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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är den sista delen i utbildningen Högskoleingenjör i 

Elkraftteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet genomförs på företaget Åkers Sweden AB i Åkers 

Styckebruk. 

Riktar ett tack till min handledare Nils Lundgren på Umeå Universitet samt Fredrik Malmgren vid 

Åkers Sweden AB som har gjort det möjligt för mig att genomföra detta examensarbete. Skickar även 

ett tack till Thomas Härell som gav mig stödet att söka och påbörja denna utbildning. 

Passar även på att tacka mina studiekamrater för att vi tillsammans har lyckats genomföra våra 

studier samtidigt som vi har haft väldigt roligt ihop på våra gemensamma träffar under dessa år. 

Tackar även min familj som har fått ställa upp i stor utsträckning för att jag skulle kunna genomföra 

min utbildning. 
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Sammanfattning 
En tung industri har oftast utrustning installerad som kan bidra till övertoner på ett elnät. Samtidigt 

är oftast elnäten starka inom dessa industrier vilket ska bidra till att reducera spänningsövertonerna 

som går att finna på respektive fas. 

Studien har arbetat med de villkor och föreskrifter som gäller både för en ansluten elanläggning till 

Vattenfalls elnät, men även hur en elkvalitetsmätning ska genomföras och vilka krav som behöver 

uppfyllas. 

Åkers Sweden AB, där studien har ägt rum, har induktionsugnar för smältning av metaller. Det 

förekommer olika tekniska lösningar samt 3 olika fabrikat. Mätningar har genomförts på samtliga 

dessa fabrikat för att kontrollera om någon av dessa urskiljer sig gentemot de övriga. 

Genomförda mätningar indikerar att spänningsövertoner förekommer men inte i sådan utsträckning 

att man inte uppfyller gällande regelverk. Det finns dock anledning till att fortsätta arbetet och utöka 

mätningarna till övriga objekt inom företaget som inte har ingått i denna studie. 

Företaget har ett effektabonnemang och en kontroll av detta med avseende på nu gällande effekt 

och förbrukning under 2015 har genomförts för att kunna ge förslag på eventuella förändringar. 

Eftersom företaget har ungefär samma produktionsvolym 2016 som 2015 finns anledning till att se 

över nu gällande avtal för att kunna erhålla en kostnadsreducering. 

En enkät har skickats ut till samtliga anställda inom företaget med syfte att både upplysa de anställda 

om vilka kvalitetsproblem som kan förekomma inom ett elnät, men även få en återkoppling på hur 

de anställda upplever nuvarande situation. Enkäten fick låg svarsfrekvens men svaren som inkom 

indikerade att de anställda upplever att företaget har en god elkvalitet.   
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Abstract 
A heavy industry usually have equipment installed that can contribute to harmonics on the electricity 

grid. The electricity grid is usually strong in these industries, which can help to reduce the voltage 

harmonics which can be found on each phase. 

The study has been working with the conditions and regulations that apply to both the electrical 

installation connected to Vattenfall's electricity network, but also how a power quality measurement 

should be performed and what requirements need to be met. 

Åkers Sweden AB, where the study took place, uses induction furnaces for melting metals. There are 

various technical solutions as well as three different fabrications. Measurements have been carried 

out on all these fabrications to check if any of them stand out against the others. 

Completed measurements indicate that the voltage harmonics occur but not to such an extent that it 

does not meet current regulations. However, there is reason to continue the work and extend the 

measurements to other objects within the company that have not been included in this study. 

The company has a power subscription and a check of the present agreement and consumption in 

2015 has been carried out to provide suggestions for possible changes. As the company has 

approximately the same volume of production in 2016 as in 2015, there is reason to review the 

present agreement in order to achieve a cost reduction. 

A questionnaire was sent to all employees within the company in order to both educate employees 

about the quality problems that can occur in a power grid, but also get a feedback on how employees 

perceive the current situation. The questionnaire had a low response rate, but the responses 

received indicate that employees feel that the company has a good quality power   
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Terminologi 
Angiven matningsspänning Spänning i abonnentens anslutningspunkt enligt avtal med 

nätägaren 
Anslutningspunkt Den punkt i elnätet där överföringen av energi sker mellan två 

parter enligt kontrakt 
Elnätsanvändare Abonnents anläggning som är anslutet till det allmänna 

elnätet antingen för att antingen förbruka alternativt 
producera elektrisk energi. 

Elnätsoperatör Ansvarig part för drift av elnätet inom ett visst område. 
Säkerställer underhållet av befintlig utrustning samt eventuell 
utbyggnad av elnätet om det visar sig nödvändigt. 

Flimmer Snabb variation i spänningen som upplevs som störande i 
belysningsanläggningar 

Flimmervärde Intensiteten på flimret som beräknas enligt en viss formel 
Förimpedans Impedans i anslutningspunkten, 𝑍𝑓ö𝑟 = √𝑅2 + 𝑋2 

Högspänning Spänning med nominellt effektivvärde från 36 kV och uppåt 
Kortvarig spänningshöjning Tillfällig ökning av matningsspänningens effektivvärde som 

överstiger angivet värde på starttröskeln 
Kortvarig spänningssänkning Tillfällig sänkning av matningsspänningens effektivvärde som 

understiger angivet värde på starttröskeln. 
Kvarstående spänning Spänningens lägsta effektivvärde registrerat under en 

kortvarig spänningssänkning 
Ledningsbunden störning Störning som utbreder sig längs med ledarna i ett 

distributionsnät. 
Lågspänning Spänning med nominellt effektivvärde under 1kV 
Matningsspänning Spänningens effektivvärde 
Mellanspänning Spänning med nominellt effektivvärde mellan 1 kV och 36 kV 
Mellantoner i spänningen Sinusformad spänning med en frekvens mellan övertonerna 
Nominell frekvens Grundtonen i matningsspänningen, i Sverige används 50Hz i 

det vanliga elnätet. 
Nominell systemspänning Den spänning som anges för ett system, t ex 400V 
Normalt driftförhållande Det driftläge som innebär att det råder en balans mellan 

produktion och förbrukning. Innebär även driftsituationer när 
skydd har frånkopplat anläggningen beroende på ett fel. 

Osymmetri i spänningen När effektivvärdet eller fasvinklarna mellan närliggande faser 
inte är de samma 

Referensspänning Värde som anges för att beräkna restspänning, tröskelvärden 
och andra värden som normalt anges i procent. 

Signalspänning Signal överlagrad på matningsspänningen som används för att 
överföra information i elnätet 

Snabb spänningsändring Snabb ändring av spänningens effektivvärde under en icke 
förutbestämd tid 

Spänningsavbrott Situation när spänningen i anslutningspunkten har mindre än 
5% av referensspänningen 

Spänningssänkningens 
sluttröskel 

Spänningens effektivvärde som används för att definiera 
slutet på en kortvarig spänningssänkning 

Spänningssänkningens 
startröskel 

Spänningens effektivvärde som används för att definiera 
starten på en kortvarig spänningssänkning 

Spänningsvariation Varierande effektivvärde i serie eller enligt ett cyklist mönster 
Spänningsökningens sluttröskel Spänningens effektivvärde som används för att definiera 

slutet på en kortvarig spänningsökning 
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Spänningsökningens startröskel Spänningens effektivvärde som används för att definiera 
starten på en kortvarig spänningsökning 

Starkt elnät Hög kortslutningseffekt, dvs låg förimpedans 
Transient överspänning Kortvarig spänningsökning med väldigt kort varaktighet, kan 

vara oscillerande eller icke-oscillerande 
Tidsperiod Mätperiod som pågår minst 1 vecka 
Varaktighet hos kortvarig 
spänningssänkning 

Den tid som fortlöper från det att spänningen sjunker under 
starttröskeln till dess att den stiger över sluttröskeln 

Varaktighet hos kortvarig 
spänningsökning 

Den tid som fortlöper från det att spänningen stiger över 
starttröskeln till dess att den sjunker under sluttröskeln 

Överton i spänningen Sinusformad spänning med frekvens lika med en hel multipel 
av matningsspänningens frekvens. 

α-operatorn Fasvinkeln i beräkningar som anges till 120° 
 

Förkortningar 
Ieq Ekvivalent ström 
If Fasström 
Ih Huvudström 
kW Aktiv effekt (kilo watt) 
kVA Skenbar effekt (kilo volt ampere) 
kVAr Reaktiv effekt (kilo volt ampere reaktiv) 
LF-ugn Lågfrekvent ugn som nyttjar nätets frekvens, 

dvs 50Hz för smältning av metall 
LSP-nät Lågspänningsnät 
MF-ugn Mellanfrekvens ugn som använder sig av ca 

200Hz för smältning av metall 
MSP-nät Mellanspänningsnät 
Ploss Effektförlust 
THD Övertoner 
THDeven Jämna övertoner 
THDodd Udda övertoner 
TN-C 4-ledar system med PEN-ledare 
TN-S 5-ledar system med separat PE-ledare och N-

ledare 
Uf Fasspänning 
Uh Huvudspänning 
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1 Inledning 
Åkers Sweden AB som tillhör den globala koncernen Union Electric Åkers är en valstillverkare strax 

utanför Strängnäs i Södermanland. Företaget klassas som en elintensiv industri och förbrukar ungefär 

45 GWh elektrisk energi varje år. I företagets process smälter man metall och gjuter och bearbetar 

valsar till stålverk i hela världen. De färdiga produkterna har en vikt från 10 ton till ca 80 ton. 

Företaget har en lång historia bakom sig och bildades redan år 1580. Den största produkten i början 

av företagets historia var kanoner där vissa finns bevarade ännu idag, märkta ÅB. Valstillverkningen 

har pågått under 200 år och koncernen som företaget tillhör har idag ungefär 20% av 

världsmarknaden när det gäller försäljning av valsar. 

 

 

Figur 1 - Flygfoto över Åkers Sweden AB (foto Åkers Sweden AB) 
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1.1 Bakgrund 
Åkers Sweden AB använder sig av induktionsugnar för att smälta metall. Anläggningen har 9st ugnar, 

från den minsta på 6ton till de största på 25ton. Det förekommer både LF-ugnar som drivs med 

nätets 50Hz och MF-ugnar som har de olika frekvenserna 125Hz, 200Hz och 250Hz. För att 

kompensera den induktiva lasten finns kondensatorbatterier för att erhålla ett högre cos φ, 

inkopplingen sker i olika steg. De senast installerade smältverken hanterar kompenseringen med 

kondensatorbatterierna genom automatik, men det finns även utrustning installerad under 80-talet 

där smältverksoperatören själv hanterar in-/urkoppling av kondensatorgrupper allt eftersom 

processen fortskrider och metallen övergår i flytande form. 

 

Företaget köper extra reaktiv effekt till sitt nätavtal för att uppfylla nätägarens krav. Enligt nu 

gällande avtal ingår 3 250 kVAr fri reaktiv effekt och man köper sedan till ytterligare 3 925 kVAr 

reaktiv effekt vilket ger företaget möjlighet att maximalt ha en total reaktiv effekt på  

7 175 kVAr. I nuvarande avtal köper man in ett maximalt effektuttag på 13 000 kW och nyttjar man 

full reaktiv effekt samtidigt som maximalt aktiv effekt motsvarar detta ett cos φ ≈ 0,87, figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Syfte 
Företaget misstänker att det förekommer störningar på dess elnät och önskar en kontroll av elnätets 

kvalitet. Det finns på MSP-nätet installerat avstämda övertonsfilter för att kompensera företagets 

anslutningspunkt emot Vattenfall som är nätägare. Ett av dessa övertonsfilter har allt mer frekvent 

börjat lösa ut. Ifall detta inte uppmärksammas riskerar bolaget att gå utanför gränserna i sitt 

elnätsavtal för reaktiv effekt och därmed drabbas av höga extra avgifter. Arbetet ska innehålla både 

kontroll av förekomst av övertoner men även kontrollera om det går att hitta några samband till att 

övertonsfiltret löser ut. 

 

1.3 Målsättning 
Kontrollera elnätets kvalitet med fokus på övertoner enligt SS-EN50160.  

Lokalisera om det finns ett samband mellan operatörernas hantering av de gamla smältverken samt 

problemet med att övertonsfiltret löser ut.  

Säkerställ att företaget har en rimlig nivå på sitt abonnemang för uttag av reaktiv effekt. 

Reaktiv effekt 

Aktiv effekt (kW)

Skenbar effekt (kVA)

Figur 2 - Effektabonnemang 
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Genomföra en undersökning genom en enkät till företagets anställda för att se hur de upplever 

företagets elkvalitet. 

 

1.4 Avgränsning 
Mätning genomförs endast på utgående MSP-grupper för företagets smältverk. Mätningar 

genomförs både på lågfrekventa och mellanfrekventa ugnar. Endast företagets MSP ingår i arbetet, 

inga mätningar genomförs på LSP-nätet. 
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2 Verktyg 

2.1 Hårdvara 
För att genomföra kontrollmätningen av övertoner användes instrumentet Power Visa från Dranetz, 

instrumentet är klass A enligt SS-EN 61000-4-30. Eftersom arbetet genomfördes på företages MSP-

nät nyttjades befintliga mättransformatorer som finns placerade i företagets ställverk för 

inkommande elkraft. Spänning kontrollerades på samtliga faser men strömmen enbart i L1 och L3 

eftersom det endast finns 2st strömtransformatorer installerade på de faserna i ställverket för 

respektive utgående grupp.  

Power Visa har möjlighet att genomföra mätningar på 8 kanaler samtidigt, vilket gjorde det möjligt 

att genomföra mätningen på ett 3 fas system med både spänning och ström. Vid inställning av 

instrumentet kan olika mätalternativ väljas och i detta arbete ställdes instrumentet in för att mäta 

elkvalitet enligt Elkvalitetsnorm 50160 (Beving, 2016). 

2.2 Mjukvara 
Företaget har mjukvaran Secom, från Schneider Electric, installerat i sitt ställverk för inkommande 

spänning. Mjukvaran används för att kontinuerligt logga spänning, ström, skenbar effekt, aktiv effekt, 

reaktiv effekt samt logga eventuella fel och händelser som inträffar. Mjukvaran kommunicerar med 

ställverkets reläskydd och det går även att manövrera brytarna i ställverket från detta program. 

Mjukvaran har använts i detta arbete för att kontrollera hur företags olika laster kopplas in och hur 

de påverkar företagets totala förbrukning. 

För analyserna av respektive mätning med instrumentet Power Visa har mjukvaran Dran-View 7 

använts. (Elavdelning, 2016) 
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3 Teori 

3.1 Sveriges elnät 
Sverige är ett avlångt land som har vattenkraftsproduktion i norra Sverige medans de stora 

förbrukarna är koncentrerade till södra och mellersta delen av landet. Det innebär att vi oftast 

behöver överföra den elektriska energin långa sträckor. För att minimera överföringsförlusterna 

transformerar man upp spänningen till en högre spänningsnivå och därigenom sjunker strömmen i 

ledningarna och man begränsar förlusterna. Normalt benämner man elnätet enligt transmissionsnät, 

regionalnät och lokalnät. (Andersson, o.a., 2012)  

3.1.1 Transmissionsnät 

Den högsta spänningsnivån återfinns på transmissionsnätet som har en spänning på 220kV och 

400kV. Det förekommer även högspänd likspänning som benämns HVDC. Transmissionsnätet ägs av 

Svenska Kraftnät och överför den elektriska energin över de längsta sträckorna. (Andersson, o.a., 

2012)  

3.1.2 Regionalnätet 

Har en spänningsnivå på 70-130kV och här förekommer det att större förbrukare, t ex tung industri, 

är anslutna. Regionalnätet ägs av de olika kraftbolagen, t ex Vattenfall och Fortum. (Andersson, o.a., 

2012) 

3.1.3 Lokalnätet 

Har en spänningsnivå på högst 20kV som transformeras ned till vår normala spänningsnivå 400/230V. 

Lokalnäten ägs av de olika elbolagen och här återfinns anslutningarna till de flesta abonnenterna 

(Andersson, o.a., 2012) 
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3.2 Elproduktion 
Den elektriska energin går inte att lagra, vilket innebär att produktion och konsumtion måste vara 

identiska. Detta åstadkoms genom att kontinuerligt mäta frekvens i elnätet och anpassa 

produktionen efter aktuellt behov. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för att produktionen 

anpassas och detta sker via automatik men även genom att de köper upp- respektive nedreglering av 

elproduktion. 

Elektrisk energi produceras, med vissa undantag, genom att omsätta rörelse energi till elektrisk 

energi. Det måste alltid finnas en balans mellan produktion och förbrukning i ett elnät eftersom den 

elektriska energin inte går att lagra. Ifall en obalans uppstår kommer nätets frekvens att påverkas och 

sambandet går att redovisa i nedanstående formel  

 
𝑑𝑓

𝑑𝑡
=

1

2
𝑓0 (

𝑃𝑔𝑒𝑛−𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑆𝐻
)      (1) 

𝑓0 = 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 

𝑃𝑔𝑒𝑛 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑆𝐻 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑟𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

(Bollen & Hassan, 2011) 

Via Svenska Kraftnäts hemsida kan nätets frekvens i realtid och även den senaste 15 minuters 

perioden kontrolleras, figur 3 och 4. 

 

Figur 4 - Aktuell frekvens (Svenska kraftnät) Figur 3 - Frekvens de senaste 15 minuterna (Svenska kraftnät) 
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I Sverige används vattenkraften som reglerkraft då den är relativt enkel att reglera. Information om 

aktuell produktionsnivå för de olika produktionsalternativen redovisas också på Svenska Kraftnäts 

hemsida, figur 5. (Svenska Kraftnät, 2016) 

 

  

Figur 5 - Aktuell produktionsvolym innevarande dygn (Svenska kraftnät) 
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3.3 Elkvalitet 
Den elektriska överföringen förväntas ske enligt förutsättningarna att den sker utan avbrott och med 

en god kvalitet. Ett idealiskt elnät kan likställas med ”ett elnät där enbart sinusformade strömmar 

och spänningar med en enda bestämd frekvens förekommer” (Almgren, o.a., 2012). För industrin kan 

oplanerade avbrott av elförsörjningen vara förknippat med höga kostnader för driftavbrotten i 

produktion. Elkvalitet kan delas upp i två områden, de som påverkas av kundens utrustning och 

störningar som kommer från elnätet. Störningarna kan ha olika påverkan på utrustningen och det går 

att dela upp i följande effekter 

- Inte alls 

- Förkortad livslängd på utrustningen 

- Prestandaförsämring 

- Stopp/Avbrott 

- Förstörelse/Bestående skada 

(Berglund & Åkerlund, 2004) 

3.3.1 Symmetriska 3-fas system 

För att generera växelspänning används trefasgeneratorer som skapar 3st sinuskurvor som är 

fasförskjutna 120° emot varandra, figur 6. Grundfrekvensen är 50Hz vilket innebär att tiden för en 

period är 20ms. Vid balans i systemet är alltid summan av spänningarna i respektive punkt 0V. I 

Sverige är det vanligt att använda sig av TN-S system vid nyinstallation i abonnenternas anläggningar, 

vilket innebär att man använder 3 fasledare, 1 neutralledare och separat skyddsledare. Vid balans i 

systemet vid 3-fas belastning ska normalt ingen ström återfinnas i neutralledaren. (Alfredsson & 

Rajput, 2009) 

 

Figur 6 - Symmetriskt 3-fassystem 
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Spänning 

𝑢1 = û ∗ sin(𝜔𝑡)     (2) 

𝑢2 = û ∗ sin(𝜔𝑡 − 120°)     (3) 

𝑢3 = û ∗ sin(𝜔𝑡 − 240°)     (4) 

Fasspänning, Uf 

𝑈𝑓 =
û

√2
      (5) 

Huvudspänningar, Uh 

|𝑈23| = |𝑈2 − 𝑈3| = |𝑈2| ∗ √3 = 𝑈𝑓 ∗ √3    (6) 

Ström 

𝑖1 = 𝑖̂ ∗ sin(𝜔𝑡 − 𝜑)     (7) 

𝑖2 = 𝑖̂ ∗ sin(𝜔𝑡 − 120° − 𝜑)     (8) 

𝑖3 = 𝑖̂ ∗ sin(𝜔𝑡 − 240° − 𝜑)     (9) 

𝑖̂ =
�̂�

𝑍
      (10) 

Huvudström, Ih 

𝐼ℎ =
𝑈𝑓

√2
      (11) 

Effektformler 

Aktiv effekt (kW) 

𝑃 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑     (12) 

Reaktiv effekt (kVAr) 

𝑄 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑     (13) 

Skenbar effekt (kVA) 

𝑆 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ     (14) 

(Alfredsson & Rajput, 2009) 

3.3.2 Osymmetriska 3-fassystem 

Osymmetri kan uppstå av olika anledningar i ett 3-fassystem. Det vanligaste är att vi ansluter enfas 

belastningar som inte är jämnt fördelade över anläggningen. Detta kan vi benämna som vanlig 

osymmetri. Det finns även händelser som gör att det uppstår en oplanerade osymmetrisk belastning. 

Detta kan vara t ex att en huvudsäkring löser ut och belastningen påverkar de kvarstående 

fasspänningarna och en osymmetri uppstår. Vi får även en osymmetri när vi startar en större 

förbrukare som gör att vi får en kortvarig spänningssänkning, antingen på enbart 1 fas vid 

enfasbelastning, alternativt på samtliga faser vid trefasbelastningar. (Alfredsson & Rajput, 2009) 

Den största påverkan vid osymmetri i 3-fassystem får roterande maskiner och 3-fas omriktare, detta 

eftersom utrustningen oftast är ansluten direkt mellan faserna utan någon neutralledare. (Bollen & 

Gu, Signal Processing of Power Quality Disturbances, 20006) 
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Förlusterna i en elektrisk utrustning vid obalans kan beräknas med följande formel 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 3𝐼+2𝑅+ + 3𝐼−2𝑅−     (15) 

Den ekvivalenta strömmen som leder till samma förlust kan beräknas med 

𝐼𝑒𝑞 = 𝐼+√(1 + (
𝐼−

𝐼+)
2

∗ (
𝑅−

𝑅+))    (16) 

Gör vi antagandet att den största förlusten görs vid märkströmmen kan följande förenkling av 

formeln göras 

𝐼𝑒𝑞 = √1 + (
𝑈−

𝑍−)
2

      (17) 

Här görs antagandet att 𝐼+ = 1 samt att 𝑅+ = 𝑅−. 

 (Bollen & Gu, Signal Processing of Power Quality Disturbances, 20006) 

3.3.3 Symmetriska komponenter 

Genom att dela upp 3-fassystemet i tre av varandra oberoende komponenter, figur 7,  är det möjligt 

att göra mer djupgående beräkningar. Komponenterna består av  

- Plusföljdssystem 

- Minusföljdsystem 

- Nollföljdssystem 

Plusföljdssystemet ger oss den aktiva effekten, minusföljdssystemet är förluster i elsystemet som kan 

orsaka skadlig uppvärmning och nollföljdssystemet är strömmen som passerar neutralledaren. 

Uppdelning av huvudströmmarna i sina oberoende komponenter enligt nedan 

𝐼𝐿1 = 𝐼𝐿1
+ + 𝐼𝐿1

− + 𝐼𝐿1
0      (18) 

𝐼𝐿2 = 𝐼𝐿2
+ + 𝐼𝐿2

− + 𝐼𝐿2
0      (19) 

Figur 7 - Symmetriska komponenter 
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𝐼𝐿3 = 𝐼𝐿3
+ + 𝐼𝐿3

− + 𝐼𝐿3
0      (20) 

Använder vi L1 som riktstorhet kan vi med hjälp av a-operatorn ange följande samband 

𝐼𝐿1 = 𝐼+ + 𝐼− + 𝐼0     (21) 

𝐼𝐿2 = 𝑎2𝐼+ + 𝑎𝐼− + 𝐼0     (22) 

𝐼𝐿3 = 𝑎𝐼+ + 𝑎2𝐼− + 𝐼0     (23) 

Vi kan även använda formeln för att beräkna de olika strömmarna enligt  

𝐼+ =
1

3
(𝐼𝐿1 + 𝑎𝐼𝐿2 + 𝑎2𝐼𝐿3)     (24) 

𝐼− =
1

3
(𝐼𝐿1 + 𝑎2𝐼𝐿2 + 𝑎𝐼𝐿3)     (25) 

𝐼0 =
1

3
(𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2 + 𝐼𝐿3) =

1

3
𝐼𝑁    (26) 

Motsvarande formler används även för att beräkna spänningskomponenterna. (Alfredsson & Rajput, 

2009) 

3.3.4 Övertoner 

När vi ansluter belastningar till vårt elnät som inte förbrukar ström över hela spänningens sinuskurva 

kommer ett spänningsfall uppstå som inte är konstant över hela spänningens period. Detta innebär 

att övertoner kommer att uppträda på elnätet som påverkar sinuskurvans utseende. Vanliga 

belastningar som påverkar detta är switchade aggregat och olika former av omformare med tyristor- 

eller transistorstyrning som är aktiverade delar av spänningens period. Har vi ett starkt elnät, dvs en 

hög kortslutningseffekt, kommer spänningsfallet att bli mindre. Det innebär att liknande belastningar 

kommer att orsaka olika mängder övertoner beroende på övriga elnäts utformning där utrustningen 

finns installerad. Utrustningen kommer därför att skapa olika mängd problem för elkvaliten beroende 

på var den installeras. (Berglund & Åkerlund, 2004) 

När vi ritar upp en schematisk bild över vårt elnät kan vi anta att matande elnät är linjärt och de 

olinjära belastningarna förekommer som våra laster, figur 8. I de fall vi har en olinjär last kommer 

detta att ge uppkomst av övertoner i strömmen. Dessa övertoner kommer att överföras till 

spänningen, i olika stor omfattning beroende på elnätets förimpedans. (Almgren, o.a., 2012) 

 

U0 (t) 

Ui (t) 

UL (t) 

i (t) 

Figur 8 - Schematisk bild över ett elnät 
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När det gäller övertoner benämner man dessa som jämna och udda, beroende på vilken frekvens de 

har. De kan beräknas enligt formlerna 

𝑇𝐻𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛 =

√∑ 𝑉2𝑛
2

𝐻
2
𝑛=1

𝑉1
     (27) 

𝑇𝐻𝐷𝑜𝑑𝑑 =

√∑ 𝑉2𝑛−1
2

𝐻
2
𝑛=2

𝑉1
     (28) 

𝑇𝐻𝐷 = √𝑇𝐻𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛
2 + 𝑇𝐻𝐷𝑜𝑑𝑑

2     (29) 

 

Normalt förekommer oftast enbart udda övertoner då jämna övertoner kräver att spänningens 

positiva och negativa period ska påverkas olika mycket. (Berglund & Åkerlund, 2004) 

I figur 9 visas en sinuskurva med grundtonen 50Hz och effektivvärdet 230V.  

När vi har en olinjär laster uppstår övertoner ur den ursprungliga grundtonen och i figur 10 har vi den 

3:e övertonen med frekvens 150Hz (3 ∗ 50 = 150𝐻𝑧 ) med något lägre amplitud. 

Figur 9 - Grundton 50Hz 

Figur 10 - 3:e övertonen 150Hz 
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Figur 11 visar den 5:övertonen med frekvensen 250Hz (5 ∗ 50 = 250𝐻𝑧) med ytterligare lägre 

amplitud 

Grundtonen tillsammans med de representerade övertonerna bidrar till att påverka sinuskurvan i 

den aktuella kretsen, i figur 12 redovisas hur sinuskurvan med 50Hz har påverkats av de ingående 

övertonerna. 

 

 

Effekten i ett elsystem som innehåller övertoner beräknas enligt 

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑢(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
=

1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
    (30) 

Effektfaktorn definieras som kvoten mellan aktiv och skenbar effekt enligt formel 

𝑃𝐹 = 𝜆 =
𝑃

𝑆
=

𝑃𝑜+𝑃1+𝑃2+𝑃3…𝑃𝑛

𝑈𝑒𝐼𝑒
    (31) 

Vid låga värden på effektfaktorn kan det löna sig att faskompensera för att öka hur effektivt nätet 

nyttjas. 

Figur 11 - 5:e övertonen 250Hz 

Figur 12 - Resulterande sinuskurva påverkad av 3:e och 5:e övertonen 
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Vid sinusform på spänning och ström med samma vinkelfrekvens blir formeln 

𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆
=

𝑈𝑒𝐼𝑒∗𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈𝑒𝐼𝑒
= 𝑐𝑜𝑠𝜑     (32) 

Vilket även vid sinusform på spänning och ström kan benämnas DPF=Displacement Power Factor 

(Almgren, o.a., 2012) 

Övertonerna innebär att vi kommer att få en högre belastning i fasledarna. Vi kan även erhålla en 

högre ström i neutralledaren vilket kan innebära i anläggningar med PEN-ledare, att utsatta delar av 

utrustning antar en spänningspotential. Den högre belastningsström i fasledarna men även i 

neutralledaren, kan leda till överbelastning och eventuellt varmgång vilket kan initiera en brand. 

(Berglund & Åkerlund, EMC, Elkvalitet och Elmiljö, 2004) 

3.3.5 Switchad utrustning 

För att skapa en likspänning från vårt växelströmsnät används vanligen idag switchad utrustning. 

Detta innebär att man genom transistorer eller tyristorer delar av en period leder ström. Denna 

teknik orsakar till stor del de övertoner vi har beskrivit tidigare. Inom industrin finns det switchad 

utrustning för ganska stora effekter och det kräver normalt starka elnät för att inte orsaka för stora 

spänningssänkningar. När tekniken används för att omvandla 3-fas växelspänning till en likspänning 

används det som benämns likströmsbrygga. Beroende på hur många tyristorer/transistorer som 

används kallas dessa efter hur många pulser som åtgår för varje period. De enklaste modellerna är 6 

puls och de går sedan i steg om 6-pulser uppåt. Utrustningen med många pulser i likströmsbryggan 

orsakar minst antal övertoner men har samtidigt den högsta investeringskostnaden. Därav används 

även 2st 6-puls likströmsbryggor som kopplas samman för att erhålla en 12-puls bryggas elektriska 

egenskaper som matas från antingen 2 olika transformatorer med vridna kopplingsbilder, alternativt 

en transformator med dubbla vridna sekundärlindningar för att uppnå samma effekt. (Yilmaz, Ermis, 

& Cadirci, 2012) 

Åkers Sweden AB har båda dessa alternativ installerade och en jämförelse kommer göras på dess 

påverkan på nätets elkvalitet. Kretsschema från ABB på transformator med dubbla 

sekundärlindningar redovisas i figur 13, ingående komponent i ett av Åkers smältverk från ABB.. 

 

  

Figur 13 - Transformator dubbla sekundärlindningar (ABB ritning GES2345705) 
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3.4 Standarder och föreskrifter 
Dagens utrustning med halvledarteknik är känsligare emot störningar än tidigare då elektronrör 

användes i stor omfattning. Detta ställer större krav på att utrustning kan integreras med andra 

komponenter utan att påverkas samt att de inte påverkar andra komponenter.  

För att säkerställa detta finns ett antal standarder att förhålla sig till inom området. Detta är viktigt 

att integrera redan i projekteringen av en elektrisk utrustning och figur 14 visar nivåerna som 

används i detta stadie. (Bollen & Hassan, 2011)  

3.4.1 SS-EN 50160 

Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution 

Standardens syfte är att säkerställa följande egenskaper hos matningsspänningen 

- Frekvens 

- Amplitud 

- Kurvform 

- Symmetri mellan fasspänningarna 

Lågspänning 

Den standardiserade nominella spänningen anges till 230V för lågspänningsnät.  

Nominell spänning tillåts variera ±10% (10 minuters medelvärde 95% under varje tidsperiod) 

Frekvens, som anges till 50Hz, tillåts variera enligt  

Frekvens tillåts variera ±1% (medelvärde under 10s av 99,5% av ett år) 

Frekvens tillåts variera +4%/-6% (medelvärde under 10s 100% av tiden) 

Långtidsflimret tillåts  vara högst 1 (under 95% av varje tidsperiod) 

Osymmetri uppfylls om minusföljdskomponenten är max 2% av plusföljdskomponenten under 95% 

av antalet 10-minuters perioder under tidsperioden  

Totala övertonshalten (THD) för övertoner upp till den 40:e ska vara <=8% 

Större avvikelser är acceptabla för elnät som inte är anslutna till överordnade system. 

Figur 14 - Disturbance levels (Bollen & Hassan, 2011) 
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Enligt tabell 1 redovisas tillåtna nivåer för varje enskild överton under 95% av antalet 10-minuters 

medelvärden per vecka. 

Tabell 1 - Tillåten nivå av övertoner för 95% av 10-minuters perioder per vecka i lågspänningsnät 

Udda övertoner Jämna övertoner 

Icke multipler av 3 Multipler av 3 

Ordning  
h 

Relativ 
spänning (Uh) 

Ordning 
h 

Relativ 
spänning (Uh) 

Ordning 
h 

Relativ 
spänning (Uh) 

5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 % 

7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6…24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19 1,5 %     

23 1,5 %     

25 1,5 %     

 

Den totala övertonshalten (THD), för övertoner upp till den 40:e, ska för matningsspänningen vara 

mindre än eller lika med 8% 

Mellantoner berörs inte i dagens version av standarden men kommer troligen i framtida versioner att 

finnas angivet då dagens tekniska utrustning bidrar till en ökad del av dessa störningar. 

Standarden anger även gränser för elnät som används för att överföra information via överlagrade 

signaler. Här mäts medelvärdet för signalspänningen under perioder av 3s och dessa har sedan 

maximala värden som inte får överstigas under 99% av dygnet. 

Tröskelvärdet för spänningssänkning anges till 90% av nominell spänning och tröskeln för 

spänningsökning anges till 110% av nominell spänning. 

Mellanspänning 

Den standardiserade nominella spänningen tillåts variera med ± 10% 

För att uppfylla standarden ska 99% av antalet 10-minuters medelvärden av effektivvärdet hos 

matningsspänningen uppfylla villkoret. 

Varje 10-minuters effektivvärde måste vara inom intervallet ±15% av matningsspänningen 

Frekvens, som anges till 50Hz, tillåts variera enligt  

Frekvens tillåts variera ±1% (medelvärde under 10s av 99,5% av ett år) 

Frekvens tillåts variera +4%/-6% (medelvärde under 10s 100% av tiden) 

Större avvikelser är acceptabla för elnät som inte är anslutning till överordnade system. 

Långtidsflimret tillåts  vara högst 1 (under 95% av varje tidsperiod) 

Vid problem ska alltid långtidsvärdet i lågspänningsnätet vara dimensionerande. 

Större avvikelser är acceptabla för elnät som inte är anslutning till överordnade system. 
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Vid normala driftsförhållanden ska osymmetrin i matningsspänningen uppfylla att 

minusföljdskomponenten ska vara inom intervallet 0-2% av plusföljdskomponenten under 95% av 

antalet 10-minuters perioder under en vecka. 

Enligt tabell 2 redovisas tillåtna nivåer för varje enskild överton under 95% av antalet 10-minuters 

medelvärden per vecka. 

Tabell 2 - Tillåten nivå av övertoner för 95% av 10-minuters perioder per vecka i mellanspänningsnät 

Udda övertoner Jämna övertoner 

Icke multipler av 3 Multipler av 3 

Ordning  
h 

Relativ 
spänning (Uh) 

Ordning 
h 

Relativ 
spänning (Uh) 

Ordning 
h 

Relativ 
spänning (Uh) 

5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 % 

7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6…24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19 1,5 %     

23 1,5 %     

25 1,5 %     

 

Högspänning 

Hanteras inte i denna rapport då arbetet enbart sker på mellanspänning. 

 (Svensk Elstandard, 2011) 

 

3.4.2 SS-EN 61000-4-7 

Mät- och provningsmetoder - Vägledning vid övertonsmätning på elnät och på nätansluten 

utrustning. 

För Fourieranalys används följande formler då det är enklare att mäta fasvinklar vid nollgenomgång 

𝑓(𝑡) = 𝑐0 + ∑ 𝑐𝑚 sin (
𝑚

𝑁
𝜔1𝑡 + 𝜑𝑚)∞

𝑚=1     (33) 

Med följande 

𝑐𝑚 = |𝑏𝑚 + 𝑗𝑎𝑚| = √𝑎𝑚
2 + 𝑏𝑚

2     (34) 

𝐶𝑚 =
𝑐𝑚

√2
      (35) 

𝜑𝑚 = arctan (
𝑎𝑚

𝑏𝑚
)   𝑖𝑓 𝑏𝑚 ≥ 0    (36) 

𝜑𝑚 = π + arctan (
𝑎𝑚

𝑏𝑚
)   𝑖𝑓 𝑏𝑚 < 0    (37) 
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Och följande 

𝑏𝑚 =
2

𝑇𝑤
∫ 𝑓(𝑡) ∗ sin (

𝑚

𝑁
𝜔1𝑡 + 𝜙𝑚) 𝑑𝑡

𝑇𝑤

0
    (38) 

𝑎𝑚 =
2

𝑇𝑤
∫ 𝑓(𝑡) ∗ cos (

𝑚

𝑁
𝜔1𝑡 + 𝜙𝑚) 𝑑𝑡

𝑇𝑤

0
    (39) 

𝑐0 =
1

𝑇𝑤
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑤

0
     (40) 

Standarden anger att mätning sker upp till 9kHz för 50Hz och 60Hz elnät. Definitionen görs för 

övertoner, mellantoner och andra komponenter ovanför mätområdet på 9kHz. 

Mätning ska ske under 10 perioder för 50Hz och 12 perioder för 60Hz. 

Klassning av instrument indelas i två kategorier enligt tabell 3 

Tabell 3 - Noggrannhetskrav för ström, spänning och effektmätning 

Klass Mätning Villkor Maximalt fel 

1 Spänning 𝑼𝒎 ≥ 𝟏% 𝑼𝒏𝒐𝒎 
𝑼𝒎 < 𝟏% 𝑼𝒏𝒐𝒎 

±𝟓% 𝑼𝒎 
±𝟎, 𝟎𝟓% 𝑼𝒎 

Ström 𝑰𝒎 ≥ 𝟑% 𝑰𝒏𝒐𝒎 
𝑰𝒎 < 𝟑% 𝑰𝒏𝒐𝒎 

±𝟓% 𝑰𝒎 
±𝟎, 𝟏𝟓% 𝑰𝒎 

Effekt 𝑷𝒎 ≥ 𝟏𝟓𝟎𝑾 
𝑷𝒎 < 𝟏𝟓𝟎𝑾 

±𝟏% 𝑷𝒏𝒐𝒎 
±𝟏, 𝟓𝑾 

2 Spänning 𝑼𝒎 ≥ 𝟑% 𝑼𝒏𝒐𝒎 
𝑼𝒎 < 𝟑% 𝑼𝒏𝒐𝒎 

±𝟓% 𝑼𝒎 
±𝟎, 𝟏𝟓% 𝑼𝒎 

Ström 𝑰𝒎 ≥ 𝟏𝟎% 𝑰𝒏𝒐𝒎 
𝑰𝒎 < 𝟏𝟎% 𝑰𝒏𝒐𝒎 

±𝟓% 𝑰𝒎 
±𝟎, 𝟓% 𝑰𝒎 

Inom: Nominellt ström område för mätinstrumentet 
Unom: Nominellt spännings område för mätinstrumentet 
Um och Im: uppmätta värden 

 

Vid användning av instrument som använder sig av 16-cykelfönster ska följande värden modifieras 

enligt tabell 4 

Tabell 4 - Utjämnande filterkoefficient (Svensk Elstandard, 2002) 

Frekvens Cykler N i fönster Samplings- 
hastighet 

α Β 

50 10 ≈1/200 ms 8,012 7,012 

60 12 ≈1/200 ms 8,012 7,012 

50 16 ≈1/320 ms 5,206 4,206 

60 16 ≈1/267 ms 6,14 5,14 

 

(Svensk Elstandard, 2002) 

3.4.3 SS-EN 61000-4-30 

Mät- och provningsmetoder – Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet. 

Standarden klassificerar utrustning enligt följande 
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- Klass A korrekt mätning nödvändig, t ex kontrollsystem m.m 

- Klass S mätning enbart för datainsamling 

- Klass B äldre klassning som ska fasas ut (nya instrument ska uppfylla A eller S) 

Standarden hanterar mätning med fokus på följande områden 

- Frekvens 

- Amplitud av matningsspänning 

- Flimmer 

- Spänningsdippar 

- Spänningsavbrott 

- Transienter 

- Matningsspänningens obalans 

- Spänningens övertoner och mellantoner 

- Snabba spänningsändringar 

- Strömmätning 

(Svensk Elstandard, 2015) 

3.4.5 EIFS 2013:1, kapitel 7 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:1 under kapitel 7 anger vilka krav som gäller för 

överföring av el med avseende på en god kvalitet.  

I föreskriften anges att god kvalitet uppnås när mätning har skett enligt SS-EN 61000-4-30 med 

mätinstrument enligt klass A på följande områden där varje mätvärde motsvarar en 10-minuters 

period och mätperioden motsvarar en vecka 

Långsamma spänningsändringar 

Spänningens effektivvärde ska maximalt variera ±10%. 

Spänningsövertoner 

För spänningar upp till och med 36kV gäller tabell 1 redovisad under rubriken SS-EN 50160. 

Spänningsosymmetri 

Osymmetrin ska vara mindre än eller lika med 2% 

Kortvarig spänningssänkning 

För referensspänningar upp till och med 45kV gäller följande 

- Område C ska inte inträffa några korta spänningssänkningar enligt detta område 

- Område B nätägaren är skyldig att tillgodose att, inom rimliga förhållanden,  

   åtgärda olägenheter för abonnenterna inom detta område 
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Tabell 5 - EIFS 2013:1 Kortvarig spänningssänkning 

 

Kortvarig spänningshöjning 

För referensspänningar upp till och med 1000V gäller följande 

- Område C ska inte inträffa några korta spänningshöjningar enligt detta område 

- Område B nätägaren är skyldig att tillgodose att, inom rimliga förhållanden,  

   åtgärda olägenheter för abonnenterna inom detta område 

Tabell 6 - EIFS 2013:1 Kortvarig spänningshöjning 

 

Snabb spänningsändring 

De snabba spänningsändringarna enligt område A i tabell 5 och 6 ska inte överstiga värden enligt 

tabell 7 

Tabell 7 - EIF 2013:1 Snabba spänningsändringar 

Snabba spänningsändringar Maxim alt antal per dygn 

 Un ≤ 45 kV Un > 45 kV 

ΔUstationär ≥ 3% 24 12 

ΔUmax ≥ 5% 24 12 

 

(Energimarknadsinspektionen, 2013) 

3.4.6 Tekniska villkor för anslutning till elnät 

Vattenfall som nätägare, vilket gäller för Åkers Sweden AB anslutning, har tekniska villkor för 

anslutning till elnätet. Villkoren innehåller regler för både konsumenter och producenter som vill 

ansluta sig till Vattenfalls elnät. 

Det finns tydligt angivet i villkoren att Vattenfall har rättigheter att frånkoppla kundens anläggning 

från elnätet om det uppkommer störningar som påverkar andra kunders anläggningar. 

När det gäller elkvalitet hänvisar man till EIFS 2013:1 samt SS-EN 50160. 

(Vattenfall, 2016) 
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4 Utförande 

4.1 Processkännedom 
Åkers Sweden AB tillverkar valsar till valsverk där merparten går på export. Processen är 

kundorderstyrd vilket innebär att samtliga produkter som tillverkas är beställda av kund med 

specifika kvalitetskrav. För att uppfylla dessa krav använda induktionsugnar där en specifik 

materialblandning av olika metaller och legeringar går från fast till flytande form via induktiv 

uppvärmning. Företaget förbrukar ungefär 40-45 GWh varje år och ca 40% av denna energi åtgår till 

smältprocessen. För att smälta metaller åtgår ungefär 700kWh/ton i deras anläggning och Åkers 

smälter med nuvarande produktionstakt ca 20 000 – 25 000 ton/år. 

I smältverken som använder sig av högre frekvenser för smältning används vatten för att kyla ned de 

ingående komponenterna i kraftelektroniken. För att inte vattnet ska leda till överslag på de 

spänningssatta delarna används avjoniserat vatten vars ledningsförmåga ständigt övervakas. Den 

installerade utrustningen använder tyristorer för att erhålla önskad effekt och nyare utrustning som 

idag finns på marknaden har allt oftare transistorer som ingående delar där utvecklingen har gett 

förutsättningar för att erhålla önskad effekt med lägre förluster. 

Företaget har ett förebyggande underhåll internt som genomför 2st stora underhåll på samtliga 

smältverk under året och sedan köper man även in extern kompetens som under semesterperioden 

genomför en större tillståndskontroll på transformatorer och lindningsomkopplare för att säkerställa 

driften under resten av året. 

 

4.1.1 ASEA smältverk 50Hz 

Företaget har utrustning för att varmhålla smält järn med 50Hz utrustning tillverkad av ASEA på 70-

talet. Det finns 3st varmhållningsugnar på 25ton med effekterna 1100kW, 1400kW samt 1800kW. 

Även om utrustningen ursprungligen är tänkt som varmhållningsugnar förekommer det att man även 

smälter i utrustningarna med 1100kW och 1800kW effekt. 

Figur 15 - Valsgjutning vid Åkers Sweden AB (foto Åkers Sweden AB) 
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Utrustningarna bygger på manuell drift vilket innebär att det ställer större krav på operatörernas 

kunskap för att kunna köra utrustningen optimalt. Det är operatörerna som bestämmer hur mycket 

kondensatorgrupper som behöver kopplas in för att kompensera den induktiva lasten. 

Transformatorerna som matar belastningarna går att koppla om mellan Y/D koppling på 

sekundärsidan och sedan finns även en lindningsomkopplare för att styra vilken effekt som ska 

tillföras till ugnsspolen. 

 

 

Figur 16 - Elschema LF-smältugnar 

Smältverket har sin inkommande matning från brytare ”Utg GJ-77 H102” i Mottagningsstationen. 

 

4.1.2 ABB smältugnar 2x1800kVA 

1990 investerade företaget i ett nytt smältverk där leverantören var ABB. Utrustningen består av 3st 

smältugnar på 8ton som har 2st individuella kraftkällor på 1800kW och ca 200Hz, vilket innebär att 

man kan nyttja 2st smältugnar samtidigt. För att erhålla ca 200Hz använder man kraftelektronik som i 

denna utrustning består av tyristorer. Till respektive utrustning kommer 2st 3 fas matningar, 

eftersom transformatorn har 2st sekundärlindningar, in till omriktarens första steg som likriktar 

spänningen. En glättningsdrossel sitter på likspänningsdelen för att erhålla en ännu bättre likriktad 

spänning. Därefter sitter växelriktardelen som skapar en växelspänning på ca 200Hz. I denna 

utrustning sitter det ett fast kondensatorpaket efter växelriktaren och kraftelektroniken arbetar för 

att erhålla ett högt cos ϕ genom att variera frekvensen. Denna utrustning ställer mindre krav på 

operatören som enbart behöver välja via en potentiometer hur mycket effekt man önskar erhålla på 

respektive smältugn. 
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Figur 17 - Elschema ABB Smältugnar 

Smältverket har sin ena inkommande matning från brytare ”Utg smältverk STGJ H105” i 

Mottagningsstationen. 

 

4.1.3 Otto Junker smältugnar 5660kVA 

2003 investerad företaget i ytterligare ett nytt smältverk, denna gång av fabrikat Otto Junker som är 

en tysk tillverkare. Utrustningen består av 3st smältugnar, den minsta är på 6ton och de två största är 

på 10ton. Denna utrustning har ett gemensamt likspänningsled vilket innebär att man kan fördela 

effekten mellan maximalt 2 ugnar samtidigt. Frekvens som erhålls på denna utrustning är 250Hz men 

det går att sänka till 125Hz för att erhålla en bättre rörelse i smältan vid inblandning av 

legeringsämnen. Normalt är det väldigt sällan som 125Hz aktiveras och vi kan göra antagandet att 

alltid 250Hz är aktivt. Enligt samma koncept som på ABB utrustningen kommer spänningsmatningen 

först till en likspänningsdel där spänningen likriktas. Det finns även här en glättningsdrossel och 

därefter en växelriktare. Efter växelriktaren finns det fasta kondensatorpaketet och kraftelektroniken 

arbetar för ett erhålla ett högt cos ϕ. I denna utrustning finns även vågceller placerade under 

respektive smältugn som genom att väga materialet i ugnen som ska smältas kan optimera vilken 

effekt som behövs för att uppnå önskad temperatur på smältan. Det finns även en möjlighet att 

koppla bort automatiken och via en potentiometer kan operatörerna då välja vilken effekt som 

önskas. 
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Figur 18 - Elschema Otto Junker Smältugnar 

Smältverket har sin ena inkommande matning från brytare ”Utg smältverk SMGJ CB1 H104” i 

Mottagningsstationen. 

4.1.4 Nokia avstämt filter 

För att kompensera företagets reaktiva effekt installerades ett avstämt filter under 2003. Detta var 

under samma tidsperiod som smältverket från Otto Junkers installerades. Det tidigare smältverket 

som ersattes bestod av en roterande omformare på 5MVA som genom sin magnetisering kunde 

användas för att kompensera reaktiv effekt. För att uppnå samma effekt installerades istället filtret 

från Nokia som är anslutet på 6kV och har märkeffekten 2920kVAr. 

Figur 19 - Elschema Nokia filter 
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Avstämt filter innebär samtidigt att det är projekterat för att ta bort vissa förutbestämda övertoner. 

Detta sker genom att en viss frekvens hamnar i resonans där induktansen och kapacitansen 

motverkar varandra. 

4.2 Internt elnät 
Företaget är anslutet till Vattenfalls regionnät och har inkommande spänning 20kV och 

kortslutningseffekten 196,449MVA i anslutningspunkten. Enligt Vattenfalls tekniska villkor för 

anslutning till deras elnät gäller (utan egen produktion) 

- Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 

- Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:1 

- Spänningens egenskaper i elnät SS-EN 50160 

- Anslutning av kundanläggningar 1-36kV IBH 04 

(Vattenfall, 2016) 

För att ha redundans i sin anläggning finns det 2st transformatorer på 16MVA 20/6kV som är 

belastade till ungefär halva sin märkeffekt och transformerar ned spänningen till 6kV. 6kV används 

inom företaget för att fördela ut kraften till de olika produktionsenheterna. Mätningen i detta arbete 

har genomförts i företagets centrala 6kV ställverk, figur 20, där samtliga utgående grupper finns 

samlade. (Elavdelning, 2016) 

 

Figur 20 – Mottagningsstation 6kV (foto Mattias Abrahamsson) 

Eftersom det är höga spänningar och strömmar har befintliga mättransformatorer som finns 

monterade i ställverket för att styra befintliga reläskydd använts för att genomföra denna mätning. I 

respektive fack för utgående grupper finns det förberett för att kunna ansluta ytterligare 

mätinstrument och detta har nyttjats för att få ett effektivt och säkert genomförande av 

uppkopplingen av mätinstrumentet, figur 21. 
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4.2.1 Mätpunkter 

Företagets smältverk är stora förbrukare och därför är det parallella matningar från det centrala 

ställverket. Eftersom företaget enbart har tillgång till ett mätinstrument har mätningen genomförts 

på en av de utgående grupperna. Gör antagandet i mätningen att strömmen fördelar sig relativt 

jämnt över de båda matningarna som har samma kabellängd och att störningarna som uppstår på 

respektive parallellmatning är identisk. Mätningarna genomfördes i punkterna markerade i 

enlinjeschema representerat i figur 22. 

 

Figur 22 - Internt elnät med mätpunkter markerade 

Figur 21 - Uppkopplad mätning (foto Mattias Abrahamsson) 
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5 Resultat 
Instrumentet är inställt för att genomföra mätningen enligt EN 50160 och efter varje genomförd 

mätning överförs data från instrumentet till mjukvaran Dran View 7. I mjukvaran kontrolleras 

samtliga data och en rapport skapas också för att kunna spara och sprida informationen om varje 

mätning inom företagets organisation.  

5.1 ASEA Smältverk 50Hz 
Genomförd mätning uppfyller standarden SS-EN 50160 vilket framgår av figur 23. 

 

Figur 23 - ASEA smältverk 50Hz - kontroll enligt EN50160 

Det förekommer övertoner på MSP-nätet även om kraven enligt standarden är uppfyllda och detta 

kan utläsas i figur 23. 

 

Figur 24 - 3-fas sinuskurva ASEA smältverk (del av mätperiod) 
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Det inträffade totalt 12 tillfällen med underspänning under mätperioden. Samtliga störningar är av 

typen kortvarig och den största störningen gjorde att spänningen mellan L1 och L2 sjönk till 4938,3V 

under 0,08 sekunder, vilket illustreras i figur 25. 

 

Det finns också 4 tillfällen med transienta överspänningar där samtliga har en tid <0,001 s, den 

högsta spänningen uppgick till 17661,8V mellan L1 och L2, vilket illustreras i figur 95. 

 

 

Samtliga diagram från mätningen redovisas under Appendix A - Mätningar ASEA Smältugn 50Hz 
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Figur 25 - Underspänning ASEA smältugn 50Hz, den  2016-05-09 20:07:01,36 

09:46:55,32 09:46:55,36 09:46:55,40
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Figur 26 - Transient överspänning ASEA smältugn 50Hz, 17661.8V, 0.000 Sek., vid 2016-05-10 09:46:55,40 
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5.2 ABB smältugnar 2x1800kVA 
Genomförd mätning uppfyller inte standarden SS-EN 50160 eftersom flimret på fas L3 ligger strax 

under 93%, vilket framgår av figur 27. 

 

Figur 27 - ABB smältugnar 2x1800kVA - kontroll enligt EN50160 

 

Det förekommer övertoner på MSP-nätet även om mätningen uppfyller kraven på övertoner enligt 

standard, detta kan utläsas i nedanstående figur 28. 

 

 

Figur 28 - Sinuskurva ABB Smältugnar 2x1800kVA 
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Det inträffade totalt 38 tillfällen med underspänning under mätperioden. Samtliga störningar är av 

typen kortvarig och den största störningen gjorde att spänningen mellan L1 och L2 sjönk till 5029,9V 

under 0,110 sekunder, vilket illustreras i figur 29. 

 

Det finns också 32570 tillfällen med transienta överspänningar, den högsta spänningen uppgick till 

18542,3V mellan L1 och L2, vilket illustreras i figur 30. 

 

Samtliga diagram från mätningen redovisas under Appendix B - Mätningar ABB smältugnar 

2x1800kVA 
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Figur 29 - Underspänning ABB smältugnar 2x1800kVA, den  2016-04-30 15:50:52,93 

11:11:40,62 11:11:40,66
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Figur 30- Transient överspänning ABB smältugnar 2x1800kVA, 18542,3V, 0.000 Sek., vid 2016-05-03 11:11:40,68 
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5.3 Otto Junker smältugnar 5660kVA 
Genomförd mätning uppfyller standarden SS-EN 50160 vilket framgår av figur 31. 

 

Figur 31 - Otto Junker smältugnar 5660kVA - kontroll enligt EN50160 

 

Det förekommer övertoner på MSP-nätet även om mätningen uppfyller kraven enligt standard, detta 

kan utläsas i nedanstående figur 32. 

 

Figur 32 - Sinuskurva Otto Junker smältugnar 5660kVA 
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Det inträffade totalt 74 tillfällen med underspänning under mätperioden. Samtliga störningar är av 

typen kortvarig och den största störningen gjorde att spänningen mellan L1 och L2 sjönk till 5070,8V 

under 0,220 sekunder, vilket illustreras i figur 33. 

 

Det finns också 10355 tillfällen med transienta överspänningar, den högsta spänningen uppgick till 

19328,3V mellan L1 och L3, vilket illustreras i figur 34. 

 

Samtliga diagram från mätningen redovisas under Appendix C - Otto Junker smältugnar 5660kVA 
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C-A V C IFigur 33 - Underspänning Otto Junkers smältugn 5660kVA, den  2016-04-25 04:24:08,95 

16:08:08,58 16:08:08,62 16:08:08,66
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Figur 34 - Transient överspänning Otto Junkers smältugnar 5660kVA, 19328,3V, 0.003 Sek., vid 2016-04-25 16:08:08,65 
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5.4 Utlöst Nokia filter 
Samtliga störningar som uppstår i Åkers Sweden registreras i deras affärssystem Movex. När en 

störning inträffar skapas en arbetsorder i Movex som automatiskt skickas till företagets 

produktionsuppföljning Timekey. I Timekey registrerar personalen all sin närvaro samt produktions- 

och arbetsorder. Via Timekey och Movex har det gått att spåra när Nokia filtret har behövt återställas 

och därigenom erhållit tidpunkterna för respektive störning. Movex ger information om att 

störningar har skett, vilket datum det inträffade samt vem som åtgärdade störningen (figur 35). 

Denna information går sedan att använda för att via Timekey få fram den exakta tidpunkten det 

datumet som störningen inträffade. 

 

Figur 35 - Registrerade störningar Nokia filter 

Troligen förekommer också ett mörkertal då alla störningar inte registreras i Movex. 

När störningar har registrerats har kontroll gjorts i övervakningssystemet Secom från Schneider 

Electric för att kontrollera företagets elnät vid den aktuella tidpunkten.  

 

Figur 36 - Skärmdump från Secom 

Den 18 maj inträffade den senast kända störningen som tyvärr inte finns registrerade i Movex eller 

Timekey. Information erhölls från elektrikerna på företaget och en kontroll gjordes i Secom för den 

muntligt informerade tidpunkten, figur 36. 
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5.4 Nyttjande av elavtal 
Företaget är anslutet till Vattenfalls regionnät och har ett effektabonnemang på 13000kW/h. Avtalet 

ger höga avgifter när abonnemanget överskrids men ingen ersättning sker när abonnemanget inte 

nyttjas till fullo. Det är därför viktigt att anpassa abonnemanget efter företagets behov för att inte 

erhålla för höga fasta kostnader. Åkers har ett egenutvecklat effektövervakningssystem som ska 

säkerställa att abonnemanget inte överskrids. Systemet är uppbyggt på ett Siemens PLC-system som 

erhåller pulser ifrån Vattenfalls debiteringsmätare. I styrsystemet finns 8 olika steg med stora 

förbrukare, smältugnar, som vid för stort effektuttag automatiskt kopplas bort i en viss sekvens. 

Operatörerna erhåller först en varning och sedan sker urkopplingen om inte effektuttaget 

dessförinnan har reducerats. 

För att kontrollera utnyttjandegraden för både aktiv och reaktiv effekt har uppgifter till denna 

rapport inhämtats från Åkers Swedens portal på www.vattenfall.se där uppgifter för varje timma kan 

hämtas och bearbetas, figur 37 och 38. För att kunna kontrollera data för ett helt år har uppgifter för 

2015 använts. 

Figur 37 - Aktiv effekt 2015 

Figur 38 - Reaktiv effekt 2015 

http://www.vattenfall.se/
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5.5 Enkätundersökning 
För att undersöka hur de anställda inom företaget upplever elkvaliten på sin arbetsplats skapades en 

enkät som skickades ut till samtliga anställda via e-post. Enkäten förklarade kort syftet med det 

pågående examensarbetet samt förklarade väldigt förenklat vilka olika typer av störningar som kan 

uppstå inom ett elsystem. För att inte skapa en alltför djupgående undersökning fokuserade på 

följande störningsområden 

- Spänningsdippar 

- Spänningsavbrott 

- Flimmer 

- Transienter 

De anställda fick svara på följande frågor, 

- Jag känner till att ovanstående problem förekommer inom ett elnät 

- Jag upplever att vi inom Åkers Sweden övergripande har en bra elkvalitet 

- Jag upplever störningar inom belysning på min arbetsplats som ett problem 

- Jag upplever att utrustning inom min arbetsplats ibland stannar utan synlig orsak (inte utlösta 

säkringar eller motorskydd) 

- Jag har upplevt varmgång (rökutveckling) inom elinstallationen på min arbetsplats 

där svarsalternativen var för respektive frågeställning var 

Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer 

Svarsfrekvens blev 7,5% och nedanstående är en sammanställning av resultatet 

 

Figur 39 - Resultat enkät 
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6 Slutsatser 

6.1 ASEA smältugnar 50Hz 
Utrustningen uppfyller kraven enligt EN 50160 och innehåller ingen utrustning som bör ge upphov till 

kraftiga övertoner. När vi kontrollerar övertoner på faserna ser vi att det förekommer övertoner på 

elnätet, men dessa kommer troligen från annan utrustning då ingenting anmärkningsvärt går att 

identifiera på utrustningens strömmar och dess övertoner. Utrustningen har inga komponenter som 

belastar elnätet olinjärt. Det kan dock förekomma att man bryter väldigt induktiva laster om 

kompenseringen inte är korrekt inkopplad. Det kan förklara de väldigt höga transienta 

överspänningarna som förekommer. Liknande scenario sker när man aktiverar utrustningen och 

belastningen orsakar underspänning på elnätet under kortare perioder. 

 

6.2 ABB smältugnar 2x1800kVA 
Den aktuella utgående gruppen som har använts för att genomföra mätningen förser även 2st LF-

ugnar med kraft, därmed kommer även eventuell påverkan på elnätet kvalitet genererade från dessa 

utrustningar att finnas med i mätresultatet.  

Utrustningen uppfyller inte kraven enligt EN 50160 med hänsyn till nivån på Flimmer i fas L3. När vi 

kontrollera detta mer i detalj noteras att det största uppmätta värdet på flimmer inträffar på helgen 

när denna utrustning inte används. Det är med stor sannolikhet någon yttre påverkan som har 

fångats upp i denna mätning.  

Utrustningen innehåller tyristorer som genom att de inte alltid leder ström under hela spänningens 

period ger upphov till övertoner. Vi kan notera i spänningsövertonerna att 11:e, 13:e, 23:e, 25:e, 

35:e, 37:e, 47:e och den 49:e finns representerade i mätresultatet. 

Eftersom matningen till smältverket är parallellkopplad behöver samtliga värden i effektrapporten 

dubbleras för att bli korrekta då mätningen enbart är utförd på en kabel. 

 

6.3 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
Utrustningen uppfyller kraven enligt EN 50160 på samtliga områden. Utrustningen innehåller 

tyristorer som genom att de inte alltid leder ström under hela spänningens period ger upphov till 

övertoner. Vi kan notera i spänningsövertonerna att 11:e, 13:e, 23:e, 25:e, 35:e, 37:e, 47:e och den 

49:e finns representerade i mätresultatet. 

Eftersom matningen till smältverket är parallellkopplad behöver samtliga värden i effektrapporten 

dubbleras för att bli korrekta då mätningen enbart är utförd på en kabel. 

En felaktigt inställd omsättning på spänningstransformatorn visar också en väldig hög spänning i 

början på mätningens period. Det åtgärdades omgående när mätningen startades upp och 

felaktigheten upptäcktes. 
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6.4 Rotorsaksanalys till problem med Nokia filter 
Vid kontroll för de aktuella tidpunkterna när Nokia filtret har löst ut går det inte att hitta någon 

tydligt orsak via historiken i Secom. Den senaste händelsen kan eventuellt indikera att spänningen 

har varierat, men det är ett väldigt litet utslag som inte bör ge någon större inverkan på elnätets 

inkopplade utrustning. 

För att säkerställa att informationen är korrekt undersöks även hur ofta systemet hämtar sina 

mätvärden, resultat enligt nedan 

- 2-timmars intervall, mätvärden hämtas var 12:e sekund 

- 24-timmars intervall, mätvärden hämtas var 2:e minut 

- 7-dagars intervall, mätvärden hämtas var 15:e minut 

- 1-månads intervall, mätvärden hämtas varje timme 

- 1-års intervall, mätvärden hämtas var 6:e timme 

Detta innebär att de snabba spänningsförändringarna som sker på nätet med stor sannolikhet inte 

kommer att kunna detekteras med programmets historik. 
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6.5 Nyttjande av elavtal 
Åkers Sweden köper idag in en maximal effekt på 13000kW. Vid kontroll av effektuttaget under 2015 

har företaget enbart nyttjat en effekt över 12000kW under 88h av årets alla timmar, vilket redovisas i 

varaktighetsdiagrammet figur 40. Här bör man kontrollera om det är möjligt med en bättre 

produktionsplanering sprida ut sitt effektbehov över flera timmar och därigenom sänka sitt 

nuvarande abonnemang. Rapporten redovisar inte vilken besparingspotential som föreligger då 

prisbilden är en uppgörelse mellan Åkers Sweden AB och Vattenfall. 

I ställningstagande får man ställa kostnadsreduceringen emot risken att företaget går in i 

effektbegränsning med därtill eventuella väntetider i processen. Det bör dock vara lönsamt att 

undersöka detta mer i detalj då befintligt avtal inte nyttjas optimalt. 

Samma förhållande gäller för den extra mängden reaktiv effekt som köpts in under året. Den högsta 

uppmätta effekten är 4907kVAr, figur 41, vilket gör att det finns anledning till att kontrollera 

nuvarande avtal.  

 

Figur 40 – Aktiv effekt 2015 - varaktighetsdiagram aktiv 

Figur 41 – Reaktiv effekt 2015 - varaktighetsdiagram  
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6.6 Enkätundersökning 
Svarsfrekvens på undersökningen är för låg för att dra några slutsatser angående företagets upplevda 

elkvalitet. Däremot har samtlig personal genom enkätens utskick fått liten inblick i de eventuella 

problem som kan uppstå på ett elnät. Även om svarsfrekvens inte är hög har troligen enkäten ändå 

bidragit till en god informationsspridning inom företaget. 

Det positiva är att samtliga registrerade svar anger att företaget har en god elkvalitet, vilket tyder på 

att de eventuella problem som förekommer inom elnätet inte påverkar de anställdas arbetsmiljö 

eller utrustning. 

När det gäller upplevda bekymmer med belysning kan man tolka den fritext som noterades 

tillsammans med svarsalternativen att de som har noterat att de upplever problem med sin belysning 

främst tänker på valet av armatur som är installerad. Här bör man med hänsyn till de anställdas 

arbetsmiljö följa upp valet av installerade armaturer. 
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7 Rekommendationer 

7.1 Övertoner 
Samtliga genomförda mätningar påvisade att spänningsövertoner förekommer inom företagets 

elnät. Dock inga som gör att standard SS-EN 50160 inte uppfylls. Rekommenderar dock att fortsätta 

genomföra mätningen även på övriga laster för att upptäcka vad som orsakade de höga flimmer 

under helgerna när samtliga utrustningar som ingick i detta arbete inte var aktiva. 

Finns möjligheten att genomföra mätningar på enskilda utrustningar med övriga laster avstängda bör 

detta också genomföras, det säkerställer att inga andra laster påverkar mätresultatet. 

Ett bättre alternativ till genomförande av mätning kan vara att flytta mätpunkten närmare lasten. I 

mätningen som genomfördes för ABB smältugnar 2x1800kVA fångades även 2st LF utrustningar 

eftersom mätningen genomfördes i företagets centrala ställverk. Genom att flytta sig närmare 

förbrukaren kommer strömövertoner för den specifika utrustningen bättre fångas upp. 

När MSP-nätet är kontrollerat bör även LSP-nätet genomgå en kontrollmätning då företaget har en 

stor del frekvensomriktare installerade. Det förekommer även frekvensomriktare av fabrikatet NFO 

som enligt tillverkaren inte ska ge upphov till övertoner. Här kan det också vara intressant att 

verifiera att den informationen är korrekt angiven. 

Vid mätning med Power Visa bör även övervägas att ställa in alternativa nivåer för loggningen, 

specifikt när det gäller transienter. I detta arbete användes standard inställningar för mätning enligt 

SS-EN 50160 och det gjorde att loggningsfilerna snabbt blev väldigt stora när det gäller 

datamängden. Vid hantering av filerna för analys i mjukvaran Dran-View 7 gick hanteringen extremt 

långsamt vid inläsningen av datafilerna. 

Mätningarna redovisar ett stort antal transienter och detta bör undersökas mer noggrant för att 

utreda om det är utrustningen eller hanteringen som orsakar dessa. 

 

7.2 Nokia filter 
För att verkligen kunna undersöka varför filtret ibland löser ut behövs en noggrann loggning över tid. 

Därför rekommenderas att använda instrumentet Power Visa för att permanent logga den utgående 

brytaren i Mottagningsstationen som går till ställverket där Nokia filtret är anslutet. En kontroll får 

göras för att säkerställa hur länge en loggning kan pågå innan minneskortet är fullt och sedan får man 

starta om loggningsperioderna tills en störning har inträffat. Det ger ett bra underlag för att kunna 

säkerställa om det är någon störning på elnätet som orsakar problemen med att filtret allt mer 

frekvent löser ut. 

 

7.3 Nyttjande av elavtal 
Diskutera tillsammans med företags produktionsplanering om det inte är möjligt att reducera 

företagets effektabonnemang. Genom en bättre planering där man sprider ut förbrukningen över fler 

timmar ser det ut att finnas goda möjligheter att anpassa avtalet och därigenom kunna sänka den 

fasta effektavgiften.  
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Fortsätt att kontrollera förbrukning av reaktiv effekt för att eventuellt kunna teckna ett lägre 

abonnemang även här. 

Det nuvarande effektabonnemanget utnyttjas till fullo endast 1% av tiden under ett helt år med 

nuvarande produktionstakt. Här finns det möjlighet att reducera den fasta kostnaden för företaget 

genom att försöka begränsa dessa enstaka belastningstoppar. 
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Appendix A –Mätningar ASEA Smältugn 50Hz 

 

Figur 42 - ASEA smältverk 50Hz - kontroll enligt EN50160 

 

Figur 43 - ASEA smältverk 50Hz - underspänning/överspänning 

Tabell 8 - ASEA smältverk 50 Hz - effektrapport min/max/medel 

Effektrapport (enheter kW, kVAr och kVA) 

 L1 L2 L3 Datum Tidpunkt 

Aktiv effekt, min -543,3 -13,524 10,8 2016-05-12 05:30:00 

Aktiv effekt, max 156,9 15,715 620,6 2016-05-10 11:10:00 

Aktiv effekt, median -88,4 -0,135 105,4   

Aktiv effekt, medel -84,3 -0,136 141   



- 2 - 

      

Reaktiv effekt, min -395,39 -13,536 -191,35 2016-05-11 11:10:00 

Reaktiv effekt, max 246,30 13,147 240,82 2016-05-12 05:10:00 

Reaktiv effekt, median -7,46 -0,527 -24,12   

Reaktiv effekt, medel 0,63 -0,524 -17,52   

      

Skenbar effekt, min 15,9 109,03 14,3 2016-05-09 16:10:00 

Skenbar effekt, max 791,8 384,68 688,2 2016-05-12 05:10:00 

Skenbar effekt, median 104,0 128,57 146,8   
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Spänningsmätning 

 

Figur 44 - Spänningsmätning ASEA smältverk 50Hz 
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Spänningsövertoner 

 

Figur 45 - Spänningsövertoner ASEA smältverk 50Hz 
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Flimmer 

 

Figur 46 - Flimmer ASEA smältverk 50Hz 
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Spänningsobalans 

 

Figur 47 - Spänningsobalans ASEA smältverk 50Hz 
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Frekvens 

 

Figur 48 - Frekvens ASEA smältverk 50Hz 
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Underspänningar 

 

Figur 49 - Underspänningar ASEA smältverk 50Hz 

 

Transienter 

 

Figur 50 - Transienter ASEA smältverk 50Hz 
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Övertoner spänning 

 

Figur 51 - Övertoner spänning fas L1 ASEA smältverk 50Hz 

 

Figur 52 - Övertoner (n) spänning fas L1 smältverk 50Hz 
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Figur 53 - Övertoner spänning fas L2 ASEA smältverk 50Hz 

 

Figur 54 - Övertoner (n) spänning fas L2 smältverk 50Hz 
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Figur 55 - Övertoner spänning fas L3 ASEA smältverk 

 

Figur 56 - Övertoner (n) spänning fas L3 smältverk 50Hz 
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Övertoner ström 

 

Figur 57 - Övertoner ström fas L1 ASEA smältverk 50Hz 

 

Figur 58 - Övertoner (n) ström fas L1 ASEA smältverk 50Hz 
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Figur 59 - Övertoner ström fas L2 ASEA smältverk 50 Hz 

 

Figur 60 - Övertoner (n) ström fas L2 ASEA smältverk 50Hz 
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Figur 61 - Övertoner ström fas L3 ASEA smältverk 50Hz 

 

Figur 62 - Övertoner (n) ström fas L3 ASEA smältverk 50Hz 
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Appendix B – Mätningar ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 63 - Sinuskurva ABB Smältugnar 2x1800kVA 

Testresultat 

 

Figur 64 - ABB smältugnar 2x1800kVA - kontroll enligt EN50160 
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Figur 65 - ABB smältugnar 2x1800kVA - underspänning/överspänning 

Tabell 9  - ABB smältugnar 2x1800kVA effektrapport min/max/medel 

Effektrapport (enheter kW, kVAr och kVA) 

 L1 L2 L3 Datum Tidpunkt 

Aktiv effekt, min 12,4 4,323 98,2 2016-04-28 20:20:00 

Aktiv effekt, max 1433,1 -4,942 1466,7 2016-05-02 10:00:00 

Aktiv effekt, median 36,9 -0,094 76,4   

Aktiv effekt, medel 149,1 -0,094 178,9   

      

Reaktiv effekt, min -525,60 -4,798 -556,08 2016-05-02 04:40:00 

Reaktiv effekt, max 871,35 4,212 490,32 2016-05-03 11:40:00 

Reaktiv effekt, median 17,99 -0,547 0,16   

Reaktiv effekt, medel 32,71 -0,547 18,17   

      

Skenbar effekt, min 6,6 47,63 5,1 2016-04-27 21:50:00 

Skenbar effekt, max 871,35 4,212 490,32 2016-05-02 10:00:00 

Skenbar effekt, median 53,5 52,97 84,3   

Skenbar effekt, medel 168,7 53,01 192,1   
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Spänningsmätning 

 

Figur 66 - Spänningsmätning ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Spänningsövertoner 

 

Figur 67 - Spänningsövertoner ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Flimmer 

 

Figur 68 - Flimmer ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Spänningsobalans 

 

Figur 69 - Spänningsobalans ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Frekvens 

 

Figur 70 - Frekvens ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Underspänningar 

 

Figur 71 - Underspänningar ABB smältugnar 2x1800kVA 

Transienter 

 

Figur 72 - Transienter ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Övertoner spänning 

 

Figur 73 - Övertoner spänning fas L1 ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 74 - Övertoner (n) spänning fas L1 ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Figur 75 - Övertoner spänning fas L2 ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 76 - Övertoner (n) spänning fas L2 ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Figur 77 - Övertoner spänning fas L3 ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 78 - Övertoner (n) spänning fas L3 ABB smältugnar 2x1800kVA 

2016-04-28

T orsdag

2016-04-29

Fredag

2016-04-30

Lördag

2016-05-01

Söndag

2016-05-02

M åndag

2016-05-03

T isdag

2016-05-04

Onsdag

2016-05-05

T orsdag

2016-05-06

Fredag

0

100

200

300

400

500

600

Vol t

C-A VTHDRss (max)

Total RMS: 3547.54 V

DC-nivå: 0.00 V

Grundtons-RMS(H1): 0.00 V

Total Harmonisk Distortion THD: 633.56 V  (Jämn: 123.12 V , Udda: 732.69 V)

T HD H10 H20 H30 H40 H50

0

100

200

300

400

500

600

Vol t

C-A VHarm



- 12 - 

Övertoner ström 

 

Figur 79 - Övertoner ström fas L1 ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 80 - Övertoner (n) ström fas L1 ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Figur 81 - Övertoner ström fas L2 ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 82 - Övertoner (n) ström fas L2 ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Figur 83 - Övertoner ström fas L3 ABB smältugnar 2x1800kVA 

 

Figur 84 - Övertoner (n) ström fas L3 ABB smältugnar 2x1800kVA 
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Appendix C - Otto Junker smältugnar 5660kVA 

 

Figur 85 - Sinuskurva Otto Junker smältugnar 5660kVA 

Testresultat 

 

Figur 86 - Otto Junker smältugnar 5660kVA - kontroll enligt EN50160 
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Figur 87 - Otto Junker smältugnar 5660kVA - underspänning/överspänning 

Tabell 10 - Otto Junker smältugnar 5660kVA effektrapport min/max/medel 

Effektrapport (enheter kW, kVAr och kVA) 

 L1 L2 L3 Datum Tidpunkt 

Aktiv effekt, min -338,4 -55,270 -825,0 2016-04-22 08:50:00 

Aktiv effekt, max 819,2 63,975 342,6 2016-04-22 08:10:00 

Aktiv effekt, median 2,7 -0,104 -1,5   

Aktiv effekt, medel 48,4 -0,029 -46,0   

      

Reaktiv effekt, min -789,9 -74,683 -21,8 2016-04-22 08:20:00 

Reaktiv effekt, max 213,9 42,995 812,2 2016-04-22 09:40:00 

Reaktiv effekt, median -508,8 -0,548 502,4   

Reaktiv effekt, medel -328,4 -0,785 332,2   

      

Skenbar effekt, min 6,5 46,8 4,7 2016-04-25 00:20:00 

Skenbar effekt, max 1107,9 5193,1 1118,2 2016-04-22 08:50:00 

Skenbar effekt, median 594,5 59,0 594,8   

Skenbar effekt, medel 419,3 86,3 418,8   
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Spänningsmätning 

 

Figur 88 - Spänningsmätning Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Spänningsövertoner 

 

Figur 89 - Spänningsövertoner Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Flimmer 

 

Figur 90 - Flimmer Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Spänningsobalans 

 

Figur 91 - Spänningsobalans Otto Junkerssmältugnar 5660kVA 
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Frekvens 

 

Figur 92 - Frekvens Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Underspänningar 

 

Figur 93 - Underspänningar Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Transienter 

 

Figur 94 - Transienter Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Övertoner spänning 

 

Figur 95 - Övertoner spänning fas L1 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Figur 96 - Övertoner (n) spänning fas L1 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Figur 97 - Övertoner spänning fas L2 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Figur 98 - Övertoner (n) spänning fas L2 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Figur 99 - Övertoner spänning fas L3 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Figur 100 - Övertoner (n) spänning fas L3 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Övertoner ström 

 

Figur 101 - Övertoner ström fas L1 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Figur 102 - Övertoner (n) ström fas L1 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Figur 103 - Övertoner ström fas L2 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Figur 104 - Övertoner (n) ström fas L2 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Figur 105 - Övertoner ström fas L3 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 

 

Figur 106 - Övertoner (n) ström fas L3 Otto Junkers smältugnar 5660kVA 
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Appendix D - Mätvärdesfiler 
Mätfiler genererade av Power Visa 

Filnamn Storlek Datum 

Utg GJ77-1 H102_00.DDB 131 515 kB 2016-05-06 

Utg GJ77-1 H102_01.DDB 131 615 kB 2016-05-09 

Utg GJ77-1 H102_02.DDB 131 215 kB 2016-05-12 

Utg GJ77-1 H102_03.DDB 215 kB 2016-05-13 

Utg smaltverk SMGJ CB1 H104_00.DDB 1415 kB 2016-04-22 

Utg smaltverk SMGJ CB1 H104_01.DDB 131 215 kB 2016-04-22 

Utg smaltverk SMGJ CB1 H104_02.DDB 131 072 kB 2016-04-26 

Utg smaltverk SMGJ CB1 H104_03.DDB 262 144 kB 2016-04-26 

Utg smaltverk SMGJ CB1 H104_04.DDB 119 715 kB 2016-04-26 

Utg smaltverk STGJ2 H105_00.DDB 131 072 kB 2016-04-27 

Utg smaltverk STGJ2 H105_01.DDB 131 615 kB 2016-04-27 

Utg smaltverk STGJ2 H105_02.DDB 262 144 kB 2016-05-01 

Utg smaltverk STGJ2 H105_03.DDB 131 715 kB 2016-05-02 

Utg smaltverk STGJ2 H105_04.DDB 137 115 kB 2016-05-02 

Utg smaltverk STGJ2 H105_05.DDB 131 415 kB 2016-05-03 

Utg smaltverk STGJ2 H105_06.DDB 31 515 kB 2016-05-04 

 


