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Syfte 
 
Växjö energi AB driver en kraftvärmeanläggning, Sandvik II, för produktion av el och 
fjärrvärme. Problem med störningar har medfört att anläggningen vid ett flertal tillfällen har 
åkt ut från nätet. Detta innebär ett problem, inte bara för VEAB, utan även för Växjö stad. Vi 
fick till uppgift att undersöka orsaker till problemet och hur detta skulle kunna lösas. 
 
Rapporten är ett examensarbete på 10p, som en del av utbildningen till högskoleingenjör i 
elektroteknik 120p vid Växjö universitet. 
 
Vi vill tacka vår kontaktperson på VEAB, produktionschef Morgan Andersson, och vår 
handledare, Göran Ewing på Växjö universitet vid Matematiska och systemtekniska 
institutionen. 
 
Hamid och David 
VT-2006
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1. Inledning 
 
1.1 Statistik 
 
Under perioden 1990-2002 har antalet avbrott, samt längden på dessa, i lokala kraftnät varit 
relativt konstant. Dock är detta osäker information då man räknar med att mindre än 50% av 
inträffade avbrotten under 1999 rapporterades in.  
 
Jämfört med andra länder hade Sverige, under perioden 1999-2001 betydligt lägre 
avbrottsfrekvens och avbrottstid jämfört med andra länder som Norge, Finnland och Italien. 
Av dessa avbrott berodde omkring 50% på väderrelaterade orsaker, där åska var den största 
orsaken. Efter orsaker beroende av väder var den kvarvarande delen av avbrotten p.g.a. 
okända orsaker. 
 
Under ovan nämnda period var rapporteringsrutiner för olika länder mycket olika. I Sverige 
rapporterades alla avbrott längre än 3 minuter, medan det i Danmark var frivilligt1. 
 
1.2 Vad är elkvalitet?  
 
För att bedöma kvaliteten på den distribuerade elen studerar man hur denna avviker från en 
ideal signal med rena sinusformade strömmar och spänningar samt konstant frekvens. De 
avvikelser med avseende på signalens form, spänningssymmetri och frekvens som kan 
studeras i ett test av detta slag är att bedöma som dålig elkvalitet. De observerade 
avvikelserna delas in i periodiska och icke periodiska störningar. Bland de periodiska 
störningarna finner man ström- och spänningsövertoner. Icke periodiska störningar uppträder i 
form av spänningsvariationer i form av transienter, flicker, över- och underspänningar2. 
 
Dålig kvalitet på el kan påverka inkopplad utrustning på flera olika sätt. Utrustningen kan 
sluta fungera tillfälligt för att sedan återgå till normal funktionalitet då kvaliteten på elen blir 
bättre. Påfrestningarna kan även förkorta livslängden, generera stopp och avbrott, eller helt 
förstöra apparaten3. 
 
1.3 Hur åstadkomma en god elkvalitet? 
 
Att åstadkomma en god elkvalitet är ett samarbete mellan parterna nätägare, leverantörer av 
apparatur, elanvändare och standardiseringsgrupper. En CE märkt apparat har genomgått ett 
antal specifika test för att säkerställa kompatibilitet med kringliggande utrustning. Detta visar 
att apparaten varken stör eller störs i det elnätet som denna ansluts till4.  
EMC direktivet är ett av EU utfärdat direktiv som skall säkerställa att en apparat fungerar 
korrekt i en miljö med elektromagnetisk inverkan samt att den inte verka störande på 
densamma. De satta gränserna för en apparats immunitet mot störningar och hur mycket den 
får störa själv, emission, är satta av olika branschorganisationer vilka godkänts av EU-
kommissionen vilket gör dom till en Europanorm, vilket är tvingande inom EU. 

                                                 
1 Matz Tapper, Svensk energi 
2 Elkraftsystem 2, sid 29-30, Liber 
3 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
4 Teknisk beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
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Enligt gällande EMC-krav skall en apparat konstrueras för att uppfylla krav på emission och 
immunitet. Kraven på emission är att en apparat inte avger mer störande elektriska signaler än 
vad som tillåter kringliggande utrustning att fungera som avsett. Immunitet i sin tur innebär  
att apparat en skall vara så pass tålig mot störningar att denna kan fungera tillsammans med 
kringliggande utrustning5. Dock stämmer detta inte alltid med verkligheten, där en godkänd 
maskin, t.ex. frekvensomriktare, kan förorsaka problem i en anläggning. Frekvensomriktaren 
ifråga är enbart en apparat av många som skall fungera ihop med resten av utrustningen vilket 
kräver att installation av dessa utförs på det sätt som anges av leverantören6. 
 
1.4 Målsättning för anläggningsägare 
 
Det första man tänker på vid drift av ett kraftsystem är att elektrisk energi alltid ska finnas 
tillgänglig för kunderna  i tillräcklig omfattande och med rätt frekvens och spänning. För att 
detta ska vara möjligt att förverkligas skall man göra några åtgärder. 
 
-Att göra en prognos för eventuella laster som möjligen sker i framtiden, som kan belasta 
nätet för både regionen och hela landet, samt tar hänsyn till de stora abonnenterna  
 
-Att göra en plan för all utveckling av utbyggnader på kraftsystemet för att produktions och 
överföringsresurser skall finnas tillgängliga och täcka den prognos man redan gjort. 
 
-Att lägga upp en plan för att undersöka körningen av kraftsystemet. Det kan vara antigen för 
varje vecka eller dagligen med hänsyn till korttidsreglering  
 
-Att göra en tidsplanering för styrning och driftövervakningen7. 

                                                 
5 EMC. Elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
6 Teknisk beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott 
7 Elkraftsystem 1, sid 433-434, Liber 
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2. Kritiska komponenter 
 
2.1 Transformatorn 
 
Det går att, i elöverföringssystem för växelspänning, omvandla elenergi från ett spännings-
system till ett annat med bibehållen frekvens med hjälp av en transformator. Transformatorer 
har olika uppbyggnad, som t.ex. D-kärnan med två ben och lindningar, T-kärnan med tre ben 
och lindningar, och TY- kärnan med fem ben och lindningar. Det finns även några olika typer 
av kärnor som kärna av manteltyp och toroidtyp t.ex. EY-kärna av manteltyp (enfasig) och 
EY-kärna med lindringar (trefasig). När det gäller lindningar så brukar man ofta linda små 
transformatorer med lagerlindningar av lackerad rundtråd som ofta doppimpregneras med 
lack, vilket ger bättre miljötålighet och bättre värmeledning, däremot distributions-
transformatorer lindas vanligen med lackerad eller pappersomspunnen, rund eller rektangulär 
ledare. För större krafttransformatorer av kärntyp används olika lindningar som skiv- och 
skruvlindningar8. 
 
2.2 Reläskydd 
 
Ett reläskyddssytem har höga krav på både tillgänglighet och tillförlitlighet. Detta medför att 
verifiering av att systemets samtliga funktioner är dugliga. Ett reläskydds inställning med 
referensvärden framgår av selektivplanen. Den viktigaste uppgiften för både drift- och 
underhålls provning är därför att verifiera att reläskyddet fungerar i enlighet med denna 
selektivplan9.  
 
 
2.3 Frekvensomriktare 
 
Det genererade luftflödet från en fläkt som drivs med en asynkronmotor kan bromsas 
mekaniskt genom strypning, eller genom att motorn drivs med en lägre frekvens. För att 
varvtalsstyra en asynkronmotor krävs att man kan variera växelströmmen i frekvensdomänen. 
För att uppnå detta använder man sig av en så kallad frekvensomriktare. Med moderna 
omriktare kan man uppnå en reglertid på 2-4 ms. Om man enbart använder sig av 
varvtalsstyrning kallas detta för skalärstyrning. Varvtalsstyrning där man tar hänsyn även till 
momentet kallas i sin tur för vektorstyrning10. Frekvensomriktare kan indelas i olika typer 
funktionsprinciper,  direktomriktare och mellanledsömriktare, där den vanligaste typen är med 
mellanled11. 
 
2.3.1 Industristromriktare 
 
Det finnas vissa strömriktare som har funktionsblockbaserade programmeringsmöjligheter 
som ger möjligheten att bygga ett intelligent drivsystem som i många fall eliminerar behovet 
av ett separat PLC-system. Det gör att produkten är mer lämplig för andra uppgifter som 
motordrift, batteriladdning, generatormagnetisering och elektrotypprocesser. Det finns olika 
typer hos ABB, DCS500 och DCS600. De kallas för industriströmriktare. Skillnaden mellan 

                                                 
8 Elmaskiner, sid. 2-27, Liber 
9 Elkraftsystem 2, sid. 385, Liber 
10 Frekvensomriktare-Guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom området, Elforsk 
11 Elmaskiner, sid. 227, Liber 
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dessa består i ett tilläggskort som gör ABB: s styrplattform till en integrerad del av systemet, 
precis som i frekvensomriktare för multidrifter12. 
 
2.3.2 Distribuerande frekvensomriktare 
 
Denna teknik används för att knyta samman olika energikällor som vindkraft, 
bränslecellteknik, förbränning av biomassa osv. till ett och samma nät. Kraftbolagen kan 
härigenom, istället för dyra uppgraderingar av anläggningar, komplettera produktionen med 
små lokala generatorer och fortfarande leverera el av god kvalitet. 
 
Detta är en teknisk lösning för distribuerad kraftproduktion, som vindkraft, bränslecellteknik, 
förbränning av biomassa, solenergiteknik (PV), gasdrivna mikroturbiner och små 
vattenkraftverk som har blivit konkurrenskraftiga tack vare ny teknik för sammankoppling i 
nät. Tekniken gör att kraftbolagen antigen lägga till eller eliminera investeringar i 
uppgradering av dess transmission och distributionssystem, samt erbjuder sina kunder till 
förlitlig energi av hög kvalitet och renare miljö13. 
 
 
2.3.3 Mellanledsströmriktare 
 
Mellanledsomriktare bygger på omvandling i två steg. Först en likriktning av nätspänningen i 
en ostyrd eller styrd likriktare och sedan en omvandling tillbaka till en variabel växelspänning 
av en växelrikater. 
Mellanledsströmriktarna indelas i: 
-omriktare med spänningsstyvt mellanled.  
-omriktare med strömstyvt mellanled14.  
 
2.3.4 Frekvensomriktare med likspänningsmellanled 
 
Det finns tre olika typer av omriktare med likspänningsmellanled: - 
 
-Pulsamplitudmodulerande, PAM = (Pulse Amplitud Modulation). 
-Pulsebreddsmodulerande, PWM = (Pulse Width Modulation). 
-Direct Torque Control, DTC. 
 
Denna indelning avser främst växelriktarens funktion. I dag kan även den styrda likriktaren 
utföras med PWM eller DTC (även om det i detta fall ej är fråga om momentstyrning). 
Den tidigaste använda typen var PAM - principen. Denna är dock numera mindre vanlig och 
har mer och mer ersatt av PWM-omriktaren och DTC. 
PWM omriktaren arbetar enligt principen spänningsstyvt mellanled, där mellanleds-
spänningen switchas (moduleras) enligt ett fas mönster för att forma en sinusformad 
motorspänning. 
 
Växelriktarens uppgift är att hacka sönder (switcha) den konstanta likspänning till pulser, som 
tillsammans bildar ett sinusformat medelvärde15. 

                                                 
12 Industriströmriktare, ABB 
13 Frekvensomriktare för distribuerad elproduktion, ABB 
14 Elmaskiner, sid. 324-331, Liber 
15 Elmaskiner, sid. 324-331, Liber 
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2.3.5 Frekvensomriktare med likströmsmellanled 
 
Denna omriktare används med strömstyvt mellanled kallas även (CSI-omriktare = Current 
Source Inverter). 
Denna omriktartyp används uteslutande i motordrivsystem och effekter upp till 1 MW. 
Systemet kan utan kompletteringar återmata effekt till nätet vid bromsning16. 
 
2.4 Brytare 
 
En brytare är en elektromekanisk enhet som måste uppfylla specificerade värden för slut och 
bryttider. Det är viktigt att manövrerna sker samtidigt i de tre faserna. 
 
ABB saluför två typer av brytare, gas- och luftisolerade. Gasisolerade effektbrytare är 
inneslutna i en jordad kapsel där de ledande elementen är isolerade med gas, SF6-gas. I en 
luftisolerad brytare använder man sig av en isolering av porslin eller kompositmaterial. Enligt 
information från ABB saluför de brytare av båda typerna som klarar upp till 800kV. Den 
luftisolerade modellen kan klara strömmar upp till 63kA och operera vid temperaturer ner till 
-50oC 17. 
 
2.5 Frånskiljare 
 
Vid vanlig konstruktion av frånskiljare förorsakar strömmen en kraft som strävar efter att 
öppna frånskiljaren. Konstruktörens uppgift i detta fall är att ta hänsyn till denna kraft vid 
utformningen av frånskiljarens låsanordning, samt frånskiljarens strömtålighet18. 
 

                                                 
16 Elmaskiner, sid. 324-331, Liber 
17 Brytare, ABB 
18 Elkraftsystem 2, sid. 145, Liber 
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3. Definition av problem 
 
3.1 Driftstörningar 
 
Nätstörningar kan breda ut sig över stora områden och på så vis sprida sig till kringliggande 
installationer. Störning av ett reglersystem kan medföra avbrott i produktionen som kan vara 
svåra att spåra. Att ha i åtanken är att de EMC-direktiv som idag råder trädde i kraft så sent 
som -96. Detta innebär att utrustning som är äldre än så inte nödvändigtvis möter de nyare 
kraven på emission och immunitet19.  
 
3.2 Spänningsvariationer 
 
Av lättbegripliga skäl varierar spänningen i ett nät med dygns- och årscykeln. Stora delar av 
elanvändande apparatur står overksamma nattetid och på samma sätt används mindre elenergi 
för uppvärmning under sommarhalvåret. Dessa förutsägbara variationer i spänning motarbetas 
genom ett samarbete mellan de olika elproducenterna i landet där kärnkraften står för en 
grunddistribution medan mindre leverantörer som lättare kan variera sin produktion jämnar ut 
dessa lastberoende variationer20. 
Över och underspänningar är störningar där amplituden överstiger nominella spänningen med 
10% eller underskrider densamma med en sänkning under 90%. Överspänningar på nätet kan 
orsakas av in och urkoppling av laster eller elproducerande anläggningar. Denna typ av 
störning kan i ett lågspänningsnät även komma sig av jordfel på någon av faserna, vilket 
resulterar i en ökad spänning i de två kvarvarande faserna21. 
 
3.3 Flimmer 
 
Flimmer uppträder som snabba variationer i spänningens effektivvärde. Ett annat namn för 
detta är att spänningen blir modulerad och liknar en amplitudmodulerad radiosignal. 
Flimmer kan bland annat uppkomma vid användning av ljusbågsugnar vid höga spänningar. 
Detta fenomen påverkar elektrisk belysning i lågspänningsnät vilket kan upplevas som 
störande för ögat22. 
 
3.4 Övertoner 
 
Övertoner är överlagrade signaler, ström eller spänning, vars frekvenser är heltalsmultiplar på 
nätets grundfrekvens 50Hz. Dessa störningar uppträder periodiskt och medför en deformering 
av sinussignalen. I elnätet uppträder framförallt övertoner bestående av udda heltalsmultiplar. 
Ju mer en uppmätt signal liknar en fyrkantspuls, desto fler udda övertoner finns det 
överlagrade på grundtonen. Övertoner av jämna ordningstal uppstår enbart då spänningens 
sinus deformeras olika i den positiva och negativa halvperioden. Övertoner uppträder då  

                                                 
19 Driftstörningar inom verkstadsindustrin, Elforsk 
20 Morgan Andersson, VEAB 
21 Elkraftsystem 2, sid. 29-30, Liber 
22 Tekniska beskrivningar av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
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förhållandet mellan spänning och ström inte är konstant under en period. Detta fenomen 
uppstår då man till nätet har kopplat olinjära laster. Exempel på laster av denna typ i 
industriella sammanhang är ljusbågsugnar och statiska omriktare. Dessa övertoner ger upphov 
till ökade förluster i apparater och kablar. Kondensatorer avsedda för faskompensering kan bli 
överbelastade och haverera eller få en förkortad livslängd23. 
 
Övertoner i nätet kan komma att ge upphov till extra termisk energi i kondensatorbatterier 
vilket medför förkortad livslängd. En apparat kan, om denna är trasig eller felaktigt installerad 
och därmed inte uppfyller satta specifikationer, generera störningar som stör ut de egna 
kretsarna24. 
 
3.5 Spänningsosymmetri 
 
En symetrisk trefasspänning skall uppfylla två kriterier. Dels skall fasförskjutningen mellan 
de tre faserna vara lika stor dels skall amplituderna på dessa vara lika stora. 
Spänningsosymmetri i högspänningsnät uppkommer på grund av osymmetrisk impedans 
orsakad av luftledningar. I lågspänningsnät uppstår osymmetri då lasterna är obalanserade. 
Osymmetrisk spänning kan orsaka överlast på apparatur som drivs med växelström. 
Frekvensomriktare kan få allvarliga problem vid en osymmetri på 1% då omriktare kan 
generera fler övertoner än de karaktäristiska. Åtgärder för att få bort osymmetri är att se till att 
högspänningsledningarna blir bättre skruvade belastningar i lågspänningsnät omarrangeras för 
bättre ballans25.  
 
3.6 Spännigsdippar 
 
Enligt SS-EN50 [1] definieras en spänningsdipp som en spänningssänkning i matningen, med 
en varaktighet på 10ms och 90s, som går ner till ett värde mellan 90% och 1% av angiven 
spänning26. En spänningsdipp karaktäriseras av dess djup och varaktighet. Hur en 
spänningsdipp ter sig beror dels på vad som har orsakat det dels vilken typ av när den har 
inträffat i. Orsaker till uppkomst kan bero på kortslutning mellan enbart faser eller mellan 
faser och jord. Olika typer av nät kan vara direktjordat- eller impedansjordat nät27. 
I samma källa definieras ett kort avbrott som en sänkning av den matande spänningen till en 
nivå under 1% av angiven spänning28. Avbrott karaktäriseras, till skillnad från dippar, enbart 
av sin varaktighet. Varaktigheten för detta ligger mellan 10ms och 3 minuter. Då man talar 
om ett avbrott i ett trefassystem menas att samtliga faser ligger under denna 1% nivå 
samtidigt. Vanligaste orsakerna till spänningsdippar och korta avbrott är kortslutningsfel i 
elsystemet altarnativt i kunders anläggningar. Dessa kan uppstå av flera olika orsaker, men 
beror i grunden på att de ligger på olika elektrisk potential29. 
 
Inkoppling av stora laster kan orsaka stora strömmar som liknar de som uppstår vid 
kortslutningar, dock leder dessa inte till avbrott. Exempel på detta är inkoppling av 

                                                 
23 Tekniska beskrivningar av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
24 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
25 Tekniskt beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
26 Tekniskt beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
27 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
28 Tekniska beskrivningar av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
29 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
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transformatorer och start av stora motorer, vilka ger upphov till spänningsdippar som kan 
upplevas på avlägsna punkter i nätet som en dipp orsakad av kortslutning30. 
 
3.7 Transienta överspänningar 
 
Transienta överspänningar, även kallade spänningsspikar, är störande överlagrade 
överspänningar med brant stigtid och hög amplitud31. Med transient, i elkvalitetsammanhang, 
menas vanligen kortvariga icke oscillerande spänningsspikar alternativt oscillerande 
kortvariga överlagrade spänningar som snabbt dämpas ut. Uppträdande spänningsspikarna 
kan vara positiva, lika väl som negativa. Transienter uppstår bland annat vid last- och 
nätkopplingar samt in – och urkoppling av kondensatorbatterier32. Skadliga transienter kan, i 
lokala nät, uppstå vid till- och frånslagning av tung elektrisk utrustning. I lågspänningsnät 
uppstår transienter vanligtvis vid brytning av induktiva laster som motorer. I ett typiskt 
stadsnät kan upprepade transienter på några hundra volt förekomma medan transienter större 
än 800V är mycket sällsynta33. Stigtiden för en transient kan variera från mikrosekundområdet 
till några få millisekunder34. 
 
De överspänningar som kan uppträda delas in i två grupper, inre och yttre. De yttre 
störningarna kommer sig av blixtnedslag medan de inre beror på kopplingar. Nätet 
dimensioneras, för att mildra konsekvenserna av överspänningar, med tre punkter i åtanken. 
Proceduren kallas isolationskoordinering och är en kombination av: 
-Isolationsnivån hos de ingående apparaterna. 
-Överslag till jord och mellan faser kopplas bort med reläskydd. 
-Överspänningsskydd som installeras på lämpliga ställen35. 
 
3.8 Felströmmar i transformatorer 
 
När det gäller transformatorer tillhörande stamnätet samt transformatorer som är 
direktanslutna till stamnätet så har dessa ofta direktjordad nollpunkt. Vid problem med 
felströmmar åtgärdas detta genom att installera en strömbegränsande reaktor. Bland de 
problem som orsakar transformatorhaverier är temporära överspänningar samt felkopplingar 
vilka kan uppstå ändringar eller återuppbyggnad av nätet36. 
 
 
3.9 Återmatningsproblem med frekvensomriktare 
 
Problem vid stopp och sänkning av varvtal uppstår då lastens kinetiska energi är så stor att 
motorn övergår till att fungera som generator. Detta ger upphov till övertoner i det matande 
nätet i de fall återmatning sker av genererad energi37. 
 

                                                 
30 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
31 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
32 Elkraftsystem 2, sid. 30, Liber 
33 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
34 Elkraftsystem 2, sid. 30, Liber 
35 Elkraftsystem 1, sid. 336, Liber 
36 Inverkan av temporära överspänningar i transformatorer, Svenska kraftnät 
37 Frekvensomriktare-Guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom området, Elforsk 
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3.10 Spänningsdippar och avbrott 
 
En spänningsdipp eller ett kortvarigt avbrott leder till att kondensatorer laddas ur varvid deras 
spänning sjunker. När så spänningen återkommer uppstår en strömrusning till kondensatorer 
och likriktare. Dessa strömmar kan uppgå till tio gånger den ström som uppstår vid en vanlig 
kallstart. En påfrestning som denna sliter på utrustning som då slits ut i förtid. Enligt 
undersökningar utförda av Elforsk så är dessa dippar vanligare i de nät som är generöst 
dimensionerade och med flera matande högspänningsledningar38. 
 
3.11 Inkoppling av kondensatorbatterier 
 
När ett kondensatorbatteri, för faskompensering, kopplas in eller ut uppstår, omkring en halv 
period långa, oscillerande överspänningar. En kombination av det kringliggande nätet och 
batteriets induktanser, kapacitanser och resistansen kan ge självsvängningar39. Den överton 
som denna oscillation genererar kan komma i resonans med redan befintliga övertoner. 
Kondensatorbatteriet kommer i detta fall att suga motsvarande frekvens från det matande 
nätet40. Detta är något man skall vara medveten om i planeringen, men är mycket svårt att i 
förväg analysera. Dessa störningar kan spridas långa sträckor i elnätet och störa elektronisk 
utrustning som datorer och frekvensomriktare. Lösningen på detta problem är att, lokalt där 
oscillationen uppstår, ändra nätets impedans41.  
 
 
3.12 Störspänningar i kretsar 
 
I symmetriska kretsar förekommer tvärspänning mellan parter i en krets och längsspänning 
mellan parterna och jord. Signalspänningen är i detta fall en tvärspänning medan 
störspänningar ofta kommer in som längsspänning. Om symmetrin inte är perfekt omvandlas 
en del av längsspänningen till tvärspännig. Ett mått på symmetrigodhet (balanseringen) är 
uttrycket längsspänningsundertryckning. (CMR) Common Mode Rejection. Ledningsbundna 
störspänningar erhålls genom koppling från störande anläggningsdelar eller kablar. 
Kopplingen kan vara direkt (galvanisk), induktiv eller kapacitiv. 
 
Elektromagnetiska fält från radiosändare mm kan störa direkt inuti elektroniska apparater, 
men också via anslutingsledningar genom dessas antennverkan. 
Elektronisk urladdning sker ofta till apparathölje, vilket i sin tur kan medföra störning av inre 
kretsar. 
 
I modern elektronik som arbetar med snabba interna funktioner är oftast de mycket snabba 
transienta störspänningarna de mesta besvärliga. Ginstbildning från reläer och kontaktorer är 
en vanlig störkälla. 
 
Beroende på störspänningens styrka kan den ge skador på komponenter eller enbart 
funktionsstörning i en elektronikutrustning. Så t ex har åska ofta förstörande verkan medan en 
gnista från ett reläkontak normalt bara ger funktionsstörning42. 

                                                 
38 Skadade apparater, Elforsk 
39 Skadade apparater, Elforsk 
40 Spänningsstabilisator, Unitrafo 
41 Skadade apparater, Elforsk 
42 Elkraftsystem 2, sid. 261-267, Liber 
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4. Förslag till åtgärder 
 
4.1 Hur åtgärdas övertoner 
 
Hur problemet med övertoner skall angripas är olika för olika system och vilka övertoner som 
uppträder på det aktuella nätet. I ett nät med enfasiga övertoner och övertoner från en 6-puls 
omriktare uppnår man en sammanlagring av övertoner av 5:e och 7:e ordningen vilka 
reduceras. I större industrier kan pulstalet ökas genom användande av 12-pulsomriktare 
genom olika kopplingsgrupper på de matande transformatorerna. En annan lösningar för att 
minska problem med övertoner, då generering av dessa ej går att åtgärda i en apparat, är att 
separera utrustning som genererar, eller är känslig, för störningar43. 
 
 
4.2 Tekniska åtgärder mot spänningsdippar och korta avbrott 
 
För att få ner antalet spänningsdippar och korta avbrott kan man, på eldistributörens sida, 
jobba på att reducera antalet kortslutningsfel, reducera bortkopplingstiderna och modifiera 
elnätet på så vis att ett eventuellt kortslutningsfel resulterar i mindre allvarliga händelser hos 
slutkunden. Från kundens sida ligger jobbet i att mildra konsekvenserna av en dipp eller ett 
avbrott. Detta kan innebära att utrustningen immunitet mot avbrott och dippar förstärks 
och/eller installation av avbrottsfri kraft, UPS (Uninterruptible Power Supply).  
  
Kortslutningsfel orsakar, utöver korta avbrott och spänningsdippar, skador på nät- och 
kraftanläggningar. Genom att få ner antalet kortslutningsfel reduceras inte enbart antalet korta 
avbrott, utan även långvariga avbrott i de fall dessa kortslutningar, eller följderna av dessa, tar 
längre tid att åtgärda.  
En reducering av fel kan uppnås på flera olika sätt. Genom att använda isolerade faslinor för 
luftledningar och se till att träd och sly som riskerar kontakt med ledningarna röjs undan med 
jämna mellanrum minskar man risken för fel dramatiskt. Luftledare kan, ovanför faslinorna,  
förses med s.k. jordledare eller topplinor. Linjeavledare och höjd isolationsnivå är två andra 
åtgärder som kan övervägas. 
Genom att öka frekvensen på inspektion och underhåll förebyggs och upptäcks potentiella 
felfaktorer snabbare varvid dessa kan åtgärdas innan fel inträffar. 
 
Förkortning av bortkopplingstiden har ingen inverkan på antalet spänningsdippar som 
kommer att uppstå, men kan kraftigt reducera deras varaktighet. En spänningsdipps 
varaktighet är beroende på hur snabbs ett fel kopplas bort. Bortkopplingstiden är beroende av 
två faktorer. Dels den tid det tar för reläsystemet att registrera ett fel och ge order för 
bortkoppling dels den tid det tar för brytaren att slå ifrån. Detta ger att en snabbare 
bortkoppling kan får genom uppgradering av två enskilda apparater. 
 
Genom att utföra ändringar på elnätet kan antalet fel hos kunderna reduceras. Ändringar av 
detta slaget, särskilt vid höga spänningsnivåer, kräver stora och kostsamma insatser. Genom 
att installera redundanta matningsalternativ fram till slutkund samt sektionerna nätet för att få 
ner antalet ledningar som påverkas av fel minskas risken för korta avbrott44.  

                                                 
43 Teknisk beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
44 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
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Nära känsliga laster kan generatorer installeras för att undvika onödigt långa nerrider. Genom 
att dessutom, på strategiska punkter utefter nätet, installera strömbegränsande utrustning för 
att öka det elektriska avståndet mellan felstället och kunden45. 
 
Energiföretagen strävar efter att nyttja kraftnätet till fullo. Dock genererar dessa stora 
mängder flödande energi i nätet ett stort spänningsfall, försämrad elkvalitet och stora reaktiva 
förluster som medför att stora mängder energi går förlorad innan denna når slutkunden. 
En ny metod för att minska spänningsfall i långa kraftledningar kan ett system av 
kondensatorbatterier placeras ut längs nätet. Denna teknik, kallad Qpole, medför en höjd 
elkvalitet och minskat spänningsfallet i nätet. Genom att installera shuntkondensatorbatterier 
vid utvalda punkter utefter ledningsnätet minskas spänningsfallen lokalt. Nätet stabiliseras 
och kapacitet frigörs hela vägen tillbaka till generatorn. Dessa förbättrande åtgärder medför 
sänkta reaktiva förluster och en el av högre kvalitet till slutkunden. Qpole är relativt liten och 
lätt. Systemet är även utrustat med diagnostiska egenskaper vilka skall kunna förmedla 
information i realtid till en central styranläggning eller ett SCAD-system varifrån de även kan 
fjärrstyras. Detta medför ett flexiblare när där riskerna för avbrott vid hög belastning 
minskar46. 
 
 
4.3 Åtgärder mot spänningssänkningar och störspänningar 
 
Dämpning av spänningsvariationer kan uppnås på olika sätt. Ett alternativ är att på 
anläggningsnivå, mellanspänningsnivå, försöka stabilisera den generella spänningen. Ett annat 
sätt är att stabilisera spänningen vid last eller utrustning. Detta andra alternativ innebär oftast 
åtgärder på lågspänningsnivå. Spänningssänkningsskyddande anordningar som dynamisk 
spänningskompensering eller seriell spänningskompensering vilket brukar skydda industrier 
mot de flesta störningar. Valet av vilken produkt som skall väljas är beroende på vad som 
skall skyddas47 . 
 
Om det är möjligt så kan själva källan till störningen åtgärdas, t ex. så kan en störande 
reläkontakt kompletteras med en RC-krets eller en varistor. Dock är det otillbörligt att på eget 
bevåg modifiera utrustning då denna inte längre faller inom ramarna för tillverkarens 
specifikationer. Det finns ett flertal metoder för att skydda sig mot störspänningar. 
 
Så långt det är möjligt skall övrig utrustning hållas borta från störande ledningar och 
apparatur.  
Skärmade kablar skall användas om det finns behov för detta. Vanligtvis jordas skärmen i ena 
änden, men vid hög jordpotentialskillnad jordas denna i båda ändarna. För att undvika 
strömmar i skärmen läggs en jordlina intill kabeln, alternativt använder man kabel med dubbel 
skärm, där den yttre är jordad enbart i ena änden. 
In- och utgångar skall ha partvinnade kablar och symmetri mot jord för att reducera inverkan 
av störande längsspänningar. 
Elektronikkretsar för snabba digitala signaler jordas på så många ställen som möjligt. Kretsar 
för analoga signaler med låga nivåer skall å andra sidan endast jordas i en punkt för att 
undvika av cirkulerande jordströmmar48. 

                                                 
45 EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk 
46 Bättre elkvalitet mindre elförluster, ABB 
47 Spänningssänkningsskydd, ABB 
48 Elkraftsystem 2, sid. 261-266, Liber 
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Filter, för att trycka ner snabba förändringar, och andra jordskyddskomponenter kan sättas in i 
elektronikutrustningarna. Amplitudbegränsade avledare tar bort överspänningar och 
transformatorer avkopplar mot längsspänningar. Genom att använda optokopplare och optisk 
kabel undviks störningar från elektriska fenomen och skillnad i jordpotential kan ignoreras då 
denna ej kommer att påverka apparaturen, vilket är av stor betydelse i de fall en förbindelse 
går utanför kraftanläggningens jordsystem. Om störningarna inte kan åtgärdas helt och dessa 
fortfarande utgör ett problem vid kommunikation kan ändringar i funktionsprogram hjälpa. 
Genom att mottagaren till exempel kräver två eller flera lika resultat innan en funktion 
aktiveras, minskas riskerna för fel49. 
 
 
4.4 Transientmätning 
 
När ett fel i närheten av ett reläskydd blir exempelvis spänningen nära noll, ändringen på 
spänningen går dock åt det motsatt hållet, vilket innebär att denna blir nära driftspänningen. 
Vanliga reläskydd brukar mäta de totala felstorheterna av grundfrekvens och filtrerar bort 
övertonerna, medan skydden som mäter transienter mäter på den omedelbara förändringen 
inklusive övertoner50. 
 
 
4.5 Tillförlitlighet hos komponenter  
 
Ett elkraftsystem består av ett stort antal komponenter som är avgörande för en fungerande 
drift. Tillförlitlighet hos en komponent eller ett system är dess förmåga att uppfylla ställda 
krav under en bestämd tid under givna förhållanden.  
 
För att kunna utföra driftsäkerhetsberäkningar på ett system fordras kännedom om två saker: 

-Komponenternas slumpmässiga egenskaper, vilka fås från driftstatistik. 
-Systemets struktur, t ex elektriskt distributionsnät i enlinjeschema51. 

 
Den finns en storhet som oftast är mest intressant då det gäller att karakterisera en 
komponents slumpmässiga beteende är felintensiteten λ. Med denna metod kan man  definiera 
antal fel per tidsenhet t.ex. 10 fel per år. Felintensiteten med drifttiden varierar sig beroende 
på olika slag av komponenter enligt den s.k. ”badkarskurvan”52. 
 

                                                 
49 Elkraftsystem 2, sid. 261-266, Liber 
50 Elkraftsystem 2, sid. 362, Liber 
51 Teknisk beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott, Elforsk 
52 Elkraftsystem 2, sid. 67-81, Liber 
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fig. 1  Visar komponenters tillförlitlighet under dess livslängd. 
 
Ett viktigt begrepp att känna till är medeltiden mellan fel, MTBF (Mean Time Between 
Failures). Förutsätter man en  konstant felintensitet gäller sambandet: 
 
MTBF = 1/λ.  (ekv. 4.1) 
 
Felens Sannolikhetsfördelningen är att ett viktigt förhållande . Exponentialfördelningen är den 
vanligaste metoden för att utföra tillförlitlighetsanalysen. Den saknar dock minne, vilket 
innebär att sannolikheten för fel hos en viss komponent är oberoende av hur länge 
komponenten varit i drift. Komponenter i ”bästperioden” enligt (badkarskurvan) kan i stort 
sätt antas ha exponentialfördelad drifttid. För dessa komponenter gäller för 
 
Funktionssannolikheten R(t): R(t) = e(-λt) = e (-t/MTBF). (ekv. 4.2) 
 
I värmekraftområdet har verksamheten en något annorlunda inriktning. Man har organiserat 
det på ett sätt som kallas för samarbetsorganisation SDT (Statistisk Drifterfarenhets-
uppföljning och tillförlitlighetsteknik). Detta har för uppgift att göra statisk uppföljning av 
drifterfarenheter från olika värmekraftanläggningar, förutsäger deras tillgänglighet och verkar 
för ökad användning av modern driftsäkerhetsteknik inom området53. 

                                                 
53 Elkraftsystem 2, sid. 67-81, Liber 
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Man har även skapat en eget datorbaserad driftsäkerhet datasystem, ATV-system. Detta utgör 
en nationell databank för felstatistik och driftsäkerhetsdata på komponenter. ATV-system 
fungerar som ett informationscenter och kan ge information om t ex felintensiteter, 
medelreparationstider, felhändelser på apparater och komponenter oavsett felen orsakat 
produktionsbortfall eller inte. ATV-systemets principiella uppbyggnad framgår av figuren 
nedan54. 
 
 

 
 
 
 
fig. 2  ATV-systemet hämtar in data från elproducerande stationer vilket samlas i en nationell kunskapsdatabas 
över driftstatestik. 

                                                 
54 Elkraftsystem 2, sid. 79-80, Liber 
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4.6 Transienter 
 
Primärt för ett transientskydd är att det skall tåla de störningar som når anläggningen och 
lämna en spänning så pass fri från transienter att bakomliggande utrustning inte skadas. Vid 
användande av transientskydd på teleledningar vill man dock ha kvar en så stark nyttosignal 
som möjligt och får därmed välja komponenter med detta i åtanken. I grund och botten är ett 
transientskydd ett element som används för att koppla ihop två ledare som i vanliga fall skulle 
ha varit isolerade från varandra. Detta element leder ström under den korta tid då en transient 
ger en amplitud som går över ett satt gränsvärde, för att återgå till sitt icke ledande tillstånd så 
snart denna passerat55. 
 
 
4.7 Överspänningsskydd 
 
I en rapport från svensk energi rekommenderas att, i ett trefasigt system, skall man använda 
sig av två olika överspänningsskydd. Dels ett långsamt skydd som löser ut efter en 
tidsfördröjning på 60s vid långa överspänningar som överstiger 6% eller underspänningar på 
10%. Det andra, snabbare skyddet, löser ut på 200ms vid kraftigare förändringar då över och 
underspänningarna uppgår till ± 20%56.  
 
Som skyddskomponenter används gasurladdningsrör, varistorer och suppressordioder 
antingen var för sig eller i kombination57. Gasurladdningsrör består av ett rör av glas eller 
keramik som är tätade i vardera ända och fyllda med gas. När spänningen över de båda 
ändarna uppgår till ett bestämt gränsvärde kommer röret att bli ledande. I en varistor varierar 
motståndet med spänningen där en hög spänning ger ett lågt motstånd. Suppressdioden är 
snabb och har låg restspänning, men klarar inte av höga strömma.  
Funktionen för dessa är den samma, dvs. när spänningen uppnår en viss nivå kommer 
komponenten att avleda strömmen mot jord. 
  
För grovskydd används gasurladdningsrör som har den fördelen att de klarar av stora 
strömmar, upp till 15kA. Nackdelen med dessa är dock att de är. Vid avledning bildas en 
nätföljeström som i sin tur åtgärdas med en säkring. 
 
Varistorer är snabbare och används för mellanskydd med en reaktionshastighet i 
nanosekundsområdet. Nackdelar med denna typ är att de inte klarar lika höga strömmar, att de 
har höga kapacitiva värden samt att de slits ut snabbare. 
 
En suppressordiod har en reaktionstid som ligger i picosekundsområdet och används som 
finskydd. Även dessa har hög kapacitans och är känsliga för höga strömmar. 
Genom att kombinera dessa element får ett överspänningsskydd där ett elements svagheter 
kan vägas upp av ett annat. En kombination av gasurladdningsrör och suppressordiod ger ett 
system där suppressordioden reagerar först och gasurladdningsröret tar vid innan dioden tar 
någon skada58. 
 
                                                 
55 Skadade apparter, Elforsk 
56 Anslutning av vindkraftverk till transmissionsnätet, Industrial Electrical Enginering and Automation  
….Lund University 
57 Potentialutjämning med mera, Lunds tekniska högskola 
58 Komponentguide från IMSAB för industri och sjöfart, IMSAB 
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4.7.1 Zonindelningar 
 
Vid zonindelning kopplas dessa samman på så vis att den första zonen är den som löper risk 
att utsättas för ett direkt blixtnedslag. Den efterföljande zon1 löper inte risk för direkta 
blixtnedslag. Mellan dessa zoner placeras ett grovskydd, även kallat klass B skydd, som tål 
höga strömmar från t.ex. en åskledare.  
Klass C skydd, grovskydd/mellanskydd, används i anläggningar där det inte finns risk för 
direkta blixtnedslag utan de potentiella störningarna härrör från det yttre nätet. Dessa skydd 
monteras mellan zon 0 och 1 eller som flerstegsskydd mellan zon 1 och 2 som är det område 
som hyser känslig elektronisk utrustning. 
Klass C skydd, finskydd, är de som monteras för att skydda enskilda apparater. Dock skall 
man alltid använda dessa som komplement till ett klass C skydd. 
 
 
4.7.2 Restspänning 
 
Val av överspänningsskydd beror på läge, inne i en stad räcker det oftast med mellanskydd, 
samt huruvida byggnaden kommer att kunna utsättas för direkta blixtnedslag. Då ett 
överspänningsskydd löser ut löper strömmen till jord. Dock så kommer det att ligga en 
restspänning över skyddet. Om denna restspänning är högre än var efterliggande apparatur 
klarar av installeras ett extra finskydd på dessa som kompletterande skydd. För att hålla dessa 
restspänningar låga skall så korta anslutningskablar som möjligt användas. Om ett 
blixtnedslag genererar en ström på 30kA så kommer 15 av dessa att färdas mot anläggningen. 
Om pulslängden är 1µs och skyddets anslutningsledare är 10 cm lång och har en induktans på 
0.1µH kommer detta att ge en spänning på  
 
U = L dI/dt = 0.1 µH *15kA/1µs = 1500 V.  (ekv. 4.3) 
 
Till detta adderas även den spänning som uppstår över själva skyddet. 
 
För att begränsa de restspänningar som kommer att ligga över systemet skall de olika 
skyddsstegen inte installeras direkt efter varandra. Genom att se till att det mellan grov och 
mellanskydd finns 10m kabel och mellan mellanskydd och finskydd finns 10 respektive 5 
meter kabel. Är det inte möjligt att installera på detta vis kan induktanser installeras för att 
uppnå samma effekt59.  
 
 
4.8 Transformatorer 
 
4.8.1 Krav på installation av transformatorer 
 
Svenska kraftnät har satt upp vissa krav för transformatorer, i området 400/220/130kV, som 
tillhör eller är direkt kopplade till stamnätet. Vanligen har transformatorerna i stamnätet 
direktjordad nollpunkt. Normalt brukar interna fel bortkopplas lokalt, men i speciella fall kan 
fjärutlösning accepteras. Fjärutlösningen används endast vid reservbortkoppling för att kunna 
klara av bortkopplingen vid interna fel Då detta sker lokalt60.  

                                                 
59 Potentialutjämning med mera, Lunds tekniska högskola 
60 Transformatorskydd, Svenska kraftnät 
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En transformators skydds- och övervakningsutrusning ska bestå av reläskydd, vakter och 
automaiker.  
 
Reläskyddens funktioner skall täcka 3-fasigt strömdifferenialskydd, underimpedansskydd, 
överströmsskydd, brytarfelsskydd, nollpunktsströmskydd och jordströmskydd. 
 
Vakterna skall omfatta gasvakt, temperaturvakt, nivåvakt samt tryckvakt. 
 
Automatiker ska skall ha nollspänningsautomatik. 
 
De transformatorer som inte har en direktjordad nollpunkt skall vid behov förses med 
jordfelsskydd av typen NUS. Vid generatorer och kompenseringsanläggningar kan det hända 
att det behövs övermagnetiseringsskydd. I vissa transformatorer kommer också en explosions-  
och strömningsvakt.  
 
Utlösningen från differentialskydd , gasvakt, explosionsvakt och tryckvak ska stoppa 
kylautomatiken samt ge inkopplingsförbud både lokalt om med fjärrstyrning. 
 
Brytarfelsskydd ska direkt eller via val ge utlösningsimpuls till de strömbrytare som erfordras 
för bortkoppling av felet när ordinarie brytare  ej fungera. Transformatorerna med 
lindningskopplare ska ibland förses med lindningskopplarautomatik . Det är vanligt att en 
transformator utrustas med kylautomatiker. Transformatorer med tertiärlindning som används 
för yttre matning ska förses med överströmskydd och jordfelsskydd för denna lindning. 
 
För att kunna nå den bästa möjliga skyddsverkan delas skydden i två redundanta system 
benämnda Sub 1 och Sub 2. 
Sub 1 ska innehålla strömdiffrenetialskydd, eventuell explosionsvakt, nollspännings-
automatik, brytarfelsskydd och överströmsskydd för lindningskopplare, samt temperatur-
nivåvakt och eventuell strömningsvakt. 
Sub 2 ska innehålla nollpunktsströmskydd, jordströmsskydd, underimpedansskydd/ 
överströmsskydd, eventuellt jordfelsskydd NUS, gasvakt och tryckvakt för lindningskopplare. 
Inkopplingsblockering som initieras  från reläskydden i Sub1 och Sub2 ska indikeras särskilt 
vid transformatorskydden och ska endast kunna hävas lokalt t.ex. genom tryckknapp. Men när 
det gäller transformatorer med separat reglerdel ska skyddsutformningen utföras så att vid 
förbikopplingen av reglerdelen (t.ex. vid fel)  ska strömkretserna enkelt kunna läggas om till 
matning från huvudtransformatorns strömmar. 
 
Utformningen varierar beroende på vilken typ av transformator man använder och vart man 
skall placera den i nätet. Till exempel i en sparkopplad transformator med direktjordad noll 
punkt, så använder man vid en vanlig utformning att uppsida JS och NIS är ett strömskydd i 
två steg enligt KATS 5.7.4 och ibland förekommer på nedsida ett riktat strömskydd (JS) enligt 
KATS 5.2.3.  Däremot fulltransformatorer utan direktjordning behöver ofta inget jordfels-
skydd på uppsida, men den skall förses med jordfelsskydd av typ NUS när inmatning av 
kortslutningseffekt kan ske från underliggande nät. På nedsida skall transformator förses med 
jordfelsskydd av typ NUS61. 
 
Vid leveransprov av transformatorer utförs av isolationen mellan de olika faslidningarna, 
varven samt mellan spänningsförande delar och jord62. 
                                                 
61 Transformatorskydd, Svenska kraftnät 
62 Inverkan av temporära överspänningar på transformatorer, Svenska kraftnät 
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4.8.2 Transformatorns konstruktion 
 
Transformatorer för omriktare måste konstrueras i enligheten med speciella tekniska krav och 
specifikationer. Detta ger en garanti på att man kan nå den bästa elektriska, dynamiska och 
termiska egenskaper. Det är viktigt huruvida skärmen placeras mellan primär och 
sekundärsida eller inte. Detta beror på vad transformatorn skall användas till. 
1-transformatorer med jordad nollpunkt. 
2-transformatorer med isolerad nollpunkt. 
 

1- Det rekommenderas att man ska använda jordad nollpunkt i transformatorer med en 
elektromagnetisk skärm för att undvika ljudöverföring mellan primär och 
sekundärsida. Ljudet kan sprida sig i nätet och orsaka avvikelse och felfunktioner i 
andra elektriska  komponenter i nätet. 

2- Det måste finnas en elektromagnetisk skärm när spänningsnivå är olika på primär och 
sekundärsida med en isolerade nollpunkt transformatorn. Plus de för delarna som ovan 
nämnda i punkt 1 så gör skärmen att undviker dels att sekundärsidans potential ökar på 
grund av elektrostatiska effekter samt dels att därtill relaterade skador på isolationen 
eller rentav att överledning eller överslag till jord uppstår. Dessa aspekter har 
utformats av flera konstruktörer med långa erfarenhet och att montera skärmen har 
blivit standard63. 

 
 
 
4.8.3 Temporära överspänningar i transformatorer 
 
Ventilavledare installeras i första hand för att skydda transformatorn mot åsköverspänningar 
som uppsår i nätet. De överspänningar som kan uppstå vid ändringar och återuppbyggnad är 
ofta för låga för att dessa skydd skall lösa ut, vilket innebär att arbetet skall planeras noggrant 
för att undvika felkopplingar64. 
 
 
4.8.4 Kortslutnings och överlastskydd för transformatorer 
 
Dessa kan vara impedansmätande eller strömmätande beroende på anläggningen. När det 
gäller mättransformator så varierar utformning då underimpedansskydd oftast placeras på 
nedsidan eftersom spänningstranformator saknas på uppsidan. Det är oftast inte kritiskt när 
det gäller placeringen av skyddet, eftersom funktionskravet är att det ska täcka 
samlingsskenorna till vilka upp och nedsida är anslutna. Däremot skall den alltid placeras på 
uppsidan när det gäller trelidningstranformatorer. Om skyddet är överströmsskydd så skall 
den placeras på uppsidan. Trelidningstransformatorer i radialmatade nät ska ha 
överströmsskydd  på både upp och nedsida 65. 

                                                 
63 Transformatorer för omriktare, Unitrafo 
64 Inverkan av temporära överspänningar på transformatorer, Svenska kraftnät 
65 Transformatorskydd, Svenska kraftnät 
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4.8.5 Fördelar med D-lindning i transformator 
 
Transformatorerna 400/220kV och 220/70kV är ofta av ett utförande med fembenta kärnor. I 
de fall då dessa fembenta transformator saknar D-lindning, blir den öppna nollföljds-
impedansen mycket stor. Transformatorn kan, nollföljdsmässigt, ses som ojordad om 
transformatorn är direktjordad med D-lindningen borttagen. Fördelen med detta, jämfört med 
en ojordad transformator, är att ingen extra nollpunktsisolation eller nollpunktsutrustning 
krävs. Dock är denna metod för att begränsa jordfelströmmar inte utan problem. Med D-
lindningen borttagen uppstår en 3:e överton i fasspänningarna som, på grund av den fembenta 
kärnans låga reluktans mot nollförljdsflöden, blir mycket stor. Dock blir 
övertonsspänningarna sannolikt inte stora nog för att ge några skador. Om man tar bort D-
lindningen samt låter systemtransformatorn vara ojordad på nedsidan betraktas transformatorn 
som ojordad även på uppsidan, vilket även där kommer att orsaka reläskyddsproblem.  
 
Trebenta transformatorer används framför allt i 130kV nätet, men även i 220kV nätet  i 
enstaka fall. För dessa transformatorer är kravet på D-lindning inte så stort då den öppna 
nollföljdsimpedansen blir förhållandevis låg. Borttagandet av D-lindningen i en trebent 
transformator medför en nollföljdsimpedansökning på 2-3 ggr. 
 
D-lindningen bör därför behållas i transformatorer i 400/220 kV nätet, men kan i de flesta fall 
ses som försumbar i vid nedtransformering från 220kV66. 
 
 
4.8.6 Nollpunktsreaktor i transformatorn 
 
Den största orsaken till låga nollföljdsreaktanser är sparkopplade systemtransformatorer.  
Sparkopplade systemtransformatorer som transformerar mellan  400kV och 130kV utsätts vid 
enfasigt jordfel för stora jordfelsströmmar på stationernas 130kV skenor. Detta kan avhjälpas 
genom att installera en nollpuktsreaktor till transformatorns nollpunkt. Fördelen med att 
installera en nollpunktsreaktor är att förbättra fårhållandet X0/X+ på 130kV skenorna i de 
utsatta stationerna då jordfelströmmarna blir väsentligt lägre just i närheten av 400/130kV 
stationerna. Bortsett från att påkänningar på nollpunkts- och fasisolationen medför installation 
av en reaktor inga direkta nackdelar för nätet och åtgärden är relativt billig och bör vid behov 
installeras i de befintliga transformatorerna. För befintliga transformatorer bör storleken 
begränsas till ca 2 ohm och nya enheter till ca 4 ohm67. 
 
 
4.8.7 Transformatorunderhåll 
 
De flesta felen upptäcks  vid provningen, men genom att styra underhållet efter tillstånd hos 
transformatorn kommer man att minska både fel och underhållstid. Transformatorn styrs 
vanligen av kylsystem med reläteknik. Det brukar finnas en termometer som är placerad i 
transformatorns lock som ger information till reläsystemet, som i sin tur slår på kylningen vid 
bestämda temperatur, men med den nya elektroniken som finns i TEC så kan man 
åstadkomma mycket mer68. 

                                                 
66 Elkraftsystem 2, sid. 239-240, Liber 
67 Elkraftsystem 2, sid. 239-240, Liber 
68 Elektronisk kontroll förlänger livet på transformatorn, ABB 
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TEC kan beräkna transformatorlindningarnas varmaste punkter med hjälp av de strömmar 
som går genom transformatorn. Vanligen styrs kylsystemet i två grupper och antingen med 
halva eller med hela styrkan, men med den nya tekniken så kan samma kylsystem styras i hela 
sex grupper, vilket innebär att det är lättare att anpassa kylningen. Det finns också en fördel 
med detta att transformatorn åldras långsammare, samt startas med mycket lägre 
oljetemperatur. TEC innebär att många olika funktioner har samlats i ett ända gränssnitt. De 
finns i en låda som visar hur det står till vid en transformator via display, med olikfärgade 
diodrar i rött, gult och grönt. Det finns ett optiskt fibernät som gör det möjligt att styra och 
läsa TEC via intranätet. Det finns extra verktyg i TEC som gör att man kan uppskatta hur 
mycket transformatorn kan överlastas vid olika scenarier, samt hur mycket livslängd det 
kostar. Om man bara är intresserad ut av att t.ex. kontrollera transformatorns kondition så kan 
man helt enkelt göra det med uppgifterna i TEC som är tillgängliga via Internet, från vilken 
dator som helst. Man behöver inte avläsa manuellt, då man i TEC kan se dagens status 
tillsammans med variationer i tiden. Alla detaljer finns tillgängliga i systemet minst ett år 
tillbaka. TEC - tekniken uppskattar bara inte transformatorns livslängd utan den har också 
kontroll på kringutrustningar. För att jämna spänningen ute i elnätet så finns en 
lindningskopplare på transformatorn, som kan koppla in olika antal lindningar som kan justera 
spänningen på nätet. TEC beräknar slitaget och livslängden på lindningskopplare vid 
omkopplingen som brukas uppstå p.g.a. ljusbågar som i sin tur sliter kontakterna 69.  
 
Enligt en av Elforsk rapporterna angående transformator haverier i vindkraft, har man kommit 
fram till att transformator haverier kan bero på om torrisolerande eller vätskeisolerande 
transformatorer används. Det tycks vara så att vätskeisolerande transformatorer är mer 
förskonade från haverier. Denna rapport visar att haverier beror på att de torrisolerande 
transformatorerna inte varit konstruerade för att klara den yttre miljön och den elektriska 
miljön som finns i vindkraft. Men det kan också vara att transformatorer haverier beror på ett 
fel på specifikationer. Detta beror på antagligen på att både vindkrafttillverkare och 
transformatortillverkare saknat tillräcklig kännedom om den miljön som transformatorerna 
utsätts för70.  
 
 
4.9 Jordfelsrelä av högsimpedanstyp 
 
Beskrivning och användning: 
Skydds reläna SPAE010 och SPAE011 fungerar som differentialskydd av högimpedanstyp, 
och det används som jodfelsskydd för transformatorer, generatorer och motorer. Skillnaden 
mellan de två typerna är matningsspänningen. 
 
Allmänna egenskaper: 
-Jordfelsskydd av högimpedanstyp för transformatorer, motorer och generatorer. 
-Tre valbara känslighetsområden. 
-Inbyggda stabiliseringsmotstånd. 
-Snabb funktion och hög stabilitet. 
-Steglös funktionsvärdesinställning. 
-Hög immunitet mot alla typer av elektriska och elektromagnetiska störningar71. 
 

                                                 
69 Elektronisk kontroll förlänger livet på transformatorn, ABB 
70 Transformatorn i vindkraftanläggningar, Elforsk 
71 Jordfelsrelä av högimpedanstyp, ABB 
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Differentialreläet av högimpedanstyp är stabiliserat för att klara alla typer av fel som kan 
inträffa utanför skyddszonen, och den stabiliseringen uppnås med hjälp av ett motstånd i 
differentialkretsen. Motståndet är inbyggt i reläet och är serie kopplat med mättransformatorn. 
Stabiliseringen hos skyddet baserar sig på det faktum att impedansen hos strömtransformatorn 
snabbt sjunker då mättningsgraden hos strömtransformatorn ökar. Reaktansen i 
magnetiseringskretsen i en helt mättad strömtransformator sjunker till noll och impedansen 
bildas endast av lindningens resistans. Funktionsnivå på högimpedansreläet bör väljas så att 
reläet inte fungerar för genomgående felströmmar vid fel utanför högimpedansjordfelsreläets 
skydds område. Det behövs inget underhåll för reläet om omgivningsförhållande inte avviker 
från de givna specifikationerna t.ex. vad beträffar temperatur, fukt eller om atmosfären 
innehåller kemiskt aktiva gaser eller damm72. 
 
 
4.10 Kompensering 
 
Kraft bolag och industrier är uppmärksamma på reaktiva effekter, då denna är angörande för 
graden av kortare spänningssänkningar i kraftnätet. Kompensering av denna effekt krävs för 
att uppnå stabila spänningsförhållanden. Optimeringen för en elförbrukare av ett befintligt 
kraftsystem kan öka produktiviteten, samt minskar avgifterna till leverantören och ofta ökar 
utrustningens tillförlitlighet. Användningen av en snabb halvledarswitchomformare utgör en 
tillförlitlig källa till reaktiv effekt. Ett exempel är AB:s STATCOM-frekvensomriktare,  
kallad SVC Light eller MINICOMP, som övervakar nätets ström och spänning för att 
omedelbart kompensera avvikelser. STATCOM- frekvensomriktare betraktas som en 
avancerad statisk Var- kompensator vars idé är att stabilisera spänningen och förebygga  
störningar73. 
 
 

4.11 Eliminering av störningar med sinusfilter och motordrossel 
 
Med all automatisering och installation av utrustningar som frekvensomriktare och servo så 
har störningsproblemen ökat. Ofta tror man att alla problem kan lösas om bara kraven för CE-
märkning är uppfyllda, eller att man kan åstadkomma störningsfri elmotordrift genom att 
bygga in ett sinusfilter i frekvensomriktarens slutsteg. När det gäller nätsidan så kan man 
försökta att eliminera problemen med en kostnadseffektiv åtgärd för att kunna få ett bra 
nätkvalitet och mindre fel med bättre driftsäkerhet, genom att koppla in en nätreaktor. Vidare 
gäller att EMC-filter är absolut nödvändig för alla maskiner som genererar störningar. Men 
tanke på ekonomi och plats och för att spara inkopplingstid så föreslår man en 
filterkombination som innehåller både nätrekator och EMC filter i samma apparatskåp. Med 
denna komplettering så kan man även återmata ström från frekvensomriktare till det matande 
nätet och få en sinusformad ström fri från störningar. 
 
När det gäller motorsidan så löser inte sinusfilter alla störningar, men den kan användas då:  
-När man har långa och/eller oskärmade motorkablar. 
-Om det finns extrema krav på lågnivåmotordrift. 
-I högfrekvensnät som matas från statiska omformare74. 

                                                 
72 Jordfelsrelä av högimpedanstyp, ABB 
73 Dynamisk Var-kompensering, ABB 
74 Störningsfria elmotordrifter, SIGBI 
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Sinusfiltret bör inte användas, pga sina spänningssänkande och varvtalsbegränsande 
egenskaper, på maskiner eller där man har korta motorkablar. I vissa fall när man har långa 
motorkablar så kan man då använda motordrossel eller dU/dt-filter. Det kan vara ett bättre och 
billigt alternativ. Observera att sinusfiltret inte löser problemen på nätsida, alltså distorsion av 
nätet, ledningsbundna högfrekventa störningar och läckströmmar, men att koppla 
motordrossel mellan omriktaren och standardmotorn förbättrar driftegenskaperna och minskar 
läckströmmar och fel samt: 
-Minskar spännings stigtid dU/dt på motorplinten. 
-Minskar uppkomst av fel vi in och urkopplingar i motorkabeln. 
-Ökar tillåten motorkabellängd. 
 
Sinusfiltret anslutas mellan frekvensomriktarens utgång och motorn, och de monteras i direkt 
anslutning till frekvensomriktaren. Här ser sinusfiltret till att omvandla dem fyrkantformiga 
spänningspulserna till nära nog perfekt sinusform75. 
 
Man kan också tänka sig att koppla in en spänningsstabilisator ifall man har känsliga eller 
gamla apparater som inte klarar av spänningsvariationer. Ofta kan det räcka med en spännings 
stabilisator i stället för dyrare UPS-lösningar. Det finns från 100 VA till 750 kVA, samt finns 
de med 1 ock 3-fasutförande. Det sista nämnda kan antigen stabilisera spänningen som ett 
genomsnitt av tre faserna eller individuellt76. 
 
Ström Typ Induktans Mått mm   
A  mH A B C 
8 3INP8 3,70 135 70 127 
12 3INP12 2,40 135 75 127 
18 3INP18 1,60 165 75 162 
28 3INP28 1.00 200 95 162 
40 3INP40 0,73  90 190 
 Tabell 1  (Unitrafo Spänningsstabilisator) 
 
 
4.12 Drift med faskompenseringskondensatorer 

 
Kondensatorer i systemet med frekvensomriktare och servo kan orsaka oscillationer som ökar 
distorsionen i nätet. Frekvensen hos sådana oscillationer beror av ett antal olika 
systemparametrar. Spänningsformens kan i vissa fall försämras p g v reaktiv anläggnings 
kompensering. Kompensationsanläggningen bildar tillsammans med transformator-
impedansen en parallellsvängningskrets, som i värsta fall kan komma i resonans med 
övertoner som genereras av frekvensomriktare. Detta resulterar i att kondensatorbatteriet 
suger motsvarande övertoner från nätet, vilket i sin tur medför att kondensatorbatteriet 
överbelastas77. 
 

                                                 
75 Störningsfria elmotordrifter, SIGBI 
76 Spänningsstabilisator, Unitrafo 
77 Spänningsstabilisator, Unitrafo 
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I vissa fall så kan också användning av Drossel och reaktorer vara aktuell. Användnings-
område för drossel och rektorer är stort. Kunderna kan också bestämma hur produkterna skall 
utformas. Man brukar använda sig av filterdrossel för att undvika ströningar som orsakas på 
grund av ickelinjära laster och faskompensering och in- och urkoppling av stora laster. 
Ickelaster är  t.ex. frekvensstyrda motordrifter, mjukstartare, frekvensomriktare, svets-
utrustningar mm. I första hand används dessa för att dämpa övertoner, men också för att 
dämpa strömspikar från elnätet och begränsa inkopplingsströmstötar78. 
 
 
4.13 Brytning av arbete 
 
Då man bryter en induktiv last uppstår, ibland mycket kraftiga, transienter som varar några 
millisekunder. Dessa transienter består av den matande spänningen plus den, i apparaten 
befintliga, induktiva energi som byggs upp över brottstället. I det inledande skedet då en 
brytare öppnas kämpar kretsens induktans emot för att försöka hålla en konstant ström, vilket 
medför att en spänning byggs upp i den bortkopplade apparaten. Om brytaren är snabb nog 
för att undvika en flashover kommer man undan med en avtagande oscillerande störning. Om 
brytningen sker för långsamt kommer den spänning som byggs upp över brytaren till slut att 
bli så stor att flashover inträffar. När detta sker hoppar en ström mellan brytarens poler och 
spänningen går ner till noll. Spänningen byggs åter upp och förloppet upprepar sig till dess att 
avståndet mellan polerna har blivit för stort. Detta genererar en sågtandsformad störning som 
avslutas med en oscillation79. 
 
Vid koppling av kondensatorer vid alla kopplingar i nät erhålls transienter som kan vara 
skadliga för motorer, transformatorer, kondensatorer, brytare och elektronikutrustningar. 
Kondensatorbatterier i form av filter minskar transienter vid koppling av batteriet. 
 Man kan även använda s.k. ”Synkroniserade brytare” som kopplar vid spänningens 
nollgenomgång. De tre faserna synkroniseras, d v s kopplar med 120º tidsförskjutning80. 
 
För att undvika inkopplingstransienter finns på marknaden elektroniska synkroniserande 
brytare med snedställda brytarpoler som en inkoppling med mindre störningar81. 
 
 
4.14 Analys och provning av brytare  
 
Provmetoderna skiljer sig just när det gäller brytaren. Det beror på spänningstypen. Man 
måste anpassa det enligt svenska kraftsystemet som ställt ett krav på spänningen, som är 
mellan 10kV och 400kV. Det finns olika slag av brytare i första hand oljeminmum, vakuum, 
tryckluft och SF6-brytare så skiljer också provnings- och underhållsfilosofi för dessa82 . 
Ett exempel på brytaren är en fast utdragbar variant. Den varianten finns för CBF med fasta 
delar, CBF (PowerCube Kapsling) Unisafe och UniGear typ ZS1 ställverk. HD4-brytare 
används i kraftdistribution för styrning och skydd av linjer, transformatorer och distributions-
otorer, transformatorer, kondensatorbatterier mm. De är också väl lämpade för ombyggnad, 
där anläggningens isolationsmaterial kan vara känsligt för dielektrisk påfrestning. 
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Brytare, reläskydd och kontrollanläggning är beroende av en kontinuerlig likströms-
försörjning för att kunna fungera83. 
 
 
4.15 Frånskiljare  
 
Knivfrånskiljare är både den vanligaste och enklaste typen är av frånskiljare. Då spänningar 
över 70kV är aktuella blir dessa dock något mer komplicerat. Då ledarna ligger horisontellt är 
det vanligt med en tvåledad frånskiljare. 
  
Vid höga spänningar är avståndet mellan ledarna stora och kraftiga vindar kan påverka de 
fasta kontakternas frånskiljararmar på så vis att dessas funktion påverkas negativt. I detta fall 
kommer sig pantografens överlägsenhet sig av dess stora uppfångningsområde och 
kontaktgripare.  
 
Ett mellanting mellan brytare och frånskiljare är en så kallad lastfrånskiljare. Denna typ är 
kompletterad med en enkel form av brytarkammare. För att klara av att bryta 
belastningsströmmar som är större än märkström, som kortslutningsströmmar, kompletteras 
dessa med högeffektsäkringar84. 
 
 
4.16 Skyddsobjektstänkande 
 
För att skydda känslig utrustning skall man tänka på att ha ett entydigt jordplan med låg 
impedans och att inte skapa slingor med den installerade utrustningen. Även om så gott som 
all utrustning installeras i en trädformad struktur, så kan det lätt bildas slingor då system 
ibland länkas samman med andra. 
 
Ett skyddsobjekt kan vara ett hus eller flera hus, eller även en del av ett hus. Detta objekt kan 
sedan delas upp i ett antal mindre underordnade skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt där alla 
installationer utgår från en gemensam referens är inledningsskyddat. Datahallar och 
kontrollrum kan förläggas som en underordnad elmiljözon som betraktas som ett inneslutet 
skyddsobjekt85. Ett skyddsobjekt kan delas in i flera elmiljözoner, vilka betecknas LPZ 
(Lightning Protective Zone) och en siffra som visar på ordningen. LPZ1 är ansluten till 
byggnadsstommen och de efterföljande zonerna kopplas in på den föregående zonens 
potentialutjämningsskena. Man väljer vid zongränsen överspänningsskyddens egenskaper för 
att tillgodose den inneslutna utrustningens behov86. 
 
 
4.16.1 Ventilavledare 
 
Som skydd mot inkommande överspänningar i ställverket, från t ex åsknedslag eller 
kopplingar i nätet, använd en ventilavledare. Det traditionella materialet vid tillverkning av 
dessa har under lång tid varit kiselkarbid, SiC. Vid användande av SiC blir strömmen vid 
normal spänning över avledaren snabbt så stort att förstörande temperatur uppstår. Av denna 
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anledning skall avledaren konstrueras med ett blockerande luftgap. I moderna avledare 
används istället zinkoxid, ZnO. Karaktäristiskt för dessa avledarelement är att de är starkt 
ickelinjära87. 
 
 
4.16.2 Inledningsskydd 
 
Inledningsskydd innebär alla ledningar, även för vatten och värme, som kopplas in dras via en 
gemensam huvudjordskena, anläggningens spänningsreferens, vilket medför att varje lednings 
grundspänning blir utjämnad mot systemets jordplan. 
 
Spänningsavledande element utgörs av antingen en ledare som galvaniskt sammankopplar två 
system eller en avledare, tilledare och utjämningsledare som först vid en viss spänningsnivå 
leder ström mellan ledningsnät och huvudjordskenan. Skyddsgraden är en statistiskt bestämd 
kvot mellan hur många pulser man han skicka in i ett system utan att ta skada och hur många 
man skickar in totalt. Då avledaren belastas med en puls uppstår en så kallad restspänning 
som bestäms av dess inre induktans. Utöver denna nominella restspänning, som blivit uppmätt 
under ordnade former i laboratorium, skall även läggas den spänning som uppstår i tilledaren. 
Eftersom det inte är möjligt att vara helt på det säkra gällande en transients utseende skall 
avledare monteras på ett sätt som gör att de, oavsett vilka störningar som uppstår eller hur 
våldsamt de går sönder, aldrig skall kunna antändas eller generera gnistbildningar. Dock finns 
det i idag i Sverige inte några krav för detta. Det finns moderna avledare som tål mycket höga 
strömmar, upp till 100kA, men som är onödigt dyra. En blixt kan, i en luftburen ledning, 
generera upp till 70kA. Denna ström kommer i sin tur att dela upp sig i och färdas i båda 
riktningarna. Om denna kabel består av fyra ledare inser man att en stöttålighet på 10kA ger 
ett mycket gott skydd mot transienter. 
 
Spänningsutjämnande elements skyddsförmåga bestäms av ett antal faktorer. Induktanser i 
tilledaren som ansluter skyddet och induktansen i ledaren som går till referensspänningen 
(ingår ej i tillverkarens tester), transientskyddets kapacitans och den över det 
Spänningsutjämnande elementet uppträdande restspänning som uppstår vid avledning av en 
bestämd strömpuls. Det Spänningsutjämnande elementet skall dimensioneras för en 
stöttålighet som förväntas uppstå i det aktuella ledningsnätet. I dagens läge finns 
lågspänningsavledare som klarar 8/20µs strömpulser på upp till 200kA88.  
 
 
4.16.3 Markspänningsskydd 
 
Markspänningsskydd ger ett skydd mot transienter som uppstår ute på elnätet. Denna typ av 
skydd fås genom att se till att alla inkommande ledningsnät har liknande potential innan 
vidaredistribution till olika utrustning sket. Genom att samtliga ledningsnät är kopplade, 
eventuellt med avledare, till huvudjordskenan, regleras potentialdifferensen samtidigt som en 
höjning i skenan inträffar. Vid en förhöjd potential uppstår i huvudjordningsskenan uppstår en 
spänning mellan byggnaden och kringliggande mark. På grund av denna spänning genereras 
farliga och okontrollerbara transienta strömmar som inte bara kan skada installation och 
byggnad, utan även vara farlig för personer som kan tänkas stå utanför och beröra huset. För 
att avhjälpa detta gräver man ner en blank kopparledning runt anläggningen på ett sådant 
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avstånd att man ej kan stå utanför ringen och vidröra byggnaden89. Denna ledare ansluts i sin 
tur till huvudjordningsskenan. Ringen kommer även att fungera som skydd mot urladdningar 
till följd av blixtnedslag utanför byggnaden90.  
 
 
4.17 Lindring av effekter från dippar och korta avbrott 
 
För högre effekter i industrisammahang kan olika typer av svänghjulsarrangemang användas. 
Dessa kan exempelvis bestå av en motor och generator kopplade via en gemensam rotoraxel 
med ett stort svänghjul för energilagring. Genom att använda spänningsstyva omriktare kan 
sinusformad spänning med önskad fasvinkel och amplitud genereras. Omriktaren kan kopplas 
i serie eller parallell med den känsliga lasten, och kan därmed användas för att minska 
konsekvenserna av dippar och korta avbrott. De vanligaste namnen för dessa typer av 
utrustningar är, för seriell koppling, DVR och för parallell koppling StatCom91. 
 
 
4.18 Förbättrad immunitet 
 
Genom att bygga upp ett större energilager med hjälp av kondensatorer i likspännings-
mellanledet på likriktaren till elektroniska produkter fås en ökad immunitet. Detta kan dock a 
problem som ökade övertoner eller, vid återuppkoppling, stora strömpulser p.g.a. 
sammanlagringseffekter från många strömförsörjningsaggregat92. 
 
 
4.19 Principer för varvtalsstyrning av växelströmsmotorermotorer 
 
Med frekvensomriktarstyrning är motorspänningen proportionell mot omriktarens utfrekvens, 
vilket lämpar sig för asynkronmotorer men kan även användas till reluktans, synkron och 
speciella motorer. 
 
Sensorless Flux Control är ett nyare reglersätt användbart för synkronmotorer. Den beräknar 
rotorvarvtalet och ögonblicketsvärdet av rotorvinkeln med hjälp av elektriska storheter. 
 
Fältorienterad reglering (FOR): 
Med Fältorienterad reglering förmedlar en vinkelgivare rotor och varvtalsposition. Med dessa 
mätstorheter kan den ström som till motorn bildar flöde och ström alltid matas i optimalt läge 
i förhållande till varandra 93. 
 
 
4.20 Frekvensomriktare 
 
Den nya frekvens och amplitud som genereras av en frekvensomriktare skapas genom 
elektronisk switching, vilket innebär att den är uppbyggd av korta pulser. Dessa pulser bidrar 
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med störande frekvenser på över 100MHz som kan återfinnas på både nät och motorsidan. 
Den största källan till störningar ligger dock i omformarens anslutna motorkablar94.  
Vid en dålig anpassning av motorimpedans kontra kabelimpedansen kan man, vid användande 
av kablar längre än 10m, få problem med reflektion vid motoranslutningen. Dessa reflektioner 
kan medföra spänningsspikar på dubbla mellandelsamplituden. Viktigt att tänka på är att 
använda sig av skärmad kabel på motorsidan för att denna inte skall fungera som en 
sändarantenn och stråla ut störsignaler. Vid installation av frekvensomriktare är det mycket 
viktigt att man planerar installationen ut ett EMC-perspektiv för att undvika att närliggande 
utrustning inte blir utsatt för störande signaler. Felaktig montering är den oftast 
förekommande orsaken till utstörning av annan apparatur i omgivningen. Detta innebär en 
omfattande förundersökning där man tar reda på vilka kapacitetsbehov man har, vart 
omriktarna skall placeras i förhållande till övrig störkänslig utrustning skall placeras och hur 
kablage skall dras95. 
 
 
4.20.1 Start och stopp 
 
Vid en normal start av en frekvensomriktare kopplas strömbegränsande resistorer in i serie 
med omriktarens mellanled. Dessa resistorer kopplas bort då apparaturen närmas sig 
märkspänning.  
 
Problem vid stopp och sänkning av varvtal uppstår då lastens kinetiska energi är så stor att 
motorn övergår till att fungera som generator. Denna ökade energi i mellanledet kan hanteras 
antingen med återmatning till nätet eller med bromsmotstånd. Vid återmatning likriktas den 
genererade spänningen för att sedan återmatas via frekvensomriktaren. Detta ger dock upphov 
till ökad halt av övertoner och ett lägre cos fi under inbromsningsperioden. Om det handlar 
om mindre mängder energi kan man via en switch  i serie med ett motstånd, en sk 
bromsschopper, styra bort överskottsenergin från mellanledet96. 
 
 
4.20.2 Dimensionering 
 
Ett vanligt fel är att man p.g.a. osäker framtid eller okunskap överdimensionerar motordriften. 
En motor som arbetar vid låg belastningsnivå har sämre verkningsgrad. Vid dimensioneringen 
är det viktigt att man inte avrundar sina resultat förrän man har kommit fram till slutresultatet 
för att undvika att man tappar kontrollen över hur stora behoven i verkligheten är. Vidare får 
man ta reda på hur lasten uppför sig inom de varvtalsområden man har tänkt sig jobba inom. 
Ur lasttypens momentkurva och den aktuella apparatens datablad kan man utröna det 
maximala moment som krävs inom det valda varvtalsområdet. Då man ökar frekvensen till 
motorn så ökas samtidigt lindningarnas impedans, vilket medför att man behöver dra ner på 
belastningen. Detta kan medföra att man behöver överdimensionera motorn, vilket kan utläsas 
i en belastningsgraf. Om stora moment krävs vid låga varvtal är det troligen en god idé att 
använda sig av en växellåda. Icke att förglömma är att även studera det matande nätet. Om 
man uppmäter spänningsdippar på över 5% måste motorn troligtvis överdimensioneras för att 
uppväga detta. Dimensionering av frekvensomriktarens mellanled är beroende av vilka 
spänningsdippar som skall kunna klaras av97.  
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När storleken på motorn väl är vald så är det inga större problem med att välja rätt storlek på 
frekvensomriktare. Omriktaren skall vara kapabel att leverera en lastström som är minst lika 
stor som motorns märkström.  
Val av frekvensomriktare kommer an på om man behöver momentreglering, snabba 
inbromsningar, krav på styrbarhet av frekvens och fabrikat. Jämfört med direktstartad 
motordrift är den frekvensomriktardrivna driften, rent mekaniskt sett, neddimensionerad då de 
utsätts för betydligt mindre mekaniska påfrestningar98. 
 
 
4.20.3 Störningar 
 
En frekvensomriktare, när den en ansluten till ett matande nät, ger upphov till strömövertoner. 
Dessa strömövertoner, p.g.a. av nätets impedans, ger upphov till spänningsövertoner. Dessa 
ökade spännigsövertoner ger termiska förluster i den matande transformatorn. En tumregel 
säger att strömdistorsion för udda respektive jämna övertoner ej skall överstiga 5% respektive 
1-2%, beroende på transformator. Frekvensomriktarna är förhållandevis tåliga mot 
spänningsövertoner och en distorsion på 8% behöver inte medföra några större problem. 
Värre är det med direktanslutna asynkronmaskiner som en skall utsättas för 
spänningsdistorsion större än 1-2%. Det är viktigt att man tar detta i beaktning vid 
planeringen, så att den frekvensstyrda utrustningen inte pressar upp distorsionen till den grad 
att annan utrustning störs ut99. 
 
 
4.20.4 Switching 
 
På grund av att omriktaren använder sig av en teknik där man med switchar är denna en 
betydande källa för störningar. Utspänningen som genereras i omriktaren är uppbyggd av 
korta, branta, spänningspulser vilka ger upphov till högfrekventa störningar som uppträder, 
inte bara på motorsidan, utan även på det matande nätet. För att minimera verkan av dessa 
störningar, som kan ligga på över 100MHz, använder man i frekvensomriktarens mellanled 
ofta drosslar100. 
 
 
4.20.5 Motoröverspänningar 
 
Den maximala spänning som utvecklas över en motors lindning är beroende av motorns 
storlek och motorkabelns impedans. På grund av obalans mellan kabelns karaktäristiska 
impedans och motorns lindningar kommer det att uppstå spänningsreflektioner i kabeln. 
Beroende på motorns storlek brukar lindningarnas impedans vara 10-100 gånger större än 
kabels. Ju större motor desto mindre impedans vilket medför att obalansen blir mindre. Även 
pulsernas stigtid och kabelns längd spelar en stor roll vad gäller spänningsspikar över lasten. 
De enskilda switchade pulserna som sinusspänningen är uppbyggd av har en stigtid på 0.1-
0.8us. Detta innebär att man i en kabel på 10-15m kan få en spänning över lasten som uppgår 
till det dubbla av den nivå som finns i mellanledet. Spänningsnivån i mellanledet ligger 
omkring 35% högre än den spänning som matar motorn. Detta innebär att över en motor som 
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drivs med 690V kan uppstå spänningstransienter på omkring 2000V mellan faserna. Med 
längre kabel kommer kabelns dämpning minska dessa amplituder101.  
För att råda bot på detta problem kan man koppla in induktanser i serie med kabeln för att öka 
kabelns impedans. Detta medför dock att man, allt eftersom impedansen blir högre, försämrar 
frekvensomriktarens förmåga till reglering. En bättre lösning i de fall en god reglerförmåga är 
att önska kan vara att installera ett du/dt filter som jämnar ut flankerna på de switchade 
pulserna och trycker ner översvängningar. 
 
Då man installerar en frekvensomriktare skall man vara observant på spänningsobalanser som 
kan uppträda på det matande nätet. Då man kör omriktaren vid märklast kan en obalans på 1-
2% kan driftstörningar p.g.a. omriktarens  utspänning sjunker medan motorns ström och 
eftersläpning ökar. Detta medför att omriktarens motorskydd kan lösa ut p.g.a. överström. 
Även om det inte går så långt så är även en mindre sänkning märkbar då motorns moment är 
kvadratiskt beroende av den matande spänningen. Varierande moment av detta slag medför 
reglerproblem vid vektorreglering. Vid större obalans kan strömflödet i den fas med lägst 
spänning komma att upphöra helt då spänningens toppvärde i denna fas når under 
mellanledets spänning. Det rippel som detta ger upphov till kan medföra oönskade variationer 
i motorns moment. För att styra upp problemet med varierande spänning använder man i de 
flesta reglerade apparater kondensatorer för att lagra energi. Denna lagrade energi används för 
att skapa en jämnare spänningsnivå. Frekvensomriktare brukar oftast dimensioneras med en 
buffert som klarar av driva sin last fullständigt under ett avbrott på 8-10ms. Vid en längre 
spänningsdipp kommer starkare strömmar att uppstå då spänningen sjunker. Detta medför 
ökad termisk energi i motorn. Ett annat sätt att klara en spänningssänkning är att använda sig 
av kinetisk buffring. Detta innebär att man vid spänningsfall sänker frekvensen vilket medför 
att den kinetiska energin i lasten tvingar motorn att mata frekvensomriktaren med energi. Allt 
eftersom avbrottet fortskrider kommer varvtalet att minska, tills det blir fullt stopp, men 
återhämtningstiden efter ett kortare avbrott torde bli kortare.  
 
Överdimensionering av mellanledet är dock inte utan problem. De strömbegränsande 
resistorer som används vid en normal start finns inte inkopplade efter en spänningsdipp. Detta 
medför en uppladdningsström för att ladda upp kondensatorerna. Detta problem kan till viss 
del avhjälpas med induktorer i serie med fasanslutningen för att få en strömbegränsning vars 
dämpande inverkan varierar med spänningsförändringens lutning. Denna typ av medför dock 
ett spänningsfall under normaldrift. Det är en avvägning, särskilt för mindre omriktare, mellan 
att införa denna begränsare eller att installera en större frekvensomriktare som klarar av dessa 
ökade strömmar. Detta är dock något som kan överlämnas till ekonomer. 
 
En kombination av kinetisk buffring och ökat energilager i mellanledet är ytterligare en 
möjlighet. På så vis kan man slippa att överdimensionera mellansteget för mycket men 
samtidigt vinna extra tid samt en mer kontrollerad stoppsekvens vid ett spänningsbortfall. I en 
större installation kan man låta samtliga frekvensomriktare använda samma omriktare och 
mellanled, för att underlätta mellanledets överdimensionering då detta byggs in i ett eget skåp. 
För ökad redundans kan man, vi stora industriella installationer, låta omriktarna matas av två 
likriktare som i sin tur matas av varsin transformator. På så vis kan man klara att ett nätavsnitt 
faller bort då det kvarvarande kan mata omriktaren102. 
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4.20.6 Installation 
 
Grunden för installation av ett system men frekvensomriktare är att själva omriktaren, motorn 
samt motor- och signalkablar skall ingå i en obruten skärm, en så kallad Faraday-bur. Vid små 
installationer kan man bygga in systemet i en fysisk bur, men detta är ofta inte genomförbart 
då det handlar om större installationer. Istället för en bur får man utvidga tänkandet till att 
montera omriktaren i metallskåp och använda skärmade kablar. Anslutningen av motorn görs 
med en skärmad 3-ledare. Skärmad 3-ledare används alltid istället för kabel med fyra ledare 
för att inte störa den kapacitiva symmetrin mellan fasledarna då en sådan osymmetri kan bidra 
med lagerströmmar i motorn. Denna potentialskillnad orsakar genomslag i lagret vilket blir 
skadat. För att uppnå så störningsfri miljö som möjligt skall man använda dubbelskärmade 
motorkablar och förlägga dessa på egen kabelstege. Vardera fas är skärmad för sig medan 
ytterligare en skärm innesluter de tre faserna tillsammans. På detta vis undviker man att de 
högfrekventa jordströmmar som uppträder på inre skärmen mellan motor och 
frekvensomformare inte inducerar störningar i närliggande nätkablar. Samtliga anslutningar 
skall ske med 360° förskruvning där kabelns skärm, maskinens jord och skåpets metallhölje 
har god ledning runt om utan mellanliggande färg. Motorkabels inre skärm skall jordas i 
bägge ändar medan den yttre har sin jordpunkt endast i frekvensomriktaren. Att använda en 
frekvensomriktare innebär att man frångår de vanliga 50Hz som utrustning i vanliga fall går 
på. Ett jordsystem som fungerar väl vid dessa 50Hz kan vid högre frekvenser uppvisa 
potentialskillnad mellan olika anläggningsdelar. Detta är ett mycket vanligt problem då man 
ej beaktat problem med jord, återledare och potentialutjämning. Impedansen i en motorkabel 
bör inte överstiga 0.1ohm/m vid en frekvens på 100MHz. Ju längre kabel desto lägre 
impedans skall kabeln ha för att inte få ett för stort spänningsfall över ledarna vid 
högfrekventa strömmar103.  
 
 
4.21 Kontrollerad switchning 
 
Kontrollerad switchning används för att eliminera skadliga transienter vid planerade avbrott 
av kapacitiva banker, shuntreaktorer och transformatorer. Ett exempel på detta är ABB:s 
microprocessorstyrda enhet ”Switchsynk”, som enligt ABB har god förmåga att kompensera 
för mekaniska fördröjningar samt dielektriska beteenden104. 
 
 
4.22 Spänningsstabilisator 
 
I de fall utrustning är känslig för spänningsvariationer och ett UPS-system blir för kostsamt  
kan en spänningsstabilisator fungera. Dessa finns i 1- och 3-fasutförande, där stabilisatorn 
som jobbar med 3 faser i vissa fall kan jobba med de tre faserna för sig eller som ett 
genomsnitt av de tre tillsammans. En spänningsstabilisator med inbyggd 
störskyddstransformator ger även ett gott skydd mot överspänningar och transienter105. 
 
 

                                                 
103 Frekvensomriktare-guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet 
104 Switchsynk Controller, ABB 
105 Spänningsstabilatorer, Unitrafo 
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fig. 3  Olika typer av frekvensomriktare. 
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5. Slutsats och diskussion  
 
Under hela arbetet har vi kommit fram till att vissa problem kan uppstå hos många 
anläggningar därför att man inte tagit hänsyn till att följa upp problemen och därefter åtgärda 
dessa. I många fall vet man att störningar har förekommit, men man vet inte varifrån dom 
kommer eller varför de uppstått.  
 
Vanliga problem som brukar uppstå i alla elkraftverk kommer i form av störningar som 
fortplantar sig i frekvens och spänningar. De störningar som uppträder är i form av 
transienter, flimmer, övertoner, över- och underspänningar,  spänningsdippar. 
 
Enligt sökningar som vi gjort och samtal106 med personal på ABB visar det sig att det är 
mycket svårt att hitta en lämplig lösning därför att det är så många faktorer som är inblandade 
t ex. miljö, komponents uppgift, kraven på komponenter, kopplingen, närliggande apparater 
och nät. Det medför att om man vill lösa ett sådant problem måste man göra en noggrann 
undersökning av rådande förhållanden och planering utförd av kunnig personal. Experter 
råder till att använda ny teknik samt följa Svenska kraftnäts krav för att kunna undvika 
nuvarande problem. 
 
Ekonomi kan vara en av dom viktiga orsakerna till många av de problem som nämnts i 
rapporten. Anläggningsägare tänker mer på låga anläggningskostnader än driftsäkerhet, vilket 
gör att den bäst lämpade utrustningen inte alltid väljs. Hög driftsäkerhet innefattar bland annat 
användande av tillförlitliga skyddssystem, tåligare komponenter med högre immunitet och 
utrustning för analys. Genom att lägga större ekonomiska resurser vid uppbyggnad av en 
anläggning undviks höga merkostnader för ombyggnation och försämrat rykte p.g.a. dålig 
elkvalitet. 
 
Samtidigt som VAEB byggde sin anläggning, Sandvik II, byggdes en systeranläggning av 
Skellefteå energi. Denna systeranläggning har inte haft några problem med störningar i sin 
produktion. Vi försökte jämföra båda kraftanläggningarna för att se vad som skiljer dom åt 
eftersom dessa i stort sett är identiska. De skillnader vi har fått fram gäller följande 
komponenter: 
 
Blocktransformator 
Skellefteå använder sig av 3-lindning DYN 12-pulskoppling, medan VEAB använder sig av 
Yy-koppling. 
 
Frekvensomriktare 
Skellefteå använder ABB Samistar, medan VEAB använder sig av Simens simovert P. VEAB 
använder sig av omriktare både med och utan återmatning. Information om huruvida 
Skellefteå använder återmatning eller ej saknas. 
 
Huvudtransformator 
Skellefteå använder sig av YNd11 medan VEAB använder YNyn0. 
 
Reläskydd 
Här använder båda anläggningarna ABB:s skydd REG 100, REG 110 och REG 150. 
 
                                                 
106 Bo Danielsson, Mats Berg och Lars Haglund, ABB 
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Mätransformator 
Som ingående mättransformator använder Skellefteå en ABB KAKS 36 800/5 A. VEAB:s 
mättransformator är en  ABB KOFD 12kV 3000/5/5/5/5 A. 
 
Brytarna i 10kV ställverket skiljer sig inte åt mellan anläggningarna i Skellefteå och VEAB. 
Båda bolagen använder sig av ABB SAFEsix 12kV. 
 
Den slutsats vi dragit är att dessa skillnader mellan anläggningarna kan vara anledningen till 
varför Skellefteå klarar av störningar där VEAB:s störs ut från nätet. Vi antar att valet av 
blocktransformator till frekvensomriktarna spelar en stor roll i detta, då 12-pulskopplingen har 
förmågan att dämpa vissa övertoner som genereras då frekvensomriktare återmatar överskott 
tillbaka till nätet.  
 
Till de stora frekvensomformarna med återmatning borde ett par alternativ övervägas: 
-Installation av en 12-p blocktransformator för dämpning av övertoner. 
-Installation av sinusfilter för dämpning av övertoner. 
-Frångå återmatning och istället bränna bort överskottsenergi i en resistans mot jorden. 
 



 37

Källförteckning 
 
Elmaskiner, A Alfredsson m fl., ISBN 91-47-05156-6, Liber AB. 
Elkraftsystem 1, andra upplagan, L Andersson m. fl., ISBN 91-47-05176-0, Liber AB. 
Elkraftsystem 2, andra upplagan, ISBN 91-47-05177-9, Liber AB. 
 
Nedan listade Internetadresser är kontrollerade 2006-05-27 
 
Elforsk 
Samtliga rapporter från Elforsk finns på www.elforsk.se  
 
”Störmiljö reläskydd, Engelsk version 97:15”, A Eriksson, M Häger, Elforsk 
 
”Driftstörningar inom verkstadsindustrin 97:24B”, B Kjellén, Elforsk. 
 
”Transformatorn i vindkraftanläggningar 04:25”, Å Larsson, M Svensson, Elforsk. 
 
”EMC, elkvalitet och elmiljön, guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet 
04:40.” , S- Berglund, J Åkerlund, Elforsk. 
 
”Teknisk beskrivning av spänningsdippar och korta avbrott 04:41”, E Thungerm, Elforsk. 
 
”Frekvensomriktare - guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet 04:44”, 
S-E Berglund, R Gustavsson, G Englund, J Åkerlund, Elforsk. 
 
”Skadade apparater 06:08”, J Åkerlund, S-E Berglund, C Bohlin, B Andersson, M Lundmark, 
Elfors. 
 
”Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna Solcellsanläggningar - Rapport för perioden 2003-
09 till 2005-12 06:09”, J Hedström, Elforsk. 
 
ABB 
 
”Brytare”, 
http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp332.ns
f&v=9AAC710000&e=se&c=603743E783DE8A62C1257083002CCD9B 
2006-05-27 
 
”Bättre elkvalitet, mindre elförluster”, 
http://www.abb.com/global/seabb/seabb360.nsf!OpenDatabase&db=/global/seabb/seabb364.n
sf&v=208E&e=se&url=/global/seitp/seitp202.nsf/0/AA63033409E1A524C1257027001F00B
4!OpenDocument 
 
”Dynamisk VAr-kompensering”, 
http://www.abb.se/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp322.nsf&
v=9AAC910009&e=se&m=9F2&c=B839A5B6A42D4F05C1256F0300559552 
 



 38

”Elektronisk kontroll förlänger livet på transformatorn”,  
http://www.abb.com/global/seabb/seabb360.nsf!OpenDatabase&db=/global/seabb/seabb364.n
sf&v=208E&e=se&url=/global/seitp/seitp202.nsf/0/57287CD12DDCB26BC1256E15004565
58!OpenDocument 
 
”Frekvensomriktare för distribuerad elproduktion”,  
http://www.abb.se/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp322.nsf&
v=9AAC910009&e=se&m=9F2&c=B839A5B6A42D4F05C1256F0300559552 
 
”Gasbrytare HD4 med fjädermekanism”, 
http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp328.ns
f&v=9AAC720001&e=se&c=B57CEAE4A344DE0CC1256EF5003F0FD2 
 
”Industriströmriktare”, 
http://www.abb.se/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp322.nsf&
v=9AAC910009&e=se&m=9F2&c=B839A5B6A42D4F05C1256F0300559552 
 
”Jordfelsrelä av högimpedanstyp”,  
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot229.NSF/VerityDisplay/51BF43F8587A4475C22
56AC40029FCCE/$File/SPAE01_C_SV_A_34.pdf 
 
”Omriktare för mikroturbiner” 
,http://www.abb.se/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp322.nsf
&v=9AAC910009&e=se&m=9F2&c=B839A5B6A42D4F05C1256F0300559552 
 
”Spänningssänkningsskydd”, 
http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp322.ns
f&v=9AAC910009&e=se&m=9F2&c=0CBAD95328080A42C1256F030055949B 
 
”Switchsync Controller”,  
www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp332.nsf&v=
9AAC710000&e=us&c=4F95AD5C475CE076C1256E9E0047D684 2006-05-27 
 
Unitrafo 
“Drosslar & reaktorer”, http://www.unitrafo.se/82.aspx 
 
”För enstaka mätpunkter”, http://www.unitrafo.se/76.aspx 
 
“Spänningsstabilisatorer”, http://www.unitrafo.se/84.aspx 
 
”Transformatorer för omriktare”, 
www.unitrafo.com/html/archive/GBE_gh_torr/datablad/Elektromagnetisk%20skarm%202004
.pdf  
 
Svenska kraftnät 
”Inverkan av temporära överspänningar på transformatorer”, 
http://www.svk.se/upload/3592/Appendix2_transformatorer.pdf 
 
”Transformatorskydd”, http://www.svk.se/upload/3961/KATS5.7.1.pdf 
 



 39

SIGBI 
”Elmotordrifter-reglerprinciper och driftsätt”, 
http://www.sigbi.se/elmotordrifter/reglerprinciper.htm 
 
”Störningsfria elmotordrifter”, 
http://www.sigbi.se/Downloads/storningsfria_elmotordrifter.htm 
 
Övriga rapporter 
”Anslutning av vindkraftverk till transmissionsnätet”, A Dahlgren, C Klippell, Dept. Of  
Industrial Electrical Enginering and Automation Lund University 
http://www.iea.lth.se/publications/MS-Theses/5200.pdf 
 
”Potentialutjämning med mera, A H Toosi, Lunds Tekniska Högskola 
http://www.iea.lth.se/publications/MS-Theses/5182_full_document.pdf 
 
”Komponentguiden från IMSAB för industri och sjöfart”, 
http://www.imsab.se/pdf/catalogue_sv.pdf 2006-05-27 
 
Matz Tapper, Svensk energi, 
www.ets.kth.se/personal/lina/docs/Gast2MatzTapperSvenskEnergi040421.pdf  
 
Samtal och e-mail 
Bo Danilesson,  expert på brytare, ABB, Tel. nr: 021-320000 
Björn Axberg, VEAB, Tel. nr: 0470-77 52 00 
Lars-Gunnar Andersson, Drift ingenjör Skellefteå energi, 0910-772616 
Lars Haglund expert i elanläggningar och installation, ABB, Tel. nr: 021-320000  
Morgan Andersson, Prod. Chef Sandviken II, Tel. nr: 0470-775261 
Mats berg, kontaktperson for ABB, Tel. nr: 021-320000 
Rune Simonsson, Teknisk chef på Skelleftå energi, 0910-772608 
 
 
 
 
 



Växjö
universitet

Matematiska och systemtekniska institutionen
SE-351 95 Växjö

tel 0470-70 80 00, fax 0470-840 04
www.msi.vxu.se


	Framsida
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Syfte
	1. Inledning
	1.1 Statistik
	1.2 Vad är ellkvalitet?
	1.3 Hur åstadkomma en god elkvalitet?
	1.4 Målsättning för anläggningsägare

	2. Kritiska komponenter
	2.1 Transformatorn
	2.2 Reläskydd
	2.3 Frekvensomriktare
	2.3.1 Industriomriktare
	2.3.2 Distribuerande frekvensomriktare
	2.3.3 Mellanledsströmriktare
	2.3.4 Frekvensomriktare med likspänningsmellanled
	2.3.5 Frekvensomriktare med likströmsmellanled

	2.4 Brytare
	2.5 Frånskiljare

	3. Definition av problem
	3.1 Drigtstörningar
	3.2 Spänningsvariationer
	3.3 Flimmer
	3.4 Övertoner
	3.5 Spänningsosymetri
	3.6 Spänningsdippar
	3.7 Transienta överspänningar
	3.8 Felströmmar i transformatorer
	3.9 Återmatningsproblem med frekvensomriktare
	3.10 Spänningsdippar och avbrott
	3.11 Inkoppling av kondensatorbatterier
	3.12 Störspänningar i kretsar

	4. Förslag till åtgärder
	4.1 Hur åtgärdas övertoner
	4.2 Tekniska åtgärder mot spänningsdippar och korta avbrott
	4.3 Åtgärder mot spänningssänkningar och störspänningar
	4.4 Transientmätning
	4.5 Tillförlitlighet hos komponenter
	4.6 Transienter
	4.7 Överspänningsskydd
	4.7.1 Zonindelning
	4.7.2 Restspänning

	4.8 Transformatorer
	4.8.1 Krav på installation av transformatorer
	4.8.2 Transformatorns konstruktion
	4.8.3 Temporära överspänningar i transformatorer
	4.8.4 Kortslutnings och överlastskydd för transformatorer
	4.8.5 Fördelar med D-lindning i transformator
	4.8.6 Nollpunktsreaktor i transformatorn
	4.8.7 Transformatorunderhåll

	4.9 Jordfel
	4.10 Kompensering
	4.11 Eliminering av störningar med sinusfilter och motordrossel
	4.12 Drift med faskompenseringskondensatorer
	4.13 Brytning av arbete
	4.14 Analys och provning av brytare
	4.15 Frånskiljare
	4.16 Skyddsobjektstänkande
	4.16 Skyddsobjektstänkande
	4.16.1 Ventilavledare
	4.16.2 Inledningsskydd
	4.16.3 Markspänningsskydd

	4.7 Lindring av effekter från dippar och avbrott
	4.18 Förbättrad immunitet
	4.19 Principer för varvtalsstyrning av växelströmsmotorer
	4.20 Frekvensomriktare
	4.20.1 Start och stopp
	4.20.2 Dimensionering
	4.20.3 Störningar
	4.20.4 Switching
	4.20.5 Motoröverspänningar
	4.20.6 Installation

	4.21 Kontrollerad switching
	4.22 Spänningsstabilisator

	5. Slutsats och diskussion
	Källförteckning



