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Figur 1 – Ritning kondensatorbatteri med övertonsfilter [1] 
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Sammanfattning 
Stora industrier har ofta en stor utmaning när det kommer till deras elkvalité. Detta problem yttrar 

sig ofta i en låg effektfaktor med hög förbrukning av reaktiv effekt som orsakar både förluster i 

ledningar och transformatorer. För att minska både förluster och belastning installeras 

kondensatorbatterier. Antingen som central-, grupp-, eller individuell kompensering. I anläggningar 

med stora mängder övertoner som är skadliga för dessa kondensatorer installeras en reaktor i serie 

med dessa för att skapa något som kallas övertonsfilter. Ett övertonsfilter har två funktioner. Det 

första är att filtrera bort skadliga övertoner från bland annat likriktare. Det andra är att producera 

reaktiv effekt som anläggningen kan konsumera utan att behöva få den effekten från överliggande 

nät.  

Rönnskärsverken i Skelleftehamn är en sådan industri. De har ett 15 MVAr övertonsfilter som 

installerades år 2001. Denna faskompensering installerades för centralkompensering. Men sedan 

dess har det skett vissa förändringar. Bland annat har det tillkommit ett smältverk för återvinning av 

elektronikskrot. Därför beslutade Rönnskär att övertonsfiltret skulle undersökas vilket i slutändan 

blev till denna rapport. 

Arbetet gick ut på att mäta effekter, spänning och ström från det ställverk som matar detta 

övertonsfilter. Detta gjordes strax före Påsken 2017. Mätningen sträckte sig strax under ett dygn och 

analyserades i tillhörande program. 

Det mätningarna kom fram till var att övertonsfiltret, trots sin ålder, fortfarande producerar den 

mängd reaktiv effekt som det var byggt för att göra. Det var heller inga förändringar i den typ av 

övertoner som övertonsfiltret var designat för. Det var först när effektförbrukningen från Skellefteå 

Kraft analyserades som vissa egenheter framträdde. Rönnskär konsumerar i genomsnitt 62,7 MW 

aktiv effekt men hade även en ganska stor förbrukning av reaktiv effekt. Den reaktiva effekten som 

konsumerades var 28,8 MVAr vilket kan tyckas vara ganska högt.  

Slutsatsen av denna undersökning gjorde att ett par rekommendationer kunde skrivas om det skulle 

komma ett beslut att försöka införa mer faskompensering. Dessa inkluderar att försöka sprida ut 

kompenseringen mer. Med det menas att om det upptäcks en transformator med låg effektfaktor 

kan det sättas kondensatorer på lågspänningssidan av denna för att kompensera för de laster som 

den transformatorn matar. Ett annat alternativ är att införa mer variabel faskompensering som kan 

kopplas i och ur i perioder med mer eller mindre belastning. Om det upptäcks en stor maskin eller 

liknande som det visar sig vara väldigt induktiv går det även då att installera faskompensering direkt 

på denna.   



 

 
 

Abstract 
Large industries often have a big challenge when it comes to power quality. These problems often 

show themselves as having to do with a low power factor and a big consumption of reactive power, 

which in turn causes losses both on power lines and transformers. These additional losses are 

minimized by constructing capacitor banks. They are constructed either as central-, group-, or 

individual banks. In facilities with large harmonic levels, a reactor is connected in series with the 

capacitor banks. This forms something called a harmonic filter. The intended purpose of a harmonic 

filter is two-fold. The first one is to filter out the harmful harmonics, from rectifiers for example, 

which are present on the facility. The other is to produce reactive power that the facility can 

consume without having to draw it from the power grid that supplies the facility. 

The smelting plant Rönnskär in Skelleftehamn is such a facility. They have a harmonic filter rated at 

15 MVAr that they installed in 2001. The harmonic filter in question is installed to function as a 

central compensation. But since then, several changes have occurred at Rönnskär. Including the 

construction of a smelting plant that handles scrapped electronics. These changes is what made 

Rönnskär determine that an investigation of the harmonic filter was in order. 

The investigation called for measurements of currents, voltages and powers to determine the 

condition of the harmonic filter. The measurements took place in the days before Easter 2017 and 

lasted for slightly less than 24 hours. The results were analyzed using the appropriate software. 

The measurements showed that the harmonic filter, despite its age, still produces the same amount 

of reactive power that it was designed to do. There weren’t any changes in the types of harmonics 

that were present on the facility either. It wasn’t until the measurements that Skellefteå Kraft 

collects that some interesting data was found. The data showed that 62.7 MW of active power is 

being used on average but that the plant consumed 28.8 MVAr of reactive power. That amount of 

reactive power is considered as quite high. 

The investigation resulted in some recommendations on when and how to improve the reactive 

power compensation to be increased. These recommendations include trying to divide the 

compensation into groups. For instance, if a transformer has a low power factor a capacitor bank on 

the low voltage side of the transformer can be used to compensate the inductive load of the 

transformer. Another example is to have a more variable compensation that can be connected and 

disconnected whenever the need for reactive power compensation changes.   
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1. Terminologi 
 

1.1 Aktiv effekt 
 Är den användbara effekten som finns tillgänglig. Enheten är Watt och beräknas vid trefas enligt 

P=√3*U*I* cos φ. [2] 

1.2 Reaktiv effekt 
Är en konsekvens av växelström och kallas ibland ”överbliven effekt”. Enheten är VAr och används 

för att t.ex. bygga upp magnetfält i asynkronmotorer. Beräknas enligt Q=√3*I*U*sin φ vid trefaslast. 

[2] 

1.3 Skenbar effekt 
Är produkten av spänningen och strömmens effektivvärden. Enheten är VA och beräknas hos 

trefassystem enligt S=√3*U*I, alternativt S=√(P2+Q2). [2] 

1.4 Effektfaktor 
Är kvoten mellan aktiv effekt och skenbar effekt och beskriver hur effektivt den tillgängliga effekten 

utnyttjas. Beräknas enligt PF(power factor)=
P

S
. [3] 

1.5 Kondensator 
En kondensator är en elektrisk komponent som kan hålla en elektrisk laddning. Kondensatorer är 

uppbyggda av två plattor som sitter separerade mellan ett dielektrikum (en typ av isolering). [4] 

1.6 Faskompensering 
Är åtgärder som införs för att öka effektfaktorn inom ett visst nät. Det motverkar också till viss del 

spänningsfall och förluster. Det är främst asynkronmotorer, lysrör samt transformatorer som 

konsumerar reaktiv effekt. De är induktiva, konsumerar reaktiv effekt. För att minska spänningsfall 

och förluster installeras kondensatorer som producerar kapacitiv reaktiv effekt. [5] sida 201 

1.7 Ställverk 
Ett ställverk är en samlingsplats för elektrisk energi där t.ex. transformering och bortkoppling vid fel 

sker. [6] sida 157 

1.8 Övertoner 
Övertoner är spänningar och strömmar som har en annan frekvens än 50Hz. Dessa spänningar och 

strömmar har ökat på senare år och kan orsaka skador på elektrisk utrustning. Övertoner produceras 

av olinjära laster t.ex. frekvensomriktare och laptopladdare. [5] sida 31 

1.9 Övertonsfilter 
I nät med höga nivåer av övertoner skyddas både nät och kondensatorerna som sköter 

faskompensering genom att seriekoppla en reaktor med dessa kondensatorer. Denna reaktor är 

avstämd mot nätets resonansfrekvens och filtrerar därefter bort de övertoner som reaktorn är 

avstämd mot. [5] 
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2. Introduktion 

2.1 Bakgrund 
Sedan Rönnskärsverken var färdigbyggt 1930 har det varit under ständig förändring. Senast en stor 

förändring tillkom var 2012 när det nya smältverket för elektronikskrot stod färdigt. Baksidan av 

detta är att befintlig installation för faskompensering kanske inte längre räcker till för dessa 

förändringar. 

För att kunna kompensera för den reaktiva effekten som likriktare och annan utrustning konsumerar 

installerades ett kondensatorbatteri i form av ett övertonsfilter i ställverk 6 (ST6) på Rönnskärs 

smältverk för ca 15 år sedan. Kondensatorbatteriet är byggt för att fungera som centralkompensering 

(se figur 4). Med det menas att det sitter på högspänningsdelen av Rönnskärs nät (30 kV i detta fall) 

och är menat att ge en reaktiv effektkompensering på hela Rönnskärs nät. Sedan dessa installerades 

har det skett förändringar som kan ha gjort att de faktorer som kondensatorbatteriet 

dimensionerades efter möjligen inte är aktuella. Därför togs beslut om att undersöka hur bra 

kondensatorbatteriet fungerar med dagens belastningar. En sådan utredning kan även vara bra att 

utföra om det skulle visa sig att metodiken bakom undersökningen går att använda vid andra 

anläggningar med liknande förutsättningar.  

I ST6 finns det även installerat ett antal likriktare som det visat sig påverkas av störningar av okända 

anledningar. Därför är det även intressant att veta om reaktorn eller kondensatorerna kan påverka 

dessa störningar vid eventuell feldimensionering eller någon typ av nedsatt funktion. Detta är ett 

problem vars lösning kan ha sina rötter i hur vida reaktorn och kondensatorbatteriet fungerar som 

det är konstruerat och är funktionellt. 

WSP fick i uppdrag av Boliden Rönnskär att ta reda på hur väl faskompenseringen fungerar. Detta 

gjordes i samråd mellan WSP och Boliden Rönnskär till ett lämpligt examensarbete. 

 

WSP Grundades 1969 i London och har sedan dess expanderat i både Europa och USA och har idag 

växt till att bli det fjärde största teknikkonsultbolaget i världen. WSP har 3700 anställda i Sverige och 

omsätter varje år 4 miljarder kronor. [7] 

Boliden Rönnskär är ett smältverk som finns i Skellefteå kommun i samhället Skelleftehamn. Det 

byggdes 1930 och har sedan dess växt till att bli världens största återvinnare av elektronikskrot. 

Smältverket har 860 anställda och gjorde 2016 en vinst på 852 miljoner kr. [8] 

 

2.2 Mål och omfattning 
Målet med detta arbete var att få fram en plan som användas till att undersöka om huruvida 

ändringar i faskompenseringen behöver ske eller kompletteras av ytterligare kompensering. Detta 

arbete skulle ske genom att utföra mätningar som sedan skulle analyseras. Utifrån resultat skulle 

sedan råd på förändringar presenteras som kan ge en inblick i hur eventuella problem hos 

övertonsfiltret kan bli åtgärdade. 

Om tid fanns och resultat pekade på det skulle även de eventuella störningarna på likriktarna i ST6 

undersökas. 

Begränsningarna var att det bara handlade om status på faskompenseringen i första hand och 

störningar hos likriktare i andra hand från ett ställverk (ST6) samt att inga ekonomiska frågor utanför 

ramen för en teknisk undersökning skulle behandlas. Ställverk 6 kan matas från andra ställverk vid 

behov, men det är bara den primära matningen som gäller vid denna undersökning. Inga mätningar 
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av övertoner på andra ställen på Rönnskär kommer göras för att säkerställa att filtret tar bort de 

övertoner som finns. Detta för att grunden till arbetet är faskompenseringen som 

kondensatorbatteriet ska hantera. 

2.3 Metod 
Under arbetet genomfördes mätningar och analyser med hjälp av ett mätinstrument. 

Mätinstrumentet Fluke 1738 användes för att mäta strömmar och effekter på övertonsfiltret och 

kondensatorbatteriet. Pratade även med personal på smältverket som arbetar med de aktuella 

maskinerna som konsumerar den reaktiva effekten. En undersökning av material som finns 

tillgängliga från företag som dimensionerar faskompensering utfördes. Undersökte även hur olika 

filter och liknande skydd fungerar och vad de skyddar mot. Undersökte även olika sorter av likriktare 

för att se vilka typer av övertoner de har.  

Analysen genomfördes med tillhörande programvara som heter Fluke Energy Analyze. Programvaran 

utvecklades av samma företag som gjorde mätinstrumentet och resultaten skulle därefter användas 

för att kunna ge råd för förändring eller annan teknisk lösning vid behov. Resultatet av mätningen 

som utfördes skulle jämföras med energiförbrukningen som Rönnskär har. Data för 

energiförbrukningen erhölls av Skellefteå kraft. Dessa data innehöll aktiv- samt reaktiv effekt som 

Rönnskärsverken konsumerar. Genom dessa data kan sedan effektfaktorn (cos 𝜑) som Rönnskär har 

idag räknas ut. Då gick det att se om kondensatorbatteriets produktion av reaktiva effekt fortfarande 

ligger inom rimliga gränser. Eventuella förslag på förändring skulle i samråd med handledare på WSP 

sedan presenteras i form av denna rapport. 

2.4 Resultat 
Mätningen som utfördes visade på att både reaktor och kondensatorbatteriet var fullt 

funktionsdugliga samt att de övertoner som filtret ska filtrera bort fortfarande var de dominerande. 

Detta tillsammans med värdena som Skellefteå Kraft uppmätt på Rönnskärs energiförbrukning gjorde 

det möjligt att skriva vissa råd inför eventuella förändringar på Rönnskär. Exempel på sådana är byte 

av likriktare och/eller stora förändringar i mängden reaktiv effekt som konsumeras på smältverket. 

Ett byte av den likriktare som idag är en 6-pulslikriktare mot t.ex. en 12-pulslikriktare skulle ge en ny 

övertonskaraktäristik och då sannolikt tvinga fram ett byte av filtret på faskompenseringen. En ny 

mätning vid ett sådant eventuellt byte vore då att föredra. Skellefteå Krafts mätningar visar på att 

det finns en potential till större och mer riktade insatser när det kommer till faskompenseringen på 

Rönnskär. En utbyggnad av riktad faskompensering skulle även göra att Rönnskär skulle få en högre 

effektfaktor och ge utrymme för expansion genom att göra det möjligt att öka effekten som idag 

ligger på transformatorerna som matar Rönnskärsverken. Denna expansion är möjlig på grund av att 

den mer riktade faskompenseringen skulle innebära minskade förluster på högspänningssidan av de 

transformatorer som matar den grupp eller maskin som blir kompenserad. 
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3. Mätning och nulägesanalys övertonsfilter  

3.1 Teori 
När det kommer till faskompensering är det ett par saker som undersöks vid dimensionering av 

kondensatorbatterier. 

3.1.1 Elkvalité 
Elkvalité beskriver kvalitén hos både spänning och ström genom att bland annat visa hur olinjära 

laster t.ex. switchade aggregat, likriktare etc. förvränger sinuskurvan hos både ström och spänning. 

Denna påverkan kvantifieras med THD (Total Harmonic Distortion) och används genom att alla 

strömmar eller spänningar över 50Hz läggs ihop och jämförs med den ursprungliga signalen. 

Mängden utrustning med olinjära laster har ökat de senaste åren vilket har ställt högre krav på 

befintlig utrustning att klara av dessa övertoner. [9] 

THD Beräknas enligt: 𝑇𝐻𝐷 =
√X2

2+X3
2+X4

2+……..Xn
2

X1e
  

Där X är de individuella övertonerna över 50Hz. Dessa kan vara ström eller spänning. [5] sida 31 

Intervallet för hur stort THD får vara på mellanspänningsnät (mellan 6- och 40kV) rekommenderas till 

mellan 1- och 5 %. [10] (sida 11) 

3.1.2 Implementering av faskompensering 
Beroende på det bakomliggande nätet och vilket behov anläggningen i fråga har ställs olika krav på 

vilken typ av faskompensering som bör installeras. En undersökning av nätet och ett klart mål av vad 

faskompenseringen ska åstadkomma gör det möjligt att välja en av följande lösningar. 

1. Kondensatorbatterier – När det finns ett behov av faskompensering och det inte finns några 

övertoner i det bakomliggande nätet räcker det att installera ett kondensatorbatteri. 

2. Snedavstämt filter – När det finns ett behov av faskompensering på nät där det finns 

övertoner bör ett snedavstämt filter installeras. 

3. Finavställt filter – När det finns ett behov av reaktiv effekt på nät där det finns en viss del 

förvrängning av ström och spänning är ett finavställt filter att föredra. 

4. SVC – När det finns behov av reaktiv effekt på ställen där det sker snabba 

spänningsförändringar och/eller osymmetri mellan faserna är en ”Static VAr Compensator” 

(SVC) att föredra. [11] 

 

3.1.3 Faskompensering 
Faskompensering genom installation av kondensatorer producerar kapacitiv reaktiv effekt. Denna 

kapacitiva reaktiva effekten används för att motverka den induktiva reaktiva effektens påverkan på 

ledningar och transformatorer. Det kan även vara för att slippa betala för förbrukningen av den 

reaktiva effekten då elleverantörer ofta tar ut straffavgifter för denna förbrukning. [5] sida 201-203. 

Eftersom faskompenseringen i fallet hos Rönnskär nämns som ett övertonsfilter av tillverkare av 

kondensatorbatterier beskrivs därför de olika kompenseringarna nedan som genom ett sådant. 

Faskompensering kan utföras på olika sätt. De vanligaste är som följer nedan. 

1. Direktkompensering – Med direktkompensering menas att övertonsfiltret monteras direkt 

mot den maskin som förbrukar den reaktiva effekten och därmed ger det låga cos 𝜑 som 

måste åtgärdas. Genom att sätta övertonsfiltret i direkt anslutning med förbrukningen sker 

faskompenseringen direkt på källan för problemet. [12] 
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Figur 2 – Direkt kompensering 

 

 

Fördelar: 

1. Minskar de avgifter som tillkommer vid allt för stor förbrukning av reaktiv effekt som 

nätägaren tar ut. 

2. Minskar det totala behovet av skenbar effekt av vilket de totala energikostnaderna räknas 

ut genom. 

3. Minskar förlusterna på alla kablar i installationen och gör det möjligt att lägga till mer 

effekt på nätet utan att behöva byta ut kablar och matande transformator. 

 

Nackdelar: 

Egentligen inga, om filtret är rätt inställt ska det inte finnas kvar några reaktiva strömmar i 

ovanstående nät. [13] 

 

2. Gruppkompensering – Om det finns ett antal källor som konsumerar reaktiv effekt är det 

oftare billigt att installera filter som gruppkompensering. Det fungerar genom att det finns 

maskiner eller komponenter med någorlunda lika karaktäristik kan pengar och/eller plats 

sparas genom att placera övertonsfiltret parallellt med dessa. Gruppkompensering fungerar 

dock som en kompromiss i och med att det inte går att få det exakta behovet till varje enskild 

komponent.  [12] 
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Figur 3 - Gruppkompensering 

 

 

Fördelar: 

1. Minskar de avgifter som tillkommer vid allt för stor förbrukning av reaktiv effekt som 

elbolagen tar ut. 

2. Minskar det totala behovet av skenbar effekt av vilket de totala energikostnaderna räknas 

ut genom. 

3. Belastningen på transformatorn som matar nätet i fråga minskas. Vilket gör att det går att 

öka den totala mängden aktiv effekt utan att behöva byta transformator. 

4. Ledningarna som matar den aktuella gruppen blir mindre belastade vilket gör att det går 

att öka på den effekt som kablarna ska leda. Detta gör att dessa inte behöver bytas ut om det 

planeras lägga till ytterligare effekt på samma ledningar och transformatorer. 

5. Förlusterna i dessa kablar minskar efter kompenseringen är installerad. 

 

Nackdelar: 

1. De reaktiva strömmar som genereras flödar fortfarande i och mellan de ledare som är 

kopplade inom det nät som ska kompenseras. Kompenseringen märks bara på överliggande 

nät. 

2. En konsekvens är att ledningar och andra komponenter måste klara av dessa strömmar på 

nedsidan av kompenseringen. 

3. Om eller när stora förändringar sker finns det en risk för överkompensering med risk för 
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överspänningar speciellt i övertonsfiltrets kondensatorer. [13] 

 

3. Centralkompensering – I många fall finns det komponenter som endast går ett par timmar 

per dag eller med väldigt stora skillnader i förbrukning. Då är ett enkelt sätt att montera 

kondensatorer som kompensering på nätet som matar alla dessa olika förbrukare. Detta är 

en enkel och relativt billig lösning. [12] 

 

Figur 4 - Exempel centralkompensering 

 

 

Fördelar: 

1. Minskar de avgifter som tillkommer vid allt för stor förbrukning av reaktiv effekt som 

elnätägaren tar ut.  

2. Minskar det totala behovet av skenbar effekt av vilket de totala energikostnaderna räknas ut 

genom. 

3. Belastningen på transformatorn som matar nätet i fråga minskar. Detta gör det möjligt att 

utöka den totala mängden aktiv effekt utan att behöva byta transformator. 

 

Nackdelar: 

1. De reaktiva strömmar som genereras flödar fortfarande i och mellan de ledare som är 

kopplade inom det nät som ska kompenseras. Kompenseringen märks bara på överliggande nät. 

2. Detta gör att ledningar och andra komponenter måste klara av dessa strömmar på nedansidan 

av kompenseringen. [13] 

 

Det finns även kombinationer av dessa där det finns en väldigt stor förbrukning t.ex. en stor maskin 

som direktkompenseras när den används. Det filtret är sedan inte aktiverat när maskinen är 
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avslagen. Resten av anläggningens reaktiva effekt kan sedan hanteras genom grupp- eller 

centralkompensering. [12] 

Övertonsfilter dimensioneras enligt syftet med kompenseringen. Först och främst måste det 

undersökas om det finns ett behov överhuvudtaget och sedan om det är värt rent ekonomiskt att 

sätta in faskompensering. När detta är undersökt är det vissa aspekter som undersöks. 

1. Aktuell kostnad för elkraft inklusive nuvarande förluster som uppkommer av de reaktiva 

strömmarna. 

2. Beräkningar för framtida kostnader efter installationen av faskompensering är genomförd 

3. Kostnaderna för alla komponenter i faskompenseringen inklusive 

 - Inköp av kondensatorer samt styr- och mätutrustning till dessa 

 - Kostnader för installation 

 - Kostnader för förluster som tillkommer från kondensatorerna. Dessa jämförs sedan  

   med besparingarna som sker genom minskade förluster i ledningar och  

    transformatorer. [13] 

3.1.4 Synkron Faskompensering 
Det finns möjlighet att installera en synkronmaskin vars enda syfte är att generera eller konsumera 

reaktiv effekt. Denna maskin ska då kunna över- eller undermagnetiseras för att antingen konsumera 

eller producera reaktiv effekt efter behov. En sådan maskin kan sedan räknas som en variabel form 

av faskompensering. Maskinen fungerar genom att gå olastad med styrutrustning som reglerar 

magnetiseringen. Beteendet på synkronmaskinen blir då i form av en kapacitans eller induktans 

beroende på magnetisering. [14] 

3.1.5 Övertoner 
Övertoner är spänning- och strömstörningar med annan frekvens än den ursprungliga på 50Hz. Dessa 

mäts oftast som jämna multiplar av grundtonen. 3 ∗ 50 Hz = 150 Hz blir tredje tonen till exempel. 

Övertoner orsakas vanligen av likriktare, motorer, lysrör, etc. Dessa toner kan vara skadliga för 

kondensatorer när det uppstår ett fenomen som kallas parallellresonans i kondensatorn vilket ger 

högre påfrestningar än förväntat och i värsta fall gör att kondensatorn i princip blir kortsluten med 

stora strömmar som följd. Detta förhindras genom att installation av faskompensering sker genom 

t.ex. övertonsfilter. Det kopplas en reaktor i serie med varje kondensatorelement. Denna reaktor 

kommer ha en viss resonansfrekvens i sig självt som kommer filtrera bort de skadliga tonerna från 

kondensatorelementen [5] sida 203-205 

3.1.6 Inkopplingsströmmar 
När kondensatorer kopplas på blir det väldigt höga strömmar vid inkopplingsögonblicket. Detta beror 

på att när kondensatorerna kopplas in är de inte uppladdade och fungerar då i princip som 

kortslutningar. [15] 

3.1.7 Elkraftsekonomi 
Elnäten i Sverige dimensioneras med den skenbara effekten som belastning. Den skenbara effekten 

bestämmer sedan den minsta kostnaden på överföringen då cos φ=1. Sedan tas avgifter ut per 

uppmätt aktiv effekt i kWh. Men stora industrikunder som sitter anslutna till 130 kV nätet kommer 

sannolikt även ha en betydande del konsumtion av reaktiv effekt. Den behövs till vissa typer av 

utrustning, t.ex. asynkronmaskiner, för att de ska fungera. Men på grund av Sveriges unika elnät, ofta 

långt mellan produktion och förbrukning, behövs det produktion av reaktiv effekt i närheten av där 

den förbrukas. För att få stora industrier att själva producera den reaktiva effekten som behövs finns 

det gränser för kunder på 130 kV nät där det normalt är 15- till 25 % av den aktiva 
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effektförbrukningen. Beroende på avtal kan det därefter tillkomma kostnader om förbrukningen av 

reaktiv effekt överstiger denna kvot. [5] sida 91-94 

3.2 Inför mätning 
Innan mätningen kunde påbörjas samlades information in om Rönnskärsverken för att kunna ge en 

bra bild av vad som gör att faskompenseringen som sitter i ST6 är nödvändig. Faskompenseringen 

som är installerad på Rönnskärsverken är avsedd att fungera som en centralkompensering. Det 

betyder att den ska kunna kompensera hela Rönnskärsverkens reaktiva effektförbrukning. Därför är 

det viktigt att få fram resultat på mätningen som kan jämföras med hela Rönnskärs 

effektförbrukning.  

3.2.1 Exempel på stor förbrukare 
Medan Rönnskärs nät undersöktes observerades en 6,8 MW asynkronmotor som inte hade någon 

egen faskompensering. Efter förfrågan om mer ingående data upptäcktes följande. 

 

Figur 5 - Märkplåt asynkronmaskin 

Denna motor driver tre stycken kompressorer som komprimerar luft för tillverkning av syrgas. 

Mängden reaktiv effekt motorn konsumerar beräknas enligt 

𝑄 = √3 ∗ 𝐼 ∗ 𝑈 ∗ sin(cos-1φ) = √3 ∗ 671,1 ∗ 6600 ∗ sin(cos-10,91) = 3,18 MVAr 

Det betyder att när motorn drivs vid märkdrift konsumerar den cirka 20 % av den kapacitet som 

övertonsfiltret har. Motorn är ett bra exempel på en stor förbrukare av reaktiv effekt. Den är även en 

bra kandidat för en maskin som skulle kunna direktkompenseras.  
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3.2.2 Val av mätpunkter 
Två mätpunkter valdes vid undersökningen av övertonsfiltret. Den första punkten var 

strömtransformatorn som matade filtrets mätinstrument. Detta för att se hur stora och vilka de 

strömövertoner som filtret utsätta för är. Den mätningen undersöker även om filtret producerar de 

15 MVAr som det var byggt för. Spänningstransformatorn som valdes är placerad på samma skena 

som övertonsfiltret. Mätningen på spänningarna gav förutom spänningarna även en inblick i 

förvrängningen av spänningen. Tillgång till mätning av spänning och ström fanns båda två i samma 

fack i ST6. 

3.2.3 Data från ABB 
Övertonsfiltret i fråga var konstruerat av ABB. ABB var väldigt tillmötesgående och kunde vid 

förfrågan skicka den informationen de hade. Det tekniska data de skickade gav god information om 

hur övertonsfiltret var dimensionerat. Det gav även information om det nät som övertonsfiltret är 

monterat på. Några viktiga delar från deras dokumentation gav ledtrådar för vad som bör kunna 

identifieras vid en mätning. Dessa kommer beskrivas nedan. 

 

 

Figur 6 – kondensatordata [1] 

Kondensatordelen av filtret är den funktionella delen av filtret då det är dessa som kommer 

producera den kapacitiva reaktiva effekten som kompenserar den induktiva reaktiva effekten som 

konsumeras av Rönnskärs maskiner [1]. Det står även att filtret är av typen CHDB vilket beskriver att 

filtret har inbyggda säkringar (se figur 7). Med detta menas att det sitter en säkring i serie med varje 

kondensatorelement. Detta gör att om en av säkringar går sönder är det bara ett av elementen som 

slutar fungera. Då märks den totala förlusten av reaktiv effekt avbrottet har inte lika mycket. [16] 
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sida 19. Mer specifikt är filtret ett bandpassfilter som ABB kallar CHARM-BP. Med detta menas att 

filtret kommer ha kapacitivt beteende under resonansfrekvensen och induktivt beteende över 

resonansfrekvensen. Vid resonansfrekvensen kommer filtret att ha låg impedans och då i princip 

fungera som kortslutning för strömmarna vid denna frekvens. [16] sida 50. 

 

Figur 7 - Internally Fused 

 

Figur 8 - Reaktordata [1] 

Reaktordatan visar själva filterdelen i form av reaktorn som ska ta bort de skadliga övertonerna. Det 

är speciellt den 5:e i detta fall som filtret är byggt för. Detta genom att vid 250 Hz i princip fungera 

som en kortslutning för övertonsströmmen. Filtret är snedavstämt med resonansfrekvensen 208 

Hz.(se figur 11). Med snedavstämt menas att filtret kan filtrera flera olika sorter av övertoner t.ex. 

den 4:e och 5:e övertonen i detta fall (200- till 250 Hz). Det medför även att filtret inte blir lika 

känsligt mot förändringar i nätet. [5] sida 204-205. 
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Figur 9 - Övertonskällor [1] 

Figur 9 beskriver de olika typer av likriktare som finns installerade på Rönnskär. Det är i huvudsak 

dessa som kommer ge de övertoner som filtret ska ta bort. De typiska strömövertonerna som dessa 

likriktare kommer generera är: 

Typiska övertoner för 6-pulslikriktare: 5:e, 7:e, 11:e, 13:e, 17:e samt 19:e. 

Typiska övertoner för 12-pulslikriktare: 11:e, 13:e, 23:e samt 25:e. [17]  

 

 

Figur 10 - Överliggande nät [1] 

Figur 10 beskriver det nät som matar övertonsfiltret. Tabellen ger grundläggande information om 

t.ex. matande spänning och kortslutningseffekter. Kortslutningseffekten som står angiven är den som 

ABB använt sig av för att beräkna nätets impedans (se figur 11).  
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Figur 11 - Impedansundersökning Rönnskär [1] 

ABB gjorde en beräkning för Rönnskärs impedans med hjälp av kortslutningseffekterna vilket gav följande information om Rönnskärs nät. 

Nätverksimpedansen visar på en resonansfrekvens vid ca 208 Hz och den frekvens på ca 170 Hz som ABB dimensionerade reaktorn att få som ny 

resonansfrekvens. Det görs för att vid 170 Hz finns det ingen risk för resonans mellan kondensatorer och nätet vilket syns i figur 11. Om det bara installerats 

ett kondensatorbatteri finns det en risk för parallellresonans vid just 208 Hz. 
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3.3 Mätning 
Mätning utfördes på Rönnskärsverken mellan 12/4 och 13/4 i ST6. Mätningarna varade i ca 22 

timmar och gav en bra inblick om i vilket skick övertonsfiltret är. Rönnskär har inga egentliga 

driftstopp, förutom vid stora planerade stopp för underhåll, utan förväntas hela tiden ha samma 

energianvändning oavsett tid på året. Detta antagande stärktes då mätningarna från Skellefteå Kraft 

visade att dagen som mätningen skedde låg väldigt nära årsmedelsförbrukningen. 

3.3.1 Mätning effekter 

 

 

Figur 12 - Effektmätning 

Mätningen visar att kondensatorbatteriet producerar i genomsnitt -26,843 MVAr. Negativt värde 

visar att det är kapacitiv reaktiv effekt. Värdet visas dock i produktion per fas då mätningen var gjord 

med en topologi som används för osymmetrisk last. Instrumentet samlar då värden per fas och har 

sedan summerat effekten till en total effekt. För att få ut effektivvärdet av produktionen beräknas ett 

genomsnitt genom att multiplicera varje fas med √3 och sedan beräkna ett medelvärde. Resultat 

blev som följer: 

QL1tot = √3 ∗ QL1 = √3 ∗ −8,851 ∗ 106 ≈ -15,33 MVAr 

QL2tot = √3 ∗ QL2 = √3 ∗ −8,81 ∗ 106 ≈ -15,26 MVAr 

QL3tot = √3 ∗ QL3 = √3 ∗ −9,16 ∗ 106 ≈ -15,87 MVAr 

Kondensatorbatteriet kommer i genomsnitt att producera enligt nedan: 

Qmedel =
QL1tot + QL2tot + QL3tot

3
=

−15,33 + (−15,26) + (−15,87)

3
≈ -15,49 MVAr 

 

Kontrollberäkning med hjälp av strömmen som var uppmätt i L2(se figur 13) gav följande resultat: 
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𝑄 = √3 ∗ 𝐼 ∗ 𝑈 ∗ sin (cos-1

P

√3
S

√3

) = √3 ∗ 284,1 ∗ 31292,5 ∗ sin (cos-1

0,665

√3
26,87

√3

) ≈ 15,39 MVAr 

3.3.2 Mätresultat spänning och ström 

 

Figur 13 - Mätning av spänning och ström 

Mätningarna som visar spänning och ström visar på att det inte finns några större förändringar än de 

som filtret var dimensionerat för (se Figur 8, Figur 10). Filtret var dimensionerat efter en spänning på 

31,5kV vilket är nära medelvärdet för spänningen som uppmättes. Övertonsfiltret dimensionerades 

efter en ström på 307A. Medelvärdena för spänning, ström samt THD var enligt nedan 

UMedel =
32189,7 + 31292,5 + 31237,4

3
= 31573,2V 

IMedel =
276,6 + 284,1 + 295,1

3
= 285,3A 

THDMedel =
2,4 + 2,7 + 2

3
= 2,4% 

De stora spänningsfallen som kan ses verkar ha varit väldigt korta (se kurvform i bilaga) och kan ha 

berott på att en stor maskin slagits på eller liknande. När effekterna ovan observeras hittas nämligen 

inte samma beteende för genomsnittet på effekterna vilket tyder på att dessa varit kortvariga.  
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Figur 14 - Spänningskurvor mätning 

När kurvorna för spänningen analyserades observerades en viss skillnad mellan faserna. L1 visar på 

en spänning på ca 1kV högre än både L2 och L3.   
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Figur 15 – Strömkurvor vid mätningen 

Mätningen visar på en viss skillnad mellan de olika faserna då det skiljer cirka 20 A mellan L1 som har 

lägst ström samt L3 som har högst ström. Dessa skillnader i spänning och ström (figur 14 och figur 15) 

behandlas kort i rekommendationskapitlet. 
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3.3.3 Mätresultat Övertoner 

 

Figur 16 - Strömövertoner 

Mätningen visar att det fortfarande är 5:e tonen som är den dominerande. Det som även 

framkommer är att de typiska strömövertonerna för både 6-puls- och 12-pulslikriktare är de 

övertoner som fortfarande uppmättes. En stor källa till dessa kan då alltså vara dessa likriktare även 

om andra källor t.ex. lysrörsarmaturer kan vara källa till en del av övertonerna.   

Påminnelse: 

Typiska övertoner för 6-pulslikriktare: 5:e, 7:e, 11:e, 13:e, 17:e samt 19:e. 

Typiska övertoner för 12-pulslikriktare: 11:e, 13:e, 23:e samt 25:e. 
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3.4 Analys energiförbrukning Rönnskär 
Vid efterfrågan via nätägaren Skellefteå Kraft kunde en bra bild av energiförbrukningen på Rönnskär 

undersökas. Informationen gällande energiförbrukningen var insamlad timme för timme mellan 

perioden 2016-05-02 till 2017-05-01. Ur denna fanns information om aktiv effektförbrukning och 

reaktiv effektförbrukning. Dessa värden blev levererade i Excel och kunde efter 

medelvärdesberäkningar och effektfaktorsberäkningar visas enligt tabell 1 och tabell 2.  

 

Tabell 1 - Medelvärden för effektfaktor och effekter för ett år 

Årsmedelvärde aktiv 
effekt (MW) 

Årsmedelvärde Reaktiv 
effekt (MVAr) 

Årsmedelvärde Skenbar 
Effekt (MVA) 

Effektfaktor 
(Cos fi) Q/P 

62,70 28,80 69,04 0,908 46 % 

 

Det som kan utläsas från denna tabell är att Rönnskär i medelsnitt använder 62,7 MW med en 

effektfaktor på ca 0,91. Årsmedelvärdet för den reaktiva effekten är 28,8 MVAr. Den reaktiva 

effekten är induktiv.  

Tabell 2 - Spridning av effektfaktor över ett år 

 

Tabell två visar spridningen av effektfaktorn över det år som redovisas. En anomali upptäcktes 2016-

07-28 till 2016-08-01 där övertonsfiltret verkar ha varit avstängt. Efter vidare undersökning visade 

det sig troligt vara på grund av åska som fått överströmsskydden att lösa ut. Detta skedde på en helg 

och upptäcktes inte förrän måndagen därpå. Värdet på effektfaktorn var vid detta tillfälle vid cirka 

0,71 vilket visar på den effekt som kompenseringen faktiskt har när den är påslagen. Att 

effektfaktorn stiger från 0,71 till 0,91 är en stor förbättring. Det finns ett antal värden som ligger 

omkring 0,95. Det pekar sannolikt på dagar med minskad förbrukning vid t.ex. planerade stopp.  
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Tabell 3 - Förhållanden mellan aktiv- och reaktiv effekt 

 

Tabell 2 visar förhållandena mellan den aktiva och reaktiva effekten som finns på Rönnskärs nät. Den 

visar T.ex. planerade stopp och det åskoväder som orsakade det oplanerade stoppet på 

faskompenseringen som skedde i juli 2016. När kondensatorbatteriet var avslaget steg den skenbara 

effekten till: 

Sutan faskompensering=√Qåska
2 +Pmedel

2 =√45 MVAr2+62,7 MW2≈77,2 MVA 

Rönnskär matas av tre transformatorer som vardera har märkeffekter på 50-, 50- resp. 65 MVA. Ett 

bortfall av den större transformatorn på 65 MVA samt bortfall av faskompenseringen utgör ingen risk 

för överbelastning för de återstående transformatorerna.  
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4. Slutsatser och rekommendationer 
Efter mätningen och analys av statusen för övertonsfiltret kunde följande punkter diskuteras 

ytterligare. 

4.1 Statusen på övertonsfiltret och Rönnskär 

4.1.1 Nuläge och framtid faskompensering 
Enligt den mätningen som utfördes är det mycket som pekar på att filtret i sig fungerar och ger full 

kapacitet. Slutsatsen blir därför att trots sin ålder på 15 år och att filtret befinner sig på en relativt 

utsatt plats verkar det fortfarande fungera som det ska. En okänd beräknad livslängd gör det dock 

svårt att uppskatta hur lång tid det kommer fortsätta fungera. Om Rönnskär skulle finna det önskvärt 

vid t.ex. en utökning av effekten på nätet vore det praktiskt att komplettera den nuvarande 

centralkompenseringen med mera riktad faskompensering.  

4.1.2 Effektfaktorn 
Mätningen av den totala effektförbrukningen visade på ett antal intressanta punkter. Det som syns är 

att Rönnskär i genomsnitt håller en effektfaktor på cirka 0,91 vilket kan tyckas vara i underkant för 

vad som är önskvärt. Den relativt höga andelen reaktiv effekt som konsumeras, 46 % av aktiva 

effekten, kan tyda på att det skulle behöva mer reaktiv effektkompensering genom att t.ex. bygga ut 

med extra kondensatorer. Spridningen av effektfaktorn verkar vara rätt liten. Detta verkar ligga i linje 

med antagandet om att Rönnskärsverken ligger med i stort sett samma förbrukning över hela året.  

4.2 Rekommendationer angående status på faskompensering 
Mätningen som utfördes mellan 12/4- och 13/4 samt informationen om Rönnskärs energianvändning 

har gett information till att ställa rekommendationer genom att ställa följande frågor: 

1. Uppfyller övertonsfiltret sin roll som reaktiv effektkompensering? 

2. Vad kan göras för att motverka förluster och förbrukning av reaktiv effekt? 

3. Är det samma typ av övertoner som filtret ska ta bort? 

4. När är det berättigat med en ny undersökning? 

4.2.1 Uppfyller kondensatorbatteriet sin uppgift? 
Enligt mätningen som gjordes verkar kondensatorbatterierna fortfarande producera den reaktiva 

effekten som det byggdes för. När mätningen som Skellefteå Kraft utför på hela Rönnskärs 

energiförbrukning undersöktes visade det sig att Rönnskärsverken i snitt har ett medelvärde på deras 

effektfaktor på 0,91. Det visade sig även att det fortfarande finns en betydande andel reaktiv effekt 

som Rönnskärsverken konsumerar. Kvoten mellan aktiv och reaktiv effekt är 0,46 (46 %) vilket kan 

visa att den stora centralkompenseringen som är installerad idag på Rönnskär kanske inte är 

tillräcklig. Det är dock Rönnskär själva som sätter gränsen för var de anser att en lagom nivå ligger. 

Om bortfall av faskompenseringen skulle ske är den ökade skenbara effekten inget problem för 

redundansen av de transformatorer som matar Rönnskärs nät. Ett värsta fall är om både 

faskompensering och största transformator faller bort. Det skulle öka belastningen av de återstående 

transformatorerna men skulle fortfarande kunna hanteras utan risk för överbelastning. Den 

återstående effekten för transformatorerna är 100 MVA-77,2 MVA=22,8 MVA.  

4.2.2 Åtgärder för att minska förluster samt förbrukning av reaktiv effekt 
En åtgärd för att minska förluster och samtidigt kompensera för den reaktiva effekten vore att sätta 

direktkompensering på stora maskiner eller gruppkompensering på en anläggning med flera olika 

komponenter. Detta skulle både ge faskompensering men skulle även göra att transformatorer som 

matar dessa kommer att få en lägre belastning. Detta på grund av att de reaktiva strömmarna som 
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finns kommer enbart flöda i den grupp som faskompenseringen sitter på. I ett fall med 

direktkompensering finns det inga sådana strömmar. Ett sätt att undersöka det är att mäta 

effektfaktorn på en transformator. Om det upptäcks en transformator med låg effektfaktor är det 

möjligt att installera en kondensator på lågspänningssidan av denna. En annan åtgärd är 

nyinstallation av ett extra kondensatorbatteri som sitter som centralkompensering men som är 

variabelt. Ett förslag på sådan kompensering är en typ som är variabel med vilket menas att det 

monteras två eller fler batterier med en viss reaktiv effekt per styck som har möjlighet till att vara 

individuellt anslutna. Då fås en tillgång att ha kompensering som går att kopplas på och av 

individuellt för att minska risken för överkompensering vid t.ex. driftstopp. Om denna installation 

sker som centralkompensering blir det dock inte mindre förluster och transformatorerna kommer 

inte få den minskade belastningen som är att föredra då kompenseringen som bekant bara märks i 

överliggande nät. Det finns dock möjlighet att installera variabel faskompensering direkt eller som 

grupp. Då kopplas helt enkelt kompenseringen på när maskinen eller gruppen är aktiva. En fördel 

med att enbart kompensera när den reaktiva effekten behövs är att det inte blir någon risk för 

överkompensering vid dagar med planerade stopp. 

Ett bra exempel på direkt kompensering är den 6,8 MW asynkronmotor som är förlagd på 

syrgasverket. Om den skulle direktkompenseras kommer användningen av reaktiv effekt sjunka med 

cirka 3 MVAr. Det skulle även minska belastningen på övriga nätet då alla förluster från de reaktiva 

strömmarna inte längre kommer strömma genom 30 kV-nätet.  

4.2.3 Är det samma övertoner? 
När mätningen var gjord var det de typiska övertonerna för likriktarna som är monterade på 

Rönnskär som framträdde. Av dessa var det just den 5:e övertonen som var störst vilket förväntades 

om både filtret och likriktarna fungerar som de ska. Att just dessa övertoner syns på mätningen gör 

att det går att anta att reaktorn fortfarande utför sin uppgift då det inte är troligt att den kommer gå 

sönder före de känsligare kondensatorerna. Om Rönnskär vid något tillfälle vill byta ut 6-

pulslikriktaren som sitter på elektrolysverket mot t.ex. en till 12-pulslikriktare kommer 

övertonskaraktäristiken dock sannolikt förändras. Halten av de högre övertonerna kommer öka och 

den 5:e kommer minska. Detta medför att ett filter som ska ta bort den 5:e övertonen inte längre 

uppfyller sin funktion och bör bytas ut mot en ny som passar den nya karaktäristiken. Något att tänka 

på vid ett byte av reaktorn är att det kan komma att förändra filtrets förmåga för faskompensering 

då det filtret efter bytet av reaktorn kommer ha en annan induktans. Detta medför en annan 

produktion av reaktiv effekt även om skillnaden inte behöver bli allt för stor. 

4.2.4 Skillnader i spänning och ström 
De skillnader som syns mellan faserna i både spännings- och strömmätningarna är en detalj som bör 

undersökas ytterligare. Eftersom övertonsfiltret sitter monterat på det nät som matar hela Rönnskärs 

verksamhet borde det vara balanserat och eventuella spänningsskillnader ska därför inte finnas. Det 

kan dock ha att göra med att det gått sönder ett par säkringar i kondensatorelementen vilket har fått 

effekten att de drar mindre ström och inte ger den spänningshöjning som förväntas. Det kan även ha 

att göra med mätmetoden där även små skillnader i fasvinkel mellan de tre spänningarna kommer 

visas som att en av spänningarna kommer mätas som större.  

4.2.5 När är en ny undersökning aktuell?  
Med dessa frågor i tanke kan ett behov av en liknande undersökning uppkomma när större 

förändringar sker på Rönnskär. Ett byte av likriktare med annan övertonskaraktäristik är en 

anledning. Men även små förändringar i effektuttag kommer i slutändan att kunna ge tillräckligt stora 

skillnader i faskompensering att ett behov av en ny undersökning kan komma att bli relevant. Detta 
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för att kunna ha bättre kontroll på hur balansen mellan reaktiv effekt som kommer att produceras 

och konsumeras ser ut.  

En annan sak som kan komma att bli mer relevant för att göra undersökningar på filtrets funktion är 

att reläskydden som övervakar detta filter inte bryter eller varnar i händelse av att säkringar inne i 

kondensatorbatteriet går sönder. Detta kan bli ett problem eftersom kondensatorelementens 

inbyggda säkringar kan ha högre risk än normalt för att gå sönder på grund av hög ålder. Dessa 

säkringar sitter i serie med en enda bank med kondensatorer vilket gör att det inte blir någon stor 

skillnad om bara en säkring skulle gå sönder. Det är när flera av dessa säkringar har gått sönder som 

förändringar i totala produktionen av reaktiv effekt blir märkbar. Och eftersom reläskyddet knappast 

kommer märka av en minskning av produktion är en ny mätning en lämplig åtgärd som kan ge bra 

inblick i kondensatorbatteriets funktion. 

Desto närmare filtret kommer, eller går över, sin beräknade livslängd gör att riskerna för fel ökar. 

Detta motiverar behovet av en ny undersökning då risken för fel som går oupptäckta på grund av 

ålder bör öka över tid. Detta kan vara viktigt speciellt om det beslutas att inte byta ut filtret trots 

ålder. Om det finns en vilja att istället byta övertonsfiltret när risken för haveri bedöms som hög 

skulle det också motivera att det oftare undersöks för att undvika att Rönnskär är utan 

faskompensering under längre perioder. Även om ett övertonsfilter med nedsatt funktion i sig inte 

kommer att förhindra att Rönnskär kommer tappa produktion kommer det att märkas av i form av 

sämre effektfaktor samt att belastningen på de transformatorer som matar Rönnskär belastas 

hårdare. Det finns idag ingen risk för överbelastning även vid bortfall av både en transformator och 

faskompensering. Om det går se i god tid att ny faskompensering är att föredra gör det även att det 

finns tid att konstruera nytt och samtidigt ha någorlunda god faskompensering medan ny reaktor och 

kondensatorbatteri byggs och installeras. 
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Bilagor 
 

Bilaga 2 – Likriktare 1 - 12-puls 

 

Bilaga 2 – Likriktare 2 – 12-puls 
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Bilaga 3 - Likriktare 3 – 6-puls 

 

 

Bilaga 3 Märkplåt Övertonsfilter 
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Bilaga 4 – Övertonsfilter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 – Mätrapport Fluke power analyze  
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Mätning Rönnskär

Session name:

Session UUID:
d5e9f813-ba69-40a0-9f99-9c522f5d3066

Description:

Notes:

Study Type:
Energy study

Topology:
3-ph Wye

Nominal Voltage:
 110V

Nominal Frequency:
 50Hz

Inrush Current Limit:
 0A

Scaling factors:
Voltage Ratio: 519:1

Current Ratio: 400:1

Neutral Current Ratio: 1:1

Start and End Dates:
Configured start: 2017-04-12 10:57:20

Configured end: 2017-04-19 10:57:20

Actual start: 2017-04-12 10:57:20

Actual end: 2017-04-18 09:22:56

Duration:
Configured duration: 7d 0h 0m 0s

Actual duration: 5d 22h 25m 36s

Number of averaging intervals:
Number of trend intervals as configured: 604800

Number of trend intervals as present: 512737

Number of demand intervals as present: 1710

Trend interval length: 1sec

Demand interval: 5min

Number of demand intervals as configured: 2015

Number of PQ intervals as present: 854

PQ interval length: 10min

Number of PQ intervals as configured: 1007
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Instrument information:
Instrument Type: FLUKE 1738

Instrument versions: Firmware Version:  2.1

DSP Version:  2.6

Instrument Serial Number: 38253818

Instrument UUID: f9105778-f166-4ba5-8758-a09f9cefd626

Instrument time zone: Europe/Stockholm

Instrument name: FLUKE1738<38253818>

Attached Current Sensors:
Channel Model Range Serial No

1 (L1) iFlex1500-12 1500A 378420170

2 (L2) iFlex1500-12 1500A 378520100

3 (L3) iFlex1500-12 1500A 378420175

4 (N) Not connected - -

Aux Settings:
Channel Gain Offset Unit

Aux1 1 0 V

Aux2 1 0 V
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Fluke Energy Analyze Report

Client:

Location:

Description:
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Fundamental time range table

Averaging interval:

Configured Interval length

ES.002 1sec
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Harmonics Bar Graph

Logging Sessions ID

ES.002 1

View as: RMS

Options:

Channel selection: Current

Phase filter: L1 L2 L3
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V, A, Hz, THD time range table

Averaging interval:

Configured Interval length

ES.002 1sec
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V, A, Hz, THD graph

Graph Options:

Logging Sessions ID

Mätning Rönnskär 1

Left Scale Options L1

(A)

L2

(B)

L3

(C)

N Total Min/Max

Curr [A] X X X

Time Range: start at 2017-04-12 10:57:20, end at 2017-04-13 08:36:29.
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V, A, Hz, THD graph

Graph Options:

Logging Sessions ID

Mätning Rönnskär 1

Left Scale Options L1

(A)

L2

(B)

L3

(C)

N Total Min/Max

Volt [V] X X X

Time Range: start at 2017-04-12 10:57:20, end at 2017-04-13 08:36:29.
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Fundamental graph

Graph Options:

Logging Sessions ID

Mätning Rönnskär 1

Left Scale Options L1

(A)

L2

(B)

L3

(C)

Total Min/Max

Q fund [var] X

Time Range: start at 2017-04-12 10:58:18, end at 2017-04-13 08:36:29.
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Harmonics Bar Graph

Logging Sessions ID

Mätning Rönnskär 1

View as: RMS

Options: Show fundamental

Channel selection: Current

Phase filter: L1 L2 L3
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