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Sammanfattning 

SSAB i Borlänge ska byta ut deras befintliga loggsystem som övervakar elkvalitet på 

verkets fem huvudtransformatorer. Loggsystemen ska ersättas med modulära DAQ-

system från Iba, vilket är system som redan används i flera av verkets processer.  

Syftet med arbetet är att visa hur de nya DAQ-systemen kan implementeras och må-

let är att skapa förutsättningar för felsökning vid elkvalitetstörningar och analys av 

eltillförseln. Rapporten beskriver hur två utdömda loggsystem ersätts mot ett mo-

dulärt DAQ-system under skarp drift, som sedan konfigureras enligt önskad funkt-

ion.  

Tillvägagångssättet innefattar tre större delar vilka är datainsamling, hårdvarukon-

struktion och mjukvarukonfiguration. Datainsamlingen har till stor del varit att stu-

dera befintliga kretsscheman och manualer till systemets hård- och mjukvara. För att 

få kännedom om anläggningen har även genomgångar och observationer genomförts 

med handledare. Informationen som samlades in gav förutsättningarna för kon-

struktionsarbetet och mjukvarukonfigurationer.  

Utgången blev ett driftsatt system som konfigurerades så att felsökning och analys av 

elkvalitet är möjlig. Det nya loggsystemet gör det även möjligt för fler användare 

att komma åt mätningar kring elkvalitetsstörningar. Användare kan sedan ställa 

dessa i korrelation till de mätningar som utförs med iba-system vid processerna.  
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Abstract 

SSAB in Borlänge are replacing their monitoring systems measuring power quality 

on their five main transformers. The monitoring systems will be replaced by Iba’s 

modular data acquisition systems, which are systems already used in the plant’s pro-

cesses.  

The purpose of this thesis is to show how the new systems can be implemented to 

analyze the electricity supply or troubleshoot when power quality phenomenon oc-

cur. This work describes how two monitoring systems were replaced by a modular 

DAQ-system during sharp operation and how the system configurations were made 

to achieve the desired function.  

The approach includes three major parts, which are data collection, hardware de-

sign, and software configuration. The data collection process was mainly done by 

studying existing circuit diagrams and hardware and software manuals. The infor-

mation gathered provided prerequisites for the hardware design and the software 

configuration. 

The result describes an operating system that is able to troubleshoot power quality 

disturbances and analyze the electricity supply. It also allows users to access power 

quality measurements and set them in correlations to other process measurements.  
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Förkortningar 

DAQ – Data acquisition system 

CPU – Central processing unit.  

SSD – Solid state drive 

PDA – Process data acquisition 

PC – Personal computer 

DC – Direct current 

I/O – Input/Output 

T21 – Huvudtransformator T21 

T22 – Huvudtransformator T22 

T41 – Huvudtransformator T41 

T51 – Huvudtransformator T51 

T52 – Huvudtransformator T52 

DOS – 130 kV ställverk 

MA1 – Mätskåp 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

SSAB i Borlänge ska byta ut deras befintliga loggsystem som övervakar elkvalitet på 

verkets fem huvudtransformatorer. De utdömda loggsystemen ska ersättas med 

DAQ-system från Iba. De nya systemen ska implementeras i den befintliga struk-

turen och bytet ska göras under skarp drift. Det här examensarbetet kommer att 

handla om en implementering av ett modulärt DAQ-system för elkvalitetsmätning.  

1.2 Bakgrund 

De fem huvudtransformatorerna övervakas i dagsläget med loggsystem som har nått 

sin tekniska livslängd. Loggsystemen installerades på 90-talet och har på senare tid 

fungerat bristfälligt vid de tillfällen SSAB har drabbats av störningar i det interna och 

externa elnätet. Detta har lett till onödigt långa felsökningstider. Loggsystemen be-

höver nu ersättas för att öka tillförlitligheten och möjligheten att felsöka och analy-

sera eltillförseln. De nya loggsystemen är modulära DAQ-system från Iba.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet och målet med systembytet är att öka tillförlitligheten på loggsystemen och 

möjliggöra utökad funktionalitet mot övriga processloggsystem, samt att skapa för-

utsättningar för snabbare felsökning. Examensarbetets syfte är visa hur de nya DAQ-

systemen från Iba kan implementeras för felsökning och analys av elkvalitet.  

Målet är att under skarp drift implementera ett DAQ-system som ska ersätta två ut-

dömda loggsystem och skapa förutsättningar för att analysera elleveransen och fel-

söka vid elkvalitetsstörning. För att nå målet krävs följande:  

– Hårdvarukonstruktion för att ersätta de utdömda systemen och uppfylla krav 
på utformning och placering av system. 

– Rivning av de gamla loggsystemen.  
– Driftsättning av det nya loggsystemet under skarp drift. 
– Uppdatera teknisk dokumentation som kretsscheman och förbindningstabel-

ler.  
– Mjukvarukonfiguration för att uppfylla funktionskrav enligt syfte och mål.  
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1.4 Om SSAB i Borlänge 

SSAB i Borlänge är ett stålföretag som har varit en del av staden sedan 1878 då 

Domnarvets järnverk byggdes. Ca 2,5 miljoner ton varm- och kallvalsat höghållfast 

stål kan produceras årligen i verket. För att producera dessa mängder stål konsume-

ras ca 0,5 TWh elenergi per år. I Fig. 1 syns hela anläggningen.  

 

Fig. 1. SSAB i Borlänges anläggning.  

SSAB tar in 145 kV huvudmatning som fördelas ut på fem huvudtransformatorer. 

De fem huvudtransformatorerna transformerar sedan ned spänningen till ca 10,5 kV 

och matar elnätet som ligger under varje transformator. I det interna elnäten finns 

en mängd avancerade utrustningar för att två valsverk, tolv processlinjer ska vara 

tillgängliga 24 timmar om dygnet. Utrustningen medför också störningar i elnätet 

och det är framförallt de stora motordrifterna som kan ställa till problem. Motor-

drifterna drivs av både lik- och växelström och till dem används även olika typer av 

drivsystem.   

1.4.1 Huvudställverk 

Huvudmatningen tas in från ett ställverk som kallas DOS. Detta 130 kV ställverk är 

SSAB:s inmatningspunkt från elleverantören Ellevio.  

1.4.2 Fördelning V 

DJV-130 är benämningen för huvudmatningen som matar fördelningsställverk V. 

Där står huvudtransformatorerna T51 och T52 som matar den ”kalla sidan” som står 

för kallvalsproduktionen. Transformator T51 används som allmänkraft, men matar 

även mindre linjer. T52 matar tandemverkets huvudmotorer, vilka är stora lik-

strömsmotorer med tillhörande strömriktare. Där används även ett filterbatteri på 

20 MVAr som filtrerar den 5:e övertonen.  
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1.4.3 Fördelning H 

DJH-130 är huvudmatningen till fördelningsställverk H där huvudtransformator 

T21 och T22 matar den ”varma sidan”. T21 matar varmvalsverkets förpar och till 

den finns även en SVC-anläggning på 55 MVAr som filtrerar 2a, 5e och 7e överto-

nen. Denna anläggning kan faskompensera dynamiskt och regleras mot driften. T22 

matar färdigverkets 6-par där strömriktare och likströmsdrifter används. Till detta 

finns ett filterbatteri på 20 MVAr som filtrerar 5e, 7e och 11e övertonen.  

1.4.4 Fördelning Ö 

T41 är huvudtransformatorn som står på den östra sidan av anläggningen. Denna 

transformator matade beläggningslinjerna som fanns tidigare, men som nu har lagts 

ned. Transformatorn har den lugnaste och jämnaste driften i anläggningen och matar 

därför känsliga delar som till exempel pumpstationen för älvvatten och kompressor-

hallen. Dessa delar är väldigt viktiga för processerna i verket. Den används även som 

en effektreserv på 15 MVA till varmvalsverket.  

En översiktsbild på DOS och huvudtransformatorerna kan ses i Fig. A1, bilaga A. 

Mellan fördelning H och V finns möjligheten att koppla om nätet, då det finns en 

förbindning mellan dem. Detta är en redundans som kan utnyttjas vid avbrott eller 

underhållsarbete.  En översiktsbild på fördelning H och V visas i Fig. A2 i bilaga A.  
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2 Teori 

2.1 Elkvalitet 

Begreppet elkvalitet har funnits en längre tid men har fått mer uppmärksamhet de 

senaste åren. En elkvalitetsstörning kan innebära stora konsekvenser för industrier, 

då det kan leda till skador på utrustning eller plötsliga avbrott i produktionen. Där-

för finns ett stort behov av att mäta, logga och analysera elkvalitet och på så sätt 

kunna åtgärda problemen.  

Elkvalitet är ett begrepp som med olika kriterier kan bedöma kvaliteten på elleve-

ransen och kan beskrivas i två delar: 

– Leveranssäkerhet: Till vilken nivå användaren kan förlita sig på tillgänglig-
heten i elleveransen.  

– Spänningsgodhet: Till vilken nivå spänningen håller sig inom ett bestämt om-
råde.  

När spänningens amplitud, vågform eller frekvens avviker från deras nominella vär-

den, räknas det som en påverkan av spänningens kvalitet. Då avvikelserna ligger ut-

anför de gränsvärden som finns angivet i standarder, räknas det som bristande elkva-

litet. Skulle utrustning som är ansluten till ett nät med bristande elkvalitet sluta fun-

gera eller förstöras, har man utsatts för en elkvalitetsstörning [1].  

De fenomen som kan uppstå i spänningen kan delas in i två grupper, variationer och 

events. Variationer är de vanligaste fenomenen och dessa loggas med fördel kontinu-

erligt över långa perioder och analyseras sedan med statistiska verktyg. Variationer 

är fenomen som övertoner, spänningsförändringar, flimmer och osymmetri. Events 

är fenomen som spänningsavbrott, sag, swell och transienter och dessa loggas endast 

då fenomenet uppstår med hjälp av triggers och kan sedan analyseras för felsökning 

[2][3]. 

2.1.1 Spänningsavbrott 

Ett spänningsavbrott är då spänningens effektivvärde är 0 V eller ligger under 10 % 

av spänningens nominella värde. Om avbrottet har varaktighet längre än 10 millise-

kunder upp till 60 sekunder är det ett kortvarigt avbrott [3][4]. Om avbrottet varar 

längre än 60 sekunder är det istället ett kontinuerligt avbrott [4]. 

2.1.2 Sag 

Spänningsdipp eller även kallat sag är spänningssänkningar under 90 % av spänning-

ens effektivvärde med varaktighet längre än en halv period, upp till 1 minut. Detta 

kan uppstå vid start av stora laster, framförallt induktiva motorer [3][4].  
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2.1.3 Swell 

Swell är spänningshöjningar som är högre än 10 % av spänningens effektivvärde med 

en varaktighet av en halv period upp till 1 minut [3]. Uppkomsten av en swell kan 

bero på att en stor last plötsligt bryts eller att ett stort kondensatorbatteri kopplas 

till [4]. 

2.1.4 Transienter 

Transienter karaktäriseras ofta som ”spikar” då spänningens amplitud ökar med en 

hög förändringshastighet och har primärt endast en riktning i polaritet. Det finns 

även en till typ av transienter som kallas oscillerande transienter. Dessa har snabba 

förändringar i både amplitud och polaritet. Uppkomsten av transienter beror ofta på 

blixtnedslag eller switchande av tunga laster [1][3]. 

2.1.5 Övertoner 

Övertoner är sinusformade spänningar eller strömmar med frekvenser som är en 

heltalsmultipel av grundtonen, eller med andra ord nätfrekvensen 50 Hz. När dessa 

komponenter adderas till grundtonen skapas en deformation av den ursprungliga si-

nuskurvan. Övertoner uppkommer vid användning av olinjära laster, vilka gör att 

förhållandet mellan spänning och ström inte är konstant under en period [1][4]. 

Detta fenomen bidrar till ökade förluster och uppvärmning i apparater och kablar 

[1].  

2.1.6 Flimmer 

Flimmer är en störning som påverkar människor genom just flimmer från ljuskällor 

[1]. Flimmer är resultatet av fenomenet spänningsfluktuationer, vilket innebär en se-

rie slumpmässiga spänningsvariatoner. Dessa variationer ligger oftast inte utanför ± 

5 % av den nominella amplituden [4]  

2.1.7 Osymmetri 

Detta fenomen kan beskrivas med fasernas amplitud eller fasförskjutning. Osymme-

tri förekommer då faserna har olika amplitud eller om faserna inte är inbördes fas-

förskjutna 120°. Orsaken till detta är obalanserade belastningar i nätet. Osymmetri 

bidrar med ökade förluster och uppvärmning i trefasig utrustning som motorer och 

transformatorer [1][3]. 
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2.2 Transformatorer 

2.2.1 Mättransformator 

Mättransformatorer används då man vill nedtransformera höga spänningar eller stora 

strömmar till en lägre nivå som kan behandlas av reläer eller instrument. Vanligt fö-

rekommande nivåer för strömtransformatorer är 1 och 5 A. För spänningstransfor-

matorer är en vanlig nivå 100 V [2]. 

2.2.2 Omsättning 

För mättransformatorer gäller samma teori som för allmänna transformatorer. Sam-

bandet för spänningsomsättning (1) och strömomsättningen (2) kan därför beskrivas 

enligt ekvationerna nedan [5]: 

 

𝑈1

𝑈2

=
𝑁1

𝑁2

 

 

(1) 

 

𝐼1

𝐼2

=
𝑁2

𝑁1

 

 

(2) 

där U1 = spänningen på primärsidan, U2 = spänningen på sekundärsidan, I1 = ström-

men på primärsidan, I2 = strömmen på sekundärsidan, N1 = lindningsvarv på pri-

märsidan, N2 = lindningsvarv på sekundärsidan.  

2.2.3 Börda 

En mättransformators märkbörda anger den maximala belastningen som sekundär-

kretsen kan belastas med. Detta kan till exempel vara att driva reläer eller instru-

ment, men även förluster i ledningar. Detta är angivet för att uppnå den angivna 

noggrannhetsklassen. Normalt ska detta krav uppfyllas inom 25-100 % av märkbör-

dan, utanför detta område kan inte längre noggrannhetsklassen garanteras [5][6]. 

2.2.4 Strömtransformator i drift 

Om en strömtransformator är i drift och ström flyter genom primärlindningen, ska 

aldrig sekundärlindningen brytas. Om sekundärsidans krets lämnas öppen skulle det 

innebära att transformatorn får en för hög magnetiseringsström. Detta leder till hög 

spänning och uppvärmning av transformatorns kärna, som kan medföra en perma-

nent skada. Om strömtransformatorn ska kopplas bort under drift måste sekundär-

lindningen först kortslutas [7]. 
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2.3 Trefassystem 

I en Y-koppling finns två spänningar att mätas, huvudspänning och fasspänning. Hu-

vudspänningen betecknas Uh och fasspänningen Uf. Sambandet mellan dessa spän-

ningar visas i ekvationen nedan [7]:  

𝑈ℎ = √3 ∗ 𝑈𝑓 

2.4 Om iba systemet 

Iba systemet innehåller hård- och mjukvara för att mäta, logga, analysera och härleda 

data. Ett iba systems uppbyggnad kan beskrivas enligt Fig. 2 nedan [8]. 

 

Fig. 2. Iba system [8] 

2.4.1 Hårdvara 

Det nya systemet från iba är ett modulärt system som med en centralenhet kan kom-

bineras ihop med upp till fyra I/O moduler efter behov [9]. 

2.4.1.1 Centralenhet 

ibaDAQ-S är centralenheten i modulsystemet. Denna CPU fungerar som en dator 

och är windows-baserad. Mjukvaror från iba kan konfigureras med mus, monitor 

och tangentbord som kopplas direkt till enheten, eller via fjärråtkomst. Enheten har 

en 128 GB SSD disk som loggfiler kan lagras på. Centralenheten och I/O modulerna 

monteras i ett subrack och kommunicerar internt via busskommunikation [9].  
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2.4.1.2 I/O Strömmodul 

Strömmodulen ibaMS3xAI-5A kan mäta upp till tre analoga signaler på ingångarna 

som är single-ended. Spannet för insignalerna är ± 15 A och den maximala ström-

men är begränsad till ± 24 A. Modulen har en upplösning på 16 bitar och samplings-

frekvens på max 40 kHz, som kan justeras fritt [9]. En översikt på strömätningsmo-

dulens ingångar visas i Fig. 3.  

 

Fig. 3. Strömmodulens ingångar [9]. 
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2.4.1.3 I/O Spänningsmodul 

Modulen ibaMS8xAI-110VAC för spänningsmätning kan mäta 8 analoga signaler. In-

gångarna är single-ended och kan mäta inom spannet ± 312 V. Modulen har en upp-

lösning på 16 bitar och samplingsfrekvens på max 40 kHz, som kan justeras fritt [9]. 

En översikt på modulens ingångar visas i Fig. 4.  

 

 

Fig. 4. Översikt på spänningsmodulens ingångar [9]. 

Gemensamt för modulerna är att tre olika filter kan tillämpas vilka är [9]:  

– Permanent första ordningens lågpassfilter, 40 kHz 
– Fjärde ordningens Anti-aliasing filter (Butterworth), 20 kHz 
– Åttonde ordningens digital anti-aliasing filter (Tschebyscheff),  
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2.4.2 Mjukvara 

2.4.2.1 ibaPDA 

PDA står för process data acquisition och är en mjukvara som är själva kärnan i sy-

stemet. Mjukvaran har en server-klient arkitektur vilket innebär att serverinställ-

ningarna gäller för själva mätningarna och datalagringen i systemet. Klienten an-

vänds för att konfigurera servern och visa onlinemätningar. Denna kan köras lokalt 

på servern, eller på en PC i samma nätverk. Mjukvaran har även möjlighet att anslu-

tas till andra automationssystem och interface. PDA skapar .dat-filer som kan vara 

loggning av kontinuerliga eller triggade mätningar. Mätningarna kan vara analoga 

signaler som mäts från systemets I/O eller virtuella signaler som skapas med hjälp av 

mjukvarans inbyggda funktioner [10]. 

2.4.2.2 ibaAnalyzer 

ibaAnalyzer är ett verktyg för att analysera loggfilerna offline. Filerna kan hämtas di-

rekt från en server, för att sedan analyseras [10].  
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3 Process och resultat 

3.1 Inledning  

Arbetet utfördes huvudsakligen under dagtid för att utnyttja tillfällen för möten med 

handledare och beställaren till projektet. Båda var viktiga länkar för att systemimple-

menteringen skulle få en optimal utformning. Informationen om anläggning kom-

mer primärt från genomgång och observationer med beställare och handledare. Pro-

jektet utformades efter en checklista för produktövertagande som tillämpas på före-

taget. Tillsammans med handledaren valdes punkter ut som berörde projektet och 

på så vis kunde en tidplan utformas. 

Arbetet utfördes sedan till stor del på kontoret för el, automation och dokumentat-

ion samt i fördelningsställverk V. Tillvägagångssättet innefattar tre större delar vilka 

är datainsamling, hårdvarukonstruktion och mjukvarukonfiguration. Datain-

samlingen har till stor del varit att studera befintliga kretsscheman och manualer till 

systemets hård- och mjukvara. Informationen som samlades in, gav förutsättningarna 

för konstruktionsarbetet och mjukvarukonfigurationerna.  

3.2 Data från fördelning V 

I fördelningsställverk V står huvudtransformatorerna T51 och T52. På övervåningen 

i ställverket fanns de inkommande och utgående facken, samt tre stycken skåp. I 

mätskåpet (MA1) som visas till vänster i Fig. 5 skulle det nya systemet installeras 

och i reläskåpet (RA1) till höger i Fig. 5 fanns två befintliga loggsystem.  

 

Fig. 5. Mätskåp MA1 till vänster, Reläskåp RA1 till höger. 
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3.2.1 Loggsystem T51 & T52 

De befintliga loggsystemen var installerade för att mäta och logga elleveransen från 

huvudtransformator T51 och T52. Strömmen och spänningen från huvudtransfor-

matorernas sekundärsida mättes med hjälp av mättransformatorer. Dessa mätkretsar 

var sedan kopplade till loggsystemens analoga ingångar via kopplingsplintar i relä-

skåpet vilket visas i kretsscheman i Fig. B1 och B2 i bilaga B. De inre förbindningsta-

bellerna som studerades beskrev loggsystemens ingångar som anslutningspunkt A. 

Mätkretsarna och matningen till systemet beskrevs som anslutningspunkt B, detta 

kan ses i Fig. B3 och B4 i bilaga B. En bild på loggsystemet som var anslutet till T51 

visas i Fig. 6 nedan, där anslutningspunkt A och B även visas. 

 

Fig. 6. Loggsystem PM ION 7700 för transformator T51. 

3.2.2  Mättransformatorer T51 & T52 

För att ta reda på hur mätkretsarna såg ut studerades kretsscheman som visas i Fig. 

B5-B8 i bilaga B. Detta var intressant att veta då kretsarna skulle anslutas till de nya 

systemet. Mätkretsarna var Y-kopplade eftersom faserna mäts relativt jord, vilket 

betyder fasspänning och fasström gavs. För att kontrollera att mättransformatorernas 

sekundärsida låg inom spannet på ingångarna, studerades även ställverksdata från 

kretsscheman i Fig. B9 och B10 i bilaga B. Spänningsomsättningen noterades till 

11000/110 V. Strömomsättningen noterades till 4000/5 A. Nivåerna stämde över-

ens med spannet på modulernas ingångar.  
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3.3 Dokumentation 

När den tidigare dokumentationen tagits fram och hårdvarans manualer studerats, 

kunde kretsscheman redigeras inför omkonstruktion. Konstruktionsarbetet berörde 

tre kretsscheman. Alla kretsscheman skrevs ut i A4-format och ändringarna skissades 

först för hand, för att sedan användas som referens när de skulle redigeras i autocad.  

3.3.1 DAQ-systemen 

Kretsscheman ritades så att det på ett enkelt sätt beskrev hur de verkliga koppling-

arna skulle se ut. Detta gjordes med hjälp av ramar, postbeteckningar, kopplings-

plintar, ledningar och en enkel beskrivning av modulerna. Mätkretsarna i reläskåpet 

skulle inte kopplas om, vilket gjorde att den delen lämnades oförändrad på schemat. 

Mätkretsarna skulle kopplas vidare till plintar, som sedan skulle förbindas till modu-

lerna. Plintarna och modulerna skulle monteras på en plåt i mätskåpet, vilket kom-

mer att beskrivas i avsnitt 3.4.1. Modulernas manualer studerades för att ta reda på 

hur mätkretsarna skulle anslutas till de analoga ingångarna. Fasen skulle kopplas till 

den positiva ingången och jord till den negativa ingången vilket kan ses i kretssche-

mat i Fig. B11 och B12 i bilaga B.  

3.3.2 Ny matning 

Matningarna till det gamla systemet var 110 V DC och de skulle inte användas till 

den nya utrustningen, vilket gjorde att de kunde uteslutas. Iba enheten skulle drivas 

med 24 V DC och den matningen togs från en plintrad som matade en nätverks-

switch i mätskåpet. Detta kan ses i ett kretsschema i Fig. B13 i bilaga B. Plintraden 

kompletterades med två nya kopplingsplintar med uttagsnummer 5 och 6. Kopp-

lingsplintarna och en hänvisning till loggsystemets blad adderades till det befintliga 

kretsschemat. Detta kan ses i kretsschemat som visas i Fig. B14 i bilaga B.  

3.3.3 Förbindningstabell 

De inre förbindningstabellerna som studerats tidigare, beskrev två förbindning inom 

reläskåpet. Eftersom den nya installationen skulle innebära en förbindning mellan 

två skåp ersattes tabellerna med en yttre förbindningstabell. I Fig. B15 i bilaga B be-

skrivs förbindningen från mätkretsar och matning i anslutningspunkt B. Anslutnings-

punkt A beskriver plintarna som monteras på plåten i mätskåpet. Den yttre förbind-

ningstabellen skapades med hjälp av mall. Tabellen kunde sedan användas som un-

derlag för inkoppling och kabelmärkning. 
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3.4 Konstruktion 

Då kretsscheman och förbindningstabeller färdigställts, påbörjades konstruktionsar-

betet.  

3.4.1 Hårdvarukonstruktion 

Den nya utrustningen skulle monteras på en plåt och skulle placeras i ett 19-tums-

rack i mätskåpet. Konstruktionen på plåten utfördes på en verkstad innan den mon-

terades i racket. Plåtens storlek bestämdes utifrån antalet kopplingsplintar som 

skulle monteras på en DIN-skena, samt fästanordningen som monterades på baksi-

dan av subracket som visas i Fig. 7. Valet av kopplingsplint gjordes med hänsyn ta-

gen till tillgängligheten i verkstadens lager och lämplighet till kabelarean. Kopplings-

plintarna för 24 V DC matning och spänningsmätning valdes till en frånskiljbar vari-

ant anpassad för kabelarean 1,5 mm2. Kopplingsplintarna för strömmätningen valdes 

även där en frånskiljbar variant, men anpassad för kabelarean 2,5 mm2. Ändplattor 

och ändstopp monterades för att isolera kopplingsplintarna från varandra. 

 

Fig. 7. Fästanordning monterad på baksidan av subracket och kopplingsplintarna monterade på en 
DIN-skena. 
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Subracket monterades till vänster och kopplingsplintarna till höger på plåten vilket 

visas i Fig. 8 nedan. Detta var för att inkommande kablar skulle komma från höger 

när plåten monterats i mätskåpet. Kablarna märktes med kabelmärkning och koppla-

des mellan modulerna och plintarna på plåten enligt kretsschemat i Fig. 11 och 12 i 

bilaga B. Modulerna jordades enligt anvisningar i modulernas manualer.  

 

Fig. 8. Modulära DAQ-systemet och kopplingsplintar monterat på plåten.  

3.5 Systembyte 

Plåten med den nya utrustningen monterades sedan i mätskåpet. En 400 mm lång 

60x30 kabelkanal monterades till höger om plåten innan de färdigmärkta kablarna 

kunde förläggas i befintliga kabelkanaler. Plåtens jordning kopplades till mätskåpets 

jordskena. Vid detta skede var det dags att riva de gamla loggsystemen. Detta gjor-

des genom att först kortsluta strömtransformatorernas sekundärsida och sedan från-

skilja kopplingsplintarna. Fig. 9 nedan visar hur mätkretsarna från T51 är kortslutna 

och frånskilda, vilket även gjordes för T52.  

 

Fig. 9. Frånskilda kopplingsplintar, strömtransformatorernas sekundärsida kortsluten.  
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Kablarnas ändar kopplades in på respektive kopplingsplint enligt kretsscheman och 

förbindningstabellen. Sedan sattes systemet i drift och spänningsmodulerna registre-

rade mätning efter att plintarnas frånskiljning återställts. Kortslutningarna plockades 

bort en efter en och modulerna registrerade även att strömmarna mättes. Centralen-

heten kopplades till det interna nätverket genom en port i switchen som satt i mät-

skåpet. I Fig. 10 nedan visas det driftsatta systemet. 

 

Fig. 10. Driftsatt loggsystem i mätskåp MA1, fördelning V. Transformator T51 & T52.  

 

3.6 Mjukvara 

Via fjärranslutning genom det interna nätverket upprättades en koppling till central-

enheten. På så vis kunde konfigurationen av PDA-servern ske från kontoret. 

3.6.1 Analoga signaler i PDA 

Efter att modulerna identifierats med PDA-klienten konfigurerades de med högsta 

möjliga samplingsfrekvens, vilket var 40 kHz och till detta aktiverades även ett ana-

logt 20 kHz antivikningsfilter av 4:e ordningen. Efter att modulerna sedan aktiverats 

för mätning kunde endast onlinemätningar från systemets I/O moduler visas. Fig. 

C1 i bilaga C visar en onlinemätning på fas L1 och L2 från transformator T51. Mät-

ningen visade spänningar som motsvarade spänningstransformatorernas faser.  
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För att ge signalerna en skala som istället motsvarade huvudtransformatorernas fa-

ser, beräknades först mättransformatorernas omsättning med ekvationerna och en-

ligt:  

 

𝑁1

𝑁2

=
𝑈1

𝑈2

=
11000

110 
= 100 

 

𝑁2

𝑁1

=
𝐼1

𝐼2

=
4000

5
= 800 

 

 

Sedan korrigerades skalan för de analoga signalerna. Den ursprungliga 1:1 skalan för 

spänningen var ± 312 V och strömmarna ± 15 A. Då dessa värden multiplicerades 

med ström- och spänningsomsättning, skalades de upp motsvarande värde. För spän-

ningar gavs alltså:  

𝑚𝑖𝑛 = −312 × 100 = −31200 

𝑚𝑎𝑥 = 312 × 100 = 31200 

För strömmarna:  

𝑚𝑖𝑛 = −15 × 800 = −12000 

𝑚𝑎𝑥 = 15 × 800 = 12000 

 Se inställningarna i Fig. C2 och C3 i bilaga C.  

Resultatet av signalerna med en skala som motsvarar huvudtransformatorernas faser 

visas i Fig. C4 i bilaga C.  
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3.6.2 Virtuella moduler 

I PDA fanns möjligheten att skapa virtuella signaler genom att först skapa en virtuell 

modul, se Fig. 11 nedan. I modulerna kunde enskilda signaler genereras med hjälp 

av bland annat matematiska, logiska, trigonometriska och statistiska uttryck. Det 

fanns även färdiga moduler som genererade en D eller Y-koppling, samt moduler 

för att bygga triggers.  

 

Fig. 11. Skapande av virtuell modul.  

3.6.2.1 Virtuella signaler 

Ett exempel på en virtuell signal skapades med ett statistiskt uttryck som kallades 

MAvg, se exemplet i Fig. C5 i bilaga C. Signalen levererade ett medelvärde från ett 

bestämt fönster som uppdaterades med en viss frekvens. I det här fallet beräknades 

ett kvartsmedelvärde av en fasspännings effektivvärde. Fönstret valdes till 900 se-

kunder och uppdateringsfrekvensen till 1 sekund.  
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3.6.2.2 Stjärnmodul 

För att generera effektivvärden från spänningar, strömmar, effekter eller effektfak-

tor användes en stjärnmodul. Denna typ valdes för att mätkretsarna var Y-kopplade. 

Stjärnmodulerna skapades genom att länka samman dem med de analoga signalerna 

från mätmodulerna enligt Fig. C6 och C7 i bilaga C. Detta var ett alternativ som 

valdes istället för att göra enskilda virtuella signaler för varje effektivvärde eller ef-

fektfaktor. Signalerna som genererades visas i Fig. 12 nedan.  

 

Fig. 12. Genererade signaler från stjärnmodul, T52.  

3.6.3 Kontinuerlig loggning 

Nästa konfiguration var datalagringen för de kontinuerliga mätningarna som skulle 

lagras på systemets hårddisk. I Fig. C8 i bilaga C visas inställningarna för de kontinu-

erliga .dat-filerna. Baskatalogen var C:\continious\ där underkatalogerna skulle 

skapas automatiskt baserat på timmar. För ge användare information om .dat-filerna 

gavs filnamnet baserat på objekt, filnummer, samt tid och datum.  

3.6.3.1 Trigger 

Sedan bestämdes triggerfunktionen för den kontinuerliga loggningen. Villkoret för 

triggern sattes till att en ny .dat-fil skulle skapas var 5:e minut, vilket gjorde att 

loggsystemet skapade 12 kontinuerliga .dat-filer per timme. Inställningarna för data-

lagringen visas i Fig. C9 i bilaga C. Under fliken signal selection fanns möjligheten 

att välja vilka signaler i PDA som skulle loggas. Antalet signaler som skulle loggas 

påverkade storleken på .dat-filerna. Signal selection visas i Fig. C10 i bilaga C. 
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3.6.3.2 Datalagring 

För att inte fylla hårddisken valdes en cleanup strategy. Strategin som valdes var att 

tillåta max 144 .dat-filer i C:\continious\. Där den äldsta filen raderades automa-

tiskt då en ny skapades. Detta gjorde att det skapades 12 underkataloger med 12 

.dat-filer i. Vilket innebar att det hela tiden fanns tillgång till 12 timmar loggad data. 

De kontinuerliga loggfilerna stod för 61 GB av hårddiskens utrymme då 144 filer 

lagrats. Inställningarna visas i Fig. C11 i bilaga C.  

3.6.4 Triggad loggning 

För att logga events konfigurerades även den triggande loggningen. Detta gjordes 

genom att skapa triggermoduler och bestämma villkor som skulle starta en loggning. 

Dessa villkor är anpassade efter huvudtransformatorernas nominella spänning, som 

var individuellt anpassade efter deras drifter. Detta ledde till att individuella trigger-

villkor beräknades. För att trigga events behövdes fasspänningarnas effektivvärden, 

vilket kunde användas från stjärnmodulens virtuella signaler som skapats tidigare. 

Triggers kunde sedan testas genom att frånskilja en plint och på så vis simulera ett 

spänningsavbrott.  

3.6.4.1 Spänningsavbrott 

För spänningsavbrott skapades först en ny triggermodul. Triggerns villkor bestäm-

des till att trigga en loggning då fasspänningarna låg under 10 % av den nominella 

spänningen i mer än en halv period (10 ms). Värden beräknades enligt ekvationen:  

För T51: 

𝑈𝑓 × 0,1 =
𝑈ℎ

√3
× 0,1 =

10700

√3
× 0,1 = 617,76 = 618 𝑉 

 

För T52 

𝑈𝑓 × 0,1 =
𝑈ℎ

√3
× 0,1 =

10900

√3
× 0,1 = 629,31 = 629 𝑉 

Se inställningarna i Fig. C12 och C13 i bilaga C 

3.6.4.2 Sag 

En ny triggermodul skapades för spänningsdippar. Villkoret för en spänningsdipp 

valdes till att trigga då någon av fasspänningarnas effektivvärde var lägre än 90 % i 

mer än en halv period (10 ms). Värden togs fram genom ekvationen nedan:  
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För T51: 

𝑈𝑓 × 0,9 =
𝑈ℎ

√3
× 0,9 =

10700

√3
× 0,9 = 5559,88 = 5560 𝑉 

 

För T52 

𝑈𝑓 × 0,9 =
𝑈ℎ

√3
× 0,9 =

10900

√3
× 0,9 = 5663,80 = 5664 𝑉 

Inställningarna för triggern visas i Fig. C14 och C15 i bilaga C.  

3.6.4.3 Swell 

Villkoren för swell konfigurerades i samma triggermodul som sag. Villkoret valdes 

enligt teorin, att trigga en loggning då någon av fasspänningarnas effektivvärde höjts 

med mer än 10 % i mer än en halv period (10 ms). Detta beräknades enligt ekvat-

ionen:  

För T51: 

𝑈𝑓 × 1,1 =
𝑈ℎ

√3
× 1,1 =

10700

√3
× 1,1 = 6795,41 = 6795 𝑉 

För T52: 

𝑈𝑓 × 1,1 =
𝑈ℎ

√3
× 1,1 =

10900

√3
× 1,1 = 6922,43 = 6922 𝑉 

Inställningarna för triggern visas i Fig. C16 och C17 i bilaga C. 

3.6.4.4 Trigger pool 

Sedan skapades en start trigger pool vilket var ett krav för att en trigger skulle utlösa 

en loggning, Se Fig. C18 i bilaga C. Start trigger pool kunde sedan användes som ett 

villkor för att skapa en .dat-fil. Den maximala tiden för en .dat-fil sattes till 10 se-

kunder. Om en trigger skulle utlösas under tiden loggningen pågick skulle denna ig-

noreras. En pre-trigger sattes till 1 sekund, vilket gjorde att signalerna loggades en 

sekund innan triggern utlöste. Dessa inställningar visas i Fig. C19 i bilaga C.   

3.6.4.5 Datalagring 

För att inte fylla hårddisken med triggade loggfiler från events, valdes även här en 

lämplig strategi för datalagring. Efter att 12 timmar kontinuerlig loggning lagrats, 

fanns ca 60 GB ledigt för triggade filer. Strategin att lagra högst 10 GB triggade val-

des för att behålla utrymme på hårddisken och ändå lagra ett stort antal triggade 

loggfiler. 10 GB motsvarade ungefär 714 triggade loggfiler. Den valda strategin visas 

i Fig. C20 i bilaga C.  
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3.6.4.6 PDA layout 

För att se onlinemätningar i PDA, skapades ett exempel på en layout som kan ses i 

Fig. C21 i bilaga C. De digitala displayerna visar effekternas effektivvärden, frekvens 

och effektfaktor. I trendgrafer visas signalernas vågformer och spänningarnas effek-

tivvärden. Denna layout sparades och på så sätt visades den varje gång PDA-klienten 

startades lokalt på centralenheten. Den sparade layouten kunde även användas till 

andra klienter.  

3.6.5 ibaAnalyzer 

De loggfiler som skulle analyseras kunde kopieras från centralenhetens hårddisk via 

fjärranslutning. Det som fanns tillgängligt på hårddisken var 12 timmar kontinuer-

liga loggfiler och maximalt 714 triggade loggfiler. Dessa filer kunde sedan öppnas i 

programvaran ibaAnalyzer från en PC. Då filen eller filerna öppnats i analysverkty-

get kunde signalerna som loggats visas genom att dubbelklicka på dem eller dra dem 

till ett analysfönster.  

3.6.5.1 Triggad loggfil 

För att testa att analysera en triggad fil öppnades den först i ibaAnalyzer. Efter att fi-

len öppnats i programmet, söktes först triggern fram och öppnades från signalträdet. 

Sedan studerades spänningen och strömmens effektivvärden från den gällande trans-

formatorn för att se vad orsaken kunde vara. Resultatet var att strömmen i faserna 

hade ökat från ca 830 till 940 A på mindre än en sekund. Detta ledde till att alla 

fasspänningar sjönk, men bara en av de tre fasspänningarna hade triggat loggning. 

Testet kan ses i Fig. C22 i bilaga C. Detta var en loggning som triggats på grund av 

bristande spänningskvalitet och orsakade alltså ingen störning i någon process. Om 

förloppet var längre än 10 sekunder, kunde fler filer som triggats adderas till ana-

lysen. 

3.6.5.2 Kontinuerliga loggfiler 

För att visa den kontinuerliga loggningen öppnades en eller flera filer för analys. Ex-

emplet som visas i Fig. C23 i bilaga C är två loggfiler som lagts till i en analys och på 

så vis har loggfilen en längd på 2x5 minuter vilket framgår i navigator-fönstret. Ana-

lysfönstret visar i det här fallet endast tre fasspänningar och fasströmmar.  
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4 Diskussion 

Arbetet har skapat förutsättningar för att felsöka och analysera eltillförseln. Konfigu-

rationerna kan implementeras i de resterande systemen då de driftsätts, vilket kan 

spara en del tid. 

En fördel med att använda frånskiljbara plintar var möjligheten att testa triggers. 

Detta gjordes genom att frånskilja plinten och på så vis simulera ett spänningsav-

brott. Detta var användbart för att se hur systemet reagerade med de valda inställ-

ningarna.  

För att se onlinemätningar från huvudtransformatorerna behövs en fjärranslutning 

till centralenheten. Ett annat alternativt är att ansluta en PDA-klient från en dator i 

det lokala nätet. Detta kan anses vara lite omständligt, men att analysera eltillförseln 

eller events i efterhand är förmodligen det väsentliga. Därför fick onlinemätningar 

mindre uppmärksamhet i detta arbete.  

Det var fördelaktigt att sätta individuella villkor för att trigga events från varje hu-

vudtransformator. Under projektets gång var det endast T52 som triggade filer, ef-

tersom den hade en tuffare drift jämfört med T51. Om T52 skulle använda samma 

event-triggers som T51 hade en mängd filer triggats i onödan. Det skulle då kunna 

leda till att viktiga loggfiler raderas på grund av hårddiskens cleanup strategy.   

Filerna från respektive loggsystem skulle automatiskt kopieras över till en 

centralt placerad server för åtkomst av offline-analys. På grund av tids- och re-

sursbrist från SSAB:s IT kunde inte detta färdigställas under detta examensarbete. 

Även tidsynkning av samtliga system med övriga system på SSAB utgick av 

samma orsak. Datalagringen sker nu endast på centralenhetens lokala hårddisk, vil-

ket innebär att filerna måste hämtas manuellt för att analyseras. Det skulle vara mer 

fördelaktigt att om alla system kunde lagra loggfilerna på den centrala servern, ef-

tersom mjukvaran ibaAnalyzer hade möjlighet att ansluta till en server och hämta 

loggfiler för analys.  
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5 Slutsatser 

Funktionskraven enligt syfte och mål har blivit uppfyllda och de gamla loggsystemen 

har ersatts. Resultatet visar hur det modulära DAQ-systemet implementerats för att 

felsöka och analysera eltillförseln. Det nya loggsystemet gör det även möjligt för 

fler användare att komma åt mätningar kring elkvalitet och ställa dessa i korrelat-

ion till de mätningar som utförs vid processerna. Med hjälp av detta resultat kan 

de andra systemen implementeras med samma konstruktion och mjukvarukonfigu-

ration.  
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A1 

Bilaga A. Översiktsbilder 

 

Fig. A1, Översiktsbild på huvudmatningar från 130 kV ställverket och huvudtransformatorerna. 



 

A2 

 

Fig. A2. Översikt för huvudmatning DJV-130 till huvudtransformator T51 & T52 i fördelning V och 
huvudmatning DJV-130 till huvudtransformator T21 & T22 i fördelning H 
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Bilaga B. Dokumentation 

 

Fig. B1. Kretsschema för elkvalitetsmätning på huvudtransformator T51 



 

B2 

  

 

Fig. B2. Kretsschema för elkvalitetsmätning på huvudtransformator T52 



 

B3 

 

 

Fig. B3. Förbindningstabell i skåp RA.1 för elkvalitetsmätning på T51.  



 

B4 

 

 

Fig. B4. Förbindningstabell i skåp RA.1 för elkvalitetsmätning på T52. 



 

B5 

 

 

Fig. B5. Kretsschema för spänningstransformatorer på T51i fack V03. 



 

B6 

 

Fig. B6. Kretsschema för strömtransformatorer på T51i fack V03. 



 

B7 

 

Fig. B7. Kretsschema för spänningstransformatorer på T52 i fack V09. 



 

B8 

 

Fig. B8. Kretsschema för strömtransformatorer på T52 i fack V09.  



 

B9 

 

Fig. B9. Ställverksdata, fack V09, ström och spänningstransformator.  
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Fig. B10. Ställverksdata, fack V03, ström och spänningstransformator.  
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Fig. B11. Redigerat kretsschema för T51, blad 5119.  
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Fig. B12. Redigerat kretsschema för T51, blad 5224.  
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Fig. B13. Befintligt kretsschema 211, 24 V matning till nätverksswitch. 
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Fig. B14. Redigerat kretsschema, blad 211, 24 V matning till loggsystem med referens till blad 5224. 



 

B15 

 

 

Fig. B15. Ny förbindningstabell som beskriver förbindningen mellan kopplingsplintar på plåten till 
mätkrets och matning. 



 

C1 

Bilaga C. Mjukvara 

Nedan visas onlinemätningar i mjukvaran ibaPDA. Onlinemätningarna på fas 1 och 2 

från T51 visas i en fönstret till höger.  

 

Fig. C1. Onlinemätning på fas 1 och 2 från T51.  

I figuren nedan visas inställningarna som gjordes i I/O manager för att ge råsigna-

lerna (spänning) en annan skala. Detta gjordes genom att ändra min-och maxvärdet 

som kan ses till höger i figuren. 

 

Fig. C2. Spänningarnas skala ändrade i I/O manager.  



 

C2 

I figuren nedan visas inställningarna som gjordes i I/O manager för att ge råsigna-

lerna (ström) en annan skala. Detta gjordes genom att ändra min-och maxvärdet 

som kan ses till höger i figuren. 

 

Fig. C3. Strömmarnas skala ändrade i I/O manager. 

Nedan visas onlinemätningar med ny skala på råsignalerna. Jämför med fig. C1.  

 

Fig. C4. Analoga signaler från T52 med en ny skala.  
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Nedan visas ett exempel på hur en virtuell signal skapades med expression builder.  

 

Fig. C5. En virtuell signal skapades med expression builder.  
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Nedan visas inställningar för att skapa den virtuella modulen för T51 som 

genererade ett antal virtuella signaler som motsvarar en y-kopplings spänningar, 

strömmar och effekter.  

 

Fig. C6. Stjärnmodul för T51.  

Nedan visas inställningar för att skapa den virtuella modulen för T52 som 

genererade ett antal virtuella signaler som motsvarar en y-kopplings spänningar, 

strömmar och effekter.  

 

Fig. C7. Stjärnmodul för T52. 



 

C5 

I figuren nedan visas inställningar för datalagringen av kontinuerliga loggfiler.  

 

Fig. C8. Datalagring för kontinuerlig loggning.  

Nedan visas villkoren för att trigga en kontinuerliga loggfiler.  

 

Fig. C9. Trigger mode för kontinuerlig loggning.  



 

C6 

 

Fig. C10. Val av signaler som loggas kontinuerligt och sparas i C:\continious\.  

I figuren nedan visas vald cleanup strategy för de kontinuerliga loggfilerna. Hårddis-

ken sparar maximalt 144 kontinuerliga loggfiler och raderar sedan den äldsta loggfi-

len.  

 

Fig. C11. Hårddiskens cleanup strategy för kontinuerlig loggning.   

 



 

C7 

I figurerna nedan visas villkoren för att trigga eventet spänningsavbrott på T51 och 

T52.  

 

Fig. C12 Triggervillkor för spänningsavbrott på T51. 

 

Fig. C13 Triggervillkor för spänningsavbrott på T52.  
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I figurerna nedan visas villkoren för att trigga loggfiler för eventet spänningsdipp på 

T51 och T52.  

 

Fig. C14. Triggervillkor för spänningsdipp, T51.  

 

Fig. C15. Triggervillkor för spänningsdipp på T52. 
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I figurerna nedan visas villkoren för att trigga loggfiler för eventet spänningshöjning 

på T51 och T52.  

 

Fig. C16. Triggervillkor för spänningshöjning, T51.  

 

Fig. C17. Triggervillkor för spänningsavbrott på T52. 



 

C10 

 

Fig. C18. Start trigger pool.   

I figuren nedan visas inställningar för att triggade loggfiler (events). Maxtiden på en 

loggfil sattes till 10 sekunder, med en pre-trigger på 1 sekund. Start trigger pool an-

vändes för att starta loggning, se figuren ovan. Detta innebar att samtliga events 

kunde trigga en loggfil.  

 

Fig. C19. Trigger Mode för events.  



 

C11 

I figuren nedan visas vald cleanup strategy för de triggade loggfilerna. Hårddisken 

sparar maximalt 10 GB triggade loggfiler och raderar sedan den äldsta loggfilen.  

 

Fig. C20. Hårddiskens cleanup strategy för triggade events.  
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Fig. C21. Layout för onlinemätning i PDA.  



 

C13 

 

Fig. C22. Exempel på felsökning vid triggat event.  
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Fig. C23. Exempel på analys av kontinuerliga loggfiler.  


