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Tillgång till energi har alltid varit av avgörande betydelse för männi
skan. En viktig användning av energi ligger i att driva maskiner. Ett 
grundläggande problem därvid är att överbrygga avståndet mellan 
energikällan och maskinen, att finna någon form av kraftöverföring.

Denna uppsats avser att ge en kort översikt över några metoder 
för överföring av energi. Huvudsyftet är att visa hur en metod 
ersattes av en annan och att ange de viktigaste orsakerna som ledde 
till en sådan utveckling. Jag har valt att begränsa översikten till de 
viktigaste metoderna för kraftövering på långa avstånd: stång
gångar, linledningar, pneumatik, hydraulik och elektrisk kraftöver
föring.

I uppsatsen använder jag den gamla enheten hästkraft (hk) 
istället för watt (W), vilken är den moderna enheten för effekt. Detta 
beror på att hk var den enhet som användes i 1800-talslitteraturen, 
varför det således av historiska skäl kan anses motiverat att använda 
den även nu. Vidare blandas begreppen "kraft" och "energi". Även 
detta är av historiska skäl och läsaren ombedes därför att överse med 
detta formellt sett inkonsekventa språkbruk.

Tidigare studier av energiöverföring har utförts av bl a Beringer 
(1883), Juul (1884), Granström & Wenström (1892). En sammanställ
ning finns hos Hjulström (1940), 53-61.

Kraftkällor
Vid 1800-talets början användes två typer av mekaniska kraftkällor: 
vattenhjul och ångmaskiner.

Vattenhjulet introducerades i Sverige på 1100-talet som en del 
av vattenkvarnen.1 Så småningom spreds bruket av vattenhjulet 
som kraftkälla till en lång rad andra tillämpningar såsom valknings-
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kvarnar, timmersågar och smideshammare. En viktig användning 
av vattenhjulet återfanns inom bergsbruket för uppfordring av malm 
och vatten. Bruket av vattenkraft vid gruvor hade sin begränsning i 
det förhållandet att vatten inte alltid stod att finna i tillräcklig mängd 
för drivande av vattenhjul vid gruvan. Ett sätt att kringgå problemet 
var att söka en annan kraftkälla. En sådan återfanns i ångmaskinen 
som togs i bruk i Sverige under 1700-talets sista decennier.2

Vid mitten av 1800-talet hade studiet av elektromagnetiska 
fenomen nått en sådan omfattning att försök gjordes att konstruera 
en dynamo för generering av elektrisk ström.3 År 1870 konstruerade 
den belgiske teknikern Z Th Gramme den första dynamo som kunde 
generera en elektrisk ström utan att bli överhettad, ett vanligt pro
blem hos tidigare generationers dynamos. Grammes dynamo kunde 
dessutom användas som motor om den matades med en elektrisk 
ström.

Gruvindustrin förblev under 1800-talet den största konsumen
ten av mekanisk energi. Med industrialiseringen av Sverige under 
1800-talets senare hälft tillkom fabriker och verkstäder som nya 
energikonsumenter med andra krav och behov än gruvindustrin. 
Här skulle el-kraften komma att få stor betydelse.

Tyskt
ursprung

Stånggångar
Mot slutet av medeltiden kämpade gruvindustrin med ökande svå
righeter att hålla gruvorna fria från vatten. Det blev allt svårare att 
hålla uppe produktionen och praktiskt taget omöjligt att utöka den 
om inte dräneringsproblemet kunde lösas. Ett viktigt bidrag till en 
sådan lösning skulle erhållas med tekniken att överföra kraft med 
stånggångar.4

Kraftöverföring med stånggång innebar ett system av stänger 
av trä, vilka med en fram- och återgående rörelse överförde kraft 
från en kraftkälla, vanligtvis ett vattenhjul, till en maskin.

Tekniken med stånggångar har sitt ursprung i senare hälften av 
1500-talet i gruv-distrikten Harz och Erzgebirge i Tyskland. Kunska
pen om denna nya teknologi måste ha färdats snabbt över Europa 
eftersom de äldsta bilderna av en stånggång återfinns i ett franskt 
manuskript från 1584.

En tidig illustration från en tysk bok återges i figur 1, som visar 
en dubbel stånggång. Boken publicerades år 1680. Den enkla stång
gången var den ursprungliga uppfinningen men omkring år 1600 
blev den mer effektiva och pålitliga dubbla stånggången allt vanligare 
och slog snart ut den äldre modellen.5 Stånggången i figur 1 hade 
fältstängerna placerade så, att den ena var ovanför den andra. I 
andra versioner var fältstängerna upphängda bredvid varandra 
enligt figur 2. Den konstruktionen blev snart den vanligaste typen 
av stånggång, framför allt på grund av den enkla konstruktionen.

Det framgår av figur 1 att en vev var fastsatt på vattenhjulets 
axel. En korgstång var fastsatt på veven och överförde dess rotation
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Figur 1. Dubbel stånggång. Ur en tysk bok om gruvdrift från 1680

till fältstängerna. Dessa överförde kraften till pumpen vid schaktets 
öppning. Fältstängerna arbetade med en fram- och återgående 
rörelse med en amplitud på 1,5-2 m.

Konstruktionen av kopplingen mellan fältstängerna och maski
nen vid gruvan varierade beroende på vilket slag av maskin det 
gällde. Vid en gruvpump skulle kopplingen överföra fältstängernas 
horisontella rörelse till pumpstängernas vertikala rörelse. Detta 
kunde åstadkommas med ett träkors som koppling vid schaktets 
öppning. Ett sådant är använt vid konstruktionen i figur 1. En annan

Figur 2. Dubbel stånggång med fältstängerna placerade bredvid varandra
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Beräkning 
av förluster

Figur 3. Vertikalt konstbrott (vändvallsbrott) vid schaktöppning

och vanligare anordning för att åstadkomma en omböjning mellan 
horisontell och vertikal led var ett vertikalt konstbrott, även kallat 
"vändvallsbrott", av den typ som visas i figur 3.

Om maskinen vid gruvschaktet var ett gruvspel för uppfordring 
av malm blev problemet att finna en lämplig koppling mer kompli
cerat än vid fallet med pumpen. Anledningen var att gruvspelet 
utnyttjade en roterande rörelse eftersom det var utrustat med en 
reptrumma. En lösning på problemet var att montera en vev på 
reptrumman i likhet med anordningen vid vattenhjulet.

Det var inte alltid möjligt att dra fältstängerna i en rät linje från 
vattenhjulet till gruvan. Ibland krävde terrängen att stånggången 
ändrade riktning. Sådana krökar kunde åstadkommas av ett hori
sontellt konstbrott, dvs en konstruktion liknande ett vändvallsbrott 
fast med vertikal lagring istället för horisontell.

Stånggångar användes på avstånd upp till ett par kilometer. 
Eftersom kraftkällan i de flesta fall var ett vattenhjul så var den 
överförda kraften 10-15 hk. Kraftförlusterna uppgick till 17% per 
kilometer.

Ett allmänt uttryck för beräkning av förluster vid energiöverfö
ring ges av

dP
P = — a dL (1)

där P = energin, L = avståndet och a en konstant. Detta uttryck kan 
skrivas om som
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(2)P = P (1 - r )L i ioU 100;

där r är förlusten av energi uttryckt i procent. PQ är begynnelsevärdet 
av energin, dvs den av energikällan levererade energin.

Låt oss tillämpa ekvation (2) på en stånggång över 3 km. Som 
energikälla väljer vi ett vattenhjul på 10 hk. Enligt ovan är r = 17 %, 
L = 3 km och PQ = 10 hk. Insättning i (2) ger

Svenska
stånggångar

- = (l- 17)3 = o 57
Pn 1 100j

Detta innebär att 57 % av den ursprungliga energin återstår efter 
kraftöverföringen. Vi ser att P = 5,7 hk och det är den energi som 
levereras till maskinerna vid gruvan. I betraktande av att en häst 
utvecklade ca 0,6 hk var 5,7 hk inte en så liten energimängd som 
man kan förledas tro. Den motsvarade faktiskt åtta hästar.

Kunskapen om stånggångar fördes till Sverige omkring år 1600 
av ingenjörer från gruvfälten i Tyskland. En av de tidigaste stång
gångarna i Sverige byggdes år 1607 i Bispberg i Dalarna. Den hade 
en längd av 2500 m och överförde kraft från ett vattenfall i Säterdalen 
till en gruva i Bispberg för att där driva ett pumpverk.

Kraftöverföring med stånggång introducerades vid Falu gruva 
på 1620-talet. Dess användning vid Falu gruva är av speciellt 
intresse eftersom det var där som Christopher Polhem (1661-1751) 
experimenterade med och utvecklade bruket av stånggångar.

En av Polhems viktigaste konstruktioner vid Falu gruva var 
spelet för uppfordring av malm vid Karl XI :s schakt.

Tidigare hade linkorgen varit anbragd direkt på vattenhjulets 
axel. Därmed hade det varit nödvändigt att placera vattenhjulet tätt 
intill schaktet, med åtföljande risk för att drivvattnet skulle rinna ner 
i gruvan. Polhem ville eliminera den risken och förläde därför vat
tenhjulet ca 80 m från schaktet. Därifrån överfördes kraften med två 
stycken dubbla stånggångar till lintrumman vid schaktets öppning. 
Svårigheten vid Karl XI:s spel låg i att få stånggångens fram- och 
återgående rörelse att driva linkorgen, som ju skulle rotera. Polhem 
löste problemet med sin konstruktion med dubbla vinkelställda 
vevar. Vattenhjulets liksom linkorgens axel försågs med en vev i 
vardera änden. Vevarna ställdes i rät vinkel mot varandra och kopp
lades till var sin stånggång. När den ena stånggången sköt fram den 
ena veven så drogs samtidigt veven i andra änden av linkorgens axel 
tillbaka av den andra stånggången, varvid linkorgen bringades att 
rotera.

Den historiska betydelsen av gruvspelet vid Karl XI:s schakt var 
att det introducerade en ny tillämpning av stånggångar. Det blev nu 
möjligt att använda stånggångar även vid maskiner som utnyttjade 
en roterande rörelse, t ex gruvspel för malmuppfordring. Tidigare 
hade stånggångar endast använts för att överföra kraft till pumpar.

År 1776 byggdes en anläggning med stånggångar för att dränera 
gruvorna vid Norbergs bergslag i Dalarna. Anläggningen bestod av 
en större stånggång, som överförde kraft från ett vattenhjul beläget
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Lesjöfors
bruk

3008 m från gruvan, samt av ett antal mindre stånggångar som 
fördelade kraften till pumparna i schakten. Kraftöverföringen 
skedde på detta sätt ännu år 1866, och från detta år finns en rapport 
om anläggningens kvalitet. Enligt denna ska vattenhjulet ha levere
rat 14 hk varav 7 hk nådde pumparna vid gruvan.6 Verkningsgraden 
för kraftöverföringen var således 50 %. Denna siffra är i god över
ensstämmelse med den ovan presenterade beräkningen.

Linledningar
Det första realistiska alternativet till stånggångar var kraftöverföring 
med stållina. Den grundläggande principen för denna metod var att 
överföra rotationen av ett hjul, eller linskiva, till ett annat medelst en 
ändlös stållina.
En tidig lintransmission uppfördes år 1862 vid Lesjöfors bruk i 
Värmland för fortledning av 5 hk från en turbin till en mekanisk 
verkstad 180 m längre bort. Lesjöfors bruk spelade för övrigt en 
viktig roll vid införandet av lintransmissioner i vårt land. Vid Lesjö
fors tillverkades stållinor och linskivor och bruket medverkade vid 
uppförandet av ett flertal lintransmissioner.

Figur 4 visar en kraftöverföring med lina, konstruerad av den 
svenske ingenjören C A Ångström i samband med en industriut
ställning i Stockholm år 1866.

Syftet var att överföra 25 hk från två lokomobiler till en drivaxel 
i en intilliggande byggnad. Avståndet var knappt 40 m. Av figuren 
framgår att kraften leddes via en remledning till en axel med en 
linskiva. Från denna s k kraftskiva överfördes kraften via en linled
ning till den andra kraftskivan på drivaxeln i huvudbyggnaden. För

Figur 4. Kraftöverföring med stållina. Från en konstruktion av C A Ång
ström

168



Rosbergs
gruvor

Fabriker och 
verkstäder

att lintransmissionen inte skulle störa trafiken mellan de båda husen 
hade bärskivor placerats ovanpå taket till huset med lokomobilerna 
samt på motsvarande höjd på väggen till huvudbyggnaden för att 
därigenom lyfta linan över trafiken.

Vid Rosbergs gruvor i Örebro län hade sedan 1850-talet kraft
försörjningen ombesörjts av en ångmaskin på 25 hk för uppfordring 
av malm och vatten. På 1880-talet ansåg man emellertid att tiden var 
mogen att ersätta ångmaskinen med en kraftöverföring från en tur
bin vid ett vattenfall 2370 m från gruvan. Detta beslut föranleddes 
främst av de höga driftkostnaderna för ångmaskinen, vilka uppgick 
till 6 000 kr per år. Till en början övervägde man faktiskt att bygga en 
stånggång. Denna tanke förkastades dock snart, eftersom den kraf
tigt kuperade terrängen skulle ha krävt ett alltför stort antal konst
brott med åtföljande kraftförluster och höga kostnader. År 1887 
beslöt man slutligen att bygga en kraftöverföring med lina. Den 
byggdes samma år för en total kostnad av 10500 kr, varefter den 
årliga driftkostnaden uppgick till 2000 kr.

Kraftöverföring med lina var konkurrenskraftig på avstånd upp 
till 3 km. Förlusterna av energi uppgick till ca 10 % per kilometer.7 
Lintransmissioner användes inte enbart vid gruvor utan också vid 
fabriker och större verkstäder. En viktig skillnad mellan kraftöverfö
ring med lina och stånggångar var att den förra utnyttjade en rote
rande rörelse, medan stånggången arbetade med en fram- och åter
gående rörelse. Ett gemensamt problem för båda metoderna var de 
juridiska dispyter som ibland uppstod mellan markägare och byg
garna av kraftledningar. Det var inte alltid så lätt att få markägaren 
att lämna sitt medgivande till att låta kraftledningen gå fram över 
hans ägor. Det problemet skulle återkomma med förnyad aktualitet 
mot slutet av 1800-talet då ett stort antal elektriska kraftledningar 
byggdes över landet.

Under 1800-talet växte industrialiseringen till en sådan omfatt
ning att det inte längre var bara gruvindustrin som behövde kraft. 
Fabriker och stora verkstäder uppstod som nya kraftkonsumenter. 
Dessa strukturella förändringar av samhället medförde nya krav på 
metoder för kraftöverföring. De måste ha kapacitet för överföring av 
stora krafter. Dessutom skulle det vara möjligt att distribuera kraften 
till ett stort antal konsumenter genom förgreningar av kraftled
ningen. Det var uppenbart att stånggångar likaväl som lintransmis
sioner inte räckte till för att uppfylla de nya kraven. Gemensamt för 
de nya system för kraftöverföring som skulle komma fram under 
senare hälften av 1800-talet var att de utnyttjade nya media för 
överföringen, nämligen luft, vatten och elektricitet.

Pneumatik
Komprimerad luft är idag mest känd för att användas vid drift av 
tryckluftsborrar. Detta var också den första framgångsrika tillämp
ningen av metoden med pneumatisk kraftöverföring. När tunneln
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genom Alperna vid Mont-Cenis anlades på 1860-talet så användes 
tryckluft för att driva bergsborrarna.

Vid världsutställningen i Paris år 1867 presenterades kraftöver
föring med tryckluft för första gången för allmänheten. Vid utställ
ningen demonstrerades ett system avsett att driva pneumatiska 
mätare. Tryckluft skulle "framgångsrikt ersätta elektricitet" såsom 
ett medium för kraftöverföring. Elektrisk kraftöverföring var vid 
denna tid en ny teknologi under utveckling vars fördelar ännu inte 
uppdagats.

Kraftöverföring med tryckluft var speciellt framgångsrik på 
korta avstånd, som i städer. Särskilt fördelaktigt var att de var enkla 
att hantera och gjorde det möjligt att leverera tryckluft till ett stort 
antal konsumenter genom att använda ett vittförgrenat nät av rör
ledningar. Av termodynamiska skäl var pneumatisk kraftöverföring 
bäst lämpad för överföring av små krafter till ett stort antal konsu
menter snarare än stora krafter med höga tryck till ett fåtal förbru
kare. Den stora hastighet, varmed tryckluften flöt genom ledning
arna, gjorde den lämplig att driva snabbgående maskiner såsom 
borrmaskiner. Vid drift av bergsborrar i gruvor tillkom en speciell 
fördel i det att den "förbrukade" luften bidrog till gruvans ventila
tion. Förlusterna vid pneumatisk kraftöverföring uppgick till 1,3 % 
per kilometer.8

Hydraulik
En metod som är nära förknippad med pneumatik är kraftöverföring 
med hydrauliskt tryck. En fördel med att använda vatten istället för 
luft såsom medium för överföringen av kraft är att det möjliggör 
bruket av betydligt högre tryck utan att förlusterna därmed ökar, 
vilket däremot var fallet vid pneumatisk kraftöverföring. Vanligtvis 
användes ca 10 gånger högre tryck än för pneumatik, eller omkring 
50 atm. Detta gjorde det möjligt att använda motorer och maskiner 
av mindre dimensioner än som annars skulle ha varit nödvändigt.

Ett bra exempel på en hydraulisk kraftöverföring är den som
konsumenter byggd08 i Hull i England år 1875. Detta var en av de första större

anläggningarna av det här slaget. En viktig nyhet vid anläggningen i 
Hull var att den innehöll ett stort ledningsnät och alltså inte var 
avsedd för endast en förbrukare. Hydraulisk kraft levererades till ett 
stort antal konsumenter, vilka betalade i enlighet med sin kraftkon
sumtion. Den mättes av en mätare som angav mängden förbrukat 
vatten.

Förbrukarna av hydraulisk kraft var huvudsakligen små verk
städer som behövde kraft till lyftkranar, pressar etc. Det var betyd
ligt billigare för dessa firmor att köpa hydraulisk kraft istället för att 
ha en egen ångmaskin.

I Sverige förekom inte några långa kraftöverföringar med hyd
rauliskt tryck.9
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Lämpligt för 
höga tryck

Likström

Även om hydrauliskt och pneumatiskt tryck i viss mån konkur
rerade med varandra, så var deras användningsområden ändå klart 
definierade med utgångspunkt från respektive metods speciella för
delar. Hydrauliskt tryck var bäst lämpat för situationer där höga 
tryck erfordrades, såsom hissar, lyftkranar och pressar. Vattnets 
tröghet var inget problem här eftersom dessa tillämpningar inte 
krävde några stora flödeshastigheter. Vid hydraulisk kraftöverföring 
låg förlusterna på 3 % per kilometer.10

Elektrisk kraftöverföring med 
likström och enfas växelström
De tekniska förbättringarna av ångmaskinen under 1800-talet inne
bar att det ursprungliga problemet med kraftöverföring från ett 
avlägset vattenfall kunde undvikas. Vattenkraft ersattes med ång
kraft. Detta var emellertid endast möjligt för fabriker och stora 
verkstäder som hade råd att investera i en egen ångmaskin. Det 
bästa vore om det fanns en möjlighet att köpa kraft från en central 
kraftproducent. En sådan möjlighet erbjöds i viss utsträckning med 
pneumatisk och hydraulisk kraftöverföring. Det stora genombrottet 
för kraftöverföring skulle dock inte komma förrän elektricitet togs i 
bruk för detta ändamål.

Vi kan helt kort konstatera, att den intensiva forskning om 
elektriska och magnetiska fenomen som försiggick under 1800-talet 
resulterade i den första demonstrationen av kraftöverföring med 
elektricitet vid världsutställningen i Wien år 1873. En likström (DC) 
genererades av en dynamo av Grammes typ. Strömmen överfördes 
via en 2000 m lång ledning till en likadan dynamo som arbetade som 
en motor och drev en pump. Den överförda kraften var bara några få 
hk.

Den tidiga utvecklingen inom det elektrotekniska området för
siggick i stor utsträckning inom telegrafi och elektrisk belysning. 
Man utnyttjade fördelarna hos apparater som drevs av elektricitet 
snarare än möjligheten att överföra kraft, vilken kan sägas vara en 
inneboende egenskap hos elektriciteten.

Ett viktigt steg i utvecklingen var dynamon som uppfanns av 
Gramme (se s 164). Detta var den första praktiskt användbara dyna
mon kapabel att generera en kontinuerlig elektrisk ström. Upp
finningen av dynamon gjorde det möjligt att utnyttja de stora krafter 
som finns i vattenfall för att producera elektrisk energi genom att 
koppla en dynamo till en vatten-turbin. Tidigare hade endast en 
liten del av den totala vattenkraften kunnat tillgodogöras genom att 
använda ett vanligt vattenhjul.

Bekvämligheten och mångsidigheten hos likströmsmotorn 
gjorde den snabbt vanlig i fabriker och verkstäder. På 1870-talet 
genererades strömmen oftast av en dynamo som kopplats till fabri
kens egen ångmaskin. Det ökande antalet kraftstationer under 1880-
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Enfas
växelström

Trefas
växelström

Energi
förluster

ASEA

talet medförde emellertid att många verkstäder började köpa elekt
risk kraft från en central kraftstation istället för att producera den 
själv.

Ungefär samtidigt med likström framkom ett system för kraft
överföring med växelström (AC). På 1880-talet uppstod en diskus
sion om fördelar och nackdelar med kraftöverföring med DC eller 
AC. Debatten, som var speciellt livlig i USA, växte snabbt till ett 
"battle of the systems" som den kallas i anglosaxisk litteratur.

De problem som var förknippade med kraftöverföring med 
likström uppstod i synnerhet vid långa distanser. När likströmsled
ningarna gjordes längre så ökade förlusterna kraftigt. En lösning var 
att använda grövre ledningsdimensioner för att därigenom minska 
det elektriska motståndet. Detta medförde emellertid alltför höga 
materialkostnader, eftersom ledningarna var tillverkade av koppar. 
Ett annat sätt var att använda högre spänningar än de 100-200 V som 
var brukligt. Av flera skäl, inte minst på grund av säkerhetskrav, var 
den lösningen inte ansedd som praktiskt genomförbar. Man kan 
mycket väl säga att de likströmsöverföringar som byggdes på 1880- 
talet sällan översteg de avstånd som de äldre metoderna, exempelvis 
stånggångar, användes på. Då är undantaget ett fåtal transmissio
ner, som dock endast byggdes i demonstrationssyfte. Det var 
enklare att överföra kraft med enfas växelström och samtidigt hålla 
nere kraftförlusterna än det var med likström. Problemet med växel
ström var att finna en användbar växelströmsmotor.

Emellertid skulle varken likström eller enfas växelström gå 
segrande ur "battle of the systems". Istället skulle kraftöverföring på 
långa avstånd komma att domineras av ett tredje alternativ: trefas 
växelström.

Vid kraftöverföring med DC och enfas AC var förlusterna ca 3% 
per kilometer.11

Elektrisk kraftöverföring med trefas 
växelström
Under 1880-talet bedrevs en intensiv forskning för att taga fram ett 
system för generering, transmission och utnyttjande av flerfasig 
växelström. Ansträngningarna resulterade i uppfinningen av trefas
systemet omkring år 1890. Som ofta är fallet med betydande uppfin
ningar, finns det ett flertal som kan göra anspråk på att få kallas 
upphovsman till trefassystemet. Viktiga insatser gjordes av schwei
zaren Brown, italienaren Ferrari, amerikanaren Tesla, svensken 
Wenström och tysken von Dolivo-Dobrowolsky. Utan att förringa 
de andras insatser kommer denna uppsats att uppehålla sig vid det 
arbete som utfördes av den svenske ingenjören Jonas Wenström.12

År 1883 bildades i Stockholm ett bolag för tillgodogörande av 
elektrisk energi. Bolaget ombildades år 1890 och fick då dess nuva
rande namn: ASEA. Verksamheten hos det ursprungliga bolaget
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PATENT 3'^ Ng 3093.

BESKRIFNING
0FFENTUCG40RD AF

KONCL. PATENTBYRÅN.

J. WENSTRÖM,
. öaRtmo.

Anordningar för omsäUiiing orh spridnh»" af arltrir genom aiiiöiiilnlug «f tre
elektriska Texelstrfmimar.-o

Patent { Sverige fr&n dea 20 janaari i 800

0et»na «f*er ett trippelsystem.
der tre sklM» vexelstrAiiiiiiar af samma éetei- 
tal och styrka, men med faser, som äro en 
tredjedel* våglängd skilda från hvarandra, 
frambringas, fort ledas, on, sittas och tillgodo
göras af de särskilda apparater, »om systemet 
omfattar.

Dessa apparater, hvaraf trippelsystemet så- 
lunda består, äro följande:

ho) Trippelalternatorerna, der drifkraften 
omsattes till tre vexelstrdmmar af nämda egen
skaper, 2:o) trippel tnotoreni a. der ström ma me 
samverkande alstra drifkraft, 3:e) trippelkon» 
vertrarne, d«r de tre vexelstrommarm* sam
tidigt omsättas till tre andra af samma egen
skaper. men med ändrad tension. 4;o) trtpj • I- 
kommutaton-rna, der de tre vexeiströmmarne 
omvändas till enrlgtade strömmar samt 5:o) 
tripjsetiedaingari.e och deras förgfenitigar, som 
samman binda dessa apparater. Svmnrid kvarje 
ström bar sin ledning, 1»vilken doek tjeftar till 
»terledaing ffir de bada andra.

Vid detta •system ksn äfvtn vanliga vexel- 
Hrömgapparater (enkelstromsapparaeerl fi» an
vändning antingen en*;»mm* eller i »apbawl 
tre och tre, hvilfat närmare nedan skall an- 
gifv»». Systemet Sr dock särskildt afsedt för 
de säregna apparater och anordningar, som här 
bnfvndsaUigt,'n omtalas 

Ritninpen utvisar endast schematiska ftratn- 
»täiiningar af systemets apparater «dk désn 
»uordnmg, «pe4«n apphoRmgeo ej år löskränkt

i mellan dem. Feg 3 angifver härfvornas an- 
ordning odi förbindelser t tripjiehnoforn. Fig. 
4 detsamma t trip[>elkonverterii. Fig. 5 visar 

j huru apparater och ledningar ordnas fiir fört
io* i ning i serie och lig. tt—H samma förbin
delser, ordnade for pnraäfölfördtlning 

! Vanliga enkelströmsaltcrnatorer besta af en 
I krets fiitmagnetrr, som inverka pä en arma- 
j tur, Oppbärande imluktionshärfvor i ett sa stort 

antal och tuetl sadan anordning i förhållande 
till taltmagnetenia, att induktionen tiktidigt 
varierar pä samma satt i alla hirtVorna. d. 
v. s. de äro alla alltid i samma fas af induk- 
tionen.

I trippelalternatorerna. anvand» dcjvmot tre 
dylika kretsar af imluktionshärfvor i arma
turen, hvar och en förskjuten en tredjedels 
stigning fran den näst föregående, sa att deri- 
genotw induktinnen i de tre aretsjirnc af härf- 
vor just erhåller den fasskilnad afen tredjedeis 
vexeipetitel eller vaaWitgd. sot» med denna 
upptinning afses. I tig. I visas aimntmqKM* 
af en del af annatitrvn och tillhörande itutgtiet- 
poler. InduktionshårsVorna äro Uneekuade med 
/. J och ,'f för hvardera af »le tre Cm**me. 
oeb. tmfönta med 5. .V. Af teckningi»/ sänes, 
att hårfvorna äro jemnt spridda öfver arma
turen. sa att d« upptaga allt tsihgängligt ut* 
rymtur, b varför en trippetalbtntator» törmaga 
att omsåtta arbete är större än c» jtka stor 
enkel-alternators, der en stor d»»t at det rom 
inuti harfvitroa, »u» t trippeialternatorcftsa

Figur 5. Titelsidan av Jonas Wenströms patent på trefassystemet för elekt
risk kraftöverföring. Från den 20 januari 1890

baserades huvudsakligen på Jonas Wenströms uppfinningar, som 
anställdes som chefsingenjör.

Grundtanken i Wenströms lösning på problemet att överföra 
kraft med elektricitet bestod i att använda inte bara en, utan tre 
växelströmmar kopplade på ett lämpligt sätt, därav namnet "trefas
systemet". Wenströms uppfinningsrikedom framstår ännu klarare 
av det faktum att han skapade ett komplett system för kraftöverfö
ring med generator (eller dynamo), transformator för att omvandla 
DC till AC och motor. Figur 5 visar första sidan av Wenströms 
svenska patent från 20 januari 1890.
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Noter

Övriga källor

Framgången med trefas-systemet baserades huvudsakligen på 
två tekniska nyheter. En dynamo genererade en ström av låg spän
ning. Denna transformerades sedan upp till en betydligt högre 
spänning, varigenom överföringsförlusterna reducerades. På motta
garsidan fanns en annan transformator som omvandlade den hög
spända strömmen till en ström med låg spänning som matades till 
motorer. Den andra nyheten var uppfinningen av en användbar 
växelströmsmotor.

Den första fullskaliga demonstrationen av kraftöverföring med 
trefas växelström ägde rum i samband med den elektrotekniska 
utställningen i Frankfurt am Main år 1891. 270 hk överfördes från 
Lauffen till Frankfurt. Avståndet var 175 km, den elektriska spän
ningen var 15000 V och överföringsförlusterna uppgick till 25 %. 
Bland besökarna på utställningen i Frankfurt var Jonas Wenström!

Kraftöverföringen mellan Lauffen och Frankfurt var en stor 
framgång för trefas-systemet och markerar begynnelsen av kraft
överföring på långa avstånd sådan den ter sig idag.

I Sverige skedde den första trefasöverföringen år 1893, då ASEA 
byggde en kraftledning från Hellsjön till Grängesbergs gruvor. 
Avståndet var 14 km och 400 hk överfördes med en spänning av 9500 
V. Kraftförlusterna var 30 %.
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Summary
Alternatives to the three-phase system in the 19th Century

One of the largest consumers of mechanical 
power in the 19th century was the mining 
industry. During the greater part of that 
century the power requirements were met 
with water wheels and steam engines. It 
was not untill the 1870s that electric motors 
acquired any great significance.

Intimately associated with the mining in
dustry was the method of transmitting pow
er by means of Stangenkunst that had been 
used since the early 17th century. This sys
tem consisted of interconnected wooden 
rods which were suspended in such a way 
that they could describe a reciprocating mo
tion. By connecting them to a water wheel 
via a crank the rotation of the wheel could 
be converted into the reciprocating motion 
of the Stangenkunst, thus transmitting pow
er to pumps and elevator frames at the 
mine.

The Stangenkunst system was not usually 
used over greater distances than 3 km. The 
power source was generally a water wheel 
which transmitted a power of 10-15 h.p. 
The power losses amounted to 17 %/km.

The first realistic alternative to Stangen
kunst was power transmission with steel 
cable, which came into use in the 1860s. The 
basic principle of this method was to con- 
vert the rotation of a wheel, or pulley, to 
another wheel by means of an endless steel 
cable.

The use of a steel cable permitted trans
mission of greater powers than Stangen
kunst, namely about 25 h.p. The method was 
competitive at distances up to 3 km, the 
losses being 10 %/km. Unlike the Stangen
kunst method, power transmission with 
steel cable was used not only in mines but 
also in factories and large workshops.

The quickly spreading industrialization 
in the second half of the 19th century 
brought new requirements on methods of 
power transmission. They would have to 
have a capacity for transmission of large 
powers. It would also be necessary to dis- 
tribute the power to a large number of con

sumers. Neither Stangenkunst nor cable 
transmission could meet the new require
ments. Common to the methods that were 
now being developed was that they used 
new transmission media, namely air, water 
and electricity.

Power transmission with compressed air 
began to come into use in the 1860s. This 
method was especially successful over short 
distances, as in towns. For thermodynamic 
reasons compressed air was best suited for 
transmission of small powers to a large 
number of consumers. The losses amounted 
to 1.3 %/km. The method was suited for 
operation of high-speed machines such as 
drills.

A method closely associated with 
pneumatics was power transmission with 
hydraulic pressure. This was best suited for 
high-pressure applications such as lifts, 
cranes and presses. The main consumers of 
hydraulic power were small workshops. In 
Sweden, however, there were no long pow
er transmissions with hydraulic pressure. 
The power losses were 3 %/km.

In the 1870s the development in the elec
trical engineering field had gone so far that 
DC motors became common in factories and 
workshops. The current was often gener- 
ated by a dynamo connected to the factory's 
own steam engine. Soon, however, many 
workshops started to purchase electric cur
rent from a central power station instead of 
producing it themselves.

Roughly concurrently with DC, the trans
mission of single-phase AC started. It was 
no serious competitor to DC, however, par- 
ticularly owing to the difficulty of designing 
a sufficiently efficient AC motor.

The DC power transmission lines built in 
the 1880s seldom exceeded the distances 
over which the older methods, e.g. Stangen
kunst, had been used. In DC and single- 
phase AC transmission the losses were 3%/ 
km.

In the 1880s there was intense research to 
produce a system for generation, transmis
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sion and use of polyphase AC. This resulted 
in 1890 in the 3-phase system. By using 
three appropriately interconnected alternat- 
ing currents a great reduction of the trans
mission losses could be achieved.

In Sweden the first 3-phase AC trans
mission started in 1893 when ASEA built a 
power line from Hellsjön to the Gränges
berg mines. The plant was based on Jonas

WenströnTs patent for the 3-phase system 
from 1890. The distance was 14 km and 400 
h.p. was transmitted. The total transmission 
losses over that distance were 30 %.

The 3-phase system was a turning-point, 
since it permitted transmission of large 
quantities of power over long distances 
with comparatively small losses.
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