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Sammanfattning 
 
Denna tekniska rapport behandlar ett examensarbete utfört på Siemens Industrial 
Turbomachinery i Finspång. Examensarbetets syfte var att utföra 
kortslutningsberäkningar samt att ta fram en selektivplan för det avbrottsfria 
kraftsystemet till en av Siemens gasturbiner. Gasturbinen står ofta långt ifrån 
kontrollrummet där den styrs ifrån och i rapporten har denna längd antagits till 400 m. 
Beräkningarna har inte skett på hela kraftsystemet utan en avgränsning till åtta olika 
delar har gjorts. 
 
Rapporten tar upp teorin för gasturbiner, kortslutningar, skyddsapparater och 
selektivitet. Även vilka olika typer av kortslutningar som finns och deras effekter 
behandlas. Senare beskrivs det avbrottsfria kraftsystemet med de avgränsade delarna 
mer ingående. I själva huvuddelen finns resultat och beräkningar sammanställda med 
avseende på spänningsfall, utlösningsvillkor, kortslutningsströmmar och 
kortslutningseffekter. Selektivplaner och enlinjescheman finns presenterade i bilagor. 
 
I resultat och diskussionsdelen finns det troliga händelseförloppet vid olika 
kortslutningar och konsekvenser och åtgärder för spänningsfallen beskrivet. 
 
 
Abstract 
 
This technical report refers to a thesis work which has been carried out at Siemens 
Industrial Turbomachinery in Finspång. The purpose of the thesis work was to make 
short circuit calculations and create a selectivity plan for the UPS-system to one of 
Siemens gas turbines. The gas turbine is often located far away from the control room 
from which it is controlled and in the report this length is assumed to be 400 m. The 
calculations haven’t been made on the whole power system, so a delimitation to eight 
different parts has been made. 
 
The report includes the theory for gas turbines, short circuits, protection devices and 
selectivity. Different types of short circuits and their effects are also treated. Later on 
is the UPS-system with the delimitated parts described more detailed. In the main part 
are the results and the calculations considering voltage drop, releasing conditions, 
short circuit currents and short circuit effects collected. Selectivity plans and single 
line diagrams is presented in the appendixes. 
 
In the result- and discussion part is the probably course of events when a short circuit 
occur and consequences and measures for the voltage drop described.
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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som gjorts på Siemens IT avdelning 
OPE i Finspång. Examensarbetet är på 10 poäng och utgör slutet på min utbildning 
Data- och elektroteknik med inriktning data- och elsystem. 
 
Jag vill tacka personalen på Siemens avdelningar OPE och GRA för tips och idéer och 
ett vänligt bemötande. Jag vill även tacka Marcus Samuelsson på kraftelektronik i 
Växjö som gett mig mycket viktig information och svar.  
 
Slutligen vill jag tacka handledare Jonas Vogel, kontaktperson Håkan Frid och 
examinator Lars Backström för många goda råd. 
 
 
 
Norrköping 2005-06-29 
 
Jonas Davidsson 
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Ordförklaringar 
 
UPS – Uninterrupted Power Supply eller oavbruten strömförsörjning 
SEK - Svenska Elekriska Kommissionen 
SS – Svensk Standard 
Ljusbåge – Elektrisk urladdning i gas mellan två elektroder 
Momentan - Ögonblicklig 
MCB - Miniature Circuit Breaker 
MCCB - Molded Case Circuit Breaker 
Intermittent - Förlöpande med upprepade avbrott 
PWM – Pulse Widht Modulated eller Pulsreddsmodulerad 
Direktjordad – Skyddsjordledaren är förbunden direkt till jorduttag 
Uppström – med uppströms apparat menas på ovansidan (primärsidan) på tex ett 
skydd. 
Nedström - med nedtröms apparat menas på nedsidan (sekundärsidan) på tex ett 
skydd. 
 
Teckenförklaringar 
 
Sk – Kortslutningseffekt (Skenbar) 
Zk – Kortslutningsimpedans 
Ik3 – Trefasig kortslutningsström 
Ik2 – Tvåfasig kortslutningsström 
Ik1 – Enfasig kortslutningsström 
Uh – Huvudspänning 
Uf – Fasspänning 
uz – Procentuella spänningsfallet 

LLV  – Växelspänning, ”line to line” (för omriktare) 

dV  – Likspänning, (för likriktare) 
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1 Inledning 

1.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett etablerat företag 
inom kraftgenerering. De utvecklar, konstruerar, producerar och säljer gas- och 
ångturbiner, kompletta kraftverk samt tillhörande service. De har ca 2.000 personer 
anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. 
 
Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen 
har fler än 400.000 medarbetare i över 190 länder. Siemens Sverige är idag totalt ca 
4.700 medarbetare. 
 

1.2 Bakgrund 

Under åren har mindre ändringar och uppdateringar av det avbrottsfria kraftsystemet 
till gasturbinen skett, därav uppgiften att verifiera och utreda dagens konstruktion. 
 

1.3 Syfte 

Studien ska omfatta genomgång av befintligt kraftsystem hos gasturbinen GT10MD 
med syfte att definiera de funktioner, dimensioner, normer och krav som systemet ska 
uppfylla. Studiens resultat ska visa vilka kortslutningsströmmar som kan tänkas 
uppkomma i systemets olika delar, samt vilka utlösningsvillkor som finns. Vid 
beräkningar ska hänsyn tas till kabellängder upp till 400 m. Till systemet ska även en 
selektivitetsplan tas fram. I uppdraget ingår också att undersöka systemet med 
avsikten att hitta förbättring och besparingsmöjligheter. 
 

1.4 Metod 

I inledningsfasen gjordes en litteraturstudie av det material som fanns om 
kortslutningsberäkningar och selektivitet. Även gasturbinens funktion och 
uppbyggnad studerades. I nästa steg gjordes kortslutningsberäkningar, granskande av 
utlösningsvillkor, spänningsfallsberäkningar och slutligen framtagande av 
selektivplan. Data för utrustningen har samlats in genom att söka och leta i 
kretsscheman, kabellistor, enlinjescheman, datablad från tillverkare och genom att 
fråga insatta personer på Siemens och hos underleverantörer. Granskning av 
utlösningsvillkoret har dels skett med dimensioneringsprogrammet El-vis och dels 
genom att handräkna och slå i tabeller från SEK, se [3]. Selektivitetsplanerna har 
tagits fram i dimensioneringsprogrammet Ecodial 3. 
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1.5 Avgränsning 

Eftersom kraftsystemet till gasturbinen är mycket omfattande var det tvunget att göra 
en avgränsning till ett antal relevanta delar. Det blev totalt åtta stycken laster av 
blandad karaktär: 
 

1. Smörjoljepumparna MBV21AP005 och MBV51AP005. 
Händelseförlopp/utlösningsvillkor vid fel på belastning efter 
frekvensomriktare. Kortslutning/jordfel i motor/kabel. 
 

2. Servomotordrift MBT10AE005. Händelseförlopp/utlösningsvillkor vid 
kortslutning, jordfel och överlast. 
 

3. Vägguttag i apparatskåp och kontrollrum, Händelseförlopp/utlösningsvillkor 
vid olika laster som t.ex. operatörsstation samt andra tänkbara laster. 
 

4. Krets (24VDC) med digital insignal. 
 

5. Krets (24VDC) med digital utsignal. 
 

6. Analog mätkrets med termoelement. 
 

7. Analog mätkrets med PT100-givare. 
 

8. Analog mätkrets, 4-20 mA. 
 
Motorbeteckningarna är hämtade ur [7] och [8]. Numreringen 1-8 kommer 
fortsättningsvis att benämnas slinga 1-8. 
 

2 Gasturbiner 

2.1 Gasturbinens funktion 

En gasturbin är en kort sagt en maskin som omvandlar värmeenergi till mekanisk 
rörelse. Värmeenergin produceras oftast från bränsle och syre, enligt figur 1. I en 
gasturbin blir 25-45 % av den tillsatta energin omvandlad till rörelseenergi, de 
resterande 55-75 % avges som värmeförluster.  
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Figur 1. Förbränningsprocessen 
 
Förenklat sagt består gasturbinen av tre huvuddelar: kompressor, brännkammare och 
turbin, se figur 2.  
 

 
Figur 2. Gasturbinens funktion 
 
Till kompressorn är en startmotor ansluten via en koppling som drar igång 
kompressorn vid start. Kompressorn skapar ett luftflöde genom ”röret” 
(brännkammaren) som när det passerar turbinen får den att rotera och ger den en 
mekanisk rörelse. Skulle processen fortgå utan förluster, vilket är omöjligt i praktiken 
skulle ingående effekt vara lika med utgående effekt. Värmer man luften i ”röret” 
genom att förbränna t ex gas får man luften att expandera vilket i sin tur medför ökad 
lufthastighet genom turbinen. Vid ökad värmetillförsel ger turbinen tillräcklig uteffekt 
för att driva kompressorn. Kopplas då startmotorn bort är gasturbinen självdrivande. 
För att få en användbar uteffekt måste dock värmetillförseln ökas ytterligare. Figur 3 
visar en riktig skiss av en gasturbins konstruktion.  
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Figur 3.  Skiss över turbinen 
 

2.2 Gasturbinen GT10MD 

Gasturbinen GT10MD är en av Siemens största gasturbiner, se figur 4. Beteckningen 
MD står för ”Mechanical Drive” vilket talar om att den används främst till att pumpa 
olja och gas i pipelines eller på oljeriggar. Det finns även de turbiner som används till 
att generera elektricitet. GT10MD har en verkningsgrad på 35,1 % och ett varvtal 
mellan 3850-8085 rpm. Den kan köras både på gas och dieselolja och uteffekten är 
25430 kW eller 34100 shp. 
 

 
Figur 4.  Sprängskiss  av gasturbin GT10B 
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All känslig elektronik som t ex styrsystem, frekvensomriktare, skydd, datorer mm 
sitter i ett separat kontrollrum eftersom delar runt gasturbinen är Ex-klassad, dvs. 
explosionsrisk finns. Det är från kontrollrummet som hela maskinen styrs och 
övervakas. I vissa fall kan gasturbinen stå hela 400 m ifrån kontrollrummet. 

3 Beskrivning av kraftsystemet 
I kontrollrummet finns kraftsystemet som försörjer gasturbinens alla motorer, pumpar 
och styrsystem mm. Kraftsystemet består av ett lågspänningsställverk som matas av 
en transformator. I ställverket sitter alla frekvensomriktare, styrsystem, mindre 
transformatorer och skydd. Systemet är ett avbrottsfritt kraftsystem, vilket menas att 
även om matande spännig in till kontrollrummet försvinner ska fortfarande systemets 
viktigare delar fungera. Detta sker mha ett backup-batteri som laddas kontinuerligt.  
 
I systemet omfattas hela kedjan från transformator via skydd och ner till last, se 
bilagor 1-4 och komponentförteckning bilaga 5. Nedan följer en mer ingående 
beskrivning av de delar av kraftsystemet som rapporten behandlar. 
 

3.1 Matning till kraftsystemet 

Se enlinjeschema bilaga 1 
 
Beroende på i vilket land gasturbinen skall placeras kan matningen variera från 380-
480 V. I rapporten behandlas ett standardfall och beräkningarna baseras på 

VU H 400= och kAIk 35=  från matande nät. Kraftsystemets transformator som är 
kopplad på det matande nätet ger 400V ut på sekundärsidan. Den är Dyn11-kopplad 
och direktjordad. 
 

3.2 Smörjoljepumpar 

Se enlinjeschema bilaga 2 
 
Smörjoljepumparna har till uppgift att smörja turbinens lager. Detta är mycket viktigt 
att det fungerar, stannar pumparna brister lagren och turbinen stannar. Pumparna 
matas från frekvensomriktare som tar spänningen från backup-batteriet vid ett 
eventuellt spänningsbortfall. Applikationen kan illustreras enligt figur 5, från [4]. 
Motorerna är kraftigt överdimensionerande och en 30 kW motor drar sällan mer än 15 
kW.  
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Figur 5. Applikation med frekvensomriktare och backup-batteri. 
 

3.3 UPS-system 

Se enlinjeschema bilaga 3 
 
UPS-systemets uppgift är att försörja viktiga delar som t.ex. styrsystem och 
operatörsstationer utan avbrott, dvs. även vid ett eventuellt spänningsbortfall. UPS-
systemet består av en transformator som matas av en frekvensomriktare. Anledningen 
till att frekvensomriktare används är att det är enkelt att gå in med backup-batteriet på 
likspänningsledet i frekvensomriktaren, se figur 5. 
 

3.4 Servodrift 

Se enlinjeschema bilaga 3 
 
Servomotorn har till uppgift att styra luftspjällen som i sin tur vinklar luftflödet inne i 
gasturbinen. Servomotorn är trefas PWM-styrd och matas från en servocontroller. 
 

3.5 Operatörsstation 

Se enlinjeschema bilaga 3 
 
Operatörsstationen består av en PC med kringutrustning som t.ex. skärm och olika 
skrivare. Från operatörsstationen styr och övervakas gasturbinens styrsystem. 
 

3.6 I/O-enheter 

Se enlinjeschema bilaga 4 
 
I kontrollrummet finns det ett stort antal digitala och analoga I/O-enheter som skickar 
signaler från styrsystemet och tar emot signaler från t.ex. givare på gasturbinen. I 
denna rapport behandlas en digital utgång kopplad till ett relä, en digital ingång 
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kopplad till en felsignal, en analog signal från en mätkrets 4-20mA, en analog signal 
från en PT100-givare och en analog signal från ett termoelement. 
 

4 Kortslutningar 

4.1 Beskrivning av en kortslutning 

Med kortslutning menas kontakt med lågt motstånd mellan två punkter med olika 
potential. I en enfasig växelströmskrets där spänningen inte påverkas av 
kortslutningen får strömmen si  i tillståndet efter kortslutningen en större amplitud och 
en annan fasförskjutning i förhållande till spänningen än före kortslutningen. Enligt 
elläran kan övergången från förloppet efter kortslutningen beskrivas med en 
likströmskomponent ti , som avtar snabbt med tiden. Den resulterande strömmen blir 
alltså ts iii += . Förloppet återges enligt figur 6, hämtad från [6]. 
Övergångsströmmens storlek och varaktighet beror av strömmens momentanvärde i 
det ögonblick då kortslutningen inträffar och av förhållandet mellan resistans och 
reaktans i den kortslutna kretsen. 

 

 
 
Figur 6. Förlopp vid kortslutning. 
 
Ett stort problem i anläggningar är intermittenta ljusbågar som kan upphöra spontant 
för att sedan komma tillbaka. Glappkontakt är ett exempel på intermittent fel som kan 
ge upphov till ljusbågar. Felströmmen vid dessa fel blir då inte tillräckligt stora för att 
skydden ska lösa ut, eftersom felströmmen består av upprepade strömpulser. 
Ljusbågar är mycket farliga för omgivningen vid bränder i kablar och de kan 
förekomma vid alla ledarareor. 
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4.2 Vanligaste typerna av kortslutningar 

Kortslutningar kan uppstå på olika sätt, de olika felen kan rangordnas enligt följande:  
 

- Enfasig jordslutning (80% av alla fel) 
- Tvåfasig kortslutning (15 % av alla fel). Denna typ av fel degenereras oftast 

till en trefasig kortslutning. 
- Trefasig kortslutning (5% av alla fel) 

 
Nedan beskrivs de vanligaste feltyperna med kopplingsbild och dess konsekvenser 
enligt  [1]. 
 

4.2.1 Symmetrisk trefasig kortslutning 

Symmetrisk trefasig kortslutning orsakar höga felströmmar med termiska och 
mekaniska påkänningar. Risk för pendlingar och urfasfall, se figur 7. 
 

 
 
Figur 7.  Symmetrisk trefasig kortslutning 
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4.2.2 Tvåfasig kortslutning 

Den tvåfasiga kortslutningen ger något lägre felströmmar jämfört med en trefasig 
kortslutning, se figur 8 och avsnitt 5.3. 
 

 
 
Figur 8. Tvåfasig kortslutning 
 

4.2.3 Tvåfasig jordslutning 

Vid tvåfasig jordslutning beror felströmmens storlek helt på jordningsmetod. I ett 
direktjordat nät blir strömmen lika stor som i en trefasig kortslutning. I ett 
högimpedansjordat nät blir strömmen relativt liten pga att den höga impedansen i 
jordledningen begränsar strömmen, se figur 9. 
 

 
 
Figur 9. Tvåfasig jordslutning 
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4.2.4 Enfasig jordslutning 

Felströmmens storlek beror helt på jordningsmetod. I direktjordat nät blir strömmen 
lika stor som i en tvåfasig kortslutning. I högimpedansjordat nät blir strömmen relativt 
liten liten pga att den höga impedansen i jordledningen begränsar strömmen, se figur 
10. 

 
 

Kortslutningsströmmar 

 Del av kortslutningsströmmarna i ledare och jord 
 
Figur 10.  Enfasig jordslutning 
 

5 Kortslutningsberäkningar 

5.1 Data för systemets delar 

För att kunna göra kortslutningsberäkningar krävs en hel del data om kraftsystemets 
utrustning. Data för systemets delar finns sammanställd i en komponentförteckning i 
bilaga 5.  
 

5.2 Allmänt 

För att kunna dimensionera en anläggning och att kunna välja rätt kortslutningsskydd 
måste man ta hänsyn till olika kortslutningsströmmar som skiljer sig i fråga om 
storleken. Den högsta effekten fås ur en trefasig kortslutning nära kraftkällan och den 
minsta, och kanske vanligaste, fås ur en enfasig kortslutning långt ifrån kraftkällan. 
 

- Den största kortslutningsströmmen bestämmer erforderlig 
kortslutningshållfasthet för elutrustningen och valet av kortslutningsskydd. 
 

- Den minsta kortslutningsströmmen och andra sidan avgör valet av 
kortslutningsskydd med hänsyn till utlösningsvillkoret. 
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För att inte handräkningen skulle bli allt för komplex var det tvunget att göra vissa 
förenklingar och antaganden. Enligt [4] kan man försumma ledningens reaktans om 
ledarens area är mindre än 95mm2. Detta kan göras då ställverket är ett Lv-ställverk 
med HU  < 1 kV och de delar som granskats har en maxarea på 25mm2. Vissa 
impedanser för kablarna inne i ställverket har försummats pga deras korta längder 
relativt sett kablarna ut till gasturbinen. För de flesta kablarna har dock reaktansen 
räknats med då impedansen tagits fram enligt [3]. För kablar med små areor och som 
inte finns i tabeller har endast resistansen räknats fram enligt: 
 

a
RCU

5,17
=  

 
där 
 
a = area i mm2 

Ω=CUR /km 
 
Vid beräkning av slinga 2-8 antas UPS-transformatorn vara tillkopplad och inte 
BYPASS-transformatorn, se bilaga 3. Vidare har operatörsstationens lasteffekter 
antagits vara maxlast och vid effektfaktorn = 0,9. 
 

5.3 Maximal respektive minimal kortslutningsström 

Som nämndes tidigare fås den maximala kortslutningsströmmen vid en trefasig 
kortslutning och den minimala kortslutningsströmmen fås vid en enfasig kortslutning. 
Trefasig kortslutning beräknas enligt: 
 

H

k
k U

SI
*33 =  eller 

k

H
k Z

U
I

3
3 =  

 
Den enfasiga kortslutningen har samma ström som en tvåfasig kortslutning i ett 
direktjordat nät enligt [1], se figur 10 och beräknas enligt: 
 

 
 
 
 

5.4 Beräkningsförfarande 

Enlinjeschema enligt bilagor 1-4. 
 
Beräkningarna baserar sig på s.k. delkortslutningseffekter som går ut på att 
kortslutningseffekten för nätets olika delar beräknas för sig.  
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Nedan följer de formler som används för att räkna kortslutningseffekter och 
kortslutningsströmmen från matande nät ut till lasten på slinga 1-8. 
Beräkningsförfarandet är relativt lika oavsett vilken slinga som beräknas. Fullständiga 
beräkningar finns samlade i bilaga 6. 
 
Matande nät: 

KHk IUS **3=  
 
För huvudtransformator: 

n
k

k S
u

S *100
=  

 

Summerade effekter efter huvudtransformator: 

Vid impedanser i serie enligt figur 11 kan nedanstående formler med härledning 
användas. 

    
 
Figur 11.  Impedanser i seriekrets 
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Kortslutningseffekt i punkten 

21

2

11
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Impedans före kablar: 

Trefas 
k

H
k S

UZ
2

1 =  

 

Enfas 
k

f
k S

U
Z

2

1 =  

 
Impedans för  kabel: 

LrZk *2 =  ohm/fas, mmr /Ω= , L = längd i meter 
 
Total impedans: 

21 kkk ZZZ +=  
 
Kortslutningseffekt och kortslutningsström i felstället: 

Trefas 
k

H
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Enfas 
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kZ  i enfasfallet är summan av impedanserna i den krets som genomflyts av 

kortslutningsströmmen och i trefasfallet impedansen i en fas. 
 
Spänningslagen: 
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Strömlagen: 

1

2

2

1

1

2
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U
U

I
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N
N

I
I

=⇒=  

 
Omvandling mellan AC och DC: 

För trefasomriktare dLL VV *78,0=  enligt [5]. 
 
För enfaslikriktare acd VV *9,0=  enligt [5]. 
 
Effektomvandling: 

ututininutin IUIUSS **** =⇒= ηη  där η = verkningsgraden 
 

5.5 Framräknade effekter och strömmar 

Kortslutningsberäkningar har gjorts på alla slingor. I slinga 4-8 har dock 
kortslutningsströmmen beräknats vid I/O-enheterna. I tabell 1 finns framräknade 
effekter och strömmar redovisade. 
 
Tabell 1.  Framräknade värden vid felstället 

Slinga )(ΩkZ * )(kVASk  )(1 AI ACk  )(2 AI ACk  )(3 AI ACk  
1 0,61 120 - 223 257 
2 3,86 16,7 - 33 38 
3 1,53 34,6 150 - - 
4-8 2,3 0,317 1,4 - - 

 
*Impedans per fas vid trefas och serieimpedans vid enfas. 
 

6 Allmänt om Skydd 
I avsnitt 413.1 i SS 436 40 00 står det att ”Automatisk frånkoppling av matningen 
fodras när ett fel uppstår och det finns risk för skador på personer på grund av 
beröringsspänningens värde och varaktighet (se IEC 60479-1)”. 
 

6.1 Kortslutningsskydd 

Kortslutningsskydd ska vara dimensionerade så att kabeln inte skadas eller orsakar 
skada i omgivningen genom termiska och mekaniska påkänningar. 
Kortslutningsskydd kan bestå av säkring, dvärgbrytare även kallad MCB (Miniature 
Circuit Breaker) eller effektbrytare även kallade MCCB (Molded Case Circuit 
Breaker). Vid valet av kortslutningsskydd ska minsta kortslutningsströmmen beaktas 
eftersom utlösningsvillkoret ska uppfyllas, se avsnitt 7. 
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6.2 Överströmsskydd 

Med överström menas en ström som är större än strömvärdet för en ledare eller större 
än märkströmmen. Överströmsskyddet har till uppgift att bryta vid överlast av kabeln 
så att inte överströmmen ger upphov till temperaturstegringar som kan skada skarvar, 
anslutningar, isolering och ledarens omgivning. Ett överströmskydd eller dvärgbrytare 
som skyddar en kabel måste uppfylla följande villkor: 
 

ZnB III ≤≤  det vill säga: 
 
Belastningsströmmen BI  ska vara mindre eller lika med överströmsskyddets 
märkström nI , som ska vara mindre eller lika med strömvärdet för ledaren ZI . 
Strömvärdet anger högsta belastningsström som kabeln tål. 
 

6.3 Skydd i kraftsystemet 

6.3.1 Effektbrytare (MCCB) 

Effektbrytarna är elektromekaniska effektbrytare med termomagnetisk utlösare från 
Merlin Gerin. Brytningsförmågan cuI = 25kA, se figur 12. 
 

  
 
Figur 12.  Merlin Gerin Effektbrytare med kortslutnings- och överströmskydd 
 
Effektbrytarna fungerar både som kortslutningsskydd och överströmsskydd. På 
skydden kan överströmmen rI  ställas in mellan nI*18,0 − . Överströmskyddet löser 
ut med inverttidskarakteristik, vilket innebär att skyddet löser snabbare ju större 
strömmen är. Kortslutningsströmmen mI  är fast i de skydd som avgränsningen 
innefattar och är satt till nI*8 . I figur 13 visas frontpanelen med dess inställningar 
och utlösningskurvan för en effektbrytare. 
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Figur 13.  Panel med Ir och Isd, där Isd är fast, samt utlösningskurva. 
 
Effektbrytare Q30 är överliggande skydd och Q22, Q12, Q28 och Q18 skyddar 
underliggande frekvensomriktare, se bilaga 2 och 3. I tabell 2 finns skyddens 
inställningar samt de skyddade kablarnas strömvärde samlade. 
 
Tabell 2.  Inställningar för effektbrytare och strömvärde för kablar 

Skydd Area på 
skyddad kabel 
(mm2) 

Inställning för 
överlastskydd 

rI (A) 

Fast värde för 
kortslutningsskydd 

mI  (A) 

Strömvärde  

ZI  * (A) 

Q30 25 100 800 101*0,7 = 70,7 
Q22 10 40 320 60*0,7 = 42 
Q12 16 64 640 80*0,7 = 56 
Q28 2,5 16 128 25*0,7 = 17,5 
Q18 2,5 16 128 25*0,7 = 17,5 

 
* Vid förläggningssätt E. Enligt tabell A.2 och A.10 SS 424 14 24, se [3]. Faktorn 0,7 är 
omräkningsfaktorn vid förläggning av kablar på stegar med fler än 9 kablar i bredd och 3 stegar i höjd. 
 

6.3.2 Dvärgbrytare (MCB) 

Längst ner i systemets hierarki sitter det dvärgbrytare som skyddar mot mindre 
kortslutningseffekter, se bilaga 3 och 4. Dvärgbrytarna är av fabrikat Moeller och av 
typ C, se figur 14. Dessa tillåter kortvariga högre strömstötar och har 
brytningsförmåga cuI = 6 kA.  
 
I styrsystemets I/O-enheter som matas via dvärgbrytare sitter det glassäkringar om 0,1 
A (F) som skyddar in eller utgången. 
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Figur 14.  Moeller PLN-6 Dvärgbrytare (MCB). 
 
I tabell 3 finns skyddens brytström samt de skyddade kablarnas strömvärde samlade.  
 
Tabell 3.  Brytström för dvärgbrytare och strömvärde för kablar 

Skydd Area på skyddad 
kabel (mm2) 

Brytström I  Strömvärde ( ZI ) * 

F1 1,5 10 16*0,7 = 11,2 
F2 2,5 4 25*0,7 = 17,5 
F3 1,5 6 16*0,7 = 11,2 
F4 0,5 6 ~3*0,7 = 2,1 
F5 0,5 4 ~3*0,7 = 2,1 
F6 1 4 10*0,7 = 7 

 
* Strömvärden för styrkablar. Enligt tabell A.7 och A.10 SS 424 14 24. Värden för 0,5 mm2 finns ej 
dokumenterade i tabellerna så det värdet är uppskattat. Faktorn 0,7 är omräkningsfaktorn vid 
förläggning av kablar på stegar med fler än 9 kablar i bredd och 3 stegar i höjd. 
 

6.3.3 Frekvensomriktare 

Systemets frekvensomriktare är av fabrikat Yaskawa, se figur 15, och används dels 
för att styra motorer men även för att på ett smidigt sätt kunna koppla in backup-
batteriet på frekvensomriktarens dc-mellanled. Omriktarna har inbyggd 
strömbegränsning som tillåter 150 % (vid långa kabellängder) och 120 % (vid korta 
kabellängder) överström under 1 minut för att sedan lösa ut, enligt [9]. Det finns även 
skydd för jordfel integrerat och ett skydd som löser ut momentant (< 0,2s) då 
strömmen överstiger 200 % av märkströmmen. Dessa skydd är till för att skydda 
frekvensomriktaren, se tabell 4. 
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Figur 15.  Yaskawa F7 frekvensomriktare 
 
Frekvensomriktaren har även ett överspänningsskydd som också har till uppgift att 
skydda själva omriktaren. Skyddet fungerar så att det mäter spänningen på dc-
mellanledet från matande nät (566 VDC) och backup-batteriet (440 VDC). Så fort 
spänningen överstiger 800 V kommer frekvensomriktaren att lösa ut och därmed 
stanna motorerna eller pumparna vilket som nämndes tidigare, är mycket kritiskt. 
Varierande generatorspänningar och åsknedslag kan göra att överspänningsskyddet 
löser ut, därför sitter det på ac-sidan en applikation som detekterar transienter med 
snabb stigtid och bryter ac-matningen så att omriktaren går över till batteridrift. När 
ac-matningen är stabil igen kopplas omriktaren tillbaks till matande ac-spänning.  
 
Vid långa ledningar och hög frekvens ökar impedansen och därmed förlusterna i 
ledningar. För att minska förlusterna i långa ledningar minskar man därför 
frekvensomriktarens sk kopplingsfrekvens som är en överliggande frekvens.  
 
Är det en lång ledning med en liten drift kan det bli så att ledningen tar upp hela 
spänningsfallet och motorn står still samtidigt som frekvensomriktaren varnar för 
överlast. 
 
Tabell 4.  Frekvensomriktarnas brytströmmar 
Skydd Inställd Märkström mI  

(A) 

Överströmsskydd 
1,5/1,2* mI  (A) 

Momentant skydd 2* mI  
(A) 

FO1 +T1 62,3 93,5 125 
FO2 +T6 13,3 16 26,6 
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6.3.4 Servocontroller 

Servocontrollern är programmerbar och av fabrikat MOOG, se figur 16. Dess uppgift 
är att styra en borstlös servomotor. Utspänningen till servomotorn har PWM-mönster. 
I servocontrollern finns det överströmskydd som begränsar momentet till 9,3 Nm eller 
motsvarande 15 A samt ett överspänningsskydd som kontrollerar dc-mellanledet och 
bryter och varnar då spänningen överstiger 400 VDC. Det sitter även ett 
kortslutningsskydd som känner av fas till fas-kortslutning. Uppgifterna om skyddet är 
dock osäkra och i rapporten har det antagits att skyddet löser momentant, dvs < 0,2 s 
vid en ström som överstiger 50 A. 
 

 
 
Figur 16.  MOOG servocontroller. 
 

6.4 Val av effektbrytare 

Vid val av effektbrytare i en fördelning är följande faktorer dimensionerande: 
 

- Den maximala driftströmmen bI  som kretsen ska hantera  
- Den maximala kortslutningsströmmen kI  i den punkt effektbrytaren skall 

installeras. 
 
Effektbrytaren väljs så att: 
 

- Effektbrytarens märkström bn II ≥  
- Effektbrytarens brytförmåga kcu II ≥   
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7 Utlösningsvillkor 

7.1 Allmänt 

Enligt 413.1.3.3 tabell 41A i SS 436 40 00 finner man att maximala 
frånkopplingstiden är 0,2 s vid U0 = 400V (Nominella spänningen). Dock får enligt 
413.1.3.5 huvudledningar tillåtas en frånkopplingstid av längst 5 s och gruppledningar 
som enbart matar stationär materiel en frånkopplingstid som överstiger 0,2 s, dock 
inte längre än 5 s. 
 
En säkring eller ett skydd ska alltså lösa inom en kort tid. Vid långa ledningar och ett 
klent matande nät erhålls en hög impedans som begränsar utlösningsströmmen. Vid 
tvåfasig kortslutning eller jordslutning som innebär den minsta ström, blir denna 
ström ej så stor att säkringen/skyddet löser inom den korta tiden pga. ledningsslingans 
impedans. 
 

7.2 Kontroll av utlösningsvillkoret 

För dvärgbrytare har 0,1 s använts som utlösningsstid. Effektbrytarna, 
frekvensomriktaren och servocontrollern har setts som en effektbrytare med 
momentanutlösare, dvs. utlösningstid 0,2 s. Beräkningarna har skett mha. 
tabellsamlingarna SS 424 14 04, SS 424 14 02 (utgåva 1) och med 
dimensioneringsprogrammet El-vis. I tabell 5, 6 och 7 finns maximal ledningslängd 
för respektive skydd samlade. I de olika tabellerna används spänningsfaktorn c, detta 
för att ta hänsyn till spänningsvariationer i nätet. Begynnelsetemperaturen har antagits 
vara 70°C för isolerade ledare. 
 
Tabell 5.  Effektbrytare 0,2 s 

Skydd Kabelarea 
(mm2) 

Effektbrytarens 
märkström 
(momentanutlösare) 

kI eller mI  (A) 

Maximal 
ledningslängd 
(m) 1 

Maximal 
ledningslängd 
räknat i El-vis 
(m) 2 

Ungefärlig verklig 
ledningslängd (m) 

Q30 25 100*8=800 166 43 1 
Q22 10 40*8=320 151 80 5 
Q12 16 64*8=512 168 - 5 
Q28 2,5 16*8=128 104 54 5 
Q18 2,5 16*8=128 104 - 5 

1 Enligt tabell 7A SS 424 14 02.  Räknat med huvudspänningen 400 V. Spänningsfaktorn c = 0,7. 
2 El-vis klarar inte av att hantera flera olika spänningsnivåer i systemet. 
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Tabell 6.  Omriktare ~ 0,2 s 
Omriktare Kabelarea 

(mm2) 
Omriktarens 
märkström 
(momentanutlösare) 

kI eller mI  (A) 1 

Maximal 
ledningslängd 
(m) 2 

Maximal 
ledningslängd 
räknat i El-vis 
(m) 3 

Ungefärlig 
verklig 
ledningslängd 
(m) 

FO1 +T1 16 2*62,3=124,6 677 368  
(236 vid 270 V) 

400 

SC 4 50 423 142  
(50 vid 254 V) 

400 

SC 4 20 - 519  
(290 vid 254 V) 

400 

 

1 Servocontrollern bryter vid fas-fas-kortslutning. Dess märkström är ej känd, därmed är värdet 
uppskattat. 
2 Enligt tabell 7A SS 424 14 02.  Räknat med huvudspänningen 400 V. Spänningsfaktorn c = 0,7. 
3 El-vis klarar inte av att hantera flera olika spänningsnivåer i systemet. 
 
Tabell 7.  Dvärgbrytare typ C, 0,1 s 

Skydd Kabelarea 
(mm2) 

Dvärgbrytarens 
märkström (A) 

Förimpedans 
(mΩ) 

Maximal 
ledningslängd 
(m) 1 

Maximal 
ledningslängd 
räknat i El-
vis (m) 2 

Ungefärlig 
verklig 
ledningslängd 
(m) 

F1 1,5 10 796 47 28 10  
F2 2,5 4 796 263 212 20 
F3 1,5 6 796 98 70 10 
F4 0,5 6 1220 ~30 - 10 
F5 0,5 4 1220 ~54 - 10 
F6 1 4 1220 ~100 - 10 

 
1 Enligt tabell 10 i SS 424 14 04. För F4-F5 har värdet uppskattats eftersom det inte finns listat i 
tabellerna. Värden tagna ur tabell för 230/400 V nät. Spänningsfaktorn c = 0,95. 
2 El-vis klarar inte av att hantera flera olika spänningsnivåer i systemet. 
 
Frekvensomriktaren och servocontrollerns utgångar har inte konstant frekvens (50 Hz) 
utan varierar i frekvens, vilket medför varierande ledningsimpedanser. Likaså minskar 
ledningsimpedansen vid en minskad kopplingsfrekvens från frekvensomriktaren, se 
avsnitt 6.3.3. Detta spelar in vid kontroll av utlösningsvillkoret men hänsyn har inte 
tagits till detta i rapporten pga det är svårt att anta en fast frekvens och att det är svårt 
att föra in dessa faktorer i de beräkningshjälpmedel som använts. 
 

8 Spänningsfall 
Vid långa kabellängder ökar också spänningsfallet på ledningen. Siemens har som 
krav att spänningsfallet inte får överstiga 5 %, dvs. kabelns spänningsfall får inte vara 
mer än 5 % av den nominella spänningen. Funktionen hos kablarna har kontrollerats 
på motorkablaget och signalkablaget till I/O-enheterna. I tabell 8 finns framräknade 
spänningsfall. 
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För att beräkna spänningsfallet har följande formler använts: 
 
DC  : lRIU DC ***2=∆  
AC 1-fas : lZIU ***2=∆  
AC 3-fas : lZIU ***3=∆  
 
Där: 
I = Ström (A) 

DCR = Likströmsresistans (Ω /km) 
Z = Växelströmsimpedans (Ω /km) 
l = Längd (km) 
 
Tabell 8.  Framräknade spänningsfall 

Slinga Ledningens 
totala 
impedans* 
(Ω) 

Sp.fall 
(V) 

Sp.fall 
(%) 

Sp.fall  
framräknat 
med El-vis 
(%) 

Maximal 
längd map 
sp.fallet 5% / 
Räknat i El-
vis (m)  

Minimal 
kabelarea 
för längden 
400m / 
Räknat i El-
vis  (mm2) 

Notis 

1 
 

0,54 (~410m) 51 22,2 19,1 108,5 / 130 70-95 / 50 Z vid 55°C 

2  
 

2,33 (~417m) 13,75 5,98 5,72 372 / 372 6 / 4 Räknat på 
I=continous 
stall current. Z 
vid 55°C 

3  
 

0,138 (~10m) 3,55 1,55 1,55 - - Räknat med 
okänd 
last=1500W och 
cosϕ = 0,9. Z 
vid 55°C 

4  
 

33,94 
(~420m) 

- - - - - Inget sp.fall har 
beräknats pga 
att all spänning 
är över kabeln, 
ingen last finns i 
slingan. R vid 
20°C 

5  
 

8,48 (~420m) 
 

0,89 3,7 3,20 - - R vid 20°C 

6  
 

798 (~420m) - - - - - Bevakad av 
isolator HiS 
2062. R vid 
20°C 

7  
 

16,56 
(~420m) 

0,0133 64 56 - - Bevakad av 
isolator HiS 
2072. R vid 
20°C 

8  
 

16,97 
(~420m) 

0,679 2,83 2,45 - - R vid 20°C 

* Enkel längd 
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9 Selektivitet 

9.1 Allmänt 

När kortslutningsskydden ska samordnas bör man se till att få önskad 
selektivitetsnivå, vilket innebär att apparater som placeras i serie i en anläggning ska 
koordineras så att endast det skydd som befinner sig direkt uppströms ett fel löser ut. 
På så sätt bibehålls matningen till alla felfria delar av anläggningen. De vanligaste 
selektivitetsteknikerna är: 
 

− Strömselektivitet 
− Tidsselektivitet 
− Logisk selektivitet 

 
I rapporten behandlas endast ström- och tidsselektivitet. 
 

9.2 Selektivitetsgräns 

 
En selektivitetsgräns sI  kan definieras enligt: 
 

- Felström > sI  : nedströms och uppströms skydd löser ut 
- Felström < sI  : endast nedströms skydd löser ut 

 
Selektivitetsgränsen måste alltid ställas upp i relation till största felström 3kI  som kan 
uppkomma vid nedströms skydd. Selektiviteten kan sägas vara total eller begränsad i 
ett system. Definitionen är: 
 

- Total selektivitet fås då sI  > 3kI , d v s inga felströmmar kan förekomma som 
skulle lösa ut uppströms och nedströms skydd. 
 

- Begränsad selektivitet fås då sI < 3kI . För felströmmar upp till sI  kommer 
endast nedströms skydd att lösa ut, därutöver löser båda skydden ut samtidigt. 

 

9.3 Strömselektivitet 

De effektbrytare som används i systemet är elektromekaniska och inte elektroniska 
vilket bl.a. betyder att de inte har några inställningar för fördröjningar. Detta medför 
att strömselektivitet gäller för effektbrytare och dvärgbrytare. Denna teknik bygger 
helt på skillnaden i ströminställningar i de olika apparaternas skydd, se figur 17. 
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Figur 17.  Strömselektivitet 
 
Siemens använder effektbrytare av modell Compact NS från Merlin Gerin och detta 
gör att man erhåller ”naturlig selektivitet” mellan effektbrytarna. Strömselektivitet vid 
överlast gäller så snart förhållandet mellan skyddsinställningarna i uppströms och 
nedströms apparat är: 
 

- Större än 1,6 för rI -inställningen (överlast) 
- Större än 2 för sdI -inställningen (kortslutning) 

 
Som nämndes i avsnitt 6.3.1 är sdI -inställningen fast.  
 

9.4 Tidsselektivitet 

Tidsselektivitet innebär en förbättring av strömselektiviteten genom att en tidsskillnad 
mellan kortslutningsstegen i skydden introduceras. Tekniken innebär att 
kortslutningsskyddets sdI  i uppströms skydd fördröjs med tiden sdt  eller t∆ , se figur 
18. 
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Figur 18.  Tidsselektivitet 
 
Systemets effektbrytare har inte några inställningar för tidsfördröjningar men 
tidsselektivitet kan ändå uppnås vid låga kortslutningsströmmar. Detta kan 
åstadkommas då uppströms skydds reflexutlösning är något fördröjt. Därför kommer 
nedströms skydd, som har lägre märkström, att reagera snabbare. Det löser alltså ut på 
kortare tid än fördröjningen i uppströms skydd. Enda kravet är att förhållandet mellan 
skyddens märkström är större än faktor 2,5.  
 
I tabell 9 finns effektbrytarnas förhållande listade. 
 
Tabell 9. Förhållande mellan effektbrytarna  

Skydd 
21 / nn II  21 / rr II  21 / sdsd II  

Q30/Q22 2,5 2,5 2,5 
Q30/Q28 6,25 6,25 6,25 

 
Tabell 9 visar att mellan effektbrytarna Q30/Q22 erhålls strömselektivitet och mellan 
Q30/Q28 erhålls tidsselektivitet. 

9.5 Upprättande av selektivplan 

Selektivplaner har gjorts i Ecodial 3 som är ett dimensioneringsprogram från 
Schneider Electric. Även utlösningskurvor för de två frekvensomriktarna har ritats i, 
dock ej för servocontrollern eftersom dess utlösningskarakteristik är okänd. 
Dvärgbrytarna i systemet som är av fabrikat Moeller typ C har antagits ha samma 
utlösningskarakteristik som en liknande dvärgbrytare av fabrikat Merlin Gerin, 
eftersom just den modellen inte finns i dimensioneringsprogrammet. Selektivplaner 
har tagits fram för alla slingor från effektbrytare ner till dvärgbrytare.  
 
Diagrammen är logaritmiska ström-tid-diagram och visar överströmsinställningen, 
kortslutningsströminställningen samt utlösningstider, se bilaga 7. Att tänka på är att 
strömmen ej behöver vara lika i hela slingan pga. att den ”transformeras” av 
frekvensomriktare, dc-aggregat och transformatorer. 
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10 Resultat 

10.1 Kortslutningsströmmar och utlösningsförlopp 

Nedan följer en sammanställning av händelseförloppet för de framräknade 
kortslutningsströmmarna. Minsta kortslutningsström, skyddsinställningar och 
strömvärden är hämtade från tabell 1-4. Vissa beräkningsresultat är hämtade från 
bilaga 6. Utlösningskurvorna från bilaga 7 har också använts vid sammanställningen. 
 
För slinga 1: 

Minsta kortslutningsström som kan fås vid fel längst ut vid lasten är 223 A. Detta 
kommer att medföra att frekvensomriktarens interna skydd löser ut momentant. Vid 
eventuellt jordfel eller jordslutning kommer frekvensomriktarens jordfelsskydd att gå 
in. 
 

För slinga 2: 

Minsta kortslutningsström som kan fås vid fel längst ut vid lasten är 33 A. Eftersom 
servocontrollern har inbyggt fas till fas-kortslutningsskydd kommer den lösa 
momentant vid två- och trefasig kortslutning.  
 
Vid jordfel blir strömmen 33 A eller 64 A på servocontrollerns uppsida och 107 A på 
uppsidan av transformatorn. Detta medför att frekvensomriktaren kommer lösa 
momentant. Frekvensomriktaren löser tidigare än dvärgbrytaren eftersom 
frekvensomriktarens momentana gräns är lägre än dvärgbrytarens. (Skulle däremot 
strömbegränsningen hinna dra ner strömmen till 15 A på motorsidan skulle det bli 29 
A på servocontrollerns uppsida och 48 A på transformatorns uppsida, vilket också 
skulle innebära att frekvensomriktaren löser momentant.) 
 
Högsta ström servomotorn kan dra vid överlast är 12,4 A och det medför att 
servocontrollern drar 24 A eller 40 A på transformatorn uppsida. Följden blir att 
frekvensomriktarens momentana skydd löser ut innan dvärgbrytaren. 
 

För slinga 3: 

Vid kortslutning blir minsta kortslutningsströmmen 150 A. Detta kommer att medföra 
att dvärgbrytaren löser momentant innan frekvensomriktaren. Vid överlast, tex. att en 
extra last med för stor effekt kopplas in kommer dvärgbrytaren att bryta olika snabbt 
beroende på hur stor strömmen är. 
 
Endast den utrustning som finns installerad drar 1166W, vilket motsvarar 5,6 A. 
Skulle en extra last som tex. en dammsugare med en effekt av 1500W kopplas in blir 
strömmen 13 A och MCB-säkringen skulle lösa efter ca 20 s. Dock är det sällan 
operatörsstationens utrustning drar maxeffekt kontinuerligt. 
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För slinga 4-8: 

En kortslutning vid I/O-enheterna ger en maximal kortslutningsström på 12 A på 24 
VDC-sidan. Överfört till 230 VAC-sidan blir strömmen endast 1,4 A eller 2,33 A 
innan transformatorn. Detta medför att inga skydd kommer att lösa vid felström. Dc-
aggregatet är osäkrat och har en märkström på 10 A. Detta kan medföra att den vid 
kortslutning går sönder efter en längre tid med följden att alla underliggande enheter 
tappar sin matning. 
 

10.2 Utlösningsvillkoret 

För alla kablage inne i ställverket är utlösningsvillkoret väl uppfyllt, detta på grund av 
att kabellängderna sällan överstiger 20 m.  
 
De kablage som går till smörjoljepumparna och till servodriften, dvs. de som är 400 m 
långa uppfyller också utlösningsvillkoret då tabellslagning används. De stora 
skillnaderna mellan tabellslagning och beräkningar i El-vis kan dels bero på att 
tabbellerna i SS 424 14 02 inte tar hänsyn till förimpedansen och dels på att det är 
svårt att definiera bakomliggande nät i El-vis, samt att El-vis inte klarar av att hantera 
flera olika spänningsnivåer i systemet. Därför har det i omriktarnas fall gjorts 
beräkningar både med den drivande huvudspänningen och med den utgående 
spänningen ifrån omriktarna, dvs. 270 V och 254 V. Dessutom är den momentana 
utlösningsströmmen för servocontrollern helt uppskattad då data saknas. Ifall 20 A 
(400 V, El-vis) används som utlösningsström istället för 50 A är utlösningsvillkoret 
uppfyllt. Vilket beräkningssätt/beräkningshjälpmedel som är mest rätt att använda är 
dock svårt att svara på. 
 
Som nämndes i avsnitt 7.2 spelar frekvensomriktarens och servocontrollerns frekvens 
på utgången in, men det har inte tagits hänsyn till detta vid kontroll av 
utlösningsvillkoret.  
 

10.3 Spänningsfall 

För slinga 1: 

Det stora spänningsfallet kan medföra att motorns effekt och moment försvagas. Att 
gå upp i ledararea skulle lösa problemet men blir kostsamt. Att öka utspänningen på 
frekvensomriktaren skulle kompensera för spänningsfallet. 
 
För slinga2: 

Spänningsfallet kan medföra att motorns effekt och moment försvagas. 
Spänningsfallet är på gränsen till vad som är rekommenderat. Att gå upp i ledararea 
och/eller öka utspänningen på servocontrollern (om det är möjligt) skulle också 
minska spänningsfallet 
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För slinga 3: 

Spänningsfallet är inom det rekommenderade området. 
 

För slinga 4: 

Ingen last finns, därmed allt spänningsfall över kabeln. 
 

För slinga 5: 

Kretsen har ett godtagbart spänningsfall. Reläet fungerar med spänningsfall ända upp 
till 20 %. 
 
För slinga 6: 

Kabeln är bevakad av en mätvärdesomvandlare som ska kompensera för 
spänningsfallet. 
 
För slinga 7: 

Kabeln är bevakad av en mätvärdesomvandlare som ska kompensera för 
spänningsfallet. För PT100-givaren används sk treledarkoppling. Treledarkoppling tar 
bort huvuddelen av kabelresistansens inverkan på mätvärdet men inte allt. 
Treledarkoppling kan ge ett felbidrag i intervallet 0,01-0,5 °C. För att få bästa 
mätresultat krävs fyrledarkoppling.  
 

För slinga 8: 

Kretsen har lågt spänningsfall. Strömmen är lika i hela seriekretsen så mätvärdet 
påverkas ej. 
 

11 Slutsats 
De långa kabellängderna mellan kontrollrummet och gasturbinen gör att 
utlösningsvillkor och spänningsfallsnormer inte uppfylls i vissa fall. Lösningen på 
problemet ifall man inte kan minska kabellängden är att gå upp i kabelarea eller i 
vissa fall öka spänningen. 
 
Vad gäller operatörsstationen i slinga 3 kan sägas att dvärgbrytaren är på gränsen till 
för liten om utrustningen drar maxeffekt.  
 
Strömvärdet för vissa kablar är i underkant för att klara den ström som kan uppstå, om 
föreskrifterna enligt SS 424 14 24 ska följas.  
 
Det avbrottsfria kraftsystemet har överlag god selektivitet. Det enda 
anmärkningsvärda är att den ovanliggande frekvensomriktaren löser innan 
dvärgbrytaren och servocontrollern vid jordfel eller överlast i slinga 2. Detta innebär 
att UPS-delen faller bort. Annars är det endast små överlappningar för effektbrytare 
och dvärgbrytare enligt selektivplanerna i bilaga 7. Det visade sig att 
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frekvensomriktarna skyddade kablar och motorer på ett bra sätt. Så bra att de i 
smörjoljepumparnas fall skulle lösa ut vid en eventuell kortslutning, vilket är mycket 
kritiskt.  
 
Angående besparingsmöjligheter har det inte hittats några tänkbara sådana, förutom 
att de åtgärder som har föreslagits kan ge besparingar på lång sikt, i form av säkrare 
drift mm. 
 

12 Diskussion 
I ett system innehållande spänningsomvandlare och omriktare av olika slag som gör 
att det blir flera spänningsnivåer, blir det lätt krångligt att räkna ut systemets 
strömmar. Faktorer som variationer i matande nät, varierande driftstemperaturer mm 
kan påverka beräkningarna avsevärt, därför ska de framräknade värdena endast ses 
som riktlinjer. Vissa data för komponenter som t.ex. MOOG servocontroller var 
osäkra. Därför är inte servocontrollerns roll vid beräkning av utlösningsvillkoret eller 
en eventuell kortslutning riktigt definierad utan dess inverkan har antagits vara så som 
beskrivits i rapporten. Likaså kan man inte veta exakt vilken 
frekvensomriktare/servocontroller och dvärgbrytare som löser först vid en viss 
kortslutningsström som är större än skyddets kortslutningsström.  
 
Vid tidsangivelser, vad gäller händelseförlopp vid kortslutning har det antagits att 
utlösningsvillkoret är uppfyllt. Som rapporten har visat är inte detta fallet i alla lägen, 
men det borde påverka/fördröja alla skydd relativt lika. 
 
Huruvida de teoretiska beräkningar, händelseförlopp och analyser stämmer i praktiken 
är svårt att svara på, då det i rapporten ej har tagits hänsyn till påverkan av de delar av 
systemet som finns omkring de avgränsningar rapporten behandlar. För att få en 
verklig bild av hur t.ex. mätsignaler påverkas är en praktisk uppmätning att föredra, 
då det är svårt att ta hänsyn till alla yttre omständigheter i teorin. 
 
Under arbetets gång visade det sig att mycket tid gick åt att samla in data för 
utrustning, skydd och kablar mm som var nödvändigt för framtagandet av 
selektivitetsplaner och kortslutningsberäkningar.  
 
Ämnesområden som har blivit behandlade i rapporten är kretsteori, ellära, 
kraftelektronik och drivsystem. 
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Bilaga 1 Spänningsmatning 
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Bilaga 2 Slinga 1 
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Bilaga 3 Slinga 2-3 
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Bilaga 4 Slinga 4-8 
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Bilaga 5 Komponentförteckning 
 

Spänningsmatning 
 
- Transformator T1 +BFT20GT005: 

kAI
u

kVAS

utk

k

n

5
%4

99

max =
=
=

  

Primary = 400VAC 
Secondary = 400VAC 

- Batteri (NiCd) 

AI
VDCU

k 2490
440

=
=

 

(15*kapaciteten) 
- Reläskydd –Q30 

st

AI

2000

100

=

=
 

- Sheet 0098, 0138 och 0134 i [8] 
 
Slinga1 
 

- Reläskydd –Q22 

st

AI

2000

40

=

=
 

- Reläskydd –Q12 

st

AI

2000

64

=

=
 

- Oljepump MBV51 
Lindad 270V/50Hz 
P = 2,2kW 
I = 7,3A 

- Oljepump MBV21 
Lindad 270V/50Hz 
P = 20kW 
I = 55A 

- Frekvensomriktare +T1 
Inställd brytström = 62,3A (7,3+55) 
Spänning på utgångarna = 270V 
Verkningsgrad η = 98 % vid märkström 

- Kabel MBV1001 FBBJ 3*16/16  
mmr /62,2 Ω= , mL 400=  

- Kabel MBY1012 FBBJ-EMC 3*10/10 
mmr /17,4 Ω= , mL 6=  
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- Kabel MBY1013 FBBJ-EMC 3*10/10 
mmr /17,4 Ω= , mL 10=  

- Sheet 2876 och 3035 i [8] 
 
Före Slinga 2 och 3 

 
- Reläskydd –Q28 

st

AI

2000

16

=

=
 

- Reläskydd –Q18 

st

AI

2000

16

=

=
 

- Frekvensomriktare +T6 
Inställd brytström = 13,3 A 
Spänning på utgångarna = 240V 

- Transformator 3x250/3x400V, T8 +BRA05: 

kAI
u

kVAS

utk

k

n

5~
%4,2

5,7

max =
=
=

 

- Sheet 0100 och 0144 och i [8] 
 
Slinga 2 
 

- MCB –F1 10A 
- Kabel BPA2104 FBB-AL 3G1,5 

mmr /6,27 Ω= , mL 20=  
- Servo Controller +B33.01 modell T200-410 

Spänning på utgångarna (max) VACUH 325=  
Strömbegränsning vid 9,3 Nm eller 15 A. 

- Servomotor MOOG–M01, MBT10AE005 
Peak stall current = 12,4 A 
Continuous Stall Current = 3,4 A 

- Kabel CJP1105 SABIX A812C 4x4 
mmr /5,10 Ω= , mL 400=  

- Kabel MBP1111 COMBI CP 4x1,5 (2x1) 
mmr /6,27 Ω= , mL 15=  

- Kabel MBP1105 COMBI CP 4x1,5 (2x1) 
mmr /6,27 Ω= , mL 2=  

- Sheet 2410 i [8] 
 
Slinga 3 (Vid maxförbrukning) 
 

- MCB F3 6A 
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- Kabel BPA2103 FBB-AL 3G1,5 
mmr /6,27 Ω= , mL ?=  

 
- PC 400W 
- Laserskrivare 580W 
- Bläckskrivare 68W 
- Matrisskrivare 68W 
- TFT-skärm 50W 

 
- Kabel BPA2103 FBB-AL 3G1,5 mLmmr 10,/6,27 =Ω=  
- Okänd last tex. Dammsugare ~1500W 
- Sheet 0800 i [8] 

 
Före Slinga 4-8 
 

- MCB –F2 4A 
- Kabel BPA2102 FBB-AL 5G2,5 

mmr /9,16 Ω= , mL 20=  
- Power Supply AC/DC 230/24 V 10 A. TramoETV LOTKX-210, ej säkrad. 
- Sheet 0106 i [8] 

 
Slinga 4 
 

- MCB 6A 
- Digital Input Board ABB AC100, DSDI 110AV1 32 ch, 24 VDC 
- Kabel CJP8305 FBAR-PG 2x0,5 mLmmr 420,/8,80 =Ω=  
- Sheet 3530 i [8] 

 
Slinga 5 
 

- MCB 4A 
- AC100, DO630 Digital Output. ABB 16 CH. Max load 2A, 40W DC 
- Kabel CJP8249 och MMA8209 FBAR-PG 2x1 mLkmr 420,/4,40 =Ω=  
- Relä DOLD BN3081. Voltage tolerance 0,8-1,2 VnDC 
- Sheet 3300 i [8] 

 
För Slinga 6-8 
 

- MCB 4A 
- ABB Analog input board AC400, DSAI130A 
- ABB Connection unit DSTA131 
- Sheet 0150 i [8] 

 
Slinga 6 
 

- Analog mätkrets termoelement –P01 

1166W, cos(ϕ) ≈ 0,9 
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- Isolator Temperature converter mV/TC, ELCON. HiD 2062/Type K Dual 
Channel 24 VDC 

- Termokabel CJP8511, MBB8556 och MBB8519 P/ALPTWK-4-20-KX 
mLkmr 420,/1900 =Ω=  

- Sheet 2505 i [8] 
 
Slinga 7  
 

- Analog mätkrets PT100 –P01 
- Isolator RTD/potentiometer converter, ELCON. HiD2072 Dual Channel 

24VDC 
- Kabel CJP8623 FBAR-PG 8x2x0,5 mLkmr 400,/8,80 =Ω=  
- Kabel MMA8612 FBAR-TG 3x1 mLkmr 20,/4,40 =Ω=  
- Sheet 3205 i [8] 

 
Slinga 8 

 
- Analog mätkrets 4-20mA  
- Säkring 0,1A Fast 
- Kabel CJP8467 FBAR-PG 8x2x0,5 mLkmr 400,/8,80 =Ω=  
- Kabel MMA8424 FBAR-PG 2x0,5 mLkmr 20,/8,80 =Ω=  
- Sheet 0600 i [8] 
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Bilaga 6 Kortslutningsberäkningar 
 
Slinga1 
 
Matande nät: 
 

MVAIUS KHk 25,2410*35*400*3**3 3 ===  
 
För huvudtransformator: 
 

MVAS
u

S n
k

k 48,299000*
4

100*100
===  

 
Efter huvudtransformator: 
 

MVA
SS
SSS

kk

kk
k 25,2

48,225,24
48,2*25,24*

21

21 =
+

=
+

=  

 
Impedans före kablar: 
 

Ω=== m
S
UZ

k
k 1,71

10*25,2
400

6

22

 

 
Impedans för 400m kabeln: 
 

LrZk *=  ohm/fas, mLmmr 400,/
2

*62,2
=Ω=  

 
Ω=⇒ mZk 524  

 
*2,62 är taget ur tabell och gäller för impedans i hel slinga 
 
Impedans för 10m kabeln: 
 

LrZk *=  ohm/fas, mLmmr 10,/
2

*17,4
=Ω=  

 
Ω=⇒ mZk 9,20  

 
*4,17 är taget ur tabell och gäller för impedans i hel slinga 
 
Total impedans: 
 

Ω=++= mZk 6085,125241,71  
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Kortslutningseffekt i punkten: 
 

kVA
Z

US
k

H
k 120

608,0
27022

===  

 
Kortslutningsströmmar i punkten: 
 

AII

A
U

SI

kk

H

k
k

223257*87,0*87,0

257
270*3
10*120*

*3

32

3

3

===

==
 

 
Kortslutningsströmmar på frekvensomriktarens uppsida: 
 
Verkningsgraden kan sättas till 98%.  
 
För trefasig kortslutning vid motorn: 
 

A
U

IUI
in

utut
in 177

98,0*400
257*270

*
*

===
η

 

 
För tvåfasig kortslutning vid motorn: 
 

A
U

IUI
in

utut
in 154

98,0*400
223*270

*
*

===
η
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Slinga 2 
 
Efter huvudtransformatorn: 
 
2,25MVA 
 
För T8: 
 

MVASk 3137500*
4,2

100
==  

 
Efter T8: 
 

kVASk 274
313,025,2
313,0*25,2

=
+

=  

 
Impedans före kablar: 
 

Ω== mZk 584
10*274

400
3

2

 

 
Impedans för kabel: 
 

Ω= mZk 180  (mellan trafo till servo) 

Ω= mZk 2100  (400m) 

Ω= mZk 207  (15m) 

Ω= mZk 6,27  (2m) 

 
Total impedans: 
 

Ω=Ω=+∗+++= 86,33860)*180584(26,272072100 mZk  
 
*Innan servot är det enfassystem, därmed dubblas impedansen. 
 
Kortslutningseffekter i punkten: 
 

dLL VV *78,0=  enligt [5] 
 
 
Servot har 325 V på dc-mellanledet.  
 

VVLL 254325*78,0 ==  
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kVASk 7,16
86,3

2542

==  

 
Kortslutningsströmmar i punkten: 
 

AIk 38
254*3
10*7,16 3

3 ==  

 
AIk 3338*87,02 ==  

 
Kortslutningsströmmar på servocontrollerns uppsida: 
 
 
Effektresonemang motorkfk UIUI **3** 31 =η , %98≈η  
 
För trefasig kortslutning vid motorn: 
 

AIk 74
98,0*230
254*38*3

1 ==  

 
För tvåfasig kortslutning vid motorn: 
 

AIk 64
98,0*230
254*33*3

1 ==  

 
Vid jordfel begränsar servocontrollern strömmen till 15 A på motorsidan. 
 

AI 29
98,0*230
254*15*3

1 ==  

 
Servocontrollern kommer dra 29 A. 
 
Vid överlast drar motorn 12,4 A på motorsidan. 
 

AI 24
98,0*230
254*4,12*3

1 ==  

 
Servocontrollern kommer dra 24 A. 
 
Ström på transformatorns uppsida: 
 
Vid tvåfas-kortslutning 
 

AI
U
UI 10764*

240
400* 2

1

2
1 ===  
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Vid jordfel 

AI
U
UI 4829*

240
400* 2

1

2
1 ===  

 
Vid överlast 

AI
U
UI 4024*

240
400* 2

1

2
1 ===
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Slinga 3 
 
Efter T8: 
 
274 kVA 
 
Impedans före kablar: 
 

Ω== mZk 584
10*274

400
3

2

 

 
Impedans för kablar: 
 

Ω= mZk 3,42  (mellan trafo och MCB) 

=kZ Ω= mZk 138  (mellan MCB och powersocket) 

 
Total impedans: 
 

Ω=++= mZk 7643,42138584  
 
Enfasig kortslutning medför hela serieimpedansen  
 

Ω=Ω=∗= 53,115307642 mZk  
 
Kortslutningseffekter i punkten: 
 

kVASk 6,34
53,1

2302

==  

 
Kortslutningsströmmar i punkten: 
 

A
U
SI

f

k
k 150

230
10*6,34 3

1 ===  

 
Ström på transformatorns uppsida: 
 

AI
U
UI 250150*

240
400* 2

1

2
1 ===  
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Slinga 4-8 
 
Efter T8: 
 
274 kVA 
 
Impedans före kablar: 
 

Ω== mZk 584
10*274

400
3

2

 

 
Impedans för kabel: 
 

Ω= mZk 3,42  (mellan trafo och MCB) 

Ω= mZk 169  (mellan MCB och dc-aggregat) 

Ω= mZk 350  (mellan dc-aggregat och I/O-enheter) 

 
Total impedans: 
 

Ω=+++= mZk 11505843501693,42  
 
Enfasig kortslutning medför hela serieimpedansen  
 

Ω=Ω=∗= 3,2230011502 mZk  
 
Kortslutningseffekt i punkten: 
 

acd VV *9,0=  enligt [5] 
 
Dc-aggregatet har 24VDC på utsidan 
 

VVV d
ac 27

9,0
24

9,0
===  

 

VASk 317
3,2

272

==  )250( W  

 
Kortslutningsström i punkten: 
 
Kortslutningsström på nersidan av dc-aggregatet 
 

AIk 12
27

317
1 ==  
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Ström och spänningslagen ger 
1

2

2

1

1

2

2

1

U
U

I
I

N
N

I
I

=⇒=  

 
Kortslutningsström på uppsidan av dc-aggregatet 
 

A
U

IUI k
k 4,1

230
12*27*

1

22
1 ===  

 
Ström på transformatorns uppsida: 
 

AI
U
UI 33,24,1*

240
400* 2

1

2
1 ===  
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Bilaga 7 Selektivplaner/Utlösningskurvor 
 
Slinga 1 
 

 
 



Examensarbete – Siemens IT 
Jonas Davidsson, Data och Elektroteknik 
Institutionen för Teknik och Naturvetenskap  
Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping 
 

48 

Slinga 1. Förhållande mellan Q22 och Q12 
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Slinga 2 
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Slinga 3 
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Slinga 4 
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Slinga 5-8 
 

 
 
 
 


