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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Siemens Industrial 
Turbomachinery AB som är ett väletablerat företag inom kraftgenereringsbranschen. 
Normalt levererar inte Siemens mellanspänningsutrustningen tillsammans med 
gasturbinen. Denna typ av utrustning levereras vanligtvis av andra leverantörer då 
Siemens saknar standardunderlag på den mellanspänningsutrustning som skall ingå i 
leveransen. Examensarbetet syfte var att ta fram ett helhetskoncept för leverans av 
mellanspänningsutrustning till Siemens gasturbiner, SGT-600 och SGT-700, för ett 
antal typfall. Studien innefattar utredning av leveransapplikationer, skyddsutrustning, 
dimensionering och val av utrustning. De leveransapplikationer som har valts att 
behandlas i rapporten är 10,5kV, 50Hz och 13,8kV, 60Hz för både SGT-600 och 
SGT-700. 
 
 
Nyckelord: gasturbin, ställverk, mellanspänning   
 
 
 
 
 



 

Abstract 
This report is the result of a thesis performed at Siemens Industrial Turbomachinery 
AB which has many years of experience in the business of power generation.                             
Normally the medium voltage equipment to the gas turbine is not supplied by 
Siemens. This type of equipment is usually delivered by other suppliers since Siemens 
do not have the basis of the medium voltage equipment in the actual delivery. The aim 
of the thesis was to investigate and find an overall solution for two typical examples 
for the delivery of the medium voltage equipment for the gas turbine SGT-600 and 
SGT-700. The result of the study contains protection equipment, dimension and 
options of equipment. The scope of this work contains two solutions for both gas 
turbines. The first solution is the net of 10,5kV, 50Hz and the other solution is the net 
of 13,8kV, 60Hz.  
 
 
Keywords: Gas turbine, medium voltage, switchgear  



 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som omfattar 10 poäng på 
högskoleingenjörsutbildningen Data- och elektroteknik med profilen data- och 
elsystem på Linköpings Universitet. Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial 
Turbomachinery AB i Finspång under hösten 2007.  
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Jonas Vogel och personalen på avdelningen 
OPE för många bra tips och ett trevligt bemötande samt Håkan Frid på avdelningen 
GRAE för råd i slutet av arbetet.  
 
Jag vill även rikta ett tack till Birger Boström för studiebesöket på SAPA Industri 
service.  
 
Till sist vill jag tacka min examinator Kent Axelsson ITN vid Linköpings universitet, 
campus Norrköping för korrekturläsning och goda skrivtekniska råd vid slutförandet 
av rapporten.  
 
 
Anna Carlegrim, november 2007 
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1 Inledning 
Inledningen presenterar examensarbetet, där läsaren får en grundläggande inledning 
av Siemens Industrial Turbomachinery, bakgrund, syfte, målgrupp, metod, 
metodkritik samt rapportens disposition.   
 

1.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
Koncernen Siemens finns i över 190 länder och har cirka 475 000 medarbetare. 
Siemens är ett av de största företagen inom IT, elektronik samt elkraft. I koncernen 
finns Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) som är ett väletablerat företag 
inom kraftgenereringsbranschen. SIT AB finns i Finspång och Trollhättan och har 
cirka 2300 anställda. SITs omsättning är ungefär 6 miljarder SEK per år. 
Verksamheten omfattar gas- och ångturbiner, konstruktion, produktion, service, 
utveckling samt kompletta anläggningar för att producera värme och elektricitet. 
 

1.2 Bakgrund 
Normalt levererar inte Siemens mellanspänningsutrustning tillsammans med 
gasturbinen. Leverans av denna typ av utrustning levereras vanligtvis av andra 
leverantörer då Siemens saknar standardunderlag för att göra en offert på den 
mellanspänningsutrustning som skall ingå i leveransen. 
 

1.3 Syfte 
Studien skall omfatta att utreda och ta fram ett helhetskoncept för leverans av 
mellanspänningsutrustning till Siemens gasturbiner för ett antal typfall. Studien 
innefattar utredning om leveransapplikationer, skyddsutrustning, dimensionering och 
val av utrustning. 
 

1.4 Målgrupp 
Examensrapporten riktar sig till personer som har utbildning inom området 
elektroteknik. Men med hjälp av kapitel 2, teoretisk referensram, kan även andra 
teknikintresserade personer tillgodogöra sig rapporten. Rapporten kan också vara av 
intresse för personer som jobbar inom elkonstruktion på SIT AB. 
  

1.5 Metod 
Som inledning till examensarbetet studerades mellanspänningskonceptet på två 
pågående projekt på SIT AB. Detta för att få en förståelse för vilken mellanspännings- 
utrustning som ingår i mellanspänningskonceptet och hur den ser ut. I nästa steg 
gjordes ett övergripande enlinjeschema för de tre olika ställverksfacken. Därefter 
utvecklades även ett mer detaljerat enlinjeschema som visar reläskydden i de olika 
facken. En litteraturstudie av brytare, jordningsprinciper, mätmetoder och skydd har 
pågått under hela arbetets gång. Förutom det ovannämnda så har även studiebesök 
gjorts på SAPA Industri service i Finspång och Ryaverken i Göteborg.   
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1.6 Metodkritik 
Dimensionerings- och kortslutningsberäkningarna i rapporten är beräknade för hand 
och inte med hjälp av något datorprogram. Detta medför att beräkningarna inte är helt 
exakta då det förekommer avrundningar i uträkningarna. Vidare kan det även finnas 
avrundningsfel i beräkningarna av generatorbrytaren i kapitel 4.3. Det beror på att 
beräkningarna görs med hjälp av avläsningar av generatorns effekter vid olika 
temperaturer utgående från ett diagram. Detta medför alltid en felmarginal då 
diagramavläsningen inte är hundra procent exakt. Felet från kurvläsning blir då ett 
följdfel i fortsatta beräkningar.  
 

1.7 Disposition 
• Kapitel 1 Inledning, innehåller en bakgrund till examensarbetet. Den 

innehåller även syfte, målgrupp metod, metodkritik, disposition och 
avgränsningar.  

 
• Kapitel 2 Teoretisk referensram, kapitlet ger en sammanfattning av de 

viktigaste teorier som sedan ligger till grund för examensrapporten. Här finner 
läsaren en kort introduktion om gasturbiner både SGT-600 och SGT-700, olika 
typer av skydd, mellanspänning, ställverk, ljusbågar, jordningsprinciper och 
mätinstrument. 

 
• Kapitel 3 Mellanspänningsutrustningens utseende, innehåller ställverkets 

uppbyggnad med dess fack. Dessutom ges en beskrivning av vad de olika 
facken innehåller.  

 
• Kapitel 4 Dimensionering av utrustning. I kapitlet redovisas hur 

dimensioneringen av hjälpkrafttransformatorn, de olika brytarna till 
ställverksfacken och mättransformatorerna är dimensionerade.  

 
• Kapitel 5 Kortslutningsberäkningar, innehåller ett antal beräkningar för 

kortslutningsströmmar samt kortslutningseffekter. 
 
• Kapitel 6 Leveransomfattning, kapitlet innehåller en kort beskrivning om den 

utrustning som har valts för mellanspänningsutrustningen.  
 

• Kapitel 7 Resultat, presenterar resultatet av studien. 
 

• Kapitel 8 Diskussion, i kapitlet diskuteras examensarbetets resultat och hur 
detta kan användas i rapporten. Dessutom förs en diskussion om vilka problem 
som har uppstått under arbetets gång 

  
• Kapitel 9 Slutord, innehåller rapportskrivarens personliga reflektioner om 

examensarbetet.  
 
• Kapitel 10 Fortsatt arbete, detta kapitel ger några exempel på lämpliga förslag 

för fortsatt arbete med mellanspänningskonceptet.  
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1.8 Avgränsningar 
Avgränsningar av studien gjordes eftersom examensarbetet endast omfattar 10 
veckor. Totalt blev det sju stycken avgränsningar som kan läsas nedan.  

 
• Studien omfattar enbart utrustning för Siemens Gasturbiner SGT-600 och 

SGT-700 
 

• I möjligaste mån bör materialvalet vara av fabrikatet Siemens. 
 

• Studien omfattar endast utredning i fall med en gasturbin. 
 

• Materialvalet omfattar enbart material för uppställning inomhus i av kunden 
tillhandahållen byggnad.  

 
• Ö-nätsdrift ska möjliggöras 

 
• Val av transformator mot yttre nät behöver ej göras.  

 
• Maximalt två varianter av leveransapplikationer ska väljas, anslutning och 

uppkoppling mot kundens nät.  
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2 Teoretisk referensram 
Här ges en introduktion för de teorier som ligger till grund för examensarbetet. Den 
teoretiska referensramen hjälper läsaren att tillgodogöra sig rapportens innehåll i 
fortsatta kapitel.  

2.1 Gasturbiner 
En gasturbin är en maskin som omvandlar värmeenergi till mekanisk energi. 
Vanligtvis produceras värmeenergin från bränsle och syre enligt 
förbränningsprincipen i figur 1. Ungefär 25-45% av all tillsatt energi i gasturbinen 
transformeras till rörelseenergi och de resterande 55-75% avges som värmeförluster.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Förbränningsprincip för gasturbinen. (SIT AB) 

 

Huvudsakligen består en turbin av tre delar: kompressor, förbränningskammare och 
turbin. Enkelt förklarat kan man säga att en cylinder är utrustad med en enkel fläkt i 
båda ändar, de kallas för kompressor och turbin. En startmotor är ansluten till 
kompressorn, denna används för att starta kompressorn. Kompressorn skapar då ett 
luftflöde genom cylindern. Detta får turbinen att rotera och medför i sin tur en 
mekanisk rörelse. Om man samtidigt genom förbränning av olja eller gas, värmer upp 
luften i cylindern expanderar luften och medför en ökad lufthastighet genom turbinen. 
Om värmetillförseln ökar ger detta turbinen tillräckligt med uteffekt för att själv driva 
kompressorn. För principen av gasturbinens funktion se figur 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Principskiss över gasturbinens funktion.(SIT AB) 
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Gasturbinerna finns i två utförande antingen Mechanical drive (MD) eller Power 
Generator (PG). MD maskiner används främst för pumpa olja och gas i pipelines och 
på oljeriggar. PG maskinen används istället för att generera elektricitet. 
Examensrapporten kommer enbart att behandla PG maskiner. 
 

2.1.1 SGT-600 
SGT-600 är en av de större gasturbinerna som tillverkas på SIT AB. I figur 3 kan 
sprängskissen på turbinen ses. Bränsle som turbinen kan köras på är både naturgas 
och dieselolja. (Siemens) 
 
Viktig teknisk data för SGT-600 PG är: 
 

• Verkningsgrad: 34,2 % 
• Turbinhastighet: 7700 rpm 
• Uteffekt: 24.77MW 
• Frekvens: 50/60Hz 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3. Sprängskiss över gasturbin SGT-600 (SIT AB) 
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2.1.2 SGT-700 
SGT-700 är en av de största gasturbinerna på SIT AB. Maskinen är en uppdaterad 
version av SGT-600 och är speciellt designad för att kunna producera mer effekt. I 
figur 4 visas en sprängskiss över maskinen. Turbinen kan köras på både naturgas och 
dieselolja. (Siemens) 
 
Viktig teknisk data för SGT-700 PG är: 
 

• Verkningsgrad: 36,0% 
• Turbinhastighet: 6500 rpm 
• Uteffekt: 29.06MW 
• Frekvens: 50/60Hz 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
Figur 4. Sprängskiss över gasturbin SGT-700. (SIT AB) 
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2.2 Mellanspänning 
Ofta i teorin används inte begreppet mellanspänning. Istället används begreppen låg- 
respektive högspänning. Med lågspänning menas spänning som är mindre än 1kV och 
högspänning är då allt över 1kV. I praktiken, speciellt inom industrin, tillämpas 
däremot även begreppet mellanspänning. Begreppen brukar då delas in i låg-, mellan-, 
och högspänning. Enligt International Electrotechnical Commission (IEC) 1634: 1995 
klassas mellanspänning från 1kV upp till och med 52kV. Spänning under 1kV är 
lågspänning och allt över 52kV är högspänning. Denna indelning av spänning beror 
på att det finns skillnader i konstruktion och design av utrustning mellan de olika 
spänningarna.  

 

2.3 Ställverk 
Ett ställverk kan enkelt förklaras som en station där elektrisk energi samlas och 
fördelas. I ställverken sker till exempel mätningar, automatiska bortkopplingar vid fel 
samt kopplingar. Det finns två typer av inomhusställverk: gasisolerade (GIS) och 
luftisolerade (AIS) ställverk. Om inomhusställverken är metallkapslade brukar de 
också delas in i tre stycken olika kategorier: metallindelade, cellindelade och 
skåpskapslade. De metallindelade innebär att komponenterna placeras i skilda celler 
och mellan dessa celler finns det väggar av metall. Cellindelade ställverk har liksom 
metallindelade ställverk komponenterna i celler men skiljeväggarna är av icke 
metalliskt material. Till skillnad från de två ovannämnda ställverken så har inte 
skåpskapslade ställverk någon celldelning utan kablar och brytare finns i samma 
utrymme. Av dessa tre typer av ställverk har de skåpskapslade ställverken den sämsta 
personsäkerheten eftersom det inte finns något skydd mot spänningsförande kablar då 
brytaren måste dras ut.  
 

2.4 Ljusbåge 
Ljusbågar kan uppstå på grund av flera olika orsaker. Till exempel vid arbete nära 
spänning i en icke frånkopplad central, vid användning av en icke isolerad mejsel vid 
beröring av en fasledare och jordad el, eller genom en misslyckad brytning i 
ställverksutrustning. Ljusbågen är en ledande gasmassa och har en temperatur på cirka 
3000º C. I ställverksutrusning brukar dock temperaturen vara betydligt högre. När en 
ljusbåge uppstår blir luften joniserad och det uppstår en glödande gasmassa som 
strömmen flyter igenom, massan kallas för plasma. Energin som ljusbågen alstrar 
värmer upp luften i ljusbågens omgivning till exempel ställverksfack och dess 
utrustning. Ljusbågen kan orsaka förödande personskador i form av brännskador men 
även andra skador på grund av material- och metallångor. Till exempel så kan koppar- 
och metalloxider uppstå vilket kan ge brännskador i lungorna eller andra livshotande 
skador. Därför är ett säkert och effektivt skydd viktigt både för personsäkerhet samt 
för att minska de materiella skador som kan uppstå.  
(Franzen m.fl., 2002). 
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2.5 Skydd av ställverk  
I ställverk finns det flera olika delar som behöver ett säkert och effektivt skydd mot 
fel som kan uppstå. Exempel på utrustning som behöver skyddas är transformatorer, 
samlingsskenor, generatorer och kablar. Nedan följer en kort beskrivning om olika 
typer av brytare, frånskiljare och reläskydd. 
 

2.5.1 Effektbrytare 
Effektbrytaren skall klara av en kontinuerlig drift samt att bryta och sluta vid full 
kortslutningsström. För att klara av att bryta kortslutningsströmmarna så har 
effektbrytaren ett fjädermanöverdon, oftast i form av en motor.  En strömbrytning kan 
endast genomföras vid eller mycket nära en nollgenomgång. När brytarkontakten dras 
isär kommer strömmen att flyta i form av en ljusbåge i gas. När strömmen minskar 
medför detta att ljusbågens diameter sjunker successivt. De vanligaste typerna av 
effektbrytare är oljeminimum-, SF6 gas- och vakuumbrytare.(ABB, 1993) 
 

2.5.1.1 Oljeminimumbrytare 
Oljeminimumbrytare (OMB) använder sig av tvärblåsningskammare. När strömmen 
bryts och en ljusbåge uppstår mellan kontakterna medför detta att oljan sönderdelas av 
den höga temperaturen. De restprodukter som återstår efter att oljan har sönderdelats 
är främst vätgas men även flera omättade kolväten. (Andersson m.fl., 2003a) För att 
släcka ljusbågen så behöver man blåsa direkt på den vilket görs med hjälp av vätgasen 
som släcker ljusbågen. Oljebrytaren är enkel och driftsäker men behöver en del 
underhåll då oljan behöver bytas ut. Sett ur ett miljöperspektiv är OMB brytaren inte 
miljövänlig. Detta på grund av att olja är ett fossilt bränsle som har stor inverkan på 
växthuseffekten.   
 

2.5.1.2 SF6 gas- brytare 
SF6 gasbrytaren består av gasen svavelhexafluoridgas. Funktionen för SF6 brytaren är 
att när brytaren är i drift så flyter strömmen mellan driftströmskontakterna via en 
cylinder. När frånslag sker så dras cylindern nedåt, driftströmskontakterna öppnas och 
strömmen förflyttas till ljusbågskontakterna samtidigt som gasen i cylindern 
komprimeras. Därefter öppnar sig ljusbågskontakterna och det uppstår en ljusbåge. 
Ljusbågen släcks genom att cylindern öppnar sig och blåser ut gasen längs med 
ljusbågen och släcker den. (Andersson m.fl., 2003a) Driftsäkerheten hos SF6 brytaren 
beror på brytarens förmåga att bibehålla densiteten hos svavelhexafluoriden. SF6 
brytarens fördelar är relativt låga driftkostnader, lång livslängd (om brytaren kan 
behålla densiteten) samt låga underhållskostnader. Det som starkt talar emot SF6 
brytaren är gasens klimatpåverkan. Enligt Kyotoprotokollet (Miljödepartementet, 
2007) är svavelhexafluoriden en av de gaser som har mest negativ påverkan på 
växthuseffekten.  
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2.5.1.3 Vakuumbrytare 
Vakuumbrytaren är den brytare som skiljer sig mest ifrån oljeminimum- och SF6 
brytaren, som båda släcker ljusbågen med hjälp av gas. När frånslag sker uppstår en 
ljusbåge av plasma som brinner mellan kontakterna. Plasman innehåller metalljoner 
som gör så att strömmen kan flyta till första nollgenomgången. Vid 
strömgenomgången slocknar ljusbågen och plasmat avjoniseras mycket snabbt. 
Vakuumbrytarens fördelar är bland annat långa revisionsintervall, låg 
temperaturstigning vid brytning av stora strömmar, låga driftkostnader, längst 
elektrisk livslängd som är uppemot 100 fulla kortslutningsbrytningar samt att de är 
mer miljövänliga än OMB- och SF6 brytare. Nackdelarna är till exempel att 
vakuumbrytaren har ett högre inköpspris och brytaren kan ge överspänningar vid 
brytning av induktiva kretsar. (Andersson m.fl., 2003a)  
 

2.5.2 Frånskiljare 
Frånskiljaren används för att underlätta underhållsarbeten. När ett underhållsarbete 
pågår skall personalen tydligt kunna se att anläggningen är skild från alla 
spänningsförande delar. Detta är dock inget krav men det skall finnas en tydlig 
indikering i vilket läge frånskiljaren står. Frånskiljaren saknar bryt- och slutförmåga 
och får endast manövreras i spänningslöst tillstånd. Frånskiljaren kan vara en separat 
utrustning eller annars en mekanism för förflyttning på en brytare. (ABB, 1993) 
 
 



Studie i mellanspänningsutrustning för Siemens Gasturbiner 
_______________________________________________________ 

 

 10

2.5.3 Reläskydd 
Reläskyddets huvuduppgift är att övervaka olika anläggningsdelar till exempel en 
generator eller en transformator. Om ett fel inträffar ska reläskyddet ge en impuls så 
att frånkoppling sker eller att det signaleras att ett fel har inträffat i anläggningen. 
Detta är för att förhindra och begränsa skador på person och egendom, skador på 
felaktiga komponenter och spänningsförluster eller frekvensstörning på nätet.  Det 
finns flera olika typer av reläskydd till exempel överströmsskydd, jordfelsskydd och 
spänningsskydd. De två absolut viktigaste skydden är överströmsskydd och 
jordfelsskydd.  
 

2.5.3.1 Överströmsskydd 
Överströmmar brukar definieras som de strömmar som överstiger märkströmmen. 
Orsaken till överströmmar kan vara överbelastning eller av fel där felen kan vara 
kortslutning eller jordslutningfel. Överströmsskyddet används därför för att skydda 
utrustningen mot de strömmar som uppstår vid överbelastning och kortslutning. 
Strömmar vid överbelastningar är ungefär lika stora som märksströmmen medan 
strömmen vid en kortslutning blir flera gånger större än märkströmmen. Det finns 
även riktade överströmsskydd som enbart löser ut för de överströmmar i den riktning 
som skyddet kopplats. Överströmmar kan skada maskiner, apparater och 
anläggningar. Skadorna kan orsakas av för höga temperaturen, stora mekaniska 
krafter. Sekundära skador kan uppkomma genom till exempel ljusbågar eller brand.  
 

2.5.3.2 Jordfelsskydd 
Jordfelsskydd har till uppgift att ta hand om de allra vanligaste felen som kan uppstå. 
Om ett jordfel uppstår kan det ge upphov till att utsatta delar blir spänningssatta. 
Jordfelen beror också på hur systemjordningen är utförd. 
 

2.5.3.3 Spänningsskydd  
Det finns flera olika typer av spänningsskydd till exempel nollspänningsskydd, över- 
och underspänningsskydd och nollpunktsspänningsskydd.  
 

• Nollspänningsskydd används vid bortkoppling av spänningslösa nätdelar på 
grund av att man vill återuppbygga nätet successivt. 

 
• Över- och underspänningsskydd används för att skydda mot onormalt höga 

och låga spänningar. 
 

• Nollpunktsspänningsskydd används som jordfelsskydd i ickejordade nät. 
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2.6 Jordningsprinciper  
Inom elkraften brukar jordningen delas upp i två olika kategorier.  
 

• Systemjordning 
• Skyddsjordning 

 
Det som bestämmer hur jordningssystemen i ett ställverk skall vara utförda är 
högspänningshandboken SS 421 01 01. 
 

2.6.1 Systemjordning 
För att öka personsäkerheten samt att skydda apparater och annan utrustning krävs det 
att anläggningen jordas. Systemjordning ska säkerhetsställa en snabb utlösning vid 
jordfel. Med systemjordning menas på vilket sätt jordpunkten i systemet är jordat. 
Inom mellanspänningen (1-52kV) förekommer fyra olika typer av systemjordning: 
isolerat nät, direkt jordat, motståndsjordat nät eller kombination av spol- och 
motståndsjordat nät. Systemjordningsprinciperna kan ses i figur 5, 6, 7 och 8. 
 
 

  
 
Figur 5. Principskiss för ett isolerat nät. 
(Egen källa) 

 

 
Figur 6. Principskiss för ett direkt jordat nät. 
(Egen källa) 
 

 
 
 

 

 
Figur 7. Principskiss för ett motståndsjordat 
nät. (Egen källa) 

 
Figur 8. Principskiss för ett motstånd- och 
spoljordat nät. (Egen källa) 
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I Sverige är det vanligaste sättet att jorda en generator med hjälp av ett motstånd. 
Nollpunktsmotståndet som det också kallas har till uppgift att vid enkla jordfel 
begränsa jordfelströmmarna så att inga skador sker på maskinerna. En annan uppgift 
som motståndet även har är att begränsa överspänningarna som kan uppstå vid jordfel. 
Motståndet begränsar storleken på felströmmen cirka 10-15A resistivt. Nollpunkts-
motståndet finns både som oljekylda- och torrisolerade motstånd.  (ABB, 1993) 
 

2.6.2 Skyddsjordning 
Skyddsjordning används för att skydda personer samt djur mot elchock. 
Skyddsjordningen skyddar så att utsatta delar till exempel transformatorer, motorer 
och ställverk inte blir spänningssatta. Om de skulle bli spänningssatta kan det leda till 
personskador. En typ av skyddsjordning är TN-systemet som är ett direktjordat 
system som finns i flera utförande. TN-C system är en typ av TN-system där 
huvudledaren innehåller fyra stycken ledare. Fyra ledare innebär att det finns tre 
stycken fasledare L1, L2 och L3 och en kombinerad skyddsledare och neutralledare 
PEN. Den kombinerade skydds- och neutralledaren förbinder ställverksfacken och är 
en återgång för alla strömmar som tas ut mellan fas och nolla. Principen med TN-C 
systemet för en step-down transformator visas enligt figur 9.  
 
 

 
Figur 9. Figuren visar ett TN-C system. (Egen källa) 

 

2.6.3 Arbetsjordning 
För att kunna utföra arbete på frånskilda och spänningslösa anläggningsdelar bör alla 
ställverksskåp ha någon typ av arbetsjordning. Äldre ställverk är oftast utrustade med 
anslutningsbultar eller anslutningsvinklar för inkoppling av en jordlina. I modernare 
ställverk är det vanligare att använda en jordningskopplare med frånskiljare som har 
slutförmåga mot full kortslutning och arbetsjordning av kablar samt samlingsskenan.  
(ABB, 1987) 
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2.7 Ö-nätsdrift 
När det sker ett avbrott i den vanliga nätförsörjningen tar ett ensamt aggregat över och 
matar nätet utan förbindelse till något annat nät. Detta brukar kallas för ö-nätsdrift 
eller ö-drift. (Andersson m.fl., 2003a) 
 

2.8 Mätinstrument 
I mellanspänningsställverk är det mycket viktigt med mätningen av strömmar och 
spänningar. Mätningarna sker med hjälp av ström- och spänningstransformatorer. 
Mättransformatorernas uppgift är att transformera de primära strömmarna och 
spänningarna till nivåer som är hanterbara för skydds- och mätutrustning.  
 

2.8.1 Strömtransformator 
De primära strömmarna transformeras från mycket höga värden till 
standardmärkströmmar för sekundärutrustningen till exempel reläskydd. De 
sekundära standardmärkströmmarna är 1A eller 5A.  För mätning av större strömmar i 
anläggningar så använder man sig ofta av gjuthartisolerade strömtransformatorer. I en 
strömtransformator ska det vara en konstant kvot mellan primär- och 
sekundärströmmen. Till exempel 300A/5A vilket betyder att 300A i primärkretsen 
motsvarar 5A i sekundärkretsen. (ABB, 1993) Vid dimensionering av en 
strömtransformator bör följande parametrar tas i beaktning: isolationsnivå, primär 
märkström, kortslutningsström samt börda och noggrannhet. Isolationsnivån måste 
dimensioneras så att strömtransformatorn kan stå emot driftspänningar och 
förekommande överspänningar i nätet. Strömtransformatorn måste klara av den 
primära märkströmmen i normal drift. Kortslutningsströmmen är den maximala 
strömmen som transformatorn måste klara av under en viss tid utan att bli överhettad 
Kortslutningsströmmen beräknas enligt formeln, från kortslutningseffekten och 
huvudspänningen  

3×
=

h

k
k U

S
I . (ABB,1987b) 
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2.8.2 Spänningstransformator 
Liksom strömtransformatorn används spänningstransformatorn för att göra mätningar 
i ställverket. Spänningarna transformeras från mycket höga värden till exempel 6-
1000kV till standard spänning för sekundärutrustningen till exempel reläskydd vilket 
brukar vara 100, 110, 115, 200 eller 220V. För spänningstransformatorn får man av 
säkerhetsskäl inte mäta spänningar direkt om de är över 600V. För att mäta högre 
spänningar än 600V kan man använda sig av metoden magnetisk 
spänningstransformator. Till skillnad från en strömtransformator som har egenskaper 
som en kortsluten transformator har en magnetisk spänningstransformator istället 
samma egenskaper som en tomgångstransformator. Vid dimensionering av en 
spänningstransformator skall följande parametrar tas i beaktning, isolationsnivån, 
primära och sekundära märkspänningar samt märkbörda och noggrannhetsklass. 
Isolationsnivån bestäms av den övriga utrustningen i anläggningen där 
spänningstransformatorn måste ha samma isolationsnivå som övrig utrustning. (ABB, 
1987) Primär- och sekundärströmmarna måste väljas så att omsättningen blir ett helt 
tal. Där omsättningen i tomgång bestäms av  
 

ngmärkspännisekundär
ngmärkspänniprimär

U
U

N
N

M

M ==
2

1

2

1  . 

 
Summan av märkbördorna får inte överstiga katalogvärdena. Man kan inte välja 
märkbördan till lika stor eller större än samtliga märkbördor till exempel reläer och 
instrument. (ABB, 1993) 
 



Studie i mellanspänningsutrustning för Siemens Gasturbiner 
_______________________________________________________ 

 

 15

3 Mellanspänningsutrustning  
Detta kapitel behandlar hur den övergripande mellanspänningsutrustningen kommer 
att se ut för gasturbinerna SGT-600 och SGT-700.  

3.1 Val av leveransapplikation 
Enligt avgränsningarna skall maximalt två olika varianter av leveransapplikationer 
väljas.  De två leveransapplikationer som har valts baseras på generatorns storlekar för 
gasturbinerna SGT-600 och SGT-700. Generatorstorlekarna för gasturbinerna är i 
storleksklasserna 10,5kV, 11kV samt 13,8kV. De två leveransapplikationer som har 
valts att studeras i rapporten är 10,5kV och 13,8kV. De två typfallen för 
mellanspänningsutrustningen för respektive gasturbin i examensrapporten är: 
 
 
SGT-600 

• 10,5kV 50Hz 
• 13,8kV 60Hz 

 

 
SGT-700 

• 10,5kV 50Hz 
• 13,8kV 60Hz 

 
 
Dessa två typfall kommer fortsättningsvis i rapporten att benämnas för 
leveransapplikationer. 
  

3.2 Ställverkets uppbyggnad 
Mellanspänningsutrustningen för gasturbinen är uppbyggd av ett ställverk. Ställverket 
består av tre stycken ställverksfack som är uppkallade efter den utrustning som berör 
respektive fack. De tre facken som ingår i den mellanspänningsutrustningen är. 
 

• Hjälpkrafttransformatorfack, BBA10 
• Generatorfack, BBA11  
• Transformatorfack, BBA12 

 
Siemens benämner utrustningen enligt ett tyskt märkningssystem som kallas KKS 
(kraftwerke kennzeichen system). KKS är ett strukturerat sätt att märka och identifiera 
utrustning, system och strukturer. Mellanspänningsutrustningen benämns enligt KKS 
för BB, där BB står för mellanspänningsdistribution. Lågspänningssystemen märks 
med BF som står för lågspänningsdistribution. Dessutom brukar de två bokstäverna 
följas av ytterligare en bokstav som beskriver vad det är för produkt. För ställverken 
kan det till exempel vara en brytare eller transformator.  
 
För mellanspänningen i rapporten kommer de olika facken i ställverket att benämnas 
efter brytarens KKS beteckning BBA, numret som följer är endast ett löpnummer för 
respektive brytare. I kapitel 3.2.1-3.2.3 följer en övergripande förklaring vad de olika 
facken innehåller. 



Studie i mellanspänningsutrustning för Siemens Gasturbiner 
_______________________________________________________ 

 

 16

 
För alla leveransapplikationer har enlinjescheman ritats, både ett övergripande och ett 
detaljerat. Det övergripande schemat visar hur ställverksfacken med transformatorer 
och generator ser ut.  Det detaljerade schemat visar istället hur de olika facken ser ut 
med mättransformatorer, reläskydd samt brytare med fjädermanöverbrytardon i form 
av en motor. För både det övergripande och det detaljerade enlinjesschemat, se 
bilagorna som redovisas nedan för respektive maskin och leveransapplikation.  
 
 
SGT-600 Övergripande   
 

• 10,5kV bilaga 1 
• 13,8kV bilaga 3 
 

 
SGT-600 Detaljerat 
 

• 10,5kV bilaga 2 
• 13,8kV bilaga 4  

 

SGT-700 Övergripande  
 

• 10,5kV bilaga 5 
• 13,8kV bilaga 7 
 

 
SGT-700 Detaljerat 
 

• 10,5kV bilaga 6 
• 13,8kV bilaga 8  
 

 

3.2.1  Hjälpkrafttransformatorfack  
I mellanspänningsutrustningen ingår en Step-down transformator. Transformatorn 
transformerar ner mellanspänningen, som kommer in på skenan, ner till 
lågspänningsställverket. Lågspänningsställverket förser sedan i sin tur startmotorer 
och annan utrustning med lågspänning. Step-down transformatorn brukar i dessa 
sammanhang även kallas för hjälpkrafttransformator. Hjälpkrafttransformatorfacket 
innehåller effektbrytare, strömtransformator och jordningskopplare. Effektbrytaren 
kan bytas mot säkringar eftersom strömmen till lågspänningsställverket inte är så stor 
så att den kräver en brytare. Detta är naturligtvis en kostnadsfråga då säkringar är 
billigare än brytare men det beror också på vilka laster som finns. I examensarbetet 
visar enlinjeschemat ett förslag med brytare. 
 
I hjälpkrafttransformatorfacket sitter det också två stycken reläskydd som matas av 
strömtransformatorn. Reläskydden som finns i facket är ett jordfelsskydd och ett 
överströmsskydd. Jordfelsskyddet används för att upptäcka jordfel som uppstått. 
Överströmsskyddet används för att skydda transformatorn mot överströmmar och 
kortslutningsströmmar i nätet.  
 
Hjälpkrafttransformatorn är direktjordad med ett TN-C system vilket innebär att den 
har tre ledare och en kombinerad skydds- och neutralledare. Hjälpkraft- 
transformatorfacket har en jordningskopplare som används vid spänningslösa arbeten 
på ställverket. 
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3.2.2 Generatorfack 
 Generatorfacket innehåller en spänningstransformator, generatorbrytare, ström- 
transformatorer och jordningskopplare. Generatorfacket förser generatorn med 
spänning och skall bryta då fel uppkommer. Spänningstransformatorn transformerar 
ner spänningen till de två reläskydd som generatorfacket är utrustat med. De två 
reläskydden är över- och underspänningsskydd samt ett jordfelsskydd. De används för 
att skydda generatorn mot onormalt höga eller låga spänningar och jordfel då 
gasturbinen står still.  
 
Generatorfacket är försett med en jordningskopplare som används för att jorda ner så 
att anläggningsdelarna blir spänningslösa när arbete skall utföras. Generatorn är även 
jordat över ett motstånd för att begränsa jordfelsströmmarna som kan uppstå. 
Motståndet är i storleksklasserna 600 ohm för 10,5kV och 800 ohm för 13,8kV och 
kan ge en felström på 10 ampere för alla leveransapplikationer. Motståndet har även 
till uppgift att begränsa överspänningarna som kan uppstå vid jordfel. 
  

3.2.3 Transformatorfack 
Upp till kundens nät finns en transformator som kallas för step-up transformator. 
Step-up transformatorn transformerar upp mellanspänningen till högspänning till 
kundens nät. Transformatorfacket innehåller effektbrytare spänningstransformator, 
strömtransformator, jordningskopplare och tre stycken reläskydd. Reläskydden i 
transformatorfacket är över och underspänningsskydd, jordfelsskydd och ett riktat 
överströmsskydd. Över- och underspänningsskyddet används för att skydda mot 
onormalt höga eller låga spänningar.  Jordfelsskyddet är till för att skydda mot jordfel 
som kan uppkomma då gasturbinen står stilla. Det riktade överströmsskyddet är till 
som skydd mot de strömmar som är större än märkströmmen, de kan ha uppkommit 
vid kortslutningen eller överbelastning. Skyddet löser bara ut för de överströmmar i 
den riktning som skyddet är kopplat.  
 
Liksom hjälpkrafttransformator- och generatorfacket innehåller även transformator-
facket en jordningskopplare. Den är till som arbetsjordning för att kunna utföra arbete 
vid frånskilda och spänningslösa anläggningsdelar. I transformatorfacket sitter det 
också en jordningskopplare som används för att jorda ner skenstråket vid arbete på 
skenan.  
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4 Dimensionering av utrustning 
Vid dimensionering av utrustning i ett ställverk beräknas de största effekter, strömmar 
och spänningar som kan förekomma. Kapitlet visar beräkningar för dimensionering av 
hjälpkrafttransformator, hjälpkraftbrytare, generatorbrytare samt mättransformatorer. 
 

4.1 Dimensionering av hjälpkrafttransformator 
För att dimensionera hjälpkrafttransformatorn (BFT10) så måste man beräkna dess 
märkeffekt. Beräkning av märkeffekten sker genom formeln nedan för skenbar 
märkeffekt för en trefastransformator.  
 
 mmmmm IUIUS 2211 33 ××=××=  
 
Märkeffekten för transformatorn dimensioneras sedan utgående från den beräknade 
effekten. Märkeffekten finns i standardstorlekar, de vanligaste är till exempel 400kVA 
630kVA, 800kVA och 1000kVA. Figur 10 nedan visar hjälpkrafttransformatorn med 
säkring ner till lågspänningsställverket (BFA). Säkringarnas storlek varierar beroende 
på aktuell gasturbin. För SGT-600 är säkringen 630A och för SGT-700 är säkringen 
800A. Dessutom är lågspänningen olika beroende på vilken frekvens nätet har. För 
50Hz blir lågspänningen 400V och för 60Hz blir lågspänningen 480V. Resultat av 
beräkningar för hjälpkrafttransformartorn redovisas för respektive gasturbin i kapitel 
4.1.1 och 4.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 10.  Skiss för hjälpkrafttransformator. (Egen källa)  
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4.1.1 SGT-600 
För 10,5kV 50Hz nätet är lågspänningen i ställverket 400V. Beräkningen för den 
skenbara effekten kan ses nedan. Tabell 1 nedan visar en sammanställning för SGT-
600 för den beräknade skenbara effekten.  
 

Tabell 1. Beräkning av skenbar effekt 

fFrekvens  
[ ]Hz  

USpänning  
[ ]V  

ISäkring  
[ ]A  

mSektskenbareffBeräknad
[ ]kVA  

50  400  630  436  
60  480  630  524  

 
För SGT-600 väljs för både 10,5kV och 13,8kV märkeffekten för 
hjälpkrafttransformatorn till 630kVA. 
 

4.1.2 SGT-700 
På samma sätt som i beräkningarna för SGT-600 används formeln för skenbar effekt 
men i beräkningarna för SGT-700 används istället säkringen på 800A. Tabell 2 nedan 
visar en sammanställning för SGT-700 över de värden och beräknade värden som 
gjorts enligt ovan.  
 

Tabell 2. Beräkning av skenbar effekt. 

fFrekvens  
[ ]Hz  

USpänning  
[ ]V  

ISäkring  
[ ]A  

mSektskenbareffBeräknad
[ ]kVA  

50  400  800  554  
60  480  800  665  

 
För SGT-700 väljs för 10,5kV märkeffekten för hjälpkrafttransformatorn till 630kVA. 
Däremot för 13,8kV väljs istället märkeffekten för hjälpkrafttransformatorn till 
800kVA.  
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4.2 Dimensionering av hjälpkraftbrytare 
Brytaren i hjälpkrafttransformatorfacket dimensioneras efter den största strömmen 
som transformatorn kan avge. Beräkning av strömmen sker genom formeln för 
skenbar effekt. 
 

[ ]VAIUSm 3××=  
 
Den skenbara effekten som används i beräkningarna för dimensionering av 
hjälpkraftbrytare är hjälpkrafttransformatorns effekt som dimensioneras i kapitel 4.1.  
De framräknade värden för leveransapplikationerna redovisas nedan i tabell 3 för 
SGT-600 och tabell 4 för SGT-700. 
 

Tabell 3. Beräkning för hjälpkraftbrytare SGT-600 

Frekvens  
[ ]Hz  

USpänning  
[ ]kV  

mSEffekt  
[ ]kVA  

IströmBeräknad
[ ]A  

brytarenförDimension
[ ]A  

50  5,10  630  6,34  A1250  
60  8,13  630  4,26  A1250  

 
 
Tabell 4. Beräkning för hjälpkraftbrytare SGT-700 

Frekvens  
[ ]Hz  

USpänning  
[ ]V  

mSEffekt  
[ ]kVA  

IströmBeräknad
[ ]A  

brytarenförDimension
[ ]A  

50  5,10  630  6,34  A1250  
60  8,13  800  5,33  A1250  

 
För alla leveransapplikationer kommer hjälpkrafttransformatorbrytaren att 
dimensioneras till 1250A.  
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4.3 Dimensionering av generatorbrytaren 
För att dimensionera generatorbrytaren krävs att man vet den största strömmen från 
lasten som i detta fall är generatorn. För beräkning av strömmen används formeln för 
den totala aktiva effekten.  
 

[ ]WIUP LH ϕcos3 ×××=   
 

[ ]A
U

PI
H

L 3cos ××
=

ϕ
 

 
Effekten fås fram ur diagrammet Output vs Cooling air temperature för respektive 
generatorstorlek och maskin. För de olika leveransapplikationerna väljs site 
temperaturen från 0°C till 50°C. 
 

4.3.1 SGT-600  
Effekterna fås ur diagrammet Output vs. Cooling air temp. som kan ses i bilaga 9. 
Tabell 5 nedan visar de beräknade värdena för generatorströmmen.  
 
Tabell 5. Beräknad ström för 10,5kV 50Hz 

Temperatur  
[ ]C°  

PEffekt  
[ ]MW  

HUSpänning  
[ ]kV  

ϕcos  LIströmBeräknad  
[ ]A  

0 27,2 10,5 0,8 1870 
10 26,4 10,5 0,8 1815 
20 24,6 10,5 0,8 1691 
30 22,8 10,5 0,8 1567 
40 21 10,5 0,8 1443 
50 18,7 10,5 0,8 1285 

 
Den största driftströmmen som kan komma från generatorn är AI 1870max = . 
Generatorbrytaren dimensioneras efter maxI  och får då värdet 2000A enligt tekniska 
specifikationerna för effektbrytaren se bilaga 18. 
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Effekterna fås ur diagrammet Output vs. Cooling air temp. se bilaga 10. Tabell 6 
nedan visar de beräknade värdena för generatorströmmen.  
Tabell 6. Beräknad ström för 13,8kV 60Hz 

Temperatur  
[ ]C°  

PEffekt  
[ ]MW  

HUSpänning  
[ ]kV  

ϕcos  
LIströmBeräknad  

[ ]A  
0 27,7 13,8 0,8 1449 
10 27 13,8 0,8 1412 
20 25,3 13,8 0,8 1323 
30 23,7 13,8 0,8 1239 
40 22 13,8 0,8 1151 
50 19,5 13,8 0,8 1020 

 
Den största driftströmmen som kan komma från generatorn är AI 1449max = .  
Generatorbrytaren dimensioneras efter maxI  och får då värdet 2000A enligt de 
tekniska specifikationerna för effektbrytaren se bilaga 18. 
 

4.3.2 SGT-700  
 
Effekterna fås ur diagrammet Output vs. Cooling air temp. se bilaga 11. Tabellen 7 
nedan visar de beräknade värdena för generatorströmmen.  
 
Tabell 7. Beräknad ström för 10,5kV 50Hz  

Temperatur  
[ ]C°  

PEffekt  
[ ]MW  

HUSpänning  
[ ]kV  

ϕcos  LIströmBeräknad  
[ ]A  

0 37 10,5 0,8 2543 
10 34,3 10,5 0,8 2358 
20 32 10,5 0,8 2199 
30 29,5 10,5 0,8 2028 
40 26,2 10,5 0,8 1801 
50 24,2 10,5 0,8 1663 

 
Den största driftströmmen som kan komma från generatorn är AI 2543max = .  
Generatorbrytaren dimensioneras efter maxI  och får då värdet 3150A enligt de 
tekniska specifikationerna för effektbrytaren se bilaga 18. 
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Effekterna fås ur diagrammet Output vs. Cooling air temp., se bilaga 12. Tabell 8 
visar de beräknade värdena för generatorströmmen.  
 
Tabell 8. Beräknad ström för 13,8kV 60Hz 

Temperatur  
[ ]C°  

PEffekt  
[ ]MW  

HUSpänning  
[ ]kV  

ϕcos  LIströmBeräknad  
[ ]A  

0 37 13,8 0,8 1935 
10 34,5 13,8 0,8 1804 
20 32,3 13,8 0,8 1689 
30 28 13,8 0,8 1464 
40 26 13,8 0,8 1360 
50 25,3 13,8 0,8 1323 

 
Den största driftströmmen som kan komma från generatorn är AI 1935max = .  
Generatorbrytaren dimensioneras efter maxI  och får då värdet 2000A enligt de 
tekniska specifikationerna för effektbrytaren se bilaga 18. 
 

4.4 Dimensionering av transformatorbrytare 
Från kundens nät antas att transformatorns storlek är i storleksklassen 40MVA. Detta 
gäller för både SGT-600 och SGT-700 i båda leveransapplikationerna. För att få fram 
största strömmen som brytaren kommer att dimensioneras efter används formeln för 
skenbar effekt. För SGT-600 och SGT-700 blir värdena enligt tabell 9 nedan. 
 

3××= IUSm  
 
Tabell 9. Dimensionering av transformatorbrytare.  

fFrekvens  
[ ]Hz  

USpänning  
[ ]kV  

mSEffekt  
[ ]MVA  

IströmBeräknad  
[ ]A  

50  5,10  40  2199  
60  8.13  40  1674  

 
För 10,5kV/50Hz dimensioneras brytaren till 2500A och för 13,8kV/ 60Hz 
dimensioneras brytaren till 2000A.  
 
Däremot för SGT-700 med spänningen 10,5kV/50Hz kommer brytaren istället för 
2500A dimensioneras till 3150A. Detta därför att generatorbrytaren har 
dimensionerats till 3150A. Genom att gå upp en storlek i transformatorbrytaren blir 
det mer priseffektivt för kunden som då inte behöver ha olika reservdelar hemma i 
lager utan enbart för brytaren 3150A. 
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4.5 Dimensionering av mättransformator 
För att dimensionera mättransformatorer behövs beräkningar av ström och spänning 
göras. Detta redovisas i tabeller under kapitel 4.5.1 och 4.5.2.  

4.5.1 Strömtransformator 
Dimensionering av strömtransformatorns primärström sker genom att beräkna 
strömmen med hjälp av formeln för skenbar effekt.  
 

3××= IUS Hm   
 
För alla leveransapplikationer väljs sekundärströmmen till 1A. Detta beror dels på att i 
det detaljerade standardenlinjeschemat för generatorskydden är sekundärströmmen 
dimensionerad till 1A och den andra anledningen är för kablagens storlek, då de blir 
större för större strömmar. Tabellerna 10, 11, 12 och 13 visar beräknade 
primärströmmen för strömtransformatorn för de olika ställverksfacken och gasturbin. 
U är märkspänningen och S är märkskenbar effekt för transformatorn, generatorn och 
hjälpkrafttransformatorn. Tabellerna 10 och 11 visar de beräknade och 
dimensionerade primärströmmarna för strömtransformatorerna till respektive 
ställverksfack, för mellanspänningsutrustningen för gasturbinen SGT-600.  
 

Tabell 10. Dimensionering av primärström för 10,5kV 50Hz SGT-600. 

 
fackStällverks  

HU  
[ ]kV

 

MS  
[ ]MVA  

IBeräknad
[ ]A  

mprimärströavringDimensione
[ ]A  

torTransformaHjälpkraft  5,10 63,0  35  50  
Generator  5,10 25,26 1443  2000  

torTransforma  5,10 40  2199  2500  
 
 
Tabell 11. Dimensionering av primärström för 13,8kV 60Hz SGT-600. 

 
fackStällverks  

 

HU  
[ ]kV

MS  
[ ]MVA  

IBeräknad
[ ]A  

mprimärströavringDimensione
[ ]A  

torTransformaHjälpkraft  8,13  63,0  26  50  
Generator  8,13  5,27  1151 1250  

torTransforma  8,13  40  1673  2000  
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Tabellerna 12 och 13 nedan visar de beräknade och dimensionerade primär-
strömmarna för strömtransformatorerna. Detta visas för respektive ställverksfack för 
gasturbinen SGT-700.  
 
 

Tabell 12. Dimensionering av primärström för 10,5kV 50Hz SGT-700. 

 
fackStällverks  

U  
[ ]kV

 

S  
[ ]MVA  

IBeräknad
[ ]A  

mprimärströavringDimensione
[ ]A  

torTransformaHjälpkraft  5,10 63,0  35  50  
Generator  5,10 75,32 1801 2000  

torTransforma  5,10 40  2199  2500  
 
 
Tabell 13. Dimensionering av primärström för 13,8kV 60Hz SGT-700. 

 
fackStällverks  

U  
[ ]kV

 

  S  
[ ]MVA  

IBeräknad
[ ]A  

mprimärströavringDimensione
[ ]A  

torTransformaHjälpkraft  8,13 8,0  33  50  
Generator  8,13 5,32  1360  2000  

torTransforma  8,13 40  1673  2000  
 

4.5.2 Spänningstransformator 
Spänningstransformatorn är en enfastransformator med två stycken 
sekundärlindningar. Spänningstransformatorn dimensioneras i varje lindning och blir 
för de olika leveransapplikationerna enligt tabell 14 nedan. Det första talet visar 
primärspänningen till exempel 10,5kV, och de två sista 110V är 
sekundärlindningarna. 110V är standardspänningen som går till reläskydden.  
 
Tabell 14. Dimensionering av spänningstransformator. 

gNätspännin  
[ ]kV  

ngimärspänniPr
[ ]kV  

änningSekundärsp  
[ ]V  

änningSekundärsp  
[ ]V  

 
5,10  3

5,10  
3

110  
3

110  

 
8,13  3

8,13  
3

110  
3

110  
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5 Kortslutningsberäkningar 
Kortslutningsfel brukar definieras som en förminskning av isolationsförmågan mellan 
två fasledare eller fasledare och jord. Enligt Högspänningshandboken SS 421 01 01 
kapitel 3.1.4 ska ställverk vara utförda så att de med säkerhet klarar de påfrestningar 
som kortslutningsströmmar kan orsaka. De kortslutningsberäkningar som beräknas i 
rapporten är symmetriska trefasiga kortslutningar, förhållandet är alltså lika i de tre 
faserna. Kortslutningsfelet innebär att trefassystemet övergår från ett normalt tillstånd 
med symmetriska strömmar och spänningar till ett onormalt felbehäftat tillstånd. 
Principen för den trefasiga kortslutningen enligt figur 11.  
 
 

 
Figur 11. Princip för trefasig kortslutning. (Egen källa) 

 
 
Trefasiga kortslutningar medför höga felströmmar vilket kan medföra termiska- och 
dynamiska påfrestningar. De termiska påkänningarna kan ge upphov till uppvärmning 
av hölje, kablar skenor och isolation. De dynamiska krafterna beror på den mekaniska 
kraften mellan de strömförande ledningarna och de mekaniska verkningarna kan till 
exempel vara nedböjning av skenan. För kortslutningsberäkningar används idag oftast 
beräkningsprogram. Men för enklare nät och överslagsberäkningar kan man använda 
sig av formelräkning. Kortslutningsberäkningarna i följande kapitel är beräknade för 
hand med de formler som redovisas nedan.  
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Formler för kortslutningsberäkningar: 
 
Generatorer 
 

b

n
k X

S
S

×
=

100
   där  

%tan isenreakBegynnelseX
MVAimärkeffektS

b

n

=
=

     

 
 
Transformatorer 
 

k

n
k u

S
S

×
=

100
   där   

%igenngsspänninKortslutniu
MVAimärkeffektS

k

n

=
=

   

 
 
Kortslutningsströmmen  
 

U
S

I k
k

×
=

3
     där   

AinngsströmmeKortslutniI
ingHuvudspännU

MVAingseffektKortslutniS

k

k

=
=
=

  

 
 
Summa kortslutningseffekt 
 

kS efter två seriekopplade impedanser  
 

21

521

kk

k
k SS

SS
S

+
×

=         

 
 
Kortslutningseffekten kS  efter parallellkopplade impedanser adderas.  
 ......21 ++= kkk SSS   
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5.1 Beräkningar för SGT-600 10,5kV 50Hz 
Alla beräkningar sker med hjälp av formlerna som redovisats i kapitel 5. 
 
Generatorvärden 
Värdena som används i beräkningarna är hämtade från generatorkurva bilaga 9. 

%3,22
25,26

=
=

k

n

u
MVAS

 

 
Beräkningarna för generatorn blir då: 
 

AI

MVAS

k

k

6488
3105,10

10118

118
3,22

25,26100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Hjälpkrafttransformator 
Värdena i beräkningen är hämtade från tekniska specifikationer för transformator se 
bilaga 19. 
 

AI

MVAS

k

k

577
3105,10

105,10

5,10
6

63,0100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Transformatorvärden 
Värdena för beräkning av transformatorns kortslutningseffekt är antagna för nS  samt 

ku . 

AI

MVAS

k

k

26503
3105,10

10482

482
3,8

40100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Den totala kortslutningseffekten beräknas enligt formeln för parallellkopplade 
impedansen.  
 

MVAMVASk 6115,6104825,10118 ≈=++=  
 
Den totala kortslutningsströmmen blir då: 

kAA
U

S
I k

k 3433596
310500

10611
3

6

≈=
×

×
=

×
=  

 
Dimensionering av skenan i ställverket kommer utefter kortslutningsberäkningarna att 
klara av kortslutningsströmmar upp till 50kA under en sekund. 
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5.2 Beräkningar för SGT-600 13,8kV 60Hz  
 
Generatorvärden 
 Värdena som används i beräkningarna är hämtade från generatorkurva bilaga 10. 

%4,22
5,27

=
=

k

n

u
MVAS

 

 
Beräkningar för generatorn:  
 

AI

MVAS

k

k

5146
3108,13

10123

123
4,22

5,27100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Hjälpkrafttransformator 
Värdena i beräkningen är hämtade från tekniska specifikationer för transformator se 
bilaga 20. 
 

AI

MVAS

k

k

439
3108,13

105,10

5,10
6

63,0100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Transformator 
Värdena för beräkning av transformatorns kortslutningseffekt är antagna för nS  samt 

ku . 

AI

MVAS

k

k

20165
3108,13

10482

482
3,8

40100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Den totala kortslutningseffekten beräknas enligt formeln för parallellkopplade 
impedansen.   
 

MVAMVASk 6165,6154825,10123 ≈=++=  
 
Den totala kortslutningsströmmen blir då: 

kAA
U

S
I k

k 2625772
313800

10616
3

6

≈=
×
×

=
×

=  

 
Dimensionering av skenan i ställverket kommer utefter kortslutningsberäkningarna att 
klara av kortslutningsströmmar upp till 50kA under en sekund.  
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5.3 Beräkningar för SGT-700 10,5kV 50Hz 
Alla beräkningar sker genom formlerna i kapitel 4.4.  
 
Generatorvärden 
Värdena som används i beräkningarna är hämtade från generatorkurva bilaga 11. 

%1,21
75,32

=
=

k

n

u
MVAS

  

 
Generatorberäkningar: 
 

AI

MVAS

k

k

8523
3105,10

10155

155
1,21

75,32100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Hjälpkrafttransformator 
Värdena är hämtade från tekniska specifikationer för transformator i bilaga 19. 
 

AI

MVAS

k

k

577
3105,10

105,10

5,10
6

63,0100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Transformator 
Värden för beräkning av transformatorns kortslutningseffekt är antagna för nS  samt 

ku .  
 

AI

MVAS

k

k

26503
3105,10

10482

482
3,8

40100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Den totala kortslutningseffekten beräknas enligt formeln för parallellkopplade 
impedansen. 
 

MVAMVASk 6485,6474825,10155 ≈=++=  
 
Den totala kortslutningsströmmen blir då: 

kAA
U

S
I k

k 3635603
310500

10648
3

6

≈=
×

×
=

×
=  

 
Dimensionering av skenan i ställverket kommer utefter kortslutningsberäkningarna att 
klara av kortslutningsströmmar upp till 50kA under en sekund.  
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5.4 Beräkningar för SGT-700 13,8kV 60Hz 
Alla beräkningar sker med hjälp av formlerna som redovisats i kapitel 4.4. 
 
Generatorvärden 
Värdena som används i beräkningarna är hämtade från generatorkurva bilaga 12. 

%2,19
5,32

=
=

k

n

u
MVAS

 

 
Generatorberäkningar: 
 

AI

MVAS

k

k

7070
3108,13

10169

169
2,19

5,32100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Hjälpkrafttransformator 
Värdena är hämtade från tekniska specifikationer för transformator i bilaga 21. 
 

AI

MVAS

k

k

544
3108,13

1013

13
6

8,0100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Transformator 
Värdena för beräkning av transformatorns kortslutningseffekt är antagna för nS  samt 

ku .  

 AI

MVAS

k

k

20165
3108,13

10482

482
3,8

40100

3

6

=
××

×
=

=
×

=

 

Den totala kortslutningseffekten beräknas enligt formeln för parallellkopplade 
impedansen 
 

MVASk 66448213169 =++=  
 
Den totala kortslutningsströmmen blir då 

kAA
U

S
I k

k 2827780
313800

10664
3

6

≈=
×
×

=
×

=   

 
Dimensionering av skenan i ställverket kommer utefter kortslutningsberäkningarna att 
klara av kortslutningsströmmar upptill 50kA under en sekund.  
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6 Leveransomfattning 
I detta kapitel får läsaren en kort beskrivning av de förslag på utrustning som har valts 
till mellanspänningsutrustningen för respektive turbin och leveransapplikationer.  

6.1 Ställverk 
Ställverket som väljs är ett luftisolerat ställverk av märket Siemens. Det finns i tre 
olika utförande NXAIR, NXAIR M och NXAIR P. Det som skiljer dem åt är den 
maximalt tillåtna storleken för kortslutningsströmmen på skenan samt 
märkspänningen. Valet av mellanspänningsställverk för gasturbinen blir NXAIR P 
därför att det klarar av högre kortslutningsströmmar på skenan. Anslutning till 
ställverket kan ske med totalt upp till 6x500mm2 1-ledarkablar och 3x240 mm2 3-
ledarkablar.  I figur 12 nedan visas både en skiss av fronten och en genom-
skärningsbild. Genomskärningen visar skenstråk, brytaren med truck och i botten av 
skåpet visas även hur kabelanslutningen kommer in i skåpet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Skiss över front och genomskärning av ställverk NXAIR P (Siemens) 
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Siemens NXAIR P är ett kvalitetstestat ställverk enligt ISO9001 och underhållsfritt i 
tio år. Dessutom är ställverket modulbyggt vilket gör att det enkelt går att utöka 
utrustningen med flera skåp om anläggningen behöver byggas ut. Ställverket har en 
enkel uttagsskena som är dimensionerad att klara kortslutningsströmmen 50kA under 
en sekund. För 10,5kV väljs ställverket på 12kV och för 13,8kV väljs ställverket på 
15kV detta enligt de tekniska specifikationer för ställverket som kan ses i 
ställverkskatalogen se bilaga 13. För att layouten för ställverket och dess dimensioner 
för de olika ställverksfacken för respektive leveransapplikation se bilagor enligt nedan 
för respektive maskin. 
 
 

SGT-600 
  

• 10,5kV bilaga 14 
• 13,8kV bilaga 15 

SGT-700 
 

• 10,5kV bilaga 16 
• 13,8kV bilaga 17  

 
 

6.2 Effektbrytare  
Effektbrytaren som väljs både som transformator- och generatorbrytare är en 
vakuumbrytare. Brytaren heter 3AH3 och ingår i Siemens standardsortiment över 
effektbrytare. Den kan användas för till exempel brytning av transformatorer, 
generatorer och motorer. Brytaren passar i alla Siemens standardställverk. Liksom 
ställverket är brytaren underhållsfri och kan brytas upp till 10000 perioder innan 
revision förutsatt att behållaren kan behålla sitt vakuum. Brytaren är dimensionerad 
för 7- till 36kV och klarar av att bryta strömmar upp till 4000A och 
kortslutningsströmmar till och med 63kA. Effektbrytaren uppfyller även kraven i de 
relevanta standarderna IEC 62271-100 och IEC 60694. För mer tekniska 
specifikationer för brytaren 3AH3 se bilaga 18.  
 
 

 
     

Figur 13. Effektbrytare 3AH3. (Siemens) 
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6.3 Hjälpkrafttransformator 
Hjälpkrafttransformatorn som används är en step-down transformator vilket innebär 
att den transformerar inkommande spänning ner till lämplig spänning för 
lågspänningsställverket. För de olika leveransapplikationerna används olika 
transformatorer vilket kan läsas i kapitel 6.3.1 och 6.3.2. Detta beror på svårigheter att 
få fram information i form av produktkataloger om transformatorerna från 
leverantören. Eftersom när beställning på en transformator görs i vanliga fall, fyller 
kunden i en blankett för de tekniska specifikationer som transformatorn skall uppfylla. 
Därefter konstrueras transformatorn efter kundens önskemål.   

6.3.1 10,5kV, 50Hz 
För nätet 10,5kV används en torrisolerad transformator av typen gjuthartisolerad. 
Transformatorn heter GEAFOL och är av fabrikat Siemens. För de tekniska 
specifikationerna för transformatorn se bilaga 19. 
 

6.3.2 13,8kV, 60Hz 
Transformatorn som valts till nätet 13,8kV är en oljeisolerad transformator. 
Transformatorns produktnamn är TUNORAMA och är av fabrikat Siemens. För 
tekniska specifikationer för transformatorn med märkeffekten 630 MVA se bilaga 20 
och för märkeffekten 800MVA se bilaga 21. 
 

6.4 Mättransformatorer 
Mättransformator är det gemensamma namnet för ström- och 
spänningstransformatorer. Både spänningstransformator och strömtransformator är 
från TRENCHs sortiment.  De värden som transformatorerna är dimensionerade till 
kan ses kapitel 4.5. Transformatorerna är en beställningsvara och levereras efter 
kundens tekniska specifikationer.  Därför har ingen specifik produkt kunnat väljas för 
vare sig för spännings- eller strömtransformatorn.   
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7 Resultat 
Resultatet som redovisas i rapporten, framförallt enlinjescheman, kan i framtiden 
ligga till grund för en utveckling av en standard för mellanspänningsutrustningen för 
gasturbinen med Siemens material. Både det detaljerade och det övergripande 
enlinjeschemat är enligt avgränsningarna enbart ritat för en gasturbin. Men 
enlinjeschemat kan även anpassas för leveransapplikationer som innehåller fler än en 
gasturbin. 
 

8  Diskussion 
Syftet med studien var att utreda och ta fram ett helhetskoncept för leverans av 
mellanspänningsutrustningen till Siemens gasturbiner för ett antal typfall. Studien 
skulle också innefatta utredning om leveransapplikationer, skyddsutrustning, 
dimensionering och val av utrustning. Syftet har till större delen uppfyllts, det fanns 
dock ett par svårigheter i studien.  
 
Ett av de svåraste momenten i studien var valet av utrustning. Detta beror framförallt 
på att det har varit svårt att få bra support från Siemens Power Transmission and 
Distribution Upplands Väsby. Leverantören för mellanspänningsutrustning hänvisade 
till sin hemsida där det inte fanns tillräckligt med tekniska specifikationer för 
produkterna. Detta medförde i sin tur att det var svårt att välja produkter efter 
dimensioneringarna som har gjorts i rapporten. Supporten från leverantören kan dock 
bero på att ett examensarbete inte har högsta prioritet då det aldrig har varit aktuellt att 
köpa produkterna. Om det i framtiden blir aktuellt att köpa utrustningen, kan man 
skicka sina kravspecifikationer samt enlinjeschema till leverantören. Utefter detta kan 
man sedan få en offert på de produkter med specifik data som efterönskas. Däremot 
kunde produkter ha valts från någon annan leverantör än Siemens men då hade en del 
av examensarbetets syfte och avgränsningar frångåtts.  
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9 Slutord 
Arbetet med mellanspänningsutrustningen har varit en rolig, stimulerande och 
framförallt en mycket lärorik tid. Jag har efter 10 veckor fått en god bild av hur 
mellanspänningskonceptet för gasturbinen ser ut.  
 
Inledningen av examensarbetet kändes ganska svår, detta på grund av att jag saknar de 
praktiska kunskaper om hur ställverk och effektbrytare fungerar samt hur de ser ut i 
verkligheten. Många av de frågor som uppstod i början av arbetet besvarades då jag 
var på ett studiebesök på SAPA Industri service i Finspång. Efter studiebesöket fick 
jag en bättre bild av hur och vad mitt mål för examensarbetet var. Även det andra 
studiebesöket, på Ryaverket i Göteborg, var mycket givande. Eftersom det andra 
studiebesöket gjordes i senare delen av examensarbetet hade jag fler konkreta frågor 
om mellanspänningsutrustningen. Ett av de svårare momenten i arbetet med 
mellanspänningsutrustningen var val av utrustning. Det arbetet försvårades på grund 
av dålig support från leverantören. Trots detta kommer förhoppningsvis delar av 
examensarbetet ligga till grund för en standard för mellanspänningsutrustningen i 
framtiden. 
 

10 Fortsatt arbete 
Det finns flera lämpliga saker för fortsatt arbete med mellanspänningskonceptet till 
gasturbinen. Några av dem kan till exempel vara: 
 

• En ingående studie av reläskydden. 
 
•  Ta fram ett nytt detaljerat enlinjeschema där det också går att följa vad som 

händer när skydden löser ut. 
 
• Göra reläskyddsinställningar för de valda skydden.  

 
• Ta fram en selektivitetsplan för de olika reläskydden. 
 
• Ta fram en offert från Siemens Power Transmission and Distribution för 

kostnad och utrustning för mellanspänningsutrustningen. 
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Enlinjeschema SGT-600   Bilaga 1 
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Enlinjeschema SGT-600   Bilaga 2  
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Enlinjeschema SGT-600   Bilaga 3 
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Enlinjeschema SGT-600   Bilaga 4 
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Enlinjeschema SGT-700   Bilaga 5 
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Enlinjeschema SGT-700   Bilaga 6 
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                        Enlinjeschema SGT-700   Bilaga 7 
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                        Enlinjeschema SGT-700   Bilaga 8 
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   Generatorkurva SGT-600   Bilaga 9 
 

GENERATOR OUTPUT VS. COOLING AIR TEMP.                               
26,25MVA    50 Hz     0.80 PF     10500 V      1443 A      1500 rpm        22,3% 
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Generatorkurva SGT-600   Bilaga 10 
 
 

GENERATOR OUTPUT VS. COOLING AIR TEMP.                               
27,500 MVA    60 Hz     0.80 PF     13800 V      1151 A      1800 rpm  22,4%       
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Generatorkurva SGT-700   Bilaga 11 

GENERATOR OUTPUT VS. COOLING AIR TEMP.                               
32,75 MVA    50 Hz     0.80 PF     10500 V      1801 A      1500 rpm   21,1%      
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  Generatorkurva SGT-700   Bilaga 12 

 

GENERATOR OUTPUT VS. COOLING AIR TEMP.                               
32,5 MVA    60 Hz     0.80 PF     13800 V      1360 A      1800 rpm   19,2%      
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NXAIR P   Bilaga 13 
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   NXAIR P   Bilaga 13 
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   NXAIR P   Bilaga 13 
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                      NXAIR P    Bilaga 13 
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   NXAIR P   Bilaga 13 



Studie i mellanspänningsutrustning för Siemens Gasturbiner 
_______________________________________________________ 

 

 55

                        NXAIR P   Bilaga 13 
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NXAIR P   Bilaga 13 
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   NXAIR P   Bilaga 13 
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   NXAIR P   Bilaga 13 
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   NXAIR P   Bilaga 13 



Studie i mellanspänningsutrustning för Siemens Gasturbiner 
_______________________________________________________ 

 

 60

                         NXAIR P   Bilaga 13 
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                 Skåpslayout SGT-600   Bilaga 14 
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                Skåpslayout  SGT-600   Bilaga 15 
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                Skåpslayout SGT-700   Bilaga 16 
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                 Skåpslayout SGT-700   Bilaga 17 
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Effektbrytare    Bilaga 18 
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   Effektbrytare    Bilaga 18 
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   Effektbrytare    Bilaga 18 
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   Effektbrytare    Bilaga 18 
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Effektbrytare    Bilaga 18 
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    Effektbrytare    Bilaga 18 
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   Effektbrytare    Bilaga 18 
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Effektbrytare    Bilaga 18 
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Effektbrytare    Bilaga 18 
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Tekniska Specifikationer transformator  Bilaga 19 

 
 
 

Tekniska specifikationer - Transformator GEAFOL Siemens  
 Typ Gjuthartisolerad 
Märkeffekt Um [kVA] 630 
Primär spänning [kV] 10,5kV 
Sekundär spänning [kV] 0,4 
Kopplingsgrupp Dyn5 
Frekvens [Hz] 50 
Tomgångsförluster vid 100 % av Um [W] 1370 
Belastningsförluster vid 75ºC [W] 6400 
Belastningsförluster vid 120ºC [W] 7400 
Kortslutningsimpedans [%] 6 
Kylning AN (Natural air cooling) 
Max/min omgivningstemp[ºC] 40/-5 
Temperaturstigning [ºK] 100 
Temperaturklass F/F 
Klimatklass E2 
Miljöklass C2 
Brandklass F1 
Isolationsklass (Hsp-sidan) [kV] 75/28 
Isolationsklass (Lsp-sidan) [kV] -/3 
Dimensioner (L x B x H) 1530x825x1330 
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Tekniska specifikationer transformator  Bilaga 20 

 
 

Tekniska specifikationer - Transformator TUNORAMA Siemens  
 Typ Conservator type 
Märkeffekt Um [kVA] 630 
Primär spänning [kV] 13,8 
Sekundär spänning [kV] 0,48 
Kopplingsgrupp Dyn5 
Frekvens [Hz] 60Hz 
Kortslutningsimpedans vi 75ºC [%] 6 
Tomgångsförluster [W] 1200 
Belastningsförluster vid 75ºC  [W] 6750 
Kylning ONAN (Oil-Natural-Air-Natural) 
Oljevikt [kg] 320 
Dimensioner (L x B x H) 1550 x 895 x 1455 
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Tekniska specifikationer transformator  Bilaga 21 

 
 
Tekniska specifikationer - Transformator TUNORAMA Siemens  
 Typ Conservator type 
Märkeffekt Um [kVA] 800 
Primär spänning [kV] 13,8 
Sekundär spänning [kV] 0,48 
Kopplingsgrupp Dyn5 
Frekvens [Hz] 60Hz 
Kortslutningsimpedans vi 75ºC [%] 6 
Tomgångsförluster [W] 1300 
Belastningsförluster vid 75ºC  [W] 8500 
Kylning ONAN (Oil-Natural-Air-Natural) 
Oljevikt  [kg] 360 
Dimensioner (L x B x H) 1570 x1075 x 1475 

 


