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ABB är leverantör av spjutspetstecknologi

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder till ett mer tillförlitligt
kraftnät och hållbart samhälle. Det är därför vi alltid
strävar efter en ledande position inom forskning och
utveckling. ABB har all den erfarenhet som krävs för en
framgångsrik utveckling av kraftöverföringsteknik.
Den här produktguiden handlar om ett av våra verkliga specialområden – högspänningsbrytare – där vi hela tiden har
arbetat för att förbättra produkternas prestanda med kundvärde för ögonen. Det som drivit utvecklingen har varit att
kunna öka tillgängligheten i våra kunders anläggningar genom
att leverera tillförlitliga högspänningsapparater.
Utveckling är ett lagarbete
Vårt utvecklingsteam består av högt kvalificerade och erfarna
tekniker med expertkunskaper inom till exempel plasmafysik,
materialfysik, gasdynamik, mekanik och högspänningsteknik.
Vi samarbetar dessutom med andra experter såväl inom som
utanför ABB.

En viktig del i utvecklingsarbetet är den nära
dialogen med kunderna för att ta del av deras erfarenheter,
krav och idéer. Kunder som kräver mer av våra produkter är
den allra bästa plattformen för nya innovationer.
Kunskapsledare
Vårt konstruktionsarbete med ständiga förbättringar och
förenklingar av våra produkter har resulterat i; 550 kV brytare
utan styrkondensatorer, Motor Drive™ med ett digitalt servomotorsystem som noggrant styr och övervakar manövreringen
av brytarens kontakter och LTB D1 och E1 brytare med MSD
manöverdon som medger snabb och enkel installation.
Några milstolpar:
− − 80 kA med endast två brytkammer per pol
− − DCB-konceptet som möjliggör smartare, säkrare och miljöanpassade substationer
− − Utmärkta jordbävningsprestanda lämpliga för seismiska
regioner
− − Den miljöeffektiva CO2-brytaren LTA

Ny teknik kräver noggrann testning.
ABB:s högeffektlaboratorium är en av världens modernaste och bäst utrustade labb för ställverksutrustning, med anläggningar för provning av brytare
med märkspänning upp till 1200 kV och brytströmmar upp till 80 kA.
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Produktportfölj
Högspänningsbrytare
ABB har ett komplett utbud och väl beprövad teknik för högspänningsbrytare som används i ett antal tillämpningar.

LTB D1 72.5 – 170

LTB E1 72.5 – 245

LTB E2 362 – 550

LTB E4 800

IEC, IEEE

IEC, IEEE

IEC, IEEE

IEC, IEEE

Märspänning

72.5 – 170 kV

72.5 – 245 kV

362 – 550 kV

800 kV

Märkström

upp till 3150 A

upp till 4000 A

upp till 4000 A

upp till 4000 A

Märkbrytström

upp till 40 kA

upp till 50 kA

upp till 50 kA

upp till 50 kA

Omgivningstemperatur

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

Normer

Brytarna kan också levereras för omgivningstemperaturer ner till -60 eller upp till +70 ºC.

ON

ON

ON

HPL 72.5 – 300

HPL 362 – 550

HPL 800

IEC, IEEE

IEC, IEEE

IEC, IEEE

Märspänning

72.5 – 300 kV

362 – 550 kV

800 kV *)

Märkström

Normer

upp till 4000 A

upp till 4000 A

upp till 4000 A

Märkbrytström

upp till 80 kA

upp till 80 kA

upp till 80 kA

Omgivningstemperatur

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

*) Upp till 1200 kV på förfrågan
Brytarna kan också levereras för omgivningstemperaturer ner till -60 eller upp till +70 ºC.
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Produktportfölj
Frånskiljande brytare (DCB)
Som ett komplement till våra standardbrytare, som i första hand är avsedda för konventionella ställverkslösningar,
finns det en frånskiljande brytare med frånkopplingsfunktion integrerad i brytkammaren. Ett säkert förreglingssystem,
kompositisolatorer och en motordriven jordningskopplare ger personsäkerhet.

Normer
Märspänning

DCB LTB 72.5

DCB LTB 145

DCB HPL 170-300

IEC

IEC

IEC

DCB 362-550
IEC

72.5 kV

145 kV

170 - 300 kV

362 - 550 kV

upp till 3150 A

upp till 3150 A

upp till 4000 A

upp till 4000 A

Märkbrytström

upp till 40 kA

upp till 50 kA

upp till 50 kA

upp till 63 kA

Omgivningstemperatur

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

-30 – +40 ºC

Märkström

De frånskiljande brytarna (DCB) kan på begäran också leveraras med andra data.
För mer information om DCBer, se Application Guide 1HSM 9543 23-03en
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Installationer med
ABB:s högspänningsbrytare

LTB 420 E2 med strömtransformator IMB. Installation in Danmark.

Substation i Oman med ökenklimat. ABB utrustning med LTB 145.

Frånskiljande brytare LTB DCB för 72.5 kV installerad vid ett vindkraftverk
i Sverige.

Frånskiljande brytare HPL DCB för 420 kV installerad i en kopplingsstation
i Sverige.

Frånskiljande brytare LTB DCB för 145 kV med manöverdon Motor Drive
installerad vid renovering i Norge.

1100 kV förbikopplare i en seriekompenseringsanläggning i Kina.
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ABB:s högspänningsbrytare överträffar kundens förväntningar
ABB har mer än ett sekels erfarenhet av att utveckla,
prova och tillverka brytare för högspänningsnät.
Med tiden har våra brytare vunnit ett rykte om hög
tillförlitlighet och lång livslängd i alla klimat och i alla
delar av världen.

Produkter

Typ

LTB-brytare

LTB D1/B

SF 6 Auto-Puffer™ självblåsarkonstruktion
Fjäder- eller Motor Drive-manöverdon

Våra apparater tillverkas i en verkstad där vi kontinuerligt
jobbar med för bättringar både vad gäller kvalitet,
arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Märkspänning

Märkström

Märkbrytström

(kV)

(A)

(kA)

170

3150

40

LTB E1

245

4000

50

LTB E2

550

4000

50

LTB E4

800

4000

50

HPL-brytare

HPL B1

300

5000

80

SF 6 pufferkonstruktion

HPL B2

550

5000

80

Fjäderdrivna manöverdon

HPL B4

800 * )

4000

80

Styrd koppling

Switchsync™

Tillståndsövervakning

OLM2

*) Upp till 1200 kV på begäran
Andra data och/eller specialtillämpningar som inte omfattas av denna produktguide offereras på begäran.

Hur man tolkar typbeteckningen
Brytarnas hela typbeteckning anges för enkelhet skull inte
alltid i detta dokument.
Produktguiden beskriver i huvudsak följande tre grupper av
brytare:
− − LTB xxxD1/B (en-elementsbrytare)
− − LTB xxxEy (en-, två- eller fyrelements brytare)
− − HPL xxxBy (en-, två- eller fyrelements brytare)
Högspänningsbrytarna LTB använder SF6-gas som isolationoch släckmedium och släckningkammaren är av typ självblåsare (Autopuffer™).
Högspänningsbrytarna HPL använder SF6-gas som isolationoch släckmedium och släckningkammaren är av puffer-typ.

Övrig information
För information om konfigurerbara/kompakta lösningar med
frånskiljande brytare (DCB), se separat Application Guide.
Katalognummer 1HSM 9543 23-03 en.
Ytterligare information om styrda kopplingstillämpningar och
Switchsync™-styrenheter finns i ”Controlled Switching,
Buyer’s Guide/Appplication Guide”.
Katalognummer 1HSM 9543 22-01en.
Information angående den nya CO2-isolerade högspänningsbrytaren LTA finns i broschyren 1HSM 9543 21-06en

I hela typbeteckningen avser xxx märkspänning och y antalet
seriekopplade brytelement per pol. I detta dokument där
brytarna ibland beskrivs övergripande har denna information
utelämnats.
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Förklaringar

Tekniska specifikationer - allmänt
Standard/Kundspecifikation
Det finns internationella, nationella normer och kundspecifikationer. ABB kan uppfylla de flesta krav, så långt vi är medvetna
om dem. IEC och IEEE är de vanligaste normerna.
Vid tveksamhet, var vänlig bifoga en kopia av specifikationen
med förfrågan.
Provning
Typprov (konstruktionsprov) och rutinprov (produktionsprov)
krävs enligt normerna.

LIWL
Stötprovet genomförs med kort stöt, som är en standardiserad
vågform - 1,2/50 µs - för simulering av åsköverspänning.
Angiven Lightning Impulse Withstand Level (LIWL) anger den
specificerade provspänningen fas-jord, mellan faserna och
över öppen pol. Värdet är uttryckt i kV toppvärde.
För märkspänningar ≥300 kV anger IEC två värden, en LIWL
spänning på en av anslutningarna och en växelspänning på
den andra.
Exempel 420 kV: 1425 (+240) kV.

- Typprov
Typprov utförs för att före produktionsstart verifiera nya produktvarianter enligt tillämpliga normer. Repetition av typprov
enligt kundkrav utföres på kundens bekostnad. Syftet med
typproven är att verifiera brytarens prestanda.
- Rutinprov
Rutinprov görs på varje brytare före leverans i enlighet med
tillämpliga normer. Syftet med rutinprov är att verifiera monteringen och funktionen hos varje enskild brytare. Rutinprovsprotokollet sänds till användaren med varje leverans.
Utökad rutinprovning utöver normkrav debiteras extra.

Alternativt kan en LIWL puls med summan av de två spänningarna (1665 kV) appliceras på en anslutning, medan den
andra är jordad.
BIL (Basic Insulating Level) är ett gammalt uttryck men avser
samma sak som LIWL.
Rated Full Wave används ofta i äldre ANSI/IEEE- normer, men
betyder samma sak som LIWL.
Hållspänning vid växelspänningsprov
Detta prov avser att visa att brytaren kan motstå de nätfrekventa överspänningar som kan förekomma.

Se specialkapitel, Kvalitetskontroll och provning.
Märkspänning
Märkspänningen är den maximala spänningen (fas-fas), uttryckt i kV eff, i det system som utrustningen är avsedd för.
Den kallas också maximal systemspänning.
Märkisolationsnivå
Kombinationen av spänningsvärden som karakteriserar en
brytares isolationsnivå med avseende på dess förmåga att
motstå dielektriska påkänningar.
Angivna värden gäller för höjder ≤1000 m över havet. En korrektionsfaktor används för högre höjder.
Definitionen ”Över isolationsavstånd” är enbart tillämplig för
frånskiljare och frånskiljande brytare.

Märkhållspänning vid växelspänningsprov indikerar den provspänning som krävs mellan fas och jord, mellan faser och över
öppen pol. Värdet anges i kV eff.
SIWL
För märkspänningar ≥300 kV ersätts växelspänningsprovet
delvis med ett prov med lång stöt.
Vågformen 250/2500 µs simulerar kopplingsöverspänningar.
Switching Impulse Withstand Level (SIWL) anger den nödvändiga hållspänningen fas-jord, mellan faserna och över öppen
pol. Värdet är uttryckt i kV toppvärde. Prov med lång stöt
krävs bara för märkspänningar ≥300 kV. IEC anger två värden,
en SIWL spänning på en av anslutningarna och en växelspänning på den andra.
Exempel 420 kV: 900 (+345) kV.
Alternativt kan en SIWL puls med summan av de två spänningarna (1245 kV) appliceras på en anslutning, medan den
andra är jordad.
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Angiven hållspänning för stympad stöt,
fas-jord och öppen pol
Den angivna hållfasthetsnivån för kort stöt stympad vid 2 µs
respektive 3 µs anger den hållfasthetsnivå som krävs fas-jord
och över öppen pol.

Märkstötström
Märkstötströmmen är toppvärdet av den första stora halvvågen (i kA) under en korttidsström som utrustningen ska
klara. Toppvärdet är relaterat till effektivvärdet, frekvensen och
tidskonstanten (τ ).

Den stympade korta stöten anges endast i IEEE-normer och
är därför inte tillämpbar för IEC.

Angivna värden är:

Märkfrekvens
Märk (nät-) frekvens är systemets nominella frekvens i Hz,
som brytaren är konstruerad att fungera med.
Standardfrekvenser är 50 Hz och 60 Hz.
Andra frekvenser, som 16 2/3 Hz och 25 Hz kan förekomma i
vissa järnvägs-tillämpningar.

− − 2,5 x märkkorttidsströmmen vid 50 Hz och τ = 45 ms
− − 2,6 x märkkorttidsströmmen vid 60 Hz och τ = 45 ms
− − 2,7 x märkkorttidsströmmen vid 50/60 Hz och τ > 45 ms
Märkbrytström vid kortslutning
Märkbrytströmmen (vid kortslutning) är den maximala symmetriska kortslutningsströmmen i kA eff, som en brytare ska
klara att bryta.
Två värden är relaterade till märkbrytströmmen:

Märkström
Märkström (ibland kallad nominell ström eller angiven kontinuerlig ström) är den maximala, kontinuerliga ström som
brytaren tillåts leda.
Strömmen uttrycks i A eff.
Märkströmmen är baserad på en maximal omgivningstemperaturen +40 °C. Vid högre temperaturer kan det bli nödvändigt
att begränsa märkströmmen.

− − AC-komponentens effektivvärde
− − Procentuell DC-komponent (beror på brytarens kortaste
öppningstid och tidskonstanten τ )
Märkslutström vid kortslutning
Märkslutströmmen (vid kortslutning) är den maximala toppström som brytaren ska kunna sluta och spärra mot. Denna
kallas i IEEE också för ”closing and latching capability”.
Märkslutströmmen är lika med märkstötströmmen.

Märkkorttidsström
Märkkortidsströmmen är den maximala ström (utryckt i kA eff)
som brytaren måste kunna klara i tilläge under en specificerad
kort tid.
Märkkortidsströmmen är lika med märkbrytströmmen vid
kortslutning.
Standardvärden för varaktighet är 1 eller 3 s.

Toppvärdet är relaterat till märkkorttidsströmmens effektivvärde, frekvens och tidskonstant (τ).
Angivna värden är:
−− 2,5 x märkkorttidsströmmen vid 50 Hz och τ = 45 ms
− − 2,6 x märkkorttidsströmmen vid 60 Hz och τ = 45 ms
− − 2,7 x märkkorttidsströmmen vid 50/60 Hz och τ > 45 ms
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Förklaringar

System och kopplingsförhållanden
Jordning av kraftnätet
Kraftnätets jordning kan variera mellan regioner och märkspänningar.

Fasopposition
Den nätfrekventa återvändande spänningens effektivvärde vid
fasopposition kan beräknas enligt:

För högre märkspänningar tenderar systemen ha effektivt jordad
nollpunkt, medan man för lägre märkspänningar vanligen har
icke effektivt jordad nollpunkt (isolerad eller resonansjordad).
Typen av jordning är en viktig parameter för att fastställa den
transient återvändande spänningen.
Förstsläckande fas faktor
Förstsläckande fas faktorn (kpp) bestäms av hur nätet är jordat.
Förstsläckande fas faktorn används för beräkning av den
transient återvändande spänningen för trefasfel.

Den motsvarande transienta återvändande spänningens toppvärde (uc) kan beräknas enligt:

Ur Märkspänning (kV)
k pp Fasoppositionsfaktor (spänningsfaktor)

I allmänhet gäller följande:

k af Amplitudfaktor (enligt IEC: 1,25)

−− k pp = 1,3 motsvarar trefasfel i system med effektivt jordad nollpunkt.
− − kpp = 1,5 motsvarar trefasfel i system med isolerad nollpunkt eller resonansjordning.
− − kpp = 1,0 motsvarar specialfall, t.ex. tvåfas järnvägssystem
(avståndsfel).

Standardiserade värden för fasoppositionsfaktorn är:

Ett specialfall är ett trefasfel som saknar jordförbindelse. Detta
fall motsvarar kpp = 1,5. Detta omnämns i IEEE-normen.
Transient återvändande spänning, TRV
Den transienta återvändande spänningens märkvärde är lika
med dess toppvärde då man bryter trefasig kortslutningsström vid märkspänning, och med hänsyn tagen till förstsläckande fas faktor.
Märkvärdet uc beräknas som följer (baserat på IEC):

− − 2,0 för nät med effektivt jordad nollpunkt
− − 2,5 för nät med icke effektivt jordad nollpunkt.
Exempel:
Vid 245 kV med k pp = 2,0 blir uc = 500 kV
Spänningen över brytaren före tillslag påverkas inte av nätets
jordning. Den maximala pålagda spänningen under fasoppositionsförhållanden är alltid 2,0 gånger fasspänningen.
Avståndsfel och vågimpedans
Om en kortslutning inträffar på en luftledning nära en brytare,
alstrar vandringsvågen på ledningen en mycket brant transient
återvändande spänning då strömmen bryts. Brantheten (Rate
of Rise of Recovery Voltage, RRRV) är beroende av kortslutningsströmmen och ledningens vågimpedans.
Vågimpedansen kan variera beroende på t.ex. typen av ledare.

U r Märkspänning (kV)
k pp Förstsläckande fas faktor

I normerna IEC och IEEE, har vågimpedansen standardiserats
till värdet 450 Ω.

k af Amplitudfaktor (enligt IEC: 1,4 vid 100% kortslutningström)

Exempel:
Vid 145 kV med kpp = 1,5 blir uc = 249 kV
Märktbrytström vid fasopposition
Märkbrytströmmen vid fasopposition är den maximala ström
som brytaren ska kunna bryta under fasoppositionsförhållanden.
Standardvärdet är 25% av märkbrytströmmen vid kortslutning.
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Andra karakteristiska data för avståndsfel är toppfaktorn och
RRRV-faktorn. De har standardiserats till följande värden:
Toppfaktor: 1.6
RRRV-faktor: 0.2 (kV/μs)/kA för 50 Hz
0.24 (kV/μs)/kA för 60 Hz

Kapacitiv spänningsfaktor
Den kapacitiva spänningsfaktorn används för att definiera
enfasig återvändande spänning vid brytning av olika typer av
kapacitiv last. Faktorn beror på följande:
Tillämpning
− − Brytning av obelastad linje
− − Brytning av obelastad kabel
− − Brytning av kondensatorbatteri

Toppvärdet av den återvändande spänningen blir:

Klass för kapacitiv koppling
Det finns två klasser för kapacitiv koppling.

Jordningsförhållanden i kraftnätet
− − Jordad nollpunkt
− − Icke effektivt jordad nollpunkt (isolerad eller resonansjordat)

− − Klass C1: Brytare med låg sannolikhet för återtändning vid
kapacitiv koppling.
− − Klass C2: Brytare med mycket låg sannolikhet för återtändning vid kapacitiv koppling.

Standardvärden för den kapacitiva spänningsfaktorn för normala
driftförhållanden är följande:

En brytare avsedd för Klass C2 kan naturligtvis också användas som Klass C1.

Brytning av obelastad linje:
− − 1,2 (effektivt jordad nollpunkt)
− − 1,4 (icke effektivt jordad nollpunkt)

Angiven kapacitiv strömstöt och stötfrekvens
Märkvärde för kapacitiv strömstöt (toppvärde) används endast
för brytare som är avsedda för koppling av kondensatorbatterier (främst back-to-back).

Brytning av obelastad kabel:
− − 1,0 (skärmade kablar i nät med direktjordad nollpunkt)
− − 1,2 (mantelisolerade kablar i nät med effektivt jordad nollpunkt)
− − 1,4 (i nät med icke effektivt jordad nollpunkt)
Brytning av kondensatorbatteri:
− − 1,0 (kondensatorbatteri med jordad nollpunkt i nät med
direktjordad nollpunkt)
− − 1,4 (kondensatorbatteri med icke effektivt jordad nollpunkt)
När olika kapacitiva spänningsfaktorer gäller för olika tillämpningar, bör man använda det högsta värdet.
Spänningsfaktorn kan användas för att beräkna den enfasiga
återvändande spänningens toppvärde:

Strömstöten karaktäriseras av en mycket hög amplitud och
frekvens.
Värdena kan variera beroende på olika konfigurationer för
kondensatorbatteriet, strömbegränsande induktans etc.
Standardiserat värde på strömstöt är 20 kA (toppvärde) med
en frekvens av 4,25 kHz
Tidkonstant
Tidkonstanten för ett nät är lika med förhållandet mellan induktans och resistans i nätet (L/R) och uttrycks i ms. Standardvärdet är 45 ms. Tidkonstanten påverkar den DC-komponent som kan uppkomma i en kortslutningsström och som
brytaren skall kunna hantera.
I stället för L/R specificerar man ofta X/R, där X är nätets
induktiva reaktans.

Ur Märkspänning
kc

Det finns ett samband mellan tidkonstanten och förhållandet
X/R.

Kapacitiv spänningsfaktor

Exempel:
Vad blir toppvärdet av den återvändande spänningen för en
245 kV brytare vid brytning av en obelastad linje då nätet har
jordad nollpunkt?
Spänningsfaktorn är 1,2 eftersom nätet har jordad nollpunkt.

Om ett visst X/R-värde har angetts, kan tidkonstanten i ms
lätt beräknas genom att man dividerar X/R-förhållandet med
(2 x π x f), där f är märkfrekvensen.
Exempel:
X/R = 14 motsvarar en tidkonstant på 45 ms vid 50 Hz
X/R = 17 motsvarar en tidkonstant på 45 ms vid 60 Hz
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Förklaringar

Omgivningsförhållanden
Lägsta omgivningstemperatur
Lägsta omgivningstemperaturen (hos luften) anger den lägsta
temperatur vid vilken brytaren ska kunna fungera med angivna
prestanda.

Nedsmutsningsnivå
Miljöförhållanden med avseende på föroreningar, kategoriseras ibland i nedsmutsningsnivåer. Nedsmutsningsnivåerna
beskrivs i IEC 60815. Under 2008 ersattes de tidigare nivåerna I, II, III och IV med de fem nivåerna a, b, c, d, och e.

Viktiga standardvärden är -30 °C och -40 °C
Lägsta omgivningstemperaturen påverkar valet av gastryck
och/eller gasblandning.
Högsta omgivningstemperatur
Högsta omgivningstemperaturen (hos luften) anger den
högsta temperatur vid vilken brytaren ska kunna fungera med
angivna prestanda.

Det finns ett samband mellan varje nedsmutsningsnivå och
en motsvarande minsta nominell specifik krypsträcka. Sedan
2008 anger IEC 60815 att spänningen fas - jord skall användas för att ange krypsträcken, istället för spänningen fas - fas
som i den gamla normversionen.
Som jämförelse anges även de äldre värdena nedan.
Nedsmutsningsnivå

Den högsta omgivningstemperaturen kan påverka den maximala kontinuerliga ström som brytaren kan leda.
Standardvärdet är +40 °C.
Höjd över havet
Den yttre spänningshållfastheten reduceras vid högre höjd
på grund av den lägre lufttätheten. Standard isolationsprov
gäller för installationer upp till 1000 meter över havet. För att
verifiera att brytaren passar för högre höjder måste provspänningarna korrigeras.
Korrektionsfaktor enligt norm måste tillämpas för extern isolering. (IEC 62271-1)

Krypsträcka

Krypsträcka (Gammal)

Fas - jord spänning

Fas - fas spänning

mm/kV

mm/kV

a - Very light

22.0

-

b - Light

27.8

(16)

c - Medium

34.7

(20)

d - Heavy

43.3

(25)

e - Very Heavy

53.7

(31)

Ice class
I tillämpliga fall kan utomhusbrytare anges att kunna motstå
en specificerad isbeläggning.
I IEC finns det tre klasser:

Krypsträcka
Krypsträckan definieras som det kortaste avståndet längs
ytan av en isolator mellan två ledande delar.

− − 1 mm isbeläggning
− − 10 mm isbeläggning
− − 20 mm isbeläggning

Den önskade krypsträckan specificeras av användaren i:
− − mm (total krypsträcka)
− − mm/kV (krypsträcka i förhållande till spänningen fas - jord).
Obs!
Krypsträckan relaterade tidigare till fas - fas spänningen.
För att undvika missförstånd kontrollera vilken referensspänning som används.
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Vindbelastning
De angivna vindbelastningarna för brytare avsedda för normalt
utomhusbruk baseras på vindhastigheten 34 m/s (IEC).

Konstruktion
En- eller trepolig manövrering
Vid enpolig manövrering, drivs varje brytarpol individuellt av
sitt eget manöverdon. Detta möjliggör både enfasig och trefasig återinkoppling.
Vid trepolig manövrering drivs alla tre polerna av ett gemensamt manöverdon. De tre polerna är mekaniskt kopplade för
trefasig återinkoppling.
(Tvåpolig manövrering förekommer endast i specialtillämpningar, t.ex. järnvägssystem.)
Brytare med friutlösning
En brytare som kan genomföra en hel brytmanöver, även om
brytkommandot aktiveras under ett tillslag och tillslagskommandot upprätthålls.

Märkmanöverföljd
Märkmanöverföljden (även känd som ”standard operating
duty” eller ”standard duty cycle”) är den specificerade följd
av manövrar som brytaren ska kunna utföra vid specificerade
märkdata.
Det finns två huvudalternativ:
a) O - t - CO - t’ - CO
Där:
t

0,3 s för brytare som är avsedda för snabbåterinkoppling

t

3 min för brytare som inte är avsedda för snabbåterinkoppling

t’

3 min

b) CO - t’’ - CO

Obs! För att säkra korrekt brytning av den ström som kan
uppstå, kan det vara nödvändigt att kontakterna momentant
når slutet läge.

Där:

Brytare med spärrad utlösning
En brytare som inte kan utlösas om den inte är i tilläge.

Klass för mekanisk livslängd
Det finns två klasser för mekanisk livslängd:

Inkopplingsmotstånd (PIR)
Inkopplingsmotstånd används till att begränsa transienter i
nätet, huvudsakligen vid återinkoppling av tomgående linjer.
Inkopplingsmotstånden används bara under slutning och
består av motståndsblock, som är anslutna parallellt med
brytkammaren.

Klass M1: Brytare med normal mekanisk livslängd
(2 000 manövrer).

Motståndsblocken sluter kretsen approximativt 8-12 ms före
ljusbågskontakterna.
Inkopplingsmotstånd används huvudsakligen vid högre
systems pänningar (≥362 kV).
I flertalet applikationer är styrd koppling med Switchsync™ att
föredra.
Inkopplingsmotstånd får inte förväxlas med öppningsmotstånd, som används för att minska (dämpa) den återvändande
spänningen under brytning.

t’’

15 s för brytare som inte är avsedda för snabbåterinkoppling

Klass M2: Brytare som manövreras ofta för speciella driftkrav
(10 000 manövrer).
En brytare avsedd för Klass M2 kan naturligtvis också användas som Klass M1.
Belastning på anslutningsflaggor
Ledarna som är anslutna till brytarens anslutningsflaggor,
samt is- och vindbelastningar skapar den resulterande statiska belastningen på anslutnings-flaggorna.
Standardvärden för statiska anslutningsbelastningar ges av
normerna.
Märkdata för brytarens statiska belastning på anslutningsflaggorna verifieras normalt genom beräkningar.

Öppningsmotstånd används huvudsakligen till äldre brytartyper,
t.ex. tryckluftsbrytare.
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Konstruktion
Tryck
Gastryck kan uttryckas i olika enheter, som MPa, bar, P.s.i. etc.
1 MPa = 106 Pa = 10 bar = 145 P.s.i

Styrkondensatorer
Styrkondensatorer används ibland i brytare med två eller flera
brytställen i serie för att fördela spänningen lika över de öppna
kontaktgapen.

Märkfyllningstryck
Märkfyllningstrycket anges vid referenstemperaturen +20 °C
och kan uttryckas som övertryck (över atmosfärstryck) eller
absoluttryck. Märkfyllningstrycket är det tryck till vilket brytaren fylls innan den tas i drift.

Styrkondensatorer ansluts parallellt över varje brytställe och
har standardvärdet 1600 pF/kondensator.

Larmtryck
Larmtrycket anges vid referenstemperaturen +20 °C och kan
uttryckas som övertryck (över atmosfärstryck) eller absoluttryck. Larmtrycket är det tryck vid vilket en övervaknings- (larm-)
signal anger att påfyllning behövs inom en relativt kort tid.

Där:

Minimitryck (låsnings-, förreglings- eller blockeringstryck)
Minimitrycket anges vid referenstemperaturen +20 °C och kan
uttryckas som övertryck (över atmosfärstryck) eller absoluttryck. Minimitrycket är det tryck vid vilket brytaren förreglas
mot vidare manövrering och påfyllning krävs.
Alla typprov, utom mekaniska uthållighetsprov, utförs vid detta
tryck
Maximitryck
Maximitrycket anges vid referenstemperaturen +20 °C och
kan uttryckas som övertryck (över atmosfärstryck) eller absoluttryck. Maximitrycket är det tryck vid vilket brytaren bär sin
normalström vid maximal omgivningstemperatur.
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Totala kapacitansen över den öppna polen beräknas på följande sätt: Ctot= Cgr/n

C gr är kapacitansen för varje styrkondensator
n

är antalet brytställen i serie

Parallellkondensator
Parallellkondensatorer används för att minska stressen vid avståndsbrytning. Kondensatorn reducerar stressen härrörande
från linjesidans återvändande spänning.

Tiddata
Öppningstid
Öppningstiden är tidsintervallet från det öppningsutlösaren
(t.ex. frånslagsspolen) aktiveras, till ögonblicket då ljusbågskontakterna har separerat i alla poler.
Tillslagstid
Tillslagstiden är tidsintervallet från det slutningsutlösaren (t.ex.
tillslagsspolen) aktiveras, till ögonblicket då ljusbågskontakterna berör varandra i alla poler.
Bryttid
Bryttiden (maximal) är tidsintervallet mellan det att utlösningskretsen aktiveras och när ljusbågen har släckts i alla poler.
Bryttiden uttrycks i ms eller perioder (20 ms = 1 period vid 50 Hz).
I IEC baseras märkbryttiden på resultatet av klämkortslutningsprov med symmetrisk ström.
Kompensation görs för enfasprov och för reducerade
matningss pänningar.
Strömlöst intervall
Strömlöst intervall (under återinkoppling) är tidsintervallet
mellan den slutliga ljusbågssläckningen för alla poler under
frånmanövern och det ögonblick då ström åter börjar flyta i
någon pol i den följande tillslagsmanövern.
IEC och ANSI/IEEE specificerar ett strömlöst intervall av 300 ms.
Ljusbågstid
Tidsintervall mellan av första initieringen av en ljusbåge och
ögonblicket då ljusbågen släckts i alla poler.
Förljusbågstid
Förljusbågstiden är tidsintervallet mellan start av ström i första
polen under en tillslagsmanöver och ögonblicket då kontakterna vidrör varandra i alla poler (trepolig brytare), resp i den
enda polen (enpolig brytare).

Till-fråntid
Till-fråntiden är tidsintervallet mellan det ögonblick då den första polen gör kontakt under en tillmanöver och det ögonblick
när ljusbågskontakterna har separerats för alla poler under
den följande frånmanövern.
Öppningsutlösaren (t.ex. frånslagsspolen) ska ha blivit aktiverad i det ögonblick då kontakterna berör varandra vid slutning
(till-från manöver utan någon avsiktlig tidsfördröjning, även
kallad förutlöst till-från manöver).
Från-tilltid
Från-tilltiden (under återinkoppling) är tidsintervallet mellan det
ögonblick då kontakterna skiljs för alla poler och det ögonblick då kontakterna i den första polen åter berör varandra i
den följande tillslagsmanövern.
För trepoliga brytare med god kontaktsamtidighet vid till- och
frånslagsmanöver gäller approximativt:
Från-tilltid = Ljusbågtid + strömlöst intervall + förljusbågstid.
Sluttid
Tidsintervallet mellan aktivering av tillslagskretsen (brytaren
är i öppet läge) och ögonblicket då ström börjar flyta i första
brytpolen.
Slut- bryttid
Slut- bryttiden är tidsintervallet mellan det att ström börjar
flyta i den första polen under en tillslagsmanöver och slutet av
ljusbågstiden under den följande frånslagsmanövern.
Slut- bryttiden baseras på en manöver där öppningsutlösaren
(t.ex. frånslagsspolen) ska ha blivit aktiverad i det ögonblick
då kontakterna berör varandra vid slutning (till-från-manöver
utan någon avsiktlig tidsfördröjning, även kallad förutlöst tillfrån-manöver).
För trepoliga brytare med god kontaktsamtidighet vid till- och
frånslagsmanöver gäller approximativt:
Slut- bryttid = Förljusbågstid + Till-fråntid + Ljusbågstid

Återinkopplingstid
Återinkopplingstiden är tidsintervallet mellan det att öppningsutlösaren (t.ex. frånslagsspolen) aktiveras och ögonblicket då alla
poler får kontakt under den följande tillmanövern.
För trepoliga brytare med god kontaktsamtidighet vid till- och
frånslagsmanöver gäller approximativt:
Återinkopplingstid = Öppningstid + Ljusbågstid + Strömlöst
intervall + Förljusbågstid

Högspänningsbrytare — Produktguide | Produktinformation 15

Förklaringar

Tidsdefinitioner enligt IEC
Slutet läge
Kontaktrörelse
Öppet läge

Strömflöde
Tid
Öppningstid

Frånslagsmanöver
Ljusbågstid

Bryttid
Ljusbågen släckt i alla poler
Ljusbågskontakterna skiljs i alla poler
Aktivering av frånslag

Ljusbågskontakterna skiljs i första polen

Slutet läge
Kontaktrörelse

Öppet läge

Strömflöde
Tid
Sluttid

Tillslagsmanöver
Förljusbågstid

Tillslagstid

Kontaktberöring i alla poler
Ström börjar flyta i första polen
Aktivering av tillslag
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Drift och styrning
Manöverdon - Kontrollskåp
Manöverspänning
Manöverspänningen är en DC-spänning som används för
styrkretsar så som: tillkretsar och frånkretsar etc.

Motor för anspänning av tillslagsfjäder
Fjäderspänningsmotorn spänner tillslagsfjädern efter varje
tillslagsmanöver.

Vanliga märkspänningsvärden:
110, 125, 220 eller 240 V DC
(Mindre vanliga manöverspänningsvärden: 250, 60 eller 48 V DC)

Motorkontaktor
Motorkontaktorn styrs av gränslägesbrytaren och startar/
stoppar fjäderspänningsmotorn.
(Gäller ej för manöverdon av typ FSA1)

Manöverdonet, inklusive styrkretsen, är konstruerat för sin
märkspänning, men det måste också kunna fungera inom ett
angivet spänningsområde för att klara variationer i manöverspänningen. Följande spänningsområden krävs enligt IEC:

Gränslägesbrytare
Gränslägesbrytaren övervakar uppspänningsstatus för tillslagsfjädern.

Minimumspänning (hjälputrustning): 85% av märkspänningen
Maximal spänning (hjälputrustning): 110% av märkspänningen

För manöverdonen BLK och FSA1 kan den vara av induktiv
eller mekanisk typ.

Minimumspänning (tillslag): 85% av märkspänningen
Maximal spänning (tillslag): 110% av märkspänningen

För manöverdon BLG och MSD är den endast av mekanisk
typ.

Minimumspänning (frånslag): 70% av märkspänningen
Maximal spänning (frånslag): 110% av märkspänningen

Hjälpkontakter
Hjälpkontakterna är kontakter som visar brytarens läge.

Uppvärmningsspänning / AC-hjälpspänning
AC-hjälpspänningen är en enfas växelspänning (fas - nolla) som
försörjer värmeelement, stickproppsuttag, belysning etc. när dessa
används.

Minst en kontakt används i varje styrkrets (frånslag/tillslag)
för att styra spolen. Kontakter som inte används i styrkretsar
ansluts normalt till plintar för kundens bruk.

Normala värden:
110 - 127 V AC
220 - 254 V AC

Normalt är totala antalet fria kontakter:
FSA: 7 NO + 7 NC
BLK: 8 NO + 8 NC
BLG: 9 NO + 9 NC
MSD: 9 NO + 9 NC

Motorspänning
Motorspänningen är en likspänning eller en enfas växelspänning (fas-nolla) för fjäderspänningsmotorn.

NO = Normalt öppna, NC = Normalt slutna

Vanliga märkspänningsvärden för motorn:
110, 125, 220 och 240 V DC
115, 120, 127, 230 och 240 V AC
Motorn och motorkretsen är konstruerade för märkspänning,
men de måste också kunna fungera inom ett angivet spänningsområde för att klara variationer i matningsspänningen.
Följande spänningsområde krävs enligt IEC:
Minimum spänning för motorkrets: 85% av märkspänningen
Maximal spänning för motorkrets: 110% av märkspänningen

Impulskontakt
En kontakt som ger en kort puls under kontaktrörelsen.
Lokal / fjärr / avställd - strömställare
Lokal / fjärr / avställd strömställaren används för att växla mellan fjärrmanövrering och lokal manövrering (via bryt-/slutomkopplaren). Det finns också ett bortkopplat läge där det
inte går att manövrera. En skyddsförbikoppling kan dock
levereras, så att det blir möjligt att utlösa brytaren även i detta
läge.
Som ett alternativ kan en lokal / fjärr strömställare utan bortkopplingsmöjlighet levereras.
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Drift och styrning
Manöverdon - Kontrollskåp
NC-kontact
NC-kontakt (normalt sluten kontakt) är
sluten när apparaten inte är aktiverad eller i det ritade läget i
ett kretsschema.
Kan också benämnas: Brytkontakt eller b-kontakt.
NO-kontact
NO-kontakt (normalt öppen kontakt) är
en öppen kontakt i samma situation.
Kan också benämnas: Slutande kontakt eller a-kontakt.
NOC-contact
NOC-kontakt (normalt öppen-sluten kontakt) är en sluten kontakt som öppnas
och en öppen kontakt som sluts med gemensam baksida vid
lägesändring.
Till-/Från-strömställare
Till-/från-strömställaren används till brytarmanövrering, när
strömställaren för lokal / fjärr (/avställd) är i läge lokal.
Räkneverk
Räkneverket är elektromekaniskt och icke-återställningsbart och
räknar varje tillslagsmanöver. (FSA har mekanisk räknare)

Motorskyddsbrytare
Motorskyddsbrytare är en motorskydds- och manuell brytare.
Den kan också vara av MCB-typ (termiskt styrd typ).
Denna enhet bryter matningen till motorn vid överbelastning
eller när motorskyddsbrytaren manövreras manuellt.
Manöverspolar
Tillslags- och frånslagsspolarna i manöverdonen BLK, BLG
och MSD har relativt låg effektförbrukning, normalt 200 W,
tack vare en bra spärrkonstruktion.
Som standard levereras en tillslags- och två frånslagsspolar.
Extra tillslagsspolar kan levereras som tillval. Den andra
frånslagsspolen kan också vara av dubbeltyp och en extra
frånslagskrets kan användas.
Hand-/motoro mkopplare
Hand-/motoromkopplaren frånskiljer motorkretsen under
handvevning.
Hand-/motoromkopplaren, som är antingen manuell eller
automatisk, har följande funktioner:
− − Motorläge; ansluter motorn till strömmatningen.
− − Handläge; kortsluter motorn så att den fungerar som
bromsgenerator.
(Ovan gäller inte för manöverdon av typ FSA1 och MSD)

Antipumpningsrelä
Antipumpningsreläet är en anordning som ser till att det bara
blir en tillslags-manöver för varje tillslagskommando.

Värmeelement, Termostat, Fuktighetsvakt
Varje manöverdon har ett kontinuerligt anslutet antikondensvärmeelement på 70 W.

MCB - Miniatyrbrytare
En MCB (Miniature Circuit Breaker) är en liten, automatisk
brytare som kan styras manuellt eller utlösas automatiskt vid
överström.

Därtill finns ett eller flera styrda värmeelement, beroende på
omgivningstemperatur eller fuktighet. Dessa styrs av en termostat eller med en tillvald fuktighetsvakt.

Överströmsutlösningen är antingen termisk (typ K) eller toppvärdesstyrd (typ B).
1NO + 1NC-hjälpkontakter, som visar MCB-läget, kan ingå.
MCB används normalt till AC-hjälpkretsar (och motorkrets för
manöverdon typ BLK).
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Densitetsvakt
Densitetsvakten är en anordning som mäter gastrycket i brytaren med kompensation för omgivningstemperaturen. Därför
aktiveras endast alarm- och blockeringsfunktion om trycket
faller på grund av läckage.
Densitetsvakten innefattar normalt: en visare, en kontakt för
larmtryck och två kontakter som styr förreglingsreläerna för
gast rycksövervakning vid blockeringstryck.

Drift och styrning ABB tillval / extrautrustning
Gasövervakning
- Felsäkert utförande
Normalt används kontakter som sluts vid lågt gastryck.
Ett felsäkert alternativ kan levereras, där kontakterna öppnas
vid lågt gastryck, så att förreglingsreläerna för gasövervakning
är aktiverade tills blockering inträffar.
- Utlösning vid lågt SF6-tryck
Ett annat alternativ är utlösning vid lågt SF 6-tryck. Detta alternativ ger ett utlösningskommando via förreglingsreläerna för
gasövervakning samtidigt som blockering sker.
De flesta typprov utförs vid detta blockeringstryck.

TCS – Frånkretsövervakning
TCS-Frånkretsövervakning används främst för att kontrollera anslutningen mellan skyddsreläet (kontrollrum) och
manöverdonet och i andra hand utlösningsspolarna inuti
manöverdonet(-en).
TCS är en anordning som kan parallellkopplas med skyddsutlösningsreläet (-reläerna) och sänder en svag (< 50 mA)
testström genom utlösningskretsen (-arna).
För att kunna övervaka utlösningskretsen när brytaren är i öppen position (där hjälpkontakten i utlösningskretsen är öppen),
finns det en parallell ledningsdragning till denna kontakt.
Det finns två normala sätt att göra detta:

Panelbelysning
En panelbelysning kan som tillval monteras på kontrollpanelen.

1. Ett motstånd parallellkopplat med denna kontakt med
resistansvärde enligt leverantören av TCS-anordningen.

Lampan tänds automatiskt när dörren/luckan öppnas.
Kontaktuttag
Kontaktuttag kan monteras inuti skåpet.

2. En NC-kontakt i hjälpkontakten parallellt med originalNO-kontakt. Detta kräver antingen 2 utgångar från TCSanordningen eller två parallella TCS-anordningar.

Normala utföranden är:

Ett exempel på en TCS-anordning är SPER från ABB ATCF.

• Schucko - Ofta använt i Nordeuropa

Resistansvärden för SPER, enligt 1. ovan:
220 V dc. 33 kΩ
110 V dc. 22 kΩ
60 V dc. 5.6 kΩ
48 V dc. 1.2 kΩ

• (CEE 7/7) - Runt, 2-poligt uttag med jordkontakter på
sidorna.
• CEE 7/4 - Fransk/Belgisk standard med rund, 2-polig
kontakt med omvänd jordpol.
• Hubbel - Amerikansk standard.
• Crabtree - Brittisk standard.

Skyddsutlösning
Med skyddsutlösning menas att frånsignalen från skydden går
i en direktlinje, som går förbi lokal-/fjärrströmställaren.
Obs! Används endast när skyddsutlösning ska ha prioritet
över lokal-/fjärrströmställaren.

• GPO - Australien
Lägesindikeringsl ampor
Som tillval kan vi leverera gröna/röda LED-indikatorer anslutna
till hjälpkontakten för indikering av brytarläge i skåpet.
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Drift och styrning ABB tillval / extrautrustning
Nyckelförregling
Förberedd för nyckelförregling innebär en mekanisk (och
elektrisk) förreglingsanordning med fäste för installation av
följande märken: Castell, Kirk och Fortress.
Mekanisk från-utlösning
Manuell, mekanisk från-utlösning kan på begäran installeras
på manöverdonets in- eller utsida. (Endast insida för FSA1)
Obs! Mekanisk utlösning har prioritet över SF6-blockering

Uppvärmningsövervakning
Uppvärmningskretsen kan utrustas med ett strömövervakningsrelä (inställbart för ström och hysteres) eller en indikatorlampa i serie med den kontinuerligt anslutna värmaren.
Kondensatorutlösning
Utlösningskretsar kan vara utrustade med kondensatorer.
Dessa används för att utlösa brytaren automatiskt vid låg eller
bortfallen manöverspänning.
Den kapacitiva utlösningsanordningen används alltid tillsammans med ett spänningsövervakningsrelä (inställbart för spänning och hysteres) som styr utlösningsspänningens nivå (det
krävs en kondensatorutlösare per utlösningsspole).

69-device
En förreglingsanordning enligt ”device No. 69” i ANSI-normen,
som kräver återställning efter varje manuell utlösning, kan
installeras.
(Ej applicerbart för manöverdon FSA1)

0-spännings-frånspole
Manöverdonen kan utrustas med utlösningsspole av 0-spänningstyp. Den används för att utlösa brytaren automatiskt vid
låg eller bortfallen drivspänning.

Fjäderanspänning - övervakning
Som extra tillbehör kan ett relä installeras som ger larm när ett
eller flera av dessa fel/tillstånd uppträder:

Nollspänningsutlösningsspolen används alltid tillsammans
med ett spänningsövervakningsrelä (inställbart för spänning
och hysteres) som styr utlösningsspänningens nivå.

1. Motorspänningsbortfall.

Säkringar
Säkringar kan på begäran installeras i alla kretsar.

2. Motorskyddsbrytaren har utlösts manuellt.
Normaltyper:
3. Motorskyddsbrytaren har utlösts på grund av överström.
• MCB - Miniatyrbrytare
4. Ett elektriskt fel förhindrar fjäderanspänningen.
• Red spot - Säkringar (Links)
5. Ett mekaniskt fel förhindrar fjäderanspänningen.
• UK 10,3-HESI - Säkringar (Links)
Reläet kan vara ett hjälprelä eller ett tidrelä, beroende på om
man har möjlighet till larmfördröjning i styrenheten i kontrollrummet.
Larmfördröjningen måste vara minst lika lång som tiden för
fjäderspänning, normalt 15 s.
Spänningsövervakning
Kretsarna kan utrustas med spänningsövervakningsrelä(er).
Reläet kan vara ett nollspänningsrelä (ett icke-inställbart standardhjälprelä) eller spänningsövervakningsreläer (med justerbar inställning för spänning och hysteres).
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• Obs! Från- och tillkretsarna ska helst inte innehålla säkringar.
Fasdiskrepans / Avvikande fasläge
Fasdiskrepans (avvikande fasläge) kan utnyttjas på enpoligt
manövrerade brytare med hjälpkontakter för att indikera att
alla faser är i samma läge. När polerna är i olika lägen startar
ett tidrelä, och efter en förinställd tid initieras ett utlösningskommando och en larmsignal.

Seismiska förhållanden
Seismiska påfrestningar
Det finns många områden i världen där jordskalv kan inträffa
och där brytare måste konstrueras för att motstå sådana
påfrestningar. När ett jordskalv inträffar, varierar markrörelsens
acceleration och amplitud statistiskt. Påfrestningarna är normalt svårast i horisontell riktning. Marktypen (sand, lera, berg,
etc) har stor påverkan av svårighetsgraden av ett jordskalv
och den skada det kan åstadkomma.
För tekniska syften definieras jordsbävningspåfrestningar normalt med det maximala värdet av horisontalaccelerationen.
IEC har standardiserat tre värden för maximal horisontell acceleration: 2, 3, och 5 m/s2, motsvarande 0,2, 0,3 och 0,5 g.
IEEE, som är mer relevant (strängare) har motsvarande standardiserade värden, 0,25 g respektive 0,5 g för måttlig och
kraftig seismisk aktivitet.

Jordbävningsdämpare
En jordbävningsdämpare ökar dämpningen av den naturliga
egenfrekvensen hos brytaren. På detta sätt minskas förstärkningen av jordskalvspåfrestningar på grund av resonans avsevärt, liksom också den maximala mekaniska påfrestningen på
brytaren.
Verifiering av seismiska egenskaper
De seismiska egenskaperna hos en brytare kan verifieras med
ett direkt prov, där en komplett brytare eller pol utsätts för
simulerade jordskalvspåfrestningar på ett skakbord.
Alternativt kan de mekaniska påfrestningarna bestämmas genom beräkningar. De mest tillförlitliga beräkningarna baseras
på ett snap-back-test. I detta test appliceras en kraft i toppen
av brytpolen. När kraften plötsligt avlägsnas kommer polen att oscillera, och egenfrekvenserna och dämpningen kan mätas.

Resulterande påfrestning på brytare
När en högspänningsbrytare utsätts för ett jordskalv, skapar
markens rörelser svängningar i brytaren, som i sin tur skapar
mekaniska påfrestningar.
Den mekaniska påfrestningen är normalt svårast vid nedre
änden av stödisolanten.
Brytaren har en eller flera naturliga självsvängningsfrekvenser,
egenfrekvenser, där den dominerande har ett typiskt värde av
ett par Hz. Eftersom frekvensen för typiska jordskalvsoscillationer också har storleksordningen några få Hz, kan den
verkliga påfrestningen på brytaren bli förstärkt på grund av
mekanisk resonans. Förstärkningsgraden beror på egenfrekvensen och brytarens dämpning och kan bestämmas ur
responsspektra, publicerade t.ex. av IEC.
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Konstruktionsegenskaper för Puffer-brytare

Kontaktseparation
Slutet läge

1

Huvudkontakt

Ljusbågssläckning

Öppet läge

6

2

7

3

8

4

Ljusbåge

9
10
11

5

1 Övre strömledare

4 Pufferkammare

7 Stationär huvudkontakt

10 Backventil

2 Stationära ljusbågskontakter

5 Nedre strömledare

8 Rörlig huvudkontakt

11 Stationär kolv

3 Rörliga ljusbågskontakter

6 Dysa

9 Puffercylinder

22 Produktinformation | Högspänningsbrytare — Produktguide

Slutning

Puffer
När brytaren är i tillslaget läge och leder ström passerar
strömmen från den övre till den nedre strömbanan via brytarens huvudkontakter och vidare via puffercylindern och den
glidande strömavtagaren till den nedre strömavtagaren.
När brytaren ges öppningskommando och frånslagsspärren
lösts säkerställer frånslagsdonet att de rörliga huvud- och
ljusbågskontaktern, liksom puffercylinder och dysa, drages
mot läget motsvarande öppen position. De rörliga kontakterna
formar tillsammans med dysa och puffercylinder en rörlig enhet, som rör sig relativt en stationär kolv.
Då den rörliga enheten, puffern, drages mot öppet läge
startar en tryckuppbyggnad av SF6-gasen i puffercylindern
vilket tvingar återfyllnadsventilen att stänga. Eftersom kontakterna har ett visst ingrepp sker en viss förkompression innan
kontaktskiljning sker. Ljusbågskontaktsystemet har ett längre
kontaktingrepp än huvudkontaktsystemet vilket säkerställer
att strömmen kommuteras över till ljusbågskontaktsystemet
innan kontaktseparation sker och ljusbåge uppstår. Därigenom fångas ljusbågen i själva släckningskammaren och
omgiven av dysan.
När ljusbågen brinner mellan den rörliga och fasta ljusbågskontakten blockerar den i viss mån flödet av komprimerad
SF6-gas genom dysan. Gastrycket i puffervolymen fortsätter
därför att öka. När strömmens vågform närmar sig en naturlig strömnollgenomgång blir ljusbågen relativt svag och den
trycksatta SF 6-gasen strömmar från puffervolymen genom
dysan och kyler kontaktgapet vilket reducerar den elektriska
ledningsförmågan så att strömmen kan blockeras.

När strömmen är blockerad börjar den återvändande spänningen uppträda över brytarens kontakter. När den återvändande spänningen växer upp måste kontaktgapet ha en
spänningshållfasthet som hela tiden överstiger stressen. Om
brytaren ej lyckas bryta strömmen i första naturliga stömnoll
efter kontaktskiljning, brytaren missar termiskt eller dielektriskt, får brytaren en ny chans att bryta strömmen i nästkommande naturliga strömnoll.
I fullt öppet läge är kontaktavståndet tillräckligt för att brytaren
skall motstå de överspänningar som den är dimensionerad för.
Vid slutning öppnas backventilen så att SF6-gas kan sugas
in i puffervolymen varpå brytaren åter är beredd att bryta
vid nästkommande frånslagsmanöver. Vid slutning förtänder
ljusbågen mellan ljusbågskontakterna vid en tidpunkt när den
momentana dielektriska stressen överstiger den momentana
spänningshållfastheten. Strax efter förtändning sluter i tur och
ordning ljusbågskontakterna och huvudkontakterna varpå
strömmen därefter leds i det metalliska kontaktsystemet.
Notera att SF6-gastrycket som krävs för ljusbågssläckning
genereras genom mekanisk kompression. Pufferbrytare kräver
därför frånslagsmekanism med tillräcklig energi för att övervinna mottrycket i puffervolymen och samtidigt vidmakthålla
en kontakthastighet för att skapa kontaktavstånd för att motstå den återvändande spänningen. När brytaren sluter krävs
dels en viss tillslagshastighet samtidigt som tillslagsenergin
används för att spänna upp frånslagsfjädern. Av det skälet
kräver en pufferbrytare ett manöverdon med relativt mycket
energi.
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Konstruktionsegenskaper för
Auto-Puffer™-brytare
Kontaktseparation
Slutet läge

Huvudkontakt

1

Ljusbåge

Ljusbågssläckning

Öppet läge

Slutning

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13
14

6
7

13

1 Övre strömledare

5 Pufferkammare

9 Stationär huvudkontakt

13 Övertrycksventil

2 Stationära ljusbågskontakter

6 Backventil

10 Rörlig huvudkontakt

14 Nedre strömledare

3 Rörliga ljusbågskontakter

7 Stationär kolv

11 Auto-Puffer™-ventil

4 Auto-Puffer™ kammare

8 Dysa

12 Puffercylinder
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Auto-Puffer™
Vid brytning av höga strömmar (t.ex. angiven kortslutningsström)), uppvisar Auto-Puffer™-brytare de fördelar som de är
konstruerade för.
Vid öppning är funktionen hos en Auto-Puffer™-brytare till en
början densamma som hos en pufferbrytare. Initialt kommuteras strömmen över till ljusbågskontaktstystemet och vid
kontaktskiljning fångas ljusbågen in i släckningskammaren,
omgiven av den gasströmningsstyrande dysan.
Efter att kontaktskiljning uppstår och ljusbåge tänds har AutoPuffer™-brytare två olika funktionssätt beroende på brytströmmens amplitud.
Brytning av höga strömmar
När ljusbågskontakterna skiljs åt, uppstår en ljusbåge mellan den rörliga och den stationära ljusbågskontakten. Medan
ljusbågen brinner blockerar den i viss mån flödet av SF6-gas
genom dysan. Vid hög ström är ljusbågen mycket het och
utstrålar mycket värme och börjar värma upp SF6-gasen.
Trycket inuti Auto-Puffer™-volymen och puffervolymen ökar
alltså till följd av både temperaturstegringen och gaskompressionen mellan puffercylindern och den fasta kolven.
Gastrycket inuti Auto-Puffer™-volymen fortsätter att stiga tills
det är tillräckligt högt för att tvinga Auto-Puffer™-ventilen till
sitt stängda läge. All SF6-gas som behövs för ljusbågssläckningen är nu instängd i den fasta Auto-Puffer™-volymen och
eventuell fortsatt tryckstegring beror nu enbart på upphettning
från ljusbågen. Ungefär samtidigt blir gas-trycket i pufferkammaren tillräckligt högt för att kunna öppna övertrycksventilen
på pufferkolven. Eftersom den komprimerade gasen i pufferkammaren evakueras genom övertrycksventilen, finns det
inget behov av stor manöverenergi för att övervinna mottrycket av den mekaniskt komprimerade SF 6-gasen och samtidigt
upprätthålla en viss kontakthastighet för att skapa kontaktavstånd och därigenom spänningshållfasthet för att motstå den
återvändande spänningen.

När strömmens vågform närmar sig en naturlig strömnollgenomgång blir ljusbågen relativt svag och den trycksatta SF6gasen i Auto-Puffer™-volymen strömmar genom dysan och
kyler kontaktgapet vilket reducerar den elektriska ledningsförmågan så att strömmen kan blockeras. När strömmen är
termiskt blockerad säkerställer SF6-gasen att den dielektriska
brytningen fullföljs.
I fullt öppet läge är kontaktavståndet tillräckligt för att brytaren
skall motstå de överspänningar som den är dimensionerad för.
Vid slutning öppnar backventilen så att gas kan sugas in i
både puffervolymen och i Auto-Puffer™-volymen.
Brytning av låga strömmar
Vid brytning av låga strömmar fungerar Auto-Puffer™brytaren i stort sett på samma sätt som en pufferbrytare. Det
av värmen från ljusbågen genererade gastrycket blir nu inte
tillräckligt högt för att tvinga Auto-Puffer™-ventilen att stänga.
Den fasta Auto-Puffer™-volymen och pufferkammaren bildar
därigenom en gemensam volym. I detta fall byggs därför det
nödvändiga SF6-trycket som krävs för brytning upp på mekanisk väg på samma sätt som i en pufferbrytare. Men till skillnad från en pufferbrytare behöver en Auto-Puffer™-brytare
bara skapa mekaniskt genererat gastryck så att det räcker till
att bryta en bråkdel av den angivna märkkortslutningsströmmen (ca 20 % till 30 %).
I fullt öppet läge är kontaktavståndet tillräckligt för att brytaren
skall motstå de överspänningar som den är dimensionerad för.
Vid slutning öppnar backventilen så att gas kan sugas in i
både puffervolymen och i Auto-Puffer™-volymen.
Eftersom brytning av låga strömmar bara kräver att ett moderat SF 6-gastryck byggs upp på mekanisk väg, och eftersom
brytning av höga strömmar utnyttjar värmen från ljusbågen
för att generera det nödvändiga släcktrycket i en fast volym,
kräver Auto-Puffer™-brytare mycket mindre manöverenergi än
motsvarande pufferbrytare (ca 50 % mindre manöverenergi).
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LTB

Konstruktionsegenskaper och fördelar

Introduktion
ABB:s LTB-brytare med märkspänning 72 – 800 kV och
brytström upp till 50 kA uppfyller de strängaste kraven. Den
grundas på den senaste utvecklingen inom dielektrisk dimensionering och forskning inom ljusbågsfysik.
ABB tillverkade världens första SF6-brytare med släckningskammare som utnyttjar ljusbågen i mitten av 1980-talet Auto-Puffer™.

I slutet av 2001 introducerade ABB sin Motor Drive, ett digitalt
servomotorsystem som klarar att driva brytarkontakterna direkt
med stor precision och tillförlitlighet. Antalet rörliga delar i manöverdonet minskas till bara en - den roterande motoraxeln.
Motor Drive beskrivs i separata kapitel i denna produktguide.
Konstruktionen hos LTB har en välbeprövad teknik med över
30 000 enheter i drift.

Auto-Puffer™-principen beskrivs på sidan 24.
Konstruktionsegenskaper
LTB finns för en- eller trepolig manövrering.
För brytare med ett brytelement per pol är båda driftsätten
möjliga. För två- eller fyr-kammarbrytare gäller enbart enpolig
manövrering.
För trepolig manövrering är brytarpolerna och manöverdonet
sammanlänkade. Frånslagsfjädern är integrerad i manöverdonet för MSD och FSA1.
Varje brytarpol består av en separat SF6-fylld enhet, som
innehåller brytarenheten, den ihåliga stödisolatorn och mekanismhuset.
Brytarens tre poler kan monteras på individuella stativ eller i
fallet LTB D1/B på en gemensam stödram (polbalk).
Manöverdon
BLK används för:
LTB D1/B 72,5 - 170 kV
LTB E 72,5 - 245 kV enpolig manövrering
FSA1 används för:
LTB D1/B 72,5 - 170 kV
BLG används för:

Den energi som krävs för att bryta kortslutningsströmmar tas
delvis från ljusbågen själv, vilket avsevärt minskar behovet av
energi från manöverdonet.

LTB E 72,5 - 245 kV trepolig manövrering
LTB E 362 - 800 kV enpolig manövrering
MSD används för:

Lägre manöverenergi innebär mindre mekaniska påfrestningar,
både på själva brytaren och på fundamentet, och ökar brytarens tillförlitlighet.

LTB D1/B 72,5 - 170 kV
LTB E 72,5 - 245 kV enpolig manövrering
Motor Drive™ används för :

ABB har under många år använt manöverdon med energi
lagrad mekaniskt i fjädrar. Denna lösning erbjuder avsevärda
fördelar genom att energin i de spända fjädrarna alltid finns
tillgänglig. Våra fjädermanöverdon BLK, BLG, MSD och FSA1
beskrivs i separata kapitel i denna produktguide.
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LTB D1/B 72,5 - 170 kV

LTB

Konstruktionsegenskaper och fördelar

Drifttillförlitligheten och livslängden för en SF 6-brytare är
mycket beroende av möjligheten att säkra tätning av SF6-gasvolymen och neutralisera inverkan av fukt och nedbrytningsprodukter i gasen.
− − Risken för gasläckage är försumbar; dubbla O-ringar och
X-ringar av nitrilgummi används med utmärkt resultat.
−− Varje brytarenhet är försedd med torkningsmedel, som absorberar fukten och nedbrytningsprodukterna från brytprocessen.

− − Eftersom brytförmågan är beroende av tätheten hos SF6gasen, är LTB-brytaren försedd med en densitetsvakt.
Densitetsvakten består av en temperaturkompenserad manometer. Larmsignal- och blockeringsfunktionen aktiveras
bara om trycket sjunker på grund av läckage.
Konstruktionen uppfyller kraven i IEC- och IEEE-normer.
Speciella konstruktionslösningar efter andra normer och/eller
specifikationer kan också levereras.

1

2

9

7

9

10

5

Brytare typ LTB D1/B
1.

Brytkammare

2.

Stödisolator

3.

Stativ

4.

Manöverdon BLK

5.

Frånslagsfjäder

6.

Gasrör med skyddsbalk

7.

Gasövervakning (Motsatt sida)

8.

Borrade hål för jordanslutning

9.

Dragstång med skyddsrör

10.

Lägesindikator

6

6

4

3

8
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LTB

Konstruktionsegenskaper och fördelar

Strömkopplingsförmåga
De flesta LTB-brytare kan bryta kortslutningsströmmar inom
en period av maximalt 40 ms. För LTB D1/B med FSA1 är
maximal bryttid 60 ms. Vi kan också garantera brytning av
kapacitiva strömmar med mycket låg sannolikhet för återtändning tack vare optimerad kontaktkonstruktion och -rörelse.

Korrosionsbeständighet
De valda aluminiumkomponenterna (mekanismhus, högspänningsterminaler, skåp) ger mycket hög korrosionsbeständighet, utan behov av extra skydd.
För användning i extremt svåra miljöer kan LTB levereras med
skyddsmålning.

Vid induktiv koppling är överspänningarna låga till följd av
optimal dämpning vid nollström.

Stödstativ och skyddsrör för dragstängerna är gjorda av
varmgalvaniserat stål.

Dielektrisk styrka
LTB har hög dielektrisk styrka även vid atmosfäriskt SF6-tryck,
beroende på optimerat kontaktgap.

Seismisk hållfasthet
Alla LTB-brytare har en mekaniskt robust konstruktion tack
vare optimerade poler och stödstativ, konstruerade för att tåla
seismiska accelerationer på upp till 3 m/s 2 (0,3 g enligt IEC)
utan extra säkerhetsåtgärder.

Styrd koppling
LTB-brytare kan också användas för styrd koppling med hjälp
av vår styrenhet Switchsync™.
För mer information se sid 138 ”Styrd koppling med Switchsync™”.

Med förstärkta stödstativ, isolatorer eller jordbävningsdämpare
eller kombinationer av dem, kan brytaren motstå seismiska
accelerationer avsevärt över 5 m/s2 (0,5 g).
Läs mera om ”Seismisk hållfashet” på sid 146.

Stabila manövertider
För styrd omkoppling är det ytterst viktigt att funktionstiderna
för till- och frånmanövrar är konstanta. Vi kan garantera ±1 ms
för alla LTB-brytare.
Klimattålighet
LTB-brytare är konstruerade för mycket skiftande miljöer och
finns installerade över hela världen, från polartrakter till ökenområden .
För brytare som är installerade i områden med mycket låga
temperaturer finns det risk för kondens i SF6-gasen.
För att undvika kondensationsproblem används en av följande
gasblandningar:
− − SF6 och N2
− − SF 6 och CF4

Enkel uppställning
Varje LTB-brytare är förprovad i vår fabrik och transporteras
till anläggningsplatsen i form av ett litet antal förmonterade
enheter.
Brytaren är lätt att installera och kan tas i drift på 1–4 dagar,
beroende på typ och storlek.
Små underhållskrav
Drifttillförlitligheten och livslängden för en SF6-brytare är mycket beroende av förmågan att säkra tätning av SF 6-gasvolymen
och neutralisera inverkan av fukt och nedbrytningsprodukter i
gasen.
LTB är dock konstruerad för en livslängd på över 30 år eller
10 000 mekaniska manövrar (utan elektrisk belastning). För
brytning av strömmar är antalet manövrar före service beroende på den ackumulerade brytströmmen.
Tillståndsövervakning
Som ett alternativ kan vi erbjuda övervakningskontroll med
hjälp av vårt tillståndsövervakningssystem. Detta beskrivs i
kapitlet ”Tillståndsövervakning” på sid 144.
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HPL

Konstruktionsegenskaper och fördelar

Introduktion
ABB:s HPL-brytare med märkspänning 72 – 800 kV (1200 kV
på förfrågan) och brytströmmar upp till 80 kA, uppfyller de
flesta krav. Den baseras på den senaste utvecklingen inom
dielektrisk dimensionering och forskning inom ljusbågsfysik.

Brytarens tre poler är monterade på individuella stödstativ.
För trepolig manövrering sammanlänkas brytarpolerna och
manöverdonet med dragstänger. Varje brytarpol har sin egen
frånslagsfjäder.
HPL 420 – 550 kV klarar 63 kA utan styrkondensatorer.

ABB har tillverkat SF6-brytare av pufferprincip sedan 1981.
Pufferprincipen beskrivs på sidan 22.

Varje brytpol består av en separat SF6-fylld enhet, som
innehåller släckningskammare, den ihåliga stödisolatorn och
mekanismhuset.
Drifttillförlitligheten och livslängden för en SF6-brytare är
mycket beroende av möjligheten till säker tätning av SF6gasvolymen och att neutralisera inverkan av fukt och nedbrytningsprodukter i gasen.
− − Risken för gasläckage är försumbar; dubbla O-ringar och
X-ringar av nitrilgummi används med utmärkt resultat.
− − Varje brytarenhet är försedd med torkningsmedel, som
absorberar fukten och en del av nedbrytningsprodukterna
från brytprocessen.
− − Eftersom brytförmågan är beroende av tätheten hos SF6gasen, är HPL-brytaren försedd med en densitetsvakt.
Densitetsvakten består av en temperatur-kompenserad manometer. Larmsignal- och blockeringsfunktionen aktiveras
därför bara om trycket sjunker på grund av läckage.
Konstruktionen uppfyller kraven enligt IEC- och ANSI-normerna.
Speciella konstruktionslösningar enligt andra normer och/eller
specifikationer kan också levereras.

HPL-brytaren manövreras av det motordrivna fjädermanöverdonet BLG, som beskrivs i separata kapitel i denna produktguide.
HPL-konstruktionen är en välbeprövad teknik med över
16 500 enheter i drift.
Konstruktionsegenskaper
HPL kan vara en- eller trepoligt manövrerad.
För brytare med ett brytelement per pol är båda manövreringssätten möjliga. För flerelements-brytare gäller enbart
enpolig manövrering.
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Strömkopplingsförmåga
Alla HPL-brytare kan bryta kortslutnings-strömmar inom en period
av maximalt 40 ms. Vi kan också garantera brytning av kapacitiva strömmar med mycket låg sannolikhet för återtändning
tack vare optimerad kontaktkonstruktion och -rörelse.
Vid induktiv koppling är överspänningarna låga till följd av
optimal dämpning vid nollström.
Dielektrisk styrka
HPL har hög dielektrisk hållfasthet även vid atmosfäriskt SF6tryck, beroende på optimerat kontaktgap.

1

1

2

6

7

ON

Brytare typ HPL B2
5

3

4

Styrd koppling
HPL-brytare kan också användas för styrd koppling med hjälp
av vår styrenhet Switchsync™.
För mera information se kapitlet ”Styrd koppling med
Switchsync™”.
Stabila drifttider
För styrd omkoppling är det ytterst viktigt att funktionstiderna
för till- och frånslagsmanövrar är konstanta.
Vi kan garantera ±1 ms för alla HPL-brytare.
Klimattålighet
HPL-brytare är konstruerade för mycket skiftande miljöer
och finns installerade över hela världen, från polartrakter till
ökenområden.

1

Brytkammare

2

Stödisolator

3

Stativ

4

Manöverdon BLG

5

Frånslagsfjäder

6

Gasövervakning

7

Lägesindikator

För brytare som är installerade i områden med mycket låga
temperaturer finns det risk för kondensering av SF6-gasen.
För att undvika kondensationsproblem kan en av följande
gasblandningar användas:
− − SF6 och N2
− − SF 6 och CF4
Korrosionsbeständighet
De valda aluminiumkomponenterna (mekanismhus, högspänningsterminaler, skåp) skapar mycket hög korrosionsbeständighet, utan behov av extra skydd. För användning i extremt
svåra miljöer kan HPL levereras med skyddsmålning.
Stödstativ och skyddsrör för dragstängerna är av varmgalvaniserat stål.
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Konstruktionsegenskaper och fördelar

Seismisk hållfasthet
Alla HPL-brytare har en mekaniskt robust konstruktion tack
vare optimerade poler och stödstativ, konstruerade för att tåla
seismiska accelerationer på upp till 3 m/s2, (0,3 g enligt IEC)
utan extra säkerhetsåtgärder.

Små underhållskrav
Drifttillförlitligheten och livslängden för en SF6-brytare är mycket
beroende av förmågan att säkra tätning av SF 6-gasvolymen
och neutralisera inverkan av fukt och nedbrytningsprodukter i
gasen.

Med förstärkta stödstativ, isolatorer eller jordbävningsdämpare
eller kombinationer av dem, kan brytaren motstå seismiska
accelerationer avsevärt över 5 m/s2, (0,5 g)

HPL är dock konstruerad för en livslängd på över 30 år eller
10 000 mekaniska manövrar (utan elektrisk belastning).
För brytning av strömmar är antalet manövrar före service
beroende på den ackumulerade brytströmmen.

Läs mera om ”Seismisk hållfashet” på sidan 146.
Enkel uppställning
Varje HPL-brytare är förprovad i vår fabrik och transporteras
till platsen i form av ett litet antal förmonterade enheter.
Brytaren kan lätt installeras och tas i drift på 1–4 dagar, beroende på typ och storlek.
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Tillståndsövervakning
Som ett alternativ kan vi erbjuda övervakningskontroll med
hjälp av vårt tillståndsövervakningssystem. Detta beskrivs i
kapitlet ”Tillståndsövervakning”på sid 142.

BLK

Konstruktionsegenskaper och fördelar

Introduktion
Kraven på tillförlitlighet hos kraftöverföringsnät ökar hela tiden.
I dag är många kunder starkt fokuserade på systemutrustningens tillförlitlighet och underhållskrav.

Dessutom har det blivit vanligare med kondensatorbatterioch reaktoromkopplingstillämpningar, som ställer ökade krav
på driftsäkerhet.
I en internationell utredning visades det att åttio procent (80%)
av alla fel i högspänningsbrytare härrörde från manöverdonet.
För att uppnå största drifttillförlitlighet bör brytare därför vara
utrustade med mycket tillförlitliga manövermekanismer.
Det var mot denna bakgrund som det motordrivna fjädermanöverdonet BLK utvecklades. Fjädermanöverdonet BLK har
konstruerats med ett minimalt antal komponenter. En sådan
konstruktion garanterar en hög grad av totalt tillförlitlighet och
minimalt behov av underhåll av manöverdonet och därmed
hela brytaren.
Med över 40 000 levererade BLK-manöverdon är ABB förvissat om att konstruktionen är en av de mest tillförlitliga på
marknaden.
Tillämpningar
Fjädermanöverdon av typ BLK används till följande typer av ABB:s
högspänningsbrytare:
− − LTB D1/B
− − LTB E1 (enpolig manövrering)
Konstruktionsegenskaper
Den viktigaste egenskapen hos manöverdon BLK är kanske
funktionsprincipen.
I vår konstruktionen är frånslagsfjädern en del av brytarens
länksystem och placerad nära mekanismhuset.

Brytarna är sista länken i en kedja av apparater vilka utgör
skyddsutrustningen för ett kraftsystem. Inom några få millisekunder måste ett manöverdon leverera den energi som
krävs för att omvandla brytaren från en perfekt ledare till en
perfekt isolator. Ett fel i manövermekanismen innebär ofta
ett fel i hela frånslagsmanövern. Manöverdonen har alltså en
mycket stor del i brytarens tillförlitlighet och därmed i hela
kraftöverföringssystemet.

Tillslagsfjädern i manöverdonet ger den erforderliga drivkraften till att sluta brytaren och spänna frånslagsfjädern. Den
mekaniska energi som behövs för den viktiga brytmanövern
finns alltså alltid lagrad i frånslagsfjädern när brytaren är i
slutet läge. Med andra ord är en sluten brytare alltid klar för
omedelbar brytning.
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Omedelbart efter varje tillslagsmanöver spänns tillslagsfjädern
automatiskt av en motor via en utväxling. Efter återspänning
av tillslagsfjädern kan brytaren återsluta snabbt med en strömlöst intervall på 0,3 s.

Vid användning av förreglingskonstruktionen är följande operationer
inte möjliga under drift:
− − Tillslag när brytaren redan är sluten (ett s.k. ”blindslag”)
− − Tillslag under ett frånslag

Både från- och tillslagsfjädrarna hålls i spänt tillstånd av
mycket tillförlitliga trippelförreglingar.
Drivenheten har av följande, robusta huvudkomponenter:
− − En tillslagsspiralfjäder som driver brytarens manöverstång.
−− Robust universalmotor för fjäderanspänning
−− Arbetar endast efter tillslagsmanöver
−− Spänner tillslagfjädrarna på ≤15 sekunder
− − Utlösnings- och tillslagsförreglingar som är identiska,
snabbverkande och vibrationssäkra.
− − En dämpare som bromsar kontaktsystemets rörelse i slutet av
en öppningsmanöver.
− − En sluten, oljefylld snäckväxel för minimalt underhåll.
Hjälputrustningen kännetecknas av:
− − Robusta hjälpkontakter och gränsläges-brytare.
− − Mekanisk indikation av spänd, delvis spänd eller utlöst
tillslagsfjäder.
− − Allt kablage som används för externa anslutningar dras
fram till kopplingsplint.
− − Lättåtkomligt tack vare rymligt skåp och utfällbar kontrollpanel.
− − Konstanta manövertider under alla miljöförhållanden gör
brytaren mycket lämplig för styrd koppling.
Förregling mot oavsiktlig manövrering
Förregling sker delvis elektriskt och delvis mekaniskt. Elektrisk
förregling åstadkoms genom att man förbinder manöverspolarnas kretsar via manövermekanismens hjälpkontakter. Dessutom är tillslagsspolen ansluten via en gränslägesbrytare som
styrs av fjädertrummans läge. På detta sätt är tillslagskretsen
sluten endast när brytaren står i öppet läge och tillslagsfjädrarna är fullt spända.
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BLK-skåp
− − Skåpet är tillverkat av korrosionsbeständig, 2 mm tjock
lackerad aluminiumplåt
− − Mekanisk fjäderanspänningsindikator
− − Placerad på sidan av skåpet
− − Synlig även när dörrarna är stängda
− − Fram- och bakdörrar är utrustade med dörrstoppare och
fäste för hänglås på dörrhandtagen.
− − Isolerade dörrar och väggar för låg energiförbrukning och
låg ljudnivå.

Paneler
Bakom framdörren finns en panel som kan utrustas på olika
sätt, beroende på kundens specifika behov. Som standard
ingår följande utrustning på kontrollpanelen:
−−
−−
−−
−−
−−

Fack med handbok och slutgiltiga ritningar
Lokal till/från omkopplare
Lokal-/fjärr-/avställd omkopplare
Elektromekanisk räknare - icke återställningsbar
MCB (Miniatyrbrytare) för motor- och AC-hjälpkretsar

Reläer och kontaktorer är lättåtkomliga med sin placering på
baksidan av den utfällbara kontrollpanelen.
Innanför manöverskåpets bakdörr finns en gränssnittspanel
med alla nödvändiga kopplingsplintar för kundens anslutningar. Standardplintar för kabelanslutning är av klämtyp, där
en oisolerad ledning med hjälp av skruvkraft kläms mellan två
metallytor.

Verktyg
På baksidan av den bakre luckan finns ett utrymme för verktyg.
Centralt kontrollskåp (CCC) eller integrerat kontrollskåp
För lokal trepolsmanövrering av en enpoligt manövrerad
brytare kan ett centralt kontrollskåp (CCC) användas. Ett CCC
kan levereras av ABB eller ordnas av kunden.
Som ett alternativ till CCC kan vi också leverera en lösning
med integrerat kontrollskåp, som eliminerar behovet av CCC.
Integrerad kontroll innebär att funktionen och komponenterna
i CCC i stället har inlemmats i ett av de tre manöverdonen.
Detta sparar tid vid installation och ledningsdragning.
Vi är öppna för diskussioner angående arrangemanget av de
båda alternativen.
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Funktionsprinciper

Slutet läge
I brytarens normala driftläge är kontakterna slutna och frånslags- och tillslagsfjädrarna är spända.
I detta läge är brytaren alltid redo att genomföra en frånslagsmanöver eller en fullständig återinkoppling: O - 0,3 s - CO.

OFF

ON

1
A

OFF

ON
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2

Frånslagsmanöver
Vid frånmanöver släpps öppningsspärren (1) av utlösningsspolen, och brytarens frånslagsfjäder (A) utför operationen.
Kontaktsystemets rörelse bromsas av ett dämpdon (2).
Med en fjädermanövrerad brytare blir frånslagsmanövern ytterst tillförlitlig, eftersom den bara är beroende på funktionen
hos öppningsspärren och frånslagsfjädern.

A

OFF

1

ON

2

3

Tillslagsmanöver
Om tillslagsförreglingen (4) utlöses, medför det ett omedelbart tillslag av brytaren. Drivarmen (2) för den excenterstyrda
slutningsarmen (3) till det slutna läget. Samtidigt spänns
öppningsfjädern (A). I slutet av rörelsen hakas slutningsarmen
(3), som är kopplad till brytaren, upp i slutet läge av öppningsspärren (1). Den excenterstyrda armen (3) ser till att drivarmen
(2) frigörs och återgår till sitt viloläge.

4

7

5

A

OFF

ON

2

4

6

Anspänning av tillslagsfjädern
Brytaren har slutits. Motorkretsen stängs av gränslägesbrytaren. Motorn (7) startar och spänner tillslagsfjädern (6) när
huvudaxeln (5) och drivaren (2) hakas upp av tillslagsspärren
(4). När tillslagsfjädern är helt spänd, bryts motorkretsen av
gränslägesbrytaren.
I en nödsituation kan fjädern spännas med hjälp av handveven
i skåpet.
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Konstruktionsegenskaper och fördelar

Introduktion
Kraven på tillförlitlighet hos kraftöverföringsnät ökar hela tiden.
I dag är många kunder starkt fokuserade på systemutrustningens tillförlitlighet och underhållskrav.

För att uppnå största drifttillförlitlighet bör brytare därför vara
utrustade med mycket tillförlitliga manövermekanismer.
Med över 55 000 levererade BLG-manöverdon är vi övertygade om att konstruktionen är en av de mest tillförlitliga på
marknaden.
Konstruktionen garanterar en hög grad av total tillförlitlighet
och minimalt behov av underhåll av manöverdonet och därmed hela brytaren.
Applikationer
Fjädermanöverdon av typ BLG används till följande typer av
brytare:
−−
−−
−−
−−

HPL B
LTB E1 (trepolig manövrering)
LTB E2
LTB E4

Konstruktionsegenskaper
Tillslagsfjädrarna i manöverdonet levererar den erforderliga
drivkraften till att sluta brytaren och spänna frånslagsfjädern.
Frånslagsfjädrarna är en del av brytarens länksystem och
sitter under mekanismhuset. Detta innebär att den mekaniska energi som behövs för den viktiga brytmanövern alltid
finns lagrad i frånslagsfjädern när brytaren är i slutet läge.
Med andra ord är en sluten brytare alltid klar för omedelbar
brytning.

Brytarna är sista länken i en kedja av apparater vilka utgör
skyddsutrustningen för ett kraftsystem. Inom ett par millisekunder måste en manövermekanism leverera den energi
som krävs för att omvandla brytaren från en perfekt ledare
till en perfekt isolator. Ett fel i manöverdonet innebär ofta ett
totalfel i brytoperationen. Manöverdonen har alltså en mycket
stor del i brytarens tillförlitlighet och därmed i hela kraftöverföringssystemet.
Dessutom har det blivit vanligare med kondensatorbatterioch reaktoromkopplingstillämpningar, som ställer ökade krav
på driftsäkerhet.
I en internationell undersökning visade det sig att åttio procent
(80%) av alla fel i högspänningsbrytare kunde härledas till
m anöverdonen.
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Omedelbart efter varje tillslagsmanöver spänns tillslagsfjädern (-fjädrarna) automatiskt av en eller flera motorer via en
utväxling. Fjädrarna hålls i spänt tillstånd av en spärr, som
frigörs när brytaren slår till. Detta medger snabb återslutning
av brytaren efter ett spänningslöst intervall på 0,3 s.
Funktionsprincipen för manöverdonet kan i korthet beskrivas
på följande sätt:
En ändlös kedja förenar en kamskiva och en uppsättning fjädrar. Kedjan, som har två slingor och löper över en motordriven
kuggkrans, överför energi när fjädrarna spänns och driver runt
kamskivan när brytaren ska slutas. Under sin rotation aktiverar
kamskivan en länk, som överför den roterande rörelsen till en
linjär rörelse.
Utlösnings- och tillslagsspärrarna är identiska, snabbverkande
och vibrationssäkra.

Ett dämpdon ingår i systemet för att bromsa kontaktsystemet
i ändlägena.

Innanför manöverskåpets bakdörr finns en gränssnittspanel
med alla nödvändiga kopplingsplintar för kundanslutningar.
Som standard ingår följande utrustning:

Hjälputrustningen karakteriseras av:
− − Robusta hjälpkontakter och gränsläges-brytare.
− − Mekanisk indikation av spänd, delvis spänd eller ospänd
tillslagsfjäder.
− − Allt kablage för externa anslutningar dras fram till kopplingsplint.
Konstanta manövertider för alla miljöför-hållanden gör brytaren
lämplig för styrd omkoppling.

− − Standardplintar för kabelanslutning är av klämtyp, där en
oisolerad ledning med hjälp av skruvkraft kläms mellan två
metallytor.
− − Förregling för manuell fjäderanspänning
− − Styrutrustning – så som reläer, MCB:er, kontaktorer etc.
− − Hjälpkontakter
På baksidan av den bakre luckan finns ett fack för dokument
med handboken och de slutgiltiga ritningarna. En handvev är
också fäst på insidan.

Förregling mot oavsiktlig manövrering
Förregling sker delvis elektriskt och delvis mekaniskt. Elektrisk
förregling åstadkoms genom att man förbinder manöverspolarnas kretsar via manövermekanismens hjälpkontakter.
Dessutom är tillslagsspolen ansluten via en gränslägesbrytare
som styrs av fjäderbryggans läge. På detta sätt är slutkretsen
sluten endast när brytaren står i öppet läge och tillslagsfjädrarna är fullt spända.
Vid användning av förreglingskonstruktionen är följande operationer inte möjliga under drift:
− − Tillslag när brytaren redan är sluten (ett s.k. ”blindslag”)
− − Tillslag under ett frånslag
BLG-skåp
− − Skåpet är tillverkat av korrosionsbeständig, lackerad aluminium med 2 mm tjocklek
− − Fram- och bakdörrar är utrustade med dörrstoppare och
fäste för hänglås på dörrhandtagen.
− − Isolerade dörrar och väggar för låg energiförbrukning och
låg bullernivå.
Paneler
Nedanför framdörren finns en panel med genomskinlig lucka,
som kan utrustas på olika sätt, beroende på kundens specifika behov. Som standard ingår följande utrustning på kontrollpanelen:
−−
−−
−−
−−

Lokal bryt-/slutomkopplare
Lokal-/fjärr-/avställd omkopplare
Elektromekanisk räknare – icke återställningsbar
Mekanisk fjäderspänningsindikator – synlig genom den
genomskinliga luckan

Centralt kontrollskåp (CCC)
Om brytaren är enpoligt manövrerad,
används ett centralt kontrollskåp (CCC) om brytaren manövreras trepoligt lokalt. Ett CCC kan från fall till fall levereras av
ABB eller ordnas av kunden. Vi är öppna för diskussion om
vilken lösning som ska väljas.
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Slutet läge
I brytarens (B) normala driftläge är kontakterna slutna och till(5) och frånslagsfjädern (A) är spända.

B

Brytaren hålls i slutet läge av öppningsspärren (1), som tar
upp kraften från den spända frånslagsfjädern.

1

ON
OFF

Mekanismen är nu klar att bryta på ett inkommande kommando och kan genomföra en komplett återinkopplingsmanöver
(O - 0,3 s - CO).

A

5

Frånslagsmanöver
När brytaren öppnas, frigörs spärren (1) av utlösningsspolen.
Frånslagsfjädern (A) drar brytaren (B) mot det öppna läget.
Manöverarmen (2) rör sig åt höger och vilar till sist mot kamskivan (3).
2

ON
OFF

4

3

A
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Kontaktsystemet bromsas i slutet av sin rörelse av ett
dämpdon (4).

Tillslagsmanöver
När brytaren sluts, frigörs tillslagsspärren (6) av tillslagsspolen.
Kuggkransen (7) låses så att den inte kan rotera, varefter manöverenergin i tillslagsfjädrarna överförs via sektion (8) i den
ändlösa kedjan till kuggkransen (11) som tillhör kamskivan (3).

ON

11
6

OFF

Kamskivan för sedan manöverarmen (2) åt vänster, där den
låses i sitt ändläge av utlösningsspärren (1).

3
7

Den sista delen av kamskivans rotation dämpas av dämpdonet (9) och en spärr på kuggkransen (11) intar återigen
utgångsläget mot tillslagsspärren (6).

8

10

5

Anspänning av tillslagsfjädrarna
Brytaren har slutits, motorn startar och driver kuggkransen (7).

B

Kuggkransen (11) för kamskivan (3) har sin spärr låst mot
tillslagspärren (6), varefter kedjesektionerna (8) lyfter fjäderbryggan (10).
ON

11
6

OFF

Tillslagsfjädrarna (5) laddas därmed upp och mekanismen
intar åter sitt normala driftläge.

3
7

A

8

10

5
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Konstruktionsegenskaper och fördelar

Introduktion
Kraven på tillförlitlighet hos kraftöverföringsnät ökar hela tiden.
I dag är många kunder starkt fokuserade på systemutrustningens tillförlitlighet och underhållskrav.

Ett fel i manöverdonet innebär ofta ett fel i hela brytmanövern.
Manöverdonen spelar alltså en mycket viktig roll i brytarens
tillförlitlighet och därmed i hela kraftöverföringssystemet.
Dessutom har det blivit vanligare med kondensatorbatterioch reaktoromkopplingstillämpningar, som ställer ökade krav
på driftsäkerhet.
I en internationell undersökning visade det sig att åttio procent
(80%) av alla fel i högspänningsbrytare kunde härledas till
manöverdonen. För att uppnå största drifttillförlitlighet bör brytare därför vara utrustade med mycket tillförlitliga manöverdon.
Med tusentals FSA-manöverdon i drift är vi övertygade om att
konstruktionen är en av de mest tillförlitliga på marknaden.
Konstruktionen garanterar en hög grad av total tillförlitlighet
och minimalt behov av underhåll av manöverdonet och därmed hela brytaren.
Applikationer
Fjädermanöverdon av typ FSA1 används till följande typer av
brytare:
− − LTB D1/B
Konstruktionsegenskaper
Manöverdonet består i första hand av två dragfjädrar.
Tillslagsfjädern genererar den erforderliga kraften för att sluta
brytaren och att spänna frånslagsfjädern.
Frånslagsfjädern är direkt ihop-kopplad med av brytarens
länksystem. Detta innebär att den mekaniska energi som
behövs för den viktiga frånmanövern alltid finns lagrad i frånslagsfjädern när brytaren är i slutet läge. Med andra ord är en
sluten brytare alltid klar för omedelbar brytning.

Brytarna är sista länken i en kedja av apparater vilka utgör
skyddsutrustningen för ett kraftsystem. Inom några få millisekunder måste ett manöverdon leverera den energi som
krävs för att omvandla brytaren från en perfekt ledare till en
perfekt isolator.
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Omedelbart efter varje tillslagsmanöver spänns tillslagsfjädern
automatiskt av en universalmotor via en utväxling.
Fjädrarna hålls i spänt tillstånd av en spärr, som frigörs när
brytaren sluts. Detta medger snabb återinkoppling av brytaren
efter ett spänningslöst intervall på 0,3 s.

Funktionsprincipen för manöverdonet kan i korthet
beskrivas på följande sätt:
Tillslagsmanöver:
När impulsen att brytaren skall slutas tas emot, släpper tillslagsspärren från huvudaxeln och tillslagsfjädern löser ut.
Detta medför att kamskivan roterar via tillslagsarmen. Växlingsaxeln sätts i rörelse och brytaren sluter, samtidigt som
frånslagsfjädern spänns och spärras. Motorn spänner sedan
tillslagsfjädern efter varje tillslags-manöver via huvudaxeln och
snäckväxeln. När sedan fjädern är spänd är kretsen bruten av
gränslägesbytaren.
Frånslagsmanöver:
När impulsen att brytaren skall öppna tas emot, släpper frånslagsspärren från växlingsaxeln och frånslagsfjädern öppnar
brytaren.
Ett dämpdon ingår för att bromsa kontaktsystemet i ändläget
vid frånslag.
Hjälputrustningen utmärks av:
− − Robusta hjälpkontakter och gränsläges-brytare.
− − Mekanisk indikation av spänd eller ospänd tillslagsfjäder.
− − Allt kablage för externa anslutningar är framdragna till
kopplingsplint.
Förregling mot oavsiktlig manövrering
Förregling sker delvis elektriskt och delvis mekaniskt. Elektrisk
förregling åstadkoms genom att man förbinder manöverspolarnas kretsar via manöverdonets hjälpkontakter. Dessutom
är tillslagsspolen kopplad via en gränslägesbrytare som styrs
av fjäderns läge. På detta sätt är tillkretsen sluten endast när
brytaren står i öppet läge och tillslagsfjädrarna är fullt spända.

FSA1-skåp
−− Skåpet är tillverkat av korrosionsbeständig, målad aluminium.
− − Framdörren är utrustad med dörrstopp och fäste för hänglås på dörrhandtaget.
Paneler
Bakom framdörren (master för enpolig manövrering) och
trepolig manövrering finns en panel som kan utrustas på olika
sätt beroende av kundens krav. Som standard inkluderas
följande:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Lokal till / från omkopplare
Lokal / fjärr / avställd omkopplare
Polväljare (endast för enpoligt manövrerad)
MCB för motor
MCB för värme
Termostat
Mekanisk manöverräknare
(Synlig genom det genomskinliga fönstret i skåpdörren)
− − Mekanisk fjäderspänningsindikator
(Synlig genom det genomskinliga fönstret i skåpdörren)
Reläer, gränslägesbrytare och hjälpkontakter finns tillgängliga
bakom lock eller genom att man avlägsnar skåpshöljet.
Anslutningsplintarna för den enpoligt manövrerade typen,
finns bakom ett lock på baksidan av masterskåpet.
För den trepoligt manövrerade typen finns plintarna bakom
framdörren.
Standardplintar för kabelanslutning är av klämtyp, där en oisolerad ledning kläms mellan två metallytor.
På baksidan av framdörren finns ett dokumentfack för manualer och de slutgiltiga ritningarna. En handvev för att manuellt
spänna fjädrarna finns också på dörrens insida.

Baserat på ovanstående förreglingskonstruktion är följande manövrar inte möjliga under drift:
− − Tillslag när brytaren redan är sluten (ett s.k. ”blindslag”)
− − Tillslag under ett frånslag
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Konstruktion
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Manöverdon FSA1
1

Huvudaxel

5

Växlingsaxel

2

Tillslagsfjäder

6

Frånslagsfjäder

3

Kamskiva

7

Motor

4

Tillslagsarm
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Manöverdon FSA1
A

Vy från baksidan

B

Vy från framsidan

1

Huvudaxel
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Räknare för antal brytarmanövrar

2

Snäckväxel

10

Lägesindikator

3

Frånslagsarm
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Fjäderindikering (spänd fjäder till)

4

Motor
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Manuell tillslagsarm
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Hjälpkontakter
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Tillslagsspole
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Tillslagsfjäder
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Manuell frånslagsarm
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Hydrauliskt dämpdon
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Tillslagsarm

8

Växlingsaxel
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Frånslagsspole 1 och 2
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Frånslagsfjäder
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MSD

Konstruktionsegenskaper och fördelar

Introduktion
Kraven på tillförlitlighet hos kraftöverföringsnät ökar hela tiden.
I dag är många kunder starkt fokuserade på systemutrustningens tillförlitlighet och underhållskrav.

I en internationell utredning visades det att åttio procent (80%)
av alla fel i högspänningsbrytare härrörde från manöverdonet.
För att uppnå största drifttillförlitlighet bör brytare därför vara
utrustade med mycket tillförlitliga manöverdon.
Det var mot denna bakgrund som det nya motordrivna fjädermanöverdonet MSD utvecklades. Fjädermanöverdonet MSD
har konstruerats med ett minimalt antal komponenter. En
sådan konstruktion garanterar en hög grad av total tillförlitlighet och minimalt behov av underhåll av manöverdonet och
därmed hela brytaren.
Tillämpningar
Fjädermanöverdon av typ MSD används till följande typer av ABB:s
högspänningsbrytare:
− − LTB D1/B
− − LTB E1 (enpolig manövrering)
Konstruktionsegenskaper
MSDs design har beprövade konstruktionsprinciper från våra
tidigare fjädermanöverdon. Det innebär bla stabila och pålitliga
förreglingar och kamdiskar för tillslagskontroll.
En viktig nyhet för MSD är användningen av spiral/vridfjädrar
för att öppna och sluta brytaren. Detta möjliggör en mycket
kompakt konstruktion med både till- och frånslagsfjädrar i
samma manöverdon. Det levereras som en komplett testad
enhet.

Brytarna är sista länken i en kedja av apparater vilka utgör
skyddsutrustningen för ett kraftsystem. Inom några få millisekunder måste ett manöverdon leverera den energi som
krävs för att omvandla brytaren från en perfekt ledare till en
perfekt isolator. Ett fel i manöverdonet innebär ofta ett fel i
hela frånslagsmanövern. Manöverdonen har alltså en mycket
stor del i brytarens tillförlitlighet och därmed i hela kraftöverföringssystemet.

I denna ABB design är finns både öppnings-och slutningfjädrarna inuti manöverdonet och levereras som en fullständigt
testad enhet.
Tillslagsfjädrarna i manöverdonet genererar den erforderliga
manöverkraften till att sluta brytaren och spänna frånslagsfjädern. Den mekaniska energi som behövs för den viktiga
frånmanövern finns alltså alltid lagrad i frånslagsfjädern när
brytaren är i slutet läge. Med andra ord är en sluten brytare
alltid klar för en omedelbar frånmanöver.

Dessutom har det blivit vanligare med kondensatorbatterioch reaktoromkopplingstillämpningar, som ställer ökade krav
på livslängd.
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Omedelbart efter varje tillslagsmanöver spänns tillslagsfjädrarna automatiskt av en motor via en växel. Efter återspänning av tillslagsfjädrarna kan brytaren återsluta snabbt efter ett
strömlöst intervall på 0,3 s.
Både från- och tillslagsfjädrarna hålls i spänt tillstånd av
mycket tillförlitliga trippelförreglingar.
Manöverenheten har följande, robusta huvudkomponenter:
− − Från- och tillslagsfjädrar av spiraltyp som driver brytarens
manöveraxel.
− − Manöverdonet är kopplat direkt på brytarens axel, utan
externa länkar. Det behövs inga inställningar/justeringar för
LTB E. (Gäller ej LTB D1/B)
−− Robust universalmotor för fjäderanspänning
− − Arbetar efter tillslagsmanöver
− − Spänner tillslagfjädrarna på ≤15 sekunder
− − Från- och tillslagsspärrar som är snabbverkande och vibrationssäkra.
− − En dämpare som bromsar kontaktsystemets rörelse i slutet av
en frånmanöver.
−− Ett pålitligt fjäderanspänningssystem för tillslag, som kräver
minimalt underhåll.
Hjälputrustningen kännetecknas av:
− − Robusta hjälpkontakter och gränslägesbrytare.
− − Mekanisk indikering av spända eller ospända tillslagsfjädrar.
− − Allt kablage som används för externa anslutningar dras
fram till kopplingsplint.
− − Lättåtkomligt, tack vare rymligt skåp och utfällbar kontrollpanel.
− − Konstanta manövertider under alla miljöförhållanden gör
brytaren mycket lämplig för styrd koppling.
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Förregling mot oavsiktlig manövrering
Elektrisk förregling åstadkoms genom att man förbinder
manöverspolarnas kretsar via manöverdonets hjälpkontakter.
Dessutom är tillslagsspolen ansluten via en gränslägesbrytare
som styrs av drivkransen och tillarmens läge. På detta sätt
är tillslagskretsen sluten endast när brytaren står i öppet läge
och tillslagsfjädrarna är helt spända.
Baserat på ovanstående förreglingskonstruktion är följande
manövrar inte möjliga under drift:
− − Tillslag när brytaren redan är i tillslaget läge
(ett s.k. ”blindslag”)
− − Tillslag under en frånslagslagsmanöver
MSD-skåp
−− Skåpet är tillverkat av korrosionsbeständig, 2 mm tjock
målad aluminiumplåt
− − Mekanisk tillfjäderanspänningsindikator
− − Placerad på sidan av skåpet bakom en plastkåpa
− − Frontdörren är utrustad med dörrstopp och fäste för hänglås på dörrhandtaget.
− − Isolerad(e) dörr, luckor och väggar för låg energiförbrukning
och låg ljudnivå.

Paneler
Bakom dörren finns en panel som kan utrustas på olika sätt,
beroende på kundens specifika behov. Som standard ingår
följande utrustning på kontrollpanelen:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Ritningsficka med produktinformation och slutgiltiga ritningar
Lokal till/från omkopplare (Synlig genom ett fönster)
Lokal/fjärr/avställd omkopplare
Elektromekaniskt räkneverk - icke återställningsbart
Kontrollutrustning tex MCB (Miniatyrbrytare) mm
Hjälpkontakter
Lägesindikator Till/Från (Synlig genom ett fönster)

Reläer och kontaktorer är lättåtkomliga med sin placering på
baksidan av den utfällbara kontrollpanelen (ICC-applikation)
eller på plintplåtens baksidas nedre del (CCC applikation).
Innanför manöverskåpets vänstra lucka finns en gränssnittspanel med alla nödvändiga kopplingsplintar för kundens
anslutningar.
Standardplintar för kabelanslutning är av klämtyp, där en
oisolerad ledare kläms mellan två metallytor.

Integrerat kontrollskåp

Bakom luckan på höger sida av skåpet finns en indikator för
fjäderanspänningen. Denna är synlig genom ett genomskinligt
glas.
Verktyg
På baksidan av dörren finns ett utrymme med verktyg.
Integrerat kontrollskåp (ICC) eller
Centralt kontrollskåp (CCC)
För lokal trepolsmanövrering av en enpoligt manövrerad
brytare kan ett centralt kontrollskåp (CCC) användas. Ett CCC
kan levereras av ABB eller tillhandahållas av kunden.
Som ett alternativ till CCC kan vi också leverera en lösning
med integrerat kontrollskåp (ICC), som eliminerar behovet av
CCC. Integrerad kontroll innebär att funktionen och komponenterna i CCC i stället har flyttats till det mittersta manöverdonet som då är lite större. Detta sparar tid vid installation
och ledningsdragning.
Vi är öppna för diskussioner angående arrangemanget av de
båda alternativen.

Integrerat kontrollskåp - öppen dörr
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Funktionsprinciper

ON

OFF

Slutet läge
I brytarens normala driftläge är kontakterna slutna och frånslags- och tillslagsfjädrarna är spända.
I detta läge är brytaren alltid redo att genomföra en frånslagsmanöver eller en fullständig återinkoppling: O - 0,3 s - CO.

1

1

A

ON

OFF

B

B

Frånslagsmanöver
Vid frånslagsmanöver utlöses frånspärren (1) av frånspolen, och brytarens frånslagsfjäder (A) utför manövern. Kontaktsystemets
rörelse bromsas av ett dämpdon (B).
Med en fjädermanövrerad brytare blir frånslagsmanövern ytterst tillförlitlig, eftersom den bara är beroende av funktionen hos
frånspärren och frånslagsfjädern.
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1
3

2

2

3

C

A

ON

8

OFF

4

7

4

7

Tillslagsmanöver
Om tillslagsspärren (2) utlöses, medför det ett omedelbart tillslag av brytaren. Tillarmen frigörs (3) vilket möjliggör att tillslagsfjädrarna (C) kan rotera kamskivan (8). Kamskivan driver kamarmen (7) som drar frånarmen, som är kopplad till axeln(4) till det
slutna läget. Samtidigt spänns frånslagsfjädern (A). I slutet av rörelsen hakas frånarmen (4), som är kopplad till brytaren, upp i
slutet läge av frånspärren (1).
9

3

3

2

9
C

ON

2

OFF

6

6

Anspänning av tillslagsfjädrarna
Brytaren har slutits. Motorkretsen sluts av en gränslägesbrytare. Motorn (6) startar och spänner tillslagsfjädrarna (C) via drivkransen (9), medan tillarmen/huvudaxeln (3) hakas upp av tillslagsspärren (2). När tillslagsfjädrarna är helt spända, bryts motorkretsen av gränslägesbrytaren.
I en nödsituation kan fjädrarna spännas med hjälp av handveven i skåpet.
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Konstruktionsegenskaper och fördelar

Ett revolutionerande koncept för
manövrering av högspänningsbrytare
Det finns ett ökat fokus från elnätoperatörerna att öka avkastningen av investeringarna från högspänningsnätet. Ett viktigt
steg att åstadkomma detta är övergången till tillståndsbaserat
underhåll, samt att använda en anläggning med mycket små
underhållskrav.
ABB har koncentrerat sin utveckling till högspänningsutrustning
med minimala krav på underhåll. Utvecklingarbetet har därför
inriktats på system som kan förutsäga fel och varna innan
det inträffar. Varningen kan användas för att undvika oplanerade avbrott för underhåll och underhållsarbetet kan i stället
genomföras enligt ett planlagt schema.

Vad är en Motor Drive?
Motor Drive är en digitalt styrd motor som direkt manövrerar brytarkontakterna.
ABB har utvecklat ett digitalstyrt servo-motorsystem som
manövrerar brytarkontakterna med hög noggrannhet och tillförlitlighet. Antalet rörliga delar i manöverdonet är reducerade
till en enda - den roterande motoraxeln.
Applikation
Finns för närvarande för:
− − LTB D1/B (en- och trepolig manövrering)
Konstruktionsegenskaper
Motor Drive är i huvudsak ett digitalt system. I styrenheten
finns de önskade manöverrörelserna (från och till) digitalt
programmerade.
På kommando utförs manövrerna enligt kontakternas förprogrammerade rörelsekurva. Energiladdning, dämpning,
utlösning och transmission är i huvudsak elektriska, och det
mekaniska systemet reduceras därmed till ett minimum av rörliga delar. De kritiska komponenterna i den elektriska manöverkedjan är flerfaldigad så att ett redundant system uppnås.
Den mekaniska enkelheten hos Motor Drive ger stora
fördelar:
−− Eliminering av förslitningsdelar
−− Minskning av manöverkrafter
− − Avsevärd minskning av bullernivån under manövrering
− − Ökad tillförlitlighet genom att eliminera växelverkande
mekaniska komponenter
Referenser
Idag finns fler än 300 LTB D1/B med Motor Drive installerade i
mer än tjugo länder över hela världen.
Referenslista kan visas på begäran.

LTB brytare med ABB:s motordrivna manöverdon Motor Drive.
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Motor Drive-plattformen erbjuder många fördelar och nya
funktioner:
−−
−−
−−
−−

Direkt, aktiv återkopplingsstyrning av kontaktrörelser
Flexibel logisk tillståndskontroll av brytaren
Dramatisk minskning av transienter i stationens hjälpmatning
Ökad driftsäkerhet och förbättrad styrning av anläggningskostnader genom avancerad on-line-övervakning

Robust modulkonstruktion
Motor Drive är konstruerad för mycket skiftande miljöer, alltifrån arktiskt klimat till ökenklimat.
Tillförlitlighet
En brytare måste alltid fungera säkert och tillförlitligt.
Säkerheten och tillförlitligheten ökas dessutom av:
− − Eliminering av växelverkande mekaniska komponenter.
− − Inbyggd självövervakningsfunktion.
− − Redundanta kritiska system.
− − Två oberoende spänningskällor.
− − Automatisk omkoppling till reservförsörjning.

Motor Drive-kontrollskåp
− − Korrosionsbeständigt hölje av lackerad aluminium.
− − Fram- och bakdörrar är utrustade med dörrstoppare och är
förberedda för låsning av dörrhandtag.
− − Isolerade tak, dörrar och väggar.
Kontrollpanel
Bakom framdörren finns en panel som kan utrustas på olika
sätt, beroende på kundens specifika behov. Som standard
ingår följande utrustning på kontrollpanelen:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Fack med handbok och slutgiltiga ritningar
Lokal bryt- / slutomkopplare
Lokal- / fjärr- / urladdningsväljare
Elektromekanisk räknare - icke återställningsbar
Indikatorer för laddade / urladdade kondensatorer
Varnings- och larmindikatorer
Kontaktlägesindikator
MCB:er för spänningsmatning, uppvärmning och kontaktuttag

Innanför kontrollskåpets bakdörr finns en kabelanslutningstavla med alla nödvändiga plintar för kundens anslutningar.
Enkel att installera
Installation och idrifttagning är enkel.
Varje motordon är förprovat tillsammans med brytpolerna och
levereras till installationsplatsen i form av ett fåtal förmonterade enheter. Inga justeringar behöver göras på plats.
Tillståndsövervakning
Under normal drift av brytaren utför Motor Drive kontinuerligt
en diagnostikalgoritm för att kontrollera både det mekaniska
och elektriska systemet. Om ett problem uppstått indikerar en
varnings- eller felsignal till stationens kontrollrum att service är
behövs.
För underhållssyfte samlar och lagrar Motor Drive ett stort antal data som kan återfås antingen lokalt, från kontrollrummet
eller fjärravläst via ett modem. Med mjukvaran MD Service
installerad på en laptop kan brytarens status undersökas
närmare; detaljerad information kan också laddas ned och
sändas till ABB för närmare analys och feldiagnostik.

Motor Drive™ kontrollskåp med öppen dörr.
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Den tysta brytaren
Under manövern ger kontrollsystemet motorn precis den
energimängd som behövs för att erhålla önskad hastighet
hos brytarens kontakter. Denna jämna rörelse med minimerat mekaniskt system ger en mycket låg ljudnivå när brytaren
manövreras. Så låga ljudnivåer som 87 dB(A) har uppmätts.
Detta kan jämföras med upp till 100 dB(A) för en högspänningbrytare med konventionellt fjädermanöverdon.

Fördelar
− − Endast en rörlig del, enkel och tillförlitlig

Inbyggt funktionsprov — Micro-motion
För att ge information om tillståndet hos alla elektriska och
mekaniska komponenter hos brytaren, kan brytarens huvudkontakter röras en kort sträcka utan att separera. Micromotion kan utföras automatiskt enligt inställd programmerad
order eller vid ett kommando genom MD Service kommunikationsgränssnitt.

−− Tillståndsövervakning är möjlig utan extra givare

Micro-motion fungerar när brytaren är i drift och påverkar inte
den normala funktionen. Om ett brytkommando är initierat i
ett ögonblick då Micro-motion pågår tar den normala brytfunktionen över och ett opåverkad frånslag utförs.

− − Optisk seriekommunikationsport för extern förbindelse

− − Optimal, förprogrammerad rörelskurva
− − Kontaktrörelsen är kompenserad för åldring och förändringar i omgivningstemperaturen genom det adaptiva
reglersystemet

− − Låg effektförbrukning, inga transient-belastningar
− − Små mekaniska påfrestningar och låga bullernivåer
− − Redundant strömförsörjning

−− Micro-motion — funktionstest
− − Kan användas i kombination med Switchsync™tillämpningar (Enpoligt manövrerad).

Kontaktposition

Ca. 0.5 mm
Sluten

Kontaktseparation

Öppen
Tid (ms)

Micro-motion ger information om tillståndet hos alla elektriska och
mekaniska komponenter hos brytaren.
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Motor Drive
Funktionsprincip

5

2

1

AC

6

DC

Från
Till
Statussignaler

Motor
Positionskännare
4

Energiladdning
(1) - Laddningsenheten är samtidigt både AC- och DC-matad
och den ombesörjer interna matningen till kondensator-, I/Ooch styrenheter. Belastningen på hjälpspänningsutrustningen
är mycket låg (mindre än 1 A vid normal manöver) och med
mycket små transienta laster.
Energilagring
(2) - Kondensatorenheten lagrar manöver-energin för drivenheten. Enheten övervakas för att kontrollera att det finns
tillräcklig manöverenergi innan manöver. Kondensatorenheten
är dimensionerad för att möta standardkraven för snabbåterinkoppling enligt IEC och ANSI.
Informationsöverföring & kontroll
(3) - I/O enheten tar emot alla manöversignaler till brytaren,
och ombesörjer signalindikering tillbaka till stationens kontrollsystem. I/O enheten innehåller bistabila reläer som ersätter de
traditionella mekaniska hjälpkontakterna.

3

Energiutlösning och transmission
När en manöversignal (Från eller Till) bekräftas via I/O enheten
(3) vidarebefordras den till kontrollenheten (4). Tillståndslogisk
styrning av manöverkommandona utförs i kontrollenheten. Kontrollenheten innehåller och utför den programmerade rörelsekurvan för brytaren. Kontrollenheten kör det relevanta kurvprogrammet (från- eller tillslag) och sänder interna kommandon
till omvandlarenheten (5). Omriktarenheten får DC-försörjning
från kondensatorenheten (2) och sänder digitalt reglerad ACspänning och -ström till motorstatorn (6) för att driva motorn
med den nödvändiga rörelsen.
Motorns rotor är direkt förbunden med brytarens manöveraxel. Den integrerade positionskännaren i motorn övervakar
kontinuerligt rotorns läge. Denna information matas direkt
tillbaka till kontrollenheten. Kontrollenheten verifierar det uppmätta läget och jämför det med det läge som rotorn ska ha i
just detta ögonblick enligt den förprogrammerade rörelsekurvan. Den sänder ytterligare styrsignaler till omvandlarenheten
för att fortsätta brytarens rörelse. Brytarens rörelse är exakt
styrd av återmatningen enligt den förprogrammerade rörelsekurvan som finns lagrad i kontrollenhetens minne.
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Motor Drive
Diagnostik

MD Service
Användargränssnittet MD Service hämtar data ifrån Motor
Drive för att kontrollera statusen hos brytaren.
MD Service kan också användas för att kundanpassa brytaren.
Tillexempel kan mjukvaran användas för att:
− − Sätta tidsintervallet mellan Micro-motion manövrerna
− − Konfigurera automatiska manövrer som kan utföras i händelse av låg manöverenergi, låga gasnivåer, fasdiskrepans
och förlust av strömmatning.
− − Ändra / uppgradera manöverdonets mjukvara

MD Service kan också användas för att titta på de dokument
som är relevanta för applikationen t.ex.: Kretsscheman, händelselogg och produktmanualer.
I händelse av varnings- eller felsignal från systemet kan MD
Service användas för att lokalisera felet. Detaljerade uppgifter
kan också laddas ned och sändas till ABB för vidare analys
och feldiagnostik.
Vid installation och idrifttagning används mjukvaran för lokal
manövrering och kontroll av systemets funktion.
MD Service innehåller också en hjälpfunktion som beskriver
de olika vyerna i gränssnittet mer detaljerat.
Figuren nedan är ett exempel på en MD Service-vy.

Exempel på MD Service-vy.
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LTB D och LTB E
Teknisk information

ABB tillverkade världens första SF6-brytare med
brytkammare som utnyttjar ljusbågen i mitten av 1980-talet.
Den energi som krävs för att bryta kortslutningsströmmar
tas delvis från ljusbågen själv, vilket avsevärt minskar
behovet av energi från manöverdonet.
Lägre manöverenergi minskar de mekaniska
påfrestningarna och ökar brytarens tillförlitlighet.

ABB har under många år använt manöverdon med
mekaniskt lagrad energi i fjädrar. Denna lösning
erbjuder avsevärda fördelar genom att energin i de
spända fjädrarna alltid finns tillgänglig.
Vi har sedan några år introducerat den senaste
tekniken för brytarmanövrering - Motor Drive™.

Prestanda i korthet:
Installation

Utomhus / Inomhus

Konstruktion

SF 6 Auto-Puffer™ självblåsare
Fjädermanöverdon eller Motor Drive

Isolering

SF6

Märkspänning

Upp till 800 kV

Märkström

Upp till 4 000 A

Brytström

Upp till 50 kA

Korttidsström

Upp till 50 kA/3 s

Isolatorer

Komposit eller porslin

Krypsträcka

25 mm/kV, fas - fas spänning
(Längre på begäran)

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur -30 till +40 °C
(Drifttemperaturer ned till -60 eller upp till
+70 °C på begäran)
Konstruktionshöjd
Typ av manövrering
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1 000 m ö.h. (Högre höjder på begäran)
En- eller trepolig

Material
De valda aluminiumkomponenterna (mekhus, högspänningsanslutningar, skåp) ger mycket hög korrosionsbeständighet,
utan behov av extra skydd. För användning i extremt svåra
miljöer kan LTB levereras med skyddsmålning.

LTB-typ

Manöverdon
BLK

LTB D1/B 72,5 - 170 kV

BLG

X

FSA1

MSD

MD

X

X

X

trepolig manövrering
LTB D1/B 72,5 - 170 kV

X

X

enpolig manövrering

Stativen och skyddsrören för dragstängerna är av varmgalvaniserat stål.

LTB E 72,5 - 245 kV
trepolig manövrering
LTB E 72,5 - 245 kV

Isolatorer
LTB-brytaren levereras som standard med isolatorer som
består av högkvalitativt, brunglaserat porslin eller kompositmaterial (ljusgrå isolatorer).
LTB kan på begäran levereras med ljusgrå porslinsisolatorer.
LTB levereras som standard med lång krypsträcka.
Ännu längre krypsträckor kan offereras på begäran.

X
X

X

enpolig manövrering
LTB E 420 - 800 kV

X

enpolig manövrering

Mer detaljerad information om manöverdonen finns i respektive kapitel.
Tätningssystem för SF6-gasen
Tätningssystemet består av dubbla O-ringar av nitrilgummi
i alla statiska tätningar och dubbla X-ringar i alla dynamiska
tätningar.

Mer information om våra kompositisolatorer finns på sidan 134.
Mekanisk styrka
Den mekaniska hållfastheten ger en tillräcklig säkerhetsmarginal för normala vindbelastningar och statiska och dynamiska
krafter från strömledare.
Seismisk hållfasthet
Alla LTB-brytare kan i standardversionen motstå seismiska
accelerationer på upp till 3 m/s2 (0,3 g) i enlighet med
IEC 62271-300.

Denna typ av tätning har använts i våra brytare i över 30 år,
under varierande klimatbetingelser, med utmärkta resultat.
Läckaget av SF 6-gas är mindre än 0,5% per år.
SF 6-densitetsövervakning
Eftersom brytförmågan är beroende av densiteten hos SF6-gasen,
är LTB-brytaren utrustad med densitetsvakt(er). Densitetsvakten består av en temperatur-kompenserad manometer.
Larmsignal- och blockeringsfunktionen aktiveras därför bara
om trycket sjunker på grund av läckage.

För högre acceleration se sid 146 ”Seismisk hållfasthet”.
Märkskyltar
En märkskylt med data för brytaren sitter på manöverdonet.
Märkskylten är av rostfritt stål med ingraverad text.
Manöverdon
Brytaren manövreras av ett motorspänt fjädermanöverdon,
som är monterat på stativet. Manöverdonet har ett kompakt,
regnsäkert och korrosionsbeständigt hölje.

Standardversionen av LTB D1/B för 72,5
- 170 kV har en gemensam densitetsvakt för alla tre polerna.
Alternativt kan LTB D1/B utrustas
med en densitetsvakt per pol.
Alla LTB E-brytare har en densitetsvakt per pol, förutom LTB E4 som har
två densitetsvakter per pol.

Mer information finns i kapitlet ”Förklaringar”.
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LTB D och LTB E
Teknisk information

Klimattålighet
LTB-brytarna är konstruerade för mycket skiftande miljöer
och finns installerade över hela världen från polartrakter till
ökenområden.
För brytare som är installerade i områden med mycket låga
temperaturer finns det risk för att SF6-gasen kondenserar.

Andra mått (t.ex. DIN) med hjälp av adaptrar kan levereras på
begäran.
Brytare med vertikalt monterade brytelement har uttag på
båda sidor för anslutning åt valfritt håll.
Brytare med horisontella brytelement har ett uttag per brytelement. Terminalerna är riktade uppåt.

För att undvika kondensationsproblem kan en av följande
gasblandningar används:

40
D=14.5(13x)

− − SF6 och N2
− − SF 6 och CF4
Stativ
Stödstativ ingår i standardversionerna av LTB-brytarna. Stativdelarna är gjorda av varmgalvaniserat stål.
Standardversionerna för stativ är:
LTB D1/B 72,5 - 170 kV

40
44.5
22.25

23
40

28.5
44.5

125
40

Ett stödstativ per pol, eller en gemensam polbalk med två stödstativ.
LTB E
Ett stödstativ per pol för LTB E1 och LTB E2. (Upp till 550 kV).
Två stödstativ för LTB E4. (Upp till 800 kV)
För detaljerad information se ”Mått”.

Stödstativen är förberedda för jordanslutning med borrade hål
i varje ben.
Högspänningsanslutningar
LTB brytarna är som standard utrustade med platta aluminiumanslutningar med tjockleken 20 mm för LTB D och 28 mm
för LTB E.
Borrschemat är i enlighet med normerna IEC och NEMA.

Apparater för styrd koppling
Syftet med styrd koppling är att förbättra elkvaliteten i nätet
genom att reducera transienta överspänningar vid koppling.
Alla LTB-brytare lämpar sig för styrd koppling med ABB:s
Switchsync™-don.
För bästa resultat bör kopplingsögonblicken vara olika för de
tre faserna.
Sedan 1984 har fler än 3 400 Switchsync™ levererats.
För mer information se sid 136, ”Styrd koppling med
Switcsync™”.
Tillståndsövervakning
Som ett alternativ kan vi erbjuda övervakningskontroll med
hjälp av vårt tillståndsövervakningssystem.
Detta beskrivs i kapitlet ”Tillståndsövervakning” på sid 142.

Primäranslutning för LTB E2.
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Typprov
LTB-brytarna har typprovats i enlighet med IEC- och/eller
IEEE-normerna.
Typprovsprotokoll erhålles på begäran.
Rutinprov
Alla LTB-brytare rutinprovas före leverans. Vårt provningsprogram överensstämmer med IEC- och IEEE-normerna.
För detaljerad information, se specialkapitlet om
”Kvalitetskontroll och provning” på sid 148.
Transport
LTB-brytarna packas och transporteras normalt i transporttåliga trälådor.
Brytare med ett brytelement per pol transporteras som kompletta enheter.
För brytare med två brytelement per pol transporteras brytarelementen och stödisolatorerna i två separata lådor.
För detaljerad information om vikter och mått, se ”Leveransdata”.
Både brytelement och stödisolatorer är fyllda med SF6-gas
med lätt övertryck.
Ankomstkontroll
Vid ankomsten ska förpackningar och innehåll jämföras med
packlistan.
I händelse av skada på godset, kontakta ABB för råd, innan
godset hanteras vidare.
Eventuella skador bör dokumenteras (fotograferas).

Montage och idrifttagning
Montageinstruktioner medföljer varje leverans.
Monteringsarbetet på platsen kan genomföras på 1–4 dagar,
beroende på LTB-typ och storlek.
Fyllning av SF6-gas till specificerat tryck görs med följande
trycksättningsutrustning, som kan levereras på begäran:
− − En specialreglerventil för anslutning av gasbehållaren och
en 40 m gasfylld slang med anslutningar.
− − En kompletterande reglerventil för anslutning till CF4- eller
N2-gasbehållare (för blandgasfyllning).
Om ovanstående utrustning används rätt kan gaspåfyllning
ske utan att gas släpps ut i atmosfären.
Illustration av gasfyllningsutrustning, se sid 57.
Underhåll
LTB är konstruerad för en livslängd på över 30 år eller 10 000
mekaniska manövrar. För strömkoppling är antalet manövrar
före service beroende på brytströmmen och applikationen.
Inspektion, underhåll och skötsel bör utföras med regelbundna mellanrum, beroende på omgivningsbetingelserna och
antalet manövrar.
De allmänna åtgärderna beskrivs nedan:
− − 1–2 år:
Okulärbesiktning
−− Efter 15 år eller 5 000 mekaniska manövrar:
Förebyggande underhåll, inklusive allmän inspektion av
brytare och manöverdon.
Manöverprov, inklusive mätning av manövertider och eventuella justeringar.
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LTB D och LTB E
Teknisk information

− − 30 år eller 10 000 mekaniska manövrar:
En ingående inspektion rekommenderas för ökad säkerhet
och fortsatt problemfri drift. Inspektionsmetoderna och
omfattningen beror i hög grad på de lokala förhållandena.
För brytare med speciella omkopplingsuppgifter, som omkoppling av reaktorbatterier, bör underhåll av brytkammaren
genomföras oftare.
Underhålls- och reparationsarbete får endast
utföras av behörig personal.
Handbokens instruktioner om drift och underhåll skall följas.
ABB står gärna till tjänst med diskussioner och rådgivning.
Rekommenderade reservdelar
För hög manöverfrekvens (t.ex. brytare för reaktor- eller
kondensatoromkoppling) och/eller stort antal brytare:
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Kompletta brytpoler
Kompletta manöverdon
Kontaktsatser
Packningssatser
Densitetsvakt
SF6-gas

Reservdelar till FSA, MSD, BLK och BLG; se de speciella
kapitlen för dessa manöverdon.
SF6-gas
Gas för påfyllning till arbetstryck kan levereras i behållare om
vardera 40 kg.
Den mängd som krävs för respektive LTB-typ varierar från en
brytartyp till en annan. Denna information ges i offerten.
Trycksättningsutrustningen kan levereras på begäran, och
beskrivs under ”Montering och idrifttagning”.
Konsoler och primäranslutningar
Som extra utrustning kan LTB 72,5 – 170D1/B levereras med
konsolstöd för ABB:s ström-transformator IMB. Även primärförbindningarna mellan brytaren och strömtransformatorerna
kan inkluderas.
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Skrotning
Hanteringen av förbrukade delar bör utföras enligt lokala
lagföreskrifter.
SF6-gas skall inte släppas ut i atmosfären när brytaren skrotas.
SF 6-gasen kan återvinnas.
Efter krossning kan porslinet användas som fyllmassa.
Metallerna i brytaren kan återvinnas.

Gaspåfyllningsutrustning

SF6

1.

Regulator för SF 6-gas

7.

Säkerhetsventil

13. Täckmutter

2.

Insticksnippel

8.

Muff

14. O-ring

3.

Skyddande gummimanschett

9.

T-koppling

15. Nippel

4.

Skyddande gummiplugg

10. Hydraulslang

16. O-ring

5.

Koppling

11. Kulventil

17. Anslutningsmutter

6.

Skyddslock

12. Nippel

18. Utjämningskors
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LTB D och LTB E

LTB 123D1/B

LTB 145D1/B

LTB 170D1/B

LTB 72,5E1

LTB 170E1

LTB 245E1

LTB 420E2

LTB 550E2

Antal brytelement per pol

LTB 72.5D1/B

Tekniska data enligt IEEE
(Generella data, avvikelser kan förekomma)

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Märkspänning

kV

72.5

123

145

170

72.5

170

245

362

550

Märkfrekvens

Hz

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Växelspänningsprov

1)

- Till jord (torr/våt)

kV

160/140

260/230

310/275

365/315

160/140

365/315

425/350

555/-

860/-

- Över öppen pol (torr/våt)

kV

160/140

260/230

310/275

365/315

160/140

365/315

425/350

555/-

860/-

Prov med kort stöt
- Till jord

kV

350

550

650

750

350

750

900

1300

1800

- Över öppen pol

kV

350

550

650

750

350

750

900

1300

1800

Prov med stympat stöt
- Till jord (2 µs)

kV

452

710

838

968

452

968

1160

1680

2320

- Över öppen pol (2 µs)

kV

452

710

838

968

452

968

1160

1680

2320

Prov med lång stöt
- Till jord

kV

-

-

-

-

-

-

-

825

1175

- Över öppen pol

kV

-

-

-

-

-

-

-

900

1300

Kontinuerlig märkström

A

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

Märkbrytström

kA

40

40

40

40

40

40

40

40

40

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

kA

104

104

104

104

104

104

104

104

104

s

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ms

< 40

< 40

< 40

< 40

< 55

< 70

< 55

< 70

< 70

ms

22

22

22

22

17

19

17

18

18

ms

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Strömlöst intervall

ms

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Märkmanövercykel

-

Förstsläckande fasfaktor
Märkslutström
Varaktighet av kortslutningsström
Tillslagstid

2)

Öppningstid
Bryttid

2)

2)

O – 0.3 s– CO – 3 min-CO eller CO– 15 s– CO

Upp till och med 245 kV gäller växelspänningsnivåerna vid nätfrekvens för både våta och torra betingelser
2)
Beronde av manöverdon
1)
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LTB D och LTB E

LTB 123D1/B

LTB 145D1/B

LTB 170D1/B

LTB 72,5E1

LTB 170E1

LTB 245E1

LTB 420E2

LTB 550E2

LTB 800E4

Antal brytelement per pol

LTB 72.5D1/B

Tekniska data enligt IEC
(Generella data, avvikelser kan förekomma)

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

Märkspänning

kV

72.5

123

145

170

Märkfrekvens

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

72.5
50

60

170
50

60

245
50

60

420
50

550
60

50

800
60

50

Växelspänningsprov1)
- Till jord och mellan faser

kV

140

230

275

325

140

325

460

520

620

830

- Över öppen pol

kV

140

230

275

325

140

325

460

610

800

1150

1425

1550

2100

Prov med kort stöt (LIWL)
- Till jord och mellan faser

kV

325

550

650

750

325

750

1050

- Över öppen pol

kV

325

550

650

750

325

750

1050

- Till jord / mellan faser

kV

-

-

-

-

-

-

-

1050/1575

1175/1760

- Över öppen pol

kV

-

-

-

-

-

-

-

900 (+345)

1300 (+450) 1175 (+650)

Normal märkström

A

3150

3150

3150

3150

Märkbrytström

kA

40

40

40

40

-

1.5

1.5

1.5

1.5

1425 (+240) 1550 (+315) 2100 (+455)

Prov med lång stöt (SIWL)

Förstsläckande fasfaktor
Tillslagsströmtopp
Kortslutningens varaktighet
Tillslagstid

2)

Öppningstid
Bryttid

2)

2)

Spänningslöst intervall
Märkmanövercykel

kA

4000
50

40

1.5

4000
50

40

1.5

4000
50

40

4000
50

40

1.5

4000
50

40

1.3

100/104 100/104 100/104 100/104 125 104 125 104 125 104 125

104

1.3
125

104

1550/2480
4000
50
1.3
125

s

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ms

< 40

< 40

< 40

< 40

< 65

< 65

< 65

< 70

< 70

< 65

ms

22

22

22

22

17

17

17

18

18

20

ms

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

ms

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

-

O – 0.3 s– CO– 3 min– CO eller CO– 15 s– CO

Upp till och med 245 kV gäller växelspänningsnivåerna vid nätfrekvens för både våta och torra betingelser
2)
Beroende av manöverdon
1)
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LTB D

Dimensioner

LTB D1/B, Tvåpelarstativ, Trepoligt manövrerad, Manöverdon BLK
Märkspänning: 72,5 - 170 kV
Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4647

1164

670

3283

1050

3230

145 kV

5197

1164

1220

3833

1750

4630

170 kV

5808

1475

1520

4133

1750

4630

F
E

E

267

B

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning

C
A

Fasavstånd

72,5 kV

1050*

1500

1750*

2000

2500

145 kV

-

1500

1750*

2000

2500

170 kV

-

-

1750*

2000

2500

D

Märkspänning
72,5-170 kV

2503

1750

*) Standard **) BIL 550 kV

Höjd till isolatorns lägsta del **
1123

2503*

2945

3528

*) Standard **) Andra dimensioner kan levereras

LTB D1/B, Tvåpelarstativ, Enpoligt manövrerad, Manöverdon FSA1
Märkspänning: 72,5 - 170 kV
F
E

Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4647

145 kV

5197

1164

670

3280

1750

4189

1164

1220

3830

1750

4189

170 kV

5808

1475

1520

4130

1750

4189

E

267

B

C
A

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)

D

1500

1750*

2000

2500

145 kV

1500**

1750*

2000

2500

1750*

2000

2500

-

170 kV
*) Standard **) BIL 550 kV

1162

2501
580

2000

72,5 kV

2140

Fasavstånd

707

Märkspänning

574

756

Avstånd mellan stativ. Centrum till centrum (mm)
Märkspänning
72,5-170 kV

Höjd till isolatorns lägsta del **
2501*

2946

3529

*) Standard , **) Andra dimensioner kan levereras
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3529

Fasavstånd

Stativavstånd

1500

1500

1750

2000

2000

2530

2500

2530

LTB D1/B, Tvåpelarstativ, Trepoligt manövrerad, FSA1 manöverdon
Märkspänning: 72,5 - 170 kV
F
E

267

E

Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4647

1164

670

3280

1750

4189

145 kV

5197

1164

1220

3830

1750

4189

170 kV

5808

1475

1520

4130

1750

4189

B

C
A

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
1500

1750*

2000

2500

145 kV

-

1750*

2000

2500

170 kV

-

1750*

2000

2500

2487
1218

Fasavstånd

72,5 kV

2205

Märkspänning

D

300

*) Standard

563

692
2530

Avstånd mellan stativ. Centrum till centrum (mm)
Märkspänning
72,5-170 kV

Höjd till isolatorns lägsta del **
2501*

2946

Fasavstånd

Stativavstånd

1500

1500

1750

2000

2000

2530

2500

2530

3529

*) Standard **) Andra dimensioner kan levereras

LTB D1/B, Tvåpelarstativ, Trepoligt manövrerad, MSD manöverdon
Märkspänning: 72,5 - 170 kV
F

Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4647

123 kV

5201

1164

670

3280

1750

4174

1164

1220

3837

1750

4174

145 kV
170 kV

5201

1164

1220

3837

1750

4174

5812

1475

1520

4137

1750

4174

E

E

267

B

C
A

72,5 kV

1050

1500

1750*

2000

2500

123 kV

-

1500

1750*

2000

2500

145 kV

-

-

1750*

2000

2500

170 kV

-

-

1750*

2000

2500

300

866

2530

2507

Fasavstånd

1438

Märkspänning

D
2205

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)

890

*) Standard

Avstånd mellan stativ. Centrum till centrum (mm)
Märkspänning
72,5-170 kV

Höjd till isolatorns lägsta del **
2501*

*) Standard
**) Andra dimensioner kan levereras

2946*

3529

Fasavstånd

Stativavstånd

1500

2530

1750

2530

2000

2530

2500

2530
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LTB D

Dimensioner

LTB D1/B, Trepelarstativ, Trepoligt manövrerad, Manöverdon BLK
Märkspänning: 72,5 - 170 kV
Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4647

1164

670

3283

1050

3266

145 kV

5197

1164

1220

3833

1750

4666

170 kV

5808

1475

1520

4133

1750

4666

F
E

E

267

B

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning

A

72,5 kV

1050

1500

1750*

2500

3000

145 kV

-

1500**

1750*

2500

3000

170 kV

-

-

1750*

2500

3000

*) Standard **) BIL 550 kV

Märkspänning
72,5-170 kV

C

Fasavstånd

2503
1750

Höjd till isolatorns lägsta del **
800

D

2503*

2950

*) Standard **) Andra dimensioner kan levereras
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3203

LTB E

Dimensioner

LTB E1, Trepoligt manövrerad, Manöverdon BLG
Märkspänning: 72,5 - 245 kV
Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4790

1292

655

3244

1100

3590

170 kV

5400

1292

1265

3854

2500

6390

245 kV

6703

1914

1955

4544

3500

8390

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning

Fasavstånd

72,5 kV

1100*

1500

2500

3000

3500

4000

170 kV

-

-

2500*

245 kV

-

-

2500

3000

3500

4000

3000

3500*

4000

*) Standard

Märkspänning
72,5-245 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1950

2508*

2992

3642

4142

*) Standard

LTB E1, Enpoligt manövrerad, Manöverdon BLK
Märkspänning: 72,5 - 245 kV
Dimensions (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E*

F

72,5 kV

4790

170 kV

5400

1292

655

3244

2500

6298

1292

1265

3854

2500

245 kV

6703

6298

1914

1955

4544

3500

8298

*) Rekommenderade fasavstånd

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning
72,5-245 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1442

2508*

2992

3642

4142

*) Standard
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LTB E

Dimensioner

LTB E1, Enpoligt manövrerad med ICC, Manöverdon BLK
Märkspänning: 72,5 - 245 kV
Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4790

1292

655

3244

2500

6298

170 kV

5400

1292

1265

3854

2500

6298

245 kV

6703

1914

1955

4544

3500

8298

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning
72,5 kV

2500*

3500

4000

170 kV

2500*

3500

4000

245 kV

2500

3500*

4000

*) Standard

Märkspänning

Höjd till isolatorns lägsta del
1442

72,5-245 kV

2508*

2992

3642

4142

*) Standard

F
E

E

420

B

A

1728
1428

70 Produktinformation | Högspänningsbrytare — Produktguide

C

2508

D

LTB E1, Enpoligt manövrerad med CCC, Manöverdon MSD
Märkspänning: 72,5 - 245 kV
Dimensioner (mm)
Märkspänning

A

B

C

D

E

F

72,5 kV

4790

1292

655

3244

2500

4864

170 kV

5400

1292

1265

3854

2500

6874

245 kV

6703

1914

1955

4544

3500

7874

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning
72,5 kV

2500*

3500

4000

170 kV
245 kV

2500*

3500

4000

2500

3500*

4000

*) Standard

Märkspänning
72,5-245 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1442

2511*

2992

3642

4142

*) Standard

F

648

E

E
420

B

A

C

D

2511
1638
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LTB E

Dimensioner

LTB E1, Enpoligt manövrerad med ICC, Manöverdon MSD
Rated voltage: 72.5 - 245 kV
Dimensioner (mm)
Rated voltage

A

B

C

D

E*

F

72.5 kV

4790

1292

655

3244

2500

4874

170 kV

5400

1292

1265

3854

2500

6874

245 kV

6703

1914

1955

4544

3500

7874

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning
72,5 kV

2500*

3500

4000

170 kV

2500*

3500

4000

245 kV

2500

3500*

4000

*) Standard

Märkspänning

Höjd till isolatorns lägsta del
1442

72,5-245 kV

2511*

2992

3642

4142

*) Standard

F
E

648

E
420

B

A

C

D

2511
1243
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1638

LTB 420E2, Enpoligt manövrerad, Manöverdon BLG
Märkspänning: 362 - 420 kV
Dimensioner (mm)
Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning
420 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1950

2508*

2992

3642

4142

*) Standard

LTB 550E2, Enpoligt manövrerad, Manöverdon BLG
Märkspänning: 550 kV
Dimensioner (mm)
Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning
550 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1950

2508*

2992

3642

4142

*) Standard
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LTB E

Dimensioner

LTB 800E4, Enpoligt manövrerad, Manöverdon BLG
Märkspänning: 800 kV
Dimensioner (mm)
Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till isolatorns
lägsta del (mm)
Märkspänning

Höjd till isolatorns lägsta del
3847

800 kV

10860
10398

795

795

2393
1914

1600 pF

5870

11001
10642

3847
2086
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6070

Leveransdata

Typiska för standard LTB D

LTB 72,5D1/B, Trepoligt manövrerad, polbalk
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

3.32 x 1.78 x 0.75

1200

Manöverdon

1

1.22 x 1.17 x 1.13

345

Polbalk

1

2.60 x 0.46 x 0.46

115

Stativ

1

2.14 x 0.60 x 0.44

220

Totalt

4

7.3 m3

1880

LTB 145D1/B, Trepoligt manövrerad, polbalk
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

3.32 x 1.78 x 0.75

1270

Manöverdon

1

1.22 x 1.17 x 1.13

345

Polbalk

1

4.00 x 0.46 x 0.46

220

Stativ

1

2.10 x 0.60 x 0.33

200

Totalt

4

7.3 m3

2035

LTB 170D1/B, Trepoligt manövrerad, polbalk
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

3.87 x 1.78 x 0.75

1350

Manöverdon

1

1.22 x 1.17 x 1.13

345

Polbalk

1

4.00 x 0.46 x 0.46

220

Stativ

1

2.10 x 0.60 x 0.33

200

Totalt

4

8.1 m

2115

3
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Leveransdata

Typiska för standard LTB D

LTB 72,5 - 170D1/B, Enpoligt manövrerad (FSA1), Tvåpelarstativ
Typ

Brytpoler
Dimensioner

Stativ
Bruttovikt

Dimensioner

Polbalk med manöverdon
Bruttovikt

Dimensioner

Bruttovikt

Porslin / Komposit
m

kg

m

kg

m

kg

LTB 72,5 D1/B

3.26 x 1.78 x 0.72

1130 / 710

2.17 x 0.90 x 0.53

370

4.41 x 1.11 x 2.25

1100

LTB 145 D1/B

3.26 x 1.78 x 0.72

1250 / 740

2.17 x 0.90 x 0.53

370

4.41 x 1.11 x 2.25

1100

LTB 170 D1/B

3.90 x 1.78 x 0.72

1500 / 840

2.17 x 0.90 x 0.53

370

4.41 x 1.11 x 2.25

1100

LTB 72,5 - 170D1/B, Trepoligt manövrerad (MSD), Tvåpelarstativ
(Fyra kollin per brytare)
Typ

Brytpoler
Dimensioner

Stativ
Bruttovikt

Dimensioner

Polbalk med manöverdon
Bruttovikt

Dimensioner

Bruttovikt

Porslin / Komposit
m

kg

m

kg

m

kg

LTB 72.5 D1/B

3.37 x 1.78 x 0.75

1130 / 710

2.24 x 0.90 x 0.56

370

4.20 x 0.34 x 0.31 /

150 /

1.23 x 1.30 x 1.17

290

LTB 145 D1/B

3.26 x 1.78 x 0.72

1250 / 740

2.24 x 0.90 x 0.56

370

4.20 x 0.34 x 0.31 /

150 /

1.23 x 1.30 x 1.17

290

LTB 170 D1/B

3.90 x 1.78 x 0.75

1545 / 870

2.24 x 0.90 x 0.56

370

4.20 x 0.34 x 0.31 /

150 /

1.23 x 1.30 x 1.17

290

LTB 72,5 - 170D1/B, Trepoligt manövrerad (FSA1), Tvåpelarstativ
(Fyra kollin per brytare)
Typ

Brytpoler
Dimensioner

Stativ
Bruttovikt

Dimensioner

Polbalk med manöverdon
Bruttovikt

Dimensioner

Bruttovikt

Porslin / Komposit
m

kg

m

kg

m

kg

LTB 72.5 D1/B

3.26 x 1.78 x 0.72

1130 / 710

2.17 x 0.90 x 0.53

370

4.09 x 0.57 x 1.0 /

150 /

0.77 x 0.55 x 1.26

170

LTB 145 D1/B

3.26 x 1.78 x 0.72

1250 / 740

2.17 x 0.90 x 0.53

370

4.09 x 0.57 x 1.0 /

150 /

0.77 x 0.55 x 1.26

170
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LTB 72,5D1/B, Trepoligt manövrerad (BLK), trepelarstativ
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

3.32 x 1.78 x 0.75

1050
345

Manöverdon

1

1.22 x 1.17 x 1.13

Stativ

1

2.42 x 0.60 x 0.44

330

Totalt

3

6.7 m 3

1725

LTB 145D1/B, Trepoligt manövrerad (BLK), trepelarstativ
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

3.32 x 1.78 x 0.75

1150
345

Manöverdon

1

1.22 x 1.17 x 1.13

Stativ

1

2.42 x 0.60 x 0.44

330

Totalt

3

6.7 m3

1825

LTB 170D1/B, Trepoligt manövrerad (BLK), trepelarstativ
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

3.87 x 1.78 x 0.75

1270
345

Manöverdon

1

1.22 x 1.17 x 1.13

Stativ

1

2.42 x 0.60 x 0.44

330

Totalt

3

7.4 m3

1945
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Leveransdata

Typiska för standard LTB E

LTB 72,5 - 170E1, Trepoligt manövrerad (BLG), Trepelarstativ
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
72,5

170

m

kg

LTB 72,5 Brytpoler

1

På förfrågan

På förfrågan

-

LTB 170 Brytpoler

1

4.54 x 1.90 x 0.97

-

3100

Manöverdon

1

1.89 x 1.05 x 1.12

-

680

Stativ

1

2.38 x 1.10 x 0.36

-

280

Totalt LTB 72,5

3

På förfrågan

På förfrågan

-

Totalt LTB 170

3

11.5 m3

-

4 060

LTB 72,5 - 170E1, Enpoligt manövrerad (BLK), Trepelarstativ
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
72,5
m

170
kg

LTB 72,5 Brytpoler

1

På förfrågan

På förfrågan

-

LTB 170 Brytpoler

1

4.54 x 1.90 x 0.97

-

3100

Manöverdon

1

2.84 x 1.18 x 1.14

-

950

Stativ

1

3.15 x 1.14 x 1.10

-

280

Totalt LTB 72,5

3

På förfrågan

På förfrågan

-

Totalt LTB 170

3

13.1 m

-

4 330
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3

LTB 245E1 - Trepoligt manövrerad (BLG)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Breaker poles

1

m

kg

5.90 x 1.90 x 0.97

3600

Operating mechanism

1

1.89 x 1.05 x 1.12

680

Support structure

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Total

3

14.0 m3

4 560

LTB 245E1 - Enpoligt manövrerad med CCC, (BLK)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg
3600

Breaker poles

1

5.27 x 1.90 x 0.97

Operating mechanism

1

3.15 x 1.14 x 1.10

950

Support structure

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Total

3

14.6 m3

4 830

LTB 245E1 - Enpoligt manövrerad med ICC, (BLK)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Breaker poles

1

m

kg

5.27 x 1.90 x 0.97

3600
1000

Operating mechanism

1

3.15 x 1.14 x 1.49

Support structure

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Total

3

16.0 m3

4 880

LTB 245E1 - Enpoligt manövrerad med CCC, (MSD)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Breaker poles

1

m

kg

5.27 x 1.90 x 0.97

2900

Operating mechanism

1

3.15 x 1.14 x 1.10

795

Support structure

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Total

3

14.6 m3

3 975

LTB 245E1 - Enpoligt manövrerad med ICC, (MSD)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Breaker poles

1

m

kg

5.27 x 1.90 x 0.97

2900

Operating mechanism

1

3.15 x 1.14 x 1.49

900

Support structure

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Total

3

16.0 m3

4 080
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Leveransdata

Typiska för standard LTB E

LTB 420E2 - Enpoligt manövrerad (BLG)
44 mm/kV, (25 mm/kV fas-fas spänning).
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

Brytpoler

1

5.14 x 1.99 x 1.12

3600

Stativpelare

1

5.22 x 1.90 x 0.90

2400
3 x (680)

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.40

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(2.33 x 1.21 x 1.03)

(1112)

6 (7)

28.0 (30.9) m3

8520 (9632)

Totalt

LTB 420E2 - Enpoligt manövrerad (BLG)
55 mm/kV, (31 mm/kV fas-fas spänning).
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

5.14 x 1.99 x 1.12

3600

Brytpoler

1

Stativpelare

1

6.07 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.40

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(2.33 x 1.21 x 1.03)

(1112)

6 (7)

29.5 (32.4) m3

8 920 (10 032)

Totalt

LTB 550E2 - Enpoligt manövrerad (BLG)
44 mm/kV, (25 mm/kV fas-fas spänning).
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

5.14 x 1.99 x 1.12

3600

Brytpoler

1

Stativpelare

1

6.07 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.40

480

Kondensatorer

1

2.33 x 1.21 x 1.03

1112

Totalt

7

32.4 m 3

10 032

LTB 800E4 - Enpoligt manövrerad (BLG), utan inkopplingsmotstånd
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

Brytpoler

2

2 x (5.12 x 1.96 x 1.20)

2 x (3600)

Stativpelare

2

2 x (7.79 x 1.90 x 0.90)

2 x (3500)

Manöverdon

3

3 x (1.80 x 0.97 x 1.07)

3 x (550)

Stativ

6

6 x (3.71 x 0.80 x 0.84)

6 x (420)

Koronaringar

2

2 x (2.18 x 1.28 x 1.40)

2 x (325)

Koronaringar

2

2 x (1.30 x 1.30 x 1.34)

2 x (170)

2

2 x (2.33 x 1.21 x 1.03)

2 x (1060)

19

87.6 m 3

21 805

Kondensatorer
Totalt
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Teknisk information

En pufferbrytare utnyttjar enbart mekanisk energi till både
kontaktrörelser och för att skapa ett SF6-gasflöde som
kyler och släcker ljusbågen.
Leveranser av våra SF6-brytare inleddes på 1970-talet.
ABB förfinade denna teknik och konstruerade en brytare
med världens bästa prestanda - HPL B.

HPL B ger omkopplingsmöjligheter för alla systembetingelser, från små reaktiva strömmar upp till 80 kA full
kortslutning.
ABB har under många år använt manöverdon med
mekaniskt lagrad energi i fjädrar. Denna lösning erbjuder
avsevärda fördelar genom att energin i de spända
fjädrarna alltid finns tillgänglig.

Prestanda i korthet:
Installation

Utomhus / (Inomhus)

Konstruktion

SF 6-pufferbrytare
Fjädermanöverdon

Isolering

SF6

Märkspänning

Upp till 800 kV

Märkström

Upp till 5 000 A

Brytström

Upp till 80 kA

Korttidsström

Upp till 63 kA/3 s
80 kA/1 s

Isolatorer

Komposit eller porslin

Krypsträcka

25 mm/kV, fas - fas spänning
(Längre på begäran)

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur -30 till +40 °C
(Drifttemperaturer ned till -60 eller upp till
+70 °C på begäran)
Omgivningstemperatur 1 000 m ö.h.
(Högre höjder på begäran)
Typ av manövrering

En- eller trepolig
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Teknisk information

Utförande
De välbeprövade HPL-konstruktionerna ger oöverträffade
kopplingsmöjligheter. Brytarna klarar höga brytströmmer och
är dielektriskt provade för nivåer högre än IEC och IEEE/ANSI
krav.
HPL-brytaren har typprovats för 420 och 550 kV utan styrkondensatorer. Fördelen är en brytare med färre komponenter
och mindre behov av underhåll.

Märkskyltar
En märkskylt med data för brytaren är placerad på sidan
av manöverdonsskåpet. Märkskylten är av rostfritt stål med
ingraverad text.
Manöverdon
Brytaren manövreras av ett motorspänt fjädermanöverdon, typ
BLG, som är installerad i ett kompakt, regnsäkert och
korrosionsbeständigt skåp monterat på stativet.

Material
De valda aluminiumkomponenterna (mekhus, högspänninganslutningar, skåp) ger mycket hög korrosionsbeständighet, utan
behov av extra skydd. För användning i extremt svåra miljöer
kan HPL levereras med skyddsmålning.

− − Ett manöverdon används till trepolig manövrering för
HPL 72,5 – 300 kV (B1)

Stativen och skyddsrören för dragstängerna är av varmgalvaniserat stål.

− − Sex manöverdon (två per pol) för enpolig manövrering av
HPL 800 kV (B4).

Isolatorer
HPL-brytaren levereras som standard med isolatorer som
består av högkvalitativt, brunglaserat porslin eller kompositmaterial (ljusgrå isolatorer).

Mer detaljerad information om manöverdon typ BLG, finns i
specialkapitel i denna produktguide.

HPL kan på begäran levereras med ljusgrå porslinsisolatorer.
HPL levereras som standard med långa eller extra långa krypsträckor. Ännu längre krypsträckor kan offereras på begäran.

−− Tre manöverdon används för enpolig manövrering för
HPL 72,5 – 550 kV (B1/B2).

Tätningssystem för SF6-gasen
Tätningssystemet består av dubbla O-ringar av nitrilgummi
i alla statiska tätningar och dubbla X-ringar i alla dynamiska
tätningar.
Denna typ av tätning har använts i våra brytare i över 30 år
under varierande klimatbetingelser med utmärkta resultat.

Mer information om våra kompositisolatorer finns på sid 134.
Mekanisk styrka
Den mekaniska hållfastheten ger en tillräcklig säkerhetsmarginal för normala vindbelastningar och statiska och dynamiska
krafter från strömledare.
Seismisk hållfasthet
Alla HPL-brytare kan i standardversion motstå seismiska
accelerationer upp till 3 m/s2 (0,3 g) i enlighet med
IEC 62271-300.
För högre acceleration se sid 146 ”Seismisk hållfasthet”.
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Läckaget av SF 6-gas är mindre än 0,5 % per år.
SF 6-densitetsövervakning
Eftersom brytförmågan är beroende av densiteten hos SF 6gasen, är HPL-brytaren utrustad med densitetsvakt(er).
Densitetsvakten består av en temperatur-kompenserad manometer. Larmsignal- och blockeringsfunktionen aktiveras därför
bara om trycket sjunker på grund av läckage.
Alla HPL-brytare har en densitetsvakt per pol.
Mer information finns i kapitlet ”Förklaringar”.

Klimattålighet
HPL-brytare är konstruerade för mycket skiftande miljöer
och finns installerade över hela världen, från polartrakter till
ökenklimat.
För brytare som är installerade i områden med mycket låga
temperaturer finns det risk för att SF6-gasen kondenserar.
För att undvika kondensationsproblem används en av följande
gasblandningar:
− − SF6 och N2
− − SF 6 och CF4

Brytare med vertikalt monterade brytelement har uttag på
båda sidor för anslutning åt valfritt håll.
Brytare med horisontella brytelement har ett uttag per brytelement. Terminalerna är riktade uppåt.
Inkopplingsmotstånd (PIR)
HPL-brytare med mer än ett brytande element per pol kan
levereras med inkopplingsmotstånd för koppling av obelastade linjer.
Apparater för styrd koppling
Syftet med styrd koppling är att förbättra elkvaliteten i nätet
genom att reducera transienta överspänningar vid koppling.

Stativ
Stödstativ ingår i standardversionerna av HPL-brytare.
Stativdelarna är gjorda av varmgalvaniserat stål.
Upp till 550 kV monteras HPL-brytarna med ett stödstativ per pol.

Alla HPL-brytare lämpar sig för styrd koppling med ABB:s
Switchsync™-don.

För HPL 800 kV krävs två stödstativ per pol.

För bästa resultat bör kopplingsögonblicken vara olika för de tre faserna. För trepoligt manövrerade
brytare åstadkoms detta med mekaniskt tidsförskjutna poler.

För detaljerad information se ”Dimensioner”.

Sedan 1984 har fler än 3 400 Switchsync™ levererats.

Stödstativen är förberedda för jordanslutning med borrade hål
i varje ben.

För mera information se kapitel ”Styrd koppling med Switchsync™”.

Högspänningsanslutningar
HPL-brytarna är som standard utrustade med platta aluminiumanslutningar med tjockleken 28 mm och hålmönster enligt
IEC- och NEMA normer.
Med hjälp av adaptrar kan andra mått (t.ex. DIN) levereras på
begäran.

Tillståndsövervakning
Som ett alternativ kan vi erbjuda övervakningskontroll med
hjälp av vårt tillståndsövervakningssystem.

40
D=14.5(13x)

Detta beskrivs i kapitlet ”Tillståndsövervakning” sid 142.

40
44.5
22.25

23
40

28.5
44.5

125
40

En platt primäranslutning för HPL.
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Typprov
HPL-brytarna har typprovats i enlighet med IEC- och/eller
IEEE-normer. Typprovsprotokoll erhålles på begäran.
Rutinprov
Alla HPL-brytare rutinprovas före leverans. Vårt provningsprogram överensstämmer med IEC- och ANSI/IEEE-normerna.
För detaljerad information, se specialkapitlet om ”Kvalitetskontroll och provning”.

Montage och idrifttagning
Montageinstruktioner medföljer varje leverans.
Monteringsarbetet på platsen kan genomföras på 1–7 dagar,
beroende på HPL-typ och storlek.
Fyllning av SF 6-gas till specificerat tryck görs med följande
trycksättningsutrustning, som kan levereras på begäran:
− − En specialreglerventil för anslutning av gasbehållaren och
en 40 m gasfylld slang med anslutningar.

Transport
HPL-brytarna packas och transporteras normalt i transporttåliga trälådor.

− − En kompletterande reglerventil för anslutning till CF4- eller
N2-gasbehållare (för blandgasfyllning).

Brytare med ett brytelement per pol transporteras som kompletta enheter.

Om ovanstående utrustning används rätt kan gaspåfyllning
ske utan att gas släpps ut i atmosfären.

För brytare med två eller fler brytelement per pol, beror antalet
lådor på brytartyp.

Illustration av gaspåfyllningsutrustning, se sid 63.

För detaljerad information om vikter och mått, se ”Leveransdata”.
Både brytelement och stödisolatorer är fyllda med SF6-gas
med lätt övertryck.
Ankomstkontroll
Vid ankomsten ska förpackningar och innehåll jämföras med
packlistan.

Underhåll
HPL är konstruerad för en livslängd på över 30 år eller 10 000
mekaniska manövrar. För strömkoppling är antalet manövrar
före service beroende på brytströmmen och applikationen.
Inspektion, underhåll och skötsel bör utföras med regelbundna
mellanrum, beroende på omgivningsbetingelserna och antalet
manövrar.
De allmänna åtgärderna beskrivs nedan:

I händelse av skada på godset, kontakta ABB för råd, innan
godset hanteras vidare.

− − 1–2 år:
Okulärbesiktning

Eventuella skador bör dokumenteras (fotograferas).

− − Efter 15 år eller 5 000 mekaniska manövrar:
Förebyggande underhåll, inklusive allmän inspektion av
brytare och manöverdon.
Manöverprov, inklusive mätning av manövertider och eventuella justeringar.
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− − 30 år eller 10 000 mekaniska manövrar:
En ingående inspektion rekommenderas för ökad säkerhet
och fortsatt problemfri drift. Inspektionsmetoderna och
omfattningen beror i hög grad på de lokala förhållandena.
Brytare för speciella tillämpningar, som omkoppling av
reaktorbatterier, bör underhåll av brytkammaren genomföras
oftare.
Underhålls- och reparationsarbete får endast
utföras av behörig personal.

SF6-gas
Gas för påfyllning till arbetstryck kan levereras i behållare om
vardera 40 kg.
Den mängd som krävs för respektive HPL-typ varierar från en
brytartyp till en annan. Denna information ges i offerten.
Trycksättningsutrustningen kan levereras på begäran, och
beskrivs under ”Montering och idrifttagning”.

ABB står gärna till tjänst med diskussioner och rådgivning.

Konsoler och primäranslutningar
Som extra utrustning kan HPL 72,5 – 170B1 levereras med
konsolstöd för ABB:s strömtransformator IMB. Även primärförbindningarna mellan brytaren och strömtransformatorerna
kan inkluderas.

Rekommenderade reservdelar
För hög manöverfrekvens (t.ex. brytare för reaktor- eller kondensatoromkoppling) och/eller stort antal brytare:

Skrotning
Hanteringen av förbrukade delar bör utföras enligt lokala
lagföreskrifter.

−−
−−
−−
−−
−−
−−

SF6-gas skall inte släppas ut i atmosfären när brytaren skrotas.

Handbokens instruktioner om drift och underhåll skall följas.

Kompletta brytpoler
Kompletta manöverdon
Kontaktsatser
Packningssatser
Densitetsvakt
SF6-gas

SF 6-gasen kan återvinnas.
Efter krossning kan porslinet användas som fyllmassa.
Metallerna i brytaren kan återvinnas.

Reservdelar till manöverdonen BLG, se sid 103.
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Märkfrekvens
Växelspänningsprov

HPL 800B4

HPL 550B2

HPL 420B2

HPL 245B1

1

1

1

2

2

4

kV

72.5

170

245

362

550

800

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Antal brytelement per pol
Märkspänning

HPL 170B1

HPL 72,5B1

Tekniska data enligt IEEE
(Generella data, avvikelser kan förekomma)

1)

- Till jord (torr/våt)

kV

160/140

365/315

425/350

555/-

860/-

960/-

- Över öppen pol (torr/våt)

kV

160/140

365/315

425/350

555/-

860/-

960/-

Prov med kort stöt
- Till jord

kV

350

750

900

1300

1800

2050

- Över öppen pol

kV

350

750

900

1300

1800

2050

Prov med stympat stöt
- Till jord (2 µs)

kV

452

968

1160

1680

2320

2640

- Över öppen pol (2 µs)

kV

452

968

1160

1680

2320

2640

Prov med lång stöt
- Till jord

kV

-

-

-

825

1175

1425

- Över öppen pol

kV

-

-

-

900

1300

1550

Kontinuerlig märkström

A

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Märkbrytström

kA

63

63

63

63

63

63

Varaktighet av kortslutningsström
Tillslagstid

kA

2)

2)

2)

2)

2)

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

158/164

158/164

158/164

158/164

158/164

158/164

Förstsläckande fas faktor
Märkslutström

2)

s

3

3

3

3

3

3

ms

< 65

< 65

< 65

< 65

< 65

< 65
< 22

Öppningstid

ms

< 22

< 22

< 22

< 22

< 22

Bryttid

ms

33

33

33

33

33

33

Strömlöst intervall

ms

300

300

300

300

300

300

Märkmanövercykel

-

1)
2)

O-0.3 s-CO-3 min-CO eller CO-15 s-CO

Upp till och med 245 kV gäller växelspänningsnivåerna vid nätfrekvens för både våta och torra betingelser
Märkkortslutningsströmmar upp till 80 kA kan levereras på begäran.

86 Produktinformation | Högspänningsbrytare — Produktguide

HPL B

HPL 800B4

HPL 550B2

HPL 420B2

HPL 300B1

HPL 245B1

HPL 170B1

HPL 72,5B1

Tekniska data enligt IEC
(Generella data, avvikelser kan förekomma)

1

1

1

1

2

2

4

Märkspänning

kV

72.5

170

245

300

420

550

800

Märkfrekvens

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

- Till jord och mellan faser

kV

140

325

460

380

520

620

830

- Över öppen pol

kV

140

325

460

435

610

800

1150

- Till jord och mellan faser

kV

325

750

1050

1050

1425

1550

2100

- Över öppen pol

kV

325

750

1050

- Till jord / mellan faser

kV

-

-

-

850/1275

1050/1575

1175/1760

- Över öppen pol

kV

-

-

-

700/(+245)

900 (+345)

1300 (+450) 1175 (+650)

Normal märkström

A

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Märkbrytström

kA

63

63

63

63

63

63

63

Antal brytelement per pol

Växelspänningsprov1)

Prov med kort stöt (LIWL)
1050 (+170) 1425 (+240) 1550 (+315) 2100 (+455)

Prov med lång stöt (SIWL)

Förstsläckande fas faktor
Tillslagsströmtopp

2)

2)

2)

2)

2)

2)

1550/2480

2)

-

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

kA

158/164

158/164

158/164

158/164

158/164

158/164

158/164

s

3

3

3

3

3

3

Tillslagstid

ms

< 65

< 65

< 65

< 65

< 65

< 65

< 65

Öppningstid

ms

< 22

< 22

< 22

< 22

< 22

< 22

< 22

Kortslutningens varaktighet

Bryttid

ms

33

33

33

33

33

33

33

Spänningslöst intervall

ms

300

300

300

300

300

300

300

Märkmanövercykel
1)
2)

-

O-0.3 s-CO-3 min-CO eller CO-15 s-CO

Upp till och med 245 kV gäller växelspänningsnivåerna vid nätfrekvens för både våta och torra betingelser
Märkkortslutningsströmmar upp till 80 kA kan levereras på begäran.
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HPL B1, Trepoligt manövrerad
Märkspänning: 72,5 - 300 kV
Dimensioner (mm)
Märkspänning
72,5 kV

A

B

C

D

E

F

5213

1724

655

3270

1100

3600

170 kV

6063

1724

1505

4120

2500

6400

245 kV

6703

1914

1955

4570

3500

8400

300 kV

7163

2124

2205

4820

3500

8400

Tillgängliga mått för fasavstånd och höjder till
isolatorns lägsta del (mm)
Märkspänning

Fasavstånd

72,5 kV

1100*

1500

2500

3000

3500

4000

170 kV

-

-

2500*

3000

3500

4000

245 kV

-

-

2500

3000

3500*

4000

300 kV

-

-

-

3000

3500*

4000

*) Standard

Märkspänning
72,5-300 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1950

2508*

2992

3642

4142

* Standard
)

HPL B1, Enpoligt manövrerad
Märkspänning: 72,5 - 300 kV
Dimensions (mm)
A

B

C

D

E*

F

72,5 kV

Märkspänning

5213

1724

655

3270

2500

6400

170 kV

6063

1724

1505

4120

2500

6400

245 kV

6703

1914

1955

4570

3500

8400

300 kV

7163

2124

2205

4820

3500

8400

F
E

E

420

B

*) Rekommenderade fasavstånd

Tillgängliga mått (mm)
Märkspänning
72,5-300 kV

A

Höjd till isolatorns lägsta del

1950

2508*

2992

3642

C

4142

*) Standard

2508
752
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D

HPL 420B2, Enpoligt manövrerad
Märkspänning: 362 - 420 kV
Tillgängliga mått (mm)
Märkspänning
420 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1950

2508*

2992

3642

4142

* Standard
)

HPL 550B2, Enpoligt manövrerad
Märkspänning: 550 kV
(Utan styrkondensatorer)

5288

680
1914

Tillgängliga mått (mm)
Märkspänning
550 kV

Höjd till isolatorns lägsta del
1950

2508*

2992

3642

4142

*) Standard

4135

8043
7571

2508

2366
752
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Dimensioner

HPL 800B4, Enpoligt manövrerad
Märkspänning: 800 kV
Tillgängliga mått (mm)
Märkspänning

Höjd till isolatorns lägsta del
3847

800 kV

10100

795 795

1724

11001

5870

10642

3847
2086
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Leveransdata

Typiska för standard HPL B

HPL 72,5B1, Trepoligt och enpoligt manövrerad
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

4.38 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon, Trepoligt manövrerad

1

1.89 x 1.05 x 1.12

680

Manöverdon, Enpoligt manövrerad

3

(3) x 1.89 x 1.05 x 1.12

(3) x 680

Stativ

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Totalt, Trepoligt manövrerad

3

10.7 m3

3 760

Totalt, Enpoligt manövrerad

5

15.1 m3

5 120

HPL 170B1, Trepoligt och enpoligt manövrerad
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

5.23 x 1.90 x 0.90

2980

Manöverdon, Trepoligt manövrerad

1

1.89 x 1.05 x 1.12

680

Manöverdon, Enpoligt manövrerad

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Totalt, Trepoligt manövrerad

3

12.1 m3

3 940

Totalt, Enpoligt manövrerad

5

16.5 m3

5 300

HPL 245B1, Trepoligt och enpoligt manövrerad
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

Brytpoler

1

5.92 x 1.90 x 0.97

3320

Manöverdon, Trepoligt manövrerad

1

1.89 x 1.05 x 1.12

680

Manöverdon, Enpoligt manövrerad

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Totalt, Trepoligt manövrerad

3

14.1 m3

4 280

Totalt, Enpoligt manövrerad

5

18.5 m3

5 640
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Leveransdata

Typiska för standard HPL B

HPL 300B1, Trepoligt och enpoligt manövrerad
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytpoler

1

m

kg

6.38 x 1.90 x 0.97

4300

Manöverdon, Trepoligt manövrerad

1

1.89 x 1.05 x 0.97

680

Manöverdon, Enpoligt manövrerad

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.38 x 1.10 x 0.36

280

Totalt, Trepoligt manövrerad

3

15 m3

5 260

Totalt, Enpoligt manövrerad

5

19 m3

6 620

Dimensioner

Bruttovikt

HPL 362-420B2, Enpoligt manövrerad,
44 mm/kV, (25 mm/kV fas-fas spänning)
Utrustning

Antal kollin

LxBxH
m

kg

4.72 x 1.99 x 1.20

3500

Brytelement

1

Stödporslin

1

5.22 x 1.90 x 0.90

2400

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 0.97 x 1.07)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.38

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(1.98 x 1.21 x 0.91)

(840)

6 (7)

41 (43) m3

8 420 (9 260)

Totalt

HPL 362-420TB2, Enpoligt manövrerad,
44 mm/kV, (25 mm/kV fas-fas spänning). (Med inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg
3 x (2150)

Brytelement inkl. PIR

3

3 x (4.74 x 1.85 x 1.22)

Stödporslin

1

5.22 x 1.90 x 0.90

2400

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.38

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(1.98 x 1.21 x 0.91)

(840)

8 (9)

49 (51) m3

11 370 (12 210)

Totalt
PIR = PreInsertion Resistors
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HPL 362-420B2, Enpoligt manövrerad,
55 mm/kV, (31 mm/kV fas-fas spänning). (Utan inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

Brytelement

1

4.72 x 1.99 x 1.20

3500

Stödporslin

1

6.07 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.38

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(1.98 x 1.21 x 0.91)

(840)

6 (7)

28.3 (31.2) m3

8 820 (9 660)

Totalt

HPL 362-420TB2, Enpoligt manövrerad,
55 mm/kV, (31 mm/kV fas-fas spänning). (Med inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
Brytelement inkl. PIR

3

m

kg

3 x (5.28 x 1.85 x 1.22)

3 x (2600)

Stödporslin

1

6.07 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.38

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(1.98 x 1.21 x 0.91)

(840)

8 (9)

48.5 (51.4) m3

13 120 (13 960)

Dimensioner

Bruttovikt

Totalt

HPL 550B2, Enpoligt manövrerad,
(Utan inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

LxBxH
Brytelement inkl. PIR

1

m

kg

5.14 x 1.99 x 1.12

3600

Stödporslin

1

6.07 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.38

480

(Kondensatorer om inkluderade)

(1)

(1.98 x 1.21 x 0.91)

(1192)

(1)

(2.6 x 1.33 x 1.22)

(320)

6 (8)

29.5 (35.9) m3

8 920 (10 432)

(Koronaringar om inkluderade)
Totalt
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Leveransdata

Typiska för standard HPL B

HPL 550TB2, Enpoligt manövrerad
(Med inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

Dimensioner

Bruttovikt

LxBxH
m

kg

Brytelement inkl. PIR

3

3 x (5.28 x 1.85 x 1.22)

3 x (2600)

Stödporslin

1

6.07 x 1.90 x 0.90

2800

Manöverdon

3

3 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

3 x (680)

Stativ

1

2.40 x 1.10 x 0.38

480

Kondensatorer

1

2.36 x 1.29 x 1.12

1192

Totalt

9

57.2 m 3

14 312

Dimensioner

Bruttovikt

HPL 800B4, Enpoligt manövrerad
(Utan inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

LxBxH
m

kg

Brytelement

2

2 x (4.72 x 1.99 x 1.20)

2 x (3500)

Stödporslin

2

2 x (7.81 x 1.90 x 0.90)

2 x (3500)

Manöverdon

6

6 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

6 x (680)

Stativ

3

3 x (4.65 x 2.10 x 1.05)

3 x (420)

Koronaringar

2

2 x (2.18 x 1.28 x 1.40)

2 x (230)

Koronaringar

2

2 x (1.21 x 1.21 x 1.13)

2 x (130)

Kondensatorer

2

2 x (1.98 x 1.21 x 0.91

2 x (840)

Totalt

19

108.8 m3

21 740

Dimensioner

Bruttovikt

HPL 800TB4, Enpoligt manövrerad
(Med inkopplingsmotstånd, PIR)
Utrustning

Antal kollin

LxBxH
m

kg

Brytelement inkl. PIR

6

6 x (4.74 x 1.85 x 1.22)

6 x (2150)

Stödporslin

2

2 x (7.81 x 1.90 x 0.90)

2 x (3500)

Manöverdon

6

6 x (1.89 x 1.05 x 1.12)

6 x (680)

Stativ

3

3 x (4.65 x 2.10 x 1.05)

3 x (420)

Koronaringar

2

2 x (2.18 x 1.28 x 1.40)

2 x (230)

Kondensatorer

2

2 x (1.98 x 1.21 x 0.91

2 x (840)

21

147.16 m 3

27 380

Totalt
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Fjädermanöverdon BLK
Teknisk information

BLK har en välbeprövad teknik och över 40 000 enheter
är i drift. Denna beprövade teknik är effektivt kombinerad
med moderna tillverkningsmetoder och reduktion av
antalet mekaniska komponenter. Detta garanterar en
hög total tillförlitlighet och minimalt underhållsbehov
för brytaren. Mekaniska livslängdsprov har utförts med
10 000 manövrar.
BLK är konstruerad för mycket skiftande miljöer, från
arktiskt klimat till ökenklimat.

Prestanda i korthet
Installation

Utomhus

Konstruktion

Fjädermanövrerad

För brytare

LTB D1/B
LTB E1 (Enpoligt manövrerad)

Driftförhållanden:
Omgivningstemperatur -55 °C till +40 °C
(Andra på begäran)
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Fjädermanöverdon BLK
Teknisk information

Material
Skåpet är tillverkat av korrosionsbeständig, lackerad aluminium.
Fram- och bakdörrar är utrustade med dörrstoppare och fäste
för hänglås på dörrhandtagen.
Dörrar och väggar är isolerade för låg värmeförbrukning och
låg bullernivå.
Märkskyltar
En märkskylt med data för brytaren är placerad på framdörren.
Märkskylten är av rostfritt stål med ingraverad text.
Instruktioner
Med varje brytarleverans följer en omfattande produktmanual
som ger vägledning till användaren om hur utrustningen ska
monteras och hanteras under sin livstid.
Instruktioner, produktmanual, kretsschema och andra dokument är placerade i ett fack på insidan av manöverdonets
framsida.
Transport
BLK för en- och trepolig manövrering packas och transporteras normalt i en separat, transporttålig trälåda.

Verktyg
Specialverktyg för montering och service är placerade på
bakdörrens insida.
Underhåll
Underhållskraven är små, eftersom BLK är konstruerad för en
livslängd på över 30 år.
Normalt räcker det med en okulärbesiktning vart eller vartannat år och viss smörjning efter 15 år eller 5 000 manövrar.
En mer ingående kontroll rekommenderas efter 30 års drift
eller 10 000 manövrar.
Underhålls- och reparationsarbete får endast
utföras av behörig personal.
Handbokens instruktioner om drift och underhåll skall följas.
Detta säkrar en fortsatt, problemfri drift.
Skrotning
Skrotningen bör utföras enligt lokala lagföreskrifter.
Manöverdonet är lätt att demontera, och metalldelarna kan
återvinnas.

Leveranskontroll - uppackning
Var vänlig kontrollera innehåll och förpackningar direkt efter
ankomsten med avseende på transportskador. För den
händelse att något material saknas eller att något är skadat,
kontakta ABB för rådgivning innan någon ytterligare hantering
av godset görs.
Eventuella skador ska dokumenteras (fotograferas).
Manöverdonet måste lyftas i lyftöglorna ovanpå skåpet. Inga
slingor får läggas runt skåpet vid lyft.
Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.
Lagring
Manöverdonet ska helst förvaras inomhus i en torr byggnad.
Vid förvaring utomhus bör lådan öppnas för att förbättra
luftväxlingen, och det interna värmeelementet bör användas
för att förhindra kondens. En extern anslutning till det interna
värmeelementet finns medlevererat.
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Manöverdon BLK med öppen framdörr.

BLK

Elektriska funktioner

Huvudfunktionen hos manöverdonets elektriska
komponenter visas i principschemat på nästa sida.

Värmekretsar
Manöverdonet har ett värmeelement för antikondensation.

Tillslagskrets
Tillslagsspolen (Y3) kan aktiveras elektriskt lokalt eller via
fjärrkontroll. När brytaren är i slutet läge, är tillkretsen bruten
av hjälpkontakten (BG).

För att säkra tillförlitlig funktion vid låga temperaturer är
manöverdonet utrustat med ett termostatreglerat värmeelement (BT1, E2).

Frånslagskretsar
Manöverdonet är utrustad med två oberoende frånslagsspolar
(Y1 och Y2). Mekanismen kan manövreras elektriskt, lokalt
eller via fjärrkontroll. Med brytaren i öppet läge är frånslagskretsarna brutna av hjälpkontakten (BG).

Alternativt kan manöverdonet utrustas med fuktdetektor för
miljöer med hög fuktighet.
Kopplingsplintar
Kopplingsplintarna är användarens gränssnitt till kontrollkretsarna och är anslutna till det interna kablaget.

Förreglingar
Kontakten på densitetsvakten (BD) aktiverar hjälpreläerna (K9,
K10), som blockerar manöverpulsen om densiteten hos SF6gasen är för låg. Antipumpningsreläet (K3) blockerar eventuell
kvarvarande tillslagsimpuls efter att brytaren har genomfört en
tillmanöver.

Standardplintar för kabelanslutning är av klämtyp, där en
oisolerad ledning med hjälp av skruvkraft kläms mellan två
metallytor.

Densiteten för SF6-gasen och manöverdonets tillstånd övervakas elektriskt med följande (fjärr-) indikationer:

Signalkretsarna är anslutna till 4 mm 2 genomgående plintar.
(Entrelec M4/6)

− − Påfyllning av SF 6-gas rekommenderas (larmnivå)

Som alternativ kan 6 mm 2-kabelfästena vara av bortkopplingsbar typ. (Entrelec M6/8.STA)

− − Densiteten hos SF6-gasen är för låg (blockeringsnivå)

Kretsar för matning av motorn och AC-hjälpkretsar ansluts
normalt till 6 mm2 frånskiljande plintar. (Entrelec M6/8)

Alla terminaler kan förses med ett genomskinligt skyddshölje.

− − Indikering av spänd fjäder
Intern ledningsdragning
Kablaget i manöverdonet består normalt av PVC-isolerade
kablar.
Dimensionerna är 2,5 mm2 för motorkretsar och 1,5 mm2 för
kontroll- och hjälpkretsar.
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BLK

Elektriska funktioner

Kontrollkretsar

BLK

CCC

Kontrollkretsar

BLK

BD

Signalkontakt på densitetsvakt

X

K12

Hjälprelä (ospänd fjäder)

X

BG

Hjälpkontakt

X

K13

Hjälprelä (spänd fjäder)

X

BT1

Termostat

X

M

Motor

X

BW

Gränslägesbrytare

X

Q1

Kontaktor

X

E

Värmeelement

Q1.A-C

Kontaktor

E1

Värmeelement

X

S1

Styrströmställare (utlösning/tillslag)

E2

Värmeelement

X

S3

Väljare (polval)

F1

Motorskyddsbrytare (MCB)

X

S4

X

X
X

X

Väljare (lokal-/fjärr-/bortkopplad)

X

X

X

F1.A-C

Direct-on-line motorstart (MCB)

X

Y1, Y2

Frånslagsspole

X

F2

Dvärgbrytare, AC-hjälpkrets

X

X

Y3

Tillslagsspole

X

K3

Anti-pumpningsrelä

X

X

Y7

Blockerande kontakt (Handvev monterad)

X

K9, K10

Förreglingsrelä, frånslag

X

X

K25

Signalrelä, lite gas

X

K11

Förreglingsrelä, tillslag

X

Obs! CCC = Centralt kontrollskåp endast för enpoligt manövrerade brytare.

TILL

FRÅN 1

Kretsschemat visar manöverdonen när brytaren är i
normalt driftläge, dvs. trycksatt, tillfjädern spänd, i
sluten position, i motorladdningsposition och med
väljaren i fjärrkontrolläge.

FRÅN 2

S1
S4
BD
K3

BW2

BG

BD

BW1

K12
K3
K9

K10
BG

K13
BG

BG
Y3

Q1

Y2

MOTOR

VÄRME

N

+/L

-/N
K9

BG

Y7

Y1

SIGNALER

BD

L

F2

K10
F1

S4

BG

BLK kretsschema

98 Produktinformation | Högspänningsbrytare — Produktguide

BT1

S1

K12
K13
K25

CCC

E1

Q1

E2

M

Y7
N = Neutral
L = Spänningsförande

STYRKRETSAR

TILL

FRÅN 1 A

FRÅN 1 B

FRÅN 1 C

FRÅN 2 A FRÅN 2 B FRÅN 2 C

-

SIGNALER

MOTOR
N = Neutral
L = Spänningsförande
Fina linjer visar det centrala kontrollskåpet

VÄRME

Kretsschemat visar man-överdonet
när brytaren är i normalt driftläge, dvs.
trycksatt, tillfjädern spänd, i sluten
position, i motorladdningsposition och
med väljaren i fjärrkontrolläge.
Kretsschemat visar tre manöverdon typ BLK med ett kontrollskåp.
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BLK

Tekniska data

Motor
Universalmotor*) för 110 - 125 eller 220 - 250 V, AC eller DC
Motorspänning

Startströmmens toppvärde

Normal ström vid DC

(max)

(ca)

V

A

A

110

60 ** )

16

220

30 **)

8

*) Observera att motorkontaktorn är av antingen AC- eller DC-typ.
**) Beroende på spänningskälla.

Effektförbrukning (ca)

900 W

Fjäderanspänningstid

≤ 15 s

Manöverspolar
Manöverspolar

Märkspänning

Effektförbrukning
(ca)

Till

V (DC)

W

110 - 125

200

220 - 250
Från

110 - 125

200

220 - 250

Hjälpkontakter
Märkspänning

Märkström

V

Tillslagsström

A

Brytström

A

DC

AC

L/R = 40 ms

Cos ϕ = 0.95

A

A

110

25

20

4

25

220

25

10

2

25

Manöverdonet har normalt 8 NO and 8 NC extra hjälpkontakter.

Värmeelement
Märkspänning

Effektförbrukning
Kontinuerligt anslutet

Termostatstyrt

BLK

CCC

V (AC)

W

W

BLK/CCC
W

110 - 127

70

140

140

220 - 254

70

140

140

Spänningsområdet för motor, kontroll- och hjälpkretsar uppfyller kraven i IEC- och ANSI C37normerna.
Andra data för motor, spolar, hjälpkontakter och värmeelement kan levereras på begäran.
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BLK

Konstruktionsdata

Dimension (mm)

BLK

CCC

640 x 770 x 880

850 x 1015 x 497

205

Vikt (kg)

195
Aluminium

Skåpmaterial

2

Tjocklek (mm)

Grå, RAL 7032

Färg

-55 till +40

Temperaturområde (°C)
Kaplingsklass

Enligt IEC 60529: IP 55

Kopplingsplint

Strömförsörjnings-, styr-, motor- och AC-kretsar via 6 mm 2 plint.
Signalkretsar genom 4 mm2 plint
Storlek FL 33: 102 x 306

Kabelingångsfläns (mm)

För ledare med maximalt 13 mm diameter

Jordningsklämma

1.5 mm2 PVC-isolerad kabel

Internt kablage

Fig. 1. BLK

Fig. 2. Jordningsklämma

Frontvy
Lyftbalkar

Fjäderindikering

Se fig. 2

Räknare

Fig. 3. Kabelingångsfläns (FL 33)
Bottenvy

Se fig. 2
Lyftbalkar
Se fig. 3
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BLK

Konstruktionsdata

Integrerat centralt kontrollskåp (ICC)
För enpolig manöver med BLK kan vi erbjuda en lösning med
integrerat centralt kontrollskåp (Integrated Control Cubicle,
ICC). Denna variant har alla anslutningar till kontrollrummet
och lokal manövrering av de olika polerna integrerade i Bfasens manöverdon.
För bättre åtkomlighet är manöverpanelen i B-fasens manöverdon sänkt.
Allt kablage mellan faser är provat innan det lämnar fabriken.
Mellan polerna hängs kablaget upp på de medföljande kabelstegarna (se bild nedan), som transportas i samma låda som
brytpolerna.

Extra utrustning
− − Manuell mekanisk utlösningsknapp - inuti eller utanför skåp
− − Extra hjälpkontakter - 6 NO + 6 NC
− − Frånslagsövervakning
− − Innerbelysning med strömbrytare i dörren
− − Vägguttag
− − Lägesindikeringslampor
− − Extra värmare med MCB - fuktdetektorstyrning
− − Fäste för nyckelförregling (Castell, Fortress eller Kirk)
−− Extra tillslagsspole
−− Förreglingsbara manöveromkopplare
−− Skyddskåpa för kopplingsplint
Provning
BLK-manöverdonet har tillsammans med tillhörande brytare
godkänts i typprov enligt tillämpbara IEC- och ANSI-normer.

Det förkontakterade kablaget är nycklat vilket bara tillåter
montage på rätt sätt.
I fält är den stora vinsten med denna lösning att montagetiden
för hela brytaren blir en bråkdel av standardvarianten, då kablaget är färdigt mellan polerna och bara pluggas in i kontakterna på respektive sida.

Före leverans måste varje manöverdon med tillhörande brytare
passera rutinprov enligt aktuella normer.

Hela brytaren är rutinprovad med sina poler och manöverdon
innan den lämnar verkstaden.

För varje brytare och dess manöverdon utfärdas ett rutinprovsprotokoll som visar det verkliga testresultatet.

Mekaniska typprov har utförts med 10 000 manövrer.

Rekommenderade reservdelar för BLK
Gäller för brytare med frekventa omkopplingar, t.ex. omkoppling av kondensator- eller reaktor-batterier.
−−
−−
−−
−−
−−

Integrerat centralt kontrollskåp (ICC).

102 Produktinformation | Högspänningsbrytare — Produktguide

Spärrdon med tillslagsspole (eller separat spole)
Spärrdon med frånslagsspolar (eller separat spole)
Värmeelement
Motorkontaktor
Hjälpreläer

Fjädermanöverdon BLG
Teknisk information

BLG har en välbeprövad teknik och över 55 000 enheter är
i drift. Denna beprövade teknik är effektivt kombinerad
med moderna tillverkningsmetoder. Detta garanterar en
hög total tillförlitlighet och minimalt underhållsbehov för
brytaren.
Mekaniska livslängdsprov har utförts med 10 000
manövrar.
BLG svarar mot dagens och framtidens krav och är
konstruerad för mycket skiftande miljöer, från arktiskt
klimat till ökenklimat.

Prestanda i korthet
Installation

Utomhus

Konstruktion

Fjädermanövrerad

För brytare

LTB E1 (Trepoligt manövrerad)
LTB E2
LTB E4
HPL B

Driftförhållanden:
Omgivningstemperatur -55 till +40 °C
(Andra på begäran)
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Fjädermanöverdon BLG
Teknisk information

Material
Skåpet är tillverkad av korrosionsbeständig, lackerad aluminium.
Fram- och bakdörrar är utrustade med dörrstoppare och fäste
för hänglås på dörrhandtagen.
Dörrar och väggar är isolerade för låg värmeförbrukning och
låg bullernivå.
Märkskyltar
En märkskylt med data för brytaren är placerad på sidan av
skåpet.
Märkskylten är av rostfritt stål med ingraverad text.
Instruktioner
Med varje brytarleverans följer en omfattande produktmanual som ger vägledning till användaren om hur utrustningen
ska hanteras under sin livstid. Instruktioner, produktmanual,
kretsschema och andra dokument är placerade i ett fack på
insidan av manöverdonets bakdörr.
Transport
Normalt packas och transporteras BLG i en separat transporttålig trälåda.
Leveranskontroll - uppackning
Var vänlig kontrollera innehåll och förpackningar direkt efter
ankomsten med avseende på transportskador. För den
händelse att något material saknas eller att något är skadat,
kontakta ABB för rådgivning innan någon ytterligare hantering
av godset görs.
Eventuella skador ska dokumenteras (fotograferas).
Manöverdonet måste lyftas i lyftöglorna ovanpå skåpet.
Inga slingor får läggas runt skåpet vid lyft.
Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.
Förvaring
Manöverdonet ska helst förvaras inomhus i en torr byggnad.
Vid förvaring utomhus bör lådan öppnas för att förbättra
luftväxlingen, och det interna värmeelementet bör användas
för att förhindra kondens. En extern anslutning till det interna
värmeelementet finns medlevererat.
Verktyg
Specialverktyg för montering och service är placerade på
bakdörrens insida.
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Underhåll
Underhållskraven är små, eftersom BLG är konstruerad för en
livslängd på över 30 år.
Normalt räcker det med en okulärbesiktning vart eller vartannat år.
Förebyggande inspektion rekommenderas efter 15 år eller
5 000 manövrar.
En mer ingående kontroll rekommenderas efter 30 års drift
eller 10 000 manövrer.
Underhålls- och reparationsarbete får endast
utföras av behörig personal.
Handbokens instruktioner om drift och underhåll skall följas.
Detta säkrar en fortsatt, problemfri drift.
Skrotning
Skrotningen bör utföras enligt lokala lagföreskrifter.
Manöverdonet är lätt att demontera, och metalldelarna kan
återvinnas.

BLG

Elektriska funktioner

Huvudfunktionen hos manöverdonets elektriska
komponenter visas i principschemat på nästa sida.

Värmekretsar
Manöverdonet har ett värmeelement för antikondensation.

Tillslagskrets
Tillslagsspolen (Y3) kan aktiveras elektriskt lokalt eller via
fjärrkontroll. När brytaren är i slutet läge, är tillkretsen bruten
av hjälpkontakten (BG).

För att säkra tillförlitlig funktion vid låga temperaturer är manöverdonet utrustat med ett termostatreglerat värmeelement
(BT1, E2).

Frånslagskretsar
Manöverdonet är utrustad med två oberoende frånslagsspolar
(Y1 och Y2). Mekanismen kan manövreras elektriskt, lokalt
eller via fjärrkontroll. Med brytaren i öppet läge är frånslagskretsarna brutna av hjälpkontakten (BG).
Förreglingar
Kontakten på densitetsvakten (BD) aktiverar hjälpreläerna
(K9, K10), som blockerar manöverimpulsen om densiteten
hos SF6-gasen är för låg. Antipumpningsreläet (K3) blockerar
eventuell kvarvarande tillslagsimpuls efter att brytaren har
genomfört en tillmanöver.
Densiteten för SF 6-gasen och manöverdonets tillstånd övervakas elektriskt med följande (fjärr-) indikationer:

Alternativt kan manöverdonet utrustas med fuktdetektor för
miljöer med hög fuktighet.
Kopplingsplintar
Kopplingsplintarna är användarens gränssnitt till kontrollkretsarna och är anslutna till det interna kablaget.
Standardplintarna för kabelinfästning är av klämtyp, där en
oisolerad ledningsände kläms mellan två metallytor i plinten.
Kretsar för matning av motor och AC-hjälpkretsar ansluts normalt till 6 mm2 frånskiljande plintar. (Entrelec M6/8STA)
Signalkretsarna är anslutna till 4 mm 2 genomgående plintar.
(Entrelec M4/6)
Alla terminaler kan förses med ett genomskinligt skyddshölje.

− − Påfyllning av SF 6-gas rekommenderas (larmnivå)
− − Densiteten hos SF6-gasen är för låg (blockeringsnivå)
− − Indikering av spänd fjäder

Intern ledningsdragning
Kablaget i manöverdonet består normalt av PVC-isolerade
kablar.
Dimensionerna är 2,5 mm2 för motorkretsar och 1,5 mm2 för
kontroll- och hjälpkretsar.
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BLG

Elektriska funktioner

Kontrollkretsar

Kontrollkretsar

BD

Signalkontakt på densitetsvakt

K25

Signalrelä, lite gas

BG

Hjälpkontakt

M, M.1

Motor

BT1

Termostat

Q1, Q1.1

Kontaktor

BW

Gränslägesbrytare

S1

Strömställare, från/till

E1, E2

Värmeelement

S4

Väljare (lokal-/fjärr-/bortkopplad)

F1, F1.1

Motorskyddsbrytare (MCB)

Y1, Y2

Frånslagsspole

F2

Dvärgbrytare, AC-hjälpkrets

Y3

Tillslagsspole

K3

Anti-pumpningsrelä

Y7

Blockerande kontakt (Handvev monterad)

K9, K10

Förreglingsrelä, frånslag, tillslag
TILL

FRÅN 1

SPO = Enpolig manöver
TPO = Trepolig manöver

FRÅN 2

S1
SPO

S4

TPO

BD
K3

Kretsschemat visar manövermekanismen när brytaren är i normalt driftläge,
dvs. trycksatt, tillfjädern spänd, i sluten position, i motorladdningsposition
och med väljaren i fjärrkontrolläge.

BD

BG
K9
K10

K3

BW
BG

Y2

Y1

Y3

SIGNALER

MOTOR

VÄRME

F2

K10

K9

L

N

+/L

-/N
BD

BG

BG

F1

F1.1

F1.1
S4

S1

BW
BG

K25

BT1

Y7

BW

E1

E2

Q1.1
Två motorer används i BLG när större
fjäderenergi krävs.

Q1
M.1

M

Y7

Y7

BLG kretsschema
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N = Neutral
L = Spänningsförande

BLG

Tekniska data

Motor
Universalmotor*) för 110 - 125 eller 220 - 250 V, AC eller DC
Märkspänning
V

Startströmmens toppvärde

Normal ström vid DC

(max)

(ca)

A

A

110

20 - 40 ** )

12 - 30 ***)

220

10 - 30 **)

6 - 15 ***)

*) Observera att motorkontaktorn är antingen AC- eller DC-typ.
**) Beroende av spänningskälla. Toppvärde under första 0.1 s är i regel 3 ggr. laddningsströmmen.
***) Beroende av fjäderuppsättning.

≤ 15 s

Fjäderanspänningstid

Manöverspolar
Manöverspolar

Märkspänning

Effektförbrukning
(ca)

Till

V (DC)

W

110 - 125

200

220 - 250
Från

110 - 125

200

220 - 250

Hjälpkontakter
Märkspänning

Märkström

V

A

Tillslagsström

Brytström
DC

AC

L/R = 40 ms

Cos ϕ = 0.95

A

A

A

110

25

20

4

25

220

25

10

2

25

Manöverdonet har normalt 9 NO och 11 NC extra hjälpkontakter.
Om TCS finns, har manöverdonet normalt 9 NO och 9 NC extra hjälpkontakter.

Värmeelement
Märkspänning

Effektförbrukning -40 °C
Kontinuerligt anslutet

Termostatstyrt

V (AC)

W

W

110 - 127

70

140 *

220 - 254

70

140 *

*) 2 x 140 W för -55 ºC

Spänningsområdet för motor, kontroll- och hjälpkretsar uppfyller kraven i IEC- och
ANSI C37-normerna.
Andra data för motor, spolar, hjälpkontakter och värmeelement kan levereras på begäran.
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BLG

Konstruktionsdata

682 x 760 x 1747

Dimension (mm)

465

Vikt (kg)

Aluminium

Skåpmaterial

2

Tjocklek (mm)

Grå, RAL 7032

Färg

-55 till +40

Temperaturområde (°C)
Kaplingsklass

Enligt IEC 60529: IP 55

Kopplingsplint

Strömförsörjnings-, kontroll-, motor- och AC-kretsar via 6 mm2 plint.
Signalkretsar via genomgående 4 mm2 plint
Storlek FL 33: 102 x 306

Kabelingångsfläns (mm)
Jordningsanslutning

För ledare med maximalt 13 mm diameter

Internt kablage

Motorkretsar 2,5 mm2 PVC-isolerad kabel.
I övrigt 1,5 mm 2 PVC-isolerad kabel.

BLG
Frontvy

Sidovy
770

845
143

96

14x20

16.5x30
136
181

102.5
102

1720

1522
450

28

140

40

59

231
353
760

Bottenvy

Kabelingångsfläns (FL 33)
D=9

760
80

80

R603
295
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292

100

BLG

Design data

Extra utrustning
− − Manuellt mekaniskt frånslag - inuti eller utanför skåp
− − Extra hjälpkontakter - 6 NO + 6 NC
− − Frånslagsövervakning
− − Innerbelysning med strömbrytare i dörren
− − Vägguttag
− − Lägesindikeringslampor
− − Extra värmare - fuktdetektorstyrning
− − Fäste för nyckelförregling (Castell, Fortress eller Kirk)
− − Extra tillslagsspole
− − Förreglingsbara manöveromkopplare
− − Skyddskåpa för kopplingsplint
Provning
BLG-manöverdonet har tillsammans med tillhörande brytare
godkänts i typprov enligt tillämpbara IEC- och ANSI-normer.

Före leverans måste varje manöverdon med tillhörande brytare
passera rutinprov enligt aktuella normer.
För varje brytare och dess manöverdon utfärdas ett rutinprovsprotokoll som visar det verkliga testresultatet.
Rekommenderade reservdelar för BLG
Gäller för brytare med frekventa omkopplingar, t.ex.
omkoppling av kondensator- eller reaktor-batterier.
−−
−−
−−
−−
−−

Spärrdon med tillslagsspole (eller separat spole)
Spärrdon med frånslagsspolar (eller separat spole)
Värmeelement
Motorkontaktor
Hjälpreläer

Mekaniska typprov har utförts med 10 000 manövrar.
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Fjädermanöverdon FSA1
Teknisk information

FSA1 har en välbeprövad teknik där tusentals enheter är
i drift. Denna beprövade teknik är effektivt kombinerad
med moderna tillverkningsmetoder.
Detta garanterar en hög total tillförlitlighet och minimalt
underhålls-behov för brytaren.
Mekaniska livslängdsprov har utförts med 10 000
manövrar.
FSA1 svarar mot dagens och framtidens krav och är
konstruerad för mycket skiftande miljöer, från arktiskt
klimat till ökenklimat.

Prestanda i korthet
Installation

Utomhus

Konstruktion

Fjädermanövrerad

För brytare

LTB D1/B

Driftförhållanden:
Omgivningstemperatur -55 till +40 °C
(Andra på begäran)

Högspänningsbrytare — Produktguide | Produktinformation 111

FSA1

Teknisk information

Material
Skåpet är tillverkad av korrosionsbeständig, målad aluminium.
Framdörren är utrustad med dörrstoppare och fäste för hänglås på dörrhandtagen.
Märkskyltar
En märkskylt med data för brytaren är placerad på framdörren.
Märkskylten är av rostfritt stål med ingraverad text.
Instruktioner
Med varje brytarleverans följer en omfattande produktmanual
som ger vägledning till användaren om hur utrustningen
ska hanteras under sin livstid. Instruktioner, produktmanual,
kretsschema och andra dokument är placerade i ett fack på
insidan av manöverdonets framdörr.
Transport
FSA1 är packad monterad på polbalk eller i separat låda.
Båda alternativen i en transporttålig trälåda.
Leveranskontroll - uppackning
Var vänlig kontrollera innehåll och förpackningar direkt efter
ankomsten med avseende på transportskador. Vid den
händelse att något material saknas eller att något är skadat,
kontakta ABB för rådgivning innan någon ytterligare hantering
av godset görs.
Eventuella skador ska dokumenteras (fotograferas).
Om FSA1 är packat separat måste manöverdonet lyftas i
lyftöglorna ovanpå skåpet. Inga slingor får läggas runt skåpet
vid lyft.

Förvaring
Manöverdonet ska helst förvaras inomhus i en torr byggnad.
Vid förvaring utomhus bör lådan öppnas för att förbättra
luftväxlingen, och det interna värmeelementet bör användas
för att förhindra kondens. En extern anslutning till det interna
värmeelementet finns medlevererat.
Verktyg
Specialverktyg för montering och service är placerade på
framdörrens insida.
Underhåll
Underhållskraven är små, eftersom FSA1 är konstruerat för en
livslängd på över 30 år.
Normalt underhåll:
Okulärbesiktning vart eller vartannat år.
Förebyggande inspektion rekommenderas efter 15 år eller
5 000 manövrer.
En mer ingående kontroll rekommenderas efter 30 års drift
eller 10 000 manövrer.
Underhålls- och reparationsarbete får endast
utföras av behörig personal.
Handbokens instruktioner om drift och underhåll skall följas.
Detta säkrar en fortsatt, problemfri drift.
Skrotning
Skrotningen bör utföras enligt lokala lagföreskrifter.
Metallerna i FSA1 kan återvinnas.

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.
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FSA1

Elektriska funktioner

Huvudfunktionen hos manöverdonets elektriska
komponenter visas i principschemat på nästa sida.
Centralt kontrollskåp, CCC
Lokal manövrering och anslutning till kontrollrummet görs i det
centrala kontrollskåpet (Central Control Cubicle, CCC).
Den enpoligt manövrerade LTB D1/B med FSA1 har ett CCC
som är integrerat med B-fasens manöverdon. Denna lösning
kallas ”Integrerat kontrollskåp”. Kablaget från det centrala
kontrollskåpet ut till manöverdonen är som standard monterat
och provat tillsammans med brytaren i vår fabrik. Detta ger en
optimal lösning som sparar tid för kabelarbete och installation
i fält.
Tillslagskrets
Tillslagsspolen (Y3) kan aktiveras elektriskt lokalt eller via
fjärrkontroll. När brytaren är i slutet läge, är tillkretsen bruten
av hjälpkontakten (BG).

Kopplingsplintar
Kopplingsplintarna är användarens gränssnitt till kontrollkretsarna och är anslutna till det interna kablaget.
Standardplintarna för kabelinfästning är av klämtyp, där en
oisolerad ledningsände kläms mellan två metallytor i plinten.
Kretsar för matning av motorn och AC-hjälpkretsar ansluts
normalt till 6 mm2 frånskiljbara plintar. (Entrelec M6/8STA)
Signalkretsarna är anslutna till 4 mm 2 genomgående plintar.
(Entrelec M4/6)
Alla plintar kan förses med ett genomskinligt skyddshölje.
Intern ledningsdragning
Kablaget i manöverdonet består normalt av 1,5 mm2 PVCisolerade kablar.

Frånslagskretsar
Manöverdonet är utrustad med två oberoende frånslagsspolar
(Y1 och Y2). Manöverdonet kan manövreras elektriskt, lokalt
eller via fjärrkontroll. Med brytaren i öppet läge är frånslagskretsarna brutna av hjälpkontakten (BG).
Förreglingar
Kontakten på densitetsvakten (BD) aktiverar hjälpreläerna (K9,
K10, K11), som blockerar manöverimpulsen om densiteten
hos SF6-gasen är för låg. Antipumpningsreläet (K3) blockerar
eventuell kvarvarande tillslagsimpuls efter att brytaren har
genomfört en tillmanöver.
Densiteten för SF 6-gasen och manöverdonets tillstånd övervakas elektriskt med följande (fjärr-) indikationer:
− − Påfyllning av SF 6-gas rekommenderas (larmnivå)
− − Densiteten hos SF6-gasen är för låg (blockeringsnivå)
− − Indikering av spänd fjäder
Värmekretsar
Manöverdonet är utrustat med ett antikondensationsvärmeelement.
För att säkra tillförlitlig funktion vid låga temperaturer är manöverdonet utrustat med ett termostatreglerat värmeelement
(BT1, E2).

Kombinerat centralt kontrollskåp och manöverdon för enpolig manövrering
med FSA1.
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FSA1

Elektriska funktioner

Kontroll

Benämning

Krets

BD

Densitetsvakt

Signalkontakt hos densitetsvakten i från- och tillkrets

BG

Hjälpkontakt

Brytkontakt, till- och frånkrets

BT1

Termostat

AC hjälpkrets

BW

Gränslägesbrytare

Signalkontakt

E1, E2

Värmeelement

AC hjälpkrets

F1.A-C

Motorskyddsbrytare (MCB)

Direkt on-line motorstart. Motorkrets

F2

Dvärgbrytare (MCB)

AC hjälpkrets

K3

Antipumpningsrelä

Tillkrets

K9, K10

Förreglingsrelä, frånslag

Frånslagskrets

K11

Förreglingsrelä, tillslag

Tillslagskrets

K25

Hjälprelä

Gasövervakning, Alarmsignal

M1

Motor

Motorkrets

S1

Strömställare

Till- och frånkrets

S3

Polomkopplare

Tillslagskrets

S4

Omkopplare

Till- och frånslagskrets

Y1, Y2

Frånspole

Frånslagskrets

Y3

Tillspole

Tillslagskrets

Kretsschemat visar manöverdonet när brytaren är i frånläge, ej trycksatt, tillslagsfjädrarna ospända,
ingen spänningsmatning ansluten och omkopplaren i läget LOKAL.
Elektriska funktioner för enpolig manövrering visas.
Vid trepolig manövrering används bara kretsarna märkta B.

Motorkrets, standard
+/L

-/N

AC hjälpkrets, standard

-/N

+/L

-/N

+/L

L

N

F2

F1

BT1
E1/E2
BW1

M
-/~

M
-/~

M
-/~

(A)

B

(C)
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(A)

B

(C)

Tillkrets, standard
C+

+

Signaler, standard

-

BG
S1

BW
S4

S1

K11
K3

S3
R LD

(S3)

S4

BW1
BG1

(A) B (C)

K9

K10

K11

K25

F1.A

F1.B

F1.C

F2

Y3

(A)

B

(C)

Frånkrets 1, standard

TCS

T1+

Frånkrets 2, standard

+

-

BD1

+

T2+

TCS

-

BD1

S1

S4

S4
K25
K11
K9

K10

BG1

BG1

Y1

Y2

(A)

B

(C)

(A)

B

(C)
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FSA1

Tekniska data

Motor
Universalmotor för 110 - 125 eller 220 - 250 V, AC eller DC
Märkspänning

Startströmmens toppvärde

Normal ström vid DC

(max)

(ca)

V

A

A

110

20 * )

18 **)

220

10 *)

4.5 **)

*) Beroende av spänningskälla
**) Beroende av fjäderuppsättning

≤ 15 s

Fjäderanspänningstid

Manöverspolar
Manöverspolar

Märkspänning

Effektförbrukning
(ca)

Till

V (DC)

W

110 - 125

500

220 - 250
Från

110 - 125

500

220 - 250

Hjälpkontakter
Märkspänning

Märkström

Tillslagsström

Brytström
DC

AC

L/R = 40 ms

Cos ϕ = 0.95

V

A

A

A

A

110

25

20

4

25

220

25

10

2

25

Manöverdonet har normalt 7 NO och 7 NC extra hjälpkontakter.

Värmeelement
Märkspänning

Effektförbrukning -40 °C
Kontinuerligt anslutet

Termostatstyrt

V (AC)

W

W

110 - 127

70

140

220 - 254

70

140

Spänningsområdet för motor, kontroll- och hjälpkretsar uppfyller kraven i IEC- och
ANSI C37-normerna.
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FSA1

Konstruktionsdata

Dimensioner (mm)
Enpoligt manövrerad

Centralt kontrollskåp: 770 x 575 x 1473, A-, C-fasdon: 595 x 453 x 1023

Trepoligt manövrerad

701 x 605 x 1022

Vikt (kg)
Centralt kontrollskåp: 177, A-, C-fasdon 142

Enpoligt manövrerad

150

Trepoligt manövrerad

Aluminium

Skåpmaterial

2

Tjocklek (mm)

Grå, RAL 7035

Färg

-55 till +40 (Andra temperaturer på begäran)

Temperaturområde (°C)
Kaplingsklass

Enligt IEC 60529: IP 55

Kopplingsplint

Strömförsörjnings-, motor- och AC-kretsar via frånskiljbar 6 mm2 plint.
Signalkretsar via genomgående 4 mm2 plint

Kabelanslutning
2 x (218 x 76)

Enpoligt manövrerad

2 x (180 x 80)

Trepoligt manövrerad
Jordanslutning

För ledare med maximalt 13 mm diameter

Internt kablage

1.5 mm2 PVC-isolerad kabel

Extra utrustning
− − Manuell mekanisk frånslag - inuti skåpet
− − Frånslagsövervakning
− − Innerbelysning med strömbrytare i dörren
− − Vägguttag
− − Lägesindikeringslampor
− − Extra tillslagsspole
− − Låsbara manöveromkopplare
− − Plastkåpa för kopplingsplint
− − Underspänningsrelä
− − Fasfelsrelä
Provning
FSA1-manöverdonet har tillsammans med tillhörande brytare
godkänts i typprov enligt tillämpbara IEC- och ANSI-normer.

Före leverans måste varje manöverdon med tillhörande brytare
passera rutinprov enligt aktuella normer.
För varje brytare och dess manöverdon utfärdas ett rutinprovsprotokoll som visar det verkliga testresultatet.
Rekommenderade reservdelar för FSA1
Gäller för brytare med frekventa omkopplingar, t.ex. omkoppling av kondensator- eller reaktor-batterier.
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Spärrdon med tillslagsspole (eller separat spole)
Spärrdon med frånslagsspolar (eller separat spole)
Värmeelement
Motor med växelhus
Hjälpreläer
Gränslägesbrytare

Mekaniska typprov har utförts med 10 000 manövrar.
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FSA1 Enpoligt manövrerad
Konstruktionsdata

Centralt kontrollskåp
Frontvy

Sidovy
576
224

320

199

234

1368

1448

80

25

96

96
15
680

42

455

764

Bottenvy

A-, C-fas manöverdon

770

Frontvy

Sidovy
453

595
320

533

110

75

234

918

1023

218 (2x)

76 (2x)

80

25
547

Bottenvy
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10

375

FSA1 Trepoligt manövrerad
Konstruktionsdata

Frontvy

Sidovy
605
182

75

320

234

80

917

1022

19

25

35
636

20
477

Bottenvy
701
684

80 (2x)

555

180 (2x)
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Fjädermanöverdon MSD
Teknisk information

MSD har en välbeprövad teknik. Denna beprövade
teknik är effektivt kombinerad med moderna
tillverkningsmetoder och reduktion av antalet mekaniska
komponenter. Detta garanterar en hög total tillförlitlighet
och minimalt underhållsbehov för brytaren. Mekaniska
livslängdsprov har utförts med 10 000 manövrar.
MSD är konstruerad för mycket skiftande miljöer, från
arktiskt klimat till ökenklimat.

Prestanda i korthet
Installation

Utomhus

Konstruktion

Fjädermanövrerad

För brytare

LTB D1/B
LTB E1 (Enpoligt manövrerad)

Driftförhållanden:
Omgivningstemperatur -40 °C till +40 °C
(Andra på begäran)
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Fjädermanöverdon MSD
Teknisk information

Material
Skåpet är tillverkat av korrosionsbeständig, lackerad aluminium.
Framdören är utrustade med dörrstoppare och fäste för hänglås på dörrhandtagen.
Dörrar och väggar är isolerade för låg värmeförbrukning och
låg bullernivå.
Märkskyltar
En märkskylt med data för brytaren är placerad på framdörren.
Märkskylten är av rostfritt stål med ingraverad text.
Instruktioner
Med varje brytarleverans följer en omfattande produktmanual
som ger vägledning till användaren om hur utrustningen ska
monteras och hanteras under sin livstid.
Instruktioner, produktmanual, kretsschema och andra dokument är placerade i ett fack på insidan av manöverdonets
framsida.
Transport
MSD för en- och trepolig manövrering packas och transporteras normalt i en separat, transporttålig trälåda.

Verktyg
Specialverktyg för montering och service är placerade på
bakdörrens insida.
Underhåll
Underhållskraven är små, eftersom MSD är konstruerad för en
livslängd på över 30 år.
Normalt räcker det med en okulärbesiktning vart eller vartannat år och viss smörjning efter 15 år eller 5 000 manövrar.
En mer ingående kontroll rekommenderas efter 30 års drift
eller 10 000 manövrar.
Underhålls- och reparationsarbete får endast
utföras av behörig personal.
Handbokens instruktioner om drift och underhåll skall följas.
Detta säkrar en fortsatt, problemfri drift.
Skrotning
Skrotningen bör utföras enligt lokala lagföreskrifter.
Manöverdonet är lätt att demontera, och metalldelarna kan
återvinnas.

Leveranskontroll - uppackning
Var vänlig kontrollera innehåll och förpackningar direkt efter
ankomsten med avseende på transportskador. För den
händelse att något material saknas eller att något är skadat,
kontakta ABB för rådgivning innan någon ytterligare hantering
av godset görs.
Eventuella skador ska dokumenteras (fotograferas).
Manöverdonet måste lyftas i lyftöglorna ovanpå skåpet. Inga
slingor får läggas runt skåpet vid lyft.
Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.
Lagring
Manöverdonet ska helst förvaras inomhus i en torr byggnad.
Vid förvaring utomhus skall det interna värmeelementet användas för att förhindra kondens.
Om man planerar att lagra donet finns en extern anslutning till
det interna värmeelementet.
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Manöverdon MSD med öppen framdörr.

MSD

Elektriska funktioner

Huvudfunktionen hos manöverdonets elektriska
komponenter visas i principschemat på nästa sida.

Värmekretsar
Manöverdonet har ett värmeelement för antikondensation.

Tillslagskrets
Tillslagsspolen (Y3) kan aktiveras elektriskt lokalt eller via
fjärrkontroll. När brytaren är i slutet läge, är tillkretsen bruten
av hjälpkontakten (BG).

För att säkra tillförlitlig funktion vid låga temperaturer är
manöverdonet utrustat med ett termostatreglerat värmeelement (BT1, E2).

Frånslagskretsar
Manöverdonet är utrustad med två oberoende frånslagsspolar
(Y1 och Y2). Mekanismen kan manövreras elektriskt, lokalt
eller via fjärrkontroll. Med brytaren i öppet läge är frånslagskretsarna brutna av hjälpkontakten (BG).

Alternativt kan manöverdonet utrustas med fuktdetektor för
miljöer med hög fuktighet.
Kopplingsplintar
Kopplingsplintarna är användarens gränssnitt till kontrollkretsarna och är anslutna till det interna kablaget.

Förreglingar
Kontakten på densitetsvakten (BD) aktiverar hjälpreläerna (K9,
K10), som blockerar manöverpulsen om densiteten hos SF6gasen är för låg. Antipumpningsreläet (K3) blockerar eventuell
kvarvarande tillslagsimpuls efter att brytaren har genomfört en
tillmanöver.

Standardplintar för kabelanslutning är av klämtyp, där en
oisolerad ledning med hjälp av skruvkraft kläms mellan två
metallytor.

Densiteten för SF6-gasen och manöverdonets tillstånd övervakas elektriskt med följande (fjärr-) indikationer:

Signalkretsarna är anslutna till 4 mm 2 genomgående plintar.
(Entrelec M4/6)

− − Påfyllning av SF 6-gas rekommenderas (larmnivå)

Som alternativ kan 6 mm2-kabelfästena vara av bortkopplingsbar typ. (Entrelec M6/8.STA)

− − Densiteten hos SF6-gasen är för låg (blockeringsnivå)

Kretsar för matning av motorn och AC-hjälpkretsar ansluts
normalt till 6 mm2 frånskiljande plintar. (Entrelec M6/8)

Alla terminaler kan förses med ett genomskinligt skyddshölje.

− − Indikering av spänd fjäder
Intern ledningsdragning
Kablaget i manöverdonet består normalt av PVC-isolerade
kablar.
Dimensionerna är 2,5 mm 2 för motorkretsar och 1,5 mm2 för
kontroll- och hjälpkretsar.
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MSD

Elektriska funktioner

MSD

ICC

BD

Control circuits
Signalkontakt på densitetsvakt

X

X

Control circuits
K13

Hjälprelä (spänd fjäder)

MSD

ICC

BG

Hjälpkontakt

X

X

M1

Motor

X

X

X

X

BT1

Termostat

X

X

Q1

Kontaktor

BW

Gränslägesbrytare

X

X

Q1.A-C

Kontaktor

E1

Värmeelement

X

X

S1

Styrströmställare (utlösning/tillslag)

E2

Värmeelement

X

X

S3

Väljare (polval)

F1

Direct-on-line motor starter

X

S4

Väljare (lokal-/fjärr-/bortkopplad)

X

X

F1.A-C

Direct-on-line motor starter

X

Y1, Y2

Frånslagsspole

X

X

X
X

X
X

F2

Dvärgbrytare, AC-hjälpkrets

X

X

Y3

Tillslagsspole

X

X

K3

Anti-pumpningsrelä

X

X

Y7

Blockerande kontakt (Handvev monterad)

X

X

K9, K10

Förreglingsrelä, frånslag

X

X

K25

Signalrelä, lite gas

X

X

K11

Förreglingsrelä, tillslag

X

Obs! CCC = Centralt kontrollskåp endast för enpoligt manövrerade brytare.

TILL
Kretsschemat visar manöverdonen när brytaren är
i normalt driftläge, dvs. trycksatt, tillfjädern spänd,
i sluten position, i motorladdningsposition och
med väljaren i fjärrkontrolläge.

FRÅN 1

FRÅN 2

S1
SPO
TPO

S4
BD

K3

BD

Y7

BG
K9

K10

K3
BW
BW
BG

Q1

SIGNALER

MOTOR

VÄRME

+/L

-/N
K10

Y2

Y1

Y3

K9

BG

BG

L

N
F2

K25
F1

BT1
S4

S1
E1

BG

E2

Q1
BW
M

MSD Kretsschema
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N = Neutral
L = Spänningsförande

STYRKRETSAR

TILL

FRÅN 1 A FRÅN 1 B

FRÅN 2 A FRÅN 2 B FRÅN 2 C

FRÅN 1 C

S1
S4
BD

BD
K3

BG

BG

BG

K11

Y7

K3
K3
BW

BW

Y7

Y7

BW

BW

BW

Q1.A

Q1.B

Q1.C

BW

K9

K10

S3

BW

BW

BG

BW

BG

Y1
BG

BG

S4

S3

BG

BG

C

+/L

BG

A

B

C

Fina linjer visar det centrala kontrollskåpet

K25

BG

Y2

N = Neutral
L = Spänningsförande

MOTOR
-/N

K13

BG

Y2

Y2

C

SIGNALER
K11

Y1

B

A

Y3

B

A

BG

BG

BG

Y3

Y3

BG

Y1

F1.A

F1.B

F1.C

Q1.A

Q1.B

Q1.C

BG

BG

M

M

M

VÄRME
BG

BG

BG

N

L
F2

BG

BG

BG
BT1
E1

BW

BW

BW

BW

BW

BW

E2

BT1
E1

E2

BT1
E1

E2

Kretsschemat visar man-överdonet när
brytaren är i normalt driftläge, dvs. trycksatt, tillfjädern spänd, i sluten position, i
motorladdningsposition och med väljaren i
fjärrkontrolläge.

Kretsschemat visar integrerat kontrollskåp (ICC)
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MSD

Tekniska data

Motor
Universalmotor*) för 110 - 125 eller 220 - 250 V, AC eller DC
Motorspänning

Startströmmens toppvärde

Normal ström vid DC

(max)

(ca)

V

A

A

110

50** )

12

220

25**)

6

*) Observera att motorkontaktorn är av antingen AC- eller DC-typ.
**) Beroende på spänningskälla.

Effektförbrukning (ca)

900 W

Fjäderanspänningstid

≤ 15 s

Manöverspolar
Manöverspolar

Märkspänning

Effektförbrukning
(ca)

Till

V (DC)

W

110 - 125

200

220 - 250
Från

110 - 125

200

220 - 250

Hjälpkontakter
Märkspänning

Märkström

V

Tillslagsström

A

Brytström

A

DC

AC

L/R = 40 ms

Cos ϕ = 0.95

A

A

110

25

20

4

25

220

25

10

2

25

Manöverdonet har normalt 8 NO and 8 NC extra hjälpkontakter.

Värmeelement
Märkspänning

Effektförbrukning
Kontinuerligt anslutet

Termostatstyrt

MSD

CCC

V (AC)

W

W

MSD/CCC
W

110 - 127

70

140

140

220 - 254

70

140

140

Spänningsområdet för motor, kontroll- och hjälpkretsar uppfyller kraven i IEC- och ANSI C37normerna.
Andra data för motor, spolar, hjälpkontakter och värmeelement kan levereras på begäran..
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MSD

Konstruktionsdata

Dimensioner (mm)

MSD för LTB D

MSD för LTB E

ICC

846 x 857 x 1038

846 x 857 x 853

846 x 1252 x 853

190/230

Vikt (kg)

250
Aluminium

Skåpmaterial

2

Tjocklek (mm)

Grey, RAL 7032

Färg
-40 till +40

Temperaturområde (°C)

-30 till +40

Kaplingsklass

Enligt IEC 60529: IP 55

Kopplingsplint

SStrömförsörjnings-, styr-, motor- och AC-kretsar via 6 mm2 plint.
Signalkretsar genom 4 mm2 plint
Storlek FL 33: 102 x 306

Kabelingångsfläns (mm)

För ledare med maximalt 13 mm diameter

Jordningsklämma

1.5 mm2 PVC isolerad kabel

Internt kablage

Fig. 1. MSD för tre-poligt manövrerad LTB D
Högersida

Framsida
1038
550

152

328

857

506

846

400
500
521

Bottenvy

400

50

82

234

276

800

320

481

243
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MSD Enpoligt manövrerad
Konstruktionsdata

Fig. 1. MSD med CCC för enpoligt manövrerad LTB E
Högersida

Framsida
846

511

152

390

857

429

550

521
853

82

50

481

796

844

380

Bottenvy

243
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MSD Enpoligt manövrerad
Konstruktionsdata

Fig. 3. MSD med integrerad kontrollskåp (ICC) för enpoligt manövrerad LTB E
Högersida

Framsida
550

152

906

1252

429

846

521
600
853

A-, C-polernas operating mechanism

Bottenvy

846

511

521

461

448

152

390

380

796

853

50

91

844

380

255
796

50

481

271

82

844

857

429

550

243
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MSD

Konstruktionsdata

Integrerat centralt kontrollskåp (ICC)
För enpolig manöver med MSD kan vi erbjuda en lösning med
integrerat centralt kontrollskåp (Integrated Control Cubicle,
ICC). Denna variant har alla anslutningar till kontrollrummet
och lokal manövrering av de olika polerna integrerade i Bfasens manöverdon.
För bättre åtkomlighet är manöverpanelen i B-fasens manöverdon sänkt.
Allt kablage mellan faser är provat innan det lämnar fabriken.
Mellan polerna hängs kablaget upp på de medföljande kabelstegarna (se bild nedan), som transportas i samma låda som
brytpolerna.
Det förkontakterade kablaget är nycklat vilket bara tillåter
montage på rätt sätt.
Fördelen med denna lösning att montaget går snabbt och
enkelt. Då kablaget är färdigt mellan polerna är det bara att
plugga in i kontakterna på respektive sida.
Hela brytaren är rutinprovad med sina poler och manöverdon
innan den lämnar verkstaden.

Extra utrustning
− − Manuell mekanisk utlösningsknapp - inuti eller utanför skåp
− − Extra hjälpkontakter - 6 NO + 6 NC
− − Frånslagsövervakning
− − Innerbelysning med strömbrytare i dörren
− − Vägguttag
− − Lägesindikeringslampor
− − Extra värmare med MCB - fuktdetektorstyrning
− − Fäste för nyckelförregling (Castell, Fortress eller Kirk)
−− Extra tillslagsspole
−− Förreglingsbara manöveromkopplare
−− Skyddskåpa för kopplingsplint
Provning
MSD-manöverdonet har tillsammans med tillhörande brytare
godkänts i typprov enligt tillämpbara IEC- och ANSI-normer.
Mekaniska typprov har utförts med 10 000 manövrer.
Före leverans måste varje manöverdon med tillhörande brytare
passera rutinprov enligt aktuella normer.
För varje brytare och dess manöverdon utfärdas ett rutinprovsprotokoll som visar det verkliga testresultatet.
Rekommenderade reservdelar för MSD
Gäller för brytare med frekventa omkopplingar, t.ex. omkoppling av kondensator- eller reaktor-batterier.
−−
−−
−−
−−
−−

Integrerat centralt kontrollskåp (ICC) för enpolig manöver.
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Spärrdon med tillslagsspole (eller separat spole)
Spärrdon med frånslagsspolar (eller separat spole)
Värmeelement
Motorkontaktor
Hjälpreläer
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Motor Drive, Motordrivet manöverdon
Teknisk information

Med fokusering på våra kunders behov för det nya
årtusendet introducerar ABB en revolutionär ny lösning
för att manövrera högspänningsbrytare: Motor Drive.
- Endast en (1) rörlig del i drivdonet
- Låg, stabil effektförbrukning
- Extremt låg bullernivå

Motor Drive skapar en ny standard för brytarteknik och
brytarfunktion.
Ökad livslängd - 10 000 manövrar eller 30 års drift med
minimalt behov av inspektion och underhåll.
- Små manöverkrafter
- Enkel installation utan justering
- Avancerat självövervakningssystem

Prestanda i korthet
Installation

Utomhus / Inomhus

Konstruktion

Digitalt kontrollerad motor

För brytare

Finns för närvarande för LTB D1/B

Driftförhållanden:
Omgivningstemperatur -50 till +40 °C
(Drift vid andra temperaturer på begäran)
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Motor Drive
Tekniska data

Strömförsörjning

Värmeelement

Inmatning

Märkspänning1) (V)

1 and 2
1)

Märkspänning (V, AC/DC)

Effektförbrukning

110 - 250 V DC (70 % — 110 %)

Termostatstyrd

220 - 240 V AC (70 % — 110 %)

Placerad i kontrollskåp

Det finns en matning som har prioritet (matning 1) om tillgänglig.
I annat fall kopplas den andra matningen in (matning 2) automatiskt utan avbrott.

110 - 230

2 x 100 W (vid 20 °C)

Provspänning 1 min. 50 Hz
Maximalt effektbehov vid angiven matningsspänning

Krets

Under systemstart

Spänningsmatning

2

Styrkretsar

2

Utgångar

2

Värmeelement

2

I drift utan

Under och omedelbart efter

manövrar

en ensam manöver
< 10 s

< 100 ms, 550 W

< 100 W

< 400 W

Spänning (kV)

< 60 s, 350 W

Manövertider
Styrkretsar
Styrkrets

Öppningstider
Märkspänning

Ström eller effekt

110

160 mA under de första

220 på begäran

3 ms, sedan 3 mA

110

160 mA under de första

Matning, Från

220 på begäran

3 ms, sedan 3 mA

110

160 mA under de första

220 på begäran

3 ms, sedan 3 mA

Övriga

Utgångar
Utgång

Indikering av tilläge
Indikering av

CO - 15 s - CO

Mått/dimensioner
Kontrollskåp
Dimensioner (mm)

885 x 1345 x 787

Vikt (kg)

190

Tjocklek

2 mm aluminium

Färg

Grå (RAL 7032)

Temperaturområde

-50 °C till +40 °C

Brytförmåga

Max.

märkström

Resistiv last

brytström

Kaplingsklass

Enligt IEC 60529: IP 55

(A)

(V DC)

(A)

Kopplingsplint

Matnings- styr- och AC-kretsar isolerbart 6 mm2 block.

16

110

0.45

250

0.35

Kabelingångsfläns

110

0.45

(mm)

250

0.35

Jordanslutning

110

0.45

Intern kabel

250

0.35

110

0.45

Provning

250

0.35

Motor Drive har genomgått och godkänts i följande prov:

16
16

brytarfel
Övriga

O - 0.3 s - CO - 3 min - CO

Nom.

frånläge
Indikering av

45 ms

Märkmanöversekvens

(V DC)
Matning, Till

22 ms

Slutningstider

16

Kontakter Class 2 enligt IEC.
Manöverdonet har normalt 6 NO och 6 NC lediga hjälpkontakter.

Signalkretsar via 4 mm 2 block.
Storlek FL33, två flänsar
2 x (102 x 306)
För ledare med max. 13 mm diameter
1,5 mm2 PVC-isolerad kabel

Mekaniska, hög/låg temperatur och effekt enligt IEC och ANSI
EMC enligt IEC och EN

Mekaniska typprov har utförts med 10 000 manövrer.
Seriekommunikationsport
Utgång
Fiberutgång

Anslutningstyp

Kompatibel optisk fiber

ST

62.5/125 µm
nom. 820 nm

Före leverans måste varje Motor Drive genomgå rutinprovning
och uppfylla gällande normer. För varje brytare utfärdas ett
rutinprovsprotokoll som visar det aktuella testresultatet.
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Kompositisolatorer

ABB har som ett alternativ till porslin utvecklat
en komplett uppsättning högspänningsapparater
med robusta kompositisolatorer. Användningen
av kompositisolatorer skapar nya möjligheter för
ställverkskonstruktörer att förbättra säkerheten och
tillgängligheten.

Tillämpningar
Kompositisolatorer används till följande typer av ABB:s högspänningsbrytare:

Allmänt
Kompositisolatorer med isolatorskärm av silikongummi erbjuder många fördelar framför traditionella porslinsisolatorer:

Godkända prov

Ökad säkerhet
− − Mindre risk vid transport och hantering
− − Mindre risker i drift
−− Låg risk för skador på grund av vandalisering
Låg vikt
− − Enklare hantering
− − Minskade fundamentbelastningar
− − Utmärkt seismisk tolerans
Hydrofobiska
− − Mindre underhåll
− − Mindre risk för läckströmmar
Krav på kompositisolatorer
Kraven på isolatorer för högspänningsbrytare är höga i fråga
om både mekaniska belastningar som elektriska påfrestningar.
Isolatorn måste också kunna tåla den nedbrutna SF6-gasen
och den värme som utvecklas under brytning av strömmen.

− − LTB 72,5 – 800 kV
− − HPL 72,5 – 800 kV

På isolator

På brytare

Accelererat åldringsprov (1 000 h)

Seismiskt prov

UV-strålningsprov

Övertrycksprov

Prov av naturliga föroreningar

Splitterprov
Dielektriskt prov
Korttidsströmprov
Prov vid höga och låga temperaturer

1

2

3
4

ABB:s tillverkningsteknik
Den stödjande delen av isolatorn består av ett korslaminerat, glasfiberförstärkt epoxirör med ändflänsar av metall.
Glasfibrerna på den ihåliga isolatorns inneryta skyddas mot
inverkan av SF6-sönderfallsprodukter av ett epoxifoder med
förstärkning av polyesterfibrer.
Den patenterade, spiralformade, strängpressade silikongummiisolatorn utan skarvar (kemisk bindning mellan spiralerna) är
fäst vid röret genom den spirallindningsprocess som utvecklats av ABB. Den minimerar elektriska fältkoncentrationer och
reducerar ansamlingen av föroreningar.
Färg
Kompositisolatorer för brytarna levereras i ljusgrå färg.
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Huvuddelarna i ABB:s kompositisolator:
1. Metallfläns | 2. Glasfiberförstärkt epoxirör | 3. Foder |
4. Silikongummiskärm

Komposit isolatorer
Silikongummi

Överslagsresistent
Den kemiska beskaffenheten hos kisel gör isolatorytorna hydrofobiska. Läckströmmarna undertrycks därför att vattnet på ytan
förblir i droppform och inte bildar någon sammanhängande film.
Silikongummi har den unika egenskapen att bibehålla sina
hydrofoba egenskaper under isolatorns hela livslängd.

Stabilitet vid exponering för UV-ljus
Silikongummits UV-absorptionsvåglängd är kortare än den
naturligt förekommande - över 300 nanometer. Detta innebär
att det har en inneboende UV-stabilitet och större motståndskraft mot nedbrytning än andra polymerer, t.ex. EP-gummi
och epoximaterial.

Åldringsbeständighet
Till följd av den hydrofoba egenskapen och undertryckandet
av läckströmmar, är urladdningsaktiviteten negligerbar även i
svårt förorenade områden.

Leveranser
Förutom den omfattande typprovningen av våra kompositsilikongummi-isolatorer har ABB en lång lista med fältreferenser från hela världen, som bekräftar de höga prestanda och
den stora tillförlitligheten som förväntas av isoleringssystemet.

Icke-hydrofobiska material som porslin och EP-gummi saknar
denna egenskap och påverkas därför mera av föroreningar.

ABB i Ludvika har levererat högspänningsbrytare och kompositisolatorer för de mest krävande förhållanden, från marint
klimat till ökenklimat och/eller industriförorenade områden.
Referenslista kan presenteras på begäran.
Kompositisolatorer med isolatorskärmar av silikongummi
Därför att man inte behöver kompromissa med avseende på
säkerhet och prestanda.

Högspånningsrytare HPL 420 med kompositisolatorer.

Den icke-vätande ytan på en silikongummiisolator.
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Styrd koppling med Switchsync™

Dämpning av kopplingstransienter
Det finns flera viktiga brytartillämpningar där slumpartade slut- och
brytmanövrar kan skapa svåra spännings- och strömtransienter.
Dessa transienter inträffar i huvudkretsarna, men kan också
inducera transienter i styr- och hjälpkretsar samt i närliggande
lågspänningssystem. Transienterna är förknippade med en rad
dielektriska och mekaniska påkänningar på högspänningsutrustningen och kan vålla gradvisa eller omedelbara skador på
systemet eller utrustningen. Inducerade transienter kan leda
till en rad störningar, t.ex. i system för stationsstyrning och
skydd, datorer och processorer eller telekommunikationer.
Normal spänningssättning av shuntkondensatorer, shuntreaktorer och krafttransformatorer kan skapa svåra transienter
- höga överspänningar, underspänningar eller kraftiga inkopplingsströmstötar. Vid frånkoppling av shunt-reaktorer inträffar
återtändningar, som ger upphov till branta överspänningar.
Transienternas storlek beror på var på spänningskurvan som
brytarkontakterna sluts eller öppnas. Om förloppet inte styrs
inträffar det förr eller senare att kopplingsögonblicket infaller
vid sämsta möjliga fasvinkel.
Även om en modern brytare har mycket låg sannolikhet för
återtändning vid frånkoppling av kapacitiva belastningar eller
övertonsfilter, kan statistiskt sett enstaka återtändningar inträffa
under ett stort antal manövrer. Denna risk för enstaka återtändningar kan elimineras med hjälp av styrda frånmanövrer.
Konventionella metoder att begränsa transienter, som inkopplingsmotstånd, dämpreaktorer, dämpmotstånd eller avledare,
begränsar storlek och verkan av kopplingstransienterna efter
att de har uppstått. Därtill kan systemets och utrustningens
isolation uppgraderas till att tåla påfrestningarna.
Dessa metoder kan dock visa sig vara ineffektiva, otillförlitliga
eller dyra, och de påverkar inte roten till det onda.

Principen för styrd koppling
Styrd koppling är en metod som eliminerar skadliga transienter med hjälp av tidstyrda kopplingsmanövrer. Till- eller
frånkommandon till brytaren fördröjs på ett sådant sätt att
slutning eller kontaktseparation inträffar i det optimala ögonblicket i relation till fasvinkeln.

REFERENSTIDPUNKT

VÄNTETID
+
MANÖVERTID

MÄTTIDPUNKT

Med hjälp av Switchsync™-styrenheter, kan både till- och
frånmanövrer styras med hänsyn till läget på spänningskurvan
och inga skadliga transienter alstras.
Följande exempel visar den allmänna funktionsprincipen för en
Switchsync™-styrenhet vid inkoppling av ett kondensatorbatteri. För att undvika transienter ska tillslag i detta fall ske vid
nollspänning. För enkelhets skull betraktas bara en fas.
Samlingsskena

Brytare

Spänningstransformator

Referensspänning

Utsignal

Switchsync™
styrenhet

Insignal

Kondensatorbatteri

Lämpliga brytare
ABB:s brytare (och frånskiljande brytare) har fjädermanöverdon.
För vissa varianter finns Motor Drive som ett alternativ. Alla
dessa brytare har stabila manövertider, som varierar bara i
begränsad omfattning med sådana faktorer som omgivningstemperatur och manöverspänning.
För att få bra resultat och avsedd begränsning av kopplingstransienterna rekommenderar vi användning av Switchsync™styrenheter endast tillsammans med ABB:s SF6-brytare.
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Koppling av kondensatorbatterier och övertonsfilter
Switchsync™-brytarstyrenheter för shuntkondensatorbatterier
och övertonsfilter används normalt för styrning av inkopplingsmanövrerna.

Erforderlig tidsförskjutning för jordat shuntkondensatorbatteri
+ 6.7 ms
+ 3.3 ms
0 ms

En urladdad kondensator uppträder momentant som en
kortslutning när den ansluts till en spänningskälla. Om detta
sker när spänningens momentanvärde är högt, uppstår spännings- och strömtransienter som kan vålla allvarliga problem.
Beroende på nätets konfiguration kan spänningstransienterna
orsaka isolationsfel någonstans i högspänningsnätet. Även
lågspänningsutrustning kan drabbas av isolationsfel eller felfunktion. Med back-to-back-kondensatorbatterier kan inkopplingsströmmen få hög frekvens och stor amplitud. I extrema
fall kan den hota att skada både kondensatorbatteriet och
brytaren. Genom att styra brytaren så den kopplar in kapacitiv
last vid nollspänning över kontakterna eliminerar man skadliga
transienter.

S

R

T

S

T

0 ms
0 ms

+ 5 ms

Figur 3 visar med hjälp av ett exempel hur effektivt styrd
koppling eliminerar de skadliga transienter som uppstår vid
inkoppling av ett kondensatorbatteri.

Erforderlig tidsförskjutning för ojordat shuntkondensatorbatteri.
Figur 4.
Exempel på kopplingssekvens vid inkoppling av ett 50 Hz shuntkondensatorbatteri. Vi har bortsett från de små tidsavvikelserna från nollspänning
över kontakterna.

I fallet med en enpoligt manövrerad brytare kontrollerar
Switchsync™ varje pol individuellt för att få den att sluta vid
rätt tidpunkt. För en trepoligt manövrerad brytare med bara ett
manöverdon justeras polerna mekaniskt (snedställes) för att
sluta i rätt ögonblick. För koppling av ett shuntkondensatorbatteri eller övertonsfilter beror den aktuella snedställningen på:
Figur 3.
Spänningstransienter vid inkoppling av en fas av ett 72 kV kondensatorbatteri.
a. Vid olämpligt fasläge, nära nätspänningens toppvärde; en hög spänningstransient alstras.
b. Med en Switchsync™-styrenhet sker inkoppling nära spänningens nollgenomgång, och ingen transient alstras.

I en normal trefassituation bör de tre polerna sluta vid olika
tidpunkter. Tidsdifferenserna beror på tillämpningen.
För kondensatorbatterier med jordad nollpunkt bör de tre
polerna slutas i tur och ordning med ett tidsmellanrum på 1/6
period (3,3 ms vid 50 Hz eller 2,8 ms vid 60 Hz).
För kondensatorbatterier med isolerad nollpunkt bör två poler
sluta samtidigt vid fas-fas-spänningen noll, och den sista polen 1/4 period senare (5 ms vid 50 Hz eller 4,2 ms vid 60 Hz).

− − Anslutningen av belastningens nollpunkt - jordad eller
ojordad
− − Nätfrekvensen - 50 eller 60 Hz
Urkoppling av kondensatorbatterier leder vanligen inte till
några betydande kopplingstransienter. Huvudanledningen är
att brytarna är konstruerade för mycket låg återtändningsrisk
vid brytning av kapacitiv ström. Men i specialfall vid krävande
förhållanden, kan Switchsync™ användas till styrd urkoppling
av kondensatorbatterier. Målet är då att eliminera den lilla
statistiska risken för att en återtändning ändå kan inträffa,
och brytaren styrs på ett sådant sätt att korta ljusbågstider
undviks.
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Styrd koppling med Switchsync™

Passande Switchsync™-styrenheter för kondensator
brytare är:
− − Trepoligt manövrerad brytare:
För enbart slutning: Switchsync™ E213
För både slutning och brytning: Switchsync™ E213
− − Enpoligt manövrerad brytare:
För enbart slutning och för både slutning och brytning:
Switchsync™ F236
Koppling av shuntreaktorer
Switchsync™ för shuntreaktorbrytare används normalt till
styrning av frånmanövrerna. Okontrollerad frånmanöver leder
till återtändning i åtminstone en brytarpol. Den mycket branta
spänningstransient som uppstår kan skada reaktorns isolation genom att vara ojämnt fördelad över lindningen. Den kan
punktera solid isolation i reaktorn eller i utrustning i närheten,
vilket med tiden kan leda till ett totalt sammanbrott. Genom
att styra kontaktseparationen att ske tillräckligt långt före
strömmens nollgenomgång kan återtändningar elimineras.
Den återstående spänningstransienten är en harmlös överspänning med relativt låg frekvens, orsakad av att strömmen
bryts omedelbart före den naturliga strömnollgenomgången.
Styrd slutning av shuntreaktorbrytare används också i flera
fall. Kopplingsfallet liknar inkoppling av tomgående transformatorer och kan vålla kraftiga strömstötar och nollföljdsström
med åtföljande elektromekaniska påfrestningar. Med styrd
slutning av brytaren minimeras dessa fenomen.

Koppling av krafttransformatorer
Switchsync™ för transformatorbrytare används för styrning
av inkopplingsmanövrerna för att begränsa stötströmmar.
Okontrollerad inkoppling i ogynnsamma faslägen vållar starka
stötströmmar, som dämpas långsamt. Resultatet blir påfrestningar på lindningarna, störningar i sekundärkretsarna,
beroende på stark nollföljdsström, och nätstörningar på grund
av övertonsströmmar.

Nätspänning
Stationärt magnetflöde
Stationär tomgångsström (några få Ampere)
Figur 5.
Krafttransformator i tomgång.

Shuntreaktorbrytare är normalt enpoligt manövrerade på
grund av de höga märkspänningarna.

− − En-polig manövrering
För både brytning och slutning: Switchsync™ F236

Several kA

Passande Switchsync™-styrenheter för shuntreaktorbrytare är:
− − Tre-polig manövrering
För enbart brytning: Switchsync™ E213

1 cycle

Figur 6.
Inkopplingsström vid icke-styrd inkoppling av en krafttransformator.

Med symmetriskt magnetflöde i transformatorkärnan är strömmen låg, men den ökar snabbt även vid moderat asymmetri
på grund av att kärnan går i mättning. Styrd inkoppling gör
flödet symmetriskt från början.
Inkopplingsmanövern bör ske i ett lämpligt ögonblick med
hänsyn till det remanenta flödet i transformatorkärnan.
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Det finns i grunden tre sätt att manövrera brytaren:
1. När man kan bortse från det remanenta flödet, räcker det
med att styra inkopplingsmanövrerna. Denna metod eliminerar
de högsta inkopplingsströmmarna, även om det skulle finnas
ett remanent flöde.
En lämplig styrenhet är Switchsync™ E213.
2. Brytarens öppningsmanövrer styrs för att uppnå ett definierat och repeterbart remanent magnetflöde i transformatorkärnan. Proceduren är normalt att bryta tomgångs-strömmen
nära en naturlig nollgenomgång, vilket resulterar i minimalt
flöde i transformatorkärnan. Den följande inkoppligsmanövern
styrs sedan med hjälp av denna kunskap för att minimera inkopplingsströmmen. Ibland väljs dock ett högre värde på det
remanenta flödet, eftersom detta är förknippat med kortare
förljusbågstid vid följande inkopplingsmanöver. Detta förbättrar också precisionen i styrprocessen.
Metoden lämpar sig för regelbunden, planerad koppling av
transformatorer i tomgång. Den är användbar i situationer där
samma brytare alltid utför in- och urkopplingsmanövrerna.
Om en transformator kan kopplas med olika brytare vid olika
tillfällen, som i dubbelbrytar- eller en-och-en-halvbrytarkonfigurationer, måste man använda styrlogik för att se till att
samma brytare utför nästa urkoppling och åtföljande inkopplingsmanöver.
En lämplig styrenhet är Switchsync™ F236.
3. Urkopplingsmanövrerna utförs slumpartat, medan den
resulterande remanensen bestäms genom integrering av
transformatorspänningen. Spänningssignalerna till styrenheten
för denna process kan tas från normala spänningstransformatorer (VT eller CVT) vid transformatorn.
På grundval av den beräknade remanensen styrs den följande inkopplingsmanövern på ett sådant sätt att strömstöten
minimeras. Remanensen kan variera avsevärt från den ena
manövern till den andra, och de aktuella, styrda inkopplingsmanövrerna kommer att äga rum vid olika tidpunkter i förhållande till matnings- (referens-) spänningen.
Metoden passar bäst i situationer med oplanerade manövrer under varierande kopplingsbetingelser, och den fungerar
också när urkopplingsmanövrerna inträffar i samband med
fel i systemet. Eftersom alla poler måste styras oberoende av
varandra, kräver metoden enpolig manövrering av brytaren.
En lämplig styrenhet är Switchsync™ T183.

Koppling av EHV-linjer
Den traditionella metoden för begränsning av kopplingsöverspänningar vid in- eller återinkopplingav obelastade EHVlinjer är att använda brytare med inkopplingsmotstånd. Styrd
koppling av linjebrytarna ses i ökande utsträckning som ett
alternativ, ofta som en del av en lösning, där avledare också
används för optimal begränsning av omkopplingsöverspänningarna. Brytare för denna höga spänningsnivå är vanligen
enpoligt manövrerade.
För okompenserade linjer kan styrd koppling av brytaren
arrangeras på två olika sätt:
1. Restladdning på linjen efter brytning registreras inte. Vid
inkoppling styrs brytaren att sluta strömmen approximativt när
spänningens momentanvärde i stationen är noll. På detta sätt
uppnås begränsning av höga överspänningar oberoende av
den verkliga restladdningen. Detta är en rättfram metod, och
ofta är den resulterande överspänningsnivån acceptabel, särskilt när den används i kombination med avledare. I många fall
kommer restladdningen verkligen att vara noll eller nära noll.
Detta är fallet när det har gått tillräckligt lång tid efter urkopplingsmanövern, eller till och med vid snabbåterinkoppling om
linjen är utrustad med magnetiska spänningstransformatorer.
En lämplig styrenhet är Switchsync™ F236.
2. En mer effektiv begränsning av kopplingsöverspänningarna uppnås när restladdningen på linjen registreras och tas
med i styrenhetens beräkningar. Denna lösning är särskilt
användbar i situationer där man kan förvänta sig en avsevärd
restladdning, t.ex. vid snabbåterinkoppling i situationer där
man använder CVT:er. Restladdningens storlek kan registreras
av CVT:erna.
En lämplig styrenhet är Switchsync™ L183.
För shuntkompenserade linjer leder växelverkan mellan
linjekapacitansen och reaktorinduktansen till spänningsoscillationer i de felfria faserna efter brytning. På grund av den
oscillerande spänningen på linjen ger i detta fall spänningstransformatorer anslutna till linjen korrekta spänningssignaler.
Styrd koppling kräver enpoligt manövrerade brytare. Återinkoppling kan ställas in att inträffa strax efter (tiden beror på
RDDS) fasspänningens nollgenomgång på matningssidan.
Lämplig styrenhet är Switchsync™ F236, ansluten på samma
sätt som vid okompenserad linje.
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Samlingsskena

Adaptiv kontroll
Alla Switchsync™-styrenheter är utrustade med specialfunktioner för att kontrollera resultatet av en styrd kopplingsmanöver.
Adaptiviteten kan arrangeras på olika sätt och för både styrd
slutning och styrd brytning.
Avvikelser från de avsedda målen kan orsakas av variationer i driftbetingelserna. De driftbetingelser som kan orsaka
ändringar av brytarens manövertider är till exempel gradvis
kontaktbränning till följd av många kopplingsmanövrer, förändringar i omgivningstemperaturen och variationer i manöverspänningen.

Återkopplingssignal

Brytare

Utsignal

VT

Switchsync™
styrenhet

Insignal

Kondensatorbatteri

Funktionsprincipen för adaptiviteten är att en upptäckt avvikelse från målet kommer att kompenseras i nästa styrda
manöver.

Figur 7.
Exempel på inkoppling av shuntkondensatorbatteri med återkoppling av
signal för strömstart.

Om brytarens manövertid förändras från det värde som förutsätts av Switchsync™-styrenheten, kommer återinkopplingssignalen från en givare antingen aningen senare eller tidigare
än förväntat. När en avvikelse har upptäckts av styrenheten,
modifieras den internt skapade väntetiden till nästa manöver
på ett sådant sätt att brytaren återförs till det avsedda målet.

För enpoligt manövrerade brytare kan återkopplingen ordnas
individuellt för varje pol.

Ett typiskt arrangemang för detektering av strömstart visas i
Figur 7.
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För trepoligt manövrerad brytare med mekanisk snedställning
övervakas endast en pol. De båda andra polerna är mekaniskt
länkade till den styrda polen.

Switchsync™-modeller

Switchsync™-modeller:
Switchsync™-styrenhet
E213

Huvudsaklig tillämpning

Styr brytarmanöver

Brytarmanövrering

Shuntkondensatorbatterier,

Från och/eller Till

Trepolig

Från och Till

Enpolig

Shuntreaktorer
F236

Shuntkondensatorbatterier,
Shuntreaktorer, Transformatorer

T183

Transformatorer

Till

Enpolig

L183

Okompenserade överföringslinjer

Till

Enpolig

Alla styrenheter har möjlighet till adaptiv kontroll för att kompensera för systematiska variationer i brytarens manövertid. Dessutom har Switchsync™ F236,
T183, och L183 möjlighet till två externa, prediktiva ingångar (för t.ex. variationer i temperatur eller manöverspänning). Dessa funktioner gör det möjligt att
uppnå ökad precision vid styrning av brytaren. De har också ett dataminne som lagrar information om kopplingstider och kan därför övervaka brytarens
tillstånd. Sensorer för kompensationssyfte och kommunikationsmjukvara för samtliga styrenheter utom E-modellerna är tillbehör som beställs separat.

Typbeteckningar
Typbeteckningen för en Switchsync™-styrenhet ger information om dess funktionalitet.
Bokstaven identifierar generation och tillämpning och siffrorna
ger följande information:

Figur 10. Switchsync™-styrenheter F236 och E213
Typbeteckning

Antal kommandoingångar (från eller till)

Antal adaptiva kanaler

Antal kommandoutgångar till styrd brytare

Installation
Styrenheter av typ SWITCHSYNC är typtestade mot vibrationer av normal styrka. Styrenhetenerna skall inte installeras i
skåp som är direkt monterade på brytarens stativ. Rekommenderad plats för installation är i ett kontrollskåp i ett kontrollrum.

Figur 11. Switchsync™-styrenhet T183

Mer information
Ytterligare information om tillämpning av styrd brytarkoppling
och Switchsync™-styrenhet finns i ”Controlled Switching,
Buyer’s Guide/Application Guide”.
Katalognummer 1HSM 9543 22-01en.
Figur 12. Switchsync™-styrenhet L183
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OLM2

Tillståndsövervakning

OLM2-monitorn är en datainsamlingsenhet som är
optimerad för on-line-analys av högspänningsbrytare.
Elektroniken är inrymd i ett EMC-skärmat aluminiumprofilhus. Aluminiumhuset är försedd med skruvplintar för
alla externa anslutningar.

manöverdonet). Dessa lagrade data överförs till dataservern,
och är därefter tillgängliga för fjärranalys med mjukvaran OLM
Explorer. Med denna mjukvara kan man utföra en detaljerad
analys av alla brytarparametrar, inklusive trendanalys.
Följande parametrar kan övervakas: Manövertider, spolströmmar, kontaktrörelse (med information om hastighet, överrörelse och dämpning), motorström inklusive fjäderanspänningstid
och SF6-densitet. Som ett extra alternativ kan fasströmmar
mätas för att bestämma kontaktavbränningen.
Konstruktion
En OLM2-enhet består av en signalprocessor med programmerbar logik. De flesta interna funktioner kan modifieras
genom mjukvaruändringar, vilket innebär att enheten lätt kan
anpassas till utrustning av alla typer. OLM2-enheter har sin
egen interna övervakare med larmfunktion.
Den mjukvara som levereras med OLM består av tre delar:
− − OLM Installer, används till installation av de individuella
enheterna
− − OLM Server, används till kommunikation med de individuella OLM2-enheterna på en buss och en server (vanligen en
PC i stationen)

OLM2-enheternas datalagringskapacitet är begränsad. För
att utnyttja OLM-systemets flexibilitet fullt ut krävs en datalagringsenhet (en dataserver) på stationsnivå. Kommunikationen
till och från övervakningsenheterna inom en station sker via en
OLM-bus (en modifierad RS 485-bus) med partvinnad skärmad kabel, lämplig för RS 485.

− − OLM Explorer, dataanalys- och övervakningsverktyget.
OLM Explorer-programmet innehåller också en servermotor
som kommunicerar med serverdatorn.

En annan möjlighet är att använda en optisk fiber. Detta kräver
ett optiskt modem i varje ände.
Från servern i stationen till platsen, där detaljerad analys ska
genomföras, kan data överföras med existerande kommunikationssätt som är kompatibla med Windows®.
Externa system, t.ex. SCADA, kan lätt utnyttja data som
erhållits via OLM.
Datainsamlingen börjar när en OLM2 triggas av antingen en
spolinsignal (från- eller tillslag), en insignal till manöverdonets
motor eller ett larm. För varje brytarmanöver lagras en komplett uppsättning av de registrerade parametrarna i enheten,
inklusive lokal tid och temperatur (i omgivningen och inne i
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Exempel på hur motorströmmen presenteras.

Exempel på de parametrar som presenteras.

Övervakade data
OLM2-enhet:

I funktionskategorierna hämtas och övervakas följande parametrar:

Intern temperatur

Manövertider

Matningsspänning/-ström

Kontakthastigheter

Spol-/manöverströmmar

Spolarmaturtid

Motorkrets, ström och tid

Spolströmmens toppvärde

Manövertider

Dämpningstid

Tid mellan manövrar

Överrörelse och studs

Övervakning av sensorer (”watchdog”)

Räkneverk för antal manövrar och motorstarter

OLM2-enhetens lagringskapacitet:

Motorstömmens toppvärde och spänntid

Senaste 32 statusregistreringar

Innertemperatur i manöverdonet

Senaste 8 manöverregistreringar

Omgivningstemperatur

Senaste 16 motormanövrer

Matningsspänning och ström (OLM2-enheten och värmeelement)

Övervakade funktionskategorier via OLM Explorer:

SF6-densitet, med trendanalys

Statussignaler (brytare öppen eller sluten)

Kontaktslitage (tillval)

Tillmanöver

Slaglängd och kontaktläge.

Frånmanöver
Till-från-manöver
Motordrift

Mjukvaran levereras med OLM-systemet och innehåller en funktion för automatisk mjukvaru-uppdatering utan kostnad.
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OLM2

Tillståndsövervakning

1. Leveransinnehåll
Följande komponenter ingår i leveransen av OLM-systemet.
1.1 Hårdvara
1.1.1 OLM-skåp
Skåpet innehåller OLM2-enheten samt plintar för anslutning till
all hårdvara som ingår i OLM leveransen.
Kabelförskruvningar för kabeldragning in i manöverdonet
ingår.
1.1.2 Strömtransformatorer för ström-mätning i till- och
frånspolar
Två strömtransformatorer för mätning av strömmen i till- och
frånspolen, placerade i OLM-skåpet.
1.1.3 Shunt för motorström
En shunt för mätning av motorström finns i OLM-skåpet.
1.1.4 Rörelsegivare
Rörelsegivare för mätning av kontaktrörelser med fäste och
kabel. Rörelsegivaren monteras på brytaren vid installationen
av OLM-systemet.
1.1.5 Temperaturgivare
Två PT 100 (inklusive kabel) för mätning av omgivningstemperaturen och manöverdonets innertemperatur.
Temperaturgivaren för omgivningstempera-turen sitter på
OLM-skåpets undersida och är ansluten till OLM2-enheten.
Temperaturgivaren för innertemperaturen måste monteras vid
installationen av OLM-systemet.
1.1.6 SF6-densitetsgivare
En eller tre SF 6-densitetsgivare, beroende på om brytaren är
trepoligt eller enpoligt manövrerad.
Densitetsgivarna monteras vid installationen av OLM-systemet.
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1.2 Mjukvara
OLM2-systemet levereras med en CD-ROM med följande
mjukvara:
−−
−−
−−
−−

OLM mjukvara med användarhandbok
Konfigurationsfil för de individuella OLM2-enheterna
Konfigurationsfil för OLM Explorer
Installationshandboken.

1.3 Ritningar
När OLM-systemet levereras tillsammans med brytaren, anpassas kretsschema och förbindningstabell till kablarna från
OLM-skåpet.
2. Delar som inte ingår i leveransen
2.1 Strömtransformatorer för linjeströmmätning
Linjeströmmätning är ett tillval, och de erforderliga strömtransformatorerna ingår inte i standardleveransen.
2.2 Dataserver
Krävs för lagring av data från OLM-enheter.
2.3 Fältbuskonverter
Anslutning till fältbussen OLM-bus (RS 485 bus) kräver en
konverter. Det finns två sätt att ansluta konvertern: via en RS
232-serieport eller via en USB-port.
2.3.1 RS-konverter
För anslutning av en PC till OLM-bussen krävs en RS-422/486
till RS-232-konverter.
2.3.2 USB till RS konverter
När anslutningen av OLM-bussen till en PC görs genom en
USB-port, ska en USB till RS konverter användas.
2.4 Anslutning mellan OLM och en central datalagringsenhet
En partvinnad skärmad kabel, lämplig för RS-485,
rekommenderas.
Alternativ:
Optisk fiber (kräver optiska modem i båda ändarna).

Tillval

Tillbehör för kabelanslutning

Enkel kabelinstallation
En Roxtec CF (Compact Frame) kabelanslutningsenhet kombinerar pålitlig tätning av kablar med enkel installation. Varje CF
medger dragning av flera kablar genom samma öppning.
Multidiameter
Roxtec CF använde Multidiameter-teknik. Den tekniska lösningen gör att kablar av ett brett spann av diametrar kan tätas
med perfekt passform, till och med när det krävs justeringar
eller vid avvikelser från angivna dimensioner. Modulerna levereras med en mittkärna som ersättning för en kabel, vilket gör
genomföringen anpassningsbar både till olika kabelstorlekar
och för ett varierande antal kabeldragningar.

Lätt att underhålla
En Roxtec CF kan öppnas och återslutas vid upprepade
tillfällen, vilket underlättar installation och underhåll. En annan
fördel är den inbyggda extra kapaciteten vid behov av fler
kablar i framtiden.
Fördelar i sammandrag
−− Tätar ett flertal kablar och diametrar
− − Öppningsbar ram för kabeldragning
− − Snabb och enkel installation
− − Dragavlastning för kabel
−− Tar liten plats i manöverdonet
− − Skyddar mot gnagare
−− Halogenfri

Levereras som kit
Genomföringskittet Roxtec CF är konstruerad för flänsstandard FL33 med en anpassad uppsättning av tätningsmoduler
för att passa de vanligaste kabelstorlekarna upp till 12 kablar
per skåp (se nedan).
För andra dimensioner kontakta:
ABB, High Voltage Breakers, Ludvika, Sweden.

Roxtec CF (2x) PS 80x120/ FL33: rymmer 12 kablar med ytterdiameter
mellan 9,5-32,5 mm.
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Seismisk hållfasthet

Seismisk påfrestning
Det finns många områden i världen där jordskalv kan inträffa
och där brytare måste konstrueras för att motstå sådana
påfrestningar. Vid ett jordskalv varierar markrörelsens acceleration och amplitud statistiskt. Påfrestningarna är normalt
störst i horisontell riktning. Marktypen (sand, lera, berg, etc)
har ett starkt inflytande på den lokala svårighetsgraden av ett
jordskalv och den skada den kan åstadkomma.
Av tekniska skäl definieras jordskalvspåfrestningar normalt
med det maximala värdet av horisontalaccelerationen.
IEC 62271-300 har standardiserat tre värden för maximal
horisontell acceleration: 2, 3, och 5 m/s2, motsvarande 0,2,
0,3 och 0,5 g medan IEEE 693 specificerar 2,5 och 5 m/s2
motsvarande 0,25 och 0,5 g.

Resulterande påfrestning på brytare
Om en HV-brytare utsätts för ett jordskalv, skapar markens
rörelser svängningar i brytaren som i sin tur skapar mekaniska
påfrestningar. Den mekaniska påfrestningen är normalt svårast
vid nedre änden av stödstativet.
Brytaren har en eller flera naturliga självsvängningsfrekvenser,
egenfrekvenser, där den dominerande har ett typiskt värde av
ett par Hz. Eftersom frekvensen för typiska jordskalvsoscillationer också har storleksordningen några få Hz, kan den verkliga påfrestningen på brytaren förstärkas på grund av mekanisk resonans. Förstärkningsgraden beror på egenfrekvensen
och brytarens dämpning och kan bestämmas ur responsspektrat, specificerade av IEC 62271-300 eller IEEE 693. Ibland
används andra responsspektra t.ex. Endesa eller Edelca.
För samma maximala markaccelaration, är kraven i IEEE 693
strängare än de i IEC 62271-300. Huvudskälet till detta är
att IEEE har en säkerhetsfaktor 2 för mekaniska styrkan på
isolatorerna, medan IEC använder en faktor 1. Även responsspektrana hos IEEE är strängare än de i IEC.
Seismisk hållfasthet hos LTB- och HPL-brytare
Samtliga standardversioner av HPL- och LTB-brytare kan
motstå seismiska krafter under 0,3 g enligt IEC 62271-300
och under 0,25 g enligt IEEE 693 (se sidorna 59 och 82). För
att motstå högre jordbävningspåkänningar kan brytaren utrustas med antingen förstärkt stativ och/eller förstärkta isolatorer.
Dessutom och för att klara de högsta påkänningarna kan
jordbävningsdämpare monteras på de största brytarna.
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Jordbävningsdämpare
En jordbävningsdämpare minskar brytarens egna naturliga
svängningar. På detta sätt minskas förstärkningen av jordbävningen på grund av resonans avsevärt, liksom den maximala
mekaniska påfrestningen på brytaren.
Fig. 1 visar principen för en dämparenhet. Stativramen (1) är
monterad på bottenplattan (3), på vilken fyra dämparcylindrar
(2) sitter. Kolvstängerna (4) är fästade vid fundamentbultarna.
Mellan kolvstången och cylindern arbetar ett kolvsystem, som
absorberar friktionsenergi under rörelse. Detta ger dämpning
för hela brytaren.

Verifiering av seismiska egenskaper
De seismiska egenskaperna hos en brytare kan verifieras med
ett prov, där en komplett brytare eller pol utsätts för simulerade jordbävningspåfrestningar på ett skakbord. Se Fig. 2.
En alternativ metod är att bestämma brytarens egenfrekvenser
och dämpning. Detta kan göras t.ex. genom ett s.k. ”snapback-test”, där en mekanisk belastning appliceras på brytaren
för att sedan plötsligt släppas. Baserat på egenfrekvenser och
dämpning kan den resulterande mekaniska påfrestningen i
kritiska delar av brytaren bestämmas genom beräkningar.

Eftersom brytaren hänger i dämpare, kan tröghetskrafterna
under ett jordskalv lätt sätta igång dämparnas rörelser utan
att behöva övervinna gravitationskrafterna.

Fig. 1. Stödstativ för högspänningsbrytare med jordbävningsdämpare.

Fig. 2. En 550 kV brytare under ett jordbävningsprov på skakbord. Den
största påfrestningen uppstår i nedre änden av det vertikala stödstativet.
Brytaren är utrustad med kompositisolatorer.
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Kvalitetskontroll och provning

Kvalitet
ABB High Voltage Products i Ludvika har ett avancerat kvalitetsstyrningssystem för utveckling, konstruktion, tillverkning,
provning, försäljning och efterförsäljningsservice liksom för
miljöstandard. Vi är certifierade av Bureau Veritas Certification
för ISO 9001 och ISO 14001.
Provningsresurser
ABB har utrustning för att utföra utvecklingsprov, typprov och
rutinprov på brytarna. Laboratorierna för provning ligger i Ludvika, nära fabrikerna och kontoren för utveckling, konstruktion
och planering.

Alla trepoligt manövrerade brytare, liksom LTB D för enpolig
manövrering, provas som kompletta trefasenheter.
För enpoliga brytare av typ HPL B och LTB E provas varje pol
för sig.
Rutinprovningarna kan genomföras normalt i enlighet med IEC
eller IEEE-normerna.
För varje brytare utfärdas ett fullständigt rutinprovsprotokoll,
genererat av vårt datoriserade provsystem. Efter kontroll av
våra certifierade provare, levereras protokollet till kunden som
en del av orderdokumentationen.

Med dessa provningsresurser ligger ABB i framkanten av utvecklingen av nya och säkra produkter för det 21:a århundradet.
Sammanfattning av rutinprov
Typprov
Högeffektlaboratoriet ägs av ABB och har utrustning för högeffektprov, temperaturstegringsprov och mekanisk provning.
Det är också ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
I STRI AB:s laboratorium utförs främst högspänningsprov,
miljö- och speciella långtidsprov.
I båda laboratorierna kan provning utföras i enlighet med kraven i de internationella normerna IEEE och IEC. Det är också
möjligt att utföra specialprovning enligt våra kunders specifikationer.
Både högeffektlaboratoriet och STRI fungerar som oberoende
laboratorier och båda är medlemmar av SATS (Scandinavian
Association for Testing of Electric Power Equipment), som i
sin tur är medlem i STL (Short Circuit Testing Liaison).
STL utgör ett forum för internationellt samarbete mellan provningsorganisationer.
Rutinprovning
Rutinprovningen ingår i tillverkningsprocessen i fabriken och
genomförs omedelbart efter monteringen av brytaren. Oavsett
om kund är närvarande eller ej utförs samma provprocedur.
Brytpolen eller -polerna provas tillsammans med motsvarande
manöverdon.
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IEC

IEEE

ABB

Kontroll av märkskylt

X

X

X

Resistansmätning

X

X

X

Funktionskontroll av hjälp- och kontrollkretsar

X

X

X

Mekaniskt manöverprov

X

X

X

Resistansmätning (Huvudkrets)

X

X

X

Dielektriska prov (Hjälp- och kontrollkretsar)

X

X

X

N/A

X

X

Dielektriska prov (Huvudkrets)

X

X

X

Täthetsprov

X

X

X

(Komponenter i hjälp- och kontrollkretsar)

Övertrycksprov

Beskrivning
En sammanfattande beskrivning av ABB:s produktion och
rutinprov finns i broschyren 1HSM 9543 09-01.
Mer detaljerad beskrivning av rutinprovningen finns i dokumentet 1HSB 415409-646.

Processer och support

Organisationen för brytare är processo rienterad med
fokus på kundleveranserna. Processen förbättras
kontinuerligt med avseende på tid och kvalitet.

Tillverkning och montering
Alla anställda är utbildade och certifierade med avseende på
deras ansvar.

Försäljning och orderhantering
För att säkra att leveranserna uppfyller kraven i kundens beställning (Purchase Order eller P.O.) riktas särskild uppmärksamhet åt:

Kontroller och provningsplaner samt kontrolldokument och
styrkort har upprättats för alla brytare för att säkra att alla
aktiviteter och montage utförs enligt specifikationen.

− − Säkring av överlämnandet av inköpsordern från försäljnings- till orderavdelningen.
− − Orderklarering, tilldelning av de olika uppgifterna till order-,
konstruktions-, inköps- och tillverkningsavdelningarna.
− − Eventuella orderändringar.
Verktygen för orderövervakning förbättras ständigt för att vi
ska kunna ge våra kunder bästa möjliga service.
Leverantörsstyrning och inköp
Brytarenheten har väldefinierade processer för val och godkännande av leverantörer.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt revisioner i leverantörens
anläggning, kontroll- och provningsplanen (Inspection and
Test Plan - ITP) och övervakningen av leverans i rätt tid
(On Time Delivery, OTD-övervakning).
Leverantörerna bedöms kontinuerligt med avseende på kvalitet och leveranssäkerhet.

Service och reservdelar
Brytarenheten tar hand om kundens behov i fråga om service
och reservdelar.
Certifierade resemontörer och tekniker är stationerade vid
Ludvikafabriken. För att vi ska kunna bistå våra kunder så
snabbt som möjligt har vi skapat lokala servicecentra i många
delar av världen.
I nödlägen finns en 24-timmars telefon-support
(tel: +46 70 3505350).
Genom att ringa detta nummer kommer kunderna i kontakt
med en av våra representanter för omedelbar rådgivning och
åtgärdsplanering.
Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingsprocessen följer en projektledningsmodell med väldefinierade grindar, för att säkra att alla
kundkrav och tekniska frågor behandlas.
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Uppgifter vid förfrågan
Högspänningsbrytare

Som ett minimum krävs minst följande information, som med fördel kan kopieras
och sändas in tillsammans med er förfrågan.
PROJEKTDATA
Slutkund
Projektnamn
Norm/kundspecifikation
Antal brytare
Leveranstid
TILLÄMPNING
Linje
Transformator
Reaktorbatterier
Kondensatorbatterier
Andra driftuppgifter
Antal manövrar per år
SYSTEMPARAMETRAR
Märkspänning
Märkfrekvens
Normal märkström
Maximal brytström
LIWL (Kort stöt 1,2/50 µs)
SIWL (Lång stöt 25/2500 µs, för Um ≥300 kV)
Märkhållspänning vid nätfrekvens
Jordad/ojordad nollpunkt
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN
Omgivningstemperatur (max. - min.)
Höjd (m ö.h.)
Jordbävningstålighetskrav
GRUNDLÄGGANDE MEKANISKA PARAMETRAR
Trepoligt/enpoligt manövrerad
Inkopplingsmotstånd för linjebrytare
Typ av primäruttag (IEC/NEMA/DIN)
Isolatormaterial (porslin eller komposit)
Isolatorfärg
(Porslin: brunt eller grått
(Komposit: endast grått)
Minsta krypavstånd i mm eller mm/kV
Fasavstånd (centrum-till-centrum)
Stativ (höjd)
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Som ett minimum krävs minst följande information, som med fördel kan kopieras
och sändas in tillsammans med er förfrågan.
EXTRA MEKANISKA PARAMETRAR
Sprängbleck
Konsol för strömtransformator - CT
Primärförbindningar CB - CT
Manuellt frånslag
DATA FÖR MANÖVERDON
Styrspänning (spolar och reläer)
Motorspänning
AC-spänning (värmeelement etc.)
Antal lediga hjälpkontakter
Speciella krav
TILLBEHÖR
SF6-gas för trycksättning
Gaspåfyllningsutrustning
Styrd koppling (Switchsync™)
Tillståndsövervakning (OLM)
Test equipment
- SA10
- Programma
Verktyg
Reservdelar
OBS! För information om de parametrar som efterfrågas, se kapitlet ”Förklaringar”.
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