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Sammanfattning 

Tunnelbanan är ett mycket viktigt transportmedel i Stockholm som är igång större 
delen av dygnet. Tunnelbanans Röda och Blå linjer använder sig av ett äldre signal-
system från 60-talet. Det system som används för signaleringen av de två linjerna är 
av typen växelströmspårledning med kodning och använder reläställverk.  

Spårledningarna som detekterar positionen av olika tåg på spåret använder frekven-
sen 75 Hz. Vid konverteringen av frekvensen 50 Hz till 75 Hz, uppstår koldamm och 
värmeförluster till utrymmet från frekvensomformaren. Koldammet som avges i luf-
ten riskerar att påverka reläfunktionaliteten när det tränger in i relähöljet och sätter 
sig på ytan för reläkontakterna i utrymmet bredvid frekvensomformare. 

Trafikförvaltningen har planer på att upprusta Röda linjens signalsystem för att 
kunna använda dess signalsystem i ytterligare 25 år. Spårledningssystemet position-
erar och ger hastighetsbesked till tågen. En litteraturstudie har genomförts kring 
uppbyggnad av spårledningssystemet och tidigare forskning har utförts kring fre-
kvensomformare för att hitta en ny frekvensomformare som inte riskerar reläfunkt-
ionaliteten. Genom faktainsamling från Trafikförvaltningen har nya lämpliga fre-
kvensomformare som kunde ersättas mot de befintliga undersökts.  

Statiska frekvensomformare har analyserats. Enligt kraven från Trafikförvaltningen 
identifierades fyra produkter från olika leverantörer. Ingen av de statiska fre-
kvensomformare var direkt kompatibel med befintligt system med anledningen av 
att systemet är byggd för ett roterande frekvensomformare. ”HZ-50-1105” från GoHz 
denna modell finns i 1-fas in- respektive 1-fas utmatning. ”FR-D 700” från Mitsubishi 
och ”Micromaster 440” från Siemens som hade lika användnings funktion det gjorde 
att de var lik varandra. ”ACS-150” från ABB denna modell hade som max märkeffekt 
upp till 4 kVA, vilket passar bara för frekvensomformare med märkeffekt 2.5 kVA. 
De olika typerna av statiska frekvensomformare belastade nätet på ett asymmetriskt 
sätt. Därför var det viktigt att kunna fördela lasten så jämnt som möjligt på varje fas. 
Det var svårt att kunna rangordna de valda produkterna utan det bara visades vilka 
valmöjligheter som fanns vid utbytet av roterande frekvensomformare. Använd-
ningen av statiska frekvensomformare eliminera de risker som en roterande fre-
kvensomformare orsakar. Statiska frekvensomvandlare generera olika frekvenser 
med större noggrannhet samt de har en kortare driftsättnings tid men belastar de 
nätet asymmetriskt jämfört med roterande frekvensomformare.  

 

Nyckelord 
Statisk frekvensomformare, transformator, spårledning, RAMS (Reliability, Availa-
bility, Maintainability and Safety), signalsystem. 

 

 



 
 
 
 
 

 
  



Abstract 

The subway is a very important means of transport in Stockholm and is in operation 
most of the day. The Red and Blue lines of the metro use an older signal system from 
the 60s. The system used for the signaling of the two lines is of the type AC power 
line with coding and uses relay switches. 

The track circuit that detects the position of different trains on the track use the fre-
quency 75 Hz. When converting the frequency 50 Hz to 75 Hz, carbon dust and heat 
losses is released to the space from the frequency converter. The carbon dust emitted 
into the air risks affecting relay functionality as it enters the relay housing and settles 
on the surface of the relay contacts in the space next to the frequency converter. 

The Traffic Administration have plans to upgrade the Red Line's signaling system in 
order to use the existing signaling system for another 25 years. The track circuit sys-
tem positions and gives speed messages to the trains. A literature study has been 
conducted on the construction of the track circuit system and previous research has 
been conducted on frequency inverters to safely find a new frequency inverter that 
does not risk relay functionality. Through fact-finding from the Traffic Administra-
tion, new suitable frequency converters that could be replaced with the existing ones 
were investigated in this research. 

Static frequency converters were chosen to be investigated. According to the require-
ments of the Traffic Administration, four products were identified from different 
suppliers. None of the static frequency converters was directly compatible with ex-
isting systems because the system was built for a rotary frequency converter. "HZ-
50-1105" from GoHz this model is available in 1-phase input and 1-phase output re-
spectively. "FR-D 700" from Mitsubishi and "Micromaster 440" from Siemens which 
were equal in and out connection. "ACS-150" from ABB this model had a maximum 
rated power up to 4 kVA, which is only suitable for frequency inverters with a rated 
power of 2.5 kVA. The various types of static frequency inverters loaded the network 
in an asymmetrical way. Therefore, it was important to be able to distribute the load 
as evenly as possible on each phase. It was difficult to be able to rank the selected 
products without just showing the choices that existed when replacing rotary fre-
quency converters. However, the use of static frequency inverters eliminates the 
risks of a rotating frequency converter. Static frequency converters can more accu-
rately generate different frequencies and they have a shorter commissioning time; 
however, they load the network asymmetrically compared to rotating frequency con-
verters. 
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Ordförklaringar och akronymer  

Spårledning: ett system som möjliggör att upptäcka tåg på spåren och ge hastig-
hetsbesked till föraren. En spänning matas ut på spåret och om en tåg passerar där-
över så kortsluts det vilket innebär att ett tåg upptäcks. För att dela upp spåret i kor-
tare avsnitt används isolerande skarvar. 

Roterande frekvensomformare: är en direktkopplad motor till en generator 
som har till uppgift att generera en stabil spänning av en viss frekvens.  

RAMS: Reliability, Availibility, Maintainability and Safety är en europeisk krav för 
inköp av nya produkter i järnvägen. 

SFO: statiska frekvensomformare 

Klirrfaktor: total harmonisk distorsion, är en parameter som visar hur mycket en 
signal liknar en sinusform. Parametern anges i procent. Liten klirrfaktor betyder 
bättre signal. Det orsakas av olinjära motstånd i kretsen. 

Trafo: transformator, den omvandlar och konverterar en växelspänningsnivå till ett 
annat spänningsnivå. 

CBTC: Communications-Based Train Control, kommunakation-baserad tåg kon-
trol.  

Movement Authority: är en körsträcka där tåget har tillstånd att passera från en 
punkt till någon annan punkt. 

ATP: Automatic Train Protection, automatisk tågskydd. Detta system förhindrar tå-
get att köra fortare än begränsningshastigheten. Vid överskridande av begränsnings-
hastigheten kan systemet ta över kontrollen av tåget. 

Ip67 : Ingress Protection, där siffran 6 står för skyddsnivån mot fasta material och  
siffran 7 står för skyddsnivån mot vätskor. 

Tachometer : en varvmätare som mäter antal varv som hjulet roterar över rälsen. 

 

  
  



 
 
 
 
 

  



Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................ 1 
1.1 Problemformulering .................................................................................................................... 1 
1.2 Målsättning ................................................................................................................................... 1 
1.3 Avgränsningar .............................................................................................................................. 2 

2 Teori och bakgrund ........................................................................................................................... 3 
2.1 Spårledningar i tunnelbanans Röda och Blå linjer .................................................................... 3 
2.2 Statiska frekvensomformare ................................................................................................... 5 

2.2.1 Direkt frekvensomriktare ................................................................................................... 5 
2.2.2 Mellanled frekvensomriktare ............................................................................................. 5 

2.3 Statiska frekvensomformare till spårledning ......................................................................... 6 
2.4 Allmänt om transformatorer................................................................................................... 7 
2.5 Transformatorer i spårledningssystemet ............................................................................... 8 
2.6 RAMS ....................................................................................................................................... 9 
2.7 Val av leverantör ...................................................................................................................... 9 

3 Metoder och resultat ........................................................................................................................ 11 
3.1 Litteraturstudie ........................................................................................................................... 11 
3.2 Kontakt med leverantörer ...................................................................................................... 11 
3.3 Lösningsmetoder ................................................................................................................... 12 
3.4 Resultat .................................................................................................................................. 13 

4 Analys och diskussion ..................................................................................................................... 15 
4.1 Miljöaspekter .............................................................................................................................. 16 

5 Slutsatser.......................................................................................................................................... 17 
5.1 Förslag till fortsatt arbete .......................................................................................................... 17 

6 Källförteckning ................................................................................................................................ 19 
7 Bilagor .............................................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

1  |  INLEDNING 

 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Tunnelbanan är ett mycket viktigt transportmedel i Stockholm där cirka 700 000 
resor görs med det varje dag [1]. Transporten av så många resenärer kan bli proble-
matisk om inte tunnelbanan är igång. Därför är det viktigt att tunnelbanan funge-
rar felfritt under tiden som den trafikeras.   
 
Röda linjens signalsystem planerades att uppgraderas med ett nytt system från An-
saldo STS, numera Hitachi Rail men Trafikförvaltningen drog sig ur avtalet med An-
saldo [2]. Röda linjen fick ha kvar sitt gamla signalsystem och det uppstod ett behov 
av att upprusta signalsystemet för att trafiken säkert ska kunna fortsätta vara igång. 
Signalsystemet planeras fortsätta vara verksamt i ytterligare 25 år innan uppgrade-
ring till ett nytt signalsystem på den linjen kan ske. Vissa komponenter i Röda linjens 
signalsystem behöver förnyas och frekvensomformare är en av dem. Inför inköp av 
nya frekvensomformare till järnvägen behövs att potentiella produkter går igenom 
en process då produkten undersöks enligt kraven RAMS (Reliability, Availability, 
Maintainability and Safety). Det finns många leverantörer som kan leverera produk-
ter och lösningar till tunnelbanan, dock uppfyller inte alla produkter de krav som 
ställs på dem och har inte den noggrannhet som krävs för tunnelbanan. Det innebär 
att det behövs en utvärderingsprocess, innan selekteringen av frekvensomformare 
på spårledningar i tunnelbanan genomförs.                                                                                 
Projektets syfte är att analysera potentiella statiska frekvensomformare från olika 
leverantörer som kan ersätta de äldre frekvensomformarna på Röda linjen. 

 

1.2 Målsättning 
Målsättningen för detta projekt är att undersöka marknaden för statiska fre-
kvensomformare, utvärdera deras för- respektive nackdelar och potentiella risker 
vid användningen av dem i det befintliga systemet. De nya frekvensomformarna ska 
inte avge koldamm samt inte orsaka större värmeförluster än de befintliga. Statiska 
frekvensomformare ska vara kompatibel med det befintliga systemet. Systemet krä-
ver ett effektuttag på 4.5 kVA från statiska frekvensomformare. 

Produkten ska uppfylla kraven i RAMS som säkerställer att de produkter som an-
vänds inom järnvägen är säkra. Produkten ska kunna driva systemet i minst 25 år.  
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1.3 Avgränsningar 
Frekvensomformarna som kommer att analyseras har effekten lägre än 15 kVA. Di-
mensionen är en viktig faktor för att den ska få plats. Produkterna utvärderas utifrån 
teknisk funktionalitet och den ekonomiska aspekten är inte relevant i det här arbetet. 
På grund av höga telefonkostnader för samtal med leverantörer som inte hade kontor 
i Sverige har kontakterna skett via mail vilket gjorde att blev svårt att nå rätt avdel-
ning i stora företag. 
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2 Teori och bakgrund 

Signalsystem ger besked till tågen om hur snabbt och tätt olika tåg får köra på spåret 
utan risk för någon olycka. Röda och Blå linjens signalsystem  använder sig av fre-
kvensen 75 Hz som genereras av frekvensomformare för detektering av spårburna 
fordon på spåren. Dessa konverterar frekvensen 50 Hz till 75 Hz och har nominell 
matningsspänning mellan faserna, 380 på primärsidan och 1-fas på 220 V på sekun-
därsidan. Frekvensomformarna finns i två olika märkeffekt 2.5 kVA och 5.0 kVA. De 
senaste versionerna av omformarna i ställverket är från 80-talet [3]. De befintliga 
frekvensomformarna i reläställverk är motorer som roterar en generator och vid ro-
tation avger de koldamm. Dammet kan tränga in igenom relähöljena och riskera 
funktionaliteten hos dem. Reläerna finns i samma våningsplan som omformarna. 

 

2.1 Spårledningar i tunnelbanans Röda och Blå linjer 
Spårledningar är ett sätt att upptäcka fordon på spåren genom att ha spänning ge-
nom rälen på 3 volt och 75 Hz. När ett fordon passerar över en spårledning kortslu-
ter den spårledningen och ett relä faller ner vilket signalerar till systemet att ett for-
don befinner sig i den körsträckan. I tunnelbanan används blockeringssystem vil-
ket betyder att spåret är uppdelat i olika spårledningar. Ett tåg som körs i tunnelba-
nan kan få signalbesked kontinuerligt i form av spårkod från spåret till skillnad 
från vanliga tåg som kör på nationella järnvägen. Det kan öka kapaciteten så att tå-
gen kan åka tätare. I figur 1 visas hur spårledningssystemet är uppbyggd för röda 
linjen. Där spårledningsreläer indikerar närvaron av ett spårburet fordon och 
signalrelä som medelar vad tåget ska få för signalbeskedd. Transfomatorerna 
transformerar spänningen till rätt spänningsnivå för att försörja 
spårledningsreläerna.  
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      Figur 1: Hur spårledningen fungerar i tunnelbanan. Källa Mikael Cederlund / SYSTRA  

Trafikförvaltningen har valt att använda frekvensen 75 Hz för spårledningar på Röda 
linjen för att komma ifrån störningar från den nationella frekvensen 50 Hz [3]. Spår-
ledningen efter detektering av ett tåg sänder ut ett hastighetsbesked till tåget genom 
rälen, beskedet tas emot genom en antenn, tolkas av datorer på tåget och sedan visas 
ett hastighetsbesked på förarens skärm. Signalerna moduleras med två olika fre-
kvenser; 1.25 Hz och 3 Hz för att ge hastigheten. 

När signalen moduleras med frekvensen 3 Hz kallas det för 180-kod och 75-kod med 
frekvensen 1.25 Hz. Om nästa tågväg är fri så skickas det en signal med 180 kod till 
spåret med hastighetbeskedet 80 km/h. Men om nästa tågväg precis haft ett tåg som 
passerat den, då skickas signalen 75-kod med hastighetbeskedet 50 km/h. Slutligen, 
om nästa signal är rött skickas det ett icke kodad besked som meddelar hastigheten 
15 km/h och det har frekvensen 75 Hz [1]. FSK (Frequency-Shift Keying) modulation 
används för att koda signalerna [4]. I figur 2 visas hur hackningen av signalen 75 Hz 
sker. 
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Figur 2: Hur signalen hackas för olika hastighetsbesked till tågen. Källa Mikael Cederlund / SYSTRA 

2.2 Statiska frekvensomformare 
Statiska frekvensomformare används för att effektivisera varvtalet på elmotordrifter 
samt lok i  järnvägen. Enligt [5] kallas det vanligtvis strömriktare, om en apparat kan 
både fungera som likriktare och växelriktare. En statisk frekvensomformare i första 
skedet inverterar växelspänningen till likspänning och sedan med hjälp av puls-
breddsmodulering ändrar man frekvensen till det önskade värdet. Statiska omrik-
tare finns bland annat i 6-polig och 12-polig form. Enligt [6] finns två typer av statisk 
omriktare,  direkt- och mellanledomriktare. 

2.2.1 Direkt frekvensomriktare 
Denna typ av SFO (statiska frekvensomformare) förekom först vid 60-talet och vid 
nyinstallation av frekvensomformare installerades denna sorten för matarledning 
till tågen. Den behöver ha filter på in- och utspänningssidan. På matningssidan för 
att minska övertoner från matande nät och alstra reaktiv effekt som krävs för ström 
konsumtion av omriktaren. Och på utspänningssidan för att eliminera övertoner 
som sänds till utgående nätet. Enligt [6] kräver den typen av omriktare ett starkt nät 
på primärsidan. 

2.2.2 Mellanled frekvensomriktare 
I en sådan likriktare finns filtret mellan likriktare och växelriktare. Den filtrerar 
övertoner som uppstår från likriktningen. Växelriktningen i denna modell sker via 
flera parallellkopplade växelriktare för att kunna leverera olika effektuttag. Denna 
modell behöver inte ha starkt nät. Enligt [6] är filtret känsligt mot överströmmar 
därför behöver det någon typ av tyristorkortslutare mot överspänningar. 
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2.3 Statiska frekvensomformare till spårledning 
Frekvensomformare används traditionellt för att effektivisera varvtalet på motorer 
och det gör att marknaden har specialiserat sig på just denna typ, 1-fas inmatning 
och 3-fas utmatning. SFO för Röda linjen är konstruerad för 3-fas inmatning och 1-
fas utmatning. I tabell 1 visas de olika faktorer som skulle uppfyllas: 

Tabell 1: Tabellen visar undersökningsfaktorer: 

Input  Output  Övriga punkter  

 Spänning 3-fas:   380  v +-10% 

1-fas:   240 v +-10% 

Spänning 220 volt mellan linjerna Buller nivå 80 db< 

Frekvens 50 Hz Frekvens 75 +- 2 Hz Ip nummer 67 

klirrfaktor %5< Klirrfaktor %5<   

Effekt 5 kVA Effekt 5 kVA   

 

Undersökningsfaktorer i tabellen ovan beskriver de kraven som ställdes i målsätt-
ningen. Oavsett om SFO är 1-fas eller 3-fas ska den vara anpassad att klara 230 +-
10% volt på matningssidan. SFO ska generera frekvensen 75 Hz men spårlednings-
systemet klarar även frekvenser mellan 73-77 Hz. IP 67 är för att skydda SFO mot 
det koldamm och den fukt som finns i de olika ställverken. Bullerljudet ska vara un-
der 85 db, i annat fall bör den ljudisoleras för att servicepersonal ska kunna utföra 
arbete i samma rum i de olika ställverken och inte bli störd av bullerljudet. Klirrfak-
torn ska vara under 5% för att kunna undvika störningar i form av övertoner som 
sänds till spårledningsreläerna. SFO är kompatibelt med befintligt system om den 
kan användas i systemet utan att systemets konstruktion behöver ändras.  
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2.4 Allmänt om transformatorer 
En transformator är en elektromagnetisk maskin som omvandlar en spänningsnivå 
till en annan spänningsnivå. Den har inga mekaniska rörliga delar och har hög effek-
tivitet. Den används bara för växelströmspänningar. Transformatorer är byggd av 
tre delar primär, sekundär lindning samt en plåtkärna. Genom att omvandla elekt-
riska effekten på primärsidan till magnetisk flöde som tas upp i sekundärsidan om-
vandlas det magnetiska flödet till elektrisk spänning igen, oftast med en annan spän-
ningsnivå. Transformatorer finns i 1-fas och 3-fas typer. Transformatorer har hög 
effektivitet [5]. 

Antal varv på primär och sekundär sidan avgör om spänningen höjs eller sänks enligt 
formen nedan. 

     

        (1) 

E1 = U1, E2= U2    (2) 

E1: effekten på primärsidan 

E2: effekten på sekundärsidan  

N1: varvtal på primärlindningar  

N2: varvtal på sekundärlindningar 

U1: Spänning på primärsidan 

U2: spänning på sekundärsidan 
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2.5 Transformatorer i spårledningssystemet 
I spårledningar transformeras spänningen ned i olika steg. Först från 220 till 11 volt 
och sedan från 11 till 3 volt. Spänningen sänks till 3 volt när den skickas till rälen och 
tas upp senare i andra änden av spårledning och transformeras upp igen till 11 volt 
för att användas av reläer [4]. I figur 3 visas de olika spänningsnivåerna som skapas 
av transformatorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Vilka transformatorer finns i spårledningen i tunnelbanan. Källa Mikael Cederlund / SYSTRA  
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2.6 RAMS  
Är en europeisk standard för järnvägen. RAMS står för pålitlighet, tillgänglighet, un-
derhållsmässighet och säkerhet vid utvärdering av nya produkter i järnvägen [7].     

Pålitlighet  

I den punkten undersöks felfrekvens och prestanda, att statiska frekvensomforma-
ren ska ha väldigt liten felfrekvens och hög prestanda, för att den används inom ett 
känsligt område därför ska den ha en driftsäkerhet på 99.99%. Produkten ska fun-
gera utan att den startas om eller uppdateras. Undersöka inom vilka områden den 
har tagits i bruk för att analysera och jämföra statistik över prestandan. 

Tillgänglig 

Produkten  och reservdelar ska vara tillgänglig i marknaden under systemets livstid, 
i det här fallet 25 år. Produkten ska vara tillgänglig i marknaden under systemets 
livstid eller leverantörer ska ha en annan produkt  med samma funktionalitet. 

Underhållsmässighet 

Försäkring av produkten ifall det ske ett driftproblem. Hur underhålls produkten 
under dess livstid, hur går det till ifall den ska servas eller hur är det med program-
uppdatering. 

Säkerhet 

Varje ny produkt som används i järnvägen behöver myndighetsgodkännande för 
driftsättning i ett befintligt system. Produkten ska kunna hantera störningar från  
extern källa och hålla systemet i gång. För att produkten ska vara skyddat mot väts-
kor och damm ska den vara IP-klassad till IP67 (Ingress Protection) där 6 står för 
skyddsnivån mot fasta material och 7 står för skyddsnivån mot vätskor. 

2.7 Val av leverantör 
Sökningen på internet har gett flera förslag på leverantörer som hade olika statiska 
frekvensomformare. Märkeffekt, IP-klassning, mått och hur anslutningen skedde till 
och från frekvensomformare var de krav som Trafikförvaltningen hade. Utöver de 
tekniska kraven fanns det andra viktiga faktorer som kunde påverka hela spårled-
ningssystemet. Företagets varaktighet på marknaden, att tillgång till produkten un-
der hela den planerade livslängden var möjligt. Underhåll av produkten under den 
tekniska livslängden alternativ lämpligt underhållsbolag skulle finnas kvar efter för-
säljningen för att tillhandhålla underhållet. Samt om det behövs ska leverantören 
kunna erbjuda tillämpliga kurser för upphandlande parten.  
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3 Metoder och resultat 

3.1 Litteraturstudie 
Communications-Based Train Control är ett nyare signaleringssystem jämfört med 
Röda linjens signalsystem som är av typen reläställverk. Första Communications-
Based Train Control  systemet användes i Toronto 1985 och sedan dess, har använd-
ningen av det systemet ökat i världen. Idag är det cirka 55 Communications-Based 
Train Control system i drift i olika delar av världen [8]. 

Enligt [4] som grundkrav måste alla tåg vara utrustade med ATP-system (Automatic 
Train Protection). Med Communications-Based Train Control systemet kan tågen 
trafikeras förarlöst och det använder flytande block i stället för fasta blocksystem. 
Communications-Based Train Control systemet ökar kapaciteten genom att förkorta 
avståndet mellan tågen, det gör att tågen kan köra tätare och på ett säkert sätt. Sy-
stemet får även lägre underhållskostnader genom att reducera antalet komponenter 
som finns med längs banan. I det systemet används inte spårledningar för position-
ering eller ge hastighetsbesked utan alla kommunikation sker via telekommunikat-
ion mellan tåg och utrustning som är placerad längs med banan. Communications-
Based Train Control systemet kan upptäcka positionen av tåg noggrannare än spår-
ledning och tåget har en kontinuerlig kommunikation med styrcentralen och får sitt 
hastighetsbesked, bromssträcka och Movement Authority via radiokommunikation. 

På Gröna linjen används Siemens datorställverk för signalering. Kommunikation 
och detektering av tåg sker med tonfrekvensspårledning. Enligt [9] i kodade tonfre-
kvensspårledningar skickas koden i spårledningen för kommunikation mellan tåg 
och kontrollrummet men detta system använder inte frekvensomformare.   

3.2 Kontakt med leverantörer 
Alternativa vägar för att hitta statiska frekvensomformare har varit kontakt med 
olika leverantörer både via telefon samt olika företags hemsidor. Genom att söka ige-
nom olika produktguider har potentiella produkter identifierats. De kontaktade fö-
retagen har i sin tur delat ut datablad om sina statiska frekvensomformare. 
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3.3 Lösningsmetoder 
För användandet av nya statiska frekvensomformare i systemet finns det några sätt 
att applicera dem. Här nedan följer tre alternativa lösningar: 

• Första lösningen: 

Att använda ett statisk frekvensomformare från företaget GoHz, modell HZ-50-1105. 
De levererar statiska frekvensomformare med olika märkeffekt från 0.5 till 45 kVA. 
För spårledningssystemet räcker det med en statisk frekvensomformare med 5 kVA 
märkeffekt. Den modellen använder 1-fas in och 1-fas ut vilket är passande för trans-
formatorn 33a enligt bilagan. Denna lösning belastar dock bara 1-fas av 3-faser av 
signaltransformatorn. Användningen av den tredje fasen av signaltransformatorn 
till matning för andra elektriska komponenter i systemet, kan bidra att belastningen 
på utspänningsfaserna till signaltransformatorn blir mer balanserad.  

• Andra lösningen: 

Belastningen från olika spårledningar försöks att fördelas jämn mellan olika faser 
på SFO.  Genom att variera strömtagning från olika linjer L1, L2, L3 till spårled-
ningar balanseras lasten symmetriskt.  

• Tredje lösningen: 

Att använda en 3-fas in och 3-fas ut statisk frekvensomformare är fördelaktigt därför 
att det finns ett stort utbud av dem från olika leverantörer. Om denna lösning an-
vänds så behövs ombyte av transformatorn 33a mot en annan transformatorn med 
3-fas på primär- och 1-fas på sekundärsidan. Det finns ett stort utbud av tillverkare 
som tillverkar transformatorn. Denna lösning medför att hela spårledningskon-
struktionen i relärummen behöver förändras för att ge trepolig brytning av kret-
sarna. 
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3.4 Resultat 
Undersökningen av marknaden har visat att de stora tillverkarna ABB, Hitachi, 
Mitsubishi och Siemens oftast har frekvensomformare som driver 3-fas motorer. 
Dock finns det möjlighet att använda dem för 1-fas motorer. Den karaktäristiken gör 
att de kan användas i spårledningen av Röda linjen. I en SFO om 2 av 3-fas används 
kommer den att larma för felsökning. Mitsubishi har i mjukvaran lagt till möjlig-
heten att använda 2 faser genom att  nollställa en variabel i mjukvaran som stänger 
av varningslarmet och det går att fortsätta använda SFO utan fellarm. GoHz var en 
av de få leverantörer som hade SFO med 1-fas in och 1-fas ut i sitt sortiment. Den 
SFO var passande i systemet utan att någon komponent behövde bytas ut. Bland SFO  
var det vanligast med IP nummer 20. Det är oftast externa leverantörer som gör 
inkapslingen för att komma upp till IP nummer 67. Undersökningarna har visat att 
det är möjligt att använda en statisk frekvensomformare i stället för roterande fre-
kvensomformare. I tabell 2 kommer information om de SFO som hade potentialen 
att användas i stället roterande frekvensomformare. 

Tabell 2: Specifikation om statiska frekvensomformare 

      

Produkt 
Namn 

Tillver-
kare 

Effekt 
kW/kVA 

Utfre-
kvens 
(Hz) 

In/utmat-
ningsspän-
ning (v) 

Klirr-
faktor 
% 

FR-D 700 Mitsubishi 0.4-7.5  0.2-400  170-265 %3< 

Micromas-
ter 440 

Siemens 5.0 & 7.5        0-650 200-240 %3< 

ACS 150 ABB 0.37-4.0 0-500 200-240 %2< 

HZ-50-1105 GoHz 5.0 50-400 220-300 %2<= 
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4 Analys och diskussion 

De  SFO som fanns i marknaden är oftast avsedda för effektivisering av 3-fas moto-
rer. Det är möjligt att använda bara 2-faser av utgången men de är designade för 3-
fas användning. SFO ger varningssignal om man bara använder 2-faser och den in-
dikerar att motorn inte är rätt inkopplad därför är man tvungen att stänga av alarmet 
genom mjukvaran.  

En SFO har inte den livslängd som en roterande frekvensomformare har men det 
finns ett stort utbud av dem i marknaden vilket är fördelen mot en roterande fre-
kvensomformare. I stället för att anpassa SFOs livslängd till signalsystemet som är 
minst 25 år bör man byta ut den innan dess livslängd går ut för att säkerställa ett 
hög utnyttjandegrad och robusthet över lång tid av produkten. Det kommer att bli 
en billigare lösning, därför att ingen specialtillverkning behöver göras. I annat fall 
måste den inbyggda materialen av SFO vara av en special typ för att kunna vara i 
bruk i 25 år.  

Lösning nr 1 i metoddelen motsvarar inte RAMS-kraven i punkten tillgänglighet i 
marknaden därför att det finns få leverantörer som tillverkar den typ av SFO som 
har 1-fas in och 1-fas ut. Det gör att det kan finnas en risk för att leverantören inte 
finns kvar i marknaden innan systemets livslängd har löpt ut. Lösning nr 3 i metod 
delen kan fungera men det finns problem som gör att den kan bli för dyr. Om trans-
formatorn 33a som finns i bilagan byts mot en ny måste den nya gå igenom en sä-
kerhetsundersökning för att få myndighetsgodkännande och det  i sig gör att lös-
ningen bli dyr. 
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För detta projekt krävdes en inkapsling med IP nummer 67 men ingen produkt upp-
fyllde den punkten, men vissa tillverkare som t ex Mitsubishi har externa leverantö-
rer som inkapslar de till det IP nummer som önskas. I tabell 3 kommer samlad info 
i from fördelar och nackdelar av de olika statiska frekvensomformare. 

Tabell 3: För- och nackdelar av valda statiska frekvensomformare. 

Produkt Leverantör Fördelar Nackdelar Övrigt 

FR-D 700 Mitsubishi Stort utbud, 
noggrann, 
snabb, litet in-
köps pris 

Ej direkt kom-
patbel med sy-
stemet, ej IP 
67,  

Finns i andra 
modell med 3-
fas in/ut an-
slutning 

Micromas-
ter 440 

Siemens stort utbud, 
noggrann, 
snabb, litet in-
köps pris 

1-fas inmat-
ning, ej direkt 
kompatibel 

Finns i andra 
modell med 3-
fas in/ut an-
slutning 

ACS 150 ABB Stor utbud, li-
tet inköps 
pris, noggrann 
stort utbud 

1-fas inmat-
ning, ej direkt 
kompatibel, ej 
IP 67 

Finns i andra 
modell med 3-
fas in/ut an-
slutning 

HZ-50-1105 GoHz Litet inköps 
pris, stor ut-
bud,nog-
grann, snabb,  

1-fas inmat-
ning, ej IP 67 

Finns i andra 
modell med 3-
fas in/ut an-
slutning 

 

Märkeffekten hos de två roterande frekvensomformarna var 2.5 och 5.0 kVA. Det var 
bättre att byta ut 2.5 kVA  mot  5.0 kVA modeller för att undvika att ha två modeller 
och därmed kunna ha samma typ av reservdelar. Det är lättare att upphandla en pro-
dukt i stället för två. 

4.1 Miljöaspekter 
Kollektivtrafiken är en viktig resurs för en grönare och renare stadsmiljö och tunnel-
banan uppbär ett stort ansvar genom att transportera cirka 700 000 resenärer varje 
dag med ett eldrivet transportsystem som inte bidrar med koldioxidutsläpp. Tunnel-
banan är uppbyggd av ett komplext system, därför ska alla komponenter samverka 
och vara kompatibla för att vara ett fungerande system. Att använda statisk fre-
kvensomformare skulle bidra i form av ökad säkerhet och tillgänglighet i den befint-
liga systemet när gamla roterande omformare byts eftersom den tekniska åldern gått 
ut och koldammet riskerar funktionen i signalsystemet. Från ett samhällsperspektiv 
är tågens punktlighet väldigt viktigt, eftersom det gör att många föredrar tunnelba-
nan framför egen bil. Tunnelbana bör fortsätta förbättra signalsystemet för att göra 
det mer tillförlitligt för folk att åka kollektivt. 
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5 Slutsatser 

Det är numera möjligt att använda statiska frekvensomformare i stället för roterande 
frekvensomformare, dock behövs modifiering i systemet samt beräkningar på hur 
matningar till olika spårledningar kan ske för att undvika att belasta matningsnätet. 
Det finns ett stort utbud av statiska frekvensomformare på marknaden och dess spe-
ciella arbetsområden har varit inom industrin och för effektivisering av varvtalet på 
motorer. Statiska frekvensomformare har fördelen av att de inte avger koldamm som 
roterande frekvensomformare. Användningen av dem kan säkerställa att spårled-
ningssystemet kan fortsätta vara igång i ytterligare 25 år. De Statiska frekvensom-
formare som undersöktes uppfyller kraven på effektuttag: 5 kVA och 2.5 kVA, fel-
marginal för frekvens låg på decimal noggrannhet, klirrfaktor som låg under 5 % 
samt att den klarade 10% volt överspänning från matningsnätet. Statiska fre-
kvensomformare hade IP nummer 20  för inkapsling, vilket innebär att den inte ger 
någon elektrisk stöt ifall något sticks in i ett existerande håll. Inkapsling av statiska 
frekvensomformarna med IP 67 kan ske via externa leverantörer. Det bullerljud som 
de alstrar ligger under 85 db, vilket är godkänt enligt kraven från arbetsmiljöverket.  

Mitsubishi ”FR-D 700” och Siemens ”Micromaster 440” Statiska frekvensomfor-
mare kunde lösa problemet med koldammet och uppfyllde RAMS kraven och de 
kunde användas för olika effektuttag upp till 7.5 kVA. ABBs ”ACS 150”  är också en 
alternativ lösning men den kan användas bara för uteffekt upp till 4 kVA vilket gör 
att det bara kan ersätta de frekvensomformare som har effektuttag på 2.5 kVA. För 
att kunna använda de tre modellerna som nämndes ovan behövs beräkning för att 
kunna fördela lasten på olika utgångsfaser av Statiska frekvensomformare för att för-
söka få en så balanserad belastning som möjligt. GoHz ”HZ-50-1105” modellen där-
emot belastar två faser på signaltransformatorn, därför bör den sista fasen användas 
till att strömförsörja andra komponenter för att åstadkomma en jämnare belastning.   

5.1 Förslag till fortsatt arbete 
Som förslag till fortsatt arbete kan det vara intressant att undersöka möjligheter av 
en anpassning av det befintliga systemet till de statiska frekvensomformare som re-
dan finns i marknaden.  
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7 Bilagor 

Figuren nedan visar kretsschema för ett spårledningssystem med tillhörande komponenter, som sig-
naltransformatorer, räls och relä till spårledning. 
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