
Frekvensomformere

Webinar

4timer

I dag vil vi gennemgå
• Frekvensomformerens virkemåde. (hurtig 

gennemgang af PWM)
• Den optagne strøm til omformeren.
• Hvad siger EN60204-1 om afledning til jord.
• Common mode strømme.
• Kabel valg, og begrænsning af lækstrømme.
• Uheldige spændinger på motorkablet.



Standarder for frekvensomformere

IEC 61800 – 5 - 2

Disse frekvensomformere har én eller flere sikkerhedsrelaterede 
funktioner indbygget.

Det kan for eksempel være 

 Safe Torque off - STO

 Sikkerhedsrelateret nedsat hastighed

 Sikkerhedsrelateret nedsat moment

Der laves frekvensomformere efter 2 standarder.

IEC 61800 – 5 - 1

Hvis frekvensomformere er produceret efter denne standard, så vil man 
ikke kunne få stød, og udstyret vil ikke brænde af, hvis udstyret er 
installeret og anvendt 100% efter fabrikantens anvisninger.



Omformerens opbygning (PWM)



Mellemkredsen

Positive bølger fra sinus kurven. Negative bølger fra sinus kurven.

Kondensatorernes effekt på 
spændingen i mellemkredsen 

Mellemkredsen: Her sidder kondensatorer som kan udligne den pulserende DC fra Ensretterene. 
Spændingen i mellemkredsen er: 400V*√² = 565V for 3-fasede frekvensomformere.

230V*√² = 325V for 1-fasede frekvensomformere.

Hvis vi kigger på, hvordan strømmen optages ind i 
frekvensomformeren vil det se således ud. (uden filtre)

565V (400V*rod2)

400V
Principskitse for strømkurve for den optagne strøm i til en 
frekvensomformer.



Vekselretter

20mS (50hz har en periode på 20mS)

Spændings-pulstog (PWM)

Strømkurven som motoren 
optager.



PWM

20mS

20mS

20mS



Switch frekvens

Ved for lav switch frekvens kan man 
høre at motoren ”Brummer”. Det 
kan evt. afhjælpes ved højere 
switchfrekvens. 

IEC 60034-25 anbefaler et 
niveau af max 4 KHZ 

Over 4 kHz øges common mode 
spændingen betragteligt.



!!!Problemstillinger!!!



Dimensionering af forsyningenskablet

Forsyningskabel (3-fasede omformere) Hvor meget varmer strøm af denne type
1:Δ P1 =  I2 *  RL
1:Δ Q1 =  I2 * RL *  t 
2: Δ P2 = (I x√2)2 * RL
2: Δ Q2 = (I x√2)2 * RL * t/√2 
2: Δ Q2 = Q1 * √2 

+ ( 41 % ) ekstra varmeudvikling i 
kablerne.

Danfoss 2800 VLT



1-fasede omformere
Forsyningskabel (1-fasede omformere)
1-fasede omformere burde helt kort afskaffes. De er nogle djævler rent dimensioneringsmæssigt.

Det ender ofte som på billedet: 
Det skyldes at omformerene ikke belaster nettet sinusformet. 
Det resultere i at der løber en enorm nulstrøm ved anvendelse af flere. 
Der er eksempler på at 6stk 1-fasede omformere, med en fælles fasestrøm på 40A har genereret 70A 
nulstrøm…..

Hvis der er nogle som har lavet beregninger 
på dette vil jeg meget gerne have dem. 



Motorkabel (load)

Frekvensomformer fabrikanter anbefaler at kablet er 1 til 2 numre større 
end uden omformer. Grundet den pulserende sinus kurve. 

Alternativt kan man anvende en sinus transformer på load siden af omformeren. 
Kræver typisk at omformeren skal være et nummer større. (på grund af effekt tab)

FRQ Load 
filter



Det er denne læk strøm vi regner på

Xc =  106/(2 π x F  x  C)
•F = frekvensen

Lækstrømmen i kablet
•Δ I =  U / Xc

Ved 100 gange mindre impedans bliver Δ i 100 gange større
•Tabet
•Δ Pr = (Δ I*100)2  *  Xc/100
•Δ Pr=       Δ I2 * 100 * 100 * Xc =  100
•Resultatet: Δ Pr= Δ I2 * Xc * 100
•Ved 100 gange større Δ I bliver tabet 100 gange større

Lækstrømme i motorkablet

Er switchfrekvensen 5000hz (5Khz) vil 
impedansen blive 100 gange mindre.



Afledning til jord (lækstrømme)

Frekvensomformer

Blå: Den lækstrøm der er fra lederne i kablet til jord. Isolationsmodstanden i kablet 
falder betragteligt når (switch) frekvensen stiger.

(Denne afledning variere meget ud fra kabellængder, oplægning, kabeltype, skærm og  switchfrekvens)

Grøn: Den lækstrøm som forsætteligt laves i omformeren for at beskytte elektronikken.
(Fuldstændig som kondensatoren i vaskemaskinen.)

(Denne afledning er rimelig fast, afhængig af omformer leverandøre ca. 10-30mA)



To PE ledere???

Fra EN60204-1:2018 afsnit 8.2.6



Dobbelt PE i forsyningskabel? (EN60364)



Valg af kabel

I kabelbakker

Billigere end JZ kabel.
Materiale: polyethylene

PVC bliver ekstremt varmt og 
forkuller ved frekvenser over 800hz



Vi prøver med det rigtige kabel. 



Milli ohm

Switchfrekvensen på en frekvensomformers udgang

Valg af kabel



PE i motoren

Kan I finde en fejl på billedet?



Skærmning og valg af kabler

Skærmning bør ske i begge ender. 
Dog kun såfrem at der er habil udligning. 
(så strømme går i udligning i stedet for 
kablerne)



Kan skærmen i kablet være beskyttelsesleder?



(Common Mode) Lækstrømme er næsten uundgåeligt

1. Det gælder om at mindske lækstrømme og kontrollere hvor de løber. 
2. De skal for eksempel ikke løbe i lejerne på pumper og lignende. 

Lejestrøm i defekt leje
1. Vælg det rigtige kabel hvor isolationsmaterialet 
har så lille C værdi som muligt. (lille dielektrikum)

2. Så lav switchfrikvens som muligt

3. Sinusfilter (Eller andre filter)

4. HF choke (Common mode ferritkerne) 



Spændinger på motorkablet
Kablet ud til motoren er en stor kondensator og motoren er en stor induktiv modstand. Begge 
selvfølgelig med en ohmsk modstand også. Men problemstillingen er at både XL og Xc ændres med 
frekvensen. Det vil sige at man ved bestemte frekvenser han opnå spændingsbølger der lejres 
ovenpå hinanden. (harmonisk) Det afhænger af motorens størrelse og opbygning og af det anvendte 
kabels længde. Det er simpel matematik men data på kabel og motor kan være svære at opdrive. 
Derfor kan det nemt være en fordel at måle spændingsspidser med oscilloskop og så ændre på switch 
frekvensen hvis spændingen er for høj.
Det kan gå galt hvis ikke der er styr på det.

Efter 1 uges drift er den ene leder, 
som har ligget op af klemmekassen i 
stand til at lave overslag.

Her vil der måske snart ske overslag. 
Isolationsmaterialet er ved at forkulle. Sikkert 
på grund af høje spændinger i motorkablet.



Spændinger på motorkablet



Motor data

Startstrømmen for en motor er 6gange nominel strøm. 
En frekvensomformer kan typisk levere 200% i 3sek. 
Vær opmærksom på at startmomentet altså ikke er det samme (ca. 1/3) af hvad den er 
ved direkte start. 

Rampetider skal tages i betragtning.



STO (Safe Torge Off)

Hvis forsyningen til vekselretteren fjernes (+) vil motoren med 100% sikkerhed miste drejefeltet.

Det har det tyske arbejdstilsyn afprøvet på et bredt udsnit af de omformere der er på markedet.

Der kan laves godt 50 forskellige fejl på udgangstrinnet, MEN alle fejl stoppet drejefeltet.

Det vil faktisk sige at STO funktionen på en frekvensomformer er den mest 
sikre afbryder man kan tænke sig. 

!!! Bedre end en kontaktor !!!



V/F forholdet.

V/F forholdet= V = 400V 
F = 50hz = 8   eller V = 230V 

F = 50hz = 4,6

50hz

400V

M

0hz



87hz kobling af motorer Det er 230/400V 
motorer der anvendes



Ekstra info



V/F forhold ved lave frekvenser eller belastninger?



V/F forholdet.



Magnetisering

Overmagnetisering: Spændingen er for høj og der overmagnetiseres i motoren. 
Det er ved lav belastning det sker. Spændingen bruges ikke til rotation, men 
bliver til ekstra blindstrøm i motoren. Motoren bliver for varm grundet for høj 
strøm.

Undermagnetisering: Spændingen fra frekvensomformeren går kun til blindstrøm i 
motoren. Det resultere i at der ikke er energi tilbage til rotation i motoren. Høj 
belastning på motoren ved lave omdrejninger er det værste. Typisk skal 
spændingen hæves ved de lave frekvenser. Det er som regel kun et problem ved 
V/F drift.

Note: Det er kun en problemstilling ved V/F drift af omformeren. Sensorløs 
vektor og drift med enkoder feedback, gør omformeren i stand til at justere 
spændingen i forhold til belastningen.



Fasekompensering

I kraft af at den optagne strøm er 100hz er effektiviteten af 
fasekompenseringsanlægget hurtigt halveret ude ved kunden.

Beregning:



Bremsemetoder

1. Bremsechopper med bremsemodstand
2. Tilbageføring 4-kvadrant
3. DC bremse (eller lignende)
4. Mekanisk bremse

Motor med mekanisk bremse


	Frekvensomformere
	Standarder for frekvensomformere
	Omformerens opbygning (PWM)
	Mellemkredsen
	Vekselretter
	PWM
	Switch frekvens
	!!!Problemstillinger!!!
	Dimensionering af forsyningenskablet
	1-fasede omformere
	Motorkabel (load)
	Lækstrømme i motorkablet
	Afledning til jord (lækstrømme)
	To PE ledere???
	Dobbelt PE i forsyningskabel? (EN60364)
	Valg af kabel
	Vi prøver med det rigtige kabel. 
	Valg af kabel
	PE i motoren
	Skærmning og valg af kabler
	Kan skærmen i kablet være beskyttelsesleder?
	(Common Mode) Lækstrømme er næsten uundgåeligt
	Spændinger på motorkablet
	Spændinger på motorkablet
	Motor data
	STO (Safe Torge Off)
	V/F forholdet.
	87hz kobling af motorer
	Ekstra info
	V/F forhold ved lave frekvenser eller belastninger?
	V/F forholdet.
	Magnetisering
	Fasekompensering
	Bremsemetoder

