
EXAMENSARBETE

Reläskyddsinställningar för
transformatorer

Claes Lundström
2014

Högskoleingenjörsexamen
Elkraftteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för eeknikvetenskap och matematik



 

 

 

 

Reläskyddsinställningar för transformatorer 

 

 

 

 

 

 

Claes Lundström 

15 Juni 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet har utförts på Rejlers i Skellefteå under våren 2014 

Handledare på företaget: Nicklas Bergman 

Examinator: Math Bollen  



Abstrakt 

Det här examensarbetet, som har utförts åt konsultföretaget Rejlers, har gått ut 

på att beskriva funktionen för reläskydd och göra reläskyddsinställningar av nya 

reläskydd för transformatorer och kabeln till transformatorerna för pappersverket 

SCA i Munksund. De reläskydd som ska bytas ut är kortslutningsskydd 

(överströmsskydd) som ska skydda anläggningen från att ta skada vid en 

kortslutning, överlastskydd som ska skydda den svagaste komponenten mot 

överlast vilket är transformatorn i det här fallet och differentialskydd som ska 

skydda transformatorn om det blir fel på den. 

Anledningen till att det behövs nya reläskydd är för att de gamla skydden har 

varit mekaniska och styrts av analog elektronik vilket innebär att det behövs 

mycket underhåll på reläskydden och reläskydden är mer känslig för störningar 

p.g.a. elektroniken.  De nya skydden styrs digitalt och behöver inte lika mycket 

underhåll och är mer tillförlitliga. De nya skydden ska ställas in annorlunda 

jämfört med de gamla skydden eftersom ställverket kommer att byggas om. Det 

som byts ut i ställverket är bl.a. strömtransformatorerna. Det blir ny omsättning 

på strömtransformatorerna och annan noggrannhet vilket kommer påverka 

reläskyddsinställningarna. 

Man kommer fram till hur man ska ställa in skydden genom att göra beräkningar 
och kolla på selektivplaner. Beräkningarna som utförts är baserade på nätdata 
tillhandahållet av Rejlers. Med hjälp av nätdatat kan man göra 
kortslutningsberäkningar för kortslutningsskyddet och se hur överlastskyddet ska 
ställas in efter vad transformatorn klarar av för last. Det fanns dock inte tillgång 
till selektivplaner men genom att se hur de gamla skydden var inställda så kunde 
man ställa in de nya skydden så att de löser ut vid rätta tillfällen. Selektivplaner 
innebär att rätt skydd ska lösa ut för ett fel vilket betyder att det skydd som sitter 
närmast felet ska lösa ut. 
Skydden provas med ett instrument som heter CMC 156 från tillverkaren 

OMICRON med programvaran ”Test universe” innan skydden sätts in i det riktiga 

systemet. 

Skydden ställdes in efter de teoretiska värdena och provades därefter. De 

uppmätta värdena visade sig avvika en del från de inställda men ändå inom 

acceptabla gränser eftersom skydden har ställts in med stora marginaler för 

mätfel. 

 



 

 

Abstract 

This thesis, which have been performed for the consulting company Rejlers, is 

about describing the function of relay protection and setting of new relays for 

transformers and the cable to the transformers in the paper mill SCA in 

Munksund, Sweden. The relays that are being replaced are overcurrent relays 

that protect the plant in case of a short circuit, overload relays that protect the 

weakest component against overload which in this case is the transformer, as 

well as differential relays that protect the transformer against internal faults. 

New relay protection is needed because the old relays are mechanic and has 

been controlled by analog electronics, which means that a lot of maintenance is 

needed for the relays. Also are those relays more sensitive to interferences 

because of the electronics. The new relays are being managed more digitally and  

need less maintenance, therefore they are more reliable. The new relays are 

being set differently compared to the old relays because the substation is going 

to be remodeled. One thing being replaced in the substation are the current 

transformers. There will be new ratings and accuracy for the current transformers 

which will affect the protection relays settings. 

The result will be how to calculate and set the relays, as well as look at the 

protection coordination. The calculations performed are based on the grid 

information provided by Rejlers which is needed to calculate how to set the 

relays. From the grid information it is possible to calculate the short-circuit current 

and determine the setting of the overload relay. I have not had access to any 

existing protection coordination, but after looking at the setting of the old relays I 

was able to see how I was going to set the new relays. The protection 

coordination ensures that the right relay trips (the relay closest to the short 

circuit) at the right time. 

The relays are being tested with an instrument called CMC 156 from the 

manufacturer OMICRON and with the software “Test universe” before the relays 

are introduced to the real system. 

The relays were set to the theoretical values and next tested. The measured 

values showed a deviation from the set values, although they were in acceptable 

limits since the relays has been set with sufficient margin for errors. 
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1 Terminologi 
Uf = Fasspänningen. 

Zk = Impedansen i fasledaren. 

tmax = Högsta tiden som kabeln klarar av utan att bli skadad. 

Is = Korttidsströmmen. 

Ikt = Högsta kortslutningsströmmen som kabeln klarar under 1 sekund. 

Rt = Transformatorn resistans. 

Xt = Transformatorns reaktans. 

ur = Transformatorns resistans i procentsats. 

ux = Transformatorns reaktans i procentsats. 

Ue = Den spänning man vill hänföra resistansen, reaktansen eller impedansen till. 

Sn = Transformatorns kortslutningseffekt. 

Z’’ = Den impedans som är hänförd till den spänningsnivå som man använder sig av. 

Z’ = Impedansen på den spänningsnivå man inte vill använda. 

Ux = Den spänning som impedansen Z’ är hänförd till. 

Znät = Nätets impedans. 

Unät = Nätets spänning. 

Snät = Nätets kortslutningseffekt. 

Is = Strömmen på sekundärsidan. 

Ip = Strömmen på primärsidan. 

Np = Antalet lindningsvarv på primärsidan. 

Ns = Antalet lindningsvarv på sekundärsidan. 

Zpb = Basimpedansen på primärsidan. 

Zsb = Basimpedansen på sekundärsidan. 

Zp = Impedansen på primärsidan. 

Zs = Impedansen på sekundärsidan. 

Ubp = Bashuvudspänningen på primärsidan. 

Ubs = Bashuvudspänningen på sekundärsidan. 

Up = Huvudspänningen på primärsidan. 

Us = Huvudspänningen på sekundärsidan. 

Zp,pu = Zs,pu = Transformatorns impedans i procent. 

Sb = Baseffekten (Märkeffekten). 

I1 = Primärströmmen. 

I2 = Sekundärströmmen. 

Igenom = Den totala strömmen genom transformatorn delat med 2. Brukar anges med ett värde 

som delas med In (märkström). 

Idiff = Differentialströmmen genom transformatorn. Brukar anges med ett värde som multipliceras 

med In (märkström). 

Ikorttid = Korttidsström som en kabel klarar av under 1sekund. 

Imax = Maximala ström som kabeln klarar av under ”oändlig tid”. 

Θn = Beräknad aktuell temperatur på ledare (kabel). 

Θn-1 = Beräknad temperatur på ledare vid tidigare tidssteg Δt. 

Θfinal = Beräknad sluttemperatur vid aktuell ström. 

Δt = Tidssteg mellan beräkningarna av aktuell temperatur (”samplingstid”). 

τ = Tidskonstant (Tidskonstanten är den tid det tar för den termiska kurvan att nå upp till 63% för 

en viss ström). 

Ia = Aktuell ström. 

Iref = Anläggningsdelens tillåtna strömvärde (ledningsströmvärde) i förhållande till märkström. 

Tref = Den högsta temperatur som anläggningsdelen klarar av. 

e = Inducerad spänning. 
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N = Lindningsvarv. 

Φ = Magnetiskt flöde. 

primär märköverström = Den ström då kärnan börjar vara mättad. 

primär märkström = Den ström på primärsidan som är inom noggrannhetstalet. 

Fn = Märkbördans märköverströmstal. 

Fa = Överströmstalet. 

Sin = Sekundärsidans inre börda. 

Sn = Sekundärsidans märkbörda. 

S = Den aktuella yttre bördan. 

Z = Impedans. 

I = Ström. 

Uh = Huvudspänning. 

Sk = Kortslutningseffekten. 

Ik = Kortslutningsströmmen. 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder 

inom området bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. De sätter 

samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra 

projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och 

projektledning. 

Rejlers avdelning 2262 består av ett kontor i Umeå och ett i Skellefteå. Deras 

inriktning är huvudsakligen konsultverksamhet inom elkraft och automation. Inom 

elkraft jobbar de med hela spänningsområdet mellan 0,4 och 400 kV.  

I arbetsuppgifterna ingår projektering, utredningar, konstruktion, programmering, 

nät-analyser, nätberäkningar, reläprovning, idrifttagning m.m. 

Rejlers har ett förslag på examensarbete för pappersbruket SCA i Munksund. 

Man kommer att bygga om 40 kV-sidan av ställverket och kommer då att passa 

på att byta reläskyddet på krafttransformatorn och 40 kV kabeln. 

Anledningen till att man vill byta ut skydden är att de gamla skydden styrs 

mekaniskt och med analog elektronik vilket innebär att skydden måste 

underhållas. Bl.a. måste mekaniska delar smörjas för att fungera bra och analog 

elektronik är känslig för störningar. De nya skydden styrs av digital teknik vilket 

gör att skydden blir mer tillförlitliga. 

Nya beräkningar för skydden behöver göras p.g.a. ställverket byggs om vilket 

innebär att det kan bli andra mätfel när strömtransformatorerna byts ut. 

2.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att beskriva funktionen för reläskydd, göra 

lämpliga inställningar samt att funktionsprova skydden 

2.3 Mål och omfattning 
Målet med examensarbetet är att ställa in reläskydden så att de löser ut vid rätta 

tillfällen.  

Uppgiften innefattar arbete inom spänningsnivåerna 40 kV och 6 kV. Tanken är 

att ta fram data och utföra kortslutningsberäkningar för att sedan ta fram lämpliga 

reläskyddsinställningar för de nya skydden, programmera, beskriva funktionen 

samt funktionsprova skyddet. 

För att ställa in reläskydden rätt måste bl.a. kortslutnings- och 

överlastberäkningar göras. Då beräkningar har gjorts måste skydden provas. 

Skydden provades med instrumentet CMC 156 från tillverkaren OMICRON och 

med programvaran ”Test universe”. Datat man använder för att göra beräkningar 

är t.ex. impedansen i ledningar och kablar, transformatorns märkeffekt mm. 
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2.4 Metod 
Mycket litteratur har lästs under projektets gång. Det mesta av litteraturen är från 

manualer från olika reläskydd men en del av litteraturen kommer från böcker som 

bl.a. tar upp hur man gör kortslutningsberäkningar. Det har varit flera träffar med 

Rejlers under projektets gång för att diskutera hur arbetet fortlöper och för att få 

mer kunskap av vad som ska göras. Beräkningar utifrån nätdatat och manualer 

har gjorts under tiden som litteratur har lästs. I manualer för reläskydden står en 

del teori om hur, varför och vad man ska tänka på då man gör beräkningar för 

reläskyddsinställningarna. Det finns även flera bra exempel på beräkningar i 

manualerna. Normalt görs beräkningarna med beräkningsprogram men under 

det här projektet har beräkningar gjorts för hand eftersom det inte fanns tid att 

lära sig beräkningsprogramvaror. Då beräkningarna var klara lästes manualer 

där det står hur skydden ställs in och provas. En programvara som 

heter ”PCM600” användes för att ställa in skydden. För att lära sig 

programvarorna togs det hjälp av Rejlers och under tiden lästes även en del 

manualer. I kapitel 3 beskrivs tillvägagångsättet i mer detalj. 

2.5 Material 
Mycket av litteraturen som har använts under projektet kommer från olika 

manualer för reläskydd. Även litteratur som handlar om elkraft som t.ex. 

kortslutningsberäkningar har använts. I många av manualerna för reläskydden 

finns det beskrivet mycket om teorin om elkraft, vad man bör tänka på då man 

gör beräkningar för inställningarna och hur man ställer in reläskydden. I 

referenslistan framgår vilken litteratur som har använt. 

Nätdatat som tillhandhållits av Rejlers användes för att göra beräkningarna. I 

nätdatat finns kortslutningseffekt för överliggande nät, transformatordata, typ av 

kablar och längd på kablarna. Transformatordatat har kontrollerats på plats i 

Munksund genom att läsa av vad som står på märkplåtarna för 

transformatorerna. 

Normalt används beräkningsprogram för att göra inställningar för reläskydd. 

Eftersom det inte fanns tid att lära sig beräkningsprogramvaror under projektets 

gång gjordes beräkningarna för hand. Med beräkningsprogram kan man bl.a. 

räkna ut den impedans som kommer från det överliggande nätet. I nätdatat finns 

värdena för kortslutningseffekten (impedansen går att räkna ut från 

kortslutningseffekten) för det överliggande nätet. 

För att göra mätningar användes ett instrument som heter CMC 156 (Figur 1) 

med programvaran ”Test universe”. Det instrumentet används för att testa 

reläskydd. Med det instrumentet kan man bl.a. testa, differentialskydd, 
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jordfelsskydd, överströmsskydd, kortslutningsskydd m.m. Med instrumentet läser 

man av tid och ström. 

Reläskydden som ställdes in är REF615 som ska användas för överlast och 

överströmsskydd, och SPAD346 där modulen för differentialströmmar är tänkt att 

användas. 

 

Figur 1: Apparat för provning av reläskydd (OMICRON CMC 156). 

 

 

Figur 2: REF615. Används bl.a. som överlast-, överström- och jordfelsskydd. 
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Figur 3: SPAD 346. Används bl.a. som differentialskydd. 

2.6 Resultat 

2.6.1 Överströmsskydd  
En sammanfattning av inställningarna finns i Tabell 1. I Tabell 2 finns resultat 

från provningen av skyddet. I Bilaga A finns beräkningar och antagningar som 

har gjorts för att ställa in skyddet. För att göra beräkningar har en del manualer 

använts som finns i avsnitt 7 Referenser. Manualerna som har använts är [7], [8]. 

De uppmätta tripptiderna är medelvärdet av fyra tripptider för samma ström. 

 

Tabell 1: Inställningar 

Steg Ström Tid (ms) 

3I> 0,68In 1400 

3I>> 4,36In 400 

3I>>> 5,08In 200 

 

 

Tabell 2: Resultat från provning av överströmsskyddet. 

Steg Erhållen ström och tid. 

Lägsta tripström 

Erhållen ström och tid. 

Stabil tripström. 

3I> 681 mA / 1,418 s 780 mA / 1,414 s 

3I>> 4,365 A / 422,90 ms 4,5 A / 417,60 ms 

3I>>> 5,087 A / 318,7 ms 5,5 A / 210 ms 

 

 

2.6.2 Överlastskydd 
En sammanställning av inställningarna finns i tabell 3. I Bilaga B finns 

beräkningar och antaganden som har gjorts för att ställa in skyddet. 
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Tabell 3: Inställningar 

Typ Inställning 

Omgivningstemperatur (Θamb) 20 ºC 

Lägsta överlstström (Iref) 0,54In 

Tidskonstant (τ) 1968 s 

Högsta temperatur (Θtrip) 90 ºC 

Alarmtemperatur 65 ºC 

Återställningstemperatur 60 ºC 

 

 

2.6.3 Differentialskydd 
En sammanställning av Inställningarna finns i Tabell 4 och resultatet från 

provningen av skyddet finns i tabellerna 5,6,7 och 8. I Bilaga C finns beräkningar 

och antagningar som har gjorts för att ställa in skyddet. De uppmätta tripptiderna 

är medelvärdet av fyra tripptider för samma ström. 

 

Tabell 4: Inställningar 

Typ Inställning 

I1/In 0,45 

I2/In 1,50 

P/In 25 % 

S 31 % 

I2tp 2 

Id2f> 15 % 

Id5f> 35 % 

Id/In 10 

 

Tabell 5: Resultat från enfasig provningen av skyddet för det lägsta steget 

(upp till 0,5Igenom/In) på 42 kV sidan. Skyddet ska lösa ut då 

differentialströmmen är (0,25 * transformatorernas märkström hänfört till 

strömtransformatorn sekundärsida * In). In = 1 A. 

Fas Erhållen ström och tid. 

Lägsta tripström 

Erhållen ström och tid. 

Stabil tripström. 

R 99 mA / 263,12 ms 110 mA / 50,28 ms 

S 101 mA / 143,38 ms 112 mA / 50,27 ms 

T 101 mA / 95,75 ms 112 mA / 49,83 ms 
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Tabell 6: Resultat från enfasig provningen av skyddet för det lägsta steget 

(upp till 0,5Igenom/In) på 6,3 kV sidan. Skyddet ska lösa ut då 

differentialströmmen är 0,25 * transformatorernas märkström hänfört till 

strömtransformatorn sekundärsida * In. In = 5 A. 

Fas Erhållen ström och tid. 

Lägsta tripström 

Erhållen ström och tid. 

Stabil tripström. 

R 1,569 A / 649,28 ms 1,7 A / 50,73 ms 

S 1,573 A / 987,60 ms 1,7 A / 50,40 ms 

T 1,570 A / 937,08 ms 1,7 A / 50,70 ms 

 

 

Tabell 7: Resultat från trefasig provningen av skyddet för det lägsta steget 

(upp till 0,5Igenom/In). 

Spänningsnivå Erhållen ström och tid. 

Lägsta tripström 

Erhållen ström och tid. 

Stabil tripström. 

42 kV 100 mA / 110,6 ms 110 mA / 50,45 ms 

6,3 kV 1,571 A / 2465,88 ms 1,70 A / 50,30 ms 

 

 

Tabell 8: Test av övertoner. 

Överton Erhållet (% av grundton) 

2 23% 

5 Löste ut oavsett halten av 5:e överton. 

(testade att ställa in 5:e överton 

mellan 1 och 100 %). 
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3 Faser under projektets gång 

3.1 Nätdata 
Arbetet startade med att ta fram och bekanta sig med nätdata för nätet där 

reläskyddet ska sitta för att kunna göra bl.a. kortslutningsberäkningar. Man 

måste jämföra kabeldata med bl.a. transformatorn för att se vad det är som 

kommer att bli dimensionerande. T.ex. kan transformatorn vara begränsningen 

och man måste ställa in överström eller överlastskyddet efter den. Nätdatat kan 

t.ex. vara impedansen i kablar, transformatorernas impedans, transformatorernas 

märkeffekt, kortslutningseffekter, kortslutningsströmmar, generator impedans 

mm.  

3.2 Besöka anläggningen 
Efter att fått tillgång till nätdatat och lite överblick över vad som skulle göras 

besöktes anläggningen tillsammans med Rejlers. Där visades de gamla och nya 

skydden. Det var bra att besöka anläggningen och få lite praktisk erfarenhet 

innan själva arbetet började med beräkningar m.m. I Munksund provades de 

gamla skydden för att få lite erfarenhet om hur skydden provas. Skydden 

provades med ett instrument som heter SVERKER 760. De gamla skydden gick 

att testa genom att göra så att skydden inte längre var i drift och genom att 

injicera en ström med instrumentet som skulle motsvara den ström som ska gå i 

kretsen för att skyddet ska lösa ut.  

3.3 Beräkningar för skyddsinställningar 
När anläggningen var besökt och nätdatan var känd var det möjligt att starta 

arbetet med att ta fram lämpliga reläskyddsinställningar. Med överlastskyddet 

kollar man vilka laster som finns och gör beräkningar utifrån det. Det gäller att 

man ställer in skyddet en bit över högsta lasten så att skyddet inte löser ut i 

onödan. Men man måste även kolla vilken belastning kablar och transformatorer 

klarar av så att de inte blir överbelastade. Ibland kan t.ex. transformatorn vara 

det som bestämmer hur överlastskyddet ska ställas in som det var i det här fallet. 

För kortslutningsskyddet kontrollerar man framförallt på nätdatat för att kunna 

skilja på när det är överlastström och när det är kortslutningsström. 

Kortslutningsströmmen är mycket högre än överlastströmmen. 

Kortslutningsskyddet ska lösa ut så fort som möjligt och överlastskyddet ska lösa 

ut då strömmen har varit för hög under en viss tid. Det ska alltså vara tillåtet att 

strömmen är för hög under en viss tid. 

Med diverse litteratur har man kunnat läsa om hur man bl.a. gör 

kortslutningsberäkningar. Beräkningar har också varit möjliga att göra med hjälp 

från Rejlers. 

3.4 Beräkningar för strömtransformatorer 
Reläskyddet klarar inte av stora strömmar och därför måste strömmarna skalas 

ner med hjälp av strömtransformatorer för att reläskydden ska klara av att mäta 
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strömmarna. Det är en annan omsättning på de nya strömtransformatorerna än 

vad det har varit tidigare och därför behöver man göra beräkningar för 

omsättningen så att skyddet går att ställa in rätt. Med de beräkningar som har 

utförts under examensarbetets gång för bl.a. kortslutningsströmmar och de 

beräkningar som görs för omsättningen av strömtransformatorerna kunde 

skydden ställas in korrekt. 

Det gäller att kontrollera så att kortslutningsströmmarna inte är för stora så att 

reläskyddet klarar av det. Blir strömmarna för stora måste strömmen skalas om. 

3.5 Provning av skydden 
Då skydden var rätt inställda var det dags för provning. Skydden provades hos 

Rejlers i Skellefteå. 
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4 Teori 

4.1 Allmänt om reläskydd 
Reläskyddets uppgift är att ge signaler till anläggningsdelar så att de kopplas bort 

vid fel. Det är viktigt att skyddet är tillförlitligt eftersom felet kommer att ligga kvar 

länge och måste kopplas bort manuellt om skyddet inte löser ut eller att ett 

överliggande eller underliggande skydd kopplar bort felet om det finns. Vid 

anläggningar som skulle ta stor skada om skyddet inte löser ut använder man 

flera skydd som har samma skyddsfunktioner för att göra skyddet mer tillförlitligt 

så att något av skydden löser ut vid utebliven funktion. Skyddet ska koppla bort 

felet så fort som möjligt och bortkopplingstiden bestäms bl.a. av reläskyddets 

hastighet att mäta och den tid det tar för den anläggningsdel (brytare) som tar 

emot signalen från reläskyddet att koppla bort felet. Det är viktigt att skyddet 

skickar signaler till alla anläggningsdelar som ska lösa ut. Om bara en brytare 

löser ut i ett trefassystem blir det osymmetri i nätet vilket kommer göra att fler 

skydd löser ut och därför måste alla faser kopplas bort när det inträffar ett fel för 

att behålla symmetrin i nätet [2]. 

För att anläggningsdelar ska lösas ut rätt och inte i onödan eller att det inte löser 

ut när det behövs kommer bl.a. bero på mättransformatorerna 

(strömtransformatorerna). Mättransformatorerna ska skala om strömmen och 

spänningen till en nivå som skyddet klarar av, men det gäller då att 

mättransformatorerna fungerar bra och att man vet vad de har för omsättning så 

att man vet vad sekundärströmmen och spänningen motsvarar för värde på 

primärsidan [2]. Läs mer om strömtransformatorer i avsnitt 4.9 

Strömtransformatorer. 

Reläskydden mäter några olika storheter för att kunna avgöra om det har inträffat 

något fel i nätet. Storheterna som reläskydden mäter är spänning, ström, effekt, 

impedans och frekvens.  

4.2 Kortslutningsströmmar 
Kortslutningsströmmar är mycket högre än de strömmar som normalt uppstår i 

nätet. Om kortslutning inträffar finns det risk att t.ex. olika nätdelar tar skada som 

t.ex. transformatorer och ledningar. En kortslutning kommer också innebära att 

det blir andra spänningar i nätet, som ibland gör att utrustning inte fungerar som 

de ska. 
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Det finns olika typer av fel: 

 

-  Enfas till jord 

-  Tvåfas 

-  Tvåfas till jord 

-  Trefas 

-  Trefas till jord 

 

Om bl.a. följande inträffar blir det ett fel: 

 

-  Om det faller ner ett träd på en ledning som har anslutning till jord. 

-  Någonting gör att en eller flera faser får kontakt med varandra som t.ex. en 

fågel som berör två faser samtidigt med vingarna. 

-  Om det blir en direktträff i en ledning av en blixt kan spänningen bli så stor att 

det blir överslag mellan en eller flera faser. 

-  Fel mellan fas och jord kan också ske genom att det blir överslag över 

isolatorn. Överslag över isolatorn kan bl.a. ske om det har lagt sig salt på 

isolatorn så att isolatorn börjar leda och då blir det större risk att överslag kan 

inträffa. Detta kan vara bra att tänka på om man har anläggningen nära havet där 

det kan blåsa in salt. 

 

Den maximala storleken på strömmen beror på spänningens fasvinkel när felet 

inträffar. I början av felet är strömmen som störst och strömmen har en LS-

komponent (likströmskomponent) (Figur 4) som blir lägre med tiden. Om 

kortslutningen sker när spänningen har sitt högsta värde blir LS-komponenten 

liten och om kortslutningen sker i spänningens nollgenomgång blir LS-

komponenten som störst. 
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Ekvation 3 

 

Figur 4: Figuren visar strömmen vid början av en kortslutning. Strömmen är störst i början av 

kortslutningen och stabiliseras då LS-komponenten (röd linje) försvinner. 

 

Reläskyddet kommer att känna av LS-komponenten om den inte filtreras bort. 

Reläskyddet ska mäta korslutningsströmmens statiska värde och LS-

komponenten ska då alltså filtreras bort [2]. 

Då man gör reläskyddsinställningar för kortslutning räcker det med att man 

räknar ut högsta och lägsta kortslutningsström. För att räkna ut en, två och 

trefasiga kortslutningsströmmar kan man använda sig av ekvationerna 1 och 2. 

Enfasig och trefasig kortslutning kan beräknas med den här ekvationen:  

Uf = fasspänningen 

Zk = impedansen i fasledaren 

𝐼𝑘1 = 𝐼𝑘3 =
𝑈𝑓

𝑍𝑘
 

Tvåfasig kortslutning kan beräknas med den här ekvationen: 

Uh = √3 × 𝑈𝑓 = Huvudspänningen 

𝐼𝑘2 = 
𝑈ℎ

2 ×  𝑍𝑘
 

Kortslutningsströmmar kan också beräknas med hjälp av 

kortslutningseffekten enligt ekvationen nedan [1]: 

Sk = Kortslutningseffekten 

Ik = Kortslutningsströmmen 

𝑆𝑘 = √3 × Uℎ × 𝐼𝑘 

För kortslutningsströmmar kan man använda kortslutningsskydd som enbart har 

funktionen att detektera fel vid kortslutning. Men man kan också använda 

överlastskydd som kortslutningsskydd eftersom kortslutningsströmmen är högre 

Ekvation 1 

Ekvation 2 
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Ekvation 4 

Ekvation 5 

än överlastströmmen kommer skyddet att lösa ut även för kortslutningar för ett 

överlastskydd. Men överlastskydd används framförallt för att detektera överlast. 

Om överlastskyddet används som kortslutningsskydd måste man kolla att 

skyddet löser ut tillräckligt snabbt för att inte anläggningsdelen ska bli skadad vid 

kortslutning. Överlast är det om strömmen är större än den högsta ström som 

anläggningsdelen klarar av utan att bli skadad. En skada kan t.ex. vara att 

isolationen blivit varm så att isolationens livslängd blir kortare. Överlastskyddet 

ska ställas in efter den svagaste komponenten i anläggningen. Alltså den 

komponent som tål den lägsta strömmen. Det kan vara kabeln som avgör hur 

reläskyddet ska ställas in eller transformatorn som tål den lägsta strömmen. 

Normalt har man en längre tidsfördröjning på överlastskydd än vad man har på 

kortslutningsskydd eftersom man inte vill att överlastskyddet löser ut i onödan. 

Överbelastningen kan bara vara tillfällig. En anledning till tillfällig överbelastning 

kan vara den stora startström som blir vid uppstarten av maskiner. Den 

strömmen blir efter en ganska kort tid betydligt lägre och då är det onödigt att 

skyddet löste ut. 

Då man gör kortslutningsberäkningar för reläskydd ska man multiplicera 

strömmen med en faktor c för att bl.a. kompensera för mätfel. För 

reläskyddsinställningar använder man 0,7 för c. Det innebär att skyddet kommer 

lösa ut för strömmar som är 70 % av kortslutningsströmmen. I ekvation 4 och 5 

framgår att ett lågt värde på c innebär en lägre ström vilket innebär att skyddet 

löser ut för lägre strömmar än den riktiga kortslutningsströmmen [1]. 

𝐼𝑘1 = 𝐼𝑘3 = 
𝑐 ×  𝑈𝑓

𝑍𝑘
 

𝐼𝑘2 =
𝑐 ×  𝑈

2 ×  𝑍𝑘
 

Skyddet ska ställas in efter den minsta kortslutningsströmmen som är den 

tvåfasiga kortslutningsströmmen. Hur skyddet ställs in kan också bero på 

selektivitetsplanerna. Men ofta kan man ställa in skyddet efter den ström man har 

räknat ut och ställa in tiden så att skyddet löser ut enligt selektivplan. 

För att undvika att skyddet ställs in på för lång tid, då kabeln riskerar att bli 

skadad vid kortslutning, räknar man med ut den längsta tiden kabeln klarar av 

utan att isolationen skadas med hjälp av kabelns korttidsström som man hittar i 

manualer för kablar. Manualerna kan man få från kabeltillverkaren. 

Korttidsströmmen anges ofta med den ström som kabeln klarar av under en 

sekund utan att isolationen blir skadad. Tiden som kabeln klarar av vid 

kortslutning räknar man ut med ekvation 6 [6]. 
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Ekvation 6 

Ekvation 7 

Ekvation 8 

Ekvation 9 

tmax = Högsta tiden som kabeln klarar av utan att bli skadad. 

Is = Korttidsströmmen genom en kabel. 

Ikt = Högsta kortslutningsströmmen som kabeln klarar under 1 sekund. 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = (
𝐼𝑠
𝐼𝑘𝑡
)
2

 

 

4.3 Kortslutningsberäkningar 
Här beskrivs tillvägagångssättet och vad man bör tänka på då man gör 

kortslutningsberäkningar. 

Man bestämmer sig för en spänning att räkna på. Det är lämpligt att använda sig 

av driftspänningen. 

När man gör kortslutningsberäkningar är det viktigt att komma ihåg att det inte är 

tillåtet att addera impedanser som hänförs till olika spänningsnivåer. 

Impedansen för transformatorer anges ofta med en procentsats. Transformatorns 

resistans anges med ur och reaktansen anges med ux. För att räkna ut 

transformatorns resistans och reaktans används ekvationerna 7 och 8: 

 

 

Rt = Transformatorn resistans. 

Xt = Transformatorns reaktans. 

ur = Transformatorns resistans i procentsats. 

ux = Transformatorns reaktans i procentsats. 

Ue = Den spänning man vill hänföra resistansen, reaktansen eller impedansen till. 

Sn = Transformatorns kortslutningseffekt. 

 

𝑅𝑡 = 
𝑢𝑟
100

 ×  
𝑈𝑒

2

𝑆𝑛
 

𝑋𝑡 = 
𝑢𝑥
100

 ×  
𝑈𝑒

2

𝑆𝑛
 

 

 

För att räkna om en impedans till en annan spänningsnivå kan man använda 

ekvation 9: 

Z’’ = den impedans som är hänförd till den spänningsnivå som man använder sig av. 

Z’ = Impedansen på den spänningsnivå som man inte vill använda. 

Ux = Den spänning som impedansen Z’ är hänförd till 

𝑍′′ = 𝑍′  ×  (
𝑈𝑒
𝑈𝑥
)
2

 

Impedansen från överliggande nät kan man räkna ut med ekvation 10: 
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Ekvation 10 

Ekvation 11 

Ekvation 12 

Ekvation 13 

Ekvation 14 

Znät = nätets impedans 

Unät = Nätets spänning 

Snät = Nätets kortslutningseffekt 

𝑍𝑛ä𝑡 =
𝑈𝑛ä𝑡

2

𝑆𝑘𝑛ä𝑡
 

 

Då man har räknat om alla impedanser till den spänningsnivå som man vill 

beräkna kortslutningsströmmen på summerar man ihop alla impedanser och 

använder ekvationen för kortslutningsström eller kortslutningseffekt. 

De spänningar som blir i olika punkter under en kortslutning kan ha inverkan på 

reläskyddets funktion och kan därför vara viktiga att räkna ut [1]. 

När man har kortslutningsströmmen och alla impedanser i kretsen är det enkelt 

att räkna ut de strömmar som blir på olika ställen och de spänningar som blir vid 

en kortslutning. Med ekvation 11 kan man räkna ut strömmar hänfört till olika 

sidor på transformatorerna: 

Is = Strömmen på sekundärsidan. 

Ip = Strömmen på primärsidan. 

Np = Antalet lindningsvarv på primärsidan. 

Ns = Antalet lindningsvarv på sekundärsidan. 

𝐼𝑠
𝐼𝑝
= 
𝑁𝑝

𝑁𝑠
 

 

När man vet strömmen och impedansen kan man räkna ut spänningen som blir 

över motståndet med ohms lag enligt ekvation 12.  

Uf = Fasspäning 

Z = Impedas 

I = Ström 
𝑈𝑓 = 𝑍 ×  𝐼 

Man anger ofta huvudspänningen och då blir spänningen enligt ekvation 13: 

Uh = Huvudspänning 

𝑈ℎ = √3 ×  𝑍 ×  𝐼 

4.4 Per unit beräkningar 
Per unit används för att lätt kunna jämföra och beräkna bl.a. effekt, ström, 

impedans, magnetiskt flöde m.m. för olika spänning och effektnivåer och kan 

vara användbart för bl.a. kortslutningsberäkningar. Per unit är en procentsats 

mellan ett basvärde och det aktuella värdet enligt ekvation 14 [10]:  

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑢 =  
𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐵𝑎𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
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Ekvation 15 

Ekvation 16 

Då man räknar med per unit för impedansen som finns i transformatorer kan 

både primärsidan och sekundärsidan använda sig av samma per unit värde för 

olika basvärden och då få fram impedansen hänförd till primär eller 

sekundärsidan. Här nedan härleds hur transformatorernas procentvärde (per unit 

värde) för impedansen räknas ut och kan användas: 

Impedansen räknas ut med ekvation 15 och 16. Märkspänning och märkeffekt 

ger basvärdet på impedansen. p visar att det är primärsidan och s visar att det är 

sekundärsidan: 

Zpb = Basimpedansen på primärsidan. 

Zsb = Basimpedansen på sekundärsidan. 

Zp = Impedansen på primärsidan. 

Zs = Impedansen på sekundärsidan. 

Ubp = Bashuvudspänningen på primärsidan. 

Ubs = Bashuvudspänningen på sekundärsidan. 

Up = Huvudspänningen på primärsidan. 

Us = Huvudspänningen på sekundärsidan. 

Sb = Baseffekten (Märkeffekten) 

Zp,pu = Zs,pu = Transformatorns impedans i procent. 

𝑍𝑝𝑏 = 
𝑈𝑏𝑝

2

𝑆𝑏
 

𝑍𝑠𝑏 = 
𝑈𝑏𝑠

2

𝑆𝑏
 

Om man slår ihop ekvationerna kan man visa att kvoten mellan basvärdena för 

impedanserna hänfört till primär och sekundärsidan är samma sak som kvoten 

för transformatorns omsättning i kvadrat. 

𝑍𝑝𝑏

𝑍𝑠𝑏
= 

𝑈𝑏𝑝
2

𝑆𝑏
𝑈𝑏𝑠

2

𝑆𝑏

= 
𝑈𝑏𝑝

2

𝑈𝑏𝑠
2 =

𝑁𝑝
2

𝑁𝑠
2  

Om man löser ut Zpb och Zsb får man ekvationen som används för att beräkna 

impedansen hänfört till en viss spänningsnivå: 

𝑍𝑝𝑏 = 𝑍𝑦𝑏  ×  
𝑁𝑝

2

𝑁𝑠
2 = 𝑍𝑠𝑏  ×  (

𝑁𝑝

𝑁𝑠
)
2

= 𝑍𝑠𝑏  ×  (
𝑈𝑝

𝑈𝑠
)
2

 

𝑍𝑠𝑏 = 𝑍𝑝𝑏  ×  
𝑁𝑝

2

𝑁𝑠
2 = 𝑍𝑝𝑏  ×  (

𝑁𝑝

𝑁𝑠
)
2

= 𝑍𝑝𝑏  ×  (
𝑈𝑝

𝑈𝑠
)
2

 

 

 

Nu går det visa att Zp,pu = Zs.pu 
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𝑍𝑝.𝑝𝑢 = 
𝑍𝑝

𝑍𝑝𝑏
= 

𝑍𝑠  ×  (
𝑁𝑝
𝑁𝑠
)
2

𝑍𝑠𝑏  ×   (
𝑁𝑝
𝑁𝑠
)
2 =

𝑍𝑠
𝑍𝑠𝑏

= 𝑍𝑠.𝑝𝑢 

4.5 Jordfelsskydd 
Jordfelsskyddet som befinner sig närmast felet ska lösa ut. Om det blir ett stumt 

jordfel kommer felet ge en spänningshöjning om nätet är högimpedansjordat. 

Spänningen kommer då bli ungefär lika stor som huvudspänningen som är √3 

gånger högre än fasspänningen. Men spänningen kommer bli olika stor på olika 

delar av nätet och därför ska man ställa in jordfelsskyddet efter den spänning 

som blir inom det område som skyddet ”bevakar”. Skyddet ska lösa ut för den 

spänning som blir om felet sker nära skyddet. Om man gör på det sättet kommer 

skyddet närmast felet att lösa ut och det är det man vill. Om nätet är ojordat kan 

ännu större spänningar uppstå än huvudspänningen. Men oftast jordas de 

svenska näten med resistans eller reaktansmotstånd vilket gör att spänningar blir 

högst lika stor som huvudspänningen [2]. 

4.6 Differentialskydd 
4.6.1 Allmänt om differentialskydd 
Differentialskydd har till uppgift att mäta skillnaden på strömmar. Då man 

använder differentialskydd på transformatorer mäter man skillnaden i 

strömmarna på primär och sekundärsidan. Strömmarna på primär och 

sekundärsidan är olika på en transformator och därför måste strömmarna som 

reläskyddet mäter skalas om så att de blir lika. Då kommer skyddet kunna 

detektera fel på transformatorn om strömmarna blir olika. Transformatorer har 

också egna inbyggda skydd som detektera vissa fel [4]. 

Det finns några viktiga punkter man måste tänka på då man ska använda 

differentialskydd för transformatorer. Den ström som blir vid inkoppling av 

transformatorn kan göra att skyddet löser ut. I följande avsnitt kommer det 

beskrivas vad man bör tänka på. Figur 5 visar ett differentialskydd med två 

strömtransformatorer på vardera sida om en transformator. 
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Figur 5: Figuren visar ett differentialskydd som skyddar en transformator mot fel. Sekundärströmmarna 

från strömtransformatorerna går till differentialskyddet. 

 

4.6.2 Inkoppling av transformator 
Differentialskyddet får inte lösa ut för den stora ström som uppkommer vid 

inkoppling av en transformator. Vid inkopplingen uppstår det en hög halt av 2:a 

överton som skyddet måste känna av och blockera utlösningsfunktionen. Samma 

typ av ström uppkommer då spänningen kommer tillbaka efter ett 

frånkopplingsfel [4], [11]. 

4.6.3 Transformatorns olika kopplingar 
Transformatorer är ofta olika kopplade på upp och nedsidan. Om transformatorn 

är kopplade på olika sätt innebär det att strömmarna kommer ha olika fasvridning 

[12]. Differentialskydd måste ställas in så att de kompenserar för fasskillnaden så 

att skyddet kan omvandla strömmarna från primär och sekundärsidan så att de 

hamnar i samma fasläge. YNyn6 och Dd0 är exempel på två transformatorer 

med olika kopplingsgrupper. Y innebär att transformatorn är Y kopplad och D 

innebär att transformatorn är deltakopplad. Stora bokstäver är uppsidan och små 

bokstäver är nedsidan. Siffran i slutet visar nedsidans fasläge i förhållande till 

uppsidans fasläge [1]. Siffrorna är från 0-12 och alltså från 0-360º. Siffran 6 

innebär alltså att transformatorns primär och sekundärsida är 180º från varandra. 

I differentialskyddens manualer står det hur man gör inställningar för olika 

kopplingsgrupper. Figur 6 visar kopplingarna YNyn0 och Dd6 i visardiagram. 
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Figur 6: I figuren ser man visardiagrammen för en YNyn0 och en Dd6 kopplad transformator. Bokstäverna 

är de olika faserna. Stora bokstäver innebär att det ör faser på primärsidan och små bokstäver ör faserna 

på sekundärsidan av transformatorn. 

4.6.4 transformatorns skyddszon 
I Differentialskyddets skyddszon (interna fel) ingår all utrustning mellan 

strömtransformatorerna som är på primär och sekundärsidan av transformatorn. 

Differentialskydd går ibland att ställa in så att de skyddar mot interna fel, alltså 

transformatorn och kablar och skenor till transformatorn. Men skydden kan också 

ställas in så att de skyddar mot fel utanför skyddszonen [12]. 

4.6.5 Differentialströmmar som skyddet inte ska lösa ut för 
Differentialskyddet för en transformator kommer alltid ha en ström som visar att 

strömmarna inte är lika. Den differentialströmmen beror bl.a. på att lindningarna i 

transformatorn och strömtransformatorerna kan vara fel. Lindningskopplarna gör 

att transformatorns omsättning ändras och då kommer skyddet se en 

differentialström om skyddet inte tar hänsyn till lindningskopplaren [11]. Man 

ställer in skyddet så att den tillåter en viss ström som motsvarar den ström som 

skyddet kommer att se då man använder lindningskopplare men man ställer 

även in skyddet så att den tillåter den differentialström som skyddet mäter p.g.a. 

mätfel från strömtransformatorer, reläskydd, fel i lindningen på 

strömtransformatorer, transformatorförluster m.m. Då strömmen genom 

transformatorn ökar kommer även differentialströmmen öka och därför tillåter 

skyddet en högre differentialström för högre ström genom transformatorn. 

Differentialströmmen kommer då att motsvara en viss procent (som hålls 
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Igenom/In 

Ekvation 17 

Ekvation 18 

konstant) av den genomgående strömmen. Här nedan visas hur det går till att 

räkna ut differentialströmmen i förhållande till den totala strömmen på primär och 

sekundärsidan: 

 
Figur 7: Figuren visar vilka strömmar som differentialskyddet löser ut för. Skyddet ska lösa ut för strömmar 

som befinner sig ovanför sträcket. 

 

 

I1 = primärströmmen 

I2 = Sekundärströmmen 

Igenom = Den totala strömmen genom transformatorn delat med 2. Brukar anges med ett värde 

som delas med In (märkström). 

Idiff = Differentialströmmen genom transformatorn. Brukar anges med ett värde som multipliceras 

med In (märkström). 

𝐼𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 =
𝐼1 + 𝐼2
2

 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 = |𝐼2 − 𝐼1| 

Skyddet ska lösa ut i området ovanför strecket. Den första delen av figur 7 (Där 

derivatan är 0) är den differentialström som blir bl.a. p.g.a. förluster i 

transformatorn och mätfel. Då differentialströmmen stiger över det värdet ska 

skyddet lösa ut. Då strömmen genom transformatorn ökar kommer också 

differentialströmmen, bl.a. p.g.a. mätfel, bli större och då måste skyddet lösa ut 

för en större differentialström som ökar linjärt med strömmen genom 

transformatorn. Skyddet klarar inte av hur hög ström som helst och kommer 

därför lösa ut vid ett visst värde på strömmen genom transformatorn (Imax i 

figuren). 

Enligt figuren är dessa differentialströmmar tillåtna för att skyddet inte ska lösa 

ut: 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓  < 𝐼𝑛 ∗ 𝑦, 𝑑å 0 < 𝐼𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 < 𝑙𝑛 ∗ 𝑥 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 < 𝑘(𝐼1 + 𝐼2), 𝑑å 𝑙𝑛  ×  𝑥 < 𝐼𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 < 𝐼𝑚𝑎𝑥  
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4.6.5.1 Minsta tillåtna differentialström (P i figuren) 

Man tillåter att en viss differentialström finns utan att skyddet löser ut. Här nedan 

förklaras vad man ska ta hänsyn till för att göra inställningen för minsta tillåtna 

differentialström utan att skyddet löser ut. Minsta tillåtna differentialström är P i 

figur 7. 

4.6.5.1.1 Transformatorns tomgångsström 

Transformatorns tomgångström kommer göra att skyddet mäter en viss 

differentialström. Normalt är tomgångsförlusterna för en transformator 1 % då 

transformatorn går med märkström och märkspänning. Men oftast är det bara 

tillverkaren som vet vad de exakta tomgångsförlusterna är för transformatorn och 

därför är det vanligt att man ställer in reläskyddet med en tomgångsström på 

10 % för att vara helt säker på att skyddet inte löser ut p.g.a. tomgångsströmmar 

[3]. 

4.6.5.1.2 strömtransformatorernas mätfel 

Strömtransformatorer kommer ge olika mycket mätfel för olika strömmar 

eftersom strömtransformatorernas omsättning ändras för olika strömmar. Normalt 

har strömtransformatorer ett maximalt mätfel på 1 eller 3 %. I avsnitt 4.9 förklaras 

teorin om strömtransformatorer lite närmare [3]. 

4.6.5.1.3 reläskyddets mätfel 

Man räknar också med att reläskydden ger ett visst mätfel. T.ex. räknar med att 

reläskyddet SPAD346 maximalt ger ett mätfel på 4 %. 

4.6.5.1.4 marginal 

Det är vanligt att man lägger till ytterligare 5 % för att reläskyddet inte ska lösa ut 

p.g.a. orsakerna som har nämnts ovan. 

4.6.5.2 Inställningar för S i figur 7 

För nyare reläskydd finns en inställning S som innebär en mer noggrann 

inställning för differentialströmmen inom det område där transformatorn använder 

lindningskopplare. En del skydd har ofta ett fast värde där skyddet börjar ”arbeta” 

i område S i figur 7. Det värdet är ofta satt till 0,5(Igenom/In). För att ställa in värdet 

S ska man ta hänsyn till det som förklaras i avsnitten nedan. 

4.6.5.2.1 transformatorns lindningskopplare 

Transformatorn använder lindningskopplare för att hålla spänningen på rätt nivå 

då strömmen ändras i nätet vilket påverkar spänningen. Transformatorns 

tomgångsförluster kommer ändras då spänningen ändras och det gör att även 

differentialströmmen ändras vilket gör en viss differentialström måste tillåtas för 

ett visst läge på lindningskopplaren. 

4.6.5.2.2 Andra saker som påverkar hur S ska ställas in 

Strömtransformatorernas noggrannhet påverkar inställningen S. Man adderar 

noggrannheten av strömtransformatorerna med varandra. 

Reläskyddets noggrannhet påverkar inställningen. 
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Man lägger till en marginal på 5 % för att skyddet garanterat inte ska lösa när det 

inte finns något fel [3]. 

4.6.5.3 Inställning för maximala strömmen 

När differentialströmmen har nått till ett visst värde ska det lösa ut även om det 

inte är ett fel i transformatorn. Skyddet fungerar då också som ett skydd för 

överström. Normalt ställer man in skyddet på 6-10 gånger märkström. Vid 

uppstart av transformatorn blir strömmen ofta större än 10 gånger märkström. 

Men reläskyddet kommer bara lösa ut om grundtonen är högre än 6-10 gånger 

märkström vid uppstart av transformatorn. Men om grundtonen är högre än den 

inställning som skyddet ska lösa ut för och halten av 2:a övertonen är hög så 

kommer skyddet inte lösa ut eftersom skyddet inte löser ut då halten av 2:a 

övertonen är för hög. Mest troligt håller transformatorn på att starta upp om 

grundtonen är stor och halten av 2:a övertonen är hög och då är det bra att 

skyddets utlösningsfunktion blockeras. 

4.6.5.4 Blockering av andra övertonen 

Vid uppstart av transformatorn kommer strömmen bli stor och bestå av en hög 

halt av 2:a övertonen. Reläskyddet kommer blockeras då 2:a övertonen består 

av en viss procent av grundtonen. Normalt ställer man in skydden så att det 

blockeras då halten av 2:a övertonen är 15 % av grundtonen. [3]. 

4.6.5.5 Övermagnetisering av transformatorn och blockering av 5:e övertonen. 

Vid en hög ström som kallas märköverström kommer flödestätheten att bli stor så 

att flödestätheten inte längre kommer öka med ökad ström. Kärnan är då mättad 

och det kommer inte induceras någon spänning vilket innebär att det inte 

kommer gå någon ström på sekundärsidan då strömmen på primärsidan är för 

hög. Anledningen till de höga strömmana är ofta överspänningar eller en 

sänkning av frekvensen. I ekvation 20 kan man se att det inte längre induceras 

någon spänning när det magnetiska flödet inte ändras. Strömmen kommer då 

inte längre vara sinusformad utan den kommer vara klippt för en viss ström. 

Strömmen kommer då att bestå av en hög halt av 5:e övertonen. För att skyddet 

inte ska lösa ut för att kärnan blir mättad är det vanligt att man ställer in 

reläskydden så att utlösningsfunktionen blockeras vid 35 % av 5:e övertonen. I 

figur 10 ser man att sinuskurvan blir klippt så att den inte längre får sinusform. 

4.7 Överlastskydd 
4.7.1 Allmänt om överlastskydd 
Överlastskyddet ska skydda den svagaste komponenten som ofta är en kabel 

eller en transformator. Skyddet ska lösa ut då en ström som är högre än den 

högsta ström som anläggningsdelen klarar av utan att bli skadad har gått genom 

en komponent under en tillräckligt lång tid så att energiförlusterna i komponenten 

är så stora att komponenten uppnår en viss temperatur som är skadlig eller 

förkortar livslängden för komponenten. Man tillåter alltså att en ström som är 

större en vad anläggningsdelen klarar av få gå genom anläggningsdelen en viss 
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Ekvation 19 

tid. Skyddet använder sig av en tid/ström kurva för att avgöra när temperaturen 

har blivit för hög. 

4.7.2 Tid/ström kurva 
Anläggningsdelen har ofta en viss tillåten korttidsström som används för att ställa 

in en tid/ström kurva som visar hur länge en viss ström får finnas innan skyddet 

löser ut. En viss ström motsvarar en viss temperatur. Skyddet integrerar hela 

tiden strömmarna över tid och håller då koll på vilken sluttemperatur den aktuella 

strömmen kommer ge från den aktuella temperaturen. Om strömmen går till ett 

lägre värde kommer skyddet också räkna ut den lägre temperatur som blir med 

hjälp av tid/ström kurvan. Det som avgör hur tid/ström kurvan kommer se ut går 

att läsa om här nedan. 

4.7.2.1 Det som påverkar utseendet av tid/ström kurvan 

Omgivningstemperaturen påverkar hur uppvärmningen av t.ex. kabeln ser ut. Om 

man har en kabel utomhus sätter man ofta omgivningstemperaturen på 20 ºC. 

Det är från den temperaturen som skyddet börjar integrera ström över tid. 

Maximala temperaturen som t.ex. kabeln klarar av kan man ofta hitta i manualer 

hos kabeltillverkarna. Normalt sätter man den maximala temperaturen till 90 ºC. 

Tidskonstanten visar hur mycket kabeln värms upp eller kyls av då lasten 

(strömmen) ändras. Tidskonstanten bestäms efter den tid som det tar för kabeln 

att nå upp till 63 % av den maximala temperaturen som kabeln klarar att hantera 

utan att försämras. Man räknar ofta ut tidkonstanten med den korttidsström som 

kabeln klarar av under en sekund och den ström som kabeln maximalt klarar av 

under ”oändlig tid”. För att räkna ut vad kabeln klarar av under ”oändlig tid” får 

man kolla på kabelförläggningen som man kan läsa om i vissa standarder och 

vissa manualer från kabeltillverkare. Tidskonstanten räknas ut enligt ekvation 19 

[9]:  

τ = Tidskonstant (Tidskonstanten är den tid det tar för den termiska kurvan att nå upp till 63% för 

en viss ström). 

Ikorttid = Korttidsström som en kabel klarar av under 1sekund. 

Imax = Maximala ström som kabeln klarar av under ”oändlig tid”. 

 

𝜏 =  
1

60
 ×  (

𝐼𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥

)
2

 

 

Olika skydd har ofta olika ekvationer för att integrera temperaturen över tid. 

ABB’s skydd ”REF615” använder ekvation 20 för att integrera temperatur över tid 

[5]: 
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Ekvation 20 

Θn = Beräknad aktuell temperatur på ledare (kabel). 

Θn-1 = Beräknad temperatur på ledare vid tidigare tidssteg Δt 

Θfinal = Beräknad sluttemperatur vid aktuell ström. 

Δt = Tidssteg mellan beräkningarna av aktuell temperatur (”samplingstid”). 

Ia = Aktuell ström. 

Iref = Anläggningsdelens tillåtna strömvärde (ledningsströmvärde) i förhållande till märkström. 

Tref = Temperaturökningsfaktor. Temperaturökningsfaktor är den högsta temperatur som 

anläggningsdelen klarar av. 

𝛩𝑛 = 𝛩𝑛−1 + ((
𝐼𝑎
2

𝐼𝑟𝑒𝑓
2 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑓) − 𝛩𝑛−1) ∗ (1 − 𝑒

∆𝑡
𝜏 ) 

 

4.7.3 Överlastskydd för transformatorer 
Transformatorer klarar ofta av 1,2 gånger märkströmmen under ”oändlig tid” utan 

att livslängden på isolationen blir kortare. Men då transformatorn överstiger en 

viss temperatur kommer livslängden på isolationen att blir kortare än om 

transformatorn hade varit kallare. Oftast är 90 grader en gräns för den 

temperatur som är acceptabel för en transformatorlindning [4]. 

4.8 Överströmsskydd 
4.8.1 Allmänt om överströmsskydd 
Överströmsskydd ska skydda anläggningen eller en viss del av anläggningen 

som t.ex. en transformator från överströmmar. En del överströmsskydd går att 

ställa in på flera steg där det högsta steget oftast har den högsta strömmen och 

den kortaste utlösningstiden. 

Det finns en del saker att tänka på då man ställer in överströmsskydd. Strömmen 

man ställer in får inte vara större en den minsta kortslutningsström (den tvåfasiga 

kortslutningsströmmen) som kan gå genom komponenten. Om skyddet ställs in 

på en högre ström kommer skyddet inte lösa ut för den minsta 

kortslutningsströmmen. I figur 8 ser man ett exempel på inom vilket strömområde 

som skyddet bör arbeta inom. Man måste också kolla på selektivplaner då man 

ställer in överströmsskydd så att skyddet närmast felet löser ut. Då måste man 

framförallt kontrollera tidsinställningen. Om tiden ligger på för länge för en viss 

ström finns risken att ett annat skydd som ligger högre eller lägre ner i nätet löser 

ut före skyddet som sitter vid platsen närmast felet. En till sak att tänka på är att 

säkringar i anläggningen är till för att lösa ut före skydden vilket innebär att 

överströmsskyddet bör ställas in med en ström och en tid som gör att den inte 

löser ut före säkringarna. 

 

4.8.2 Överströmsskyddets minsta steg 
Överströmsskyddets minsta steg bör ställas in högre än märkströmmen. Om man 

även använder ett överlastskydd på samma plats bör man ställa in 

överströmsskyddet så att det inte löser ut före överlastskyddet. Om 
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överlastskyddet t.ex. är inställt på 1,2 gånger märkström så kan ett lämpligt värde 

på överströmsstegets minsta steg vara t.ex. 1,5 gånger märkström. Om 

strömmen är över 1,5 gånger märkström är det troligtvis inte p.g.a. överlast utan 

då är det mer troligt att det är något fel någonstans och då är det bra om 

överströmsskyddet kan upptäcka felet snabbare än överlastskyddet och därför 

kan man ställa in överströmsskyddet på en kort tid så att det löser ut före 

överlastskyddet. Överströmsskyddets minsta steg kan vara inställd på en längre 

tid än de övriga två steg som normalt finns på nyare skydd. 

4.8.3 Överströmsskyddets mellersta steg 
Överströmsskyddets mellersta steg ställs in på en något lägre ström än det 

högsta steget men med en längre tidsfördröjning. Det här steget är till för att lösa 

ut om det blir något fel på det underliggande skyddet som gör att felet inte 

kopplas bort som det ska. Det är därför man ställer strömmen något lägre än det 

hösta steget eftersom strömmen kommer bli lägre i den här punkten om 

kortslutningen sker längre ner i nätet. Om underliggande skydd totalt har en 

utlösningstid på t.ex. 200 ms (total tid innan felet är helt bortkopplat, alltså 

reläskyddstid, brytartid m.m.) ska det mellersta steget ställas in på en tid som är 

över 200 ms så att det inte löser ut före underliggande skydd och så att det inte 

löser ut före högsta steget. 

4.8.4 Överströmsskyddets högsta steg 
Överströmsskyddets högsta steg ställs oftast in efter den lägsta 

kortslutningsströmmen (tvåfasig kortslutningsström). Den lägsta 

kortslutningsströmmen räknar man ut från den lägsta kortslutningseffekten 

(Skmin). Man brukar multiplicera lägsta kortslutningsströmmen med en faktor 0,7 

för att bl.a. kompensera för mätfel så att skyddet garanterat löser ut vid en 

kortslutning. Tiden ställs in så att tiden blir högre än den tid det tar för 

underliggande skydd att skicka blockeringssignal till skyddet så att det inte löser 

ut om ett fel har inträffat längre ner i nätet. Men tiden får inte bli längre än vad 

den svagaste anläggningsdelen klarar av vid högsta kortslutningsström. Den 

högsta kortslutningsströmmen beräknas från den högsta kortslutningseffekten 

(Skmax) från överliggande nät. Tiden som den svagaste kortslutningsdelen klarar 

av räknas ut med ekvation 6 (ekvationen gäller för kablar): 
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Figur 8: Figuren visar vilka lämpliga strömmar som överlastskyddet och de olika stegen i 

överströmsskyddet bör lösa ut för. In är märkströmmen och Ik2 är den tvåfasiga kortslutningsströmmen 

som är den minsta kortslutningsströmmen. 

4.8.5 Selektivplaner 
Selektivplaner behövs för att skyddet närmast felet ska lösa ut. För 

överströmsskydd ställer man framförallt in tidsinställningar så att rätt skydd ska 

lösa ut. Om skyddet känner av t.ex. en kortslutningsström så vet man att felet 

inte ligger högre upp men felet kan ligga längre ner. När man ställer in 

överströmsskydd behöver man inte tänka på hur överliggande skydd är inställt 

eftersom skyddet kommer att skicka blockeringssignal till det överliggande 

skyddet om att inte lösa ut eftersom felet inte är vid det överliggande skyddet. 

Men man måste veta inställningen på underliggande skydd så att skyddet inte 

löser ut före det. Figur 9 visar vilka skydd som känner av ett fel i Punkt A. 

 

Figur 9: I figuren sker en kortslutning i punkt A. De två överliggande skydden känner av felet medan 

underliggande skydd (skydd 3) inte känner av felet (Ingen generering nedanför skydd 3). 

 

Det finns två olika typer av tidskarakteristik för tidsinställningarna. Om man 

använder konstanttidskarakteristik blir det betydligt lättare att göra 

selektivitetsplaner. Konstanttidskarakteristik är lämpligt att använda om 

kortslutningseffekten varierar mycket i nätet. Det är betydligt svårare att göra 
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Ekvation 21 

selektivplaner med inverttidskarakteristik men det går bra att använda om 

kortslutningseffekten hålls ganska konstant i nätet men det går också bra att 

använda konsttantidskarakteristik då kortslutningseffekten hålls konstant. 

Inverttidskarakteristik innebär att skyddet löser ut olika snabbt för olika strömmar. 

Konstattidskarakteristik innebär att skyddet löser ut då strömmen har passerat ett 

visst värde och löser då ut för en tid som är densamma för olika strömmar. 

4.9 Strömtransformatorer 
Strömmen i kraftkablar kan vara flera tusen amper och nya reläskydd mäter ofta i 

mA-området och därför behövs strömtransformatorer för att transformera ner 

strömmen som går i kraftkabeln till en ström som reläskyddet klarar av. 

Strömtransformatorn måste väljas efter de högsta strömmar som kan gå i kabeln. 

Strömtransformatorer har olika noggrannhetsklasser. Noggrannhetsklassen visar 

hur mycket strömtransformatorn visar fel vid den aktuella strömmen. Vanliga 

benämningar för strömtransformatorers noggrannhet är 5P och 10P. 

Noggrannhetstalet 5P innebär att transformatorn har en noggrannhet på 1 % av 

den aktuella strömmen och 10P innebär en noggrannhet på 3 % vid den aktuella 

strömmen. 

Hur mycket transformatorn belastas kommer påverka noggrannheten. 

Strömtransformatorns belastning heter börda och utrycks i skenbar effekt VA 

(Z×I^2). Bördan är belastningen på sekundärsidan. Bördan påverkar hur stor den 

inducerade spänningen blir på sekundärsidan och påverkar alltså flödet i kärnan. 

En hög börda ger alltså en hög magnetiseringsström vilket kommer påverka 

mätnoggrannheten. 

Om strömtransformatorn belastas med en så stor ström att kärnan blir mättad 

kommer sekundärströmmen bli distorderad p.g.a. att det induceras mindre 

spänning eller ingen spänning alls då kärnan är mättad (magnetiska flödet är 

konstant). Figur 10 visar hur sekundärströmmen kan se ut då kärnan blir mättad. 

Enligt ekvation 21 ser man att ingen spänning induceras med konstant magnetisk 

flöde (derivatan är 0): 

e = Inducerad spänning 

N = Lindningsvarv 

Φ = magnetiskt flöde 

𝑒 = 𝑁 × 
𝑑Φ
𝑑𝑡
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Ekvation 22 

Ekvation 23 

 

Figur 10: Figuren visar hur sekundärströmmen kan se ut om strömmen på primärsidan är så stor att 

kärnan blir mättad. Strömtransformatorns omsättning ändras eftersom Ip/Is inte längre kommer vara lika 

eftersom strömmen på primärsidan är sinusformad. 

 

Märköverströmstalet visar strömtransformatorns noggrannhet i 

överströmsområdet (där kärnan börjar bli mättad). Märköverströmstalet står efter 

transformatorns noggrannhet. 10 är märköverströmstalet om det t.ex. står på det 

här sättet på strömtransformatorn 5P10. Märköverströmstalet definieras som 

kvoten mellan primär märköverström och primär märkström enligt ekvation 22: 

Fn = märkbördans märköverströmstal 

primär märköverström = Den ström då kärnan börjar vara mättad 

primär märkström = Den ström på primärsidan som är inom noggrannhetstalet. 

 

𝐹𝑛 = 
𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟 𝑚ä𝑟𝑘ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟ö𝑚

𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟 𝑚ä𝑟𝑘𝑠𝑡𝑟ö𝑚
 

För att räkna ut det verkliga överströmstalet för den aktuella strömmen kollar 

man på strömtransformatorns börda enligt ekvation 23: 

Fn = märkbördans märköverströmstal 

Fa = Överströmstalet 

Sin = Sekundärsidans inre börda 

Sn = Sekundärsidans märkbörda 

S = Den aktuella yttre bördan 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑛  ×  
𝑆𝑖𝑛 + 𝑆𝑛
𝑆𝑖𝑛 + 𝑆

 

När man gör inställningar för reläskydd är det rekommenderat att, p.g.a. bl.a. 

strömtransformatorns mätfel, multiplicera strömmen till reläskyddet med en faktor 

0,7 för att skyddet garanterat löser ut vid fel. En del reläskydd går ställa in så att 

skyddet löser ut olika snabbt för olika stora strömmar. Kortslutningsströmmen är 

den ström som ska lösa ut skyddet på kortast tid och det är den strömmen man 

bör multipliceras med en faktor 0,7 eftersom kortslutningsströmmen kan vara så 

stor att det finns risk att strömtransformatorns kärna blir mättad och mätfelet blir 

stort. 
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5 Slutsats 

5.1 Överströmsskyddet 
Överströmsskyddets lägsta steg ställdes in en bit över överlastskyddet. 

Mellanstegets ström ställdes in så att om ett fel inträffar nära underliggande 

skydd ska mellansteget lösas ut om underliggande skydd inte lyckas koppla bort 

felet inom sin bortkopplingstid. Det högsta steget ställdes in efter den lägsta 

kortslutningsströmmen (den tvåfasiga kortslutningsströmmen) multiplicerat med 

en faktor 0,7 för att garantera att skyddet löser ut vid ett fel nära skyddet. 

Tiderna ställdes in så att rätt skydd löser ut. 

5.2 Överlastskyddet 
Transformatorn visade sig vara den svagaste anläggningsdelen och 

överlastskyddet ställdes alltså in efter vad transformatorn klarar av. 

Transformatorn antas klara 1,2 gånger märkström under ”oändlig tid”. Skyddet 

provades för lägsta överlastströmmen (0,54In) och för 0,65In då även tiden 

testades. Teoretiskt ska skyddet lösa ut efter 1978 s med strömmen 0,65In. 

Lägsta strömmen som överlastskyddet löste ut för var 494 mA. Då strömmen 

sattes till 0,65In löste skyddet ut efter 1725 s. 

5.3 Differentialskyddet 
Differentialskyddet ställdes in med flera antaganden, bl.a. mätfel och 

transformatorns tomgångström. Skyddet ställdes in med god marginal så att det 

inte löste ut för tillåtna differentialströmmar. Det var inte möjligt att testa skyddet i 

området över 0,5(Igenom/In) eftersom strömmarna skulle blir för höga och lösa ut 

säkringen. Det skulle vara möjligt att prova skydden över 0,5(Igenom/In) om man 

garanterat vet att en säkring inte kommer lösa ut. 

Skyddet skulle lösa ut då 2:a övertonen är mindre än 15 % av grundtonen men 

då skyddet testades löste det ut för 2:a övertonen ända upp till 23 % av 

grundtonen. Skyddet skulle inte lösa ut då 5:e övertonen är över 35 % av 

grundtonen men då skyddet testades löste det ut oavsett hur stor 5:e tonen var 

av grundtonen. Funktionen som ska blockera skyddet från att lösa ut för stora 

värden på 5:e tonen fungerade alltså inte. 
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6 Diskussion 

Reläskydden är inställda med god marginal men de skulle kunna vara inställda 

mer exakta. 

För överlastskyddet är inställningarna gjorda efter en kabels termiska 

karakteristik eftersom transformatorns termiska karakteristik inte var känd. Om 

man frågar transformatortillverkaren kan man ta reda på hur transformatorn 

termiska karakteristik mer exakt ser ut och då göra en mer exakt inställning på 

överlastskyddet. I den här rapporten har det antagits att transformatorn lindning 

är en vanlig kabel och inställningarna är gjorda efter det. Det är förmodligen 

varmare i en transformator än en kabel som hänger i luft eller är nergrävd i 

marken som kabelförläggningen är vald efter. Om man vet den verkliga 

förläggningen kan man göra inställningarna mer noggrant. 

Differentialskyddet är inställt med god marginal eftersom transformatorns 

tomgångsförluster inte är kända. Om man frågar transformatortillverkaren kan 

man få tag i uppgifterna om transformatorns tomgångsförluster och då göra mer 

exakta inställningar. 

Anledningen till varför övertonsfunktionerna inte fungerade särskilt bra kan vara 

för att det gjordes flera tester tätt inpå varandra. Då skyddet har testats en gång 

för övertoner måste man nog vänta en viss tid innan man kan göra nästa test. 

Det beror förmodligen på att en del komponenter hinner bli varma och då ändras 

deras egenskaper under första testet eller så beror det på att skyddet har en 

blockeringsfunktion då den har löst ut och man måste vänta en viss tid tills 

blockeringsfunktionen försvinner. T.ex. kan resistorer bli varma och då ändras 

deras motstånd. Kanske måste kondensatorer och induktorer hinna ladda ur 

innan man gör nästa test. 

 

Överströmsskyddets högsta steg har ställts in med mycket god marginal. Om 

man vill ställa in det högsta steget mer exakt behöver man göra noggranna 

beräkningar om de mätfel som kan inträffa specifikt för platsen skyddet sitter på. 

Överströmsskyddets mellansteg är inställt med god marginal så att det löser ut 

om det blir fel längre ner i nätet. Men för att göra inställningen för 

mellanströmssteget mer noggrant skulle man kunna ta reda på minsta 

kortslutningsström vid underliggande skydd. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga A 
 

Sökt: Inställningar för överströmsskyddet. 

 

Givet: Skyddet ska ställas in på tre olika steg (3I>, 3I>> och 3I>>>) och ska 

ställas in selektivt så att det löser ut för fel nära skyddet. 

Strömtransformatorns omsättning är 600/1 A (sekundärsidans märkström In = 1).  

Märkströmmen genom krafttransformatorn är 274,5 A. Jag har valt 

märkströmmen efter det värsta fallet som är då transformatorn kör utan fläkt. Det 

Innebär att märkströmmen Int’ på sekundärsidan av strömtransformatorn blir 

274,5/600 ≈ 0,4575 A. 

 

Lösning: Eftersom det finns skydd längre ner i nätet ska skyddet ställas in så att 

det löser ut för fel fram till transformatorerna eftersom transformatorerna har 

egna skydd. Skyddet måste ställas in så att det löser ut för alla 

kortslutningsströmmar och därför måste skyddet ställas in efter lägsta 

kortslutningsströmmen som är den tvåfasiga. 

För att räkna ut lägsta korslutningsström måste man veta lägsta 

kortslutningseffekten från överliggande nät och totala impedansen fram till 

platsen inom skyddets skyddszon. 

Impedansen från överliggande nät räknas ut med den här ekvationen: 

Znät = nätets impedans 

Uh = Nätets spänning 

Snät = Nätets kortslutningseffekt 

𝑍𝑛ä𝑡 =
𝑈ℎ

2

𝑆𝑘𝑛ä𝑡
 

Överliggande nät har spänningen 40 kV. 

𝑍𝑘(40) =
𝑈2

𝑆𝑘𝑚𝑖𝑛
=

402 𝑘𝑉

374 𝑀𝑉𝐴
≈ 4,28 Ω 

Spänningen vid anläggningen är 42 kV. Impedansen från överliggande nät måste 

alltså hänföras till 42 kV. Det kan man göra med den här ekvationen: 

Z’’ = den impedans som är hänförd till den spänningsnivå man använder sig av. 

Z’ = Impedansen på den spänningsnivå man inte vill använda. 

Ue = Den spänningsnivå man vill använda. 

Ux = Den spänning som impedansen Z’ är hänförd till 

𝑍′′ = 𝑍′  ×  (
𝑈𝑒
𝑈𝑥
)
2
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𝑍′′ = 4,28 ×  (
42 𝑘𝑉

40 𝑘𝑉
)

2

≈ 4,72 Ω 

 

 

 

Kabeln mellan överliggande nät och skyddets skyddszon är AXKJ 630 mm2 och 

0,320 km lång. Resistansen är 0,0469 Ω/km och induktansen 0,52 mH/km. 

Värdena för resistansen och induktansen är tagna från produktbladet hos 

kabeltillverkaren. Impedansen för kabeln räknas ut här nedan: 

XL = Induktansen för en viss frekvens i Ω. 

L = Induktansen i H (henry). 

ω = vinkelhastigheten i rad/s (2πf). 

𝑋𝐿 = 𝐿 ×  ω 

𝑋𝐿 = 0,52 𝑚𝐻 × 0,320 ×  2π50 ≈ 0,0942 Ω 

Resistansen i kabeln blir: 

𝑅 = 0,0469 × 0,320 ≈ 0,0150 Ω 

Impedansen i kabeln räknas ut med den här ekvationen: 

Z = impedansen. 

𝑍 = √𝑋𝐿
2 + 𝑅2 

𝑍 = √0,09422 + 0,01502 ≈ 0,0954 Ω 

Den totala impedansen blir då: 

4,72 + 0,0954 = 4,8154 Ω (Antar att argumentet φ är lika för impedanserna i det 

komplexa talplanet) 

 

Den tvåfasiga kortslutningsströmmen kan nu räknas ut med den här ekvationen: 

U = √3 × 𝑈𝑓 = Huvudspänningen 

Zk = Impedansen i en fas. (Faserna antas ha lika impedans). 

𝐼𝑘2 = 
𝑈

2 × 𝑍𝑘
 

𝐼𝑘2 = 
42 𝑘𝑉

2 ×  4,8154
≈ 4361 𝐴 

Den minsta kortslutningseffekten blir då: 

S = Skenbara effekten 

U = spänningen (I det här fallet med tvåfasig kortslutning blir det huvudspänningen) 

I = strömmen 

𝑆 = 𝑈 × 𝐼 



36 

 

𝑆 = 42 𝑘𝑉 × 4361 ≈ 183 𝑀𝑉𝐴 

För att kompensera för bl.a. mätfel ska kortslutningsströmmen multipliceras med 

en faktor 0,7. 

Kortslutningsströmmen som skyddet ska ställas in efter blir då: 

𝐼𝑘 = 4361 × 0,7 ≈ 3052 A 

Det högsta steget 3I>>> ska alltså ställas in på 3052 A. 

 

Det mellersta steget 3I>> ställs in på en ström som multipliceras med en faktor 

0,6 av den tvåfasiga kortslutningsströmmen. Anledningen till att det mellersta 

steget ställs in lägre än det högsta steget är att det mellersta steget är till för att 

bryta fel som underliggande skydd misslyckas koppla bort. Då ett fel inträffar vid 

de underliggande skydden kommer en lägre kortslutningsström passera skyddet 

än om felet hade inträffat vid skyddet och därför ställs mellersta steget in med en 

faktor 0,6 av den tvåfasiga kortslutningsströmmen. 

Det lägsta steget 3I> ställs in på 1,5Int’ = 0,68In. Då kommer överlastskyddet lösa 

ut för fel mellan 1,2Int’ – 1,5Int’. Då strömmen är över 1,5Int’ är det troligtvis inte 

överlast. Då är det mer troligt att det är något annat fel. 

 

Tidsinställningar 

Felet får inte ligga på för lång tid så att kabeln till transformatorn blir skadad 

(Tiden bör naturligtvis ställas in efter den högsta tid som transformatorn klarar av 

men den tiden var inte känd). Tiden som kabeln klarar av vid högsta 

kortslutningsström går att räkna ut med den högsta kortslutningsströmmen och 

korttidsströmmen för kabeln. Tiden ska räknas ut efter den högsta 

kortslutningsströmmen (den trefasiga = enfasiga) eftersom det är den som ger 

mest värme. Den högsta kortslutningsströmmen blir före kabeln eftersom skyddet 

sitter där. Korttidsströmmen går att få från kabeltillverkaren och står i även i 

standarder. Formeln för att räkna ut tiden finns i standarden SS4241407. 

tmax = Högsta tiden som kabeln klarar av utan att bli skadad i sekunder. 

Is = Korttidsströmmen. 

Ik = Högsta kortslutningsströmmen. 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = (
𝐼𝑠
𝐼𝑘
)
2

 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = (
59,5 𝑘𝐴

42 𝑘𝑉/√3
4,72

)

2

≈  134 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 
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Impedansen i ekvationen ovan är satt till 4,72 Ω vilket är impedansen innan 

kabeln. Det är alltså den ström som blir om felet inträffar just i början av kabeln 

vilket är den högsta strömmen och således det värsta fallet. 

Felet måste alltså kopplas bort snabbare än 134 sekunder. 

Det minsta steget 3I> kan ställas in på en tid som är högre än de övriga stegen. 

Men det är bra om det löser ut så fort som möjligt men inte så snabbt att ett 

underliggande skydd inte hinner lösa ut eftersom minsta steget inte blockeras. 

1,4 s är lämpligt. 

Det mellersta steget 3I>> ställs in så att den löser ut om ett underliggande skydd 

inte har lyckats koppla bort felet. 400 ms är en lämplig inställning. Då hinner 

garanterat ett underliggande skydd koppla bort felet. 

Det högsta steget 3I>>> ska ställas in på en tid som är högre en den tid det tar 

för underliggande skydd att koppla bort felet och skicka blockeringssignal till 

överliggande skydd. Normalt kopplas ett fel bort på ca 50 ms och att skicka 

blockeringssignal tar ca 100 ms. Då är en lämplig inställning för det högsta steget 

200 ms. 

 

Svar: Lägsta steget 3I> ställs in på 0,68In och 1,4 s. 

Mellersta steget 3I>> ställs in på 0,6Ik2 ≈ 4,36In och 400 ms. 

Högsta steget 3I>>> ställs in på 0,7Ik2 ≈ 5,08In och 200 ms. 

  



38 

 

 

Bilaga B 
Sökt: Inställningar för överlastskyddet. 

Givet: Skyddet ska ställas in så att det skyddar den svagaste delen i 

anläggningen och ska också ställas in så att det löser ut för strömmar som är 

mindre än överströmsskyddets minsta steg 3I> eftersom skydden mäter på 

samma ställa i anläggningen. 

Strömtransformatorn omsättning är 600/1 A. (Strömtransformatorn märkström på 

sekundärsidan In = 1) 

Märkströmmen genom krafttransformatorn är 274,5 A. Jag har valt 

märkströmmen efter det värsta fallet som är då transformatorn kör utan fläkt. Det 

Innebär att märkströmmen Int’ på sekundärsidan av strömtransformatorn blir 

274,5/600 ≈ 0,4575 A. 

 

Lösning: Först måste man undersöka vilken del i anläggningen som är den 

svagaste delen och behöver skyddas mot överbelastning. I det här fallet är det 

antingen kabeln efter skyddet som går till transformatorerna eller så är det 

transformatorerna som är den svagaste delen. Det är den anläggningsdel som 

klarar den minsta strömmen som är den svagaste anläggningsdelen. 

 

Transformatorn klarar strömmar som är mindre eller lika med 1,2 × märkström 

under ”oändlig tid”. Den högsta strömmen som transformatorerna tillsammans 

klarar av är: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1,2 × 274,5 ≈ 329 𝐴 

 

Med bra förläggningssätt motsvarar det ungefär en kabel med arean 150 mm2. 

Troligtvis behövs större area på kabeln eftersom det verkliga förläggningssättet 

troligtvis minskar kabelns högsta ström. Men arean 150 mm2 är mycket lägre än 

arean för kabeln mellan skyddet och transformatorn (630 mm2) och därför kan 

man anta att transformatorn är den svagaste delen. 

 

Transformatorn räknas som överbelastad då temperaturen har nått upp till 90 ºC. 

 

Reläskyddet integrerar temperaturens värde med hjälp av den aktuella 

strömmens värde och temperaturen vid tidigare tidssteg enligt den här 

ekvationen: 
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Θn = Beräknad aktuell temperatur på ledare (kabel). 

Θn-1 = Beräknad temperatur på ledare vid tidigare tidssteg Δt 

Θfinal = Beräknad sluttemperatur vid aktuell ström. 

Δt = Tidssteg mellan beräkningarna av aktuell temperatur (”samplingstid”). 

τ = Tidskonstant (Tidskonstanten är den tid det tar för den termiska kurvan att nå upp till 63% för 

en viss ström). 

I = Aktuell ström. 

Iref = Anläggningsdelens tillåtna strömvärde (ledningsströmvärde) i förhållande till märkström. 

Tref = Temperaturökningsfaktor. Temperaturökningsfaktor är den högsta temperatur som 

anläggningsdelen klarar av. 

𝛩𝑛 = 𝛩𝑛−1 + ((
𝐼2

𝐼𝑟𝑒𝑓
2 × 𝑇𝑟𝑒𝑓) − 𝛩𝑛−1) × (1 − 𝑒

∆𝑡
𝜏 ) 

Om man antar att det termiska värdet är 0 då strömmen slås på kan man skriva 

om ekvationen för att kunna räkna ut tiden tills skyddet ska lösa ut för en viss 

ström: 

ttrip = Tiden till skyddet löser ut. 

Θtrip = Temperaturen då skyddet löser ut som är anläggningsdelens högsta tillåtna temperatur. 

Θamb = Omgivningstemperatur. 

ln = Naturliga logaritmen 

𝑡𝑡𝑟𝑖𝑝 = −𝜏 × 𝑙𝑛

(

 
 
1 −

𝛩𝑡𝑟𝑖𝑝 − 𝛩𝑎𝑚𝑏

(
𝐼2

𝐼𝑟𝑒𝑓
2 × 𝑇𝑟𝑒𝑓) − 𝛩𝑎𝑚𝑏

)

 
 

 

 

Tidskonstanten räknas ut med hjälp av korttidsströmmen och det tillåtna 

strömvärdet för kabeln. En kabel med arean 150 mm2 har korttidsströmmen 

14,2 kA. Den tillåtna strömmen för kabeln är 320 A. Transformatorns tillåtna 

ström är egentligen 329,4 A men för att få tidskonstanten rätt enligt ekvationen 

används 320 A som högsta tillåtna ström. 

Ikorttid = Korttidsström som en kabel klarar av under 1sekund. 

Imax = Maximala ström som kabeln klarar av under ”oändlig tid”. 

 

𝜏 =  
1

60
 ×  (

𝐼𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥

)
2
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𝜏 =  
1

60
 ×  (

14,2 𝑘𝐴

320 𝐴
)

2

≈ 32,8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = 1968 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

Omgivningstemperaturen Θamb sätts till 20ºC vilket är det normala att sätta 

omgivningstemperaturen till om anläggningsdelen står utomhus. 

Temperaturen då skyddet ska lösa ut Θtrip sätts till 90ºC. 

Temperaturökningsfaktorn Tref sätts till 90ºC vilket är värdet som kabeln med 

arean 150 mm2 klarar av. 

Det tillåtna strömvärdet Iref sätts till 329 A vilket är det högsta tillåtna strömvärdet 

för transformatorerna tillsammans. Skyddet ska alltså ställas in på 0,54In. 

Sammanställning av inställningarna 

Tidskonstant τ 1968 sekunder 

Θamb 20ºC 

Tref 90ºC 

Θtrip 90ºC 

Högsta belastningsström Ib 0,54In 

 

Inställningarna har gjorts med ekvationer som är för en kabel och därför blir den 

termiska kurvan en termiska kurva som gäller för en kabel och alltså inte en 

transformator som man egentligen vill. Inställningarna är därför lite osäkra. 

Inställningarna skulle gå göra mer noggranna om man vet hur den termiska 

kurvan för transformatorn ser ut. Uppvärmningen av en transformator kan vara 

olika för olika transformatorer och därför måste man ta kontakt med 

transformatortillverkaren för att få tag i den termiska 

uppvärmningskarakteristiken. 

I de här beräkningarna har också beräkningarna gjorts utifrån bästa 

förläggningssätt för kablar eftersom det verkliga förläggningssättet inte är känt. 
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Bilaga C 
 

Sökt: Inställningar för differentialskyddet. 

Givet: Skyddet ska ställas så att det löser ut efter stabiliseringskurvan. 

Strömtransformatorn omsättning är 600/1 A på uppsidan och 1200/5 A på 

nedsidan. (Strömtransformatorernas märkström på primärsidan och 

sekundärsidan är In1 = 1 A och In2 = 5 A). 
 

Lösning: Differentialskyddet ska ställas in så att det löser ut då skillnaden i ström 

mellan uppsidan och nedsidan av transformatorn har nått ett visst värde. Den 

tillåtna differentialströmmen kommer variera beroende på lasten. Det som 

kommer påverka hur stor differentialström som tillåts är: 

- Transformatorns tomgångsförluster 

- Strömtransformatorernas noggrannhet 

- Transformatorns lindningskopplare 

- Reläskyddets noggrannhet 

 

För att göra inställningarna används manualen till SPAD346. I manualen finns 

ekvationer som används och antaganden som ska göras. 

 

Inställningen S 

Man ställer in inställningen S genom att addera alla noggrannheter för 

strömtransformatorer och reläskydd. Man adderar också lindningskopplarens 

högsta procentuella värde av märkspänningen. Man lägger även till en marginal 

på 5 % för att vara på den säkra sidan att skyddet inte löser ut i onödan. 

 

Strömtransformatorerna har vardera noggrannheten 1 %. 

Reläskyddet har noggrannheten 4 %. 

Lindningskopplarens högsta värde är 12 * 1 % 

Marginalen är 5 % 

 

S blir då: 

𝑆 = 1 + 1 + 4 + 5 + (12 ∗ 1) = 23 % 

 

Inställningen P (P/In) 

För att göra inställningen P tar man hänsyn till inställningen S och 

transformatorns tomgångsförluster. 

 

Man måste fråga transformatortillverkaren för att få tag i uppgifter om 

transformatorns tomgångsförluster. Om man inte vet transformatorns 
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tomgångsförluster antar man att de är 10 %. Inställningen P räknas ut med den 

här ekvationen: 

 

 

 
P´ = transformatorns tomgångsförluster 

𝑃 = 0,5 ∗ 𝑆 + 𝑃´ 

𝑃 = 0,5 ∗ 23 + 10 ≈ 21 % 

 

Skyddet ska alltså lösa ut då differentialströmmen är 21 % av In då Igenom/In är 

mindre än 0,5. 

 

Inställningen för högsta tillåtna differentialström (Id/In) 

Högsta inställningen ställs in på ett värde som är högre än grundtonens ström 

som blir vid uppstarten av transformatorn eftersom man inte vill att skyddet löser 

ut då. Anledningen till att man väljer att filtrera bort övertoner är för att peak-

värdet av strömmen är ungefär dubbelt så hög som grundtonen vid uppstarten av 

en transformator. 

Det är vanligt att grundtonen är ungefär 10 gånger så stor som märkströmmen 

vid uppstarten av en transformator och därför blir inställningen för högsta steget 

10. 

 

Inställningen för 5:e övertonen (Id5f/Id1f) 

Vid en viss ström som kallas märköverström kommer flödestätheten bli så stor i 

strömtransformatorn att flödestätheten inte längre kommer öka med ökad ström. 

Kärnan är då mättad och det kommer inte induceras någon spänning vilket 

innebär att det inte kommer att gå någon ström. Sinuskurvan har då inte längre 

sinusform på sekundärsidan och innehåller då en hög halt av 5:e övertonen. Man 

måste fråga strömtransformatortillverkaren eller se i manualer för att veta hur 

strömtransformatorn påverkas vid övermagnetisering. Men normalt sätter man 

inställningen för 5:e övertonen till 35 %. Då halten av 5:e tonen överstiger 35 % 

ska skyddet inte lösa ut. 

 

Inställningen för 2:a övertonen (Id2f/Id1f) 

Vid uppstart av transformatorn kommer strömmen bli mycket stor och bestå av 

en hög halt av 2:a övertonen. Då 2:a övertonen har nått upp till en viss procent 

av grundtonen ska skyddets utlösningsfunktion blockeras. Normalt ställer man in 

skyddet så att det blockerar då 2:a övertonen är 15 % av grundtonen. 



43 

 

 

Inställningarna för korrektionsfaktorerna av strömtransformatorn (I1/In, I2/In) 

Märkströmmen för transformatorerna är 274,5 A. 

Det Innebär att korrektionsfaktorn på uppsidan blir I1/In = 274,5/600 ≈ 0,45 

Korrektionsfaktorn på nedsidan blir I2/In = 1833/1200 ≈ 1,5 

 

 

Sammanställning av inställningarna 

I1/In 0,45 

I2/In 1,5 

P/In 21 % 

S 23 % 

Id/In 10 

Id2f/Id1f 15 % 

Id5f/Id2f 35 % 

 

 

De här inställningarna är framtagna med god marginal för att skyddet inte ska 

lösa ut i onödan. För att göra mer noggranna inställningar bör man ta kontakt 

med krafttransformator och strömtransformatortillverkaren för att bl.a. ta reda på 

transformatorförluster och hur strömtransformatorn påverkas av 

övermagnetisering. 

 

 


