
Selektivplan SCA Bionorr

Mattias Eriksson

Högskoleingenjör, Elkraftteknik 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för teknikvetenskap och matematik



 I

Förord 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av SCA Graphic Sundsvall AB och är skrivet vid 
Luleå tekniska universitet under våren 2018.  
 
Ett särskilt tack till Tony Nordström på SCA, han har delat med sig av sin kunskap om de 
tekniska delarna. Jag vill även tacka Lars Bergström och Magnus Kristiansson på Eitech 
Engineering AB, som agerat bollplank vid funderingar om beräkningarna. 
 
Stort tack! 
 
Luleå, maj 2018 
 
Mattias Eriksson 
 
  



 II 

Abstract  
This report presents a project in SCA Graphic Sundsvall AB's with purpose to establish setting 
values for the protection relays, to achieve selectivity in the plant. The problem with the plant 
is that the protection relays trigger higher up in the power grid, which result in shutting down a 
large area of the production instead of triggering the protection relay closest to the fault. This 
problem may be a result of that the plant have experienced several upgrades and developments 
over many years, and that the loads in the plant's power grid also been changed, but the 
protection settings have not been adjusted to the new circumstances. 
 
A protection relay monitors parts of an electrical power system to detect when the pre-set limit 
values are exceeded. If a fault occurs, surpassing of those limit values enables the protection 
relay to send a signal to a circuit breaker to open and isolate the faulty components. The 
protection relays can provide many different types of protection. In this project the following 
are considered; overload protection, overcurrent protection, and earth fault protection. 
 
The equations used in this report are based on a constant time perspective as a base, which 
means that a fixed time difference is set between the tripping times of protection relays, which 
is independent of the function value. Microsoft Excel is used to perform the calculations. To 
make it easier for the reader of the report to understand how the equations in the report are used, 
one example of the calculations made for one of the lines is shown. 
 
The calculated results of the setting values for the protection relay and power switches that were 
requested by SCA are presented in tables. Since few values were provided regarding the 
previous setting values, it is difficult to compare the previous setting values with the proposed 
ones. Also, the ratio of the current transformers from previous setting values was unknown, 
where different sources showed different ratios. However, setting values were determined for 
both possible ratios for each protection relay, allowing the company to set the protection 
correctly, once they find the right ratio. 
 
Based on the calculations, the time settings should be changed, so that they trigger in selective 
order, but also that the current settings values should be set to the new values based on the 
plant's present components and operating mode. 
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Sammanfattning 
I denna rapport behandlas ett projekt med syfte att i SCA Graphic Sundsvall AB:s intresse, ta 
fram inställningsvärden till reläskydden för att uppnå selektivitet i anläggningen. Anläggningen 
har i dagsläget problem med att reläskydd löser ut högt upp i nätet istället för skyddet närmast 
det felbehäftande området, vilket leder till att många delar i processen slås ut. Det kan bero på 
att anläggningen har uppgraderats och utvecklats under många år och att lasterna ansluten till 
anläggningens elnät ändrats. 
 
Ett reläskydd övervakar delar av ett elkraftsystem för att detektera när de förinställda 
gränsvärdena överskrids. Om ett fel inträffar, ska gränsvärdena överskridas, så att reläskyddet 
kan skicka en signal till en brytare för att bryta kretsen och isolera de felaktiga komponenterna. 
Reläskydden som används kan utgöra många olika typer av skydd. I detta projekt kommer 
överlastskydd, överströmsskydd, samt jordslutningsskydd behandlas. 
 
Beräkningarna görs utifrån ett konstanttidsfördröjt perspektiv, som innebär att en fast 
tidsdifferens bestäms mellan skydden, som är oberoende av funktionsvärdet. Microsoft Excel 
används för att utföra beräkningarna. För att få en förståelse hur ekvationerna i rapporten är 
använda, ges ett exempel på beräkningarna av skydden i en av linjerna. 
 
Beräknade lämpliga inställningsvärden för reläskydden och effektbrytarna som efterfrågades 
av SCA redovisas i tabeller. Eftersom få värden fanns tillhanda gällande tidigare 
inställningsvärden är det svårt att göra en jämförelse för alla inställningar. Även omsättningen 
på strömtransformatorerna från tidigare inställningsvärden hade tvetydiga uppgifter, där olika 
källor visade på olika inställningar. Men inställningsvärden togs fram för båda möjliga 
omsättningar för varje skydd, så att företaget kan ställa in skydden när de tagit reda på rätt 
omsättning. 
 
Utifrån de beräkningar som gjorts visar resultaten på att dels tidsinställningarna bör ändras så 
att de löser ut i selektiv ordning, vilket de inte gjorde innan, men även att strömvärdena ställs 
in till de nya värdena då de är beräknade på anläggningens nuvarande komponenter och 
driftläge. 
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     Terminologi 
 

Ord 
 
Märkström: Strömmen som objektet är avsedd att arbeta med under normal drift enligt 

tillverkaren 
Jordfel:  Strömmar som tar sig från fasledaren till direkt eller indirekt till jord 
Kortslutning: När ledare/föremål med olika potentialer eller fasvinklar sammanförs. Ljusbågar 

och höga strömmar uppstår på grund av låg impedans. 
 

Beteckningar 
 
LSP:  Lågspänning 
MSP:  Mellanspänning 
GWh:  Gigawattimmar   
MVA:  Megavoltampere (Enhet för skenbar effekt) 
HT01-HT10: Facknummer i mellanspänningsställverket 
𝑈 :  Relativ kortslutningsimpedans 
PF:  Effektfaktor 
𝐼 :  Överlastströmmen 
𝐼 :  Tidsfördröjda kortslutningsströmmen 
𝐼≫:  Momentana kortslutningsströmmen 
𝐼 : Jordfelsströmmen  
𝑍: Impedans 
𝑅:  Resistans 
𝐿:  Induktans 
𝐶:  Kapacitans 
𝑐:  Spänningsfaktor 
𝑞:  Säkerhetsfaktor 
𝑓:  Frekvens 
𝑈 :  Huvudspänning 
𝑆 :  Kortslutningseffekt (Skenbar effekt) 
𝑆 :  Märkeffekt (Skenbar effekt) 
𝐼 :  Kortslutningsström vid en tvåfasig kortslutning 
𝐼 :  Kortslutningsström vid en trefasig kortslutning 
𝑙:  Kabelns längd 
𝑆 :  Transformatorn märkeffekt (Skenbar effekt)  
𝑍 ´´: Kortslutningsimpedans på sekundära sidan av transformatorn 
𝑍 ´: Kortslutningsimpedans på primära sidan av transformatorn 
𝑈´´: Spänningen på sekundära sidan av transformatorn 
𝑈´: Spänningen på primära sidan av transformatorn 
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1. Inledning 
 
Denna rapport skrivs på uppdrag av SCA Graphic Sundsvall AB och Luleå Tekniska 
Universitet. 
 

1.1 Projektbeskrivning 
 
Ta fram/uppdatera befintlig selektivplan för SCA Bionorr för hand och sedan mata in och 
jämföra resultatet i beräkningsprogrammet Neplan 
 

1. Uppgiften innehåller moment för att tillsammans med SCA ta fram underlag på 
befintlig anläggning, inställningar på reläskydd, kopplingsbilder, belastningar, 
motorstarter, ta fram elnätleverantörens värden, mm. 
 

2. Därefter kan en beräkning göras för hand som ger primärvärden på strömmar, 
spänningar och tider för att upprätthålla selektivitet. 

 
3. Utifrån dessa värden kan inställningsvärden och parametrar för reläskydden 

bestämmas. 
 

Om tid finns över kan nedanstående punkt behandlas. 
 

4. Därefter kan insamlade värden paketeras och importeras i nätberäkningsprogrammet 
Neplan, där en jämförelse mellan beräkningarna kan utföras. 

 

1.2 Bakgrund 
 
SCAs anläggning Bionorr i Härnösand tillverkar pellets av träflis och spån sedan 1992, då 
företaget grundades av Stockholms energi. SCA köpte anläggningen 2003 och tillverkar idag 
160 000 ton pellets per år med en omsättning på 350–400 miljoner kronor. Då anläggningen 
har uppgraderats och utvecklats under många år så har lasterna i anläggningens elnät ändrats.  
Anläggningen som förser 27 personer med jobb vill gärna öka produktionen till 240 000 ton 
per år. För att produktionsprocessen ska bli så lite påverkad som möjligt vid ett fel som inträffar 
i anläggningen, är det bra om reläskydden och brytarna är rätt inställda.  
 
Anläggningen har i dagsläget problem med att skydd högt upp i nätet löser ut istället för skyddet 
närmast det felbehäftande området, vilket leder till att onödigt många delar i processen slås ut. 
Det har till och med hänt att skydden har slagit ut hela fabriken vid något tillfälle. När processen 
står still är problemet att det ofta börjar brinna, då pelletspulvret är lättantändligt. 
 
Bionorr har en årlig elförbrukning på 31 GWh, som matas från Härnösands Energi och Miljö 
AB (HEMAB), men processen tillför 55 GWh spillvärme per år till fjärrvärmesystemet.  
 
För att kontrollera inställningsvärdena behövs en selektivplan som kommer göras förhand, SCA 
är även intresserad av en jämförelse med nätberäkningsprogrammet Neplan. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med projektet är att förbättra anläggningens driftsäkerhet och uppnå en mer selektiv 
utlösningsordning på skydden, vilket anläggningen har haft problem med tidigare. 
 

1.4 Målet 
 
Målet är att sammanställa en selektivitetsplan för SCA Bionorr och ge underlag till uppdatering 
av inställningsvärden av reläskydd och brytare, där resultatet ska jämföras med tidigare 
inställningsvärden.  
 

1.5 Frågeställningar 
 
Prioriterade frågeställningar: 

 Vilka ändringar av inställningsvärden krävs för att SCAs anläggning Bionorr ska uppnå 
full selektivitet? 
 

 Vilken komponent utgör störst begränsning av kortslutningseffekten och därmed störst 
påverkan på resultatet? 

 
 Hur stor är påverkan av resultatet med exakta mått på kablarnas längd? 

 
Om tiden finns besvaras även: 

 Vilka skillnader finns mellan värdena som är beräknade förhand och de som är 
framtagna med Neplan? 

 

1.6 Avgränsningar 
 
Beräkningarna i rapporten har gjorts på normala driftförhållanden, där anläggningens elnät 
matas från externt nät via transformator T1, längst upp till höger på enlinjeschemat i figur A i 
appendix A. Onormalt driftläge är när anläggningen matas via en reservmatning. 
 
Rapporten behandlar enbart överströmsskydd, överlastskydd och jordfelsskydd. Andra 
skyddsalternativ behandlas inte, för att arbetet inte skulle bli så stort. 
 
Vid beräkning av jordfelströmmar, räknas inte bidrag från ovanliggande nät med eftersom 
transformatorn mot nätet utgör en galvanisk isolation. 
 

1.7 Tillvägagångssätt 
 
För att utföra projektet och ta fram en fungerande selektivplan följs följande punkter: 
 
- Litteraturstudie, där syftet är att ta reda på vilka ekvationer och data som skall användas. 
- Insamling av data på anläggningen 
- Beräkna impedanser, kortslutningsströmmar och märkströmmar. 
- Identifiera och beräkna inställningsvärdena för skydden. 
- Rita anläggningens nät i Neplan med de beräknade värdena. 
- Jämföra resultaten mellan beräkningarna gjorda förhand och Neplan  
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2. Teori 
 

2.1 Reläskydd 
 
Ett reläskydd består av reläer som övervakar delar av ett elkraftsystem för att detektera när de 
förinställda gränsvärdena överskrids. Om ett fel inträffar så att gränsvärdena överskrids, skall 
reläskyddet skicka en signal till en brytare för att bryta kretsen och isolera de felaktiga 
komponenterna. Reläskyddet används för att förhindra och begränsa: 
 

 Skador på de felaktiga komponenterna 
 Skador på andra komponenter i elkraftsystemet, samt påverkningar på elnätet i form av 

frekvensvariationer, spänningssänkningar, övertoner och pendlingar. 
 Skador på personer och egendom, i form av jordfelsströmmar och ljusbågar. 

 
Det är i anläggningsinnehavarens intresse att ha ett bra skyddssystem, dels av ekonomiska skäl 
då man skyddar komponenter från att gå sönder. Men även för att uppfylla de föreskrifter som 
finns, t.ex. starkströmsföreskrifterna av elsäkerhetsverket. 
 
Reläskydden som används kan utgöra många olika typer av skydd, i detta projekt kommer 
överlastskydd, överströmsskydd, samt jordslutningsskydd behandlas. Reläskydden har olika 
karaktäriserade inställningsmöjligheter som: momentant steg, konstanttidsfördröjt och 
inverstidsfördröjt (Öhlén, 2015). 
 

 Momentant steg innebär att det inte är någon tidsfördröjning utan att skyddet löser ut 
brytaren direkt när gränsvärdet har uppnåtts. För att uppnå selektivitet behövs det 
tidsfördröjning när det ligger flera skydd i serie, annars kan det leda till att andra delar 
än det felbehäftade området påverkas (Öhlén, 2015).  

 
 Konstanttidsfördröjd karaktäristik innebär att en fast tidsdifferens bestäms mellan 

skydden, som är oberoende av funktionsvärdet (Öhlén, 2015).  
 

 Inverstidsfördröjd karaktäristik kan vanligtvis bestämmas på tre olika sätt, normal 
invers, väldigt invers och extremt invers. De fungerar i grunden på samma sätt, där 
skyddet mäter funktionsvärdet och aktivt bestämmer utlösningstiden, så att högre 
felström ger en snabbare utlösningstid. De tre olika sätten bygger på olika sätt att 
beräkna utlösningstiden, extremt invers har den brantaste kurvan över hur 
utlösningstiden förändras mot funktionsvärdet och den används oftast vid korta kablar 
och därmed relativt konstanta kortslutningseffekter. Normal invers har den planaste 
kurvan och används där kortslutningseffekterna varierar. Med tidsfördröjda skydd 
innebär det att ju längre upp i nätet skyddet ligger, desto längre tidsfördröjning har 
skyddet (Öhlén, 2015). 

 
I detta projekt beräknas det tidsfördröjda steget utifrån konstanttidsfördröjning, det momentana 
steget behandlas i överströmsskydden. Överlastskyddet använder sig av det inverstidsfördröjda 
steget och vilket är förprogrammerat från tillverkaren och kommer därför inte tas med i 
rapporten. 
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2.2 Överlastskydd 𝑰𝒓  
 
För att skydda komponenter som kablar, motorer och transformatorer från termisk överhettning 
används överlastskydd som är inställda att utlösa brytaren då skyddet uppmärksammar en ström 
strax över den svagaste komponentens märkström under en längre tid (Elfving, ABB Handbok 
Elkraft, 1987).  
 

2.3 Jordslutningsskydd 𝑰𝒋 
 
Det grundar sig på Kirchhoffs strömlag, att den ström som flyter in i en anläggning är lika stor 
som den som flyter ifrån. För att mäta detta användes en kabelströmstransformator som 
omsluter de tre faserna, där summan av strömmarna konstant skall vara noll om det inte finns 
något jordfel. Om de kapacitiva jordfelströmmarna blir för stora eller om ett direkt jordfel finns, 
avviker summan från noll och då bryts kretsen och isolerar de felaktiga komponenterna (Öhlén, 
2015). 
 

2.4 Överströmsskydd 
 
2.4.1 Momentant steg 𝑰≫ 
 
När det sker en kortslutning och kortslutningsströmmen blir riktigt stor, måste brytaren bryta 
direkt för att dels skydda sig själv men även de andra komponenterna från att slås sönder. När 
den momentana stegbrytningen bestäms, görs det med den trefasiga kortslutningsströmmen 
som uppstår i de komponenter som skyddet bevakar (Elfving, ABB Handbok Elkraft, 1987). 
 
2.4.2 Tidsfördröjt steg 𝑰  
 
Det tidsfördröjda steget kan ses som ett reservskydd, då den har som uppgift att utlösa brytaren 
om inte det skydd närmare det felbehäftade området löser ut för sin momentana stegbrytning. 
Det är detta steg som är det viktigaste för att upprätthålla selektivitet. För skydd som ligger i 
serie innebär det att de är inställda på samma strömvärde och för att inte fel skydd skall lösa ut, 
utan det närmast det felbehäftade området skall lösa ut först, så införs tidsfördröjning mellan 
skydden (Elfving, ABB Handbok Elkraft, 1987). 
 

2.5 Selektivplan 
 
Ett skyddssystem har som huvuduppgift att koppla bort ett fel så snabbt som möjligt, men helst 
bara koppla bort det felbehäftande området så att de övriga delarna i nätet inte påverkas. En 
selektivplan upprättas för att samordna reläskyddens ström- och tidsgränsvärden för reläskydd 
som ligger i serie. Om skyddssystemet fungerar som det ska så löser brytaren närmast felet ut 
vid en kortslutning, men om den inte gör det så är det nästkommande brytare som måste lösa 
ut. Då har nästkommande brytaren en tidsfördröjning, just för att brytaren närmast felet skall 
ha chans att lösa ut först och minimera övriga påverkningar på nätet. Med ett ström-tid-diagram 
kan en överblick fås över reläskyddens beräknade inställningsvärden. I ett sådant kan 
marginalerna och selektiviteten kontrolleras, för om kurvor från två reläskydd korsas innebär 
det att de kan lösa samtidigt, vilket inte är önskvärt (Elfving, ABB Handbok Industri, 1993). 
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2.6 Tidsbestämning 
 
2.6.1 Överström 
 
När tidsinställningen för skyddet görs, beaktas vilken position skyddet har i anläggningen och 
hur många nedan liggande skydd som finns. Det skydd som sitter längst ner i linjen har enbart 
ett momentant steg, medans nästliggande skydd uppåt i anläggningen fördröjs motsvarande 
ström med 0,3 sekunder per skydd. Reläskydden för mellanspänningsmotorerna kommer enbart 
ha ett momentant steg och inte ha någon tidsfördröjning, det gäller även effektbrytarna i 
lågspänningen. 
 
Tidsfördröjningen väljs till 0,3 sekunder för att nedanliggande brytare skall ha tid att lösa ut 
innan med marginal, men även för att reläskydden skall hinna kommunicera och skicka 
blockering till ovanliggande skydd. Det momentana steget sätts till 50 ms då det räknas enligt 
Magnus som en direkt utlösning (Kristiansson, 2018). 
 
2.6.2 Överlast 
 
Överlastskyddet har en egen algoritm för tidsbestämning som ändras beroende på hur mycket 
ström över märkströmmen som komponenten utsätts för (Bertrand, 1998). 
 
2.6.3 Jordfel 
 
Utlösningstiden för ett jordfel får vara upp till 5 sekunder, men för att lösa ut jordfelet så snabbt 
som möjligt sätts det vanligen till 0,5 sekunder för att minimera risken att komponenter och 
personer skadas (Bertrand, 1998). 
 

2.6 Säkerhetsföreskrifter  
 
I starkströmföreskriften (Elsäkerhetsverket, 2016), finns några paragrafer som berör detta 
projekt. Föreskrifterna är bra att ha i åtanke under projektet, men de kommer inte beröras 
djupgående under detta arbete. I kapitel 3, under ”grundläggande säkerhetskrav”: 
 

- 1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet 
under normala förhållanden, vid ett (1) fel i anläggningen och vid rimligt förutsebar 
felbetjäning.  

 
- 5 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den inte medför risk för person- 

eller sakskada på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska påkänningar 
förorsakade av ström vid normal drift eller av överström.  

 
I kapitel 5, under ”säkerhetskrav för en högspänningsanläggning”: 
 

- 3 § En högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system ska vara utförd så, att en- 
eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt. Undantag gäller 
för en anläggning för högst 25 kV nominell spänning som inte innehåller någon 
luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, att en enpolig jordslutning enbart 
signaleras automatiskt (Elsäkerhetsverket, 2016). 
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3. Metod 
 

3.1 Anläggningen 
Data om anläggningen som fanns, var ett enlinjeschema som finns presenterat i appendix A, 
(figur A). Enlinjeschemat var gammalt och all information som behövdes för beräkningarna 
fanns inte med. Därför gjordes en inventering för att kontrollera berörda komponenter som 
kablar, transformatorer och laster. Uppgifter om överliggande näts förimpedans och 
kortslutningseffekt uppdaterades genom kommunikation med Härnösands energi- och miljö 
AB. Uppgifterna sammanställdes och fördes in under appendix B. Under inventeringen 
identifierades ändringar mellan nuvarande anläggnings komponenter och uppgifter som 
förekom i enlinjeschemat i figur A, appendix A. Nuvarande komponenter presenteras för varje 
ställverksfack i appendix B och de används i beräkningar under kapitel 3.2. (Fack 7 är ett 
mätfack där reläskyddet sitter, men tillhörande brytare sitter på inkommande fack 6). 
  
 
3.1.1 Tidigare inställningsvärden 
Reläskyddens tidigare inställningsvärden syns i tabell 1, tabellen visar bara värdena för 
mellanspänningen, då uppgifter saknas om lågspänningens effektbrytare. 
Strömtransformatorernas omsättning hade tvetydiga uppgifter, där olika dokument sa olika 
omsättningar. Resultat har beräknats för båda alternativa omsättningarna. Inställningsvärdena 
fanns inte för skydden i fack HT09 och HT10, inte heller för överlastskyddet för något av 
skydden. Data för inställningsvärden som saknas betecknas med ett streck i tabell 1. En viktig 
sak att tänka på gällande tabell 1 är att jordfelsströmmen mäts med en annan strömtransformator 
än de andra felströmmarna, jordfelströmmens strömtransformator har en omsättning på 200/1A. 
 
Tabell 1 Visar reläskyddens tidigare inställningsvärden utifrån dokumentation. 
 

 Överlast Överström Jordfelsström 
Fack Omsättning 

𝜂 
𝐼  

[A] 
tid  
[s] 

𝐼  
[A] 

tid  
[s] 

𝐼≫ 
[A] 

tid  
[ms] 

 𝐼  
[mA] 

tid 
[s] 

HT01 200/5 - - 3,2 0,34 24,5 56 

O
m

sä
tt

ni
ng

 2
00

/1
A

 

21 1 
HT02 - - - 7,9 0,5 63 70 20 1 
HT03 100/5 - - - - - - 11 2,1 
HT04 - - - 6,1 0,4 50 60 20 1 
HT05 - - - 10,3 0,5 82 60 20 1 
HT07 - - - 9,2 0,5 Avställd Avställd 20 - 
HT08 - - - 5,1 0,5 21,5 60 120 - 
HT09 - - - - - - - - - 
HT10 - - - - - - - - - 
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3.2 Beräkningar 
I detta projekt beräknas det tidsfördröjda steget utifrån konstanttidsfördröjning, det momentana 
steget behandlas i ett av överströmsskydden. 
 
3.2.1 Kabelimpedans 
Från kabeltillverkaren NKT, (NKT, 2018), samlades data in om de olika kabeldimensionerna 
som finns i anläggningen, baserat på antagandet att kablarna är av samma märke som köps in i 
dagsläget. Datat bestod av kablarnas resistans, induktans och kapacitans, som visas i tabell 2. 
Utifrån dessa värden beräknades impedansen per kilometer och fas enligt  
 

𝑍 𝑅 2𝜋𝑓𝐿 ∙ 𝑙  .                                               𝑒𝑘𝑣. 1  
 
Tabell 2 Visar kabeldata från tillverkaren för kablarna som används i projektet (NKT, 2018). 
Resistansen och induktansen för kabeln med dimensionen 3x630 mm  tas inte med då enbart 
kapacitansen för den kabeln behövs i beräkningarna. 
 
Dimension Resistans(Ω/km) Induktans (mH/km) Kapacitans (𝜇F/km) 
3x70 Aluminium 0,443 0,19 0,24 
3x95 Aluminium 0,32 0,32 0,3 
3x150 Aluminium 0,206 0,28 0,35 
3x120 Koppar 0,124 0,29 0,36 
3x240 Aluminium 0,125 0,27 0,43 
3x630 Aluminium   0,31 

 
Frekvensen 𝑓 antas vara exakt lika med 50 Hz. Längden på kablarna hittas under appendix B 
och betecknas som 𝑙 i ekvationerna. Kabelns kapacitiva bidrag beräknas enligt  
 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶 ∙ 𝑙
 .                                                 𝑒𝑘𝑣. 2  

Där de induktiva och resistiva delarna försummas, då de är så små i förhållande till kapacitansen 
och enbart gäller för beräkning av jordfelsströmmar. Kapacitansen i Tabell 2 antogs vara 
kabelns totala bidrag mot jord per fas. 
 
3.2.2 Transformatorimpedans 
Från inventeringen erhölls märkplåtsdata om transformatorerna som redovisas i appendix B. 
Impedansen i transformatorn beräknas med  
 

𝑍
𝑢 ∙ 𝑈

𝑆  ∙ 100
  .                                                 𝑒𝑘𝑣. 3  

 
3.2.3 Kortslutningseffekt 
Impedansen innan skyddet adderas med impedansen för komponenterna som skyddet är avsedd 
att övervaka, enligt  

𝑍 𝑍 ö 𝑍 , 𝑍 ,   
,

.                          𝑒𝑘𝑣. 4  

 
Om det sitter en transformator i linjen måste impedansen övertransformeras till den 
spänningsnivå som skyddet sitter på, det görs med 
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𝑍 ´´ 𝑍 ´ ∙
𝑈´´

𝑈´  .                                                    𝑒𝑘𝑣. 5  

 
När den totala impedansen som berör skyddet är känd, beräknas kortslutningseffekten 𝑆 . På 
mellanspänningen tas inte transformatorns impedans med utan bara kabeln fram till 
transformatorn, samma sak görs på lågspänningen, där lastens påverkan inte räknas med utan 
bara kabeln fram till lasten. Kortslutningseffekten ska beräknas  
 

𝑆
𝑈
𝑍

   ,                                                                  𝑒𝑘𝑣. 6  

 
enligt (Elfving, ABB Handbok Elkraft, 1987), vilket även görs här. 
 
3.2.4 Kortslutningsström 
3.2.4.1 Momentana steget 
Vid en trefasig kortslutning beror kortslutningsströmmen 𝐼  på fasspänningen och impedansen 
i plusföljden, sett till symmetriska komponenter. Det innebär i praktiken att endast impedansen 
i ena riktningen räknas med och den trefasiga kortslutningsströmmen beräknas med  
 

𝐼
𝑐 ∙ 𝑈

√3 ∙ 𝑍
  ,                                                         𝑒𝑘𝑣. 7  

 
där 𝐼  bestämmer det momentana steget i reläskyddet. Då spänningen kan variera och värdena 
kan påverkas av ändringar i driftlägen, multipliceras kortslutningsströmmarna med en 
spänningsfaktor 𝑐 på 1,2. Syftet med denna faktor är att säkerhetsställa att skyddet inte löser ut 
vid fel värden och även ha en säkerhetsmarginal. 
 
3.2.4.2 Tidsfördröjda steget 
En tvåfasig kortslutning beror däremot på huvudspänningen och både plus- och 
minusföljdimpedansen och minusföljdens impedans är oftast lika med plusföljdens enligt 
(Elfving, ABB Handbok Elkraft, 1987). Det innebär att impedansen för tvåfasig kortslutning är 
dubbelt så stor som för den trefasig kortslutning. Beräkningen av tvåfasig kortslutningseffekt 
görs med  
 

𝑆
𝑆
2

 ,                                                                     𝑒𝑘𝑣. 8  

 
(Kristiansson, 2018). 
 
För att bestämma det minsta värdet som får trigga det tidsfördröjda steget (𝑆 ), beräknas 
effekten som transformatorn ska leverera utan att begränsa driften. Eftersom att lasterna 
huvudsakligen utgörs av motordrifter i anläggningen så har motorerna stor betydelse på 
beteendet av effekten. Asynkronmotorerna har en startström på 6–8 gånger märkströmmen 
enligt (Elfving, ABB Handbok Elkraft, 1987) och (Kristiansson, 2018), i detta projekt antas 
konstanten som 8. Det görs för att inte skydden ska lösa ut när den största motorn under 
transformatorn startar och all annan drift är igång.  Motorns skenbara effekt räknas ut enligt  

𝑆
𝑃

𝑃𝐹
 ,                                                             𝑒𝑘𝑣. 9  
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och den minsta kortslutningseffekten som skyddet får lösa ut på, beräknas med  
 

𝑆 𝑆 𝑆 8 ∙ 𝑆 .                            𝑒𝑘𝑣. 10  
 
Det tidsfördröjda strömgränsvärdet beräknas med kortslutningseffekter för att enklare 
kontrollera att villkoret 
 

𝑆 𝑆 𝑆  ,                                               𝑒𝑘𝑣. 11  
 
där 𝑆  är värdet som ger inställningsvärdet för det tidsfördröjda steget i ett senare skede, 
uppfylls. För att veta om inställningsvärdet ligger inom gränserna så beräknas 𝑆  och 𝑆 , 
𝑆  definieras i ekv.10. 𝑆   som är den tvåfasiga kortslutningseffekten blir det högsta värdet 
som det tidsfördröjda steget får ha och beräknas med (ekv.8). 
 
Ställs skyddet med för lågt värde för övre tillåten strömgräns så kan det lösa ut brytaren vid 
motorstarter. Om skyddet istället ställs för högt, detekteras inte längre alla 
kortslutningsströmmar av det tidfördröjda skyddet utan dessa måste då istället tas hand om, av 
överlastskyddet. För att inte ställa inställningsvärdet för det tidsfördröjda steget för högt, 
används 𝑆  med spänningsfaktorn 𝑐. Det tidsfördröjda stegets strömvärde bestäms i detta 
projekt enligt  

𝐼
𝑐 ∙ 𝑆

√3 ∙ 𝑈
 ,                                                         𝑒𝑘𝑣. 12  

 
vilket är i linje med rekommendationerna av (Kristiansson, 2018). 
 
3.2.5 Överlastström 
Vid beräkning av överlastström på lågspänningssidan så antas den vara lika stor som brytaren 
är dimensionerad för eller precis under, d.v.s. 3200 A. Eftersom att skyddet är avsatt för att 
skydda brytaren samt samlingsskenan, då de kan ta skada om de påverkas av strömmen under 
en längre tid. På mellanspänningssidan har överlastskyddet i uppgift att skydda nedanliggande 
komponenter som kablar, motorer och transformatorer och i detta fall anses transformatorerna 
viktigast att skydda, så där ställs skyddet in mot transformatorernas märkström. Uträkningen 
av transformatorernas märkström görs enligt 
 

𝐼
𝑆

√3 ∙ 𝑈
 ,                                                          𝑒𝑘𝑣. 13  

 
där motorernas märkström hittas under appendix B. Inställningsvärdet blir märkströmmen, då 
skyddet själv har en styrning på utlösningstid mot strömstyrka, d.v.s. om det är en högre ström 
så blir utlösningstiden kortare (Kristiansson, 2018). 
 
3.2.6 Kapacitiva jordfelsströmmen 
Kablarnas kapacitiva bidrag beräknades med (ekv.2), så den totala impedansen mot jord kan 
bestämmas. Något att komma ihåg är att induktansen och resistansen försummas, då de är så 
små i förhållandet till kapacitansen. När inställningsvärdet för jordfel bestäms räknas kapacitiva 
bidrag från alla mellanspänningskablar i ställverket, utom från kabeln som skyddet sitter på och 
som är felbehäftad. Eftersom att bidragen uppstår mellan komponenterna och jord så innebär 
det att de ligger parallellt mot varandra, som visas i figur 1, därför beräknas deras gemensamma 
ersättningsimpedans ut med  
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𝑍
1

3
𝑍

3
𝑍 … … …

  ,                     𝑒𝑘𝑣. 14  

 
för att sedan användas till att beräkna jordfelsströmmen enligt  
 

𝐼
𝑈

√3 ∙ 𝑍
 .                                                             𝑒𝑘𝑣. 15  

 
Hänsyn tas till att det är 3 faser i varje kabel (Elfving, ABB Handbok Elkraft, 1987) (Öhlén, 
2015). 
 
Figur 1 

 
Figur 1 visar den parallella förbindelsen mellan kablarna. Där kablarna inte är direkt anslutna 
till jord, bilden visar kablarnas kapacitans mot jord. 
 
3.2.7 Omsättning på strömtransformatorerna  
Strömtransformatorer används för att mäta och skala ner strömmen till en mindre och mer 
hanterlig ström för reläskydden. Om strömmen inte skalas ner, måste allt dimensioneras upp 
och det kostar mer pengar samt utrymme. De omsättningar som används i anläggningen är 100–
200/5/5A, 200–400/5/5A, 75–150/5/5A samt att jordfelsövervakningen har en egen 
strömtransformator på 200/1A. När omsättningen ska användas i beräkningarna, väljs först 
primärvärdet beroende på hur stor ström som går genom linjen, d.v.s. om det går en driftström 
på 75A väljs 100A eller om det går en driftström över 100A väljs 200A för en 
strömtransformator med omsättningen 100–200/5/5A. De två /5A står för att det finns två 
styckena sekundärsidor på transformatorn och får en mätström upp till 5A.  
 
I detta projekt beräknas värden fram för båda strömtransformatorernas primärvärden och där 
de framtagna utlösningsströmmarna multipliceras med  
 

𝜂
𝐼 ä

𝐼 ä
 ,                                                         𝑒𝑘𝑣. 16  

 
för att få rätt inställningsvärde (Elfving, ABB Handbok Industri, 1993)  
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3.3 Beräkningsexempel 
 
Microsoft Excel används för att utföra beräkningarna, men för att få en förståelse hur 
ekvationerna är använda, ges nedan ett exempel på beräkningarna av skydden i HT02. Vilket 
är den andra linjen i enlinjeschemat under appendix A. 
 
Figur 2  

 
Figur 2 visar en skiss på de olika skydden som skall beräknas i HT02. 
 
Figur 2 ger en överskådlig bild på vart de olika skydden som skall beräknas i exemplet sitter. 
Med skyddet på mellanspänningssidan menas det skydd som sitter ovan för transformatorn i 
figur 2 men nedanför mellanspänningsskenan. Skyddet ovanför mellanspänningsskenan är 
inkommande skyddet från ovanliggande nät.  
 
3.3.1 Mellanspänningssidan 
Från mellanspänningsställverket går det en 3x150 mm2 aluminiumkabel till transformatorn, 
värden om kabeln tas från tabell 2 och förs in i (ekv.1), ger 
 
 

𝑍 0,206 ∙ 0,15 2𝜋𝑓 ∙ 0,00028 ∙ 0,15 33,6 mΩ .   
 
Med förimpedansen från appendix B tas kortslutningseffekten fram på mellanspänningssidan 
med (ekv.6), till 
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𝑆 ,
𝑈
𝑍

10500
𝑍 ö 𝑍

174,3 MVA, 

där huvudspänningen är 10,5 kV. 
 
Transformatorn är på 1,25 MVA och har en kortslutningsimpedans på 𝑢 =6,29 %, för att få den 
omräknat i Ω används (ekv.3), 
 

𝑍
𝑢 ∙ 𝑈

𝑆  ∙ 100
6,29 ∙ 10,5
1,25 ∙ 100

5,55 Ω. 

 
Därefter kan primärvärdet för det momentana steget, 𝐼≫, räknas ut för reläskyddet på 
mellanspänningen, som är det mellersta skyddet i figur 2. Det görs med (ekv.7) samt 
förimpedansen, kabelimpedansen, transformatorimpedansen och ger 
 

𝐼 ,
1,2 ∙ 𝑈

√3 ∙ 𝑍

1,2 ∙ 10500

√3 ∙ 𝑍 ö 𝑍 𝑍
1177 A. 

 
För att bestämma det tidsfördröjda steget, 𝐼 , beräknades kortslutningseffekten på 
lågspänningssidan, för att sedan bestämma inställningsströmmen. För att bestämma 
kortslutningseffekten används (ekv.6) samt (ekv.5) för övertransformera impedansen från 
mellanspänningssidan, vilket gav 
 

𝑆 , å
𝑈

𝑍
400

0,4
10,5 ∙ 𝑍 ö 𝑍 𝑍

17,84 MVA. 

 
Eftersom att kortslutningseffekten, 𝑆 , å , är trefasig, beräknas den om till tvåfasig 
kortslutningseffekt med (ekv.8) och ger 
 

𝑆
𝑆 , å

2
8,95 MVA. 

 
För att säkerhetsställa att skyddet, 𝑆  𝐼 , ligger inom intervallet 𝑆 𝑆 𝑆  måste 
𝑆  beräknas, då tas det hänsyn till den största motorn under transformatorn. Det är i HT02 
en 250 kW med en PF=0,89, där den skenbara effekten beräknas med (ekv.9), till 
 

𝑆
𝑃

𝑃𝐹
0,25
0,89

0,281 MVA. 

 
Då transformatorn har en märkeffekt på 1,25 MVA, räknas den största motorn bort för att 
simulera att alla laster går i ställverket utom den största motorn. När den största motorn väl 
startas har den en startström på 8 gånger dess märkström. Då används (ekv.10) för att beräkna 
den minsta kortslutningseffekt som man får tillämpa skyddet, för att inte skyddet skall lösa ut 
felaktigt vid hög last. 
 

𝑆 𝑆 𝑆 8 ∙ 𝑆 1.25 0,281 8 ∙ 0,281 3,22 MVA 
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För att ligga inom intervallet, men inte för högt så skyddet detekterar så många kortslutningar 
som möjligt, används (ekv.12) för att bestämma det tidsfördröjda strömgränsvärdet numeriskt 
till 
 

𝐼 ,
𝑐 ∙ 𝑆

√3 ∙ 𝑈

1.2 ∙ 3,22

√3 ∙ 10,5
212,2 A, 

i vilken är spänningsfaktorn 𝑐 1,2. 
 
Överlastskyddet på mellanspänningssidan ställs på transformatorns märkström och den 
beräknas med (ekv.13), ger 
 

𝐼 ,
𝑆

√3 ∙ 𝑈

1,25

√3 ∙ 10,5
68,7 𝐴. 

 
För skyddet i HT02 blir det bidrag av kapacitiva jordfelsströmmar från en 3x95, fyra 3x150, en 
3x240 och en 3x630mm2 aluminiumkabel, samt en 3x120 kopparkabel. Kablarnas kapacitiva 
impedans beräknas med (ekv.2), längderna hittas i appendix B och kablarnas kapacitanser hittas 
i tabell 2.  
 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶 ∙ 𝑙
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,15 ∙ 0,3 ∙ 10
70736 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,15 ∙ 0,35 ∙ 10
60631 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,15 ∙ 0,36 ∙ 10
58946 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,123 ∙ 0,35 ∙ 10
73940 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,775 ∙ 0,31 ∙ 10
13249 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,22 ∙ 0,43 ∙ 10
33648 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,123 ∙ 0,35 ∙ 10
73940 Ω 

 

𝑍
1

2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,121 ∙ 0,35 ∙ 10
75162 Ω 

 
Det totala bidraget av impedanserna beräknas med (ekv.14), och gav 
 

𝑍
1

3
𝑍

3
𝑍

3
𝑍

3
𝑍

3
𝑍

3
𝑍

3
𝑍

3
𝑍
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1726 Ω . 
 
Jordfelsströmmen beräknas med (ekv.15) och med den framtagna impedansen 𝑍 , och gav 
 

𝐼 ,
𝑈

√3 ∙ 𝑍

10500

√3 ∙ 1726
3,5 A. 

För att visa varför resistansen och induktansen försummas vid beräkning av den kapacitiva 
jordfelsströmmen redovisas bidragen från induktans, resistansen och kapacitansen för kabeln 
AXQJ 3x150 och HT02 nedan.  
 
Induktansen:   2𝜋𝑓𝐿 ∙ 𝑙 2𝜋𝑓 ∙ 0,00028 ∙ 0,15 0,0132 Ω 
Resistansen:  𝑅 ∙ 𝑙 0,206 ∙ 0,15 0,031 Ω 

Kapacitansen: 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ , ∙ , ∙

60631 Ω 

 
3.3.2 Lågspänningssidan 
Överlastskyddet på lågspänningssidan ställs för att skydda brytaren och nedanliggande skenan, 
därför ställs det till 3200A som brytaren klarar av.  
 
Effektbrytaren på lågspänningssidan har även ett momentant steg där kortslutningsströmmen 
beräknas med (ekv.7), impedansen från mellanspänningssidan övertransformeras med (ekv.5) 
och impedansen från kabeln ut till största lasten beräknas med (ekv.1) som är två parallella 
3x240. 
 

𝑍
0,05 ∙ 0,125 2𝜋 ∙ 50 ∙ 0,05 ∙ 0,00027

2
7 mΩ 

 

𝐼 , å
𝑈

√3 ∙ 0,4
10,5 ∙ 𝑍 ö 𝑍 𝑍 𝑍

400
0,0221

18119 A 

 
Inställningsvärden för HT02 med omsättning: 
 
Mellanspänningssidan: 
I den andra linjen, HT02, sitter en strömtransformator med omsättningen 100–200/5/5A. Nedan 
tas varje inställnings värde fram för båda möjliga omsättningarna. 
 
Momentant steg: 

𝐼 ,≫
5

100
∙ 𝐼 , 58,9 A 

 

𝐼 ,≫
5

200
∙ 𝐼 , 29,4 A 

 
Tiden sätts till 50ms, då det räknas som momentant 
 
Tidsfördröjt steg: 

𝐼 ,
5

100
∙ 𝐼 , 10,6 A 
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𝐼 ,
5

200
∙ 𝐼 , 5,3 A 

 
Tiden sätts till 0,3s då det är det första tidsfördröjda steget i linjen. 
 
 
Jordfelsström: 

𝐼
1

200
∙ 𝐼 ,  17,6 mA 

Tiden sätts till 0,5s. 
 
 
Överlast: 

𝐼 ,
5

100
∙ 𝐼 , 3,4 A 

 

𝐼 ,
5

200
∙ 𝐼 , 1,7 A 

 
Överlastskyddet har en egen tidssättning som är beroende på strömstyrkan. 
 
Lågspänningssidan: 
 
Momentant steg: 

𝐼≫
1

3200
∙ 𝐼 , å 5,7 A 

 
Tiden sätts till 50ms, då det räknas som momentant 
 
Överlast: 

𝐼 1 A 
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4. Resultat 
 
Resultatet av inställningsvärden för reläskydden och effektbrytarna som efterfrågades av SCA 
redovisas i Tabell 3 och Tabell 4, där funktioner som skall vara avstängda markeras med ett 
streck.  
 
Tabell 3 Visar reläskyddens framräknade inställningsvärden i mellanspänningsställverket. 

 Överlast Överström Jordfelsström 
Fack Omsättning 

𝜂 
𝐼  

[A] 
𝐼  
[A] 

tid  
[s] 

𝐼≫ 
[A] 

tid  
[ms] 

 𝐼  
[mA] 

tid 
[s] 

HT01 100/5A 5,5 9,5 0,3 78,8 50 

O
m

sä
tt

ni
ng

 2
00

/1
A

 

18 0,5 
200/5A 2,8 4,8 39,4 

HT02 100/5A 3,4 10,6 0,3 58,9 50 18 0,5 
200/5A 1,7 5,3 29,4 

HT03 100/5A 2,2 - - 34,8 50 
 

18 0,5 
200/5A 1,1 - 17,4 

HT04 100/5A 5,5 14,9 0,3 82,1 50 
 

18 0,5 
200/5A 2,8 7,4 41,1 

HT05 100/5A 5,5 15,4 0,3 86,2 50 18 0,5 
200/5A 2,8 7,7 43,1 

HT06 200/5A - 30,9 0,6 Avställd Avställd - - 
400/5A - 15,5 Avställd 

HT08 100/5A 1,4 3,5 0,3 17,3 50 16 1 
200/5A 0,7 1,8 8,7 

HT09 75/5A 4,6 - - 59,2 50 18 0,5 
150/5A 2,3 - 29,6 

HT10 75/5A 2 - - 28,5 50 18 0,5 
150/5A 1 - 14,3 

 
Eftersom att få värden fanns tillgänglig för tidigare inställningsvärden är det svårt att göra en 
jämförelse för alla inställningar. Men Tabell 3 jämfört med tidigare inställningsvärden i Tabell 
1 visar framförallt att tiderna är mer strukturerade. HT06 till exempel, ligger som andra 
reläskyddet i linjen, räknat ifrån lågspänningen, i figur 2 är det skyddet som ligger ovanför 
mellanspänningsskenan och som är det sista skyddet mot det ovanliggande nätet. Där var det 
tidigare inställningsvärdet 0,5 s och flera nedanliggande reläskydd, (HT02, HT05 och HT08), 
var inställda på samma tid. Det gör att skyddet närmast felet inte hinner skicka en blockering 
till skyddet ovanför och hindra att det inte löser ut större delar av anläggningen. I Tabell 3 
rekommenderas istället en tid på 0,6 s och nedanliggande skydd på 0,3 s, vilket gör att skyddet 
hinner kommunicera och lösa ut brytarna mer selektivt. 
 
Det momentana steget sätts till en tid på 50 ms för att det räknas som den snabbaste 
utlösningstiden. 
 
Linjerna med motorer direkt på mellanspänningen, (HT03, HT09 och HT10 i appendix A), har 
inget tidsfördröjt steg då skyddet ligger längst ned i serie med andra skydd. Överströmsskyddet 
består då enbart av ett momentant utlösningssteg. Minst värden har HT08, där det enbart sitter 
en transformator på 0,5 MVA eftersom den innehar små laster på lågspänningen, med den 
största motorn på ungefär 70 kW.  Utifrån tabell 3 syns det tydligt att transformatorstorleken 
har stor betydelse på vilka kortslutningsströmmar som uppstår i linjen. Där linjer med större 
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transformator får en högre kortslutningsström, vilket är logiskt då en större transformator har 
en lägre impedans. 
 
Tabell 4 Visar effektbrytarnas framräknade inställningsvärden. 
 

 Överlast Överström 
Fack Omsättning 

𝜂 
𝐼  

[A] 
𝐼≫ 
[A] 

tid  
[ms] 

HT01 3200/1A 1 1,8 50 
HT02 3200/1A 1 5,7 50 
HT04 3200/1A 1 7,1 50 
HT05 3200/1A 1 8,6 50 

 
Tabell 4 som visar de beräknade inställningsvärdena för effektbrytarna som sitter på 
lågspänningssidorna av transformatorerna. Där sätts värdena i förhållande till vad brytaren har 
för märkström, så överlastskyddet som har för avsikt att skydda själva brytaren och 
nedanliggande skena, ställs till 1 för att inte begränsa lastens driftförhållande. Den andra 
inställningen som görs på effektbrytarna är det momentana steget, det ställs in till förhållande 
av överlastskyddets inställning, och förhållandet är möjligt att ställa till 1–10 gånger större än 
överlastskyddet. I detta fall då överlastskyddet sätts till 1 blir det alltså förhållandet till 3200A. 
 
Effektbrytaren är det första skyddet som alla drifter har gemensamt på varje linje och har därför 
bara ett momentant steg och inte ett tidsfördröjt steg, då den har som uppgift att lösa ut först 
vid en kortslutning. Linjer med underställverk, (HT01, HT02, HT04, HT05 och HT08 i 
appendix A), har första reläskyddet på mellanspänningen en tidsfördröjning mot effektbrytarna 
på 0,3s, för att effektbrytarens momentana steg skall hinna lösa ut felet innan det påverkar uppåt 
i ställverket. 
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5. Diskussion och slutsats 
 
Ett problem som fanns under projektet var att hitta någon person som hade rätt kunskap om 
beräkningarna för reläskydd. Trots att det fanns litteratur som tar upp beräkningarna, skilde de 
sig åt och en osäkerhet byggdes upp om beräkningarna var utförda på ett korrekt sätt. En 
rekommendation till Bionorr är att ha bättre ordning på dokumentation. Det är ett problem som 
kan ha stor betydelse för företag som är i behov av att ha så få driftstörningar som möjligt. 
 
I detta projekt anses resultaten vara realistiska då en kunnig person hittades som kunde 
kontrollera beräkningarna och för en diskussion. Nedan besvaras frågeställningarna som 
ställdes i början av projektet. 
 
Vilka ändringar av inställningsvärden krävs för att SCAs anläggning Bionorr ska uppnå 
full selektivitet? 
Utifrån de beräkningar som gjorts visar resultaten på att dels tidsinställningarna bör ändras så 
att de löser ut i selektiv ordning, men även att strömvärdena ställs in till de nya värdena då de 
är beräknade på anläggningens nuvarande komponenter och driftläge. Men eftersom 
omsättningen på strömtransformatorerna från tidigare inställningsvärden hade tvetydiga 
uppgifter, där olika källor visade på olika inställningar, går det inte att utföra en direkt 
jämförelse med de framräknade inställningarna. Men inställningsvärden togs fram för båda 
möjliga omsättningar för varje skydd, så att företaget kan ställa in skydden när de tagit reda på 
vilken omsättning som används.  
 
Vilken komponent utgör störst begränsning av kortslutningseffekten och därmed störst 
påverkan på resultatet? 
Det är transformatorerna som ger störst dämpning av kortslutningseffekten, på grund av att 
transformatorerna har så hög kortslutningsimpedans i förhållande till kablarna. 
 
Men även motorerna har stor påverkan då de belastar linjen upp till 8 gånger dess märkeffekt 
vid uppstart och det kan bli stora konsekvenser om man inte beaktar detta i beräkningarna. Om 
startströmmen inte beaktas kan skyddet lösa ut felaktigt, då transformatorn lastas kortvarigt 
med mer effekt än vad den har som märkeffekt. 
 
Hur stor är påverkan av resultatet med exakta mått på kablarnas längd? 
Om differensen på kabeln är enskilda meter från verkligheten, har det inte så stor betydelse på 
slutresultatet då jag har använt en spänningsfaktor c på 1,2. Spänningsfaktorn användes för att 
beakta spänningsvariationer, men även för vissa datadifferenser. Men man bör hålla sig inom 
tiotals meter för att få en någorlunda noggrannhet, då många och stora felbedömningar kan ge 
en viss påverkning.   
 

5.1 Vidare studier 
För att få mer noggranna inställningar skulle beräkningarna kunna göras med 
beräkningsprogrammet Neplan och det var tänkt att det skulle tas med i detta projekt men, SCA 
valde att avvakta med den beställningen så resultatet hinns inte ta med i denna rapport. Ett annat 
sätt att få bättre inställningar är att mäta kortslutningseffekterna i anläggningen, då åldring av 
anläggningen kan spela roll på ett sätt som inte tas med i beräkningarna.   
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Appendix A 

  
Figur  A Visar enlinjeschemat som SCA bistod med  
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Appendix B 
 
Inkommande 
 
HT06 
Skydd:    ABB REF 661 
Kortslutningseffekt från inkommande:  𝑆 =186,0711 MVA 
Förimpedans:  𝑍 ö =0,5991 Ω 
Jodslutningsimpedans:   𝑍 =2 170,2 Ω 
Kortslutningsström:   𝐼 =10 175,1 A 
Inkommande spänning:   𝑈=10,558 kV  
Kabel Transformator-MSP:  AXQJ 3x630  längd: 775 m 
 
Utgående ställverksfack 
 
HT01 
Reläskydd:    ASEA SPAJ 122 
Kabel MSP-Transformator:  AXCEK 3x95  längd: 150 m 
Transformator:   2MVA, 10,5/0,4 kV, 𝑢 =7,2 % 
Kabel LSP-last:   AXQJ 3x150/41  längd: 150 m 
Största last:    motor 110 kW, 400∆, 194 A, PF=0,87  
 
HT02 
Reläskydd:    ASEA SPAJ 122 
Kabel MSP-Transformator:  AXQJ 3x150  längd: 150 m 
Transformator:   1,25 MVA, 10,5/0,4 kV, 𝑢 =6,29% 
Kabel LSP-last:   AXQJ 2//3x240  längd: 50 m 
Största last:    motor 250 kW, 380∆, 445 A, PF=0,89 
 
HT03 
Reläskydd:    ABB SPAM 150C 
Kabel MSP-last:   AXQJ 3x150  längd: 150 m 
Största last:    motor 630 kW, 10,5 kV Y, 43 A, PF=0,83  
 
HT04 
Reläskydd:    ASEA SPAJ 122 
Kabel MSP-Transformator:  FXQJ 3x120  längd: 150 m 
Transformator:   2 MVA, 10,5/0,4 kV 𝑢 =6,9 % 
Kabel LSP-last:   AXQJ 2//3x240 längd: 50 m 
Största last:    motor 315 kW, 380∆, 570 A, PF=0,88  
HT05 
Reläskydd:    ASEA SPAJ 122 
Kabel MSP-Transformator:  AXQJ 3x150  längd: 123 m 
Transformator:   2 MVA, 10,5/0,4 kV, 𝑢 =6,52 % 
Kabel LSP-last:   AXQJ 2//3x240  längd: 30 m 
Största last:    motor 315 kW, 400∆, 570 A, PF=0,83  
 
HT08 
Reläskydd:    ASEA SPAJ 122 
Kabel MSP-Transformator:  AXQJ 3x240  längd: 220 m 
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Transformator:   0,5 MVA, 10,5/0,4 kV, 𝑢 =6,4 % 
Kabel Transformator-LSP:  AXQJ 3x240  längd: 60 m 
Kabel LSP-last:   AXQJ 3x70  längd: 60 m 
Största last:    motor 70 kW 400∆, 125 A, PF=0,87 
 
HT09 
Reläskydd:    SIEMENS SIPROTEC 7SJ62 
Kabel MSP-last:   AXQJ 3x150  längd: 123 m 
Största last:    motor 1000 kW, 10,5 kV Y, 69 A, PF=0,84  
 
HT10 
Reläskydd:    SIEMENS SIPROTEC 7SJ62 
Kabel MSP-Transformator:  AXQJ 3x150  längd: 121 m 
Största last:    motor 450 kW, 10,5kV Y, 30 A, PF=0,86  
 


