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EXAMENSARBETE

Upprättande av selektivplan
Gruvöns flutinglinje

Sammanfattning
Alla större industriföretag behöver reläskydd som skyddar deras kablar och
kopplingsutrustning vid ett eventuellt fel. Felen som reläinställningarna i en selektivplan
utgör skydd mot är kortslutnings- och överlastströmmar. Vid ett fel på nätet skall minsta
möjliga störning erhållas på icke felbehäftad utrustning.

Gruvöns flutinglinje byggs ut, ett nytt 400 V ställverk, ED703, med tillhörande
transformator byggs. En ledningssträcka i mark mellan två ställverk förstärks med
ytterligare två kablar för att klara en högre last. Detta leder till att nuvarande
selektivplan måste ses över och modifieras.

Vid en jämförelse av den tills nu gällande selektivplanen och den nya som gäller efter
att ED703 har byggts färdigt och kopplats in blir förändringarna ganska små. I framtiden
kan nya utbyggnader ske i anslutning till ställverk ED701 utan att kablage behöver
förstärkas då det nuvarande kablaget klarar en extra belastning på  ca 700 A. 
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DISSERTATION

Establishment of selective protectionplan
Gruvöns Flutingline

Summary
All major electrical constructions need relay protection, that protects their cables and
electrical equipment in case of a possible fault. The faults that the relay parameters  in a
selectivityplan provide protection against are short circuit and overloadcurrents.
With faults on the net a minimum possible interference should be experienced at
correctly functioning equipment.

Gruvöns flutingline is being enlarged, one new 400 V switch control room, ED703, with
one new associated transformer. One intermediate cable between two switch control
rooms will be strengthened with two more cables so it can handle a larger load. This
means that the present selective protection has to be checked and modified.

Comparing the present selective protectionplan and the new one that will be apply after
that ED703 has been built and connected, the changes will be rather small. In the future
new enlargement can be built in connection to switch control room ED701 without
needing to strengthen the cables as the existing cables can cope with an extra load of
approximate 700 A.
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1 Inledning 
Genomgående i den här rapporten har fakta och information hämtats ur böckerna
Elkraftsystem 1, Elkraftsystem 2 och El-maskiner som finns att skåda i
referensförteckningen. 

1.1 Bakgrund
En selektivplan upprättas för att kunna samordna reläskyddens strömnivå- och
tidsinställningar så att:

� Felbehäftad utrustning frånskiljs så snabbt som möjligt

� Minsta möjliga störning erhålls för icke felbehäftad utrustning

� Ett reservskydd erhålls om ett reläskydd eller brytare ej löser på avsett sätt

� Man snabbt och enkelt ska kunna överblicka reläskyddens inställningar i ett eller
flera tid-ström-diagram för att snabba feldiagnoser ska kunna göras vid en
driftstörning.

En industri som ej har en selektivplan tar en medveten risk med tillhörande ekonomiska
konsekvenser.

1.2 Problembeskrivning
I Gruvöns flutinglinje har driftförändringar skett med ändrade förutsättningar för
eldistributionen som följd. Effektökningar planeras.

Detta medför att selektivplanen måste modifieras och kompletteras.

Anläggningsomfattning:

I distributionskedjan finns

� 10 kV matning till underställverk

� 2st 10 kV motorer

� 1st 6 MVA distributionstransformator

� 2st 2 MVA distributionstransformatorer

� 6st 3 kV motorer
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Reläskydden består av:

� Distributionsskydd REF 543

� Distributionsskydd SPAC 311C

� Motorskydd SPAC 320C

Alla skydd är av fabrikat ABB

1.3 Tillvägagångssätt
Tillvägagångssätt under examensarbetet:

� Informationsökning och datainsamling om reläer, transformatorer och motorer

� Beräkningar av kortslutningsströmmar i väsentliga punkter 

� Slutrapportering

1.4 Mål och avgränsningar
Upprättande av selektivplan för Gruvöns flutinglinje från och med 10 kV
fördelningsställverk S01 via underliggande 10 kV ställverk ED701 till och med 3 kV
motorställverk ED702, se bilaga 2.

1.5 Förklaringar
// = parallellkoppling

I> = överlastström

Ik = I>> = kortslutningsström

ED = El-driftrum

ET = El: Transformator

S01 = Ställverk 01, där 0 står för inkommande

(”siffra”) = hänvisning till formel

p = En avvägningsfaktor mellan två kurvor, en för den kortvariga överbelastningen eller
den långvariga överbelastningen och en för den kurva som registrerar den termiska
bakgrunden.

t6x = termiska enhetens funktionstid

t> = överlasttiden

t>> = kortslutningstiden
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2 Teori

2.1 Asynkronmotorn
Asynkronmotorerna som också kallas för induktionsmotorer, görs med två olika
utföranden av rotorlindningen. I det ena utförandet är rotorlindningen ansluten  till tre
släpringar. Motortypen kallas då för släpringad asynkronmotor. I det andra utförandet
består rotorn av rotorstavar som är kortslutna till en kortslutningsring i vardera änden av
rotorn. Tillsammans med rotorns stavar (ledningar) bildar lindningarna en s.k.
burlindning. Denna motortyp kallas därför burlindad induktionsmotor eller kortsluten
asynkronmotor.

Startströmmen för en kortsluten asynkronmotor kan vara mycket hög samtidigt som
starttiden kan vara väldigt lång upp till en minut. Kortslutningsskyddet måste därför
ställas mycket högt samtidigt som det bör bryta snabbt för att ett fel ej ska hinna göra så
stor skada.

De sex 3 kV asynkronmotorerna som används som raffinörer vid pappersmaskin sex på
Gruvöns bruk är av kortsluten typ.

En raffinör är en skivkvarn som används för malning av grov massa t.ex. kvistmassa. I
skivkvarnarna males massan mellan räfflade skivor, vanligen en stillastående och en
roterande. 

2.2 Synkronmaskinen
Beroende på rotorns utförande finns det två typer av synkronmaskiner; de med
utpräglade poler eller de med cylindriskrotor. Synkronmaskinen förekommer både som
generator och som motor. Den trefasiga synkronmaskinen är den vanligaste maskinen
för generering av elektrisk energi. Synkrongeneratorer finns från några få VA upp till
500 MVA. Som motor har dock synkronmaskinen däremot begränsad användning på
grund av sina dåliga start egenskaper. Men synkronmaskinen används där det t ex
fordras konstant varvtal oberoende av axelmoment. Vanliga användes områden för
synkronmotorn är t ex för sliperier och raffinörer i cellulosaindustrin, och för stora
pumpar.

De två 10 kV synkronmotorer som ingår i selektivplanen används som defibrörer vid
pappersmaskin sex.

En defibrör är en skivkvarn för defibrering. Genom att defibrera maler man flis till
stickor.

Viktigt att beakta är att vid ett yttre fel någon annanstans i nätet matar en synkronmaskin
ut kortslutningsström till detta fel under en så lång tid som ca en sekund. Detta gör att
kortslutningsskyddet ej får lösa ut vid en sådant fel. 
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Denna kortslutningsström är ca 5-8 ggr märkströmmen vilket medför att ett normalt
strömmätande skydd bör ställas in över denna utmatande ström.

2.3 Transformatorn

2.3.1 Inkoppling av transformator

Vid inkoppling av en transformator erhålls en inkopplingsström som kan påverka
reläskydden. Tiden för denna inkopplingsström kan vara uppemot 1-2 sekunder.
Inkopplingsströmmen kan antas  vara ungefär lika med Ik för transformatorn. 

2.3.2  Strömtransformatorerna

Eftersom strömtransformtorn ska hjälpa till att mäta strömmen i en ledare så måste
primärledningen kopplas i serie med anläggningen. Till sekundär lindningen kopplas
apparater med låg impedans t ex amperemetrar och reläskydd. I anslutning till alla
reläskydd på Gruvön, sitter det en strömtransformator med omsättningen t ex 200/5 A
eller 400/5 A beroende på driftströmmen i mätpunkten.

2.4 Reläskydd

2.4.1 REF 543

REF 54_ -seriens ledningsterminaler innehåller avancerade skydds-, styr-, mät- och
övervakningsfunktioner för distributionsnät.

2.4.2 SPAC 320C

Motorskyddet SPAC 320 C är designad att användas som ett skåpbaserat skydd och som
en fjärrstyrd anläggningsdel. 

Förbindelser till överliggande utrustning inom kontrollsystemet går via en fiberoptisk
seriebuss.

Motorskyddsrelämodul SPCJ 4D34 är en strömmätande multifunktionell relämodul med
fullständigt skydd för växelströms motorer. Huvudtillämpningsområdet täcker stora
eller medelstora trefasmotorer i alla typer.

2.4.2.1 Motorreläskyddsmodul SPCJ 4D34

Egenskaper för motorreläskyddsmodul SPCJ 4D34:

� Termisk överlastenhet med motorns fullastström inställbar inom strömområdet
0,5…1,50 x In och rotorlåsningstiden inställbar inom området 2…120 s. Andra
egenskaper  är förvarningslarm och blockering av återstart, reducerad kylning vid
stillestånd etc.
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� Högströmenhet med inställningsområdet 0,5…20 x In och konstanttidskarakteristik,
funktionstiden inställbar inom området 0,04…30 s. Funktionen hos enheten kan
blockeras med hjälp av en omkopplare.

� Separat skydd mot inkorrekt fasföljd med utlösningstiden 1 s.

� Startövervakningsenhet med flera valbara funktionsprinciper för olika applikationer.

� Underströmsenhet för skydd av t.ex. drifter av transportörer och dränkbara pumpar.

� Digital presentation av mät- och inställningsvärden samt data som registreras vid
start och utlösning.

� Samtliga inställningar kan göras med hjälp av tryckknappar på frontpanelen, med
hjälp av en PC eller via seriekommunikationen.

Funktionsbeskrivning / den termiska överlastenheten: Den termiska överlastenheten
utgör ett tillräckligt skydd för belastningssituationer. Uppvärmningen av en motor följer
en exponential, vars utplaningsvärde bestäms av belastningsströmmen i kvadrat.

Den termiska enheten omfattar i själva verket två olika termiska kurvor, en för den
kortvariga eller långvariga överbelastningen, som verkställer utlösning och en som
registrerar den termiska bakgrunden.

Efter utlösning intar utgångsreläet ett självhållningsläge, som upphör när den termiska
kapaciteten har underskridit den inställda termiska återstartblockeringsnivån. 

Funktionsbeskrivning / Högströmsenheten

Högströmsenheten startar, om strömmen i någon av faserna överskrider
inställningsvärdena. 

Överströmsenheten har inställningsområdet 0,5…20xIn. Funktionstidens inställnings-
område är 0,04…30s.

Överströmsenheten kan också ges en självhållningsfunktion som håller
utlösningsutgången aktiverad även om signalen som gav upphov till utlösningen
försvinner.

Det finns möjlighet att välja automatisk dubblering av inställningsvärdet I>>/In hos
högströmsenheten, när skyddsobjektet inkopplas i nätet, dvs. i en startsituation Sålunda
är det möjligt att ge högströmsenheten ett inställningsvärde som är lägre än
inkopplingsströmstöten.

2.4.3 SPAC 311C

Ledningsterminal SPAC 311C är avsedd att användas som objektsorienterad skydds-
och kontrollenhet i distributionsstationer. Förutom skydds-, styr- och mätfunktioner är
terminalen försedd med de kommunikationsegenskaper som krävs för kontroll på ett
ställverksfack.
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Ledningsterminalen är avsedd at användas som selektivt kortslutnings- och
jordfelsskydd för ledningar i radiella nät med direktjordad, resistansjordad eller
impedansjordad nollpunkt. Kortslutnings- och jordströmsskyddet förverkligas med hjälp
av en kombinerad överströms- och jordströmsrelämodul.  

2.4.3.1 Kombinerad överströms och jordströmsmodul SPCJ 4D24

Egenskaper: 

� Fasöverströmsskydd med lågströmssteg I> och valbar funktionskarakteristik, dvs.
konstant- eller inverttid, den senare med sex ström/tid-karakteristiker.

� Fasöverströmsskydd med högströmssteg I>> med momentan funktion eller fördröjd
funktion med konstanttidskarakteristik. Högströmssteget kan vid behov ställas ur
funktion.

� Numerisk presentation av mät- och inställningsvärden samt i felögonblicket
registrerad funktion.

� Samtliga inställningar kan göras med hjälp av tryckknappar på frontpanelen eller en
till serieporten ansluten portabel persondator.

Funktionsbeskrivning / överströmsenhet: Överströmsenheten i överströms- och
jordströmsrelämodulen SPCJ 4D24 kan användas en-, två- eller trefasigt. Den innehåller
två överströmssteg I> och ett överströmssteg I>>.

Överströmsstegen startar om mätströmmen i någon av faserna överstiger
inställningsnivån i någotdera stegen.

Funktionen hos lågströmssteget I> eller högströmssteget I>> kan blockeras med hjälp av
en blockeringssignal.  

Lågströmssteget kan ges antingen konstanttid- eller inverttidskarakteristik. När
konstanttidskarakteristik används inställs starttiden direkt i sekunder inom området
0,05…300sek. Vid användning av inverttidskarakteristik står sex olika kurvskaror med
olika ”branthet” till förfogande.

Funktionsfördröjningen t>> för högströmssteget kan ställas in inom området
0,04…300sek.

Högströmsstegets inställningsvärde kan underkastas automatisk dubblering, en funktion
som kan användas t. ex. när ett skyddsobjekt kopplas till nätet i en startsituation.
Högströmssteget kan då ställas in på ett inställningsvärde, som är lägre än
inkopplingsströmstöten.

Högströmssteget har inställningsområdet 0,5…40 x In.
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3 Kortslutningsberäkningar
De data som behövs för att ställa in skydden är kortslutningsströmmen (Ik),
kortslutningseffekten (Sk), märkströmmen, starttiden, startströmmen för motorerna och
inkopplingsströmmen för transformatorerna. Startströmmen anges i motorns tekniska
specifikation (Bilaga 1) som en faktor k x In, starttiden går också oftast att få tag på
genom motorns tekniska specifikation. Jag har för säkerhets skull med hjälp av Gruvöns
MicroSCADA system, som är ett stationskontrollsystem, läst av start- tider och
strömmar som berör de aktuella motorerna. De avlästa värdena var uppmätta vid den
senaste starten, räknat ifrån avläsningstillfället. 

De kortslutningsströmmar som är uträknade är de högst förekommande
kortslutningsströmmarna i nätet och är därför en övre gräns vid inställning av I>> för
reläskydden. Kortslutningsströmmarna och kortslutningseffekterna i nätet räknas ut med
formlerna nedan och beräkningar enligt Bilaga 2.

3.1 Formler för kortslutningsberäkningar

3.1.1 Transformatorer:

MVAS
u

S t
k

kt ��

100)1(

St = märkeffekt

uk = procentuell kortsl.spänning

3.1.2 Kablar:

� � faskmXRZ

MVA
Z
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k
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)2(

22

2

���

�

R = resistansen

XL = induktivreaktans
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3.1.3 Synkronmotorer:

MVAP
X

S
X

S sm
b

sm
b

ksm
�cos

1100100)4( �����

Ssm = märkeffekt

Xb = begynnelsereaktans i % (Som genomsnittsvärde kan Xb=20% användas enligt
ABB:s industrihandbok)

3.1.4 Asynkronmotorer:

��
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k
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S
UZ

MVAPS

2

)6(

cos
16)5(
�

Pam = märkeffekt

3.1.5 Kortslutningsströmmar:

kA
U

S
I k

k
�

�

3
)7(

Sk = kortslutningseffekt i viss punkt, MVA

U = driftspänning, kV

3.1.6 Kortslutningseffekter i olika mätpunkter:
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� Sk.S01.10,6 = kortslutningseffekten för 10,6 kV skenan i S01

� Sk.S01.32,5 = kortslutningseffekten för 32,5 kV skenan i S01

� Sk.ED701 = kortslutningseffekten för 10,6 kV skenan i ED701

� Sk.ED702 = kortslutningseffekten för 3,15 kV skenan i ED702

� Sk.ED703 = kortslutningseffekten för 0,4 kV skenan i ED703

� Sk.S101 = kortslutningseffekten för 0,4 kV skenan i S101

� Sk.T01 = kortslutningseffekten för transformator T01

� Sk.T02 = kortslutningseffekten för transformator T02

� Sk.t701 = kortslutningseffekten för transformator ET701

� Sk.t704;706 = kortslutningseffekten för transformator ET704 resp. ET706

� Sk.ET704 = kortslutningseffekten efter kab. på uppsidan av transformator ET704(10,6
kV)

� Sk.ET706 = kortslutningseffekten efter kab. på uppsidan av transformator ET704(10,6
kV)

� Sk.d11 = kortslutningseffekten ifrån defibrör 1 (efter kabeln) 

� Sk.d21 = kortslutningseffekten ifrån defibrör 2 (efter kabeln) 

� Sk.rtot (efter kab) = kortslutningseffekten ifrån raffinörerna

� Zk.nät.S01 = kortslutningseffekten Sk.S01.10,6  omräknad till en kortslutningsimpedans 

� Zk.kabel.1 = kortslutningsimpedansen i kabeln mellan S01-ED701

3.2 Allmänt
För att kunna välja lämpliga kortslutningsskydd är det nödvändigt att beräkna den
högsta och den lägsta kortslutningseffekt som kan förekomma i respektive
anläggningsdel. För att kunna beräkna ett näts kortslutningseffekter måste primärnätets
kortslutningseffekter vara kända. I det här fallet är det Birka energi som är kraft-
leverantör och den primära kortslutningseffekten är uträknad till 1029 MVA vid
32.5 kV.

Vid ombyggnad och utbyggnad av nätet krävs i regel en ny kortslutningsberäkning.
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Begreppet kortslutningseffekt definieras som den trefaseffekt som erhålls av
kortslutningsströmmen  och spänningen i den punkt, där effekten beräknas.

Kortslutningseffektens storlek varierar mycket då den är beroende av nätimpedansen
(linjer och kablar), transformatorernas storlek och dess zk samt generande enheter såsom
generatorer, motorer och kondensatorer. Normala värden på kortslutningseffekter i olika
nät är:

� Regionledningsnivå

30-40 kV: 5000-10 000 MVA

� Distributionsnivå

20-6 kV: 200-1000 MVA

� Abonnentnivå

6-0,4 kV: 50-200 MVA

3.3 Flutinglinjen
Gruvöns totala högspänningsnät är radiellt, vilket är den vanligaste nätuppbyggnaden på
stora industrier. Flutinglinjen är bara en liten del av Gruvöns totala nät. Det resterande
nätets inverkan på strömmarna i flutinglinjen kan försummas.

Nuvarande flutinglinje skall byggas ut; ett nytt 0,4 kV ställverk ska byggas. Ställverket
ska få beteckningen ED703 och matas ifrån ED701 över en transformator ET706. Ur
belastningssynpunkt kommer det nya ställverket ha ungefär lika stor strömbelastning
som det befintliga 0,4 kV ställverket S101. Med hänsyn till det som tidigare har sagts
och det faktum att transformatorerna ET704 och ET706 har lika hög kortslutningsström
kan det överliggande skyddet EW207H9 ställas in med likadana strömvärden som
EW207H8.
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4 Dimensionering av överströmsskydd

4.1 Kabelanhopning i mark
Vid förläggning av flera kablar bredvid varandra i mark skall hänsyn tagas till det
strömvärde som gäller, beroende på ledarantal och inbördes avstånd mellan kablarna.

Ur SS 424 14 24:

Tab.18 Omräkning av strömvärden vid anhopning av
kablar i mark
Inbördes avstånd Antal

treledarkablar
     mm 2 4 6 10

250 0,89 0,75 0,69 0,64

Det nominella strömvärde som en 240mm2, PEX isolerad 12kV, aluminiumkabel får
belastas med är 400 A. I praktiken kan man antaga att inte mer än två av de sex
intilliggande kablarna är belastade med maximal ström. Därför har jag i detta fall
beslutat att räkna med faktor 0,89 även för de sex parallellkopplade kablarna. Den
maximala kontinuerliga strömmen, för 2 och 6 lika långa parallellkopplade AXCEK
3x240 mm2 kablar som förläggs i mark beräknas enligt följande:

� �

� �AI
AI

n

n

213640089,06//6
71240089,02//2

max

max

����

����

Förutom SS 424 14 24 har källorna Kraftkabel handboken och Starkströmsföreskrifterna
använts. 

A- och B-skenan på 10 kV nivån i ställverk S01 är förbundna med ett duplexförband
bestående av 2 st 1x630 Aluminium kablar, vilket klarar en belastning på 2080 A.
Ställverket i ED701 klarar en belastningsström på ca 3000 A. 

Eftersom ovanliggande kabel mellan S01-ED701 tål en högre ström (2136 A) än
duplexförbandet (2080 A) så är det förbandet som är dimensionerande.  

4.2 Reläinställningar
I manualerna för reläskydden, står det sex olika inverttidkarakteristikor med olika
branthet  till förfogande, där man själv får välja ut de kurvor som passar för de strömmar
och tider som de olika skydden ska vara inställda med. 

När en selektivplan konstrueras är det viktigt att de olika kurvorna i ström- och tid-
diagrammet inte korsar varandra, vilket skulle innebära att de olika skydden ej alltid
skulle lösa i rätt ordning vid ett eventuellt fel. 
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4.2.1 Motorskydd SPAC 320C

4.2.1.1 EW207H5 och EW207H6

Inställningsvärdet för I> i motorskydden till synkronmaskinerna har en max
inställningsström på 712 A eftersom som kabeln inte klarar en högre belastning. Det
finns även en undre gräns som utgörs av motorernas märkström, 384 A.
Inställningsvärdet för I>> beror dels på startströmmen och dels på starttiden. De
befintliga strömvärdesinställningarna behålls då inga förändringarna i nätet berör
motorskydden till defibrörerna.

4.2.1.2 EW701H1-H6

De tidigare inställningsvärdena på strömvärdena för motorskydden till raffinörerna
ändras ej, eftersom utbyggnaden av flutinglinjen ej berör raffinörerna.

Inställningsvärdet för I> i motorskydden till asynkronmaskinerna ställs in efter
motorernas märkström. Inställningsvärdet för I>> beror dels på startströmmen och dels
på starttiden. 

I selektivplanen ritas endast det skyddet in med högst inställt strömvärde, för att tydligt
visa att det är god marginal till överliggande skydd som är EW701H8.

Utav raffinörerna har raffinör 3 den högsta märkströmmen (275 A) och den högst
uppmätta startströmmen på ca 2100 A och är därför dimensionerande. 

4.2.2 Ledningterminalsskydd SPAC 311C

4.2.2.1 EW701H8 och EW207H7

Skydden EW701H8 och EW207H7 är överliggande skydd till de sex st raffinörer som
finns på 3,15 kV. Skillnaden är att EW207H7 sitter på uppsidan av transformator ET701
och är således inkopplad på 10,6 kV. 

Eftersom skydden ska lösa selektivt får skyddet EW701H8 ett litet högre
inställningsvärde på utlösningsströmmen än EW207H7 omräknat till samma spänning. 

Inkopplingsströmmen för ET701 är dimensionerande för I>> i skydd EW207H7 och den
totala motorströmmen för raffinörerna omräknat till 10,6 kV är dimensionerande för I>.  

Startströmmen för raffinör 3 är dimensionerande för I>> i skydd EW701H8.
Effektbrytaren som är av fabrikat Masterpact, sitter i inkommande facket i ED702 och är
direkt dimensionerande för I> i EW701H8. 1250A är den märkström som effektbrytaren
tål. Märkbrytströmmen för effektbrytaren är 31,5 kA och det är den maximala ström
som effektbrytaren klarar av att bryta.
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Effektbrytare löser oftast ut efter indikering från ljusbågsvakten. Vilket också är dess
viktigaste uppgift.

4.2.2.2 EW207H4 och S01H100

Inställningsvärdet för I> i ledningsterminalen som sitter i inkommande skåp H4 i ED701
får ej överskrida en ström på 2080A för att ej duplexförbandet ska ta skada.
Duplexförbandet ligger förlagd på stege med planförläggning och får således en sån bra
kylning att det kan belastas med märkström utan att ta någon skada. Det finns även en
undre gräns som utgörs av den totala ström som ställverket i ED701 belastas av i
normaldrift. I den andra änden av kabeln i ställverk S01 sitter ytterligare ett
ledningsterminalsskydd S01H100 vilket ska ställas in med något högre strömvärde för
att skydden ska lösa selektivt.

4.2.2.3 EW207H8 och EW207H9

ET704 och ET706 är två lika stora transformatorer med lika hög inkopplingsström.
Inkopplingsströmmen för ET704 och ET706 är dimensionerande för I>> i skydd
EW207H8 och EW207H9.

För inställning av överströmsskyddet har ett rimligt strömvärde antagits efter att ha tagit
hänsyn till den gamla selektivplanen och underliggande effektbrytare i 0,4 kV ställverk
S101. Effektbrytaren i ED703 ställs in med likadana strömvärden som effektbrytaren i
S101.

4.2.3 Distributionsskydd REF 543

Befintliga inställningar i distributionsskydden kommer att behållas. Det nya ställverket
ligger så långt ner i nätet så att kortslutningsströmmarna genom distributionsskydden ej
kommer att ändras nämnvärt. Distributionsskydden REF 543:s strömvärden är inställda
efter vad ställverket klarar för belastningsströmmar och maxströmmar.
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5 Slutsatser
Vid en jämförelse av de tills nu gällande reläinställningarna och de nya, som gäller efter
att ED703 har byggts färdigt och kopplats in, blir förändringarna ganska små. Den stora
skillnaden blir att kabeln mellan S01 och ED701 kan belastas med ca 700A till, efter att
den har förstärkts med ytterligare 2 st (AXCEK 3x240) kablar. Det innebär att ställverk
ED701 tål en högre belastning, vilket är en förutsättning för att byggnationen av
ställverk ED703 skall kunna genomföras.

Reläinställningarna för motorskydden SPAC 320C ändras ej, utan de tidigare
inställningarna bibehålles.

De nya reläinställningarna för de berörda skydden finns i     bilaga 3.

Selektiviteten i den nya selektivplanen visas i bilaga 4. Strömvärdena på reläerna är där
omräknade till 10,6 kV. Ström- och tid-kurvorna för varje relä är där inritade i ett
diagrampapper med logaritmiskskala på både x- och y-axel. 
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 – motordata

7.2 Bilaga 2 – kortslutningsberäkningar

7.2.1 Nät översikt

7.2.2 Kortslutningseffekter i olika mätpunkter

7.2.3 Transformatorer

7.2.4 Kabelimpedanser

7.2.5 Asynkoronmotorer

7.2.6 Synkronmotorer

7.3 Bilaga 3 – reläinställningar

7.4 Bilaga 4 – översikt selektivplan
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