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Sammanfattning 
Examensarbetet visar en selektivbedömning för lågspänningställverk T15 på SCA Edet 
bruk. Ställverket har ett 40 tal motordrifter och matas av en 690V transformator på 
3,5MVA. 

Grundprinciper för de vanligaste lågspänningsskydden presenteras samt mer specifika 
detaljer om installerade skydd i aktuellt ställverk. Olika typer av selektivitet är kortfattat 
presenterat i rapporten.   

Vid beräkning och dokumentering med hjälp av datorprogrammet Febdok visade det sig 
att installerade skydd inte fanns med i programmets skyddsregister. Implementering har 
skett för merparten av skydden i anläggningen.  

Arbetet påvisar hur programmet Febdok arbetar samt redovisar några av de 
selektivplaner programmet genererat. Tyngdpunkten läggs på att kontrollera 
felmeddelanden som programmet genererar och relatera det till anläggningen. Ett av 
felen har varit att kortslutningsströmmen i ställverket överstiger brytares märkdata. 
Anledningen till detta är att kortslutningseffekten ökat i matande nät till transformatorn 
sedan byggnation.  

Hållfastheten för kablar har kontrollerats enligt svensk standard med avseende på 
stötströmmen vid en kortslutning. Kontrollen visar att några grupper inte uppfyller 
svensk standard. 
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Summary 
This degree project is an evaluation of the selective coordination at a low-voltage 
switchgear T15 at SCA Edet bruk. Around forty motors are connected to the switchgear. 
It is a 3,5MVA transformer at 690V. 

The principles of the most frequent low-voltage circuit-breakers and more specific 
information about the installed circuit-breakers are presented. Also different types of 
selective coordination are briefly presented. 

The installed circuit-breaker in the switchgear wasn’t included in the used document 
and calculation program Febdok. Most of the installed circuit-breakers are put to the list 
in the program memory. 

The report shows how the program works and some of the result are presented. It 
focuses on the messages from the program. One of the messages was that the short-
circuit current in the switchgear exceeds the limits for some of the circuit-breakers. The 
reason is that the short-circuit power has increased after the switchgear was built. 

A control of the cable strength according to Swedish standard considering power surge, 
shows that some of the cables fail.     
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1 Inledning 
En elanläggning skall inte skada person, husdjur eller egendom. Den måste vid fel 
kopplas från automatiskt enligt elsäkerhetsföreskrifterna [1]. För att minska 
omfattningen av störningen, finns det ett ekonomiskt intresse av att bortkopplingen sker 
närmast felstället, dvs. på ett selektivt sätt. Kontroll av selektiviteten i en elanläggning 
kan göras genom upprättande av en selektivplan. Den kan bestå av skyddens 
karakteristiska kurvor över ström/tid. Ur selektivplanen kan information ges grafiskt om 
vilket/vilka skydd som löser ut vid viss ström och tid.  

Selektivplanen är ett hjälpmedel för inställningen av skydd så att felbehäftad utrustning 
frånskiljs så snabbt som möjligt med minsta möjliga störning för icke felbehäftad 
utrustning. För lågspänningsskydd framställer vanligtvis tillverkaren 
koordinationstabeller mellan sina egna skydd. I en äldre anläggning med skydd av olika 
generationer och fabrikat är det svårt att hitta existerande koordinationstabeller.  

1.1 Bakgrund 
Senaste selektivplaner som framtagits på Edet bruk har berört fördelningsnätet från 
130kV ner till 0,4kV drifter [2] samt för ett 0,4kV ställverk med fördelningscentraler 
och drifter [3]. Spänningsnivån 690V har tidigare inte berörts vid framställning av 
selektivplaner på SCA Edet bruk.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att dokumentera befintlig anläggning T15, gällande 
transformatorer, kablar, motorer och skydd. Dimensioneringsprogrammet Febdok 
används för kortslutningsberäkningar och selektivplaner. För att verifiera resultatet 
kommer manuella beräkningar att göras. 

Målet med arbetet är att göra en selektivbedömning, samt ge förslag till förändringar där 
så behövs. 

1.3 Förutsättningar och avgränsningar 
Vid SCA Edet bruk sker förändringar av drifter fortlöpande på grund av om- och 
nybyggnation. Vid förändring är det inte alltid uppdatering av dokumentation sker i den 
omfattning som vore önskvärt. Det finns därför ett behov av att beräkna och 
dokumentera större delen av lågspänningsfördelningen.  

På grund av utökning av antalet drifter och därmed tillhörande grupper i ställverk T15 är 
denna fördelning i behov av en dokumentationsgenomgång.  
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Drifterna för T15 är dokumenterade i elritning, motorlista och kabellista. Data i 
dokumentationen kontrolleras mot verkligheten och ligger sedan till grund för beräkning 
av kortslutningseffekter och förimpedanser samt upprättande av selektivplaner.  

Vid beräkningar av selektivplaner kommer befintliga inställningar att användas. 
Kortslutningsströmmar och stötströmmar kommer att beräknas, om tid finnes även 
jordslutningar. Endast utgående grupper från transformator T15 (690V) kommer att 
beröras. 

2 Egenskaper hos olika överströmsskydd 
För att inte skada person, egendom och husdjur skall en felaktig elanläggning kopplas 
bort snabbt och automatiskt. För att uppfylla detta krav används någon typ av skydd. De 
vanligaste överströmsskydden i en industrianläggning är säkringar, dvärgbrytare och 
effektbrytare. 

2.1 Säkringar 
Säkringen är uppbyggd av en silvertråd som är omsluten av kvartssand i en patron av 
porslin. Vid en överström värms silvertråden som en funktion av strömmen i kvadrat 
tills den smälter av och bryter kretsen. När det gäller säkringar med större märkström, 
byts silvertråden mot en tunn silverpläterat kopparband. [4] 

Fördelar med en säkring är att de har standardiserade egenskaper och dimensioner vilket 
gör det möjligt att byta fabrikat och säkringsstorlek. Den har stor brytförmåga, 
strömbegränsning och ger ett synligt brytställe när den tas ur. [4] 

Nackdelar är att säkringen ej bryter allpoligt och att den måste bytas ut vid fel. [4] 

2.2 Dvärgbrytare  
Dvärgbrytare kan även kallas MCB (Miniature Circuit Breaker) eller automatsäkring. 
Dvärgbrytare har en mekanisk brytanordning för manuell koppling och automatisk 
brytning. Den automatiska brytningen kan ske på två sätt, antingen momentant eller 
tidsfördröjt. De olika brytsätten beror på att konstruktionen bygger på två 
sammanbyggda skydd. Den momentana kortslutningsskyddet fås genom 
elektromekanisk brytfunktion. Den tidsfördröjda överströmsskyddet ges genom 
uppvärmning av en bimetall. [5] 

Fördelar med en dvärgbrytare är att den ger allpolig brytning. Den kan återställas och 
behöver inte bytas varje gång. [4] 

Nackdelar är att brytförmågan är begränsad och att den inte ger ett synligt brytställe. [4] 
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2.3 Effektbrytare 
Effektbrytare används vid större belastning och felströmmar. Två typer av effektbrytare 
är luftbrytare ACB (Air Circuit Breaker) och kompaktbrytare MCCB (Moulded Case 
Circuit Breaker). Kompaktbrytaren bygger på samma principer som dvärgbrytaren men 
är avsedd för större märkström samt har vanligtvis inställningsmöjligheter för den 
tidsfördröjda överströmsfunktion och den momentan kortslutningsfunktion. 
Brytfunktionerna kan vara mekaniska, liknande dvärgbrytaren eller styras med hjälp av 
inbyggd mikroprocessor. Luftbrytaren innehåller ingen egen utlösningsfunktion och 
måste kompletteras med reläskydd som bestämmer utlösningsfunktionerna. [6] 

Brytförloppet i en effektbrytare sker genom att kontakterna inne i brytaren skiljs åt och 
drar ut en ljusbåge. När strömmen passerar nollgenomgången matas ingen energi till 
ljusbågen och genom kraftig avkylning av gasen mellan kontakterna förhindras att 
ljusbågen tänds på nytt. [6] 

En stor skillnad mellan olika effektbrytare är om de är strömbegränsande eller inte.   

2.3.1 Icke strömbegränsande 

Icke strömbegränsande effektbrytare bryter strömmen vid nollgenomgången. Detta 
betyder att effektbrytaren släpper igenom minst en halvperiod och många fall flera 
halvperioder av strömmen. Detta betyder att anläggningen måste dimensioneras för 
kraften som skapas vid fullt utvecklad stötström. [6] 

2.3.2 Strömbegränsande 

En strömbegränsande effektbrytare reagerar snabbare än en icke strömbegränsande 
effektbrytare. Snabbheten gör att en ljusbåge byggs upp fortare vilket ökar impedansen i 
felkretsen, dock sker brytningen i strömmens nollgenomgång. Strömbegränsningen 
medför att efterföljande anläggning kan dimensioneras efter effektbrytarens begränsade 
stötström. [6] 

3 Selektivitet 
Selektivitet innebär driftkontinuitet, dvs. att driften skall upprätthållas så ostört som 
möjligt. Överströmsskydd har till uppgift att koppla bort ett fel för att begränsa skadorna 
i felstället. För att endast få den felbehäftade delen i anläggningen bortkopplad måste 
även de olika skydden i anläggningen koordineras så att selektivitet uppnås. Enligt 
Elkrafthandboken [4] kan selektivitet åstadkommas på fyra principiella sätt, vilka är 
funktions-, tids-, riktnings- och absolut selektivitet.  Vilken typ av selektivitet som 
anläggningen konstrueras för beror på vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt att 
genomföra för den specifika anläggningen. Ett vanligt sätt för lågspänningsanläggningar 
är att kombinera funktions- och tidsselektivitet. För att kontrollera selektiviteten kan en 
selektivplan upprättas.  
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• Funktionsselektivitet 

Funktionsselektivitet innebär att selektivitet uppnås av skyddets funktionsvärde. 
Skyddets funktionsvärde i lågspänningsanläggningar är vanligtvis ström och därmed fås 
strömselektivitet. [4]  

• Tidsselektivitet  

Tidsselektivitet innebär att selektiviteten uppnås av skyddets funktionstider. [4] 

• Riktningsselektivitet 

Riktningsselektivitet innebär att skyddet detekterar riktningen till felet och löser endast 
ut vid fel efter skyddet. [4] 

• Absolut selektivitet 

Absolutselektivitet innebär att skyddet endast fungerar för fel på det egna 
skyddsobjektet [4]. Skyddet mäter vanligtvis differensen mellan vad som kommer in 
och vad som går ut från ett objekt, t ex en transformator eller ledning. 

3.1 Kaskadkoppling 
Det är inte alltid önskvärt att ha en anläggning med full selektivitet för alla feltyper, då 
denna anläggning kan bli dyr. I vissa lägen utnyttjas i stället att brytare i olika nivåer 
löser ut samtidigt. Detta kallas ”kaskadkoppling” då framförvarande brytare utgör ”back 
up” för underliggande brytare. Den framförvarande brytaren begränsar felströmmen 
genom sin brytning. Den underliggande brytare kan därmed dimensioneras efter den 
felström som den framförvarande brytaren släpper igenom.  

3.2 Selektivplan 
Vid upprättande av en selektivplan används data om kortslutningseffekter, jordningssätt, 
driftförhållanden, apparaternas märkdata, eventuella start- och inkopplingsströmmar 
samt mättransformatordata. [4] 

Skyddens egenskaper ställs mot varandra och jämförs. Det som jämförs är 
tid/strömkurvor vilket ger en indikation över selektiviteten i anläggningen. För att 
förbättra tillförlitligheten på resultatet kontrolleras även skyddens genomsläppta energi 
(I2t) och ström. Den genomsläppta energin blir extra intressant att kontrollera när 
dvärgbrytare och effektbrytare är med i analysen. [7] 

4 Beskrivning av installerade skydd 
I berörd anläggning finns luftbrytare (ACB) och kompaktbrytare (MCCB) installerade. 
Även säkringar förkommer för att skydda känslig utrustning som t.ex 
frekvensomriktare. De olika skyddstyperna presenteras kort här. 
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4.1 Megamax F 
Totalt finns tre Megamax F installerade. Två stycken är F1S på 1250A och en F4S på 
3200A som används till inkommandebrytare. Enheterna är av typen luftbrytare (ACB) 
och utdragbara för frånskiljningsfunktionen. Samtliga är utrustade med 
reläskyddsenheten PR1/P. Reläskyddet är uppbyggt kring fyra skyddsfunktioner 
benämda L, S,  I och G.  

• L = Överlastskydd med inverttidskaraktäristik  

• S = Fördröjt skydd vid kortslutning  

• I = Momentanskydd vid kortslutning  

• G = Jordfelsskydd  

Förutom reläskyddet skyddas även motordrifterna av motorskyddsrelä.  

I serien Megamax finns brytarna av typen F1L och F2L vilka är strömbegränsande. Med 
andra ord är F1S och F4S inte strömbegränsande.  

4.1.1 Motorskyddsrelä  

Motorskyddsreläer är konstruerade för att skydda motorn. Skyddet bygger på att minnas 
hur stor värmeenergi som matats in i motorn och bevaka så att inte motorn överhettas. 
Motorskyddet tillåter att det får passera höga startströmmar under en begränsad tid vid 
start, men under drift krymper utrymmet för hur stora strömmar som får passera. SPAM 
150C och RAMDE är installerade i aktuell anläggning. SPAM-skyddet är utrustat med 
med en relämodul SPCJ 4D34. 

4.2 Sace Limitor 
Sace Limitor är en strömbegränsande effektbrytare av typen kompaktbrytare (MCCB). 
Brytaren är avsedd för lågspänningsinstallationer med höga kortslutningsströmmar [8]. I 
anläggningen finns storlekarna LN125CM, LN160CM, LN200, LN320, LN500 
representerade. Brytarna med tillägget CM har endast kortslutningsskydd med inställbar 
momentan brytfunktion, de övriga är utrustade med både termisk och inställbar 
momentan brytfunktion.  

4.3 Sace Isomax S 
Sace Isomax S är uppföljaren till Sace Limitor brytarna. Egenskaperna är något 
förbättrade än föregångaren, den klarar högre kortslutningseffekt och är bättre 
strömbegränsande m.m. Installerade brytare i anläggningen är S3X och S4X. [9]  
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4.4 Motorskyddsbrytare 
Motorskyddsbrytaren MS325 har en termisk bimetallutlösare och en fast inställd 
momentan elektromagnetisk utlösare. För att klara kortslutningshållfastigheten är 
skydden seriekopplade med en strömbegränsare av typen Prolim. 

4.4.1 Prolim 

Prolim begränsar strömmen genom att ett polymermaterial innehåller elektriskt ledande 
partiklar. Vid en ökad temperatur på grund av kortslutning ändras molekylstrukturen i 
materialets ytskikt, när ytskiktet ändrar struktur avtar ledningsförmågan. Förloppet sker 
på några hundra mikrosekunder. Oberoende av matande kortslutningsström (<50kA) 
kan apparater dimensioneras efter den begränsade kortslutningsströmmen från prolim på 
6kA enligt tillverkaren. Prolim måste vara seriekopplad med en från tillverkaren 
godkänd brytare för att funktionen skall garanteras. [8][10] 

5 Förutsättningar för beräkningar 
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för beräkningarna. Beräkningarna har skett 
med hjälp av dimensioneringsprogrammet Febdok.  

5.1 Febdok 
Febdok är ett dimensioneringsprogram för lågspänningsanläggningar. Programmet har 
register med skydd, kablar, skenor m.m. från ett antal olika leverantörer. Det är även 
möjligt att lägga in egna produkter i registren. Programmet varnar om någon detalj är fel 
dimensionerad och föreslår en åtgärd för att ordna problemet, t.ex grövre kabel eller ett 
skydd med bättre data. Programmet genererar dokumentation över den inlagda 
anläggningen med bland annat min- och maxvärden för kortslutningsström, resistans, 
reaktans. Huvudledningsschema och enlinjeschema som ger en översikt av 
installationen. [11] 

Programmet Febdok är utvecklat av Norges Elektroentreprenørförbund (NELFO) i 
samarbete med SINTEF energiforskning AS (SefAS) och Produkt- och 
elektrisitetstillsynet (PE). Utvecklingen av programmet startade 1998 i Norge. 
Programmet har anpassats till Sverige. Beräkningarna sker med underlag av IEC- och 
CENELEC- normerna samt ELSÄK-FS 1999:5 med SEK-handboken 421. Febdok 
(version 3.3.14) dimensionerar antingen efter SS 436 40 00 [1] eller SS 424 14 24 [12]. 
[11] 

Under användandet av Febdok har vissa komplikationer uppkommit. Febdok klarar inte 
mer än sex till åtta tecken i vissa informations fält. Detta ger felmeddelandet enligt figur 
1. Vilket informationsfält problemet gäller specificeras inte. Problemet kommer först 
när projekt eller ett nyinlagt skydd skall sparas.  
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Figur 1 Felmeddelande när för lång textsträng har lagrats i ett fält 

Vid implementering av skydd och kablar hade det varit önskvärt med en funktion för att 
ångra senaste kommandot. Detta saknar Febdok. 
Ibland dyker det upp dialogfönster med norsk text. Ett exempel är ”maks” då det borde 
ha stått max. Detta kan ge en oseriös bild av programmet, för att det kan se ut som 
felstavningar. Detta borde åtgärdas av ansvarig utgivare för programmet. 

5.2 Anläggning 
Beräkningarna förenklas genom att endast räkna från matande transformator. 
Framförvarande nät ses som ett starkt industrinät med en kortslutningseffekt på 150-
300MVA. Nedsidan av transformatorn finns 40 motordrifter med en axeleffekt från 
0,55kW till 630kW. Samtliga motordrifter utgår från ställverket. Ställverket är uppbyggt 
med Center MNS konstruktion från ABB med utdragbara grupper. I tre drifter är 
frekvensomriktare installerad. Febdok saknar funktion för frekvensomriktare, därför har 
dessa lagts in i programmet som undercentraler.    

5.3 Allmänna förutsättningar 
Eftersom anläggningen är befintlig används SS 424 14 24. SS 436 40 00 trädde i kraft 
genom ELSÄK-FS 2004:1 den 1 juli 2004. ELSÄK-FS 1999:5 gäller under en 
övergångsperiod till och med den 30 juni 2006 [13]. Eftersom aktuell fördelning 
idrifttogs 1995 är det gällande regler då som är dimensionerande. 1995 användes 
ELSÄK-FS 1994:4. SS 424 14 24 version 3 var då den svenska standarden som 
behandlade kabeldimensionering. Febdok version 3.3.14 bygger på version 5 av 
standarden vilken inte har ändrat sig markant från den äldre versionen.  

Fördelningen är ett direktjordat trefassystem med skyddsjord TN-C. Spänningen är 
690V 50Hz. Införd data till Febdok kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1 Typ av anläggning 

Inmatat värde Febdok beräknar/föreslår
Namn T15
Dimensioneras enligt SS 424 14 24
Fördelningssystem TN-C-S
Beräkna från Transformator
Systemspänning [V] 690
Nätfrekvens [Hz] 50
Max spänningsfall totalt [%] 4
Max spänningsfall till fördelning [%] 2
Beräkna spänningsfall ifrån T15  

5.4 Framförvarande nät 
Förimpedansen i ett ställverk beror till största delen på matande transformator. Därför 
kan kortslutningseffekten uppskattas på matande mellanspänning. För ett starkt 
industrinät ligger kortslutningseffekten på ca 150 till 300MVA. Spänningen i 
mellanspänningsfördelningen på Edet bruk är normalt 10,5kV, varför detta värde antas. 
Värdena som matas in kan ses i tabell 2. Transformatorns data kan ses i tabell 3.  

Tabell 2 Data för högspänningsnätet 

Inmatat värde Febdok beräknar/föreslår
Nätpänning [kV] 10,5
Antal transformatorer 1
Max kortslutningseffekt [MVA] 300
Ik max [kA] 18,145
Min kortslutningseffekt [MVA] 150
Ik min [kA] 8,248  

Tabell 3 Data för transformator 

Inmatat värde Febdok beräknar/föreslår
Transformatornamn TRAFO_15
Transformatns märkeffekt [kVA] 3500
Kopplingsgupp Dy11
Primär märkspänning [kV] 10,5
Sekundär märkspänning [V] 690
Kortslutningsspänning er  [%] 0,51
Kortslutningsspänning ek  [%] 5,65
Kortslutningsspänning er  [%] 5,63
Nollsystemimpedans [mohm] R0/R+ 1 (SS424 14 02 kap 9.2 )
Nollsystemimpedans [mohm] R0 0,7
Nollsystemimpedans [mohm] X0/X+ 0,95 (SS424 14 02 kap 9.2 )
Nollsystemimpedans [mohm] X0 7,3
Tilläggsimedans [mOhm] R 0
Tilläggsimedans [mOhm] X 0  
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5.5 Inlagda skydd 
Inläggningen av skydd har utförts med data från aktuell tillverkare. Skydd som 
implementeras i Febdok markeras med ett utropstecken före fabrikat och typbeteckning. 
Eftersom denna rapport inte behandlar jordslutningar har jordfelskydd utelämnats. För 
att Febdok skall kunna göra en fullständig selektivitetsanalys och kontroll av 
anläggningen krävs information om brytförmåga, tid/ström, genomsläppt energi, och 
strömbegränsningsförmåga.  

Skydd som implementerats har varit:  

• Megamax F4S & F1S 

• Motorskyddsrelä RAMDE & SPAM 150C 

• Samtliga inlagda skydd av typen SACE Limitor 

• Bimetallsskydd med strömtransformator 

• Säkring av typen Bussmann 170M3817 

Skydd som använts från register i Febdok: 

• Motorskyddsbrytare av typen MS325 

6 Resultat av selektivundersökning med Febdok 
Felmeddelande som Febdok genererar efter inläggning av större delen av fördelningen 
T15 är: 

• Skyddets märkström är för stor i förhållande till kabelns strömvärde 

• Brytförmågan på brytaren är undermålig 

• Skyddets märkström är för låg till belastningsströmmen    

• Skyddets märkström är för hög till belastningsströmmen 

• Utlösningstiden är längre än 5 sekunder 

• Genomsläppt energi är större än vad kabeln tål 

6.1 Skyddets märkström är för stor i förhållande till kabelns 
strömvärde 

Felmeddelande för säkringen i motorgrupp T15.02.25: 

Skyddets märkström (In) är för stor i förhållande till kabelns strömvärde, Iz 

Orsak: 

Säkringen i motorgrupp T15.02.25 är inkopplad efter effektbrytaren LN200 som utgör 
både kortslutningsskydd och överlastskydd för kabeln. Anledningen till att installera en 
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ultrasnabb säkring är för att skydda frekvensomriktaren. Säkringen har dock för hög 
märkström för att skydda kabeln. Selektivplan för aktuell motorgrupp kan ses i bilaga B. 

6.2 Brytförmågan på brytaren är undermålig 
Felmeddelande för ett antal motorgrupper: 

Skyddets toppvärde, Icu, är för liten i förhållande till största felström. FEBDOK finner 
inte heller någon backuptabell mot förkopplat skydd. 

Orsak: 

Febdok räknar med att en kortslutningsström på 45,091kA kan uppstå i värsta fallet vid 
en stum trefasig kortslutning. Brytarna som genererar felmeddelandet är: 

• Megamax F1S, godkänd för en kortslutningsström på 45kA, 690V. Antal skydd 
i anläggningen 2st. 

• SACE Limitor LN125CM, godkänd för en kortslutningsström på 40kA, 690V. 
Antal skydd i anläggningen 14st. 

• Motorskyddsbrytaren MS325-6,3, godkänd för en kortslutningsström på 7kA, 
690V. I kombination med strömbegränsaren prolim PLM 20-C är 
kombinationen godkänd för en kortslutningsström på 50kA. Detta är fallet i 
aktuell anläggning. Antal skydd i anläggningen 4st.  

• Motorskyddsbrytaren MS325-9, godkänd för en kortslutningsström på 5kA, 
690V. I kombination med strömbegränsaren prolim PLM 20-C är 
kombinationen godkänd för en kortslutningsström på 50kA. Detta är fallet i 
aktuell anläggning. Antal skydd i anläggningen 4st.  

• Motorskyddsbrytaren MS325-12,5, godkänd för en kortslutningsström på 
4,5kA, 690V. I kombination med strömbegränsaren prolim PLM 20-C är 
kombinationen godkänd för en kortslutningsström på 50kA. Detta är fallet i 
aktuell anläggning. Antal skydd i anläggningen 1st.  

• Motorskyddsbrytaren MS325-16, godkänd för en kortslutningsström på 4kA, 
690V. I kombination med strömbegränsaren prolim PLM 20-C var 
kombinationen godkänd för en kortslutningsström på 50kA vid byggnation av 
sällverket. Prolim är installerad i aktuell anläggning. Antal skydd i 
anläggningen 2st.  

• Motorskyddsbrytaren MS325-20, godkänd för en kortslutningsström på 3,5kA, 
690V. I aktuell anläggning är skyddet kompletterat med strömbegränsaren 
PLM 20-C. För denna kombination finns inget godkänande från tillverkaren. 
Antal skydd i anläggningen 2st.  
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6.3 Skyddets märkström är för låg till belastningsströmmen 
Felmeddelande för ett antal motorgrupper: 

Skyddets märkström, (In) är för låg i förhållande till belastningsströmmen, Ib. 

Orsak: 

Felmeddelanden uppstår för motorskyddsrelä och bimetallskydd vars 
inställningsområden är för låga mot belastningsströmmen. Felet kan medföra att motorn 
inte kan utnyttjas maximalt. Fallen gäller endast enstaka amperé i aktuell anläggning, 
varför dessa fel kan prioriteras bort. Aktuella skydd är: 

• Motorgrupp T15.06.01 har ett bimetallskydd i kombination med en 
strömtransformator. Kombinationen går att ställa på max 55A. Motorn har 
märkdata 55kW, 57A vid 690V. 

• Motorskyddsrelä SPAM 150C (T15.03.01) och RAMDE (T15.05.01) är 
inställbara i steg på belastningsströmmen. Aktuella drifter har data 630kW, 
625A vid 690V. Aktuella motorskyddsrelä är inställda på närmsta steg vilket 
blir 624A. Noteras kan att motorskyddsreläerna är inlagda i Febdok med 
egenskaperna som gäller vid ett första startförsök av en kall motor. När motorn 
är i drift minskar skyddet marginalerna för överströmmar. Som exempel är 
tid/ström kurvan för SPAM 150C inlagd med en dubbel så stor 
momentanutlösningsström än inställt. Detta på grund av att en 
programeringsomkopplaren (SGF/2) är till på motorskyddsreläet [14]. 
Selektivplan för aktuell motorgrupp kan ses i bilaga C. 

6.4 Skyddets märkström är för hög till belastningsströmmen 
Felmeddelande för ett antal motorgrupper: 

Skyddets märkström (In) (eventuellt skyddets minsta inställning) är för stor i 
förhållande till motorns belastningsström, Ib. 

Orsak: 

Felmeddelandena uppstår för bimetallskydd vars lägsta inställningsområde är för hög 
mot belastningsströmmen. Felet kan medföra att aktuella motordrifter överhettas och tar 
skada. Aktuella  skydd är: 

• Motorgrupp T15.08.29. Bimetallskydd i kombination med en ström-
transformator kan ställas som lägst till 28A. Beroende på motorstorlek och 
motortillverkare är märkströmmen enligt Edet bruks motorlista 18,5 till 25A.  

• Motorgrupp T15.10.05. Bimetallskydd i kombination med strömtransformator 
kan ställas som lägst till 14A. Beroende på motortillverkare är märkströmmen 
enligt Edet bruks motorlista 12 till 13A. 
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• Motorgrupp T15.10.19Låg. Bimetallskydd i kombination med ström-
transformator kan ställas som lägst till 14A. Märkströmmen är enligt Edet 
bruks motorlista 12,1A. 

6.5 Utlösningstiden är längre än 5 sekunder  
Varningsmeddelande för motordrifterna till ett transportband: 

Frånkopplingstiden för skyddet är längre än 5s. Frånkopplingstider längre än 5s ger 
ökad fara för brand och kan inte rekommenderas. 

Orsak: 

Motordrifterna T15.10.09 och T15.10.13 är kortslutningsskyddade av SACE Limitor 
LN125CM. De driver efter varsin växellåda samma transportband. Matande kabel är 
224m respektive 229m. Vid en enpolig jordslutning kan strömmen understiga brytarens 
momentanskydd. Kortslutningsskydden är inställda på 280A respektive 380A. I 
selektivplanerna syns att minsta kortslutningsströmmen som kan uppkomma i änden på 
kablarna är 240A vilket är mindre än inställda värden. Selektivplanerna för drifterna kan 
ses i bilaga D & E. 

6.6 Genomsläppt energi är större än vad kabeln tål 
Felmeddelande för ett antal motorgrupper: 

Genomsläppt energi för skyddet är större än vad kabeln/strömskenan tål. 

Orsak: 

Felmeddelandet uppstår för drifter med SACE Limitor LN125CM matande en kabel på 
10mm2 eller mindre. I fördelningen finns 5 grupper med 6mm2 kabel och 4 grupper med 
10mm2 kabel. På grund av att brytaren släpper igenom för mycket energi (I2t) vid en 
kortslutning kan kabeln anta en skadlig temperatur. Ur SS 424 14 02 [15] (Ledningsnät 
för max 1000V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvilkoret – Direkt jordade 
nät skyddade av effektbrytare) ges korttidsströmtåligheten för kablar. Brytarens 
genomsläppta energi ges av tillverkaren. 

7 Stötströmmar 
Vid en kortslutning i ett icke rent resistivt nät sker ett insvängningsförlopp vid en 
kortslutning. Insvängningsförloppet ger upphov till en strömtopp, strömtoppen benämns 
som stötström [16]. Stötströmmen ger upphov till mekaniska krafter mellan ledarna i en 
flerledarkabel och mellan kablarna i förband av enledarkablar. Vid förläggning av 
enledarförband är stötströmmen en viktig faktor vid hållfasthetsdimensioneringen. Även 
för kablar skall stötströmmen beaktas. Stötströmmarna som olika skydd släpper igenom 
beror på om skyddet är strömbegränsande eller inte. De större truckbrytarna av typen 
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ACB är inte det. Enligt SS 424 14 24 [17] (Kraftkablar – Dimensionering av kablar 
med märkspänning högst 0,6/1 kV med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot 
överlast och skydd vid kortslutning) utgåva 6 är detta inget lagkrav utan endast med som 
en informativ bilaga B.2 ”Dimensionering med hänsyn till stötström”. SS 424 14 24 
[18] utgåva 3 är samma information i kapitel 7.4. Standarden säger: ”Om den av 
brytaren genomsläppta stötströmmen är större än vad kabeln tål så måste kabeln på 
den del av sin längd, där en kortslutning kan ge upphov till stötström av skadlig storlek, 
förläggas så att omgivningen ej skadas vid en eventuell söndersprängning”.  
Beräkningsgången har inte förändrat sig mellan utgåvorna och kan ses i ekvation 1. 
Uppgifter om stötströmstålighet ges i SS 424 14 07 [19] (Kraftkablar – Egenskaper vid 
kortslutning). Även SS 424 14 02 [15] (Direktjordade nät skyddade av effektbrytare) 
utgåva 1, kap 7.3 behandlar stötströmmar där den säger att ”En icke strömbegränsande 
effektbrytare släpper igenom hela strömtoppen.” och vidare ”Den stötström en 
strömbegränsande effektbrytare släpper igenom tas ur de kurvor tillverkaren lämnar.” 

 

3kp Ini ⋅=          (1) 

pi = stötströmens toppvärde. 

3kI = stationära trefasiga kortslutningsströmmens effektivvärde. 

  n = Faktor enligt (SS-)EN 60947-2, tabell II. Se tabell 4. 

 

Tabell 4 Stötströmsfaktor enligt 60947-2, tabell II 

Ik3 kA(eff) Effektfaktor n
(4,5) - 6 0,7 1,5
(6) - 10 0,5 1,7
(10) - 20 0,3 2
(20) - 50 0,25 2,1
> 50 0,2 2,2  

Enligt SS 424 14 07 är inte stötströmmen den begränsande faktorn för kablar klenare än 
50mm2. Installerade kablar grövre än 50mm2 med tillhörande skydd är presenterade i 
tabell 5.  

Tabell 5 Installerade kablar grövre än 50mm2

Kabelarea Max stötström Installerade skydd 
70 mm2 50kA LN160CM LN320 LN500 

120mm2 55kA LN200 LN320 

150mm2 60kA LN500 MEGAMAX F1S 
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Strömbegränsade brytare 

Genom avläsning av fabrikantens strömbegränsningskurvor för de strömbegränsande 
SACE Limitor brytarna fås värdena: 

• LN160CM släpper igenom ip på 35kA vid en normal Ik3 på 50kA. Vilket 
uppfyller standaren. 

• LN200 släpper igenom ip på 35kA vid en normal Ik3 på 50kA. Vilket uppfyller 
standaren. 

• LN320 släpper igenom ip på 38kA vid en normal Ik3 på 50kA. Vilket uppfyller 
standaren. 

• LN500 släpper igenom ip på 45kA vid en normal Ik3 på 50kA. Vilket uppfyller 
standaren.  

 

Icke strömbegränsande brytare 

Icke strömbegränsande brytaren MEGAMAX F1S släpper igenom hela stötströmmen. 

Febdok ger inga fel eller varningsmeddelande för stötströmmarna men beräknar 
stötströmmen till 112kA i ställverket och i änden på kabelförbanden till 45kA för 
T15.03.01 och 82kA för T15.05.01. Här ses att båda motorgrupprna inte klarar 
stötströmmen direkt vid ställverket. Stötströmen avtar till en godkänd nivå i änden för 
motorgruppen T15.03.01 men inte för T15.05.01.  

8 Analys av resultatet från Febdok 
För att kontrollera resultatet från Febdok genomförs manuell beräkning på 
kortslutningsströmmen i ställverk T15 samt beräkning enligt svensk standard på 
stötströmmen för motorgrupper skyddade av icke strömbegränsande brytare. 

8.1  Framförvarande näts kortslutningseffekt 
För att kunna beräkna kortslutningsströmmarna i lågspänningsställverket behövs data 
om framförvarande nät. Matande nät till T15 kan ses i det förenklade enlinjeschemat i 
figur 2. Matningsvägarna till Edet bruk kommer från tre 130kV matningar. Lextorp i 
Trollhättan, Bohus samt en matning från Lilla Edets kraftverk. Spänningen 
transformeras till Edet bruks interna fördelning på 10,5kV genom två stycken 
transformatorer med omsättningen 130/11kV. I den interna fördelningen finns ett antal 
transformatorer för spänningarna 3kV, 0,69kV, 0,5kV och 0,4kV, kondensatorbatterier, 
en elpanna samt en synkrongenerator inkopplade. Beräkningarna sker genom att 
försumma bidraget från transformatorer och asynkronmotorer. 
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Figur 2 Förenklat enlinjeschema för matning till T15 

8.2  Beräkningsgång framförvarande nät 
Kortslutningseffekten Sk på matande 135kV nät till Edet bruks mottagningsstation kan 
variera från högst 2608MVA till lägst 722MVA enligt aktuell nätägare Vattenfall. 
Uppgifter om nätimpedanser på inkommande 135kV nät redovisas i bilaga A.  

Kortslutningseffekten i interna mellanspänningsfördelningen är som störst om T1 och 
T2 är parallellkopplade samt om G01 är infasad. Detta driftfallet inträffar endast vid 
omkopplingar i nätet. Normalt driftsätt är att skenorna A10 och B10 inte är 
sammankopplade samt att T1 matar T15 via B10, se figur 2. Lägsta kortslutnings-
effekten uppstår om T1 matar. Spänningen i mellanspänningsställverket antas till 
10,5kV, vilket är den normala spänningen.  

Kablarnas driftimpedanser är hämtade från Draka[20] och Ericsson[21], se tabell 6. 
Enledarkablarnas induktans bygger på att kablarna är förlagda i triangel. 
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Tabell 6 Impedans för mellanspänningskablage 

Kabel Ledar resistans [Ω/km] Induktans [mH/km]
AXKJ 1x500 [20] & [21] 0,0605 0,28 [20], 0,29 [21]
AXKJ 3x240 [20] 0,125 0,3
AXCEK 3x240 [21] 0,125 0,27  

8.2.1 Beräknade impedanser 

Beräkningar på mellanspänningsnätet sker sektionsvis och redovisas i en 
sammanställning. Beräkningar sker genom impedansmetoden och delkortslutnings-
effekter. Skenorna A10 & B10 i HS1 ses som ideala, varför impedansen för 
förlängningarna på skenerna försummas. 

T1 & T2 

Transformator T1 och T2 har följande data: 

U1/U2=140/11[kV], Sn=30 [MVA], uk=13,0 [%] 

Transformatorns impedans beräknas genom att försumma det resistiva bidraget. 
Reaktansen fås därmed av ekvation 2.  

8,477
30

5,1013,0
22

21 =⋅=⋅=≈=
n

kTTT S
UuZXX mΩ   (2) 

T1-HS1 

Kabeln från T1 till HS1 är av typen AXKJ 1x500 med fyra parallella förband med en 
längd av 119m. Resistans och induktans hämtas från tabell 6, och införs i ekvation 3 & 
4. Induktansen tas som ett medelvärde för de olika kabeltillverkarna. 

119,0
4

0605,0
11 ⋅=⋅=− l

n
rR HST  = 1,800mΩ      (3) 

119,0
4

000285,0502
11 ⋅

⋅⋅⋅
=⋅=−

πω l
n
LX HST  = 2,664mΩ    (4) 

Summeras kabelns impedans med transformatorns ges impedansen i ekvation 7. 

111)11(1 HSTTHSTT RRR −−− += = 1,800mΩ        (5) 

111)11(1 HSTTHSTT XXX −−− += = 480,5mΩ        (6) 

Ω=+= −−−−−− mXRZ HSTTHSTTHSTT 5,4802
)11(1

2
)11(1)11(1    (7) 

Delkortslutningseffekteten för T1 ges i ekvation 8. 
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Z
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delTk 229
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2

1_ ≈==
−−

     (8) 
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T2-HS1 

Kabeln från T2 till HS1 är av typen AXKJ 1x500 med fyra parallella förband med en 
längd av 77m. Resistans och induktans hämtas från tabell 6, och införs i ekvation 9 & 
10. Induktansen tas som ett medelvärde för de olika kabeltillverkarna. 

077,0
4

0605,0
12 ⋅=⋅=− l

n
rR HST  = 1,165mΩ      (9) 

077,0
4

000285,0502
12 ⋅

⋅⋅⋅
=⋅=−

πω l
n
LX HST  = 1,724mΩ    (10) 

Summeras kabelns impedans med transformatorns ges impedansen i ekvation 13. 

122)12(2 HSTTHSTT RRR −−− += = 1,165mΩ        (11) 

122)12(2 HSTTHSTT XXX −−− += = 479,5mΩ        (12) 

Ω=+= −−−−−− mXRZ HSTTHSTTHSTT 5,4792
)11(1

2
)11(1)11(1    (13) 

Delkortslutningseffekteten för T2 ges i ekvation 14. 

MVA
Z

US
HSTT

delTk 230
4795,0

5,10 2

)12(2

2

2_ ≈==
−−

     (14) 

G01 

Synkrongenerator G01 har antagits en märkeffekt på 3,065MVA och 
kortslutningsreaktansen till 16%. Reaktansen ges i ekvation 15.  

Ω=⋅=⋅= 755,5
065,3
5,1016,0

22

n
bb S

UxX      (15) 

Kabel från G01 till HS1 är av typen AXKJ 3x240mm2. Längden är 36m från generator 
till skena samt 483m från skena i ÅC till HS1. Totalt blir detta 519m kabel. 
Impedanserna för kabeln hämtas från tabell 6. 

Ω=⋅=⋅=− 06488,0519,0125,0101 lrR HSG       (16) 

Ω=⋅⋅⋅⋅=⋅=− 04891,0519,000030,0502101 πω lLX HSG     (17) 

Impedansen för generator och kabel beräknas i ekvation 18 och matande 
kortslutningseffekt från generatorn till HS1 i ekvation 19. 

( ) Ω=++= −−−− 804,52
01101

2
101)101(01 GHSGHSGHSGG XXRZ    (18) 

MVA
Z

US
HSGG

Gk 0,19
804,5
5,10 2

)101(01

2

01_ ≈==
−−

     (19) 
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HS1-B2 

Mellan HS1 och B2 är tre parallella kablar av typen AXCEK 3x240 förlagda med en 
längd av 289m. Kabelns impedans fås i ekvation 20 & 21 med resistans och induktans 
hämtat från tabell 6. 

289,0
3
125,0

21 ⋅=⋅=− l
n
rR BHS  = 12,04mΩ      (20) 

289,0
3

00027,0502
21 ⋅

⋅⋅⋅
=⋅=−

πω l
n
LX BHS  = 8,171mΩ    (21) 

B2-T15 

Mellan B2 och T15 är en kabel av typen AXCEK 3x240 förlagda med en längd av 
107m. Kabelns impedans fås i ekvation 22 & 23 med resistans och induktans hämtat 
från tabell 6. 

107,0
1
125,0

152 ⋅=⋅=− l
n
rR TB  = 13,38mΩ      (22) 

107,0
1

00027,0502
152 ⋅

⋅⋅⋅
=⋅=−

πω l
n
LX TB  = 9,076mΩ    (23) 

HS1-T15 

Impedansen för kablar mellan HS1 och T15 ges i ekvation 24. med delkortslutnings-
effekten i ekvation 25. 

( ) ( ) Ω=+++= −−−−− mXXRRZ TBBHSTBBHsTHS 72,302
15221

2
15221151   (24) 

MVA
Z

US
THS

TdelHSk 3589
03072,0

5,10 2

151

2

151_ ===
−

−     (25) 

 

T15 

Transformator T15 har följande data: 

U1/U2=10,5/0,69[kV], Sn=3,5 [MVA], uk=5,65 [%], ur=0,51 [%] 

Delkortslutningseffekten för T15 ges i ekvation 26. 

MVA
u
S

S
k

n
delTk 9,61

0565,0
5,3

15_ ≈==       (26) 

Sammanställning av sektionerna 

De olika sektionernas kortslutningseffekter och delkortslutningseffekter sammanställs 
nedan. 
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MVAS

MVAS

MVAS

MVAS

MVAS

MVAS

MVAS

delTk

TdelHSk

delTk

delTk

Gk

VFk

VFk

9,61

3589

230

229

0,19

722

2608

15_

151_

2_

1_

01_

min_

max_

=

=

=

=

=

=

=

−

 

8.2.2 Maximal kortslutningseffekt 

Maximal kortslutningseffekt fås om T1 och T2 är parallellkopplade samt att G01 är 
infasad. Kortslutningseffekten i HS1 ges i ekvation 27. 

( )
MVAS

SSS
SSS

S Gk
delTkdelTkVFk

delTkdelTkVFk
HSk 40901_

2_1_max_

2_1_max_
1_ =+

++

+⋅
=    (27) 

Kortslutningseffekten vid T15 ges i ekvation 28 och kortslutningsströmmen i ekvation 
29. 

MVA
SS
SS

S
TdelHSkHSk

TdelHSkHSk
kVTk 367

151_1_

151_1_
5,10_15_ =

+

⋅
=

−

−     (28) 

kA
U

S
I Tk

kVk 20
5,103

367
3

15_
5,10_ =

⋅
=

⋅
=       (29) 

Kortslutningseffekten på lågspänningssidan av T15 ges i ekvation 30 och 
kortslutningsströmmen i ekvation 31. 

MVA
SS
SS

S
delTkkVTk

delTkkVTk
kVTk 0,53

15_5,10_15_

15_5,10_15_
69,0_15_ =

+

⋅
=     (30) 

kA
U

S
I kVTk

kVk 3,44
69,03

0,53
3

69,0_15_
69,0_ =

⋅
=

⋅
=     (31) 

8.2.3 Normal maximal kortslutningseffekt 

Normalt körs T1 och T2 separerade med T1 som matar T15. Uträkningen sker med T2 
som ger något högre kortslutningseffekt samt att generatorn infasad. Impedansen ges i 
ekvation 32. 

MVAS
SS
SS

S Gk
delTkVFk

delTkVFk
HSk 23001_

2_max_

2_max_
1_ =+

+

⋅
=     (32) 

Kortslutningseffekten vid T15 ges i ekvation 33 och kortslutningsströmmen i ekvation 
34. 
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MVA
SS
SS

S
TdelHSkHSk

TdelHSkHSk
kVTk 216

151_1_

151_1_
5,10_15_ =

+

⋅
=

−

−     (33) 

kA
U

S
I Tk

kVk 9,11
5,103

216
3

15_
5,10_ =

⋅
=

⋅
=      (34) 

Kortslutningseffekten på lågspänningssidan av T15 ges i ekvation 35 och 
kortslutningsströmmen i ekvation 36. 

MVA
SS
SS

S
delTkkVTk

delTkkVTk
kVTk 1,48

15_5,10_15_

15_5,10_15_
69,0_15_ =

+

⋅
=     (35) 

kA
U

S
I kVTk

kVk 3,40
69,03

7,48
3

69,0_15_
69,0_ =

⋅
=

⋅
=     (36) 

8.2.4 Minimal kortslutningseffekt  

Minimal kortslutningseffekt ges när T1 matar T15 på grund av att T1 har längre 
kabelförband än T2. Generatorn är ur drift. Impedansen ges i ekvation 37. 

MVA
SS
SS

S
delTkVFk

delTkVFk
HSk 174

1_min_

1_min_
1_ =

+

⋅
=      (37) 

Kortslutningseffekten vid T15 ges i ekvation 38 och kortslutningsströmmen i ekvation 
39. 

MVA
SS
SS

S
TdelHSkHSk

TdelHSkHSk
kVTk 166

151_1_

151_1_
5,10_15_ =

+

⋅
=

−

−     (38) 

kA
U

S
I Tk

kVk 1,9
5,103

166
3

15_
5,10_ =

⋅
=

⋅
=       (39) 

Kortslutningseffekten på lågspänningssidan av T15 ges i ekvation 40 och 
kortslutningsströmmen i ekvation 41. 

MVA
SS
SS

S
delTkkVTk

delTkkVTk
kVTk 1,45

15_5,10_15_

15_5,10_15_
69,0_15_ =

+

⋅
=     (40) 

kA
U

S
I kVTk

kVk 7,37
69,03

1,45
3

69,0_15_
69,0_ =

⋅
=

⋅
=      (41) 

8.3  Beräkning av stötströmmen för T15.03.01 & T15.05.01 
Det finns två brytare av typen Megamax F1S, de matar T15.03.01 och T15.05.01. Båda 
drifterna är jämförbara när det gäller stötströmmar eftersom de är skyddade av en icke 
strömbegränsande brytare och har kablaget 3//3x150 FKKJ. Enligt SS 424 14 24 skall 
värsta fallet beaktas med en stum trefasig kortslutning. En tolkning blir då att vid 
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parallell förläggning av kablar skall bidraget från övriga parallella ledare räknas med. 
Här görs en förenkling genom att bortse från övriga parallella kablar, och beräkningen 
sker genom att endast en 150mm2 kabel går ut från ställverket. Detta betyder att längden 
som resultatet ger skall ökas något.  

För arean 150mm2 ges högsta stötströmmen till 60kA, för märkspänning under 1kV 
enligt SS 424 14 07 [19]. Den stationära trefasiga kortslutningsströmmens effektivvärde 
som kabeln tål beräknas fram i ekvation 42. Faktorn n hämtas ur tabell 4. 

 

 
1,2

602150_ ==
n

I
I mmp

eff = 28,6kA      (42) 

 

Förimpedansen räknas fram i ekvation 43 & 44 genom att försumma det resistiva 
bidraget. Den maximala kortslutningsströmmen i T15 är enligt tidigare avsnitt 45kA när 
T1 och T2 är parallellkopplade. Vid normal drift är den maximala 
kortslutningsströmmen 40kA på grund av att T1 och T2 är separerade. 

 

 Ω=
⋅

=
⋅

=≈ m
I

U
ZX

k

h
förk 85,8

453
690

3
     (43) 

 Ω=
⋅

=
⋅

=≈ m
I

U
ZX

k

h
förk 96,9

403
690

3
     (44) 

 

Kabelimpedansen hämtas från SS 424 14 05 [22] (Ledningsnät för max 1000V – 
Dimensionering med hänsyn till utlösningsvilkoret – Direkt jordade nät och icke 
direktjordade nät skyddade av säkringar). För FKKJ 3x150/70 är driftimpedansen 
0,124 + j0,074 mΩ per meter, se ekvation 45. 

 

 ( ) ( LjLxjrZ LLL )⋅+=⋅⋅+= 074,0124,0  [ Ωm ]    (45) 

 

Kabelns kalla impedans vid 20°C skall reducera kortslutningsströmmen till 28,6kA 
(ekvation 42) för att skydda kabeln från söndersprängning. Sambandet för 
kortslutningsströmmen ställs upp i ekvation 46. Sambandet ställs som en funktion av 
kabellängden i ekvation 47, och längden löses ut i ekvation 48. 
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( )( )LkL

h
eff XXjR

U
I

+⋅+⋅
=

3
 [kA]      (46) 

 
( ) ( )223 LxXLr

U
I

LkL

h
eff

⋅++⋅⋅
=  [kA]     (47) 

 baaL −±−=
42

2

 [m] där  22

2

LL

Lk

xr
xX

a
+

⋅⋅
=  och 22

2

2
2

3

LL

eff

h
k

xr

I
U

X

b
+

⋅
−

=  (48) 

 

Extremfallet  

Givet:  Ieff = 28,6kA, Xk = 8,85 mΩ. 

Ger: a = 62,81 & b = -5548 

 
( )mL

mL
L

112
49

83,8041,31

2

1

−≈
≈

±−=
 

Normalfallet 

Givet: Ieff = 28,6kA, Xk = 9,96 mΩ. 

Ger: a = 70,69 & b = -4547 

  
( )mL

mL
L

111
41

1,763,35

2

1

−≈
≈

±−=

Resultat 

Resultat blir att kabeln skall förläggas 49m ut från ställverket så att risk inte finns att 
omgivningen skadas. Driftfallet att båda transformatorerna är parallellkopplade sker 
endast vid omkopplingar i nätet varför längden 41m ut från ställverket kan tillämpas. 
Denna längd genereras av normal drift med en transformator. Längden kan ökas något 
eftersom de parallella kablarna har försummats i uträkningarna. 

Kabelförbandet till T15.05.01 är 45m. En rimlig uppskattning ger att hela kabeln skall 
förläggas säkert. Vilket även resultatet från Febdok visade i kapitel 7. 

Kabelförbandet till T15.03.01 har längden 110m. På grund av längden på de parallella 
kablarna är bidraget från dem litet. En uppskattning är att kabelförbandet skall läggas 
säkert minst 50m ut från ställverket. 
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9 Slutsatser och rekomendationer till fortsatt arbete 
Anläggningen har en förhöjd lågspänningsnivå på 690V, hög kortslutningseffekt och är 
tio år gammal. På grund av detta tillhör installerade skydd inte den normala 
uppsättningen skydd som finns inlagda i Febdoks skyddsregister. Alla installerade 
skydd har inte implementerats till skyddsregistret i Febdok. Därför bygger resultatet inte 
på en komplett analys från Febdoks sida.  

Resultatet som kommit fram är att de två större drifterna på 630kW skyddas av icke 
strömbegränsande effektbrytare. Dessa effektbrytare släpper igenom hela stötströmen 
som kan uppstå vid en kortslutning. Enligt svensk standard rekommenderas att sträckan 
på den del av kabeln som en stötström kan medföra en eventuell söndersprängning, skall 
kabeln förläggas så att en söndersprängning inte skadar omgivningen. Detta är inte 
utfört i aktuell anläggning. Enligt ELSÄK-FS 1994:4 [23] §21b skall kabeln förläggas 
så att den inte kan medföra skada i omgivningen, därför bör risken uppmärksammas. 

Den höga kortslutningsströmmen Febdok räknade med visade sig efter manuell 
beräkning vara något lägre. Bidraget från motorerna vid en kortslutning har inte tagits 
med varför det är tveksamt om kortslutningsströmmen i T15 understiger 40kA vilket var 
bedömningen vid byggnationen av T15 året 1995. Kortslutningseffekten i 130kV nätet 
har stigit något samt att generator G01 har installerats på mellanspänningsnätet. Detta 
gör att marginalen till 40kA kortslutningsström nu ligger på ovansidan av 40kA. 
Skydden som ligger i gråzonen är 14st SACE Limitor brytare i storleken LN125CM. 
Vid utökning och uppgradering av skydd rekommenderas att brytare som installeras 
klarar högre felströmar än 40kA, gärna 50kA. Detta är fallet vid senaste utökningen 
med installation av SACE Isomax S storlek S3X -125 vilken är uppföljaren till LN125 
brytarna. S3X är godkänd för en kortslutningsström på 75kA vid 690V. 

Motorgrupper med motorskyddsbrytare av typen MS325 kan oklarheter uppstå. 
Brytarna är tydligt märkta att de är godkända för t.ex en kortslutningsström på 55kA. 
Detta kan se bra ut i ett ställverk med en kortslutningsström på 40kA. Noteras kan att 
kortslutningsströmmen på 55kA gäller vid 400V, vid 690V anger den tekniska 
beskrivningen att brytaren är godkänd för endast 3,5kA! För att få brytaren godkänd för 
en högre kortslutningsström kombineras brytaren med strömbegränsaren prolim PLM -
20C.  
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Värt att följa upp är även: 

• Tre drifter där inte bimetallsskyddet kan ställas tillräckligt lågt för att utgöra ett 
bra skydd för matad motor. 

• Två drifter där kortslutningsskyddet enligt Febdok inte utgör ett fullständigt 
kortslutningsskydd, med följden att utlösningstiden förlängs. 

• Nio drifter där skydden kan släppa igenom mer energi än vad kabeln tål.  

• Två drifter där prolim var installerade i en kombination som inte tillverkaren 
rekomenderar. 

Rekomendationer till fortsatt arbete är: 

• Korrigera resultatet från Febdok med det förenklade framförvarande nätet med 
ett beräknat framförvarande nät för aktuellt ställverk. 

• Se till att tillverkaren implementerar installerade brytare fullständigt till 
skyddsregistret i Febdok.  

• Se till att vid framtida upphandlingar av brytare få dessa implementerade till 
skyddsregistret i Febdok.  
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A Nätimpedanser från Vattenfall  
Sbas [MVA]           
1000           
           
Ubas [kV]           
135           
           
Umax [kv]           
142           
           
Umin [kV]           
132           
           
 R 

 [pu] 
X 

 [pu] 
R  

[ohm] 
X  

[ohm] 
Z  

[ohm] 
fi  

[grd] 
Sk(bas) 
[MVA] 

Sk(Umax)  
[MVA] 

Sk(Umin)  
[MVA] 

 

           
Normal drift  
(med produkton i Lilla Edet) 

0,0715 0,4182 1,3038 7,6217 7,7324 80,29 2357 2608 2253  

           
Matning endast från 
Lextorp 

0,1219 0,6264 2,2218 11,4160 11,6302 78,99 1567 1734 1498  

           
Matning endast från Bohus 0,2244 1,3045 4,0901 23,7749 24,1241 80,24 755 836 722  
           
           
           
 R0 

[pu] 
X0 

 [pu] 
R0  

[ohm] 
X0  

[ohm] 
Z0  

[ohm] 
fi0  

[grd] 
Ik 1-fas 

 [A] 
   

           
Normal drift  
(med produkton i Lilla Edet) 

0,0645 0,5171 1,1748 9,4232 9,4962 82,89 9494    

           
Matning endast från 
Lextorp 

0,1160 0,8345 2,1141 15,2095 15,3557 82,09 6127    

           
Matning endast från Bohus 0,0943 1,1956 1,7190 21,7896 21,8573 85,49 3364    
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B Selektivplan för motorgrupp T15.02.25 
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C Selektivplan för motorgrupp T15.03.01 
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D Selektivplan för motorgrupp T15.10.09 
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E Selektivplan för motorgrupp T15.10.13 
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