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Nomenklatur
Ik:

Kortslutningsström i ampere A eller kiloampere kA

Ik3:

Trefasig kortslutningsström i ampere A eller
kiloampere kA. Kan i rapporten också betecknas
som Ik utan att trefas anges.
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Tvåfasig kortslutningsström
kiloampere kA.

Sn:

Märkskenbareffekt i voltampere VA, kilovoltampere
kVA eller megavoltampere MVA.

Sk:

Kortslutningseffekt
i
voltampere
kilovoltampere kVA eller megavoltampere MVA.

uk:

Kortslutningsimpedans
respektive i %.

xd’:

Transient reaktans i procent.

xd’’:

Subtransient reaktans i procent.

Is:

stötsström,
det
största
kortslutningens tidslopp.

In:

Märkström i ampere A.

IM:

Generator eller transformators märkström i ampere
A.

Ir:

Inställningsvärde som med funktion av märkström In
i reläskydden, enhet i ampere A.

Isd:

Inställningsvärde som med funktion av Ir. En
effektbrytare löser ut vid denna ström, enhet i
ampere A.

I>:

Inställning
steget.

av

reläskydd

I>>:

Inställning
steget.

av

reläskydd

t>:

Inställning av reläskydd för tid, första steget.

t>>:

Inställning av reläskydd för tid, andra steget.

//:

Beteckning för parallellkoppling

iv
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i
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A
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1 Inledning
I industrins elanläggningar används olika skyddssystem för att skydda applikationer och
öka personsäkerheten i verksamheten. En selektivplan är en plan som görs för att
samordna reläskydden och deras förmågor i olika delar i elanläggningen.
I detta projekt togs en selektivplan fram för tre 10kV vattendrivna generator på Arctic
Paper Munkedals AB. Selektivplanen fokuserar på ström- och tidsgränser på
effektbrytare och överströmsskydd. Selektivitet avseende generatorernas reläskydd fås
fram genom att ställa in lämpliga värde på reläskydden, samt samordna reläskydden och
brytarnas
förmågor
på
mellanspänningsområdet
i
den
befintliga
eldistributionsanläggningen.
Selektivplanerna i anläggningen på pappersbruket behöver anpassas till de nya skydden
och brytarna. Arbetet inkluderar även uppdatering av inställningar av de befintliga skydd
och brytare.

1.1 Bakgrund/problembeskrivning
Anläggningen Arctic Paper i Munkedal byggdes upp i början av 1900-talet. Bruket har
två pappersmaskiner och många övriga processer. Idag använder fabriken el, gas och
bensin som energikällor för produktionen. El är den huvudsakliga energikällan på
fabriken.
Pappersbruket matas av två inkommande ledningar med spänningarna 130 kV och
40 kV. Ledningen på 130 kV försörjer brukets vanliga processer. 40 kV matningen är en
reservledning som bara används när ett fel sker i 130 kVs nätet eller vid vissa planerande
tillfällen.
Befintlig elanläggning har en mellanspänningsnivå på 10 kV. Mellanspänningsställverken
har beteckningarna: S2, S3, S4, S5 och S6. Alla ställverk på bruket står i fabrikslokalen
och ligger nära processen. Det finns två olika lågspänningsnivåer, 500 V för
kraftprocesser och 400 V för belysningar.
Inne på anläggningen finns det idag tre hundraåriga vattenkraftaggregat som försörjer
bruket med elenergi. De har effektstorlekarna 0,27 MVA, 1,17 MVA och 1,25 MVA,
och produktion ger totalt ca 12 GWh per år.
Sedan 2012 har bruket planerat en ombyggnad av vattenkraftaggregaten. Utbytet
kommer att ge en ökad effekt med cirka 3 gånger samt en energiökning på 2 gånger
jämfört med de gamla vattenkraftaggregaten.
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1.2 Översikt över tidigare arbeten
1.2.1 Studien om Netkoll
Bruket använder idag ett selektivplanprogram som heter Netkoll, version 2008. Netkoll
är ett beräkningsprogram som kan räkna ut utlösningsvillkor, överlastströmmar,
kortslutningsströmmar, spänningsfall, potentialutjämning och selektivitet. Programmet
har även använts i tidigare examensarbeten utförda på Högskolan Väst. Det finns en
grundlig ritning av anläggningen gjord i Netkoll, som inkluderar alla befintliga reläskydd.
Hela dagens anläggning finns inlagd i programmet, (inställningar och ritningar) vilket
används som bas i den här rapporten.

1.2.2 Befintlig anläggning:
Fig. 1.1 visualiserar eldistributionen på bruket i ett enlingjeschema. Brukets befintliga
anläggning matas med två Vattenfalls ledningar, det ena med 130kV och det andra med
40kV.
Det anslutande 130 kV-nätet har en kortslutningseffekt på 1661 MVA och en
spänningsnivå på 145 kV. Inkommande skydd på 130 kV-nätet är T131-130-S som står i
ställverk S1-130 kV. Transformatorn T131 med märkeffekt 63 MVA, uk-värden 21 %.
Efter transformatorn matas el in i ställverk S6-10 kV, som sedan försörjer brukets
distributionsnät
40kV anslutande nät har en kortslutningsström på 7,3 kA, spänningsnivå på 43 kV.
40 kV- inkommande skydd är T41-40-S. Transformatorn T41 med skenbar effekt
storlek 10 MVA, uk-värden 7,6 %.
I distributionsnätet på bruket finns ett antal transformatorer kopplade mot olika
processer och belysningar. Dessa transformatorer har märkeffekt från 0,6 MVA upp till
2,5 MVA.
Idag finns det tre generatorer G5, G8 och G9 på bruket. De ska nu pga. ålder bytas. G5
och G9 används idag medan G8 är ur drift. (Bilagan A1. Eldistribution enlinjeschema)
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Fig. 1.1 Eldistribution enlinjeschema
Källa: LG-Konsult AB, dokument av Pappersbruket
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1.2.3 Ombyggnadsplan för vattenkraftstationen
Planeringen omfattar utbytet av de två mindre generatorerna G5 och G8 mot två
3 MVA synkrongeneratorer. Alla tre generatorerna som ska användas i framtiden ska
byggas som en vattenkraftstation i bruket. De ska styras och vaktas i ett nytt ställverk.
Ställverket har ett inkommande/utgående fack från bruket, ett mätfack och 3
generatorbrytarfack för de tre generatorerna. De kommer att kallas G01, G02 och G03 i
framtiden. De tre generatorerna ska stå som en vattenkraftstation och direkt försörja
elanläggningen med självproducerad elkraft på 10 kV spänningsnivå till bruket. Se på
Fig. 1.2 Ställverk principschema.
Inkommande/utgående fack innehåller följande huvuddelar:
 3-polig SF6 effektbrytare, 12 kV 630 A.
 Strömtransformatorer 500/5/5 A
 Reläskydd VAMP 52 med skyddsfunktioner I>, I>>
Generatorbrytarfacken innehåller följande huvuddelar:
 3-polig SF6 effektbrytare, 12k V 630 A.
 Strömtransformatorer 200/5/5 A
 Reläskydd VAMP serie 210 med skyddsfunktioner I>, I>>
Elfacken innehåller även andra skydd och mätapparater, t ex. jordskydd och frånskiljare,
men i rapporten fokuseras överströmsskydden och apparaterna.
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Fig. 1.2 Ställverk princip ritning
Källa:

Dokument

av
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1.3 Syfte/ mål/avgränsningar
Målet med projektet är att göra en selektivplan för den nya vattenkraftstationen som
även inkluderar överströmsskydd för generatorerna. Selektivplanen ska möjligt innehålla
total selektivitet mot kortslutningsströmmar och tidsförskjutningar.
Selektivplanen ska inte ta hänsyn till mer än de överströmsskydd som gäller
kortslutningsströmmar. Överströmsparameter ska inte inkludera överlast, frekvens och
magnetisering på grund av tidsgräns.

1.4 Metod/tillvägagångssätt
En grund för detta arbete var en litteraturstudie om selektivitet avseende överström
reläskydd och effektbrytare. Studien om reläskydd och effektbrytare görs genom
kurslitteratur, samt insamlingar av information via internet och från leverantörer.
Kortslutningsströmmar ska beräknas manuellt samt med beräkningsprogrammet
Netkoll. Netkolls beräkningsresultat används som refereras för vissa inställningar av
reläskydd, dessa hjälper till underlätta i arbetet. Skyddens inställningar ska baseras på
kortslutningsberäkningar. Reläskyddens utlösningstid ska synkroniseras i hela
elanläggningen. Selektivplanen ska visa primära funktionsvärden och funktionstider med
hjälp av diagram och datatabeller. Slutlig selektivplan redovisas med både diagram och
inställningsvärden.

2 Teori
Selektivitet innebär att alla reläskydd eller andra skydd ska kunna koordineras i en
anläggning. Detta innebär att skydden om möjligt löser ut det skydd som befinner sig
närmast felet (uppströms eller nedströms, beroende på inställningar). En bra selektivitet
innebär att felfria delar i anläggningen fungerar normalt.
Selektivplanen innehåller en samordning av två principiella selektiviteter:
•

Funktionsselektivitet

•

Tidsselektivitet

2.1 Funktionsselektivitet
Funktionsselektivitet innebär att montör ställer in ett lämpligt funktionsvärde i ett
reläskydd. Inställningarna ska ta hänsyn till skyddsobjekt, skyddsområde eller andra
specificerade skyddsparametrar. Ett Reläskydds funktionsselektivitet dimensioneras med
hänsyn till driftström, felström och andra störningståligheter i anläggningen, t.ex.
spänning, effekt, impedans och frekvens. Strömselektivitet blir det främsta i
funktionsselektiviteten för ett överströmsrelä. Strömselektivitet består av att göra
följande analyser i anläggningen eller i separata skyddsobjekt och skyddsområden. [1]
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•

Kortslutningsströmmar

•

kortslutningsströmmar hos olika skydd

2.1.1 Kortslutningsströmmar beräkning av kortslutningsström
2.1.1.1 Kortslutningsströmsberäkning:

En kortslutning sker vid en oönskad förbindelse mellan två eller flera ledare i ett
ledningssystem. Kortslutningsstället har ofta låg impedans och spänningen sjunker till
noll snabbt, vilket leder till att det bildas ljusbågar där. Kortslutningsström beräkna, med
ekvationerna nedan. [2]
•

Kortslutningsströmsberäkningar:
 Tre-fasig kortslutningsström:
𝑆𝑆

𝑘𝑘
𝐼𝐼𝑘𝑘 = 𝑈𝑈√3

(1)

 Två fasig kortslutningsström:

•

𝐼𝐼𝑘𝑘2 =

Kortslutningseffektsberäkningar:

√3
𝐼𝐼
2 𝑘𝑘3

≈ 0,87𝐼𝐼𝑘𝑘3

(2)

a. Kortslutningseffektberäknings metod:
•

Kortslutningseffekt vid seriekopplade impedanser:
𝑆𝑆

𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑆𝑆 𝑘𝑘1+𝑆𝑆𝑘𝑘2
𝑘𝑘1

•

(3)

𝑘𝑘2

Kortslutningseffekt vid parallellkopplade impedanser:
𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘1 + 𝑆𝑆𝑘𝑘2 + 𝑆𝑆𝑘𝑘3 + 𝑆𝑆𝑘𝑘4 + 𝑆𝑆𝑘𝑘5 + ⋯

(4)

b. Kortslutningseffekt hos olika applikationer
•

Generatorer och synkronmotorer:
100 𝑆𝑆𝑛𝑛

(5)

•

Transformatorer:

𝑆𝑆𝑘𝑘 =

100 𝑆𝑆𝑛𝑛

(6)

Kablar:

𝑆𝑆𝑘𝑘 =

𝑈𝑈 2

(7)

•

𝑆𝑆𝑘𝑘 =
L: längd i km

𝑋𝑋𝑑𝑑 ′
𝑢𝑢𝑘𝑘

𝑅𝑅𝑘𝑘

L

𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝜌𝜌 A
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A: area i mm2
𝜌𝜌: resistivitet i Ωm
Rk: resistans i Ω

2.1.1.2 Stötström och tumregler

Stötströmmen IS är det högsta momentana värdet i kortslutningens tidsförlopp vid
växelström. Kortslutningsströmmen tidsförlopp vid växelström kan ses på Fig. 2.1.
Kurvan i visar hur kortslutningsströmmen förändras genom kortslutningsögonblicket.
Kurvan i1 visar transienta komponenter och ik visar stationära komponenter.
Stötströmmen är summan av i1 och ik. Stötströmmens maximala värde inträffar efter
10ms. Stötströmmen förorsakar mekaniska krafter och de kan skada elanläggningen. [2]

Fig. 2.1 Kortslutningsströmmens tidsförlopp vid växelström
Källa: Elkraftsystem 2 sid. 125

Tumregler för att beräkning av stötströmmen brukar vara (här gäller vid elanläggningen
som finns generatorn): [2]
•

Över 1000 volt:
Vid direkt kortslutning av en generator

Is= 3×Ik

Övriga fall

Is=2,5×Ik

2.1.2 Kortslutningsström hos olika applikationer
Selektivplansarbetet kräver skydd, transformatorbrytare och små generatorbrytare. Det
ska dimenseras med hänsyn till brytarens förmåga. Här gäller att inställningsvärde av
reläskydd och brytare har en funktion med märkström In i apparaten.[3]
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Transformatorbrytare: inkopplingsströmstöten måste beaktas. Den kan uppgå till mellan
10-25×In.
Brytare för generatorer: generatorer alstrar kortslutningsströmmar Ik, för små generator
kan de uppgå till flera gånger märkströmmen.

2.2 Tidselektivitet
Tidselektivitet kan åstadkommas genom en brytare av kategori B, d.v.s. brytarens typ har
funktionen märkkorttidström, ICW.
Tidselektivitet innebär att man ställer in olika tider i olika skydd för att ge tidsskillnader
mellan de olika kortslutningsstegen. D v s skydden löser ut i steg, med tidsförskjutning
Δt.
När strömselektivitet inte kan framkalla selektiviteter i bestämd ordning mellan olika
kortslutningssteg, kan tidselektivitet hjälpa till att förbättra selektiviteter i de stegen.
Med tidselektivitet kan ströminställningen öka i uppströmsapparaten för att ge möjlighet
till tidsfördröjning mellan kortslutningsstegen. Vid implementering av tidselektivitet
måste dock respekteras till strömbegränsningsregeln i selektivitet. [3,4]

2.3 Reläskydd
Reläskydd:” Relä eller relägrupp med tillbehör som vid fel eller annat onormalt tillstånd i anläggningen
ger impuls till bortkoppling av viss anläggningsdel eller till signal.” [1]
Reläskydd är en automatisk felbortkopplingsapparat som påverkar de effektbrytare som
kan frånkoppla anläggningsdelen. Reläskydden används för övervakning styrning,
manövrering, reglering eller signalgivning åt avsedd elektrisk krets.
Reläskydd fungerar när påverkande storheten överskrider vissa funktionsvärden i ett
eller flera mätande reläer som är inbyggda i apparaten. Ett relä som övervakar ett
överskridande värde kallas maximalrelä, och ett relä som övervakar ett
underskridandevärde kallas minimalrelä. Maximalrelä och minimalrelä kallas mätande
relä. Det finns reläskydd som fungerar beroende av den påverkande storhetens
riktningar, de kallas riktade skydd. Reläskydd finns i många olika typer. Det här arbetet
fokuserar på överströmsskydd.
De befintliga reläskydden i anläggningen är främst av två typer: flerstegsskydd,
inverttidrelä.
2.3.1 Flerstegsskydd
Flerstegsskydd är principiellt överströmsfunktionsskydd som kan samordna och vakta
överströmsproblem i olika delar av anläggningen. För att beteckna överströmsfunktion
med maximalt värde används I> och I>> i olika steg. Steget I> har det lägre
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inställningsvärdet, startsfunktion, som startar reläskyddet för att reagera mot fel. Steget
I>> har det högre inställningsvärdet, korttidsfunktion, som anger ett maximalt
strömvärde för reläskydd och kopplar bort så fort som möjligt, oftast momentant. Det
finns även steget I>>> i några skydd som kan inställa in ännu högre värdet och regeras
tid är längre.
2.3.2 Inverttidreläer
Inverttidreläer kan också kallas strömmätande skydd, de tillverkas med funktionen
inverttidsfördröjning. Enligt IEC, har inverttidsfördröjning tre olika standardiserade
karakteristiker NI, VI och EI med olika funktioner mellan tid och strömmar. De tre
funktionerna ger olika kurvutseende, NI är den flackaste, och EI är den brantaste. [2]
NI: Normal Inverse
t=K×
VI: Very Inverse

EI: Extremely Inverse

0,14

I 0,02
�𝐼𝐼 �
−1
𝑠𝑠

t=K×
t=K×

13,5
I
𝐼𝐼𝑠𝑠 − 1
80

I 2
�𝐼𝐼 � − 1
𝑠𝑠

Det finns också reläskydd med funktion RI med en flackare kurva än de tre
standardfunktionerna.
RI:
t=K×

10

0,339 −

0,236
𝐼𝐼

Strömmätande skyddsfunktioner används mestadels praktiskt för att övervaka överlast
och temperaturtåligheten hos skyddade objekt.
I Fig. 2.2 visualiseras funktionstid för olika inverttidkurvor vid tidsfaktorn k=1,0. RIkurvan ger den flackaste karakteristiken och EI-kurvan ger den brantaste.
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Fig. 2.2 Inverttidkurvor
Källa: Ideer http://www.ideer-nya.se/31321005[5]

3 Resultat
3.1 Kortslutningsströmsberäkningar och inställningar
3.1.1 Beräkningar av kortslutningsström
Felströmmar räknas ut med hjälp av inlagda data i programmet Netkoll och med teorin
för kortslutningsströmsberäkning (se avsnitt 2.1.1). Beräkningarna utgår ifrån ett ”worst
case scenario” i anläggningen, d.v.s. alla tre generatorerna är i full drift i anläggningen,
vilket ger maximal kortslutningsström i anläggningen.
Fig. 3.1 visar ett förenklat schema från inmatningssektion, S1-130kV, som även kallas
OL2 S8, till den nya generatorstationen. Punkt A innebär att felet inträffar före skyddet
T131-130-S. Punkten B antas sitta i närhet av sektionen S6-10 kV, d v s efter T131 och
före brytare S6-H6. Punkten C sitter mellan brytaren S6-H6 och S3-H14. Punkten D är
om felet inträffar mellan inkommande/utgående ställverket S3-H13 till de nya
generatorerna. E01-E03 betecknar att felen inträffar i de olika generatorerna. Sektionen
S6 och S3 distribuerar el till olika delar i bruket.
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Fig. 3.1 Förenklat schema. S6-H 7 är en reservmatning som har ett skydd med samma inställning
som S6-H 6.

Tabell 3.1 visar insamlingar av data som anges på de olika applikationerna som
inkluderas i det förenklade schemat i Fig. 3.1.
OL2 S8 är anslutningspunkt till Vattenfall 130 kV regionnät av Vattenfall, som har en
kortslutningseffekt på 1 661 MVA.
Transformator T131 har en märkeffekt på 63 MVA och ett uk-värde på 21 %. Enligt
ekvation (6) fås en kortslutningseffekt på 300 MVA.
Tabell 3.1 Datasamlingar på olika applikationer

Objekt
OL2 S8
T131
G01
G02
G03

Sn(MVA)

63
3,108
3,108
1,250

uk /xd’(%)*

21
28
28
15

* enligt ekvationen (6) i 2.1.1.1

12

U(kV)

130
130/10
10
10
10

Sk(MVA)
1 661
300
11,1
11,1
8,33
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Synkrongeneratorerna G01 och G02 är lika stora, har en märkeffekt på 3 108 kVA, och
en transient reaktans xd’ på 28 %. Enligt ekvation (5) fås en kortslutningseffekt på
11,1 MVA. Asynkrongeneratorerna G03 har en märkeffekt på 1 250 kVA, enligt
pappersbrukets tidigare dokument har reaktansen ett värde på 15 %.
Kortslutningseffekten för G03 uträknas till 8,33 MVA. Ett högre xd’-värde för en
generator ger ett lägre Ik-värde. I enlighet med teorin för begränsning av
kortslutningsströmmarna, för asynkrongeneratorn, är 15 % ett rimligt xd’-värde [1].
Kortslutningsströmmen hos en asynkronmaskin sjunker normalt snabbt i tiden.
Tabell 3.2 Kortslutningseffekt och kortslutningsström i olika delar i anläggningen.

Fel stället
A
B
C
D
E01
E02
E03

U(kV)

130
130/10
10
10
10
10
10

Skmax(MVA)
1 688,7
284,63
284,63
284,63
284,63
284,63
284,63

Ik3(kA)

7,5
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4

Ik2(kA)

6,5
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3

Tabellen 3.2 visar resultaten för kortslutningsberäkningar när kortslutning inträffar på felställen Fig. 3.1. Beräkningarna
är uträknade enligt ekv. (1)

• Punkten A
Kortslutningsströmmar kommer från generatorerna via T131 samt ifrån
Vattenfalls nät. Korslutningsströmmarna inkluderar således SkT och SkGtot, som är
seriekopplade.
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑡𝑡 +(𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ) = 1 661 +

300 × (11,1 + 11,1 + 8,33)
300 + 11,1 + 11,1 + 8,33

= 1 661 + 27,71 = 1 688,71𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Enligt avsnitt 2.1.1.1 ekvation (1) beräknas 3-fasig kortslutningsström till 7,5 kA
och 2-fasig till 6,5 kA.
• Punkten B
Kortslutningsströmmar kommer från nätet via T131 och från generatorerna.
Nätet och T131 är seriekopplade och sedan är de parallellkopplade med
generatorerna via B.
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 = (𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 ) ∥ 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
=

1 661 × 300
+ 30,53
1 661 + 300
= 284,63 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Vid B beräknas 3-fasig kortslutningsström till 16,4 kA och 2-fasig till 14,3 kA.
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• Punkterna C, D, E01, E02 samt E03
I princip är kortslutningsströmmen vid C ungefär lika stor som vid B.
Ställverken S6 och S3 kopplas ihop med aluminiumkablar som är korta och med
stor area, Enligt ekvation (8) är den uppvisade resistansen i kablarna liten och
det spelar mindre roll när kortslutningar inträffar i anläggningen. Se på Fig. 3.1.
3.1.2 Analyser i varje aktuellt skydd
Kortslutningsströmsberäkningarna förutsätter analys för varje aktuellt skydd i
selektivplanen. Skydden kan känna av felströmmen som kommer från olika håll, från
anslutningsnät eller vattenkraftaggregat. Det kan ge olika värden för att ställa in varje
aktuellt skydd.
3.1.2.1 Kortslutningsström för varje aktuellt skydd

I Tabell 3.3 visas de kortslutningsströmmar som fås vid fel som inträffar i de olika
punkterna som visades i Fig. 3.1 för varje aktuellt skydd.
När felen inträffar i punkterna, känner varje aktuellt skydd av olika
kortslutningsströmmar från olika håll, från anslutningsnät eller vattenkraftaggregat. Från
dessa beräkningsvärde får varje skydd ett maximalvärde respektive minimalvärde på
felströmmar. I tabellen visas även märkströmmar som kan gå genom varje skydd vid full
produktion.
Genom att jämföra alla felströmmar kan strömselektivitet bestämmas.
•

T131-130-S
När felen inträffar i alla punkter utom A, får skyddet en maximal
kortslutningsström på 7,377 kA på primärsidan. . Snabbaste steget
används för att detektera fel inne i transformatorn men får samtidigt inte
lösa för fel på nedsidan av transformatorn, dvs. felströmmen måste vara
högre än Ik3. Det fördröjda tidssteget fungerar som redundans ifall inte
ordinarie skydd fungerar. Därför måste det med säkerhet känna av även
2-fasiga kortslutningar, dvs. inställningen av det fördröjda tidsteget måste
vara lägre än den ström som fås vid en tvåfasig kortslutning.
När 2-fasig kortslutning inträffar i A vid enbart G03 i drift, får skyddet
en minimal felström på 31 A på primärsidan.
Vid full produktion i anläggningen, dvs. transformatorn T131 lastas
100 % på sekundär sidan, får skyddet en maximalmärkström på 280 A.
Det finns således ingen möjlighet för detta oriktade skydd att känna av
en felström som kommer ifrån en eller flera generatorer.

•

S6-H6
När felen inträffar i punkterna C, D eller alla E, får skyddet maximal
kortslutningsström på 14,671 kA och 2-fasig kortslutningsström på
12,761 kA vilka kommer från anslutningsnätet via T131. Värdet kan
användas som referensdata för inställningen i I>> i skyddet. När felet
inträffar i punkt B, får skyddet en 2-fasig kortslutningsström på 418 A.
Denna ström kommer från vattenaggregat vid enbart G03 i drift, och är
en minimalfelström. Det är viktigt att beakta att transformator T131s
märkström är på 3,637 kA och att stora delar av denna märkström ska
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klaras av förbanden mellan S6 och S3. En 500 mm2 kabel kan belastas
med 500-600 A (inga korrektionsfaktorer beaktade), och för två kablar
fås 1 000-1 200 A. Vid inställningen av I> är egentligen önskemålet att
känna av den minimala felströmmen. Detta är dock inte möjligt eftersom
den minimala felströmmen endast är hälften så stor som driftströmmen.
•

•

S3-H14
När felen inträffar i D och alla E, känner skyddet av en maximalfelström
på 14,671 kA. Minimal felström på 418 A fås om felen inträffar i B och
C vid enbart G03 i drift. Samtliga tre generatorer vid märkdrift ger en
ström på 431 A. Observera dock att mer än två generatorer aldrig är i
drift samtidigt, d. v. s. maximal driftström för två generatorer är 347 A.
Maximalvärdet är kortslutningsströmmen som kommer från
anslutningsnätet och T131, vilket är mycket större än
kortslutningsströmmen som kommer från vattenkraftaggregaten. För
inställningar av skyddet ska om möjligt relateras till
kortslutningsströmmen som kommer från vattenaggregaten.
Inställningen av I> ska relateras till 2-fasig kortslutningsström då enbart
G03 är i drift för att skyddet ska känna av dimensionerande fel. En
lämplig inställning är således 400 A. Observera dock att
inkopplingsförloppet kan bli utmanande då höga startströmmar kan fås
från asynkrongenerator G03. I>> ska med säkerhet lösa ut momentant
om felet inträffar i D. Det innebär en inställning som med säkerhet
detekterar en 2-fasig kortslutning, dvs. med marginal lägre än 12,761 kA.
En lämplig inställning är 1800 A.
.
G01, G02 och G03
Skydden G01, G02 och G03 bör känna av felen som inträffar i den
aktuella generatorn. Maximalvärde fås från nätet och T131 vilket inte ska
användas för inställningar av skydden. Startsteg I> använder ett högre
värde än generatorernas märkströmmar. Lämpliga inställningar för G0102 är 1,5x märkströmmen. Även för G03 har denna inställning använts.
Detta bör eventuell justeras uppåt beroende på hur asynkrongeneratorn
startas (höga startströmmar kan fås från en asynkrongenerator). 2-fasig
kortslutningsströmmen från den aktuella generatorn användas för
strömgräns i I>>.

15

Selektivplan upprättad i samband med utbyte av generatorer på Arctic Paper

Tabell. 3.3 Beräkningstabell för aktuella skydd när felen inträffar olika punkterna

Skydd

I nmax (kA)

T131-130-S

0,280

S6-H6

3,637

S3-H14

0,431

G01

0,179

G02

0,179

G03

0,072

Felström
(kA)

A

B

C

D

Ikmax

0,122

7,377

7,377

7,377

7,377

7,377

7,377

7,377

Ikmin

0,031

6,418

6,418

6,418

6,418

6,418

6,418

0,031

Ikmax

1,763

1,763

14,671

14,671

14,671

14,671

14,671

14,671

Ikmin

0,418

0,418

12,764

12,764

12,764

12,764

12,764

0,418

Ikmax

1,763

1,763

1,763

14,671

14,671

14,671

14,671

14,671

Ikmin

0,418

0,418

0,418

12,764

12,764

12,764

12,764

0,418

Ikmax

0,641

0,641

0,641

0,641

15,793

0,641

0,641

15,793

Ikmin

0,558

0,558

0,558

0,558

12,764

0,558

0,558

0,558

Ikmax

0,641

0,641

0,641

0,641

0,641

15,793

0,641

15,793

Ikmin

0,558

0,558

0,558

0,558

0,558

12,764

0,558

0,558

Ikmax

0,481

0,481

0,481

0,481

0,481

0,481

15,952

15,952

Ikmin

0,418

0,418

0,418

0,418

0,418

0,418

13,879

0,418
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E01

E02

E03
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3.1.2.2 Tidselektivitet i aktuelle skydd

För att kunna koordinera skyddet med de andra skydden som ligger närmast, behöver
tidselektivitet skapas för varje aktuellt skydd. Tidselektivitet utförs med tidsfördröjningar
av skyddets utlösningstid.
•

T131-130-S
Som beskrivits i avsnitt 3.1.2.1 finns det ingen möjlighet för det oriktade skyddet
T131-130-S att detektera den felström som kommer från generatorerna. Således
används skyddet enbart för att detektera fel som inträffar i transformator T131
samt på 10 kV, dvs. felströmmen kommer ifrån Vattenfalls nät. Eftersom de
felströmmar som fås på 10 kV nästan är lika stora oavsett var felet inträffar skall
skyddet i T131-130-S således vara tidsfördröjt för fel som kan inträffa på 10 kV
medan det skall vara momentant för fel som inträffar i själva transformatorn.
Tidsfördröjningen för det fördröjda tidssteget bör vara minst 300 ms till S6-H6.
Detta innebär att när fel inträffar i B, C, D och alla E kan T131-130-S inte lösa
ut förrän skyddet i S6-H6 har getts tillräckligt med tid för att kunna lösa ut.

•

S6-H6
Om felet inträffar i distributionsnätet på bruket, d v s felen inträffar i C eller i
apparater nedströms C, bör S6-H6 ha en tidsfördröjning för att ge apparater
nedströms närmare felet möjlighet att lösa ut först. Tidsfördröjningen för det
fördröjda tidssteget bör vara minst 300 ms längre än underliggande skydds
tidsfördröjningar.

•

S3-H14
S3-H14 löser ut snabbast möjligt när felet inträffar i D och E eftersom felström
då fås ifrån nätet via T131. S3-H14 ska lösa ut tidsfördröjt när felen inträffar i B
eller C (felström från vattenkraftgeneratorerna) för att ge övriga skydd på bruket
möjlighet att först lösa ut.

•

G01, G02 och G03:
Generatorbrytare G01-03 som ligger närmast till felet löser ut först, momentant.
Om den aktuella brytaren inte fungerar, ska S3-H14 känna av felet och lösa ut.

3.1.3 Inställningar av reläskydd
På pappersbruket används mest flerstegsfunktioner i inställningar av reläskydden och
effektbrytarna på mellanspänningssektionerna.
T131-130-S löser ut med hjälp av reläskydd RXIDF 2H från ASEA. Reläskydden är
inställda med tvåstegsfunktion. Det finns möjlighet att använda inverttidsfunktion men
detta används inte för närvarande. Skyddsobjektet är transformatorn T131. T131 har
primär märkström 251 A, se Bifogad Tabell A.
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S6-H6 är ett utgående ställverk från sektion S6-10 kV. S6-H6 är den viktigaste brytaren
i hela anläggningen eftersom matningen är från regionnät 130 kV, se bilaga A1. S6-H6
brytare löser ut med hjälp av reläskydd RMSR-9971 från AEG. Följande inställningar
rekommenderas.
Överströmsinställningar:
Steg 1 I>:

T131-130-S Ir=1, 5×In = 1, 5×251= 376, 5 A
Inställningen kan känna av en tvåfasig kortslutningsström
på 12,7 kA @10 kV
Tid: 1s
S6-H6

Ir< ½ IrT131-130 [@ 10 kV]
½×376, 5 ×(130/10)=2,4475 kA
Nedkommande inställning anta hälften av uppsidan
kortslutningsströmmen. Inställningen kan med marginal
detektera 2fasig kortslutningsströmmen, dvs. inställningen
Ir< 2447, 5 kA är lämplig.
Tid: 0, 7 s

Steg 2 I>>: T131-130-S Isd=20 × (10/130)= 1,538 kA
Som tidigare skrivits, får detta steg inte känna
kortslutningsström på 10 kV, dvs skyddet ska enbart känna
av fel inne i transformatorn, tidsfördröjningen kan då
minska kraftigt lämplig. Inställning > Ik314,7 kA, och med
marginal 20 kA @10 kA.
Den tidigare inställningen av reläskyddet var 750 A, med det
finns möjlighet att höja denna inställning.
Tid: 0,1 s
S3-H14 har idag ingen anslutning till anläggningen. Den ska i framtiden kopplas vidare
till generatorerna. Skyddsobjektet är generatorerna. Se avsnitt 1.2.3 för reläskydden och
brytarna till generatorerna samt inmatningsfack. Se Fig. 1.2 för principritning av
generatorernas ställverk.
Överströmsinställningar:
Steg 1 I>:

G01 och G02 Ir=1, 5×IM = 1, 5×171=256 A
G03

Ir=1, 5×IM = 1, 5×69=103 A
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Tid: 0, 1 s
Inställningstiden är kort, vilket inte ger mycket utrymme för
tidsselektivitet. Det betyder att generatorerna ska kopplas bort snabbt när
felet inträffar i elanläggningen. Detta baseras på att generatorerna inte kan
försörja bruket med el om matningen från 130 kV inte är tillgänglig.
S3-H14

Ir=1×IMGtot= 1×411=411 A, det är mindre än Ik2G03, om 2fasig kortslutning sker i kretsen kan skyddet känna av det.
Detta gäller bara om två generatorer är inkopplade åt
gången, dvs märkström G01 och G02 är 342 A.
Tid: 0,4s

Steg 2 I>>: G01 och G02 Is=3×Ik=3×640=1 920 A
Isd> Ik=640 A, Val Isd=700 A
G03

Isd> Ik=480 A, Val Isd=500 A
Tid: 0, 04 s
Med det här steget är en ideal inställning i generatorernas
skydd. Eftersom I> har tidsinställningen på 100 ms, ger inte
mycket tidsskillnad till steg I>>. Så detta steg är i princip
onödigt.

S3-H14

Isd=IkGtot = 1 760 A fungera för de tre generatorerna i drift.
Isd>Is=1×IkGtot=1 760 ≈1 800 A

Här höjs strömmen till ett högre värde än
kortslutningsströmmen från tre vatten kraftgeneratorerna.
Detta skydd ska enbart lösa när felströmmen kommer från
130 kV.
Tid: momentant

Tabellen 3.4 visualiserar hur inställningarna ser ut. Inställningarna av reläskydden beror
av reläskyddens inställningsskala, och kan avrundas till lämpliga värden. In i tabellen
betecknar märkströmmar på primärsidan av mättransformatorerna som skickar signaler
till aktuella reläskydd. Se Fig. 1.2 Ställverk principritning. I generatorfack för G03 finns
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en strömtransformator med omsättning 200/5/5 A, In=200 A på primärsidan av
strömtransformatorn.
Tabell 3.4 Inställningar av T131- G01-03

Skydd

I>

t>

I>>

t>>

T131-130-S@130 kV

1×In=375 A

1,0 s

2×In=750 A

0,1 s

S6-H6

1×In=1 200 A

0,7 s

-

-

S3-H14

0,8×In=400 A

0,4 s

3,5×In=1 800 A

mom

G01 och G02

1,25×In=250 A

0,1 s

-

-

G03

0,5×In=100 A

0,1 s

-

-

3.1.4 För 40 kV nät och generatorerna
40 kV-nätet är reservinmatningen till pappersbruket, som kopplas in vid behov.
Inmatningspunkten har en kortslutningsström på 3, 7 kA, och enligt ekvationen (1) fås
en kortslutningseffekt på 256 MVA. Här kontrolleras selektivitet av brytaren T41-40-S
och S2-H4. Från inmatningen från 40 kV-nätet försörjs transformator T41. T41 har
märkeffekt på 10 MVA, primär märkström 134 A och sekundär märkström 565A, ukvärde 7, 6 %, se Fig. 1.1 T41 har Sk på 132 MVA. Kortslutningseffekt efter T41 blir
87 MVA, 3-fasig kortslutningsström blir 5, 0 kA och 2-fasig kortslutningsström blir
4,35 kA. Tidigare inställningar av transformatorsskydd T41-40-S var I> 146 A t>
0, 65 s och I>> 1 020 A, t>> 0. 05 s. Brytaren S2-H4 har inställningarna I> 720 A, t>
1, 05 s och I>> 3 000 A, t>> 0, 35 s[7].
Förändring av inställningar:
T41-40-S

I> Ir=400 A, t> 1 s

S2-H4

I> Ir=800 A, t> 0.7 s

3.2 Selektivplan redovisning
3.2.1 Selektivplan för 130 kV-nät till generatorerna
Fig. 3.1 visar selektivplanen för generatorstationen, och Fig. 3.2 visar två selektivplaner
och inställningar av skydden enligt avsnitt 3.1.3. Ena Selektivplanen visar T-131-130-S
och S6-H6, och den andra selektivplanen visar för S3-H14, G01, G02 och G03. För att
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redovisa generatorernas selektivplan upprättade i samband med anslutningsnät 130 kV,
adderar de två selektivplanerna i samma diagram i Fig. 3.2.
Generatorerna har spänningsnivåer på 10 kV, och kan direkt försörja el till 10 kV
ställverket i den befintliga elanläggningen. De gamla generatorerna står i närheten av
mellanspänningsställverket S3-10 kV.
Det nya ställverket ska kopplas in i ett ledigt fack i H14, ställverket S3-10 kV, se Fig. 1.1
Eldistribution enlinjeschema och Fig. 1.2 Principritning bifogas.
När fel inträffar i A i Fig. 3.1, d v s inställningen är mindre än kortslutningsström som
kommer från inmatningsnät, i detta fall löser OL2 S8 (T131-130-S) ut. Men skyddet kan
inte lösa ut när felet inträffar i pappersbruket eller kortslutningar sker i generatorerna.
När fel inträffar i B, ska enligt principen för selektivitet, endast apparaten nedström lösa
ut, d.v.s. S6-H6 löser ut vid felet.. T131- 130- S löser inte när kortslutningar som sker
vid B eller när felet sker på pappersbruket.
När fel träffar i C, löser S3-H14 ut före S6-H6. S6-H6 är huvudledningen som försörjer
el från regionnätet. För att bibehålla vardagsproduktion, och att skydda de dyra
apparaterna, löser främst S3-H14 ut. Om S3-H14 löst ut, men trots det inte löst
potentiella problem och felströmmen fortfarande finns kvar i anläggning, löser i sin tur
S6-H6
ut.
S3-H8 kan lösa ut före S6-H6 när felet inträffas i C, men den kan inte lösa ut före S3H14( se B9 Fig. S1-130 till C23). S3-H8 är en viktig brytare i distributionsnätet. Med
denna konfiguration mellan S6-H6, S3-H8 och S3-H14, ska S3-H14 lösa ut när felet
inträffar i närheten av C. Dessa här inställningarna har följande fördelar:
•

Att i första han skydda generatorerna.

•

Att lösa problem med minsta möjliga kostnader.

När felet inträffar i lågspänningsdelar i anläggningen och i nedströms skydd finns det
risk för att de löser ut före S3-H14. Se exempel diagram G-C13 i Fig. 3.4 . Utifrån
diagram G-C13, måste selektivitet av reläskydden förbättras vilket inte kan göras i det
här arbetet på grund av tidsbrist.
S3-H14 kan även lösa ut när endast generatorn G03 är i drift och ett 2-fasigt
kortslutningsfel uppstår i närheten av generatorerna om brytaren tillhörande G03 inte
löser ut, d v s om felet inträffar i E03. Detsamma gäller om felet inträffar i någon av de
andra generatorerna.
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Projekt

SELETIVPLAN GENERATORER
Anläggning

APM
Diagram

Datum

0

Skapat av DDL

G-10 kV

Fig. 3.1 Selektivplan för generatorerna.

22

Detta diagram visar inställningar för inkommande skydd S3-H14
och generatorerna G01, G02 och G03
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Projekt

SELETIVPLAN S1-130 OCH GENERATORER
Anläggning

APM
Diagram

130 kV-G-10 kV

Datum

8WJnYD

Skapat av DDL

0

Fig. 3.2 Selektivplan för S1-130 och generatorerna.
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Detta diagram visar inställningar från inkommande T131-130-S till S6-H6, S3-H14
Alltså generatorerna G01, G02 och G03
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3.2.2 Selektivplan för 40 kV-nät och generatorerna

Fig. 3.3 40kVnät till generatorerna. Diagrammen till väster visas med tidigare inställningarna av reläskydden i inmatningen 40kV. Diagrammen till höger visas med nya inställningarna.

Genom inställningsjusteringar på Netkoll av 40 kV-inmatningen till generatorerna, kan selektivplan uppnås. Men det finns fortfarande risk för
att försörjningsbrytare S2-H11 löser ut före S3-H14. Det fallet behöver kontrolleras i praktiken.
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3.2.3 Uppdateringar av vissa inställningar
Arbetet innefattar att uppdatera inställningar av reläskydden och effektbrytarna i
anläggningen. Genom analys av selektivplanerna upptäcktes att vissa reläskydd inte kan
lösa ut i rätt ordning. Ett exempel på fel som upptäckts är att 130 kV-nätets anslutning
till C13, har fel inställning av brytaren 801-Q1. Detta leder till att när fel sker på
nedsidan av 801-Q1 kan brytaren inte lösa ut före S2-H6, S3-H8 och S3-H11. Det
betyder att processerna i distributionsnätet efter S2-10kV kan stoppas totalt på grund av
felinställningar av 801-Q1. Efter justering av reläskyddens inställningar, kan selektivplan
uppnås. Se på Fig. 3.4.
Selektivitets- och inställningsproblem finns på både mellan- och lågspänningsnivå i
distributionsnätet på pappersbruket. I det här arbetet kan inställningarna justeras genom
selektivplansprogrammet NetKoll, vilket är bara en teoretisk metod för att förbättra
dagens selektivplaner. Diagrammen för selektivplanerna visar att reläskydden och
effektbrytarna har för låga strömsinställningar samt tidsinställningarna mellan de olika
steg och de olika reläskydden. Inställningarna är för nära i värde mellan uppsidans och
nedsidans apparater, vilket leder till uppsidans apparat löser ut redan innan
nedsidansapparat har hunnit göra det, d.v.s. den övre och den nedre delen löser ut vid
nästan samma tidpunkt.
I bilaga B visas ett diagram av probleminställningar som finns idag och ett diagram som
visar inställningarna efter justeringar. Alla övriga selektivplaner tar hänsyn till både
mellan- och lågspänningar.
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Fig. 3.4 Selektivplan uppdateringen av 130kV nät till C13. Diagrammen till väster visas med tidigare inställningarna av reläskydden från inmatningen 130kV. Diagrammen till höger
visas med nya inställningarna.
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4 Diskussion
I rapporten utförs beräkningar av kortslutningsströmmar på 130 kV och 10 kV.
Beräkningar sker av maximal kortslutningsström med felström från 130 kV nätet samt
minimal felström då felströmmen matas från en vattenkraftgenerator. Både trefasiga och
tvåfasiga
kortslutningsströmmar
beräknas.
I
selektivplanen
används
kortslutningsberäkningar för inställning av strömmen i reläskydden och effektbrytarna,
Rapporten
använder
kortslutningseffektsmetoden
för
att
räkna
ut
kortslutningsströmmar, men tar inte hänsyn till kablars resistanser när felen inträffar i
anläggningen. Det är rimligt att bortse från kabelresistansen på grund av att kablarna är
korta och har en stor area, vilket innebär att resistansen är försumbar.
Enligt teori bör skydd T131-130-S, W6-H6 och S3-H14 känna av den minimala
felsströmmen som kommer ifrån generatorerna. Dock uppfyller inte dessa skydd målet.
Problemet går att lösa genom att antingen ersätta eller kombinera dessa skydd med
riktade skydd. Detta är extra viktigt att uppfylla för de nya vattenkraftsgeneratorerna, då
inställningarna på S3-H14 i rapporten är kvalificerad för max två generatorer i drift.
G03 är en asynkrongenerator. Vid direktstart erhåller asynkrongeneratorn en särskild
hög startström med upp till 6 gånger märkström. Det är en risk att skydden S3-H14 och
G03 löser ut vid inkopplingsprocessen. Startströmmen kan minska om
asynkrongeneratorn kopplas in då varvtalet ligger nära märkvarvtal, dvs först släpps
vatten på turbinen så att turbin och generator kommer upp i rätt varvtal och därefter
slås brytaren till.
De flesta reläskydden i bruket har inverttidsfunktioner som inte används idag. De kan
dock vara bra att vid behov ta i bruk för att förbättra selektivitet i hela anläggningen.
Vid uppdateringar av de befintliga selektiviplanernaa uppdagades felaktiga inställningar i
de skydd som använder belastningsdata som referensdata. Dessa inställningar kan utgöra
en risk för att skydden kan lösa ut när felet sker i närheten av de delarna.

5 Slutsatser och framtida arbete
Det utförda arbetet visar tydligt att det inte alltid finns möjlighet att uppnå full
selektivitet. Kravet på snabb och robust felbortkoppling måste ibland prioriteras före
selektivitet. Detta innebär att då fel fås i en generator eller nära en generator kommer
samtliga generatorer att bortkopplas från nätet, dvs ingen selektivitet. På så sätt
minimeras konsekvenserna för övriga bruket i händelse av denna typ av fel.
Om fel däremot inträffar på andra ställen i bruket är felbortkopplingen för
generatorerna tidsfördröjd för att möjliggöra för övriga skydd att koppla bort. Vid
denna typ av fel fås således selektivitet
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Generatorerna har en total effekt på mer än 1,5 MVA och omfattas därför av
Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling SvKFS 2005:2[3],. Vissa av de krav som
finns i denna föreskrift kommer troligtvis att få påverkan på de skyddsinställningar som
anges i denna rapport. Det rekommenderas därför att en grundlig granskning sker av
föreskriftskraven och dess påverkan på skyddsinställningarna.
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A. Transformatorlista 2013
A1. Transformatorlista 2013:
TRAFO.NR.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Utr. nr .

TYP

TILLV.NR.

TRA0012
TRA0057
TRA0023
TRA0011
TRA0026
TRA0027
TRA0028
TRA0029
TRA0001
TRA0002
TRA0003

PRIMÄR

SEKUNDÄR

Uk % KOPPLING FÖRL. P0/Pk

ABB DYVHK TORR

1420 1857

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,90%

Dyn 11

MORA TH-600 TORR

5340

1,25MVA

10,5kV+-2x2,5% / 69A

525V/1375A

4,86%

Dyn 11

ABB DYVHK TORR

14200 1171

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2199A

5,90%

Dyn 11

ASEA TLH 1600 TORR

611 6079

1,6MVA

10,5kV+-2x2,5% / 88A

525V/1760A

7%

Dyn 11

3,3kW/12kW

CTE TC-RAN TORR

9699

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,80%

Dyn 11

3,6kW/14,3kW

CTE TC-RAN TORR

9700

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,83%

Dyn 11

3,5kW/14,4kW

ABB DYHK TORR

1420 1856

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2199A

5,90%

Dyn 11

3,5kW/15,5kW

CTE TC-RAN TORR

9844

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,80%

Dyn 11

3,4kW/14,5kW

ASEA TOTE 476 OLJA

584 8232

2MVA

10,2kV+-5% / 110A

525V/2200A

5,70%

Dyn 11

2,5kW/18kW

ASEA TOTE 476 OLJA

579 4024

2MVA

10,2kV+-5% / 110A

525V/2200A

5,70%

Dyn 11

2,5kW/18kW

ASEA TOTE 476 OLJA
HELMERV.LTX C28D120
TORR

579 4026

2MVA

10,2kV+-5% / 110A

525V/2200A

5,70%

Dyn 11

2,5kW/18kW

20979

2,5MVA

11kV+-2x2,5% / 131A

525V/2749A

6,31%

Dyn 11

4,0kW/17,8kW

40353

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,60%

Dyn 11

3,4kW/12,5kW

610 8892

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

6%

Dyn 11

2,5kW/16,5kW

4531 543

1MVA

10,5kV+-2x2,5% / 55A

400V/1443A

5,40%

Dyn 11

590-50942

2MVA

10kV+-2x2,5% / 115A

500V/2310A

5,89%

Dyn 11

3278

1,6MVA

10,5kV+-2x2,5% / 88A

525V/1760A

5,60%

Dyn 11

2,8kW/13,4kW

HELMERV.LTX 18E80 TORR

1587

630kVA

10,5kV+-2x2,5% / 35A

400V/910A

5,20%

Dyn 11

1,5kW/5,8kW

ABB RESIBLOC TORR
HELMERV.LTX C26D120
TORR
HELMERV.LTX C26D120
TORR

142 041 181

1MVA

10,5kV/+-2x2,5 / 55A

525V / 1100A

6,35%

Dyn 11

2,0kW/8,8kW

10148

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,80%

Dyn 11

3,3kW/15kW

10149

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2200A

5,80%

Dyn 11

T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22

TRA0004
TRA0006
ES TLFP-31/8542 TORR
TRA0007
ASEA TOH 2000 OLJA
TRA0008
ASEA TOTSE 4705 OLJA
TRA0053 NATIONAL TFTTK-E TORR
TRA0010 HELMERV.LTX 25D110 TORR

T23

TRA0016

T24
T25

TRA0017

Bilaga

EFFEKT

VAKANT

VAKANT
VAKANT

TRA0014
TRA0015

VAKANT
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T26
T27
T28
T29

VAKANT
VAKANT

TRA0018

PARTILLE TO 56 OLJA

403775

1,5MVA

10,2kV+-5,7% / 85A

525V/1650A

5,93%

Dyn 11

4,4kW/19,2kW

T30

TRA0020

19496

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

525V/2199A

7,44%

Dyn 11

3,1kW/18,9kW

T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T131
UPST1

TRA0021

VAKANT
HELMERV.LTX C26D120
TORR
HELMERV.LTX C25D110
TORR

19495

1,6MVA

10,5kV+-2x2,5% / 88A

400V/2310A

6,26%

Dyn 11

600kVA

500V/693A

380V/912A

71176

15kVA

500V+-5% / 17A

380V/22,7A

Dyn 11

73-85

200kVA

500V/231A

380V/304A

Dyn 11

ASEA TOTE 639 OLJA

5788 931

10MVA

43kV+-6x1,67% / 134A

10,2kV/565A

7,60%

YN/yn

9,9kW/51kW

ASEA TAA 43 OLJA

728 8965

63MVA

145kV+-9x1,67% / 251A

11,5kV/3163A

21%

YN/yn

34kW/387kW

57912

0,2MVA

400V/289

400V/289

3,40%

Dyn 11

0,635kW/2,38kW

Reserv
Reserv

NORATEL 32
NORDTRAFO HEXA 70/140
TORR

TRA0009
TRA0055 HELMERV.LTX 23D100 TORR

02-84

2MVA

10,5kV+-2x2,5% / 110A

500V/2309A

5,89%

Dyn 11

2226

1MVA

10,5kV+-2x2,5% / 55A

525V/1100A

5,30%

Dyn 11

700576

1MVA

525V/1100A

5,13%

Dyn 11

525V/2749A

6,30%

Dyn 11

400V/289A

3,16%

Dyn 11

VAKANT
VAKANT
VAKANT

TRA0056

ES TLFP-26/6543 TORR
VAKANT
ETV 3T1500 TORR
VAKANT

TRA0022

NORDTRAFO TT1603 TORR
VAKANT

TRA0024
TRA0005
TRA0059

Reserv

TRA0013

SUNDBERG 1LHG-10010
TORR

Reserv
Reserv

TRA0058
TRA0062

ABB RESIBLOCK

142031082/001

2,5MVA

10kV+-2x2,5% / 58A
10,5kV+-2x2,5% /
137,5A

MORA TRANSFORMER

5341

200KVA

500V/231A

Källa: LG-Konsult AB, dokument av Pappersbruket
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B. Övriga selektivplaner
B1. Fig. S1-130 till C2
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B2 Fig. S1-130 till C3
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B3 Fig. S1-130 till C4
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B4 Fig. S1-130 till C5
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B5 Fig. S1-130 till C6
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B6 Fig. S1-130 till C7
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B7 Fig. S1-130 till C8
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B8 Fig. S1-130 till C9-T39
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B9 Fig. S1-130 till C23
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