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L. Indledning

1.1 Gyldighedsområde

Kraftværksspecifikationerne skal fplges ved ny- og ombygning af såvel elværksejede som

ikke elværksejede produktionsanlæg, der skal tilsluttes det jysk-fynske elsamarbejde.

Kraftværksspecifikationerne gælder dog ikkb for vindmøller.

1.2 Formål

Formålet med Kraftværksspecifikationerne er at give de projekterende ensartede di-
mensioneringskrav vedrørende de egenskaber, som er væsentlige for systernets dfift i
henseende til forsyningssikkerhed, driftssikkerhed og elkvalitet på såvel kort som langt
sigt.'Specifikationerne skal også sikre den bedst mulige udnyttêlse af den investerede

kapital. Dette inkluderer bl.a. en afbalancering af kravene til de fórskellige anlægstyper.

Gennem Kraftværksspecifikâtionerne sker også en opsumrnering af den indsarnlede viden
ved bygning af anlæg og driften af systemet.

De egenskaber, som anlægget sikres gónnem Kraftværksspecifikationerne, skal oprethol-
des gennem.hele anlæggets levetid ved vedligeholdelse og kontrol.

Specifikationerne e¡ at betragte som minimumskrav. Hvor bedre egenskaber kan opnås

uden stØrre omkostninger, bør dette ,ik ur.

1.3 Grundlag

De foreliggende krav bygger på de oprindelige Kraftværksspecifikationer fra 1977 ARN-
7lllVg "Kraftværksspecifikationer for effektudbygningen i 80'erie" med revision i I98l
(notat 587-569), I k¡avene er indarbejdet erfaringen med de tidligere specifikationer. Der
er.ved udarbejdelsen l,agt vægt på at koordinere med og anvende erfaring fra både Nor-
del- og UCPTE-samarbejderne.

I EI-SAMs baggrundsnotât,"SyStemkrav til produktionsanlæg" (ref. 1) er ELSAMs sam-

lede krav til de tilsluttede enheder beskrevet. Bagest i baggrundsnotatet er der anført en

udførlig referenceliste,

Union pour Ia coordination de la production et du

transport de I'êlectricitê. Elsamarbejde i Vesteuroþa.

UCPTE:
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Over 50 MW

Vindmøller

1987 f.indèr anverrdelse.

Der henvises til DEFU+ekommandation.

:Elsaryarþejde mellem Danmark,' Sterïgiz, Norge, Fin-
land og Is\qn¿|. :

-'. ' '..
. i.L.4 Opbygning ' ,. '. ' 

i
.a.

Næ,rvæiende kraftvæ¡ksspggifika.t'ionqr o.mfattende området O-2'MV/ çr ud4rbejdet på

baggrund af baggrundsnotatet'"Systeinkrav tit produktionsar,rldg", ref. 1- ' '

Ud over nærværende specifikatìoner for ãnkæg < 2 MW findes der specifikátioner for, ì i

føigende anlægstyper og -stf,rrelser:
.. .. l : 

-

r ¡ . .. :. :
:

- 2-50 MW 'iKÍaÎtværksspecifikationer for produktionsanlbg mpllem 2 og,50,
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Ved nye anlæg fastlægges fra myndighedsside en række vilkår for anlæggets'etablering,

og'drift. Bygherren skal gennem sine forhandlinger med myndighederne sikre, at sådanne.

vilkår tilgodeser de behov, som.anlæggets og systemets drift nødvendiggØr. Regler eller ,

vilkår, som på væsentlig vis stride¡ mod dette hensyn, skal behandles i ELSAMs Pian- -'

lægningsudvalg som en dispensationssag.

2. Effekt

2.1 Definitioner

Effektværdier refererer til indfødningspunki til, elnettet. Ved indfødningspunktet til nettet

forstås det punkt i nêttet, hvoi elafregning henføres til.

Kontinuerlig maksimaleffekt = lo07o last.

Bemcirkning: Kolntinuqrlig maksimateffikt wori", norñtalt til bruttoydelsen minus

egetforbruget. Der gøres'opmærksom på, at fjernvarmetransper\
pumper eksempelvis ikke henfqres til egetforbrugef.

2.2 Overbelastningsevne

Der stilles ingen krav til overbelastningsevne.

2,3 Teknisk minimum

Der stilles ingen krav til teknisk minimum.

2.4 Referencebètingelser

For'anlæg afhængig af udeluft bestemmes kontinuerliþ maksimaleffekt ved en udeluft-
temperatúr på 8"C (middeltemperatur for året).

Ud. over ydeevnen ved ovennævnte referencebgtingelser skal anlæggets absolutte maþ.
Simale effekt angives med de dertil svarende værdier for de betydende parametre'af

. hensyntilsySterndimgnsioneringen.

I Ef,féktværdi,skal àngives i kV/ med mindst to betydende cifre.
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Anlæggets ydeevne skal igennem hele levetiden f6lges, og ved konstaterède'uoverens-

stemmelser mellem de forventede og de konstaterede'værdier korrigeres anlægsstØrrelsen.

Bemærkning: Af .hensyn til dimensione'ring af nettilslutningen og def omgive4de

neÍ er det nØdvendigt at få fastlagt gnlæggets maksimale effgkt.

Anlæggets stQrrelse indgår ligeledes i systemets samlede effikt-
opgQrelse og kan have betydning i forbindelse ,med afregning.

3. Frekvensforhold

Anlæggene skal kunne klare de frekvensforhold, som optræder med en relativ høj

sandsynlighed med de mindst.mulige lastreduktioper.

Med spændinger i fuldlastområde (afsnit 4.I) i indfødningspunktet stilles fglgende krav

(se også bilag 1):

Ved frekvenser under'47,0 Hz skal udkobles efter 0,3 sek. (relætid).

Ved- frekvenser under 47,5 Hz tillades udkobling efter 10,0 sek.

Udkoblingen styres af frekvensrelæer, hvis funktionsværdi h6jst må afvige med 0,Í
Hz.

Der er ingen lastkrav under 4'1,5 Hz.

Ved frekv"nr"r mellem 47,5 og 49,0 lHz.må lasten aftage lineært fra 100% ved, ,

49,0 Hz ttl S5Vo ved 47,5 Hz. Mindst 25 rninutters drift veìl frekvenser mellem
48,0 og 49,0 Llz. Mindst 5 minutte.rs drift ved frekvenser mellem 47,5 ag'58,0 HZ.

Ved frekveRser mellem 49;0 og. 50,3 Hz kræves kontinuert drift vçd kontinuerlig
maksimaleffekt. Normalt holdes frekvensen inden for grænserne 50 t 0,1 Hz.

Ved frekvenser mellem 50,3 og 51,0 Hz er drift ved kontinuerlig maksimaleffekt
begrænset til nogle få gange per år og maksimalt 30 inin. per gang.

Ved frekvenser mellem 51,0 og 53,O,Hz kræies kortvarig drift uden lastk¡av. No{-
malt vil diift i dette område alene optræde ved reguleringsforlgb. :

1"

2

A4læggene skal være såledgs udformet, at

der normalt foreþmmer ved fejl på nettet.

afsnit 8. ,;

de ikke. udløser for de frekvensderivater,.

Udkobling ved dfldt-relæ tillades i.h.t.

6.
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BemrÈrkning: Far overholdelse af ovenstående krav kan anbefalës termisk oyer-

dimenstonering af generator (stator og r'otor) ved udlægning til
ktaise F.isolation, rnen rJrevet i henhold til klasse B ved norrnal-

drift.

4. ' Spændingsforhold

Anlægget skal kunne klare de spændingsforhold, som optræder med relativ stor sand-

synlighed.

Kravéne til spændingsfprhgld mä ses i sammenhæng med kravene til drift véd uóormale

frekvenser

Anlæg skal tilsluttes Èå det af det lokale forsyningsselskab Ønskede spændingsniveau

samt Ønskede ti.lslutningspunkt i' nettet.

Det er det lokale forsyningsselskab, der har bemyndigelse til at

fastslå, hvilket spændingsniveau et nyt generatoranlæg skal tilkob-
les på. Det.anbefales lidligt i projektet at tage kontakt.til det

Iokqle forsyningsselskab for at få fastlagt spændingsntveau for
tilslutnin g s amt s p ændin g s tole rance r.

Det lokale forsyningsselskab vil tage beslutnin'g om spændings-'

nivèau ud frø anlæggets kortslutningseffekt (ref. 3).

4.1 Definitioner

Spændingerne i nedenstående skema refererer til indfødningspunktet til nettet.

Spændings-

betegnelse

1007o

spænding

(v/kv) (v/kv),

Fuldlastområde

400 360 - 420 (90.105Vo) .

10;5 10,0 - l1;0 (95, 105Eo)

19,0 - 2t,O Oí-tOSVo)
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,A.d, maksimal driftssp. : for 400 V ifplge DEFUiIEC 38, ellers ifglge Stærk-

strØrnsreglementet.

Ad ,IOAVo spænding: valgt således, at fuldlastområdet giver det mest normàle

spændingsområde lor IOAVo effekt og -fiekvenskrav.

De.angivne værdier er kun vejledende, og àktuelle værdier skal'i hvert enkelt tilfælde af-

tales meá det lokale forsyningslelskab.

4.2 Drift ved normale spændinger

Anlægget skal ved spændinger i fuldlastområdet óg tgg mellem -0,1 og 0,4 kunne levere

kontinuerli g ;maksimaleffekt.

Kravene gælder i frekvensområdet 4p,0-50,3 Hz.

Med asynkrongeneratorer kan der mellem producent og forsyningsselskab træffes aftele om,

at en del af den npdvendige reaktive produktion dækkes af kondensatorbatterier ude i net-

tet.

For asynkrone anlág mindre end 15 kW stille-s der ikke krav om fasekompensering (ref.

3, afsnit 3.'1).

4.3 Kontinuert drifUstart ved lave

Anlægget skal i frekvensområdet 49,0,-5 Oi,3 +lzkunne Starte og kØre kontinuert med auto:
matisk spændingsregulering ved spændinger i indfødningspunktet pä 9O-IO5Vo.

6

Ved lavere spændinger tillades lastreduktion proportionalt med:spændingsreduktionen fra
den riedre grænse.i fuldlastom¡ådet.
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4.{ Spændingiregulalor for synkrongeneratorer

Normalt vil valget af magnetiseringssystem ,være bestemt ud fra det, den pågældonde leve-

randør af generatoren sélv foretrækker og har btørst erfaring med,

Anlægget skal.udstyres med en cosq:rogulering..Tg<p.skal kunne nedreguleres til -0,1, hvis -

spændingen stiger til over en af det lokale forsyningsselskab fastsat spænding. Driftsformen
skal nedfældes i en aftale med det lokale forsyningsselskab.,

4.5 Tilladelige spændÍngsvariationer ved lástændringer og ved ind- og udkobling

Ved:nettilslutning skal gældendè DpFu.specifikationer he¡for være opfyldt (ref. 3).

Anlæg tilsluttet på lavspændingsnive-au skal - med hênsyri til spændingsgrænser i indfød-
ningspunktet - overholde DEFQ-rekommandation nr. 16: 'iSpændingskvalitet i lavspæn-

dingsforsyningsnet" (ref. 4). '

Andet kan dog aftales med det lokale forsyningsselskab.

stØrre end ved indkobling,

Bemærkiting:.

þu,b'Iikationer,

Tllladeii g e spæydìn gsv ariatione r oply s e s af àet lokale folsyning s -

4.6 Systemjordinger

400 V-net ,

.10, 15 og.20-kV net (med luftledninger)

' 10, 15 og 20-kV net (med rene kabelnet)

: direkte jordet; : :

: slukkespole jordet:

: isoleret lefler slukkespolejordet,'

Jording af generátorstjornepunkt må ikke ændre nettes jordingsfoihold, .
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5 Effektregulering

Der.stilles ingen krav orn effektreguleiing

6. Egenforsyningsanlæg

6.1 Elektriskekoblinger

Der stilles ingen krav'til elektriske koblingei. '

6.2 l(rav til egenforsyningsanlæg og hjælpeanlæg under netfejl

Udfald af produktionsanlæg på grund af lave forsynings. og manøvrespændinger ved kort-
slutninger i nettet må ikke forekomme., Der kræves derfor sikret forsyning af de til drif-
ten nødvendige manøvrespændinger eller ligeværdige løsningcr.

.Egenforsy.rirrg.uní*gget og hjælpeanlæggene skal være dimensioneret, så enheden kan tåle

nedennævnte spændingsdyk i indfødningspunktet til egenforsyningsanlægget uden at blive
koblet fra nettet:

Dyk til 5OVo af nominel spænding samtidigti alle tre faser i 1,0 s.

Dyk til O7o spænding i en fase i 1,0 s.

Anlæggets egenfôrsyningsanlæg og hjæIpeanlæg skal'væÌ..p'udlagt sãledes, at enheden kdn
Utive på nettet med maksimalt lOVo lastieäuktion efter at have været udsat for ovennævnte

spændingsdyk. 
'

Bemærkning: S ty rin g s -, r e' gule rin g s - o g cìv e rv å. gnin g s.anlæ g ( S RO - antr æ g ) ; olie p um.

per, kontaktoier m.v. er eksempler på'krit'ísk,e anlægsdele, so* dir 
.

. ,spec'ielt skal tænkes på ved dimensionering af egenforl
Syningsanlægget for at hindre udfald af enheden ved kortslutninger i
nettet. Samtidigt spændingsdyk i aIIe tre fàser har betyilning. fAr mo-

. torer, 
^rrc spændingsdyk i.e, ¡ase specielt har betydn¡r1 io;.çRg.:

ahlæg og kontaktorer med selvhold. .
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7. BIok- og ornråde-ø-drift

7.1 Definitioner

Ved blok-ø-drift drives anlægget isoleret fra nettet'og med sit eget hjælpekraftsystem som
eneste last.

Ved område-ø-drift fgrsyner anlægget et isoleret omfåde enten alene eller som dominerende .'
enhed.

,Overgangen til blok-ø-drift kan være forårsaget af netfejl såsom over- og underfrekvens
eller spændingsafvige,lser; der er, af en sådan karakter, at anlægget må beskyttes herimod.
Formålet med blok-ø-drift er at sikre, at anlægget er til rådighed umiddelbart efter at,fèjlen .

er afhjulpet, Ved små anlæg med korfe starttider er blok ø-drift således af mindre betyd-
ning.

7.2 Krav til blok- og dmråde-Ø-drift

Anlæg < 2 MW skal udkobles ved påvirkninger, der ligger uden for de specificerede krav,
og så vidt muligt skal'område-ø-drift undgås. Der kan dog indgås særlige aftaler med rnu-
lighed for område -Ø-drift inden for anlægsejerens egen installation eller ved længeievarende
strømafbrydelser - også et område, her forsyner andre forbrugere: område-Ø-drift kræver
dog altid særlig aftale med elforsyningens driftsleder

Bemærkning: Den systemmæssige betydning af evei:ntue¡ 6¡o¡¡.p-drift vurderes som

be;keden i forhold til udgiften for at'sikre en sådan drtftsþrm;.' Af
hensyn til risiko for asynkron genindkobling og af hensyn til over-
skueligheden i netîet efter en fejl skal område-@-drift uden særlig
tilladelse und,gås.

Beskyttelse

Det er anlægsejerens ansvar at dimensionere og beskytte anlægget mod.pgvirkninger af
kortslutningsstrømme, tilbagevendende spændinger ved bortkobling af netkortslutninger

.''sarnt môd asy.nkron sammenkobling.

Anlægsejeren slal.i samarbejde med elforsyningsselskabet etablere en þeskyttelse, der i
vides! rnuligt omfang sikrer net og forbruger: mod uacceptable frekvens- og spændings-
påvirkqinger; påvirkninger af kortslutningsstrgmme og asynkron sammenkobling.,Beskytiel-

...,'''''
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sen skal i videst muligt omfang hindre unØdvendige, udkobfìnger af produktiorisanlægget og

af forbrugere.

Af hensyn til nettet skal de i bilag 2 (synkrongsneratorer) og bilag, 4 (asynkrongeneratorer)

angivne relæbesklrttelser og -irrdstillingèr anvende,s, Syirkronspændingsrelæeté indstilling
(bilag 2) er afhængig a{ nettets.kortslútiingseffekt og beskyttelsesprincipper samt af gene- l

ratordata. Ud fra oplysninger om generatordata beregner. elselskabet den áktuelle indstilling,
(ref. 5). :

Relæbeskyttelsen'skal'ved indre kortslutninger i generatoranlægget være selektiv med net:
beskyttelsen; det vil sige kortslutninger i generatoren skal være udkoblet inden for 100 ms.

produktionsanlæg med synkrongenêrator

Ud over de i bilag 2 og 3 eller bilag 4 nævnte relæer kan der etableres relæbeskyttelse spe-

cielt rettet mod fejl i produktionsanlægget; herunder kortslutninger, overhastighed, magneti-
serin$soveqvågning, retureffekt m.v. Sådanne relæer må ikke udkoble enheden ved kortslut-
ninger eller omlægninger i nettet. .

Relæbeskyttelse, der ikke er nævnt i bilag 2, 3'eIIer.4, og som kan udkoble vçd kortslut-
ninger eller omlægninger i nettet,, rnå kun anvendes, hvor en lokal, speciel netopbygning
gør dette nødvendigt. En sådan relæbeskyttelse må kun etableres med tilladelse fra el-
selskabet, og indstillingsværdierne skal godkendçs af elselskabet.

8.1. Genindkobling Í nettet

Efter kortslutninger i nettet foretages automatisk gller.rnanuel genindkobling (én- og trepo-
let genindkobling). Genindkoblingsprocedurer i nettet er som f6lger: ,

På l0 og 60 kV anvendes trepolet genindkobling.

På 150 og 400 kV anvendes en- og trepolet genindkobling

Almindeligvis anvendes nedennævnte spændingslgse pause:

lo

i'hurtigl'; trepolet genindkobling:

"hurtig", enpolet genindkobling:'

'llangsom'1, trepolet genindkobling:
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B'emnrkning: Det anbç:fales at få oplltst endeltge da¡a for genindkobling hos det

lokale fo r sltnin g s s e lskab.

8.2 Asynkròn sammenkobling (synkrongenerator)

Med kravenó oþ anbefalingerne i nærværende kraftværksspecifikationer samt det i ref. 5
angivne koncept og omfang.af relæbeskyttelsen tilstræbes det undgået; at der forekommer

asynkron drift og asynkron'sammenkobling af net og generatoranlæg,

Ved afbrydelser i nettet, hvor det decentrale anlægkommer i område-ø'drift, er der stor

risiko for indkobling i modfase, hvorfor. det er npdveniligt, at anlæg tilsluttet 60 kV eller
lavére spænding kobles ud ved utilsigtet område-ø-drift.

Ved kortslutninger i nettet, hvor der anvendes automatisk genindkobling, og hvor det de-.

cenfrale anlæg kommer i område-ø-drift i den spændingslgse pause, skal beskyttelsen indên
den under afsnit 8.1 angivne genindkoblingstid have detekteret fejlen og udkoblet anlægget.

'Kortslutninger i nettet, der kan medfØre områdé-ø-drift, kan forventes at blive detekteret af,

synkronspændingsreiæet.

Område-ø-drift, der skyldes fejlmanøvrer, fejl i fjernkontroludstyr, Buchholz-udløsning af
transformer rn.v.,,kan ofte detekteres af et df/dt-relæ.

En fuldstændig sikkerhed imod alvorlige påvirkninger på anlæg kan på trods af de an-

befalede relæer ikke opnås, idet asynkron pammenkobling af net og generator vil kunne
forekomme ved netomlægninger og ukendte fejl og mangler ved relæbtsky,ttêlsen. ,

Det anbefales derfor, at, det under projekteringen af ethvert anlæg undersØges o!.
vuideres, om anlægget bØr dimensioneres så robust, at det kan tåle asynkron sam-

, menkobling, idet meromkostningerne herved sammenholdes:med den formindskede
:nisiko for skader på anlægget.

9. Levetidsspecifikation

Der stilles ingen krav til levetidsspecifikation.
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10, Eftrirvisning og iprgyer

'Der kan, til:ehhver tid kræves doku,mentation

tatiogeríe- Omføng og'fbrm for eftervisning/
det 4 Planlæg¡ringsudyalg. Der kan :

-':. ,..

SOfn ;

.:

ll. .Referencer

mellem 2. og 50 MW'':

m. SS, "Nettilslutning af'decéntrale produktionsanlæg'i._

nr. 1

"R el.æbeskyttelse ved deconft ¿ls, prod.uktions'-
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Effekt; frekvens og tid.

Mindst
30 mln

50.o 50¡ 5t.o

.il{inimumstcror pO éommenhørende verdier for effekt frelvens og tÍd'

Skernogt gcelder ¡6¡.çæird¡ng;, i i¡ldtost gmrüdet sorn defineret i oÊ¡nÍt 4-1



Påbudt relæbeskyttelse'på synkrongeneratoranlæg

Af hensyn il nelte-t skal der etableres.fglgende relæbeskyttelsesfunktioner med angivne
indstillinger: '.

Relætype Symbol Tilitræbt beskytlelsesformål

ca, TOVo

NOTAT N91/SP-515h

Overstrøm

Bilag 2

)a

Note
l

l

trefase!-

Overfrekvens

Besfytte forbrugere mod uacceptaþle

påvirkninger

Med funktionstid'menes den tid, hvori udlgsebetingelsen konstant skal være opfyldt, føt relæet må afgive
udlgsesignal. Der er altså ikké tale orn en simpel tidsmæssig forskydning af udlgsesignalet.

Note 1: , Inds og netdata; de 7o% er kun en typisk, værdi. Den

Note 2i Vær e indçilling for '10-20 kV-net mårberegnes' ud fra
- omsætningsforholdqt for spæridingstrânsformere ved produktionsanlægget og for nettransfor-

. mere- i anlæggets,o-"gn.

Note 3: . For anlæg'tilsluttet g,a w-fotryningsnet skal der måles fase-riu1-spændinger. For anlæg tilslut-
: tet l0 kV-net skal def måles yderspéndinger. -

ì
Note 4: Ur,og Xo'l er generatorens mærkgspærìaing (yderværdi i V) og subtrarisiente reaktans (fasevær-

dj i ç¿). Xk,c er nettets korts,lutningsimpedans på generatorklemmerne i C2 pr. fase. I* er gene=

. ratoiens mærkestrØm.

Kun efter tilladelse fra elselskabet.må der anvendes.relæindstillinger, der afviger fra

Indstilling

< 50 mls Sikre mod oþretholdelse af lysbue ved-

netfejl; asynkion sammenkobling med

net ved genindkobling efter netfejl og

tab af synkrohisme

Underspænding,

trefasêt

23O V;IOE¿) ',2.10 s 2,3

300 ms

Underfrekvens 47,0 Hz 300 ms

I,,
> u;NNt"

Xo ¡ Xp:

DIN-type

gL eller gI

<50mq Reservebeskyttelse; udkobling ved

intçrne fèjl.og tabt synkronisme

Altematlv til ovennævnte overstrøms-

beskytielse

de angivne.
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Supplerende relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg

Som supplerende beskyttelse for yderligere at sikre produktionsan.lægget ved fejl i nettèt
kan etableres fglgende relæbeskyttelsesfunktioner med angivne indstillinger:

Syñbol Indstilling Funktionstid

dfldl 80-100 ms Supplerende beskyttelse mod
li asynkron sanimenkobling med net

Vektorspring eller

fasespring

Statordifferential-

beskytielse

Med funktionstid menes den tid, hvori udløsebetingelsen konstant skal være opfyldt, fgr relæet må afgive
udlgsesignal. Der, er altså ikke tale om en simpel tidsmæssig forskydning af udlgsesignalet.. , '

I

> +2,5 HzJs

< -2,5'Hzls

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5:

Dpt anbefales at supplere med et dfldfrélæ. Der stil.les krav til relæets funktionsprincip, jf.
DEFU TR293. Elselskabet kan i nogle tilfæfde kræve en mindre fglsom indsrilling, dog iÈke
mere end +3,5 Hzls henholdsvis -3,5 ttrzls.

'For anlæg tilsluttet'0,4 kV-forsÍningsnet skal der måles fase-nul-spændinger. For anlbg tilslut-
tet 10 kV-net skal der måleS yderspændinger. ,, '

df/dt-relæet giver en væsentlig mere følsom beskyttelse af.produktionsanlægget uden øget
risiko for udkobling ved ukritiske netfejl og bgr derfor foretrækkes frem for vektorspringrelæ.
U* og.Xoi'er generatorens mærkespænding (yderværdi i V) og subtransíente reaktans (faòevær- 

:

di iO). X*o er nettets kortslutningsimpedans på generatorklemmerne i O pr. fase. I* ergene-

latorens 
mærkestføm

Den vejledende inversstrømsindstilling i p.u. kan omregnes til en' tilsvarenãe inversspændings-l .

indstilling ved at gange med generatorens inversimpedans i p.u. Kendes X, ikke, kan den
tilnærmes ved (Xo"+Xo")l2.For at undgå fejludkoblinger skal der tages hensyn til relæets
målengjagtighed. ' 

,

Tilstræbt' beskyttelsesfo¡mål Note

Momentan> 8' trefaset

> 301 énfaset-

Som dfldt-rélæet, se dog nor.e 2,3

> 1,2*lN >o;8s

20:2s

Overbelastniñgs- og reservebe-

- skyttelse

<50ms2-2O7o Udkobling ved indre generatorfejl

l0 kV-nulspænding uo, 2OVo 60s Beskytte generator ved sbgnirig

efter jordfejl

Undeifíekvens ll f. < 47,5 Hz >l0s Eventuel generatormotorbesky!

tèlse

Inversspænding UÞ 3-10 s 5

Inversstrøm l> 5-2O7o 3-10 s

Beskytte g6nerator ved fasebrud

de angivrte,
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Påbudt relæbeskyttelse på asynkrongeneratoranlæg

Relætype j Syrnrot Indstilling

Bilag 4

Note,

OvérÉastighed

Undérfrekvens

Overstrøm

eller

0,4 kV smeliesik-

ring

lo'2\vo i

Tilsiræbt beskyttelseiformål

Sikre net og generator ved ielfejl

Beskytte fbrbrugere mod uacceptable

påvirkninger

1,2

3

r;,

I,

eller

I,,

I,

Med funktionstid menes den tid, hvori udlpsebetingelsen konstant skal være opfyldt; fpr. relæet må afgive
udlgsesignal. Der er altså ikke tale om en simpel tidsmæssig forskydning af uãlpsesignalet.,

Note 1::

Note 2:

Note 3;

Note 4:

Værdierne gælder for 0,4 kV-net. Den aktuelle indstilling for l0-20 kV-net må beregnes ud fra
omsætningsforholdet for spændingstransformere ved produktionsanlægget og for nettransfor-
mere i anlæggets omegn.

For anlæg tilsluttet 0,4 kV-forsyningsnet skal der måìes fase-nul:spændinger. For anlæg tilslut-
tet l0 kV-net skal der måles yderspændinger.

Dette er ikke et kîav, men udkobling tillades ved denne inastiiling.
I* er generatorens rnærkestrøm. Ig"n,.on er generatorstrønimen ved indkgbling på nettet (typisk
5-7 gange I"). | 

'

230 Y+lOVo

230 Y+6Vo

u.

u..

u,

Overspænding

trefaset

Underspænding,

trefâset
1,2

53,0 Hzf. 300 ms

47,0 Hzf_ ' 300 ms

Uhderfrekveirs II f_ < 47.5 Hz >l0s Eveituel,supplerende generator-motor-

beskyttelse.

Kon-st. tid: 1.2*ln

lnverstid:2*1"

> 2*I"

I ,4+l*",o-

1,4*1"*. .,* <50ms

<50ms

DIN-type.

gL eller gI

2s
2s

Overbelastnings- og reseiì,ebeskytieise

samt selektivitet ved 0,4 kV

Altemativ til ovennævnte ove¡strøms-

beskyttelse. ':.

AlternAtiv til ovennævnte overstrøms-
' beskyttelse/maisimalafbryder


