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Sammanfattning 

 

Underjordsgruvor är i konstant utbyggnad neråt i berget på jakt efter mineraler. Detta medför 

andra utmaningar gällande elektrifieringen än vad som finns vid en installation ovan jord där 

den är mer permanent. Att bibehålla en god selektivitet i en underjordsgruva är en sådan 

utmaning. Kabellängder förändras och delar i anläggningen tillkommer eller tas bort.  

I en del av ABB:s vision om ”Smart Mine Power” har New Boliden AB visat sitt intresse av 

att modernisera elektrifieringen i Kankbergsgruvan och undersöka ifall det är möjligt att 

införa en dynamisk selektivitet. En selektivitet som på ett lättare sätt kan hållas aktuell i den 

föränderliga elanläggningsmiljö som en underjordsgruva är.  

Rapporten utreder elanläggningen i dagsläget i gruvan och dess förutsättningar för att kunna 

implementera dynamisk selektivitet. Ett enlinjeschema ritades sedan upp för hur en 

”visionsgruva” skulle se ut vid implementering. 

Förslagen åtgärd för Kankbergsgruvans 10 kV spänningsnivå är att använda sig av ett riktat 

numeriskt överströmsrelä och en brytare på båda sidor av ställverken. Båda reläskydden är 

uppkopplade mot ett överliggande datasystem i vilket en händelsetabell upprättas för 

reläernas inställningar för alla gruvans tänkbara driftfall. Vid kort- eller jordslutning eller 

förändring i gruvans elanläggning kan driftfall snabbt skiftas och selektiviteten fortsätter att 

vara aktuell. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

Underground mines are in constant development, expanding deeper into to the earth in search 

of minerals. This creates other challenges than electrical installations above ground where 

they are more permanent. Maintaining a good selectivity in the electrical grid when cables and 

plant components are constantly added or removed is one those challenges. 

As part of ABB's vision of "Smart Mine Power", New Boliden AB has shown their interest in 

modernizing the electrification components of Kankberg mine and to examine if it is possible, 

and what is needed, to introduce adaptive selectivity. A selectivity which is offering a greater 

ease and flexibility in the changing environment of the electrical grid in an underground mine.  

This report investigates Kankberg mines current electrical system and its conditions for 

introducing adaptive selectivity. A new single-line diagram is drawn for how a "vision mine" 

would look with an adaptive selectivity made possible. 

The proposed measure for the Kankberg mine 10 kV voltage level is the use of circuit 

breakers with connected numerical directional overcurrent relays on both sides of the 

electrical substation. Both of those relays are connected to an overhead computer system, in 

which an event table drawn up for the relay settings for all the mines operating cases. If a 

fault occurs or changes are made in the electrical system the operational case can quickly be 

changed so that selectivity continues to be up-to-date. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Eftersom gruvor är i konstant utbyggnad neråt i berget på jakt efter mineraler medför detta 

andra utmaningar gällande elektrifieringen än vid en installation ovan jord, där den är mer 

eller mindre permanent. Utmaningarna består av: 

- Uppkomsten av flaskhalsar i kraftöverföringen vid vissa knytpunkter. 

- Selektiviteten mellan reläskydd blir felaktiga. 

- Kontinuerlig förändring av kabellängder. 

- Ökad förbrukning då gruvan expanderar samt att maskiner ökar i storlek. 

- Skiftande maxlaster. 

- Svårighet vid mätning av energiförbrukare. 

- Planering av framtida utbyggnad. 

Trots dessa utmaningar önskas ett driftsäkert elnät i gruvan. Om det uppstår ett fel någonstans 

i elsystemet ska den del närmast felet kopplas bort – resten skall fortsätta fungera utan 

störningar. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att som i en del av ABB:s vision om ”Smart Mine Power” att 

undersöka möjligheten för införing av dynamisk selektivitet för 10 kV spänningsnivån i New 

Boliden ABs gruva i Kankberg. 

 

1.3 Mål 

 

Målet med arbetet är att: 

- Utforma ett enlinjeschema för införandet av dynamisk selektivitet på 10 kV spänningsnivån 

i Kankbergsgruvan 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Eftersom alla gruvor har sin speciella uppbyggnad håller sig denna rapport sig till de 

komponenter och system som är relevant för Kankbergsgruvan. 
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2 Teori 

 

2.1 Gruvelektrifiering 

 

2.1.1 Historia 

 

Gruvor har funnits sedan urminnes tider. Redan under stenåldern 15000 år före Kristus bröts 

flinta ut ur berget för att användas till olika redskap. Koppar bröts på Cypern på 3000-talet 

före Kristus och under romartiden bröts järn, koppar och silver i gruvor i Centraleuropa. 

Exakt hur länge det har funnits gruvor i Sverige är inte helt säkert, men det första skriftliga 

beviset på en gruva är från 1300-talet, men det tros att gruvor funnits längre än så. Brytning i 

gruvor kan ske antingen under jorden eller i ett dagbrott. Metoden som används beror på 

malmfyndigheten[1]. 

Gruvarbetet har i alla tider varit ett hårt arbete och förr i tiden var arbetsförhållandena ofta 

omänskliga. Med tekniken tillmakning, eller eldsättning som den också kallades, 

”sprängdes” berget genom att elda på det. Eldarna brann under natten och dagen efter 

användes stötpikar, släggor och kilar för att få lös berget. Rök från nattens eldar låg kvar som 

gruvarbetarna andades in och det fanns hela tiden risk för stenras. Med hjälp av skottkärror 

forslades malmen ut till uppfodringsplatsen för att vidare transporteras upp till dagen med 

hjälp av vagnar på trä räls som drogs av människor eller hästar. Under 1600- och 1700-talet 

började krut användas i Sverige där hålen i berget för krutet borrades med handkraft[1]. 

I början av 1900-talet förändrades arbetet i gruvan markant med hjälp av elektricitet. Med 

elektricitet i gruvan kunde vatten pumpas med hjälp av mekaniska pumpar från större djup än 

tidigare. Elektriska tåg kunde börja användas för uppforsling av malm, ljuset kunde fås på 

elektrisk väg vilket förbättrade ljusförhållandena och borrning i berget kunde börja göras av 

hydrauliska maskiner[1].  

 

2.1.2 Kankbergs underjordsgruva 

 

Elektrifieringen i moderna gruvor ser i stort sett likadan ut som den gör ovan jord. En hög 

spänningsnivå hålls så långt som möjligt för att sedan transformeras ner så nära användningen 

som möjligt. Kankbergsgruvan har en inkommande spänningsnivå på 10 kV som den med 

transformatorer i ställverken transformerar ner till antingen 1 kV eller 0,4 kV. Ställverken är 

placerade på strategiska ställen i gruvan för att få ut rätt spänningsnivå till de maskiner och 

apparater som används där. Ett enlinjeschema för Kankbergsgruvan kan ses i Figur 1. 
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Figur 1: Enlinjeschema över Kankbergsgruvan. 

 

Ovan jord finns det ställverk som fördelar ut elkraften till kontor, reningsverk och 

gruvluftsanläggningen. Nere under jord fördelar ställverken ut elkraft till verkstad, 

ventilation, pumpstation och för driften av gruvmaskiner. Ställverken i Kankberg benämns 

US 60 upp till US 73 där US står för underjordsställverk.  

Ställverken i gruvan är inkapslade i containrar vilket gör att de är lätt att flytta på då gruvan 

expanderar, eller vid andra förändringar av elsystemet.  

Maskiner för gruvdrift i Kankbergsgruvan är eldrivna eller delvis eldrivna. Detta för att 

minska avgaser i gruvan så att luften skall kunna vara möjlig att arbeta i utan att vara 

hälsofarlig. Elkablarna är fastsatta på snurror på de olika gruvmaskinerna och dras ut till 

önskad längd som behövs för arbetet. Maskiner finns dock som helt går på fossila bränslen 

som till exempel lastbilar som används till att transportera malmen till dagen men även 

hjullastare och traktorer för att lasta lastbilarna. De maskiner som arbetar i Kankbergsgruvan 

och deras förbrukning kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1: Elektriska gruvmaskinernas uppmätta förbrukning i Kankbergsgruvan 

Maskin Märke Modell Aktiv effekt (kW) Ström (A) 

Boomer Atlas copco E2C 173 125 

Skrotare JAMA SBU 8000 65 47 

Bultsättare Atlas copco Boltec LC 78 56 

Betongspruta JAMA CSU 8000 155 112 

 

Maskinerna arbetar en åt gången där boomern börjar med att borra hål för sprängämnena. De 

appliceras och sprängning sker på natten. Därefter används skrotaren för att slå lös 

kvarvarande lösa stenar. Malmen lastas på lastbilar och därefter stabiliseras den uppsprängda 

delen av bultar som slås in i berget av bultsättaren. För att förstärka gången ytterligare sprutas 

därefter betong på gruvans väggar och tak.  

 

2.2 Reläskydd 

 

2.2.1 Reläskyddets funktion 

 

Kraftsystemet består av många komponenter som ledningar, kablar, maskiner, transformatorer 

med mera. Alla behövs för att kunna tillhandahålla en bra kraftförsörjning. Dessa är byggda 

och dimensionerade för att klara av denna uppgift. De har en bestämd livslängd och måste 

genomgå underhåll eller bytas ut för att bibehållas i funktionsdugligt skick. Det kan dock 

uppstå fel ändå så som vid en kortslutning och då är det är viktigt att området där felet 

uppstått blir spänningslöst så fort som möjligt för att skydda mot person- eller materiella 

skador[2]. 

Reläskyddet tillsammans med vakter, t.ex. ljusbågsvakter, är de delar i kraftsystemet som 

övervakar och upptäcker felen som kan uppstå. Reläskyddets uppgift är att övervaka en 

specifik del i systemet och skicka en impuls till en brytare som kopplar bort spänningsförande 

del eller delar om något fel uppstått. Många olika sorters reläer finns och de benämns ofta 

som det fel de ska detektera. Exempel på dessa kan vara kortslutnings-, jordfels- eller 

avbrottsskydd[2]. 

När reläskyddet installeras ställs det in efter normaldriften i anläggningen. Det mäter 

spänning och ström och ifall dessa parametrar är utanför de inställda värdena tolkas det som 

ett fel. Eftersom skyddet mäter spänning och ström kan även skyddet se effekt, frekvens och 

impedans och detektera felaktigheter i dessa[2].  

Beroende på vilket typ av fel skyddet är för ställs det in med olika tider så som inverttid, 

konstanttid och direktbrytning. Ett exempel på brytarkaraktäristiken för ett reläskydd med 

dessa tre tidsinställningar kan ses i Figur 2. Inverttid(L) är att desto större felström det är ju 

snabbare löser skyddet ut. Konstanttid är att det löser efter en speciellt förinställd tid och 

direktbrytning är då strömmen är så stor att den måste brytas momentant[2].  



 

5 

 

 

Figur 2: Exempel på hur en tid-ström kurva med inverttid(L), konstanttid(S) och direktbrytning(I) kan se ut för ett 

reläskydd. 

  

Dessutom är det viktigt att skydden löser ut snabbt eftersom kortslutningar medför höga 

felströmmar som utsätter anläggningen för mekaniska och termiska påfrestningar. Det är även 

viktigt att det är tillräckligt känsligt för att detektera alla fel, men inte för känsligt så att det 

löser ut när det inte behövs[2].  

 

2.2.2 Reläskyddets olika mätmetoder 

 

Beroende på objekt och vilken typ av fel skyddet är tänkt att skydda, behöver det mäta på 

antingen en eller flera parametrar.  

Strömmätande skydd 

Med mätning av strömmen i ett relä är det intressanta att se överströmmar. Det vill säga de 

som överskrider anläggningens märkström som uppstår vid ett kortslutningsfel eller vid 

överlast. Två exempel på strömmätande skydd är överströms- och överlastskydd.  

Med hjälp av ett överströmsskydd kan ett kortslutningsfel detekteras i ledningar, kablar, 

transformatorer och motorer. Används riktade överströmsskydd löser de bara ut i en bestämd 

riktning. Beroende på hur skyddet ansluts kan det mätas för antingen två- och/eller trefasiga 

kortslutningar. Den ström som skyddet mäter beräknas med ekvationen: 

 

 
𝐼𝑠 =  

𝐼𝑃

𝐾1
 (1) 

 

Där 𝐼𝑠 är den uppmätta strömmen i ampere (A), 𝐾1 är strömtransformatorns omsättning (antal 

lindningsvarv) och 𝐼𝑃 är den primära strömmen i ampere (A). 

Överlastsskydd kan användas till t.ex. temperaturkänsliga motorer där värmen kan skada 

motorn. Används ett termiskt överlastskydd kan det ställas in så det är anpassat till just den 

motorns tillåtna temperatur[2,3].  
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Spänningsmätande skydd 

För att hålla spänningen inom vissa givna värden används till exempel spänningsregulatorer i 

nätet och lindningsomkopplare i transformatorer. Ett par skydd som kan användas på dessa 

för att detektera då spänningen är utanför de godkända spänningsnivåerna tas upp här nedan.  

Spänningsstegringsskydd användes för att detektera felaktigheter som kan uppkomma vid 

reglering av spänningen.  

Användningen av underspänningsskydd kan vara bra av olika anledningar. Ett 

användningsområde är att skydda motorer från att falla ur fas vid ett spänningsfall och skada 

den. Ett annat fall är för nollspänningsutlösning då matande spänning faller bort. Vid en större 

driftstörning kan det vara intressant att koppla bort alla spänningslösa delar för att sedan starta 

dem en efter en. Den spänning som skyddet mäter beräknas genom ekvationen: 

 

 
𝑈𝑆 =

𝑈𝑃

𝐾𝑈
 (2) 

 

Där 𝑈𝑆 är den uppmätta spänningen i volt (V), 𝐾𝑈 är spänningstransformatorns omsättning 

(antal lindningsvarv) och 𝑈𝑃 är den primära spänningen i volt (V)[2,3]. 

Impedansmätande skydd 

Ett impedansmätande skydd kopplas in för att mäta både spänning och ström där den mäter 

kvoten mellan de två enligt ekvationen: 

 

 
𝑍 =  

𝑈

𝐼
 (3) 

 

Där Z är den uppmätta impedansen i ohm (Ω), U är spänningen i volt (V) och I är strömmen i 

ampere (A). 

Distansskydd är ett exempel där impedansmätning, mer specifikt underimpedansmätning, 

används och det för att detektera kortslutningsfel i ledningar och kablar. Den uppmätta 

impedansen är proportionell mot avståndet till det uppkomna felet. Underimpedansmätning 

kan även användas som komplement till differentialmätande skydd som förklaras nedan.  

I normaldrift varierar impedansen med belastningsströmmen och är förhållandet mellan 

spänning och lastström. Inträffar ett fel kommer denna impedans ändras till att bli ledningens 

impedans mellan reläskyddet och fel stället. 
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Den uppmätta impedansen för skyddet då skyddet matas med fasström och fasspänning 

beräknas med ekvationen: 

 

 
𝑍𝑆 = 𝑍𝑃 ∙

𝐾𝑖

𝐾𝑢
 (4) 

 

Då skyddet matas med fasström och huvudspänning med ekvationen: 

 

 
𝑍𝑆 = 𝑍𝑃 ∙ √3 ∙

𝐾𝑖

𝐾𝑢
 (5) 

 

Då skyddet matas med huvudspänning och huvudström med ekvationen: 

 

 
𝑍𝑆 = 𝑍𝑃 ∙ 2 ∙

𝐾𝑖

𝐾𝑢
 (6) 

 

Där 𝑍𝑆 är den uppmätta impedansen i ohm (Ω), 𝐾𝑖 strömtransformatorns omsättning (antal 

lindningsvarv) och 𝐾𝑢 är spänningstransformatorns omsättning (antal lindningsvarv). 

Distansskydd kan vara riktade för att bara bryta åt ett håll. Genom att mäta vinkeln mellan 

felspänningen och felstömmen kan skyddet avgöra om felet ligger i fram- eller 

backriktning[2,3].  

Differentialmätande skydd 

Ett differentialmätande skydd kan användas i till exempel en transformator eller en 

samlingsskena. Ett kretsschema för inkopplingen av ett differentialmätande skydd i en 

krafttransformator kan ses i Figur 3. 

 

 

Figur 3: En typisk inkoppling av ett differentialrelä, DR, till en enfas krafttransformator. 
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Skyddet mäter och jämför transformatorns ingående och utgående strömmar och beräknas 

enligt ekvationen:  

 

 𝐼𝑑 =  𝐼1 −  𝐼2 (7) 

 

Uppstår det en skillnad mellan de två strömmarna 𝐼1 och  𝐼2 och som överstiger 

funktionsvärdet löser skyddet ut. Används ett differentialmätande skydd i en transformator 

måste dess omsättning tas i beaktning. Detta löses med hjälp av strömtransformatorer[2,3].  

Effektmätande skydd 

Effektmätande skydd mäter antingen bara effektens riktning, eller både riktning och storlek. 

Exempel på effektmätande skydd är bakeffekt-, undereffekt-, effektsprång-, och 

fältförlustskydd[2]. 

 

2.2.3 ABB:s reläskydd REF615 

 

I Kankbergsgruvans ställverk används uteslutande ABB:s reläskydd REF615 som är ett 

numeriskt reläskydd konstruerat för skydd, styrning, mätning och övervakning av 

servicestationer och industriella kraftsystem. De är lämpade för både radiella, ring- och 

maskade distributionsnätverk. Skyddet kan ses i Figur 4.  

 

 

Figur 4: Ett REF615 reläskydd i Kankbergsgruvan i ställverket på 400meters-nivån. 
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REF615 har tolv standardkonfigurationer som kan väljas beroende på vad man skall mäta 

alternativt skydda i sin anläggning. Några exempel på de skydd som REF615 kan ge är: 

 Riktat och oriktat överström- och termiskt överlastskydd. 

 Riktat och oriktat jordfelsskydd. 

 Wattmeter- eller övertonsbaserat jordfelsskydd som tillval utöver det riktade 

jordfelsskyddet. 

 Fasavbrottsskydd. 

 Transient/intermittent jordfelsskydd. 

 Över- och underspänningsskydd. 

 Över- och underfrekvensskydd 

Med hjälp av en RJ-45-anslutning (100Base-TX) eller en fiberoptisk LC-anslutning 

(100Base-FX) kan REF615 anslutas till Ethernet-baserade kommunikationssystem[4].  

 

2.3 Selektivitet 

 

Med selektivitet menas att vid fallet då överströmsskydd är seriekopplade så ska bara det 

skydd närmast felkällan lösa ut, resterande delar i anläggningen fortsätter att fungera utan 

störningar[5].  

Om inte huvudskyddet löser ut används ofta ett installerat reservskydd som kan koppla bort 

felet istället. Antingen sitter det parallellt och påverkar samma brytare eller så kan det finnas 

ett så kallat fjärreservskydd där skyddet utgörs av ledningens andra eller tredje steg i en 

angränsande station[2]. 

 

2.3.1 Selektivitetsprinciper 

 

För att uppnå selektivitet finns fyra olika principer[2]. De kan användas var för sig eller 

kombineras för att få önskad selektivitetsfunktion. De fyra sätten är: 

Tidsselektivitet - Skyddens inställningar ställs in med olika utlösningstider för att uppnå 

selektivitet. Det skydd längst upp i systemet har längst utlösningstid och det längst ner har 

kortast tid. Sitter många skydd i serie kan det bli långa tider långt upp i systemet, där 

dessutom ofta kortslutningseffekten är högre än längre ner. Detta bör tas i beaktning då 

tidsselektivitet ställs in. 

Funktionsselektivitet - Här är tiderna de samma och inställningarna för selektivitet istället 

grundas av funktionsvärden så som strömstyrka eller impedansräckvidd. 

Riktningsselektivitet - Skyddet tar felets riktning i beaktning för att skapa selektivitet. Detta 

kan vara intressant vid ett maskat nät där effektens riktning kan ändras.  
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Absolut selektivitet - Med absolut selektivitet menas att det skyddar för fel endast på ett 

speciellt skyddsobjekt så som en transformator eller en samlingsskena. 

 

2.3.2 Komponenter för selektivitet 

 

För att uppnå selektivitet kan säkringar eller reläskyddlösningar användas, eller en blandning 

av de två[2]. I Figur 5 kan ses ett exempel där säkringar används för att uppnå selektivitet. En 

säkring av minst storlek(bryter för minst felström) sitter närmast lasten, för att desto längre 

upp i anläggningen ha större storlek(bryter för större felström).  

 

 

Figur 5: Enlinjeschema över ett radiellt nät med säkringar. 

 

Vid en felström kan strömmen vara ökad genom alla säkringar men med en fungerande 

selektivitet mellan säkringarna kommer den minsta säkringen att bryta först och begränsa 

avkoppling av systemet till minsta möjliga del. 

Används reläskydd och brytare för att skapa selektivitet kan det se ut enligt Figur 6. 

 

 

Figur 6: Enlinjeschema över ett radiellt nät med reläskydd. 
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I exemplet på Figur 6 så kan all tre skydden A, B och C känna av felströmmen, men med en 

fungerande selektivitet kommer skyddet A att lösa ut först och minsta möjliga del av 

anläggningen kommer att kopplas bort.  

I Figur 7 kan ses ett exempel på hur brytartid-karaktäristiken kan vara inställda för de tre 

seriekopplade reläskydden i Figur 6. 

 

 

Figur 7: Typisk tid-ströms kurvor för selektivitet mellan tre reläskydd. 

 

När inställningsvärden ställs in på skydden för att uppnå selektivitet måste det tänkas på att 

kortslutningsströmmar i alla punkter i en krets ska brytas inom en så kort tid att ledarnas 

temperatur inte överskrider det tillåtna gränsvärdet[6]. 

 

2.3.3 Dynamisk selektivitet 

 

Vid byggnationen av en ny elanläggning på till exempel en fabrik upprättas en selektivplan 

mellan de olika skydden i anläggningen. Eftersom inte anläggningen förändras särskilt 

mycket håller de beräkningarna väldigt bra med kanske bara några få justeringar ifall ett 

skydd löser felaktigt. Först vid en större utbyggnad eller förändring i verksamheten görs en 

större revidering av selektivplanen[5]. 

Med en mer föränderlig karaktär i sin elanläggning där förutsättningarna för 

kortslutningsströmmars storlek och riktning frekvent ändras kan det bli svårare att 

upprätthålla en fungerande selektivitet. Två exempel på det är vid underjordsgruvor, där 

gruvdriften expanderar succesivt neråt i berget, samt när förnyelsebara energikällor som sol- 

och vindkraft är inkopplade i distributionsnätet[7,8]. I dessa fall kan det vara intressant att 

införa en dynamisk selektivitet där de bästa reläskyddsinställningar för det just då rådande 

tillståndet på elkraftsystemet kan detekteras och vid behov ändras. 
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De tekniska förutsättningarna för att implementera dynamisk selektivitet föreslås i [8] vara 

att: 

Använda numeriska riktade överströmsreläer - Vanliga säkringar eller elektromekaniska 

reläer kan inte användas då de inte har någon flexibilitet att ändra utlösningskaraktäristiken 

eller att känna av riktningen på felströmmen.  

Flera karaktäristiksinställningar på reläerna - Reläerna behöver kunna spara ett par olika 

utlösningskaraktäristiker där parametrarna kan ändras antingen lokalt eller från distans, 

automatiskt eller manuellt. 

Kommunikationsmöjligheter - Det måste finnas en infrastruktur för datakommunikation 

med till exempel en RJ-45-anslutning (100Base-TX) eller en fiberoptisk LC-anslutning 

(100Base-FX). Samt att använda sig av ett standard kommunikationsprotokoll så att 

individuella skydd kan kommunicera med varandra och/eller med ett överliggande 

datasystem.  

Ett exempel på en del av en anläggnings enlinjeschema med numeriska riktade 

överströmsreläer sammankopplade med varandra och ett överliggande datasystem visas i 

Figur 8 där CB står för engelskans circuit breaker. 

 

 

Figur 8: Enlinjeschema med riktade överströmsreläskydd kopplade med varandra och ett överliggande datasystem. 

 

Ett reläskydd behövs på varje sida av kabeln där de två reläerna har en följfunktion på 

varandra som gör att vid uppkomsten av en kortslutning bryts det på båda sidorna om kabeln. 

Inträffar till exempel en kortslutning på kabeln mellan CB 2.1 och CB 2.2 i Figur 8 och bara 

CB 2.1 bryter kommer det vid omkoppling börja matas till felkällan genom kabeln med 

brytare CB 3.1 och CB 3.2. Brytare CB 2.2 bör alltså ha en följdfunktion att också bryta då 

CB 2.1 bryter. 

Alla reläskydd tar sina brytarbeslut lokalt men med hjälp av det överordnade datasystemet 

kan parametrarna periodiskt bli kontrollerade för att se om de är aktuella och ifall de inte är 

det blir de uppdaterade. 
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Parametrarna för reläskydden skulle kunna räknas fram off-line i det överordnade 

datasystemet genom att kortslutnings- och jordfelsströmmar simuleras i olika delar i nätet i 

enlighet med standarden för kortslutningsberäkningar[9] eller beräknas för hand för de 

tänkbara driftfall som kan stötas på i sin elanläggning. Utlösningskaraktäristiken för 

reläskydden för ett normaldriftfall i anläggningen i Figur 8 skulle kunna se ut enligt 

Bodediagrammet i Figur 9. 

 

 

Figur 9: Utlösningskaraktäristiken för reläskydden för normaldrift i anläggningen i Figur 8. 

 

Vid en kort- eller jordslutning i kabeln mellan CB 2.1 och CB 2.2 kommer även reläskyddet 

för CB 1.1 känna av samma kortslutningsström, 𝐼𝑘, men har skydden inställda 

tidsfördröjningar enligt Figur 9 kommer skydden att lösa selektivt för felet.  

Varje driftfall förs in i en händelsetabell där varje brytare är representerad med antingen 1 

eller 0 ifall den är öppen eller stängd och där 𝑡𝑠 överströmsskyddstiden i sekunder (s).  Ett 

exempel på en händelsetabell kan ses i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Exempel på en händelsetabell över olika driftfall i en elanläggning med dynamisk selektivitet med 1 för 

stängd brytare, 0 för öppen brytare, och överströmsskyddens tider 𝒕𝒔, i sekunder. 

 CB 1.1 CB 1.2 CB 2.1 CB 2.2 CB 3.1 CB 3.2 CB 4.0 CB 5.0 

Normaldrift 1 1 1 1 0 0 1 1 

𝑡𝑠 3,0 3,0 2,0 2,0 - - 0,5 0,5 

Driftfall 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

𝑡𝑠 3,0 3,0 - - 2,0 2,0 - 0,5 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

Driftfall n 1 1 0 0 1 1 1 1 

𝑡𝑠 3,0 3,0 - - 2,0 2,0 0,5 0,5 

 

Driftfallet kan snabbt skiftas i det överordnade datasystemet till ett nytt driftfall enligt 

händelsetabellen. Ny brytarkaraktäristik ställs således in för reläskydden och selektiviteten är 

aktuell för det nya driftfallet.  
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3 Metod och material 

 

En litteraturstudie har genomförts med fokus på reläskydd och selektivitet. Sedan har 

Kankbergsgruvans enlinjeschema, se Figur 1, analyserats för att kunna föreslå vilka 

förändringar som skulle behöva göras för att uppnå en dynamisk selektivitet. Ett nytt 

enlinjeschema har ritats för hur en ”visionsgruva” skulle se ut och ett par olika driftfall har 

tagits upp för att förklara hur selektiviteten behålls vid förändringar i systemet.  

För att rita upp enlinjeschemat användes programmet Microsoft Visio Professional. 

 

4 Resultat  

 

4.1 Enlinjeschema Kankbergsgruvan 

 

4.1.1 Förutsättningar för dynamisk selektivitet 
 

Förutsättningar för att åstadkomma dynamisk selektivitet för 10kV spänningsnivån i 

Kankbergsgruvan är att det används numeriska riktade överströmsreläer kopplade till brytare 

samt ett överliggande datasystem för kontroll och styrning av reläskydden i alla ställverk. 

Infrastruktur för datakommunikation sinsemellan skydden och det överliggande datasystemet 

måste också finnas. Datasystemet skulle visa reläskyddens nuvarande selektivitets-

karaktäristik och vid en kort- eller jordslutning, eller en ombyggnation skulle det från distans 

kunna ändra till ett nytt förberäknat driftfall och selektiviteten skulle fortsätta vara aktuell.  

På ett par ställen sitter det i dagsläget avskiljare istället för brytare vilket gör att den bästa 

selektiviteten inte kan uppnås. Ett exempel på det är i Södra rampen som kan ses i Figur 10 

där frånskiljaren är inrutad med rött. 
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Figur 10: Enlinjeschema över södra rampen i Kankbergsgruvan där frånskiljare gör att bästa selektivitet inte blir 

uppnått. 

 

Om det blir en kortslutning i ledningen mellan US73 och US70 kommer brytaren i US67 att 

bryta vilket medför att US70 kommer bli spänningslöst fastän det inte hade behövt det.  

Ett liknande exempel är kopplingen från 400 meters-nivå-ställverket US 67 till US 69 som 

sedan går vidare till US 73 (de har två ställverk som benämns US 73). Detta visas i Figur 11. 

 

 

Figur 11: Enlinjeschema över pumpstation och US 73 i Kankbergsgruvan där frånskiljare gör att bästa selektivitet 

inte blir uppnått. 
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Vid en kort- eller jordslutning i kabeln mellan US 73 och US 69 kommer brytaren i US 67 

vara den som bryter. Detta medför att US 69 också kommer göras spänningslöst vilket inte 

blivit fallet om en brytare och reläskydd varit installerad istället för en frånskiljare i US 69. 

För att åstadkomma en dynamisk selektivitet på 10 kV spänningsnivån skulle ställverken se ut 

enligt Figur 12. Ställverket har på både inkommande och utgående linje ett riktat numeriskt 

överströmsreläskydd samt en brytare installerad. Båda reläskydden är dessutom uppkopplade 

mot det överliggande datasystemet.  

 

 

Figur 12: Ställverk för dynamisk selektivitet med brytare och numeriskt överströmsreläskydd på inkommande och 

utgående linje. 

 

Att de är på båda sidor av ställverket gör att ställverket kan flyttas i anläggningen och 

effektriktningen kan ändras. Uppkopplingen mot det överliggande datasystemet gör att 

inställningarna kan kontrolleras samt snabbt ändras vid behov för att bibehålla en god 

selektivitet.  

 

  



 

17 

 

4.1.2 Dynamisk selektivitet i södra rampen 
 

I fallet för södra rampen i Kankbergsgruvan skulle införandet av ställverk för dynamisk 

selektivitet se ut enligt Figur 13.  

 

 

Figur 13: Enlinjeschema över södra rampen med ställverk för dynamisk selektivitet. 

 

En fungerande selektivitet kan erhållas med numeriska riktade överströmsreläer så som 

ABB:s reläskydd REF 615 kopplade till brytare på båda sidor av ställverken. Adderas 

dessutom ringmatning av ställverken blir systemet redundant. Med reläskydden samordnade i 

ett överliggande datasystem kan dess inställningar ställas om vid förändringar av kabellängder 

eller förändrad effektriktning. Selektivitetsberäkningar skulle kunna göras i enlighet med 

standarden för kortslutningsberäkningar[9] i det överliggande datasystemet och 

utlösningskaraktäristiken för reläskydden för ett normaldriftfall i anläggningen i Figur 13 

skulle kunna se ut enligt Bodediagrammet i Figur 14. 

 

 

Figur 14: Utlösningskaraktäristiken för reläskydden för normaldriftfallet i södra rampen. 



 

18 

 

En händelsetabell med de tre tänkbara driftfallen för södra rampen skulle upprättas och kan 

ses i Tabell 3. Driftfall 1 då US 70 och 73 matas med varsin kabel. Driftfall 2 då US 73 matas 

genom US 70 och driftfall 3 då US 70 matas genom US 73. 

 

Tabell 3: Händelsetabell för brytarna vid Södra rampen i ”Visionsgruvan” i Kankberg 

 CB 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 

Normaldrift 
1/0 1 1 1 1 1 0 0 

𝑡𝑠 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 

Driftfall 2 
1/0 1 1 1 0 0 1 1 

𝑡𝑠 2,0 1,5 1,5 - - 1,0 1,0 

Driftfall 3 
1/0 1 0 0 1 1 1 1 

𝑡𝑠 2,0 - - 1,5 1,5 1,0 1,0 

 

Reläskydden till brytare CB 1.2 och CB 1.4 skulle i detta fall kunna vara oriktade så länge det 

har en följfunktion till 1.1 respektive 1.3. Följdfunktionen är viktig för att till exempel vid en 

kortslutning eller jordslutning i driftfall 1 i kabeln mellan US 67 och US 70 så kommer felet 

att fortsätta matas då det omkopplas till driftfall 3. Att använda riktade reläskydd kan dock 

vara intressant för att förbereda för en framtida utbyggnad av gruvan där fler ställverk ska 

kopplas in.  
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4.1.3 Dynamisk selektivitet hela gruvan 
 

Förutsättningarna för införandet av dynamisk selektivitet för hela gruvan kan ses i Figur 15. 

Enlinjeschemat har förenklats och vissa ställverk har tagits bort från det ursprungliga 

enlinjeschemat för att lättare kunna beskriva scenariot. 

 

 

Figur 15: Ett förenklat enlinjeschema för Kankbergsgruvan för införandet av dynamisk selektivitet. 

 

Alla reläskydd är kopplade till brytare och är på varje ingång och utgång i ställverken. 

Reläskydd och brytare är representerade som svarta fyrkanter i Figur 15. Reläskydden är 

uppkopplade till ett överliggande datasystem vilket gör att man kan kommunicera med dem, 

och att de kan kommunicera med varandra. Vid flytt av ett ställverk, vid händelse av 

kortslutning eller att en kabel förlängs så skulle det från distans kunna ändra till ett nytt 

förberäknat driftfall och selektiviteten skulle fortsätta vara aktuell. 
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Ett exempel på en normaldrift i gruvan skulle kunna se ut enligt Figur 16 där effektförande 

ledningar är markerade med gult. 

 

 

Figur 16: Enlinjeschema för hur en normaldrift skulle kunna se ut i ”Visionsgruvan” i Kankbergsgruvan. 

 

Selektivitetsberäkningar skulle behöva göras för detta fall där brytarkaraktäristiken skulle 

kunna se ut enligt Figur 17. 
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Figur 17: Utlösningskaraktäristiken för reläskydden för normaldrift i ”Visionsgruvan” i Kankbergsgruvan. 

 

En händelsetabell för detta fall och införas i det överliggande datasystemet där brytartider och 

brytarnas tillstånd sett ut enligt Tabell 4.   

 

Tabell 4: Händelsetabell för brytarna vid normaldrift i ”Visionsgruvan” i Kankberg 

CB 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 9.1 9.2 9.3 

1/0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

𝑡𝑠 3,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 
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Exempel på ett ytterligare driftfall man skulle kunna ha i Kankbergsgruvan kan ses i Figur 18. 

 

Figur 18: Enlinjeschema hur driftfall 2 skulle kunna se ut i ”Visionsgruvan” i Kankbergsgruvan. 

 

Händelsetabell för driftfall 2 skulle se ut enligt Tabell 5. 

 

Tabell 5: Händelsetabell för brytarna vid driftfall 2 enligt Figur 18 i ”Visionsgruvan” i Kankberg 

CB 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 9.1 9.2 9.3 

1/0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

𝑡𝑠 3,0 - 1,0 1,0 2,0 2,0 - - - - 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 

 

Selektivitetskaraktäristiken för dessa två fall skulle kunna sparas i det överliggande 

datasystemet och snabbt ändras mellan dem från distans vid behov. Ytterligare tänkbara 

driftfall kan adderas och händelsetabellen kan byggas ut. 
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4.1.4 Dynamisk selektivitet vid ombyggnation 
 

Ett exempel vid ett scenario där ombyggnation sker i gruvanläggningen där all brytning skulle 

ske i Södra rampen kan ses i Figur 19.  

 

 

Figur 19: Enlinjeschema för exempel på ett driftfall där ombyggnation skett i ”Visionsgruvan” i Kankbergsgruvan 

och brytning bara sker i Södra rampen. 

  

Kortslutningsberäkningar skulle behöva göras för de nya förutsättningarna och en ny 

händelsetabell skulle behöva upprättas. Detta skulle kunna göras innan ombyggnationen och 

införas i det överliggande datasystemet för att vid idrifttagning vara aktuell. Händelsetabellen 

skulle för driftfallet i Figur 19 se ut enligt Tabell 6. 
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Tabell 6: Händelsetabell för brytarna vid driftfall där ombyggnation skett i ”Visionsgruvan” i Kankbergsgruvan och 

brytning bara sker i Södra rampen 

CB 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 9.1 9.2 9.3 9.4 

1/0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

𝑡𝑠 3,0 - 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 - - - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 

 

Vid ytterligare utbyggnad där ytterligare ett ställverk kopplas in skulle effektriktningen kunna 

se ut enligt Figur 20. 

 

 

Figur 20: Enlinjeschema för exempel på driftfall 2 

 

Händelsetabellen i detta fall kan ses i Tabell 7. 
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Tabell 7: Händelsetabell för brytarna vid normaldrift i ”Visionsgruvan” i Kankberg 

CB 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 9.1 9.2 9.3 9.4 

1/0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

𝑡𝑠 3,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 - - - - 1,5 1,5 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 

 

 

5 Diskussion 

 

Eftersom ingen tidigare skrift har hittats gällande införandet av dynamisk selektivitet i gruvor 

har föreslagen lösning tagit inspiration från införandet av förnyelsebara energikällor i 

distributionsnätet där liknande problem uppstår gällande skydden och selektivitet. Beroende 

på hur många generatorer som är i bruk förändras kortslutningsströmmarnas storlek. I ett 

maskat nät kan dessutom effektriktningen ändras beroende på den dåvarande förbrukningen 

och genereringens storlek. Gruvor har dock upplevts vara av en mindre föränderlig karaktär 

gällande selektiviteten än den är vid inkoppling av förnyelsebara energikällor. Men desto mer 

föränderligt elsystemet i gruvan är desto större känns behovet att vara. I rapporten har nivån 

på den dynamiska selektiviteten för Kankbergsgruvan hållits på en nivå som är intressant just 

där. 

Vid ett införande av dynamisk selektivitet på 10 kV spänningsnivån bör man ha 

lågspänningsnätet i anläggningen i åtanke. Dessa två måste vara samspelta. Att också ta med 

lågspänningsnätet ansågs som en allt för stor uppgift och har inte tagits med i detta arbete. 

Ett vidare arbete vore att för elanläggningen i Kankbergsgruvan göra de 

selektivitetsberäkningar som behövs för att få skydden att lösa enligt de tider och karaktäristik 

som föreslagits i rapporten. En undersökning skulle dessutom kunna göras om vilket 

datasystem det skulle implementeras för att få dynamiska selektiviteten att fungera i 

praktiken.  

Vidare skulle en ekonomisk kalkyl kunna göras för att se vad införandet skulle kosta. 

Införandet av en dynamisk selektivitet skulle öka antalet installerade komponenter så 

inköpspriset skulle kunna bli dyrare. Men fördelarna som medföljer implementation skulle 

kunna väga upp den kostnaden eller rent av att bidra till en ekonomisk vinning i slutändan. 

Kostnaden för en icke fungerande selektivitet i en gruva kan tänkas vara stora. 

Smart Power är ett relativt nytt begrepp som medföljt de senaste årens utveckling av datorer 

och kommunikationsmöjligheter. Det känns som att elkraftbranschen håller på att anpassa sig 

till den nya teknikutvecklingen och det har börjat implementerats mer och mer ”smarta” 

komponenter. Selektiviteten känns som en sak som länge gjorts på samma sätt men som nu 

nyligt börjat undersökas hur det kan moderniseras i och med införandet av förnyelsebara 

källor. I dag är det inte många som har hört talas om begreppet dynamisk selektivitet men 

kanske är det något man i framtiden kommer att ta som en självklarhet. 
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6 Slutsatser 

 

Föreslagen metod i denna rapport för att införa dynamisk selektivitet i Kankbergsgruvans 

10kV spänningsnivå är att ställverken i anläggningen på båda sidor ska ha ett riktat numeriskt 

överströmsreläskydd kopplat till en brytare. Båda reläskydden ska vara uppkopplade mot ett 

överliggande datasystem där en händelsetabell upprättas för alla gruvans tänkbara driftfall. 

Uppkopplingen mot det överliggande datasystemet gör att reläernas inställningar kan 

kontrolleras samt snabbt ändras vid behov för att bibehålla en god selektivitet vid 

förändringar i elanläggningen. Att relä och brytare är på båda sidor av ställverket gör 

redundans möjlig i systemet och där inställningar kan ändras då effektriktningen ändras.  
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