
TRANSFORMER 

BESKYTTELSE 

MED HH SIKRING 

• Typer af  

Højspændingssikring 

• Smeltekurver og 

sikringstabeller 

• Specifik energi 

• Faglig metode til 

dimensionering 

• eksempel 



Side 1 

 Højspændingssikringens placering i kredsskema 
 



Side 2 

Typer af højspændingssikringer (HH) 

Typer: 
 
• Back up   (brydeusikker op til ca. 5 x In) 
 
• Generel purpose (brydeusikker op til ca. 3 x In) 
 
• Full range   (brydesikker fra In) 

 



Side 3 

Højspændingssikringer efter en kortslutning 
 Smeltetrådene i de 3 faser efter, at være gennemløbet af en kortslutningsstrøm: 



Side 4 

 Sikringens kortslutningsforløb (kun 1 fase vist) 

Kortslutningsforløbet kan opdeles i 2 delforløb:  



Side 5 

 Kortslutningsstrømmen og brydetiden 

 Kortslutningsstrømmen gennemløber alle komponenter 
 i kortslutningskredsen (skitse): 

 Effekten der afsættes i de involverede komponenter under kortslutning er: 



Side 6 

 Smeltekurve (HH) 



Side 7 

 Tabel over specifik energi (HH) 

 Bruges til at finde enten lysbue energien (~konstant) eller total energien     [A²s] 



Side 8 

 opsamling specifik energi (HH) 

 
 Hvis kun smeltekurve og tabel over specifik energi haves: 
• Beregn kortslutningsstrøm (IK) og aflæs smeltetid (tS) for valgte HH sikring 
• Beregn smelteenergi (I²t) 
• Find lysbue energien (I²t) i tabel 
• Læg smelteenergi og lysbue energi sammen = total specifik energi som afsættes i alle 

komponenter som gennemløbes af kortslutningsstrømmen under kortslutningen 
 

Hvis kortslutningsstrømmen er for stor til at kunne aflæses i smeltekurve: 
• Find og brug total energien direkte fra tabel for valgte sikring 
 
Hvis brydekurve findes: 
• Beregn kortslutningsstrøm (IK) og aflæs brydetid (tB) for valgte HH sikring 
• Beregn totalenergi (I²t) 

Alle komponenter, herunder sikringen selv, kabler og TF, som indgår i 
kortslutningskredsen, får afsat denne specifikke energi under selve kortslutningen. 
TF er heldigvis en rimelig robust komponent, så den specifikke energi der afsættes 
skal normalt ikke kontrolleres, når blot fabrikantens anvisninger (e.l.) følges 



Side 9 

 Dimensionering af HH sikring 

Den faglige fremgangsmåde er 1) Krav, 2) valg & 3) kontrol, og til dimensionering af HH    
sikring kan to metoder anvendes: 

Krav (fremgangsmåde) opstilling metode 1: 

Krav opstilling metode 2: 



Side 10 

 Eksempel: dimensionering af HH sikring (metode 1) 

Krav: 



Side 11 

 eksempel: dimensionering af HH sikring (metode 1) 

Valg: 



Side 12 

 eksempel: dimensionering af HH sikring (metode 1) 

Kontrol: 

Kan ikke kontrolleres før HVFL og LVFL er dimensioneret! 
 
(og ofte kan dette krav ikke efterleves!) 



Side 13 

 eksempel: dimensionering af HH sikring (metode 1) 

Opstilling i LF kunne altså se ud som følger: 


