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Beregning af kortslutningsstrømme i installationer med Canalis strømskinnesystemer. 

Ved beregning af kortslutningsstrømme skal man være opmærksom på at der anvendes korrekte indeks til 

resistans- og reaktans værdier, se tabel 5. 

 

Ved beregning af kortslutningsstrømme skal man være opmærksom på at benytte cmax for beregning af 

maksimum kortslutningsstrømme og cmin for beregning af minimum kortslutningsstrømme, se faktorer i tabel 7. 

 

 

 

 

Gældende for beregningseksempler er følgende:  

Værdier for resistans og reaktans i KTA kataloget kan benyttes som vist i efterfølgende formler, idet der i 

formlerne er benyttet indeks til resistans- og reaktans i henhold til tabel 5 og kataloget. Talværdierne, der er 

indsat i formlerne, er gældende for 1 meter KTA16PER skinne. Se efterfølgende udklip fra KTA kataloget fra 2018 

side 153, hvor benyttet værdier er markeret med gult. 

Vær opmærksom på efterfølgende beregninger udelukkende er gældende for 1 meter KTA16PER Canalis skinne 

og at der dermed ikke er medtaget resistans- og reaktans værdier for højspændingsnet, forsyningstransformer 

osv. 

Un 
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Maksimum kortslutningsstrømme: 

Resistans- og reaktansværdien hhv. Rbo ph/ph og Xb ph/ph er værdien frem i en faseleder og tilbage igen i en anden 
faseleder. Ved beregning af en trefaset kortslutning vil der udelukkende skulle benyttes værdier frem i en 
faseleder, derfor multipliceres resistans- og reaktansværdien Rbo ph/ph og Xb ph/ph med 0,5. 
 

Beregning af Ikmax-3L: 

 

𝐼𝐾𝑚𝑎𝑥−3𝐿 =
𝑐∙𝑈𝑛

√3∙√(0,5∙𝑅𝑏𝑜 𝑝ℎ/𝑝ℎ)2+(0,5∙𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ)2
=

1,1∙400

√3∙√(0,5∙0,073)2+(0,5∙0,019)2
   [𝑘𝐴]   

Beregning af Ikmax-LN: 

 

𝐼𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑁 =
𝑐∙𝑈𝑛

√3∙√𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑁
2 +𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑁

2
=

1,1∙400

√3∙√0,0742+0,0302
   [𝑘𝐴]   



  

Side 4 Beregning af kortslutningsstrømme og spændingsfald               V1.0  - 31-10-2018 
 

 

 

Beregning af Ikmax-LPE: 

 

 

𝐼𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑃𝐸 =
𝑐∙𝑈𝑛

√3∙√𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑃𝐸
2 +𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑃𝐸

2
=

1,1∙400

√3∙√0,0642+0,0262
   [𝑘𝐴]   

 

Minimum kortslutningsstrømme: 

Beregning af Ikmin-3L: 

 

 

𝐼𝐾𝑚𝑖𝑛−3𝐿 =
𝑐∙𝑈𝑛

√3∙√(0,5∙𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑝ℎ)2+(0,5∙𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ)2
=

0,95∙400

√3∙√(0,5∙0,091)2+(0,5∙0,019)2
   [𝑘𝐴]   

 

 

Beregning af Ikmin-LN: 
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𝐼𝐾𝑚𝑖𝑛−𝐿𝑁 =
𝑐∙𝑈𝑛

√3∙√𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑁
2 +𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑁

2
=

0,95∙400

√3∙√0,0922+0,0302
   [𝑘𝐴]   

 

Beregning af Ikmin-LPE: 

 

 

𝐼𝐾𝑚𝑖𝑛−𝐿𝑃𝐸 =
𝑐∙𝑈𝑛

√3∙√𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑃𝐸
2 +𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑃𝐸

2
=

0,95∙400

√3∙√0,0782+0,0262
   [𝑘𝐴]   

 

 

En anden måde at beregne sin kabel- og kanalskinneinstallation og dermed kortslutningsstrømme mv. er at 

benytte Schneider Electric´s beregningsningssoftware benævnt Ecodial Advanced Calculation, som frit kan 

downloades på Schneider Electric´s hjemmeside. 
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Ved beregningsprogrammer, der benytter metoden med symmetriske komponenter kan følgende værdier 

anvendes, idet talværdierne der er indsat i formlerne, er gældende for 1 meter KTA16PER skinne. Se 

efterfølgende udklip fra KTA kataloget fra 2018 side 153, hvor benyttet værdier er markeret med gult.  

 

 

 

Synkron- og inversresistans til beregning af maksimum kortslutningsstrømme: 

 𝑅1 ≈  𝑅2 ≈ 0,5 ∙ 𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑝ℎ ≈ 0,5 ∙ 0,073  [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Nulresistans til beregning af maksimum fase-N kortslutningsstrømme: 

𝑅0 𝑝ℎ/𝑁 ≈ 0,5 ∙ 𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑝ℎ + 3 ∙ (𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑁  − 0,5 ∙ 𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑝ℎ) ≈ 0,5 ∙ 0,073 + 3 ∙ (0,074 − 0,5 ∙ 0,073)

≈ 0,149 [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Nulresistans til beregning af maksimum fase-PE kortslutningsstrømme: 

𝑅0 𝑝ℎ/𝑃𝐸 ≈ 0,5 ∙ 𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑝ℎ + 3 ∙ (𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑃𝐸  − 0,5 ∙ 𝑅𝑏0 𝑝ℎ/𝑝ℎ) ≈ 0,5 ∙ 0,073 + 3 ∙ (0,064 − 0,5 ∙ 0,073)

≈ 0,119 [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 
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Synkron- og inversresistans til beregning af minimum kortslutningsstrømme: 

 𝑅1 ≈  𝑅2 ≈ 0,5 ∙ 𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑝ℎ ≈ 0,5 ∙ 0,091  [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Nulresistans til beregning af minimum fase-N kortslutningsstrømme: 

𝑅0 𝑝ℎ/𝑁 ≈ 0,5 ∙ 𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑝ℎ + 3 ∙ (𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑁  − 0,5 ∙ 𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑝ℎ) ≈ 0,5 ∙ 0,091 + 3 ∙ (0,092 − 0,5 ∙ 0,091)

≈ 0,188 [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Nulresistans til beregning af maksimum fase-PE kortslutningsstrømme: 

𝑅0 𝑝ℎ/𝑃𝐸 ≈ 0,5 ∙ 𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑝ℎ + 3 ∙ (𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑃𝐸  − 0,5 ∙ 𝑅𝑏1 𝑝ℎ/𝑝ℎ) ≈ 0,5 ∙ 0,091 + 3 ∙ (0,078 − 0,5 ∙ 0,091)

≈ 0,143 [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Synkron- og inversreaktans til beregning af maksimum og minimum kortslutningsstrømme: 

𝑋1 ≈  𝑋2 ≈ 0,5 ∙ 𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ ≈ 0,5 ∙ 0,019  [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Nulreaktans til beregning af maksimum og minimum fase-nul kortslutningsstrømme: 

𝑋0 𝑝ℎ/𝑁 ≈ 0,5 ∙ 𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ + 3 ∙ (𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑁  − 0,5 ∙ 𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ) ≈ 0,5 ∙ 0,019 + 3 ∙ (0,030 − 0,5 ∙ 0,019)

≈ 0,071 [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 

 

Nulreaktans til beregning af maksimum og minimum fase-PE kortslutningsstrømme: 

𝑋0 𝑝ℎ/𝑃𝐸 ≈ 0,5 ∙ 𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ + 3 ∙ (𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑃𝐸  − 0,5 ∙ 𝑋𝑏 𝑝ℎ/𝑝ℎ) ≈ 0,5 ∙ 0,019 + 3 ∙ (0,026 − 0,5 ∙ 0,019)

≈ 0,059 [𝑚𝛺 𝑝𝑟. 𝑚] 
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Beregning af spændingsfald for Canalis strømskinnesystemer udfra tabelværdier: 

Spændingsfaldet i nedenstående tabel er opgivet i Volt / 100 m / Ampere for kanalskinnesystemet. Bestem 

spændingsfaldet for de worst case belastninger, dvs. dem der er placeret længst fra forsyningskilden og med de 

højeste belastningsstrømme.  

Hvis spændingsfaldet overstiger tilladte grænser, skal du vælge den næste kanalskinne med højere mærkestrøm. 

Kontroller herefter spændingsfaldet igen for den nye kanalskinne. 

Spændingsfald, i volt pr. 100 meter og pr. Ampere for 3-faset 50 Hz strøm med belastning fordelt over 

kanalskinne forløbet. For belastninger koncentreret ved enden af kanalskinnen (transport) skal værdierne i 

nedenstående tabel fordobles. Nedenstående tabel gælder for trefasede belastninger. For enkeltfasede 

belastninger divideres spændingsfaldet i tabellen med 1.732. 

 

Beregningseksempel for kanalskinne type KTA1600A med belastning fordelt over kanalskinne forløbet: 

Belastningsstrøm: 1530A     -     Mærkestrøm In = 1600A     -      Længde på kanalskinne = 87m     -     Cos φ = 0,8 

Iht. ovenstående tabel er spændingsfalds koefficienten 0,0036 V pr. 100m pr. ampre. 

Spændingsfald => 0,0036 x 0,87 x 1530 = 4,79V 

Spænding 400V => 4,79 x 100) / 400 = 1,2 % 

 

Beregningseksempel for kanalskinne type KTA1600A med belastninger koncentreret ved enden af kanalskinne 

forløbet: 

Belastningsstrøm: 1530A     -     Mærkestrøm In = 1600A     -      Længde på kanalskinne = 87m     -     Cos φ = 0,8 

Iht. ovenstående tabel er spændingsfalds koefficienten 0,0036 V pr. 100m pr. ampre. Værdien ganges med 2, da 

belastninger er koncentreret ved enden af kanalskinne forløbet. 

Spændingsfald => (2 x 0,0036) x 0,87 x 1530 = 9,58V 

Spænding 400V => 9,58 x 100 / 400 = 2,4 % 
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En anden måde at beregne sin kabel- og kanalskinneinstallation og dermed spændingsfald mv. er at benytte 

Schneider Electric´s beregningsningssoftware benævnt Ecodial Advanced Calculation, som frit kan downloades på 

Schneider Electric´s hjemmeside. 
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Beregning af effekttab i kanalskinne: 

Beregning af effektabet i kanalskinnen, udføres med følgende formel:  

P = 3 * R1 * I^2 [W/m] 

Effekttabs beregning for en KTA0800, belastet med 800A (3P + N + PE) 
P = 3 * R1 * I^2 = 3 * 0.096 * 10^-3 * 800^2 = 183.32 W/m = 0.183 kW/m 

Modstands værdien findes i nedenstående tabel, og vælges ud fra mærkestrømmen på kanalskinnen.  

 

 


