
Installation & Jording 
Den 6. oktober 2015. 
v/Johnny Nielsen 



Program for indlægget. 

!  Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv  
!  Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN. 
!  Ekstrabeskyttelsessystemet TN i praksis. 

–  Kortlægning af installationen 
–  Jordingssystemer i SB 6 installation samt Maskininstallation. 



Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv  
 

!  FOURNAIS ENERGI – Rådgivende Ingeniører, FRI  
!  Eksisteret siden 2007 – rigtig startet 1. august 2008. 
!  Direktør Ulrik Fournais 
! http://www.fournais-ing.dk/ moderselskabet. 
! Profil 
! fournais a/s er et handels- & rådgivende ingeniørfirma, som blev 

startet den 1. Juli i 1980 af Ingeniør Peter Fournais.  
! fournais a/s er koncernforbundet med søsterselskaberne 

FOURNAIS ENERGI ApS - Rådgivende Ingeniører, FRI, såvel 
som fournais handels- & ingeniørfirma a/s, som alle er ejet af 
holdingselskabet h.fournais Holding ApS.  



Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN. 
 

!  Følgende bekendtgørelse er aktuelle SB2 – SB5 – SB6. 

!  Følgende standarder er aktuelle EN/DS 60439 1-5 og EN/DS 
60204-1. 

!  Særlige punkter SB 6 punkt 444.3.12 og EN/DS 60204-1 punkt 
8.2.8. 



SB2 – udførelse af højspændingsanlæg. 

!  Jordingsanlæg – et meget vigtigt punkt i TN-systemer. 



Kopi af SB2. 



SB5 – Drift af højspændingsanlæg. 

!  Vedligeholdelse af jordingsanlæg. 
! Kopi fra Sikkerhedsstyrelsen. 
!  Driftslederen oplyste at jordingsanlægget til 

højspændingsanlægget var ved at blive gennemgået for kontrol 
af dets effektivitet, men der manglede stadig flere stationer. 
Overgangsmodstanden til jord skal til stadighed holdes i 
overensstemmelse med bestemmelserne om jordingsanlægs 
effektivitet. Jordingsanlægs forbindelser skal gennemgåes i 
tilfælde, hvor der har været overslag til jordforbundne dele, og i 
øvrigt mindst hvert sjette år. For højspændingsanlæg skal der 
udfærdiges rapporter over resultaterne af jordingsanlægs 
eftersyn og eventuelle målinger af overgangsmodstand, jf. SB, 
afsnit 5, pkt. 7.4.1, 7.4.2 og 4.10.2. 



SB6 – Stærkstrømsbekendtgørelsen. 

!  Stærkstrømsbekendtgørelsen SB6: 
–  Kap. 41 ”Beskyttelse mod elektrisk stød” s. 50-66 

•  Beskyttelse mod direkte berøring § 412 
•  Beskyttelse mod indirekte berøring § 413 

–  Automatisk afbrydelse af forsyningen. 
–  Jordforbindelser og beskyttelsesledere 

» HUF og SUF 
–  Krav til Aut. Afbrydelse af forsyningen i TT-systemer 
–  Krav til Aut. Afbrydelse af forsyningen i TN-systemer 

(nulling) 



TT-system. 

!  TT-system 
 TT-systemet har et punkt forbundet direkte til jord og de  udsatte 
 dele i installationen er forbundet til en jordelektrode,  der er 
 elektrisk uafhængig af forsyningssystemets jordelektrode 
 (driftsjorden). 
 



TN-system. 

!  TN System (Nulling) 
TN-systemet har et punkt forbundet direkte til jord og de udsatte 
dele forbundet til dette punkt med beskyttelsesledere. 
–  TN-C 
–  TN-C-S 
–  TN-S 



TN-C 

!  TN-C 
 



TN-C-S 

!  TN-C-S 



TN-S 

!  TN-S 



Kap. 41 ”Beskyttelse mod elektrisk stød” 

 
!  Beskyttelse mod indirekte berøring  §413 

–  Personer og dyr skal beskyttes mod  de farer der kan opstå ved 
berøring af en udsat del i tilfælde af fejl. 

 
!  Automatisk afbrydelse af forsyningen 

–  Automatisk afbrydelse af forsyningen er krævet, hvor der i 
tilfælde af fejl kan opstå risiko for skadelige fysiologiske 
virkninger i en person på grund af størrelsen og varigheden af 
berøringsspændingen UL på 50 V. 



Jordforbindelse og beskyttelsesledere. 

!  Jordforbindelse  og beskyttelsesledere  
–  Udsatte dele skal forbindes til beskyttelsesledere efter de 

særlige betingelser, der er angivet for hver type systemjording. 
–  Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal forbindes til det 

samme jordingssystem. 
 Note 1  
 For at opfylde sidste del af bestemmelsen i større installationer, hvor der anvendes 
TN-system, og hvor installationen forsynes fra flere transformere (eller generatorer) 
med hver sin driftsmæssige jordforbindelse, kan det være nødvendigt at etablere en 
udligningsforbindelse mellem jordforbindelserne for de forskellige transformere (eller 
generatorer). 



Potentialudligning 

!  Hovedudligningsforbindelse (HUF) 
–  I enhver bygning skal hovedbeskyttelseslederen, 

hovedjordlederen, hovedjordklemmen og følgende fremmede 
ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen: 

•  Metalliske rørledninger til forsyning inde i bygningen, f.eks. for gas og vand. 
•  Metalliske konstruktionsdele, centralvarme- og ventilationssystemer. 
•  Metallisk hovedarmering i betonkonstruktioner, hvis det er praktisk 

gennemførligt 



Supplerende udligningsforbindelse. 

!  Supplerende udligningsforbindelse (SUF) 
–  Hvis betingelserne for automatisk afbrydelse på 5 sec. ikke kan 

opfyldes i en installation eller en del af en installation, skal der 
udføres en lokal udligningsforbindelse benævnt supplerende 
udligningsforbindelse, (UL > 50 Volt) 

 Note 1  
 Anvendelse af supplerende udligningsforbindelser udelukker ikke, at det kan være 
nødvendigt at afbryde forsyningen af andre grunde, f.eks. beskyttelse mod brand, for 
store termiske påvirkninger i materiel, osv. 
 Note 2  
 Supplerende udligningsforbindelse kan omfatte en hel installation, en del af en 
installation, enkelte brugsgenstande eller et område. 
 Note 3  
 Supplerende udligningsforbindelse kan også være nødvendig i særlige områder eller 
af andre grunde. 



TN-systemer (Nulling) 

!  Krav til afbrydelse af forsyningen i TN-systemer 
–  Alle udsatte dele i installationen skal forbindelse til 

forsyningssystemets jordforbundne  punkt gennem 
beskyttelsesledere (PE) eller kombinerede beskyttelses- og 
nulledere (PEN) 

–  Beskyttelsesudstyrets karakteristika og strømkredsens impedans 
skal være sådan at hvis der opstår en fejl med forsvindende lille 
impedans hvor som helst i mellem en faseleder og  en 
beskyttelsesleder eller en udsat del, vil der ske automatisk 
afbrydelse af forsyningen inden for den angivende tid. 
Nedenstående opfylder kravet: 



TN-systemer (Nulling) 

!  Krav til afbrydelse af forsyningen i TN-systemer 
–  Krav til udkoblings tider er angivet i 413.1.3.3, 

•  I Tabel 41A i under betingelse af 413.1.3.4 

•  Eller inden for 5 sek. under betingelse af 413.1.3.5 



Tak for i dag. 

FOURNAIS ENERGI, 
Krebsen 20, Randers 
Att.: Johnny Nielsen 
Telf.   8711 0455 
Mobil. 2326 0077 
E-mail: johnny@fournais-ing.dk 


