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EXAMENSARBETE

Analys av total felborkopplingstid för 20-10/04 kV
nätstationer med reläskydd
Sammanfattning
Med kablifieringen och anpassning till nya tekniska lösningar förändras uppbyggnad och
egenskaper hos nätstationer i eldistributionsnätet. De övergår från traditionella nätstationer
som är skyddade på högspänningssidan med säkringar och lastfrånskiljare till en ny
uppbyggnad där de skyddas med reläskydd och brytare. En viktig parameter som ändras
med teknikbytet är felbortkopplingstid vid felströmmar.
Arbetets främsta uppgift är att ta reda på den nya totala felbortkopplingstiden för reläskydd
och brytare. Med hjälp av den felbortkopplingstiden blir det möjligt att uppdatera
selektivplan och fastställa selektivitet. För att uppnå arbetets mål togs relevant teori fram
kring aktuell utrustning och kortslutningsströmmar. I syfte att bättre förstå nya nätstationer
studerades närmare nätstationskonceptet Xiria med tillhörande reläskydd av typ WIC1-2P.
I rapporten studerades enbart Fr-fuse vilken är en av reläskyddens funktioner som
simulerar totalområdesäkring. Nätstationens brytare har relativt fast bryttid medan
reläskyddens reaktionstid varierar beroende på kortslutningsströmmens storlek.
För att ta reda på reaktionstiden gjordes först en teoretisk beräkning av den tiden som
förväntas enligt tillverkarens manual. Därefter gjordes en laborationsprovning enligt
sedvanligt sätt för reläskyddsprovning. Jämförelse av de två proven visade att de inte
stämde överens. Som en konsekvens av avvikelserna genomfördes ytterligare prov i avsikt
att undersöka samband mellan olika inställningars parametrar för reläskydden. Utfört
sedvanligt provningssätt resulterade inte i förväntade utlösningstider, givet reläskyddets
inställda parametrar. Detta implicerar bland annat att skyddet inte kan ställas in för överlast.
Frågan gällande vilken provningsmetod för reläskydd som är lämplig kvarstår.
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BACHELOR’S THESIS

Analysis of total fault clearance time for 20-10/04 kV
substations with relay protection
Summary
In pace with moving towards underground cables and adapting to new technological
solutions the structure and properties of substations in the electric distribution network are
changed. They shift from traditional substations that are protected on the high voltage side
with fuses and disconnector to new designed constructions that are protected with relayprotection and circuit-breaker. An important variable that changes with implementing new
technology is fault clearance time when fault current occur.
The report’s main task is to find the new total fault clearance time for relay protection and
circuit-breaker. Using the result, it becomes possible to update the setting table and
determine the selectivity. To find out the fault clearance time relevant theory of the related
equipment and short-circuit current were obtained. In order to better understand the new
substations, studies were made on the substation concept of type Xiria with belonged relay
protection of type WIC1-2P. In the report analyses only Fr-fuse which is one of relay
protections function that simulate General-purpose fuse were studied. MV switchboards
have relatively fixed circuit breaker break-time while relay protectors reaction time varies
depending on the strength of short-circuit current.
To find out the reaction time a theoretical calculation of the time that is expected according
to the manufacturer´s manual was performed. This was followed by a LAB-test in a usual
way for relay protections test. The comparison of these two tests resulted in that they were
not consistent. As a result of the differences an additional test was performed in order to
analyze correlations between the different parameter settings for relay protection. By
conventional testing we do not obtain the expected clearance time according to parameters
set in the relay protection. This implies among other things that the protection can not be
set for overload. The question of what the appropriate test for current relay protection is,
remains.
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1 Inledning
Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten [1].
Selektivplanering (Protection Planning) är en del av Nätförvaltning och Avtalsenheten
vilken i sin tur är under BU Distribution Sweden som i sin tur under BA Distribution.
Selektivplaneringens ansvarsområde är att beräkna och kontinuerligt uppdatera
selektivplaner samt säkerställa och kvalitetssäkra felbortkopplingar i Vattenfalls
anläggningar.

1.1

Bakgrund

Traditionellt sker transformeringen från högspänningsnät till 0,4 kV nät genom
transformatorer placerade på stolpar med säkringar på högspänningssidan. Detta sätt var
standardiserat, enkelt och lätt igenkännligt av personalen. Numera med kablifiering och
anpassning till nya tekniska lösningar och krav övergår Vattenfall till markstationer där
transformatorn på högspänningssidan skyddas med reläskydd och brytare eller säkring med
lastfrånskiljare.

1.2

Syfte

Syftet med projektet är att analysera den total felbortkopplingstid som kan förväntas i
nätstationer med reläskydd och brytare. Den tidigare tekniken med säkringar är
välbeprövad och både konstruktions- och underhållspersonal känner sig trygga med den.
Rapportens syfte är att undersöka om den nya tekniken matchar den gamla med avseende
på: selektivitet, skydd av anläggningen och eltillgänglighet mot kund.

1.3

Problembeskrivning och avgränsningar

För att åstadkomma selektivitet i elkraftledningssystemet är inställning av överliggande
skydd direkt beroende av felbortkopplingstider för underliggande skydd. I det fall då en
nätstation med säkringar på högspänningssidan byts ut mot en nätstation med reläskydd
och brytare, ändras felbortkopplingstider och selektivplaner måste uppdateras. För att
kunna fastställa en tillförlitlig selektivplan är det nödvändigt att veta total
felbortkopplingstid för nätstation med reläskydd och brytare.
Rapporten behandlar även last och kortslutningsströmmar samt dess påverkan av
utlösningstider. Rapportens resultat kommer finnas som underlag för selektivplaneringen
för att kunna fastställa selektivplan för överliggande skydd.
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1.4

Tillvägagångssätt och mål

Arbete inleds med teoretisk beskrivning av kortslutningsströmmar och dess beräkning.
Vidare beskrivs kartläggning av nätuppbyggnad och felbortkopplingstekniker. Mer utförligt
beskrivs reläskydd och säkringar samt felhändelser som styr de som olika
kortslutningseffekter och kortslutningsströmmar samt deras feltyper.
Med hjälp av teori kommer beräkningar utföras av kortslutningsströmmar på
transformatorns primär-och sekundärsidan vid givna kortslutningseffekter. De beräknade
kortslutningsströmmarna sammanställs och med uppgifter ur manualer bestäms teoretiska
utlösningstider. Utlösningstid är tid från felbefästande tills dess att ljusbåge är släckt och
felet bortkopplad.
Därefter övergår rapporten till experimentellt arbetssätt och reläskyddstest utförs med
avsikt att jämföras med det teoretiskt framtagna. Slutligen förväntas att en relevant och
pålitlig slutsats fås angående felbortkopplingstid för nätstationer med reläskydd och brytare,
som kan utnyttjas vid inställning av reläskydd och att på så sätt kan selektivitet uppnås.
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2 Teori kring felströmsberäkningar
Felströmmar är samlingsnamn för kortslutningsströmmar och jordfelströmmar. De uppstår
vid ett överslag mellan två-, trefaser eller fasledare och jord. Med kortslutning avses
elektriskt sluten krets mellan två eller tre fasledare med en låg impedans så att spänningen i
felstället blir noll eller låg [2,3]. Vid kortslutning bildas kortslutningsströmmen av 50-Hz
komposanten, likspännings (LS) komposant och transienta övertoner. Figur 1 visar att
felströmmen är summan av LS-komposanten och kortslutningsströmmen den brukar i nät
under 1000 V vara i storleksordningen 1,5-2,2 gånger kortslutningsströmmen.

Figur 1 Kortslutningsströmmen bestås av 50 Hz-komponenten och felströmmen som beror på
likspänningskomponenten, efter några perioder likspänningskomponenten avklingar och finns kvar enbart
stationär/symmetrisk kortslutningsström.

Felströmmens storlek beror på i vilken tidsögonblick felet inträffar i förhållande till
spänningens fasläge. Om felet inträffar när spänningens amplitud är som högst uppstår en
liten likströmspåverkan, medan om den inträffar då när spänningen har nollgenomgång
bildas den högsta felströmmen. Normalt avklingar LS-komposanten snabbt, 20 % per halv
period. Ju längre ut i nätet felet inträffat ifrån en generator desto högre resistans, detta gör
att LS-komposanten avklingar ännu snabbare [2]. Effekt av en stor LS-komposant vid
kortslutning kan göra att strömtransformator blir mättad och på så sätt påverka
reläskydden. Om den inte filtreras bort av reläskydd kan hända att den uppfattas som
stationär kortslutningsström och triggar momentan funktionen.
Stötströmmen - 𝐼𝑠 i Figur 1 det är den högsta, toppvärdet på felströmmen som uppstår vid
kortslutning. Stötströmmens storlek är viktig vid dimensionering för kortslutningens
mekaniska verkan. Vid stationära kortslutnings beräkningar för kraftsystem försummas ofta
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stötströmmen, övertonernas påverkan och LS-komposant. Kortslutningens annorlunda
utseende de första perioderna beror även på matningssynkrongeneratorernas
kortslutningsimpedanser som övergår från subtransient till synkron reaktans. Däremot
nätets resistans, reaktans och kapacitans tas som konstanta. I fortsättningen av rapporten
används grundläggande elektriska lagar och storheter som kapacitans, reaktans och
resistans som konstanta. Då kan vi vid beräkningar betrakta ett radiellt nät som en enda
strömkälla som uttrycks i korslutningseffekt [3]. Med hjälp av kortslutningsströmmarnas
storlek och dess effektivvärde bestäms termiska verkningar på utrustningen och ledare.
Kortslutningsberäkningar tillämpas även för inställning av reläskydd. Ohms lag används
därefter för att beräkna stationära kortslutningsströmmen i felstället, som vid olika feltyper
blir
𝐼𝑘1 =

𝑈𝑓

(1)

𝑍𝑘
𝑈

𝐼𝑘2 = 2∙𝑍ℎ

(2)

𝑘

𝐼𝑘3 =

𝑈𝑓

(3)

𝑍𝑘

där
𝐼𝑘1 är kortslutningsströmmen vid enfasigt jordfel
𝐼𝑘2 är kortslutningsströmmen vid tvåfasig kortslutning
𝐼𝑘3 är kortslutningsströmmen vid trefasig kortslutning
𝑈𝑓 är fasspänningen
𝑈ℎ är huvudspänningen
𝑍𝑘 är totala impedansen per fas från spänningskällan till felstället.
Då kan konstateras att tvåfasig kortslutningsström är 15 % lägre än trefasig:
𝐼𝑘3
𝐼𝑘2

=

2
√3

≈ 1,15

(4)

För att beräkna kortslutningsströmmar, i visa normer används c-faktor(0,7-1). Tex vid
beräkning av reläskydds inställningar används c-faktorns lägsta värde och 𝐼𝑘2 [3].

2.1 Allmänt om kortslutning och jordslutning
Då kortslutningsströmmar uppstår utvecklas höga elektriska, termiska och mekaniska
krafter som utgör personfara och risk för att utrustning skadas. Vid en långsam
felbortkoppling kan skadorna bli omfattande. Därför bör felen kopplas bort så snabbt som
möjligt för att mildra felets verkan.
Jordslutningsfeltyper förekommer i tre-, två-, och enfasigjordfel. Storlek på deras
felströmmar beror på systemjordningen. Felströmmar hos högimpedansjordade system
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begränsas av nollpunktsutrustningen. Medan jordfelström i övrigt kan uppgå till samma
storleksordning som vid en tvåfasig kortslutning [2].
2.1.1

Beräkning av kortslutningsströmmar

Data för beräkningar av kortslutningsströmmar i olika del av nätet är viktigt för
reläskyddsinställningar och upprättande av selektivplan.
För att beräkna kortslutningsströmmar i felstället kan tvåpolssatsen med
impedansmodellen eller Thévenins teorem och delkortslutningsmetoden används [4].
Thévenins teorem tillämpas vid slingat nät samt när hänsyn behöver tas till den resistiva
komponenten. Teorin är även aktuell även då det är intressant med felströmmar enbart i
felstället, vilket är vanligt för radiella nät. Båda modellernas beräkningar utförs i
kvasistationär tillstånd det vill säga impedanserna betraktas som linjära i varje tidsögonblick
under kortslutningsförloppet, därför försvinner strömmar som beror på LS-komposanten
och övertoner. En annan del av kortslutningsström som inte tas med beräkningar är de
som beror av admittansen från subtransienta och synkrona reaktanser. Deras förändring
drivs av systemets generatorer vid kortslutning i nätet. Det anses att den andelen av
kortslutningsström kan försummas med tanke på att den står för en liten del av totala
kortslutningsströmmen.
2.1.1.1

Impedansmetoden eller Thévenins teorem

För att beskriva metoden används ett exempel med ett radiellt nät där det inträffar en
trefasig symmetrisk kortslutning se Figur 2 Visar en trefasig symmetrisk kortslutning [4,5].

Figur 2 Visar en trefasig symmetrisk kortslutning i ett radiellt nät

Metoden tillämpas genom att det ansätts en spänningskälla med spännings storlek som
fanns innan felets inträffande i felstället med omvänd riktning medan alla andra
spänningskällor i nätat betraktas som kortslutna se Figur 3 Ekvivalent enlinjeschema.
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Figur 3 Ekvivalent enlinjeschema

Då summeras alla reaktanser och resistanser i slingan till en total impedans Z𝑘 om den
resistiva delen av nätets impedans är intressant. I de fall den resistiva delen kan försummas
kan enbart reaktanser summeras och antas som den totala impedansen, Z𝑘 . De överförs till
samma spänningsnivå och då kan kortslutningsströmmaen beräknas enligt formeln (1). För
att räkna om impedansen mellan olika spänningsnivåer kan användas formel [3]:
𝑁

𝑍 ′ = 𝑍 ′′ ∙ (𝑁1 )

2

(5)

2

Efter att impedanser är omräknade till samma spänningsnivå summeras de så här:
Z𝑘 =

Z𝐺1 +Z𝐺2
Z𝐺1 ∙Z𝐺2

+ Z 𝑇 + Z𝐿

(6)

Parallellkopplade impedanser summeras enligt formel:
Z=

Z1 +Z2

(7)

Z1 ∙Z2

Seriekopplade impedanser summeras enligt formel:
𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2

(8)

𝑁1,2 – är antal lindningsvarv på transformatorns primär och sekundärsida
𝑍 ′ – är impedansen på primärsidan av transformator
𝑍 ′′ – är impedansen på sekundärsidan av transformator
𝑍 – är impedans
Z𝑘 – är kortslutnings impedans
2.1.1.2

Delkortslutningsmetoden

Delkortslutningsmetoden har också ett värde för förståelse av kortslutningseffekter
samtidigt som den oftast är enklast att tillämpa. Definitionen för kortslutningseffekten i
trefassystem beskrivs bäst med formel [4]:
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𝑆𝑘 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝐼𝑘3

(9)

𝑆𝑘 – Kortslutningseffekt
Det är viktigt att betona angående formeln att Uh är spänningen före kortslutningen.
Kortslutningseffekten är således ingen fysikalisk storhet utan beskriver hur starkt nätet är.
Det kan också beskrivas med följande formel:
𝑆𝑘 = √3 ∙ 𝑈ℎ

𝑈ℎ
√3∙𝑍𝑘

=

𝑈ℎ 2

(10)

𝑍𝑘

Om 𝑍𝑘 = 0, ur formeln (10) fås då att kortslutningseffekten är oändlig, 𝑆𝑘 → ∞. Däremot
om det finns flera komponenter med egen impedans som tar upp effekten ur nätet så står
varje delkomponent för en minskning av kortslutningseffekten. I elnät med friledningar
ligger fasvinkeln kring 75-80 grader vilket ger att 𝑍𝑘 ≈ 1,02 ∙ 𝑋𝑘 men om kablar är korta är
𝑍𝑘 och 𝑋𝑘 i princip lika. Även om det finns kablifierade delar av nätet så fungerar
delkortslutningsmetoden bra.
𝑋𝑘 − Ledningens reaktans
Seriekopplade delkortslutningseffekter summeras enligt:
1
𝑆𝑘𝑡𝑜𝑡

1

1

1

1

𝑘1

𝑘2

𝑘3

𝑘𝑛

= 𝑆 +𝑆 +𝑆 +⋯+𝑆

(11)

Parallellkopplade delkortslutningseffekter summeras enligt:
𝑆𝑘𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝑘1 + 𝑆𝑘2 + 𝑆𝑘3 + ⋯ + 𝑆𝑘𝑛
2.1.2

(12)

Kortslutningsströmmar hos transformatorer med koppling YNyn0

Reläskyddens placering är på högspänningssidan om transformatorn, där finns även
mättransformator. För att reläskydden ska kunna detektera olika feltyper och felströmmar
måste den få rätta inställningsvärden. En viktig parameter är kortslutningsström och därför
är det viktigt att veta bland anat om kortslutningen uppstått på sekundärsidan av
transformatorn, hur stora felström är då på primärsidan där skydden mäter. För att få veta
det så måste vi kunna hänföra kortslutningsströmmar från sekunder till primärsidan.
Tvåfasig kortslutningsström

I Figur 4 visualiseras ett exempel med tvåfasig kortslutningsström på transformatorns
sekundärsidan. Svarta pilar ritade på faserna föreställer kortslutningsströmmens riktning.
Under figuren är beskrivet hur kortslutningsströmmar överförs från sekundär- till
primärsidan för varje fas.

7

Analys av total felbortkopplingstid för 20-10/0,4 kV nätstationer med reläskydd

Figur 4 Tvåfasig kortslutningsström hos YNyn0 transformatorkoppling

Kortslutningsströmmar i felbehäftade faserna är lika men motriktade, fasförskjutna 180°.
Spänningen mellan de är alltså huvudspänning och det är två styck impedanser, en för varje
fas.1
𝐼𝑎 = − 𝐼𝑏

(13)

𝐼𝑐 = 0

(14)

𝐼𝐴 = − 𝐼𝐵

(15)

𝐼𝐶 = 0

(16)

𝐼𝑎 , 𝐼𝑏 , 𝐼𝑐 - fasströmmar på sekundärsidan
𝐼𝐴 , 𝐼𝐵 , 𝐼𝐶 - fasströmmar på primärsidan
I Figur 4 Tvåfasig kortslutningsström hos YNyn0 transformatorkoppling, ger bättre
förklaring av tidigare nämnd formel (2) för 2-fasig kortslutning.

1

Joakim Axelsson, Vattenfall Eldistribution, avd. Selektivplanering, 2016
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𝐼𝑘2 =

𝑈ℎ
2 ∙ 𝑍𝑘

Vilken kan hänföras till primärsidan där den blir uppmätt av reläskydd:
𝐼𝑘2,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐼𝑘2,𝑠𝑒𝑘 ∙ 𝑚𝑌𝑦

(17)

𝑈

𝑚𝑌𝑦 = 𝑈 ℎ,𝑠𝑒𝑘

(18)

ℎ,𝑝𝑟𝑖𝑚

𝑚𝑌𝑦 – lindningsomsättning för Yy transformator
𝐼𝑘2,𝑠𝑒𝑘 – Tvåfasig kortslutningsström beräknad på transformatorns sekundärsida
𝐼𝑘2,𝑝𝑟𝑖𝑚 – 𝐼𝑘2,𝑠𝑒𝑘 hänförd till primärsidan av transformator
𝑈ℎ,𝑠𝑒𝑘 – Sekundär spänning
𝑈ℎ,𝑝𝑟𝑖𝑚 – Primär spänning
Trefasig kortslutningsström

I Figur 5 visas ett exempel med trefasig kortslutningsström på transformatorns
sekundärsida. För att räkna ut trefasig kortslutningsström i slingan summeras
delimpedanser till en total summa som beräknas med hjälp av formel (3). Under figuren är
det beskrivet hur kortslutningsströmmar överförs från sekundär- till primärsidan för varje
fas.
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Figur 5 Trefasig kortslutningsström hos YNyn0 transformatorkoppling

Kortslutningsströmmar i alla tre faser är lika och fasförskjutna 120°. De är proportionella
till fasspänningen och omvänt proportionella till kortslutningsimpedansen.
𝐼𝑎 = 𝐼𝑏 = 𝐼𝑐

(19)

𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶

(20)

𝐼𝑘3,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐼𝑘3,𝑠𝑒𝑘 ∙ 𝑚𝑌𝑦

(21)

𝐼𝑘3,𝑠𝑒𝑘 – Trefasig kortslutningsström beräknad på transformatorns sekundärsida
𝐼𝑘3,𝑝𝑟𝑖𝑚 – 𝐼𝑘3,𝑠𝑒𝑘 hänförd till primärsidan av transformator
2.1.3

Kortslutningsströmmar hos transformatorer med koppling Dyn11

Tvåfasig kortslutningsström

Till skillnad från YNyn0 transformator beräknas här 2-fasiga kortslutningsströmar från
sekundär- till primärsidan med hjälp av lindningsomsättningen för Dy transformator.
Lindningsomsättningens formel följer här under medan ytterligare förklaring kommer
under Figur 6 Tvåfasigkortslutning för Dyn11 transformatorkoppling.
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𝑈
𝑚𝐷𝑦 = ( ℎ,𝑠𝑒𝑘⁄ )
√3 ⁄
(22)

𝑈ℎ,𝑝𝑟𝑖𝑚

𝐼𝑘2,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐼𝑘2,𝑠𝑒𝑘 ∙ 𝑚𝐷𝑦

(23)

𝑚𝐷𝑦 – lindningsomsättningen för Dy transformator
𝐼𝑘2,𝑠𝑒𝑘 – Tvåfasig kortslutningsström beräknad på transformatorns sekundärsid
𝐼𝑘2,𝑝𝑟𝑖𝑚 – 𝐼𝑘2,𝑠𝑒𝑘 hänförd till primärsidan av transformatorn
𝑈ℎ,𝑠𝑒𝑘 – Sekundär spänning
𝑈ℎ,𝑝𝑟𝑖𝑚 – Primär spänning

Figur 6 Tvåfasigkortslutning för Dyn11 transformatorkoppling

Här är det lämpligt att visa hänföringen av kortslutningsströmmen med hjälp av lindningsoch fasströmmar vilka sätts in i Kirchhoffs lag. Kortslutningsströmmar i felbehäftade
faserna på sekundärsidan är lika men motriktade, fasförskjutna 180°. Vid stum tvåfasig
kortslutning strömmen blir noll i 𝐼𝑐 .2
𝐼𝑎 = − 𝐼𝑏

(24)

𝐼𝑐 = 0

(25)

Strömmarna överförs till primär sidan enligt nedan:
𝐼𝐴𝐵 = 𝐼𝑎
2

(26)

Joakim Axelsson, Vattenfall Eldistribution, avd. Selektivplanering, 2016
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𝐼𝐵𝐶 = 𝐼𝑏

(27)

𝐼𝐶𝐴 = 0

(28)

Med Kirchhoffs lag summeras fasströmmar så här:
𝐼𝐴 = 𝐼𝐴𝐵 − 𝐼𝐶𝐴

(29)

𝐼𝐵 = 𝐼𝐵𝐶 − 𝐼𝐴𝐵

(30)

𝐼𝐶 = 𝐼𝐶𝐴 − 𝐼𝐵𝐶

(31)

𝐼𝑎 , 𝐼𝑏 , 𝐼𝑐 – fasströmmar på sekundärsidan
𝐼𝐴 , 𝐼𝐵 , 𝐼𝐶 – fasströmmar på primärsidan
𝐼𝐴𝐵 , 𝐼𝐵𝐶 , 𝐼𝐶𝐴 – Lindningsströmmar på primärsidan
För att förtydliga: Fas 𝐼𝐵 blir dubbel så stor som fas 𝐼𝐴 och 𝐼𝐶 med omvänd riktning vid 2fasig kortslutning. Reläskydden och säkringen ska lösa ut på grund av 𝐼𝐵 -s storlek.
Trefasig kortslutningsström

I Figur 7 visas hänföring av trefasig kortslutningsströmens storlek från sekundär till
primärsidan hos Dyn11 transformatorkoppling.

Figur 7 Trefasigkortslutning för Dyn11 Transformatorkoppling

Vid trefasig kortslutning har alla faser samma storlek, de är symmetriska med 120°
fasförskjutning. Även kortslutningsströmmen är lika i alla faser så den hänförs till
primärsidan med:
𝐼𝑘3,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐼𝑘3,𝑠𝑒𝑘 ∙ 𝑚𝑌𝑦

(32)

𝐼𝑎 = 𝐼𝑏 = 𝐼𝑐

(33)

𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶

(34)
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2.2

Felbortkoppling med säkring

För att bryta driftström används lastfrånskiljare för att de fungerar bra, vanligen för
strömmar av 400 - 600 A. Lastfrånskiljare kan även slås till mot kortslutningsströmmar och
leda dessa under en viss tid [6]. Däremot för att bryta kortslutningsströmmar används
påbyggda säkringar (mer om säkringar nedan). För att undvika vid enfasig kortslutningsfel
att andra två faser förblir ledande så är säkringar försedda med ett slagstift. Slagstiftet ska
lösa ut frånslagsmekanismen vilken fungerar med hjälp av en torsionsfjäder som hjälper
mekanismen med tillslag och frånslag.
2.2.1

Säkringar

Säkringar är uppbyggda av en ledare som är försvagad i en del genom att det där är insatt
smälttråd. Smälttråd är avsedd till att begränsa strömen till önskad storlek [2]. Den är oftast
omsluten av kvartssand som ska hjälpa till att snabbare släcka ljusbågen vid smältning och
begränsa att den sprids till andra delar av anläggningen. Värmeutvecklingen i säkringen
utvecklas exponentiellt vid strömökningen. Detta gör att smälttråden smälter snabbt vid
höga strömmar. Den totala bryttiden i en säkring delas i två komposanter: smälttiden då
tråden bränns upp på grund av den höga temperaturutvecklingen och bryttiden då
ljusbågen släcks för att impedansen blir hög i ljusbågen. Vid höga kortslutningsströmmar
bryter säkringen före en halvperiod alltså nollgenomgången för strömmens sinuskurva
därefter definieras säkringar som strömbegränsande. Kurvan i diagrammet Figur 8 anger
säkringars medeltid för totalbryttid och den stämmer ganska väl för låga strömmar.
Däremot vid höga strömmar kan kurvan variera ganska mycket beroende på när felet
inträffade under fasförloppet och den tid det tog för säkringen att smälta samt släcka
ljusbågen. Denna avvikelse behöver beaktas vid säkringskoordinering. För att uppnå
selektivitet mellan två säkringar eller mellan säkring och reläskydd bör därför höga
marginaler inkluderas, vanligtvis med två säkringsstorlekar [2].
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Figur 8 Bryttid för säkringar

Fördelen med säkringar är att de reagerar snabbt vid höga kortslutningsströmmar och
felborkopplingstiden blir kort [2,3]. De har obegränsad brytförmåga och de begränsar
strömen. Det är lätt att byta fabrikat eftersom de har standardiserade egenskaper och
dimensioner. Det blir ett brytbart ställe när säkringen tas ut.
Nackdelen med säkringar är att de ska bytas ut efter att de utlösts vid fel. För att byta ut
vissa säkringstyper krävs fackkunnigpersonal och givetvis tid. Om knivsäkringsbyte görs på
fel sätt kan det innebära risk för både materiell- och personskada [2]. Knivsäkringar är
spända med kraftig torsionsfjäder för att snabbt kunna bryta ström. Vid utdragning av
mekanismen ur säkringsfacket finns risk att man oaktsamt avfyrar mekanismen och skadas
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på så sätt. Säkringar är olämpliga som överlastsskydd eftersom t ex gG - ”Sverige säkring”
löser först ut när överlast stigit över 1,6 gånger säkringens märkström.
2.2.2

Säkringsfri teknik

Reläskydd med brytare sammanfattas som säkringsfri eller säkringslös teknik vilket innebär
att säkringar ersätts med mekanisk apparat som utgör skydd mot kortslutning eller överlast
[7]. Det är ett komplext val mellan säkring och reläskydd för låg- och mellanspänningsnät
[2]. Reläskydden för mellanspänning är standardiserade, även olika tillverkare har samma
egenskaper. Medan lågspännings brytare inte är standardiserade. För att få bättre förståelse
och underlag för beslut vid val av lösningen anförs fördelar och nackdelar för
säkringsfriteknik längre ner i texten. Även Figur 9 förtydligar problematiken för
koordination genom att visa önskad selektivitet för säkringar och reläskydd. Vid
koordination av reläskydd och säkringar måste stabilitet säkras för bortkoppling av
felströmmar samt även inkopplingsströmmar vid spänningssättning av transformator till
exempel.

Figur 9 Selektivitet för transformatorer, Kurva 1 anger högspänningssäkring, -2 lågspänningssäkring och -3
överströmsskydd på högspänningssidan. Bokstäver på x-axeln anger: A-transformatorns lastström, B-tillåten
överlast för transformator, C-Minimal felström på lågspänningssidan, D-inkopplingsström och E-Maximal felström
på högspänningssida.

Fördelar hos säkringsfri teknik[2,8]:


Manövrering/återställning med stängd dörr



Beröringsskydd
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Minskar konsekvenser av felaktig beteende



Kommunikation med överliggande system



Signalering om larm



Allpolig brytning



Möjlighet till provning



Underspänningsutlösare



Bättre utnyttjande av kablar genom att de har snävare inställningsmöjlighet



Snävare inställning för överlast



Inga säkringslager



Möjlighet till snabb återstart – återinkoppling



Lätt att ändra inställningar
Nackdelar för säkringsfriteknik:



Åldrande



Risk att de blir felaktigt inställda



Bryttiden planar ut vid 30 ms hos höga kortslutningsströmmar och det tar längre tid
att bryta än vad det tar för säkringar. Detta medför att den genomsläppta energin
blir större i form av ∫ 𝐼 2 ∙ 𝑡 [3].



Säkringsfri teknik har begränsad brytförmåga och brytare måste dimensioneras för
kortslutningsströmmen.

2.3

Felborkoppling med reläskydd

Vid inträffande av kortslutning på en 3-fasigledning uppstår på grund av höga
kortslutningsströmmar genom denna. Vid ledningens övervakningspunkt känns
felströmmarna av genom en strömtransformator, vilken transformerar ner stömmmar till
en mätbar nivå för reläskydd. Denna i sin tur skickar signal till en brytare som utför en
allpolig brytning på alla tre ledningar.
2.3.1

Reläskydd

Skyddets främsta uppgift är att vid fel skydda personer och utrustning. Reläskydds
utveckling har gått ganska snabbt [8]. Här anges några typer och deras egenskaper som
beskriver deras tekniska utveckling:
– Elektromekaniska (från början elektromekanik)

återgångsvärde: 70-80%

– Statiska (60-talet, dioder och transistorer)

återgångsvärde: 90-95%

– Numeriska (80-talet, mikroprocessor)

återgångsvärde: c:a 99%
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Reläskydd övervakar matningsstorheter som ström och spänning över delar av
anläggningar eller vissa apparater som transformator, generator, ledning osv[2,8]. Vid fel
uppstår karakteristiska förändringar i påverkande storheter som skyddet fångar, analyserar
de och utifrån resultatet skickar vidare signalen som framkallar önskad effekt. Vanliga fel
som skyddet upptäcker är: 1-, 2- och 3-fasig kortslutning, överlast och avbrottsfel. Oftast
handlar det om att skyddet ska bryta strömförsörjning av en anläggning och på sådant sätt
hindra skador.
2.3.2

Strömmätande skydd

En påverkande storhet till reläskydd kan bli ström och därav kommer benämningen
strömmätande skydd [2]. Överström uppstår när lastström överstiger märkström.
Överlaststöm är lite högre än märkström medan kortslutningsström kan bli flera gånger
större. Utöver överström så kan överströmsfunktionen är även detektera kortslutningsfel.
Funktionen har momentant steg och tidsfördröjt steg. Tidsfördröjt steg blir antingen
konstant- eller inverttidsfördröjt. En av de inverttidsfördröjda funktioner är Extremely
Inverse som används för koordinering med säkringar. Funktionen beskrivs med formeln i
form [2]:
𝑡=𝐾∙

80

(35)

𝐼 2
( ) −1
𝐼𝑠

𝐼 – Aktuell uppmät ström
𝐼𝑠 – Märkström.
K – Valbar tidsparameter, anpassas efter behov
2.3.3

Reläskyddsfunktion och selektivitet

Reläskyddet upprättar selektivitet genom att bortkoppla endast felbehäftad anläggningsdel
enligt selektivplan. Skyddet sätts ut strategiskt så att bästa selektivitet uppnås ur säkerhetsoch ekonomiska aspekter. Oftast placeras reläskydd som objektbundna mot objekt så som
transformator, generator, samlingsskena, ledning osv.
Det finns fyra principiella sätt som kan användas för att åstadkomma selektivitet är:
–

Funktionsselektivitet, baseras på att reläskyddens funktioner tilldelas olika värden,
exempelvis strömvärde. Vid denna inställning uppnås strömselektivitet.

–

Tidsselektivitet, baseras på reläskyddens inställningar för funktionstider. Vid denna
inställning uppnås tidsselektivitet.

–

Riktningsselektivitet, innebär att skyddet agerar utifrån den riktning från hållet
därifrån felet kommer.

–

Absolut selektivitet, uppnås då skyddet avses enbart för det egna skyddsobjekt och
dess fel.

17

Analys av total felbortkopplingstid för 20-10/0,4 kV nätstationer med reläskydd

När det finns flera objekt i serie som i ett radiellt nät, är det lämpligt att ledningsskydden
byggs upp genom kombination av flera funktioner. Varje komponent står för en zon och
blir tilldelad en funktion, se Figur 10. Funktionernas argument i vanliga fall är tid-, ström-,
spänning- och jordfelsvärde. På sådant sätt fungerar skydden även som backup för
närliggande skyddszoner i kraftsystemet.

Figur 10 Kombination av Tids- och Strömselektivitet

2.3.4

Strömtransformator

Mätning av linjeström kan göras med fast monterad strömtransformator på linjeledningen
[3]. Detta kan göras genom att bryta linjeledningen och förbinda den med en
strömtransformator eller att montera en strömtransformator på linjeledningen så att den
omsluter ledningen med sin ringkärna(toroidkärnan). Det andra fallet är aktuellt i
rapporten. I en monterad strömtransformator på linjeledningen är linjeledningen
primärsidan av strömtransformatorn och lindning kring ringkärnan är sekundärsidan av
transformatorn se Figur 11. Lindningen på ringkärnan är lindad med önskat antal varv,
beroende på hur många antal varv lindningen bestås av så bestäms strömtransformatorns
omsättning. På sådan sätt anpassas linjeströmmen till skyddens märkström. Genom att ha
strömtransformator med omsättningen 100/1 eller 50/1 så passar samma reläskydd för
dem om skyddens märkström är 1 A. En av strömtransformatorns viktiga funktioner är att
den skiljer galvaniskt linjeström med mätinstrumentet.
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Figur 11 Strömtransformatorn i teorin
Klassificering

Strömtransformatorer finns i standardiserade utförande delade i klasser: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 3, 5
[9]. De är avsedda för överströmsskydd t ex reläskydd och finns i noggrannhetsklasserna
5P och 10P. Där P står för protect = skydd och 10 är märkströmmens högsta procentuella
tillåtna avvikelse för visarfelet inom noggrannhetsklassen.
Transformatorns börda

Med tanke på strömtransformatorns uppbyggnad med ringkärna och bara linjeledare
genom kärnan som primärsidan så ska den inte belastas med stor börda på sin sekundärsida
om noggrannheten ska hållas inom tillåtna gränser. Maximalt tillåten börda finns på
märkskylten, den brukar ligga kring 5-50 VA. Hos strömtransformator beräknas bördan
enligt:
𝑠

𝑍𝑏𝑛 = 𝐼2𝑛

(36)

𝑠𝑛

𝑍𝑏𝑛 – Bördans impedans
𝑠𝑛 – Skenbareffekt
𝐼𝑠𝑛 – Respektive ström vid skenbareffekt
Tillåten impedans för strömtransformator ska vara lägre än bördans impedans.
2.3.5

Brytare

Brytare är elektromekaniska apparater i elkraftsystemet som ska bryta uppkommande
strömmar vid högspänning [2]. Deras konstruktion baseras på i vilken medium de släcker
uppkommande ljusbåge i. De två vanligaste typer av brytare idag är 𝑆𝐹6 - brytare och
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vakuumbrytare. Karakteristiker som bemärker en brytare är att de ska klara av kontinuerlig
drift vid märkström och bryta maximal kortslutningsström.
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3 Beskrivning av nätstationer i distributionsnät
De största elproducenter efter elproduktion, transformerar el oftast upp till 400 kV så
kallad stamnät. Genom det transporteras elenergin över långa distanser för att sedan kunna
transformeras ner till regionalnät 130-20 kV och slutligen till distributions- eller lokalnät 1020 kV och lägre [2,10]. Från 40 kV fördelningsstationer fördelas elkraft antingen till 10 eller
20 kV ledningar. I Figur 12 syns ett sådant exempel vilket kommer användas under resten
av rapporten. Där illustreras två nätstationer placerade längst ledningen. De ingående
kortslutningseffekter för nätstationerna i exemplet är olika och skillnaden beror på
ledningens längd det vill säga impedans mellan de två nätstationer. Nätstationer är
samlingsnamn för transformatorstationer i distributionsnätet.

Figur 12 Radiellmatning av två Nätstationer med olika kortslutningseffekter

3.1

Funktion och placering i nätet

Nätstationer transformerar ned spänning från 20-10 kV till kundanpassad spänning 6-,3-,
0,69-, men oftast 0,4 kV. De består generellt av tre huvudsakliga delar:
högspänningsställverk, transformator och lågspänningsfördelningsställverk. Det existerar
flera olika uppbyggnader av nätstationer och variation är stor. Nätstationer kan vara
placerade i ledningsstolpar till små plåt-, betong- eller murade hus med. Andra kan vara
placerade i anslutning till byggnader.

3.2

Nätstationernas utveckling

Traditionella nätstationer bestås av lastfrånskiljare och säkringar på högspänningssidan av
transformatorn med en enklare frånskiljare på lågspänningssidan. På senaste tiden
uppkommer nätstationer med reläskydd och brytare istället för traditionella stolpstationer
[2,11]. Se Figur 13.
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Figur 13 A)-Nätstation traditionell, B)-Nätstation med reläskydd och brytare

3.3

Ställverkstyp Holec Xiria

För att analysera total felbortkopplingstid för ett reläskydd och brytare valdes relevant
produkt, ett linjeskydd ur serien SEG WI-Line från tillverkaren Woodward [12]. Denna
reläskydd är utbredd på marknaden och implementeras av flera olika ställverk tillverkare.
Skyddet ur produktserien heter WIC1-2P. WIC1–system bestås av kombination av
kompakt reläskydd och strömtransformator av ringkärnetyp. Beroende av vilket
strömspann som övervakas så finns olika anpassade utföranden, se Tabell 1. Till exempel
WIC1-2 är anpassad för strömmar mellan 16-56 A.
Tabell 1 Reläskyddstyper

Relätyp

Märkström
-sspan

Tillämpnings område Omsättning
för Parameterinställ
[A] (mätnad)
strömtransformator ning

WIC1-1

8-28

14.4-1152

1/50

Software

WIC1-2

16-56

14.4-1152

1/50

DIP-Omkopplare

WIC1-3

32-112

28.8-2304

1/100

HEX-Omkopplare

WIC1-4

64-224

57.6-4608

1/200

Software

WIC1-5

128-448

115.2-9216

1/400

WIC1-6

256-896

230.4-18432

1/800

Systemet är speciellt anpassat till mellanspänningsanläggningar med integrerade
effektbrytare. WIC1-skydd implementeras i Xiria-ställverk. Nedan förklaras uppkomsten av
Xiria-ställverkskonceptet, vilket ägs av Eaton. Den är också intressant för att den har så
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bred marknad med tanke på att det finns så många nätstationer och för att Vattenfall har
implementerat ett antal sådana i sitt nät.
Eaton är ett globalt företag som är verksamt inom flera olika tekniska områden, bland
annat elkraft. I deras koncern ingick Holec år 2003 och Xiria är ett varumärke [13]. Xiria
Block är ett koncept för Eatons mellanspänningsställverk (12-24 kV). Den finns i utförande
2-, 3-, 4- eller 5- fack. Ställverket har i en metallomsluten tank både den
högspänningsledande delen och vitala apparater. Detta för att skydda utrustningen för yttre
påverkan som mekanisk, fukt, föroreningar, etc. [14]. Andra egenskaper som bemärker
ställverket är: synlig brytställe, säkringsfritt, mekanism utan fett, återvinningsbart, förberett
för automatisering, vakuumteknik osv. En viktig specifikation är att både reläskyddet och
ställverket är underhållsfria i 25 år.

Figur 14 Xiria Nätstation med reläskydd
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3.4

Teknisk data för linjeskyddet Woodward WIC1

Följande skyddsfunktioner finns att tillgå inom WIC1:


3-fasig konstanttid överström- och kortslutningsskydd med variabla utlösningstider



3-fasig överströmsskydd med valbara inverttidskarakteristikor och konstanttid
kortslutningselement



Jordfelsskydd

WIC1 är självförsörjande, den upptar ström från linjefaser och behöver inget externt
strömmatningsaggregat för att kunna fungera. För att WIC1 ska fungera utan fördröjning
så måste strömmen i minst en av faserna ligga på minst 0,9 ∙ 𝐼𝑠 av lägsta
strömtransformatorns märkströmsspann. T ex för WIC1-2 märkströmsspann är 16-56 A.
𝐼𝑠 – Märkström, beteckningen används i tillverkarens manual som grundvärde för alla
andra inställningar.
Enligt manualen beror utlösningstiden på felströmmens storlek, föråldrande och
temperatur. I värsta fall löser den ut efter 40 ms men om felströmmen är större än 6 ∙ 𝐼𝑠
ska det ta maximalt 35 ms att lösa ut. [12] Däremot om överströmen överstiger
strömtransformatorns mättnadsgräns begränsas skyddets utgångsvärde motsvarande
överström lika med 20 ∙ 𝐼𝑠 .
Vid tillslag mot fel försörjs skyddet ur själva felströmmen, vilket innebär att utlösningstiden
är något längre beroende på felströmmens storlek. Om felströmmen är tvåfasig och större
än 5 ∙ 𝐼𝑠 så ska utlösningstiden ta max 45 ms [12]. Se Figur 15 för en mer detaljerad
beskrivning av utlösningstider samt skillnader mellan en-, två- och trefasig
kortslutningsström.
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Figur 15 Minimal utlösningstid för WIC1 enligt tillverkarens manual [12]

För att bestämma parametern 𝐼𝑚 vilken används i tillverkarens manual för att beräkna
skyddets inställningar används formel:
𝐼𝑚 = 𝐼 > ∙ 𝐼𝑠
𝐼𝑚 – Produkt av startvärde och märkström
I> – ”Pick up” värde, anger start värde för karakteristisk kurvan avseende y-axeln,
tiden.
𝐼𝑘𝑣𝑜𝑡 – Kvot mellan aktuell ström och 𝐼𝑚
𝐼𝑘𝑣𝑜𝑡 =

𝐼
𝐼
=
𝐼 > ∙ 𝐼𝑠 𝐼𝑚

Skyddet erbjuder möjlighet att använda flera olika standardutlösningskarakteristikor men i
rapporten kommer enbart inverstidskarakteristik Fr-fuse studeras. Funktionen är avsedd
för att likna gG-säkring så kallad totalområdesäkring eller ”Sverigesäkring” och är enkel att
kombinera med andra säkringar. För att beräkna utlösningstiden för Fr-fuse, som är
beroende av kortslutningsströmms storlek, används formlerna 37,38 och 39:
𝐼𝑘𝑣𝑜𝑡 = 1 − 2

→ 𝑡 = 10

(log(

𝐼
)∙(−7,16)+3,0)
𝐼> ∙ 𝐼𝑠

𝐼
)∙(−5,4)+2,47)
𝐼> ∙ 𝐼𝑠

𝐼𝑘𝑣𝑜𝑡 = 2 − 2,66 → 𝑡 = 10

(log(

𝐼𝑘𝑣𝑜𝑡 = 2,66

(log(

→ 𝑡 = 10

𝑎

∙ (0,1)
𝑎

∙ (0,1)

𝐼
)∙(−4,24)+1,98)
𝐼> ∙ 𝐼𝑠

𝑎

∙ (0,1)

(37)
(38)
(39)

𝑎 – Tidfaktor för karakteristiskt kurva vid inverskarakteristik
För att ge en uppfattning om relationen mellan skyddets- och säkringsbryttider i de valda
exemplaren i rapporten, visas Tabell 2. Säkringsbryttiden motsvarar totalområdesäkringen
32A, SIBA-säkring [15]. Här förklaras sista värde för Säkringstid i tabellen som motsvarar
𝐼𝑘2,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4. Den säkring löser ut för samma tid som trefasig kortslutning. Detta
eftersom det i den ena fasen på uppsidan flödar kortslutningsström motsvarande trefasig
kortslutning storleksmässigt (förklaras i kapitel 2.1.2). Vid tillslag mot fel kommer skyddets
reaktionstid bli 10 ms längre. Skyddets totala utlösningstid är reaktionstid plus brytartid.
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Tabell 2 Utösningstider

Kortslutningstyp

𝐼𝑘 [A] Säkringstid [ms] Reläskyddstid [ms]

Brytartid [ms]

(A)T1

𝐼𝑘3,11

4199

0,1

35

30

80
MVA

𝐼𝑘2,11

3636

0,1

35

30

𝐼𝑘3,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4 567

6

35

30

𝐼𝑘2,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4 284

6

35

30

(B)T2

𝐼𝑘3,11

630

3

35

30

12

𝐼𝑘2,11

545

5

35

30

𝐼𝑘3,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4 321

27

35

30

𝐼𝑘3,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4 161

27

35

30

MVA

Noggrannhet delas i utlösningstolerans och mättolerans. Utlösningstolerans beror på
felströmmens storlek och vald karakteristik, vilken som högst är ±10 ms. Mättolerans
beror på mätstorhetens förhållande till märkström och temperatur. Vid temperatur mellan
0℃ till 50℃ och strömmar i storleksordning som märkström är toleransen ≤ 12,5% om
strömmen är högre toleransen är ≤ 5%. Vid temperatur mellan -40℃ till +85℃ då
tillräknas upp till ±2,5 %. Detta innebär förenklat att i värsta fall kan största avvikelse bli:
–

10 ms på grund av tillslag mot fel

–

10 ms utlösningstolerans och

–

15 % mätfel om man summerar fel på grund av temperatur förändring.

Förenklad beskrivning av provningsförfarande som anges i manualen utförs i två steg. I det
första steget stegras strömmen upp via strömgenerator tills skyddet löser ut eller att LEDlampan tänds. Det andra steget innebär att skyddet ska lösa ut vid en överström 4 gånger
högre än mörkström.
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3.5

Beräkning av skyddets inställningsvärden

För att reläskydden ska kunna detektera olika feltyper av strömmar måste inställningar vara
noggranna. Nedan visas uträknade värden för två valda exempel. Exempel A och B vars
nätstationer var representativa för rapporten. Figur 12 förtydligar stationernas placering i
nätet.
Värdena används som grund för beräkning av felbortkopplingstider. De värdena som är
märkta med orange färg i Tabell 3 är märkvärden för ledningar och transformatorer.
Märkström för transformator fås ur transformatorns skenbara effekt enligt formel:
𝐼𝑛 =

𝑆𝑛

(40)

√3∙𝑈𝑛

𝐼𝑛 – Nominell ström
Kortslutningseffekter beräknas enligt Ekvation 12, och de olika kortslutningsströmmarna
enligt Ekvation 4,10, 24 respektive 33, där resultaten redovisas i Tabell 3.
Tabell 3Utgångsvärde för analys, två stationer med olika kortslutnings effekter
Storheter
𝑆𝑘,𝑁ä𝑡 [MVA]
𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚 [kV]
𝑈𝑠𝑒𝑘 [kV]
𝑢𝑘 [%]
𝑆𝑛 [kVA]
𝑆𝑘,𝑇 [MVA]
𝐼𝑛 [A]
𝐼𝑘3,11 [A]
𝐼𝑘2,11 [A]
𝑆𝑘,𝑇+𝑁ä𝑡 [MVA]
𝐼𝑘3,0,4 [A]
𝐼𝑘2,0,4 [A]
𝐼𝑘3,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4 [A]
𝐼𝑘2,11 ℎä𝑛𝑓ö𝑟𝑑 𝑓𝑟å𝑛 0,4 [A]

Station A Station B
80
12
11
11
0,4
0,4
4
4
500
500
12,5
12,5
26,2
26,2
4199
630
3636
545
10,81
6,12
15604
8837
13514
7653
567
321
284
161
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4 Resultat från prov med linjeskyddet WIC1
4.1

Planerad provningen av WIC1

Provningen utfördes för att få underlag för arbetet. Genom att notera utlösningstider för
givna strömvärden erhölls underlag för rapporten. Laborationen utfördes i ett rum avsett
för arbetet och skedde genom att där en dator kopplades ihop med OMICRON CMC 365
som sedan anslöts till WIC1 reläskydd. OMICRON har bland annat en egenskap som gör
att den kan producera önskad ström som startar i form av en positiv flank. Den kan också
mata med en låg ström, vilket simulerar lastström och vid given signal öka till en högre
ström, vilket simulerar kortslutningsström. En annan av OMICRONs funktioner är att den
kan mäta tiden från att strömens positiva flank har inträffat fram till att det kommer en
utlösningssignal från reläskyddet.
Provningen gick ut på att från givna kortslutningseffekter på primärsidan, av en 500 kVA
transformator, räkna ut felströmmar för två och trefasfel på primär- och sekundärsidan av
transformatorn. Sekundärsidans uträknade strömmar räknades därefter om till motsvarande
strömvärde på primärsidan av transformatorn. Dessa strömvärden representerade
mättransformatorns primärsida och med hjälp av WIC1-2P:ans omsättning 50/0,26
hänfördes de till strömtransformatorns sekundärsidan, reläskyddets input. Provning
uppmätte två tider för samma strömvärde. Den första tiden representerade utlösningstiden
då transformatorn var under last. Den andra då när transformatorn var olastad med
befintlig kortslutning. Tiderna för utlösning beräknades även teoretiskt enligt manualen.
Slutligen jämfördes teoretiskt beräknade tider med de framtagna från provningen och på
sådant sätt var det möjligt att upptäcka eventuell tidsskillnad.

4.2

Metod

Tillverkaren av skyddet anger provningsförfarande enligt Figur 16. Strömgeneratorn ska
anslutas till punkterna L1 och N och sedan omsätts strömmen via testlindning och
strömtransformator till punkterna S1 och S2. Men ur manualens tabeller kan också avläsas
att linjeströmmen är proportionell till strömmen vid reläskyddens ingångar S1-S2 med
omsättningen 50/0,26. Således antas att det är korrekt att ansluta testapparat OMICRON
trefasigt på reläskyddets ingångar S1-S2 med en gemensam nolla. Tripptider mäts upp från
skyddets kontakter TC+ och TC-. Proven genomförs för en-, två- eller trefaser, med
faslägena 0 och -180 grader för tvåfaser och 0, -120, 120 grader för trefaser. En del prov
utfördes med lastström som motsvarar märkström det vill säga transformator är lastad och
en del med tillslag mot fel. Tillslag mot fel innebär att nätstationen är spänningslös med
befintlig kortslutning och vid inkoppling uppstår stora felströmmar direkt.
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Figur 16 Koppling för mätning av linjeström för en WIC1 enligt tillverkarens manual

Resultat

4.3

Provet utfördes med fem olika inställningar i skyddet. Samtliga provades med fasta
inställningar för parametrar a och I>> vilken var avställd under samtliga provningar.
a – är tidsfaktor för karakteristiskt kurva vid inverskarakteristik
I>> – är kortslutningsfunktionen
4.3.1

Utprovning av överlast – när LED-dioden tänds

Linjeströmens värden för vilken enfasig provning utförs är: 16,28,36,56 och 66 A, se första
raden i Tabell 4. För att växla mellan dessa ändras Is-inställningen på skyddet. På tabellens
andra rad visas vilka värden som bör appliceras på testlindningen för att genom omsättning
1/50 simulera linjeströmmen. Strömmarna drivs vidare till skyddet via
strömtransformatorns mätlindning. I detta fall av provning är strömtransformatorn
utebliven och räknas därför fram i manualen angiven omsättning 50/0,26 från
primärsidan/linjeströmmen till sekundärsidan/mätlindningen är den förväntade strömmen
till skyddet. Vid beräknad ström ska antingen LED-dioden börja lysa eller så ska utlösning
ske. Enligt manualen ska skyddet mäta felström per fas och då antas att det inte spelar
någon roll om strömmen appliceras via en eller tre faser, det vill säga skyddet ska reagera
lika.
Tabell 4 Inställt värde för linjeström från första rad omsätts till Testlindning (1/50) och därifrån med omsättninen
50/0,26 till punkter S1 och S2 som input på reläskyddet, syns på 3-e raden

Inställt värde Is [A]

16

28

36

56

66

Test lindning [A]

0,32

0,56

0,72

1,12

1,32

Skyddets input [mA]

83

146

188

292

344
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Resultatet av enfasig och trefasig provning, då LED-dioden tänds framgår i Tabell 5. Här
skiljer sig värden från de förväntade värdena. T ex vid inställning på 56 A förväntas
skyddets LED-diod börja lysa på 292 mA som var beräknat i Tabell 4 men provet visar att
dioden tänds vid 81 mA vid trefasprov och 115 mA vid enfasprov.
Tabell 5 visar värde då LED-dioden tänds ör givna linjeströmvärde

Inställt värde Is [A]

16

28

36

56

Trefasigt prov [mA]

52

60

64

81

Enfasigt prov [mA]

64

83

79

115

4.3.2

Utprovning av överlast – när reläskyddet trippar

Provning utfördes för att hitta strömmens lägsta värden för skyddets utlösning. I tabellen
anges tider för lägsta ström som reläskyddet trippade för på de olika inställningarna. För
inställning av 56 A erhålls en tripp vid 82 mA. Men vid samma inställning för 56 A för
enfasig provning erhålls tripp på 121 mA. Det är uppenbart att tiderna varierar för samtliga
inställningar.
Tabell 6 Utlösningstider för reläskydd vid givna överströmvärde

Inställt värde Is [A]

28

36

56

66

68

70

82

73

119

800

744,4

3006

Enfasigt prov tripp [mA] 121

121

121

121

121

Tid för enfasig prov [s]

113,3

321,7

267,9

8232

Trefasigt
[mA]

prov

16
tripp 67,6

Tid för trefasig prov [s]

4.3.3

14,61

27,72

Jämförelse av en-, två- och trefasigt prov med beräknade värden

I Figur 17 presenteras skillnaden mellan amplituder och tider för en-, två- och trefas
mätningar. Där är det även inlagt värden för beräknad kurva som simulerar 16 A säkring
vilket är de förväntade värdena. Kurvan är beräknad för strömtransformatorns omsättning
mellan primär och sekundär sidan som motsvarar 50/0,26. Den vertikala In-linjen i
diagram ligger på 83 mA och står för högsta beräknade strömamplitud som skyddet inte
ska lösa ut för. Kurvan som visar trefasig ström sträcker sig över In-linjen.
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Figur 17 Jämförelse av utlösningstid för en-, två- och trefasig kortslutningsströmmar med beräknad kurva för 16
A:s inställning på reläskydden. In-gränsen (83 mA)är också inlagd i diagrammen.

Figur 18 visar ett diagram för resultaten då skyddet har ställs in på 66 A och a = 0,2 så
kurvorna i diagramet simulerar 66 Ampers säkring på strömtransformatorns sekundärsida.
Av diagramet framgår det att de värden som fås från provningen inte stämmer överens
med förväntad beräknad kurva för 66A. Det går att konstatera att skillnaden blir större vid
inställning för högre strömmar. I figuren sträcker sig alla uppmätta värden över In-värdet.
Enligt beräkningen för 66 A ska skyddet trippa tidigast vid 344 mA, se Tabell 4 Inställt
värde för linjeström från första rad omsätts till Testlindning (1/50) och därifrån med
omsättninen 50/0,26 till punkter S1 och S2 som input på reläskyddet men det gör det
redan vid 73 mA trefasigt och 121 mA enfasigt vilket kan också ses i Tabell 6.
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Figur 18 Jämförelse av utlösningstid för en-, två- och trefasig kortslutningsströmmar med beräknad kurva för 66
A:s inställning på reläskydden. In-gränsen (344 mA) är också inlagd i diagrammen.

4.3.4

Jämförelse mellan två olika inställningar för
överströmsfunktionen i skyddet

I Figur 19 har skyddet först testats med 16 A:s inställning för att sedan justera parametrarna
till 66 A. De ändrades genom att ställa in reläskyddets överströmsfunktionensvärde I> från
1 till 1,5 och märkströmsfunktionensvärde 𝐼𝑠 från 16 A till 44 A.
Testerna genomfördes en-, två- och trefasigt. Resultaten som erhölls ur dessa prov
redovisas nedan i Figur 19, Figur 20 och Figur 21 för en-, två- och trefasigmätning. Där
framgår det att skyddet trippar med liknande tidsfördröjning för samma amplitud oavsett
om skyddet är inställt på 16 A eller 66 A.
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Figur 19 Enfasig jämförelse då överströmsfunktionenen motsvarar 1, märkströmfunktionen 16 A och
överströmsfunktionenen motsvarar 1,5, märkströmfunktionen 44 A
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Figur 20 Tvåfasig jämförelse då överströmsfunktionenen motsvarar 1, märkströmfunktionen 16 A och
överströmsfunktionenen motsvarar 1,5, märkströmfunktionen 44 A
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Figur 21 Trefasig jämförelse då överströmsfunktionenen motsvarar 1, märkströmfunktionen 16 A och
överströmsfunktionenen motsvarar 1,5, märkströmfunktionen 44 A

4.3.5

Jämförelse av två reläskyddsapparater

För att verifiera om det var fel på reläskyddsapparaten provades en till liknande apparat av
samma typ. I jämförelse mellan de olika apparaternas värdena visar det att de ednast skiljer
sig marginellt. Nedan i Figur 22, Figur 23 och Figur 24 visas noterade värden för en-, tvåoch trefas prov.
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Figur 22 Enfasig jämförelse av två reläskydd
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Figur 23 Tvåfasig jämförelse av två reläskydd
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Figur 24 Trefasig jämförelse av två reläskydd
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5 Diskussion
Efter att en sedvanlig provning utfördes erhölls resultat som visar på att skyddet inte
reagerade som förväntat. Därför gjordes en mera omfattande provning med syfte att
försöka förstå hur provningen ska utföras för arbetets syfte samt att undersöka samband
mellan de olika parametrarna, inställningarna och resultaten. Det är tydligt att erhållna
resultat har samband med varandra, när de ställs upp i diagram så har de ett
sammanhängande, linjärt utseende. Då parametrar ändras så ändras storlek på strömmens
amplituden men inte proportionellt som förväntats.
En möjlig orsak till avvikande resultat på provningarna kan vara att nuvarande provningar
inte har tagit hänsyn till strömtransformatorns börda. Det börda som användes motsvarar
10 𝑘Ω-s resistor plus själva impedansen från OMICRONs trippkontakten. Tillverkaren
anger att det ska bli mellan 1Ω och 20𝑘Ω.
En annan möjlig påverkan av resultatet kan vara att skyddet räknar med Hysteress effekten
och nu är den utebliven eftersom strömmen matas i punkterna S1 och S2 som kommer
efter strömtransformator. Mätning bör provas genom att inkludera strömtransformator.

5.1

Analys av provresultat

Utprovning av överlast – När LED-dioden tänds

Efter provningens resultat, se avsnitt 4.3.1, är det inte möjligt att konstatera hur
omsättningen skall räknas ut för given strömtransformator. I studien räknades nämligen
primärvärdet/linjeström ut till sekundärvärde/mätlindningens värde, vilket är värdet som
skyddet mäter med omsättningen 50/0,26 enligt tillverkarens manual. Resultat visar att
skyddet löser ut för överström innan lastströmmen har kommit upp i gränsvärdet för
verklig överström. Ett sådant värde kan åskådas i Tabell 5 och 6. Då skyddet är inställt till
16 A ska det inte hända att den löser ut för strömmar lägre än 83 mA men LED-dioden
signalerar överström redan vid 64 mA enfasigt och 52 mA trefasigt som kan ses i Tabell 5.
Samma gäller proportionellt för alla värde i motsvarande rad. Frågan om det har räknats
med fel omsättning eller om det är skyddet som löser ut förtidigt? Mätning utfördes på
strömtransformatorns sekundärsida och det kan ha påverkat att den var undantagen. Flera
olika kontroller har utförts utan att hitta orsaken till avvikelserna.
Utprovning av överlast – när reläskyddet trippar

Enligt avsnitt 4.3.2 löser skyddet ut för olika strömamplituder beroende på hur många faser
ström den matas med. I diagram i Figur 17 syns hur kurvan för trefasig ström ligger
innanför In linjen som är på 83 mA. Den löser ut innan, redan vid 67,6 mA. I Figur 15
Minimal utlösningstid för WIC1 enligt tillverkarens manual kan antydas att tripptider
varierar för varje kurva men att alla tre minsta strömamplituder för vilka reläskydden löser
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ut har samma värde. Det som är uppenbart är att tid för tre- och enfasig prov ökar i takt
med inställda värden.
Jämförelse av en-, två- och trefasigt prov med beräknade värden

När diagrammen i Figur 17 & 18 i avsnitt 4.3.3 studeras konstateras att enbart trefasig
kurva från uppmätt värde överstiger given In-värde. För enfasig kurva kan framgår det att
den ska lösa ut enbart för amplitud större än 121 mA vilket inte heller är enlig det som
förväntas då förväntat värde är 83 mA
I Figur 18 har alla tre uppmätta kurvor överstigit In-beräknade värdet. Det är också
uppenbart att det är ännu högre distans till den beräknade kurvan.
Förväntat resultat skulle vara att alla uppmätta värde är i linje med den förväntade kurvan
för 16A respektive 66 A. Skillnadens storlek mellan kurvor i diagrammen visar alldeles för
stora avvikelse så att hänsyn till givna toleranser inte skulle förändra något märkvärdigt.
Jämförelse mellan två olika inställningar för överströmsfunktionen i skyddet

I Figur 19, 20 & 21 i avsnitt 4.3.4 visas att genom att ändra inställningar i skydden så ändras
inte strömmens amplitud märkvärdigt för vilken skyddet ska löser ut för. Då man ändrar
skyddets parametrar till utlösningsvärde fyra gånger större än startvärde, förväntas en kurva
som har proportionellt lång amplitud. Resultat av jämförelse mellan två inställningar för
överströmsfunktion tyder inte på att reläskyddet reagerar vid parameter förändring så som
förväntas. Däremot avspeglas parameterändring genom längre utlösningstid.
Jämförelse av två reläskydds apparater

Resultaten enligt Figur 22, 23 & 24 i avsnitt 4.3.5 visar att de är lika med endast marginella
skillnader. Test av enbart två liknande apparater är inte representativt och utesluter inte att
det kan vara samma fel på båda men minskar drastiskt sannolikheten för detta. Med hänsyn
till att provningarna gav mycket lik resultat från båda skydden så riktas fokus på andra
orsaker till varför resultatet inte är som förväntad.

5.2

Nätstation skyddad av säkringar jämfört nätstation med
reläskydd och brytare

Vid kortslutningsströmmar sex gånger högre än märkströmen ska reläskydd ta 40 ms och
brytare 30 ms, tillsammans 70 ms för att koppla bort felbefäst ledning. För dessa
strömmarna tar säkringen 3-4 ms, säkringsfrånskiljare har mindre vikt här men kommer
också så småningom koppla bort de två ”friska” faser.
Då säkringar används fås snabbare frånkopplingstid och ledningsskydden
(överliggandeskydd) kan ställas in snävare. Bästa option är att kombinera säkringsskydd
med reläskydd för att få både snabbhet och bra överlastskydd. Elsäkerhetsverket
föreskriver (ELSÄK-FS 2008:1, kap 5, 8 §) att bland annat vid jordslutningar ska
felbortkopplingstid ske automatiskt inom 500 ms [16].
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5.3

Analys av metod

Val av tillämpad provningsmetod är i enlighet med tidigare provningspraxis för reläskydd
på Vattenfall. Att erhållna mätvärden är korrekta visar upprepning av liknande mönster
mätresultaten. För att utesluta WIC1s beroende av andra apparater och deras egenskaper så
bör provningen utföras i en nätstation. Om så skulle ske är det möjligt att eliminera
misstankar om uteblivna effekter från strömtransformatorn, apparaternas impedanser och
annat. Tillverkarens provningsätt som anges i manualen anses inte tillräcklig, då den enbart
gäller för väl bestämda delar av reläskyddens funktioner. Även om mätningarnas resultat
inte överensstämmer med förväntat resultat. Det dokumenterades att vald metod inte
lämpar sig.
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6 Slutsatser
Genom utförande av en sedvanlig provning fastställs att skyddet inte löser ut vid givna
inställningar. Det går inte att påvisa att skyddet begränsar överström enligt inställda värden.
Då skyddet matades med överström löser den oftast ut förtidigt i jämförelse med beräknad
tid. Är det acceptabelt och i enlighet med Vattenfalls riktlinjer att tillverkaren begränsar
provning till en mycket förenklad version? Ska tillverkarens anvisningar till
provningsförfarande anses som tillräckliga?
Det utesluts inte att skyddet fungerar med en annan teknik som inte är förenlig med
nuvarande Vattenfalls provningsmetoder. En av slutsatserna är att det finns anledning att
ställa högre krav på tillverkarens provningsmetod och bättre förklaring för tekniken med
vilken skyddet fungerar.
Förslag till framtida studier

 Genom ett så kallat CT-prov kan mättransformatorns egenskaper kartläggas. Med
provet visualiseras transformatorns omsättningsfel, vinkelfel, mättnadsfaktor den
kan ha linjär- men även exponentiell utseende. Det är mindre sannolikhet att
transformatorns mättnadskurva har påverkan på rapportens avvikande värde men
genom CT-prov kan dess påverkan erhållas och analyseras.
 Försöka att ta reda på genom kontakt med tillverkare om de i sina algoritmer
implementerar en k-faktor vid omräkning av inputströmmar för reläskydd.
 Mer pålitlig provning skulle kunna vara att göra det i fält under driftström och mäta
upp motsvarande ström vid skyddet på S1 och S2 utgångarna. Där skulle man
kunna få mer direkt svar för strömtransformatorns omsättning vid driftström.
 Tillverkarens anvisning att nätstationernas reläskydd inte ska provas är väl
omdiskuterad eftersom personalen är van att regelbundet prova all reläskydd efter
bestämda intervaller. Vattenfall har inte gjort någon djupare analys för den
anvisningen. Det kan vara intressant att jämföra tillverkarens anvisningar med VFriktlinjer.
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