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EXAMENSARBETE 

Framtagning av teknisk specifikation f~r upphandling 
av kontrollanl~ggningar f~r Uddevalla Energi Eln~t AB 

Sammanfattning 
Uddevalla Energi Eln~t AB innehar fem mottagningsstationer som transformerar 
inkommande 40 kV till 10 kV f~r distribution av el till f~retagets kunder. I n~tet finns 6 
produktionsanliggningar, fem vattenkraftstationer med total produktionskapacitet p~ 2 
MW och ett kraftv~rmeverk med produktionskapacitet p 8 MW. 

Pa Uppdrag av Uddevalla Energi Eln~t AB utf~rs detta examensarbete fr att skapa en 
teknisk specifikation som ska ligga till grnnd for en kommande upphandling av ny 
kontrollanl~ggningsutrustning i mottagningsstationerna. 

Den befintliga anl~ggingen ~r uppbyggd p konventionellt vis med numeriska rel~skydd 
och kontrolltavla av mosaiktyp. Rel~skydden anv~nder fiberoptiskkabel f~r att ~verf~ra 
m~tv~rden till driftcentralen. F~r ~vriga funktioner i anl~ggningen anv~nds kopparkabel f~r 
att koppla samman apparater i stationerna. 

I den tekniska specifikationen beskrivs vilka funktioner som de nya rel~skydden ska 
bestyckas med och hur kommunikationen i anl~ggningen ska ske. De anl~ggningsdelar som 
ska bestyckas med nya rel~skydd ~r transformator, lindningskopplare, samlingsskena, 
utg~ende linjer och kondensatorbatterier. Kommunikationen i anl~ggningen kommer att 
ske med protokollet IEC 61850 ver fiberoptisk kabel. IEC 61850 ~r ett 
kommunikationsprotokoll, baserat p~ Ethernet, som inte ~r leverant~rsspecifikt utan en 
branschstandard. Detta m~jligg~r att man kan blanda olika tillverkares produkter utan att 
tappa funktionalitet i anliggningen. 
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BACHELOR'S THESIS 

Creation of technical specification for procurement of 
control systems for Uddevalla Energi EIn~t AB 

Summary 
Uddevalla Energi Eln~t AB owns five transformer substations for transforming the 
incoming voltage of 40 kV to 10 kV for distribution of electricity to the company's 
customers. There are six power stations in their grid, five hydroelectric power stations with 
a total production capacity of 2 MW and one combined heat and power station with a 
production capacity of 8 MW. 

This bachelor's thesis is carried out on behalf of UEEAB in order to establish a technical 
specification that will serve as basis for an upcoming procurement of control systems for 
their transformer substations. 

The existing facilities are constructed in a conventional manner with numerical protection 
relays and a control board of "mosaic type". The protection relays use optic cable to 
transmit measured values to the operational centre. For other functions in the facilities, 
copper cable is used to connect devices within the station. 

The technical specification describes the functionality which the new protection relays will 
be equipped with and how the communication within the substation will be setup. Devices 
within the substation that are to be fitted with new protection relays are transformers, tap 
changers, busbars, feeder lines and capacitor banks. The communication within the 
substation will be carried by fiber optic cables and it will be structured by the 
communication standard IEC 61850. IEC 61850 is a communication protocol, based on 
Ethernet, which is developed to be an industry standard instead of being manufacturer 
specific. This enables the possibility to mix different manufacturers products without loss 
of functionality within the substation. 
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F~rord 
Vid f~rdigst~llande av detta examensarbete slutf~rs min utbildning p~ H~gskolan V~st, 
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Omslagsbild: Uddevalla Energi Eln~t AB:s norra mottagningsstation. 
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Nomenklatur 
3I0 Summastr~m, vid normaldrift ~r v~rdet teoretisk noll ampere. 

3U0 Summasp~inning, vid normaldrift ~r v~rdet teoretiskt noll volt. 

Ethernet 

GOOSE 

HMI 

1/0 

IED 

IRF 

RMS 

RTU 

RTSP 

Samlingsnamn for standardiserade metoder for att anordna 
datorkommunikation. 

Generic object oriented system event 

Human-machine interface, p~ svenska m~nniska-maskin-kommunikation. 

Input/ output. 

Intelligent electronic device, modernt rel~skydd. 

Internt rel~fel. 

Root mean square, likriktat medelv~rde. 

Remote terminal unit, omvandlar och ~verf~r signaler fr~n station till 
driftcen tral. 

Rapid tree spanning protocol 

M~tpunkter tas p~ en analog signal med viss frekvens, f~r att sedan kunna 
omvandla den till en digital signal. 

Smart Grid Framtidens eln~t med datoriserad styrning f~r att kunna ~ka effektiviteten, 
tillg~ngligheten, tillf~rlitligheten och ekonomin i n~tet. 

Sampla 

SPA-buss Kommunikationsbuss inom kontrollanl~ggningen som anv~nder sig av 
ljussignaler ~ver fiberkabel f~r att kommunicera. 

STRI 

UEEAB 

Swedish transmission research institute, forskar och utf~r prover pa 
h~gsp~nningsprodukter. 

Uddevalla Energi Eln~t AB, det eln~tsbolag som ~ger och ansvarar f~r eln~tet 
inom U ddevalla kommun. 
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1 Inledning 
F~r ~verf~ring av elektrisk energi finns det, beroende pa spinningsniv~, olika krav pa 
vilken utrustning och vilka skyddsfunktioner som ska anv~ndas. Gemensamt f~r 
samtliga ~r att de beh~ver n~gon typ av skydd och kontrollanlagging. Med j~mf~relse 
av h~gre spinningsniv~er, 10 kV och upp~t, s~ anv~nds liknande utrustning p~ 
kontrollanlaggingssidan. Med kontrollanl~ggning avser man system f~r man~ver och 
indikering, larm, felsignaler, registrering och felbortkoppling [1]. I 
felbortkopplingssystemet ~terfinns rel~skydd som anv~nds f~r att skydda 
anl~ggningsdelar s~ som transformator och utg~ende ledningar. Tidiga rel~skydd var 
uppbyggda av olili:a elektromekaniska rel~er. Ett modert relaskydd namnges Intelligent 
Electronic Device, hr efter IED, och best~r principiellt av en dator. IED:er utf~r 
samma arbete som de tidigare rel~skydden, men med modern teknik kan man bygga 
upp fler och mer avancerade funktioner. Man kan idag anv~nda en enhet f~r att styra 
och skydda en transformator och exempel p~ s~dana funktioner som kan styras och 
~vervakas i samma enhet ~r spinningsreglering, ~verstr~ms- och jordfelsskydd. 

1. 1 Bakgrund 
Uddevalla Energi Eln~t AB, h~r efter UEEAB, har i sitt n~t fem mottagningsstationer 
f~r transformering 40-/10 kV. I varje station finns tv~ krafttransformatorer som 
matar var sin samlingsskena med utg~ende slingmatade n~t. F~r att kunna skydda och 
kontrollera ing~ende anl~ggningsdelar i stationerna, s~ som transformatorer, 
samlingsskenor och brytare f~r utg~ende ledningar, anv~nds kontrolltavla och 
rel~skydd. Pi kontrolltavlorna finns utrustning f~r att kunna man~vrera och ~vervaka 
stationerna. Exempel p~ funktionalitet ~r att man kan ~ndra kopplingsl~ge pa brytare 
och effektfr~nskiljare, l~sa av belastningsstr~mmar f~r utg~ende linjer och se 
f~rbrukad aktiv- och reaktiveffekt. Fr~n UEEAB:s driftcentral kan man v1a 
fj~rrkontroll kontrollera sina stationer p~ samma s~tt som lokalt i stationen. 

UEEAB har, med avseende p~ f~rldrad utrustning, beslutat att i samtliga fem 
mottagningsstationer uppgradera sin kontrollanl~ggningsutrustning. Huvuduppgiften 
med examensarbetet ~r att ta fram en teknisk specifikation for upphandling av nya 
rel~skydd. I arbetet ing~r ~ven att ta fram hur skydden ska kommunicera med 
varandra och vrig utrustning inom stationen samt i f~rl~ngningen till driftcentralen 
via RTU:n, Remote Terminal Unit. RTU:n har i uppgift att fungera som 
kommunikationsbrygga mellan driftcentralen och stationen. Den overs~tter data s~ att 
b~da anl~ggningarna "talar samma spr~k". 

F~retaget beslutade under v~ren och sommaren r 2012 att utf~ra en uppgradering av 
den befintliga stationskontrollen i varje enskild mottagningsstation, dvs. uppgradering 
av MMK, M~nniska-Maskin-Kommunikation och RTU. Man beslutade att 
uppgradera RTU:erna (en per mottagningsstation) f~r att mjligg~ra anslutning av 
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peksk~rmdator. Datorn ska fungera som lokal kontrolltavla och ers~tta befintlig 
MMK. Den befintliga kontrolltavlan, som ~r av mosaik-typ, virtualiseras ist~llet d~ i 
RTU:ns mjukvara. N~r en s~dan uppgradering utf~rs ben~mner man MMK ist~llet 
HMI, Human-Machine-Interface. 

P grund av brister i enhetlighet mellan mottagningsstationernas signallistor, ~r en del 
av arbetet att ta fram nya signallistor for UEEAB:s stationer. 

1.2 ~versikt ~ver tidigare arbeten 
I ett tidigare examensarbete for UEEAB uppr~ttades en ny felbortkoppingsfilosofi 
och det utfordes samtidigt revidering av selektivplaner for mottagningssstationerna 
M1 och M2 [2]. Denna felbortkopplingsfilosofi har anvants som delgrund i 
uppr~ttande av den tekniska specifikationen. 

Svenska Kraft~t har publicerat dokument som beskriver deras krav p~ hur en 
kontrollanl~ggning i deras n~t ska vara utformad [3-13]. Problematiken med dessa 
tekniska riktlinjer ~r att de ~r angivna f~r det svenska stamn~tet och inte 
mellanspinningsn~tet. Deras krav p~ anliggningsutformningen blir f~r h~rda och ~r 
inte ekonomiskt f~rsvarbara p~ l~gre spinningsniver. Detta g~r att de inte ~r direkt 
overs~ttningsbara till detta examensarbete. Delar av dokumenten gar att anv~nda 
samt att konstruktionsprinciper gar att f~rst~ och vers~tta s~ att de gar att anv~nda 
som referenser i detta arbete. 

I det examensarbete som Anders Persson utf~rt p~ uppdrag av d~tida 
ElektroSandberg, studeras hur man kan anv~nda ett rel~skydd av fabrikatet Vamp 
som generatorskydd och hur skyddet kommunicerar med ~vriga anl~ggningsdelar. I 
rapporten j~mf~rs och beskrivs olika typer av kommunikationsprotokoll som kan 
implementeras i en eldistributionsanl~ggning [14]. 

1.3 Syfte, m~l och avgr~nsningar 
Arbetet utf~rs med syfte att kunna uppr~tta en teknisk specifikation som ska fungera 
som ett underlag f~r en kommande upphandling av ny kontrollanl~ggningsutrustning 
fr UEEAB:s mottagningsstationer. M~let med arbetet ~r att skapa 
kontrollanl~ggningar som b~de ~r moderna, drifts~kra och l~tta att arbeta med. 
Underlaget kommer ~ven att anv~ndas som dokumentationsunderlag f~r hur de olika 
anliggningarnas funktion och vilken utrustning som de ~r bestyckade med, men ocks~ 
som underlag f~r internutbildningar p~ de egna anl~ggningarna. 

Studien ~r anpassad endast f~r UEEAB:s stationer och ~r inte generell. Den omfattar 
inte ny st~llverksutrustning, nytt f~rrkontrollssystem, nytt hj~lpkraftsystem och inte 
nya HMI-peksk~rmsdatorer. 
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2 Metod 
Kontroll av befintlig anliggningsutrustning sker dels p~ plats i de olika stationerna och 
dels via anl~ggningsdokumentationen. Information om ny 
kontrollanl~ggningsutrustning s~ks efter hos ett antal av de st~rre tillverkarna t.ex. 
ABB AB, Siemens AB och Schneider Electrics AB. Som referens f~r anl~ggningens 
utformning och val av skyddsfunktioner kommer Svenska kraftn~ts riktlinjer f~r 
kontrollanl~ggningar att studeras [3-13]. Microsoft Excel anv~nds f~r framst~llning av 
listor f~r funktioner, signallistor, f~rreglingsscheman och ritningar p~ s~ v~l befintlig 
som ny anl~ggning. Autodesk Autocad anv~nds f~r att skapa blockscheman ~ver 
funktioner, ritningar p~ ny anliggning och fr att skapa f~rklarande ritningar pa 
anl~ggningsdelars funktioner. Till en b~rjan uppr~ttas separata specifikationer i 
Microsoft Word f~r var och en av de olika anlaggingsdelarna som ska bestyckas med 
IED:er, dvs. transformator, ledningar, kondensatorbatterier, spanningsreglering och 
samlingsskenor. Dessa specifikationer tas fram med felbortkopplingsfilosofin som 
grund f~r funktionsval [2]. D~refter sammanfogas dessa med ~vriga relevanta 
dokument for att skapa den tekniska specifikationen. 

3 UEEAB:s mottagningsstationer 

3.1 A/Im~nt 
Eln~tet som UEEAB ~ger best~r av 40- och 10 kV h~gspinningsn~t samt 0,4 kV 
lagspinningsn~t. Fr~n 40 kV-n~tet f~rs~rjer UEEAB Uddevalla med el via fem 
mottagningsstationer. I n~tet ing~r ocks~ fem stycken vattenkraftstationer med 
sammanlagd produktionskapacitet p~ 2 MW och ett kraftv~rmeverk med en 
produktionskapacitet p~ 8 MW.[2] 

3.2 40/10 kV mottagningsstationerna 
Stationerna ~r uppbyggda med tv~ transformatorer som transformerar den 
inkommande spinningen p~ 40- till 10 kV. Transformatorerna matar varsin separat 
samlingsskena. M~jlighet finns ~ven att koppla samman samlingsskenorna vid 
underh~ll, service eller bortfall av n~gon transformator. Den station som skiljer sig p~ 
denna niv~ ~r M1 som ansluter sina transformatorer till samlingsskenorna via dubbla 
brytare. Fr~n samlingsskenorna matas sedan det slingmatade 10 kV n~tet. 

M1 presenteras med separat enlinjeschema i bilaga A och som referens for de ~vriga 
mottagningsstationerna anv~nds M3, med enlinjeschema som presenteras i bilaga B. 

3 



Framtagning av teknisk specifikation for upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

4 Rel~skyddets uppbyggnad och funktion 

4.1 Alim~nt 
Behovet av att skydda sin anliggning mot fel och onormala tillst~nd har funnits lika 
l~nge som v~rt kraftsystem. Rel~skydd anv~nds f~r att kunna skydda olika v~rdefulla 
anl~ggningsdelar i ett elkraftsystem. Ordet rel~ kommer av den klassiska utformningen 
av rel~skydd som i sina tidigaste former bestod av elektromekaniska rel~er. Skydden ~r 
uppbyggda s~ att vid fel eller onormalt tillst~nd avge impuls f~r bortkoppling av den 
del som avses att skydda. Ett rel~skydd har en ungef~rlig arbetsgang enligt f~ljande [1] 
[14]: 

1. Fel i anl~ggningsdel som man avser skydda uppst~r 

2. Den prim~ra felstorheten omvandlas via transformator till en sekund~r storhet 
som skyddet enklare kan hantera och m~ta. 

3. Skyddet j~mf~r det sekund~ra v~rdet med funktionsv~rdet som skyddet ~r 
inst~llt pa. 

4. Det sekund~ra v~rdet ~verskrider funktionsv~rdet och skickar ut en 
utl~sningsimpuls till objektets brytare. 

5. Brytaren kopplar bort felbeh~ftad anl~ggningsdel och felstorheterna upph~r. 

4.2 Historiskt 
Det f~rsta ~verstr~msskyddet med inverttidkarakteristik utvecklades av ASEA ~r 1905 
och anv~nde sig av bl~sb~lgar f~r att bygga upp tidsf~rdr~jningen. Senare, ~r 1918, 
utvecklades de f~rsta elektromekaniska rel~erna som implementerades i rel~skydd och 
dessa typer av skydd anv~nds ~n idag i ~ldre anliggningar. Ett s~dant rel~ fungerar 
som en elektromagnet. En elektromagnet ~r uppbyggd av en h~stskoformad j~rnk~rna 
med en ledare lindad kring sig (vanligast koppar). I k~rnans gap finns ett metallbleck 
som ~r ledat i ena ~nden och p~verkar en kontakt i den andra. Vid utg~ngsl~get, i det 
h~r fallet n~r ingen str~m flyter genom ledaren, s~ ligger metallblecket i sitt yttre lige 
och kontakten r ~ppen. N~r sedan str~m flyter genom ledaren s~ skapas en kraft, 
som ~r proportionellt mot str~mmen i kvadrat, vilket fr metallblecket att r~ra sig mot 
k~rnan och sluter kontakten. Ett ~verstr~msskydd av elektromekanisk typ fungerar i 
sin enklaste form p~ detta s~tt. N~r felstr~mmen uppn~r minst inst~llda v~rde, s~ 
"~vervinner" den av magnetf~ltet alstrade kraften ~ver den fj~der som haller tillbaka 
metallblecket. Detta resulterar i att kontakten sluts och utl~sningsimpuls skickas till 
brytaren [1]. 

Under 1960-talet b~rjade man utveckla ny teknik fr skydd av anliggningsdelar. Man 
b~rjade med hj~lp av elektronik, s~ som transistorer och dioder, att utveckla statiska 
rel~skydd. Med hj~lp av denna nya teknik kunde man skapa digitala signaler som 
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senate kommer att kunna tolkas av mikroprocessorer. De statiska rel~skydden kom 
med m~nga nya f~rdelar, s~ som l~gre effektf~rbrukning och l~ngtidsstabilitet. N~got 
som ocks~ m~rktes i anl~ggningarna var att de tog mindre plats ~n sina 
elektromekaniska f~reg~ngare. Pa 1980-talet kom de microprocessorbaserade 
rel~skydden, som har samma principiella uppbyggad som de statiska. De nya 
enheterna kom med b~ttre prestanda ~n sina f~reg~ngare och den f~rfinade tekniken, 
som var uppbyggt p~ relativt billiga komponenter resulterade i att priserna sj~nk. Idag 
installerar man i Sverige bara microprocessorbaserade enheter [1]. 

4.3 Uppbyggnad av statiska och microprocessorbaserade 
rel~skydd 

Vid anslutning av m~tstorheterna fr ett statiskt eller microprocessorbaserat rel~skydd 
g~rs inga skillnader. Str~mmar och spinningar ansluts pa skyddets baksida via yttre 
str~m- och spinningstransformatorer fr att skyddet ska kunna klara av att m~ta de 
annars f~r stora m~tstorheterna. F~r att inte skyddet ska m~ta de st~rningar som 
normalt finns i anlggningen filtreras de inkommande m~tstorheterna i n~gon typ av 
filterkrets. Det ~r efter denna filterkrets som de olika typerna av skydden b~rjar skiljas 
~t i funktion. Vanligast ~r att de statiska skydden RMS-omvandlar m~tstorheten f~r att 
d~refter tolka om v~rdet ~r normalt eller onormalt. I det microprocessorbaserade 
rel~skyddet samplas den analoga m~tstorheten f~r att senare kunna behandlas av 
microprocessorn med hj~lp av n~gon form av numerisk algoritm [1]. 

Den numeriska tekniken hat fort med sig att de moderna rel~skydden kan byggas upp 
med fler och mera avancerade funktioner. Tack vare att de moderna komponenterna 
tar mindre plats, s~ f~r man idag plats med skydd som tidigare tog upp ett helt skp i 
en liten lda som numera namnges med IED ist~llet f~r det traditionella namnet 
rel~skydd [1]. 

5 Kommunikationsstruktur inom stationen 

5.1 Alim~nt 
Fr att kunna styra och ~vervaka sina anliggningar i n~tet beh~vs n~gon form av 
kommunikation, b~de f~r att kontrollera anlaggningarna lokalt och via driftcentralens 
fj~rrkontroll. Detta examensarbete ber~r kommunikationen inom stationen, mer 
specifikt fr~n IED till RTU. ~verf~ringsmedia som valts fr kommunikationen ~r 
fiberoptisk kabel och kommunikationsprotokollet som valts ~r IEC 61850. Anledning 
till att detta protokoll valts ~r att det inte ~r tillverkarspecifikt utan en standard som de 
flesta producenter av moderna rel~skydd kan hantera. Detta inneb~r att man kan 
anv~nda flera olika tillverkares produkter i anliggningarna och fortfarande ha kvar 
fullt st~d f~r alla funktioner. Tanken med den nya kommunikationen ~r att kunna 
~verf~ra mer information fr~n stationerna in till driftcentralen och ~ven kunna ta bort 
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mycket av det befintliga kablage som idag finns. Anledningen till att man vill ta bort 
det befintliga kablaget ~r f~r att l~ttare kunna f~lja hur anl~ggningen ~r 
sammankopplad och fungerar. Standarden v~ljs ocks~ med syn p framtiden di EC 
61850 innehller m~nga kontrollm~jligheter och funktioner som kommer att kr~vas i 
framtida "smart grid" [15). 

5.2 Stationernas befintliga kommunikationsstruktur 
Den lokala kommunikationen i UEEAB:s anl~ggningar best~r idag av SPA-buss[16] 
och kopparkabel. SPA-bussen [16] anv~nder sig av fiberoptisk kabel f~r ~verf~ring av 
digital data och anv~nds fr~mst f~r att f~r att l~sa felstorheter i rel~skydden men ~ven 
f~r att ~ndra dess inst~llningar. Spinnings- och str~mm~tv~rden p~ 40- och 10 kV 
niv~erna ~verf~rs ocks~ p~ denna buss. F~r den ~vriga analoga utrustningen i 
stationerna anv~nds kopparkabeln. Den anv~nds f~r t.ex. man~vrering av brytare och 
f~r att l~sa av l~gesindikeringar. I stationerna ~r alla man~vrar, indikeringar och 
m~tv~rden anslutna till en kontrolltavla, f~r att lokalt kunna styra och kontrollera 
anl~ggningen. All anslutning mot kontrolltavlan sker via kopparkabel. Fr att kunna 
ha samma kontroll over stationerna i driftcentralen som lokalt i stationerna, ansluts 
och sammankopplas de tv~ systemen i en RTU som konverterar och ~verf~r data till 
och fr~n driftcentralen [17]. 

5.3 Kommunikationsprotokollet IEC 61850 
Utvecklingen av IEC 61850-standarden inleddes i b~rjan p 2000-talet och skapades 
utifr~n elkraftindustrins efterfr~gan pa gemensamma kommunikationsl~sningar. 
Problemet som d~ ptalades var svrigheterna med att ha utrustning fr~n olika 
tillverkare i sina anl~ggingar och deras of~rm~ga att kommunicera med varandra. 
2004 var arbetet med att ta fram den nya standarden fardig och 2006 kom den f~rsta 
kompletta produkten ut [15). 

IEC 61850 ska fungera som en utbyggbar datamodell som anv~nder sig Ethernet for 
att ansluta till enheter. Media som kan anv~ndas ~r vanlig n~tverkskabel (RJ45) och 
fiberoptisk kabel. F~rdelen med fiberoptiken ~r att den kan anv~ndas i milj~er med 
elektriska st~rningar, s~ som i elkraftanl~ggningar. Funktioner finns f~r att kunna 
uppt~cka st~rningar och avbrott p~ kommunikationsv~gen. Om avbrott finns 
kommer enheten sj~lv att lagra informationen som ska s~ndas till dess att 
kommunikationsv~gen ~terst~llts. Om ringtopologi anv~nds kan datatrafiken med 
hj~lp av RTSP, Rapid Tree Spanning Protocol, automatiskt omdirigeras vid avbrott 
eller ~verbelastning, till den l~mpligaste s~ndningsv~gen [15]. 

Den horisontella kommunikationen, allts~ kommunikation mellan IED:er, s~nds med 
en funktion som ben~mns Generic Object Oriented System Event, h~refter GOOSE. 
GOOSE ~r en inbyggd datas~kerhetsfunktion i IEC 61850 och ~r en stor del av 
sj~lvdiagnostiken i protokollet. Fr att s~kerst~lla att alla enheter fungerar skickas alltid 
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data ~ven om det inte skett n~gon statusf~r~ndring i anl~ggningen. Detta sker med ca 
20 sekunders mellanrum. N~r det sker en statusf~r~ndring i anl~ggningen skickas data 
direkt, dvs. h~ndelsebaserad kommunikation. 1EC 61850 anv~nder sig av 
kommunikationsmetoden "Broadcast", vilket betyder att data som skickas sands ut till 
samtliga enheter i n~tverket men att endast den enhet som avses som mottagare av 
data "lyssnar". F~r att s~kerst~lla att informationen kommit fram till mottagaren 
korrekt, ~ters~nds informationen i sin helhet. Overf~ringshastigheten ~r h~g, STRI 
har genomf~rt tester som visat att GOOSE ~r 3-5 ms snabbare ~n traditionella 
elektriska signaler som gar fr~n bin~ra utg~ngar till bin~ra ingangar [15]. 

5.4 Stationernas nya kommunikationsstruktur 
Som n~mnts i avsnittet 4.1 byggs den nya kommunikationen i anl~ggningen upp med 
fiberoptisk kabel och IEC 61850. Schema for hur enheter kopplas samman i stationen 
visas i figur 1. 

DC 
Optisk kommunikation med 
1EC-6 1850 

- Kommunikation via Kabel RTU560 

SWITCH 
Analoga 
in gngar 

SWITCH SWITCH 

IED IED 
Skena A10 

IED IED IED 
Skena B10 

IED 

Figur 1. Enlinjeschema ~ver hur enheter i stationen ansluts och kommunicerar med varandra. 

IED:er f~r de olika skenorna grupperas per skena, som tv~ subn~tverk. F~r varje 
skena ska det sedan finnas en switch (flera vid behov av portar) som kontrollerar och 
f~rdelar kommunikationen mellan IED:er p~ den egna skenan och det ~vriga 
n~tverket. Skenornas switchar ~r ocks~ anslutna till varandra f~r att f~ redundans vid 
avbrott p~ en kommunikationsv~g. Overst i n~tverket finns den switch d~r RTU:n 
och skenornas switchar ~r anslutna och skapar d~rmed en ringtopologi f~r att erh~lla 
bra redundans. 
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6 Beskrivning av funktioner i ny kontrollanl~ggning 
Kapitel 6 i denna rapport utg~rs av ett utdrag fr~n den tekniska specifikation som 
tagits fram i detta examensarbete. Den tekniska specifikationen finns i sin helhet hos 
UEEAB som ett internt dokument. Funktions- och utformningskrav pa den nya 
anl~ggningen har diskuterats fram med handledare och grundas dels i den tidigare 
framtagna felbortkopplingsfilosofin [2], samt i den dokumentation och information 
som studerats inf~r arbetet [1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20]. For att ~ka 
f~rst~elsen f~r funktioners syfte beskrivs dessa under allm~nt i varje delfunktion. 

6.1 Alim~nt 
Di UEEAB:s mottagningsstationer inte ~r utf~rda med identisk utrustning i alla fem 
stationerna kan behovet av funktioner skilja sig n~got stationerna mellan. Den 
tekniska specifikationen som tagits fram i detta examensarbete, beskriver vilka 
funktioner som sammantaget rekommenderas. Detta inneb~r att vid upphandling tas 
de funktioner som inte kan appliceras i anlaggningen bort, pa grund av avsaknad av 
viss utrustning. I bilaga C visas vilken befintlig skyddsbestyckning anlaggningarna 
inneh~ller. Skydden i anl~ggningarna ~r samtliga av numerisk typ, men inte av samma 
modell och tillverkare. 

Med hj~lp av den tidigare framtagna felbortkopplingsfilosofin [2] har nya 
skyddsfunktioner tagits fram. UEEAB har haft vissa ~nskem~l p~ ut~kad 
funktionalitet ut~ver den som beskrivs i filosofin [2] och dessa funktioner har 
implementerats i den tekniska specifikationen. Blockschema over de nya 
skyddsfunktionerna visas i bilaga D. 

Alla nya enheter som specifikationen behandlar avses vara utforda som IED:er med 
grafiska displayer, dock med undantag fr~n spinningsregleringsenheterna. I 
displayerna presenteras information som namns i de olika funktionsbeskrivningarna. 
Tanken ~r att vid bortfall av den HMI-peksk~rm som ska uppf~ras i stationen, ska 
anl~ggningen fortfarande vara fullt funktionsduglig. Enheterna ska med hj~lp av 
displayen vara programmerbar direkt p~ enheten. 

Alla tidsinst~llningar som nimns avses ha uppl~sning p~ 0,01 s om inte annat skrivs. 

UEEAB kr~ver att samtliga IED:er ska bestyckas med provdon "ABB Combitest 
RTXP-18? eller "ABB-Combitest RTXP-2P. Enheternas likstr~msmatning samt 
spinnings- och str~mkretsar ska kopplas via provdonen. Aven skyddens 
utl~sningsimpulser ska kopplas via provdonet. Provdonens funktion ska utformas s~ 
att n~r provhandtaget ansluts ~ppnas spinningskretsar, kortsluts str~mkretsar och 
utl~sningsimpulser blockeras. De olika kontakterna i provdonen mirks p~ l~mpligt 
s~tt f~r att ~versk~dligt veta vilka kretsar kontakterna ~r anslutna till. 
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6.2 Transformatorskydd 
Transformatorn anses ofta som den viktigaste och dyraste utrustningen 1 en 
anl~ggning. D~rf~r finns fler skyddsfunktioner ~n fr vriga anl~ggningsdelar. I detta 
avsnitt beskrivs vilka skyddsfunktioner som ska anv~ndas f~r att skydda UEEAB:s 
transformatorer. 

6.2.1 Alim~nt 
I den grafiska displayen p~ transformatorskydden ska aktuella m~tv~rden presenteras 
for P, Q, U40kV, U 10kV, I40 kV, I 10 kV och lindningskopplarl~ge. M~tv~rdena 
ska g~ att f~ra ~ver till RTU s~ att tillgang bade finns lokalt och via fj~rrkontroll. 

Skyddsfunktioner som vid funktion skickar utl~sningsimpuls till brytare, ska samtidigt 
aktivera brytarfelsskydd. Brytarfelsskyddet beskrivs separat i kapitel 6.4.4. 

Skyddet ska vara bestyckat med st~rnings- och h~ndelseskrivare. St~rningsskrivaren 
ska minst utf~rd s~ att data fr~n de tre senaste st~rningarna kan lagras i skyddet med 
maximal samplingsfrekvens. Handelseskrivaren ska vara bestyckad for att kunna lagra 
minst 200 av de senaste h~ndelserna och med d~r tillh~rande information som finns 
tillg~ingligt i skyddet. H~ndelser som minst ska lagras ~r starter, utl~sningar, 
brytarl~gesindikeringar och h~gsta uppm~tta felstr~mmar och felsp~nningar. Data 
som skapas i st~rningsskrivaren och hindelseskrivaren ska g~ att ~verf~ra till RTU s~ 
att den finns tillg~nglig lokalt i stationen och f~r driftcentralen via fj~rrkontrollen. 

Str~nings- och h~ndelseskrivarfunktionerna anv~nds f~r att s~kerst~lla att data 
dokumenteras ~ven d~ IED inte har n~gon tillg~nglig kommunikationsv~g. 

6.2.2 lndikeringar 
Skyddet ska vara utformat for att kunna ansluta l~gesindikeringar f~r 40 kV- och 10 
kV-brytare, 40 kV- och 10 kV-fr~nskiljare och jordningskopplare p~ transformatorns 
nedsida. Detta f~r att minska delen kabel utanf~r den t~nkta fiberoptiska verf~ringen 
och f~r att f~renkla integreringen av utrustningen i den nya kontrollanl~ggningen. 
Indikeringar ska kunna ~verf~ras till RTU fr att kunna h~mtas till stationens HMI 
dator och till driftcentralen via fj~rrkontrollen. I tabell 1 visas vilka indikeringar som 
ska visas pa skyddets front. Vid aktiverad funktion ska dess indikeringsdiod, med 
angiven f~rg, t~nda sig. 
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Tabell 1. versikt ~ver indikeringar p~ skyddet, rader med kursiv stil avser funktioner som inte 
appliceras i samtliga stationer. 

F~rg pi 
Funktion LED 
Skydd i/ ur drift Gr~n/sl~ckt 
IRF RGd 
Id> utl~st R6d 
ISm start Gul 
ISm1 utl~st R~d 
ISm2 utl~st RGd 
JS start Gul 
JS1 utl~st R~d 
JS2 ut~st R~d 
40kV NUS steg 1 Rod 
40kV NUS steg2 Rid 
10kV NUS steg 1 RGd 
10kV NUS steg 2 R~d 
10kV NUS steg 3 R~d 
10kV NUS steg 4 RGd 
10kV NUS steg 5 Rod 

F~rg p~ 
Funktion LED 
10kV20 kOhm Rod 
BFS utl~st Rod 
Gasvakt larm Rod 
Gasvakt utl~st Rod 
Expl.ventil utl~st Rod 
Tryckvakt LK utl~st Rod 
Oljetemp. larm R~d 
Oljetemp. utl~st R~d 
Oljeniv~ onormal R~d 
Fel Kylutr. Rid 
Fel str~mningsvakt Rod 
Lindningstemp. larm Rod 
Lindningstemp. Utl~st Rod 
Ljusbigsvakt utlost Rod 
Avst~lld Ljnsbdgsvakt Rod 

6.2.3 Stabiliserat differentialskydd [Id>] 

6.2.3.1 Allmiint 
Det stabiliserade differentialskyddet utg~r skydd mot kortslutningar i transformatorn 
och ~vrig utrustning inom skyddsgr~nserna. Gr~nserna utg~rs av 
str~mtransformatorerna p~ ovan- och nedsida av transformatorn. Skyddet arbetar 
enligt Kirchhoffs f~rsta lag, som beskriver att str~mmar in i en punkt ska vara lika 
med str~mmar ut ur punkten. Detta g~r att om fel intr~ffar utanf~r skyddsomr~det 
p~verkas inte skyddet. 

6.2.3.2 Utf~rande 
Skyddet ska vara trefasigt m~tande och konstruerat f~r att fungera med och utan 
mellanstr~mstransformatorer. Skyddet ska vara stabiliserat f~r fel utanf~r sitt 
skyddsomr~de och ~ven mot andra och femte ~verton f~r att skydda mot felaktig 
funktion vid inkoppling och overmagnetisering av krafttransformatorn. 
Stabiliseringsgraden ska vara inst~llbar minst mellan 20-50% av m~rkstr~m (In) och 
utl~sningstiden ska vara max 40 ms. Skyddet ska bestyckas med mjlighet f~r att 
automatiskt kunna kompensera f~r den oms~ttningsskillnad som lindningskopplaren 
ger upphov till. 

Vid utl~sning av differentialskyddet ska tillslag av transformatorbrytarna blockeras 
b~de lokalt och p~ fj~rrkontroll. 

10 



Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanlaggningar fr Uddevalla Energi 
El~t AB 

6.2.4 ~verstr~msskydd 40 kV [ISm] 

6.2.4.1 Alim~nt 
Overstr~msskyddet anv~nds f~r att skydda transformator mot ~verlast och 
kortslutningsstr~mmar. Skyddet ska ~ven utg~ra reserv f~r samlingsskenans 
~verstr~msskydd. 

6.2.4.2 Utf~rande 
Skyddet ska vara oriktat trefasigt m~tande med minst tv~ strm- och tidssteg. Ett 
grovsteg som ska fungera som kortslutningsskydd och ett finsteg som ska fungera 
som ~verlastskydd. Bda stegen ska ha en tidsinst~llning p~ minst 0-10s. 

6.2.5 Jordfelsskydd 40 kV [JS] 

6.2.5.1 Alim~nt 
Jordfelsskyddet anv~nds f~r att skydda transformatorn mot jordfel. Skyddet miter 3I0 
p~ 40 kV-skenan med hj~lp av str~mtransformatorer. Vid normalfall ~r v~rdet n~ra 
noll, men vid avvikelse aktiveras skyddsfunktionen. D~ jordfel ~r det vanligaste felet i 
en transformator utg~r skyddet en viktig skyddsfunktion. 

6.2.5.2 Utf~rande 
Skyddet ska vara oriktat och minst tv~ steg ska finnas, ett grovsteg och ett finsteg. 
B~da ska ha inst~llbar tidsf~rdr~jning p~ minst 0-10s. Skyddet ska bestyckas med 
frigivningsspinningskrav f~r att f~rhindra obefogad utl~sning vid t.ex. parallellning 
med tv~ transformatorer. Frigivningsspinningen ska m~tas fr~n befintliga 
sp~inningstransformatorer p~ uppsidan av transformatorn, alternativt direkt p~ 
transformatorns nollpunkt p~ uppsidan via spinningssats. 

6.2.6 Nollpunktssp~nningsskydd 40 kV [NUS40] 

6.2.6.1 Alim~nt 
NUS:et ska s~kerst~lla bortkoppling av ~verliggande nit vid jordfel p~ inmatningen till 
stationen. P~ ovansida transformator anv~nds NUS n~r det finns m~jlighet att mata 
effekten fr~n samlingsskenan till det ~verliggande n~tet. I UEEAB:s n~t ~r det endast 
MI (bilaga A) som denna m~jlighet finns. 

F~r funktion kr~vs 3U0-spinning som m~ts med hj~lp av spinningssats p~ 
transformatorns uppsida. Normalt ~r spinningen n~ra noll volt. 

6.2.6.2 Utf~rande 
Skyddet ska vara bestyckat med minst ett tidssteg med inst~llbar tidsf~rdr~jning p~ 
minst 0-10s. Skyddet ska bestyckas fr att l~sa ut transformatorbrytarna vid 
detektering av fel. Automatik kr~vs fr att v~lja 40kV spinningssats i f~rh~llande till 
kopplingsl~ge. Skyddet l~ser ut samtliga transformatorbrytare vid detektering av fel. 
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6.2.7 Nollpunktssp~nningsskydd 10 kV [NUS10] 

6.2.7.1 Alim~nt 
NUS:et ska fungera som jordfelsskydd for samlingsskenan, men ven som 
reservskydd f~r utg~ende ledningars jordfelsskydd. Skyddet bestyckas med ett antal 
steg som passar den anlggning som det ska implementeras i. F~r varje steg v~ljs vilka 
anliggningsdelar som ska kopplas bort beroende p~ hur vanligt f~rekommande det ~r 
med jordfel i dem. 

6.2.7.2 Utf~rande 
Skyddet ska vara bestyckat med minst fyra tidssteg med inst~llbar tidsf~rdr~jning p~ 
minst 0-10s. F~rslagsvis l~ser steg ett ut brytare f~r kondensatorbatterier, steg tv~ 
l~ser ut brytare f~r linjer med stor del luftlinje, steg tre l~ser ut brytare f~r 
samlingsskenor och steg fyra loser ut transformatorns brytare. Steg fyra ska resultera i 
tillslagsblockering av transformatorbrytare b~de lokalt och f~r man~ver via 
fj~rrkontroll. 

IM1 ska minst fem steg finnas f~r att ocks koppla bort produktionsanl~ggingarna. 

Skyddet ska ocks~ bestyckas f~r att kunna detektera h~g- ohmiga jordfel p~ minst 
20 000 2. Vid detektering av fel ska skyddet endast avge signal. 

6.2.8 Vaktenhet 
Vaktenheten anv~nds f~r att hantera de utl~sningsimpulser och larmsignaler som de 
olika transformatorvakterna genererar vid fel i anl~ggningen. Vid utl~sningsimpuls ska 
vaktenheten koppla bort fel med avsedd brytare och vid larm ska larmsignalen 
vidarebefordras till transformatorns IED. 

6.2.8.1 Gasvakt [GJ 
Gasvakten anv~nds f~r att snabbt kunna uppt~cka gasbildning inuti transformatorn. 
Gas kan t.ex. bildas vid lindningskortslutning vilket leder till forangning av 
isolermaterial kring lindning. Vakten ~r en mekanisk givare placerad i toppen p~ 
transformatorn, i inloppet till expansionsk~rlet. Givaren ~r uppbyggd av en flott~r 
som normalt flyter p~ oljeniv~n. N~r gas bildas och samlas i det hus d~r flott~ren 
finns, s~ sjunker flott~ren och genererar larmsignal och/eller utl~sningsimpuls. 

Vaktenheten ska vara bestyckad for att kunna hantera gasvaktens signaler f~r liten 
respektive kraftig gasbildning. Vid liten gasbildning ges felsignal av vakten. Vid kraftig 
gasbildning ska vaktenheten l~sa ut transformatorns samtliga brytare momentant. Vid 
behov ska signalen/impulsen fr~n gasvakten impulsfngas och tidskorrigeras. 
Utl~sningssignal fr~n gasvakt ska generera i tillslagsblockering av 
transformatorbrytarna, b~de lokalt och pa fj~rrkontrollen. 
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6.2.8.2 Explosionsventil [EX] 
Pa transformatorerna i M1 (bilaga A) finns det installerade explosionsventiler. 
Ventilen placeras i transformatorns lock och best~r av ett fj~derbelastat lock som vid 
normalfall sluter t~tt mot transformatorns lock. Vid fel i transformatorn kan det bli 
kraftiga tryckstegringar pa grund av ljusb~gar som av olja och annat material bildar 
gas. F~r att inte trycket ska f~rst~ra transformatorn slipper ventilen ut det bildade 
vertrycket och genererar en utl~sningsimpuls vid inst~llt v~rde. 

V aktenheten ska 
explosionsventilen 
transformatorbrytare 

bestyckas f~r att kunna hantera utl~sningsimpuls fr~n 
p~ transformatorn. Vid utl~sning ska samtliga 
l~sas ut momentant. Vid behov ska impulsen fr~n 

explosionsventilen impulsf~ngas och tidskorrigeras. Utl~sningsimpuls ska generera 
tillslagsblockering av transformatorbrytarna, b~de lokalt och p~ fj~rrkontrollen. 

6.2.8.3 Tryckvakt, lindningskopplare [pLK] 
Tryckvakten finns placerad p~ lindningskopplarl~dan och anv~nds f~r att hindra 
sprangning av lindningskopplarl~dan. I vakten finns en kontakt som, vid onormal 
tryckstegring inuti lindningskopplaren, sluts och skickar utl~sningsimpuls till 
vaktenheten. 

Vaktenheten ska bestyckas f~r att kunna hantera utl~sningssignal fr~n tryckvakten p~ 
lindningskopplaren (pLK). Vid signal fr~n pLK ska transformatorbrytarna l~sa ut 
momentant. Vid behov ska signalen fr~n tryckvakten impulsfngas och tidskorrigeras. 
Vaktenheten ska vid utl~sning blockera tillslag av transformatorbrytarna b~de lokalt 
och pa fj~rrkontrollen. 

6.2.8.4 O/jetemperaturgivare [T] 
Oljetemperaturgivaren ~r placerad i transformatorlocket i f~r ~nda m~let avsedd ficka. 
Enheten ~r utf~rd i tv~ delar, en givardel och en m~tardel. M~tardelen finns placerad 
pa l~mplig plats p~ transformatorn d~r man l~tt kan l~sa av temperaturen, d~ den 
inneh~ller en analog temperaturvisare. P~ m~tardelen finns det tre inst~llbara 
signalskalor, en f~r temperaturlarm, en f~r utl~sning av transformator och en fr 
styrning av kylutrustning. 

Vaktenheten ska bestyckas f~r att kunna hantera larmsignal och utl~sningsimpuls fr~n 
oljetemperaturgivaren. Vid utl~sningsimpuls fr~n givaren ska transformatorbrytarna 
l~sa ut momentant. Utl~sning ska generera i blockering av tillslagman~ver till 
transformatorbrytarna b~de lokalt och via fj~rrkontrollen. 

6.2.8.5 Oljeniv~givare [N] 
D~ oljan inte bara fungerar som kylmedia i en transformator utan ~ven som 
isolermedia, ~r det viktigt att ~vervaka oljeniv~n s~ att den inte understiger en kritisk 
niv~. Givaren ~r placerad i toppen p~ transformatorn, p~ expansionsk~rlet. 
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Vaktenheten ska bestyckas f~r att kunna hantera larmsignal fr~n oljeniv~givaren f~r 
0normal oljeniv~. 

6.2.8.6 Lindningstemperaturgivare [T] 
Oljetemperaturen i transformatorns ~ndras relativt l~ngsamt n~r belastningen varierar. 
F~r att f~ en r~ttvis temperaturindikering p~ transformatorns inre anv~nds 
lindningstemperaturgivare. D~ det ~r sv~rt att placera ett m~telement direkt p~ 
lindningen anv~nds en str~mtransformator som ~r kopplad i serie med en av 
lindningarna. Till str~mtransformatorn finns ett v~rmeelement kopplat, som ~r 
placerat i en oljefylld temperaturficka i transformatorns lock. Temperaturen m~ts 
sedan i fickan och blir d~ summan av den omgivande oljetemperaturen och 
lindningstemperaturen. 

Vaktenheten ska bestyckas f~r att kunna hantera larmsignal och utl~sningsimpuls fr~n 
lindningstemperaturvakten. Vid utl~sningsimpuls fr~n givaren ska 
transformatorbrytarna l~sa ut momentant. Utl~sning ska generera i blockerat tillslag 
av transformatorbrytarna b~de lokalt och via fj~rrkontrollen. 

6.2.8.7 Ljusb~gsvakt 
Ljusb~gsvakten anv~nds f~r att snabbt koppla bort ljusb~gar som kan uppst~ inuti 10 
kV-st~llverket. Det ~r viktigt att snabbt koppla bort denna typen av fel da ljusb~gar i 
st~llverk utvecklar stor effekt vilket kan resultera i f~rst~rd utrustning och 
personskador. Det finns tv~ huvudenheter for vakten (en per skena) och i vartannat 
fack sitter en ljuskinslig ljusb~gsdetektor placerad. Vanligt ~r att vakten ~ven ~r 
bestyckad med ett str~mvillkor som mste uppfyllas f~r funktion. Detta f~r att 
f~rhindra obefogade utl~sningar vid fotoblixtar, blinkande lampor etc. Den 
sistn~mnda utrustningen finns dock inte i UEEAB:s anliggning. 

Vaktenheten bestyckas f~r att, vid utl~sningsimpuls fr~n vakten, kunna l~sa ut 
samtliga (T1 och T2) transformatorbrytare. Vid utl~sning ska vaktenheten blockera 
tillslag av transformatorbrytarna b~de lokalt och via fj~rrkontrollen. Ljusb~gsvakt 
finns endast i station M1 (bilaga A). 

6.3 Spiinningsreglering 
D~ belastningen i n~tet varierar, varierar ocks~ spinningsniv~n p~ grund av det 
sp~innings fall som uppstar. Det ~r viktigt att sv~ngningar i spinningsnivan regleras f~r 
att inte p~verka kundens elkvalitet. Ber~kning av sp~inningsfallet (U) i en ledning 
med forsumbar kapacitans: 

P 0 AU= Rx+Xx 
U U 

(1) 

U, ~r spinningen vid belastningen, P, och Q, ~r av belastningen uttagen aktiv 
respektive reaktiv effekt och R och X ~r ledningens impedans. 
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Med hj~lp av spinningsregleringen halls sp~inningsniv~n j~mn ~ver dygnet. 
Regleringen best~r av transformatorns lindningskopplare med tillh~rande motordrift 
och automatik till denna. Lindningskopplarens uppgift ~r att ~ndra oms~ttningen p~ 
transformatorn f~r att behlla den inst~llda spinningsniv~n. Lindningskopplaren ~r 
uppbyggd (per fas) av kontakter som ~r anslutna till olika varv i lindningen p~ 
transformatorn. Sj~lva kopplingsanordningen ~r uppbyggd av en huvudkontakt och en 
motst~ndskontakt. Hur lindningskopplaren arbetar beskrivs med hj~lp av figur 2, 3, 4, 
5 och 6 [18]. 

1 2 
0 3 

0 

0 0 

Figur 2. Utgangslige f~r koppling, huvudkontakt (HK) sluten mot lindning ett och motst~ndskontakt 
(MK) ~ppen. 

2 

0 

3 
0 

0 

Figur 3. Koppling inleds med att MK sluts mot lindning tv~. En cirkulerande str~m uppst~r mellan 
lindningarna. 

1 
0 

2 

0 

3 
0 

0 

Figur 4. HK bryter str~mmen som flyter genom lindning ett och belastningen gar nu endast genom MK 
och lindning tv~. 
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1 
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2 
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Figur 5. HK sluts mot lindning tv~ och kortsluter motst~ndet. Belastningsstr~mmen gar nu endast 
genom HK. 

1 
0 

2 

0 

3 
0 

0 

3 
0 

0 

Figur 6. MK kopplas bort fr~n lindningen och kopplingsf~rloppet ~r fullbordat. 

Fr att f~ h~jd s~kerhet mot elektronikfel utf~rs spinningsregleringen som en separat 
enhet fr~n transformatorskyddet. I en transformators IED £inns generellt annars 
denna funktion integrerad. 

6.3.1 lndikeringar 
De indikeringar som ska visas p~ skyddet sj~lvt eller en tillh~rande enhet i anslutning 
till skyddet, visas i tabell 2. Indikeringar som ska visas ~r om skyddet ~r i- eller ur drift, 
internt fel, reglerings l~ge hand eller automatiskt, reglering upp resp. net samt 
~verstr~ms- och underspinningsblockering aktiverad. Vid aktiv funktion som nimns 
ovan, ska dess indikeringsdiod med angiven f~rg t~nda sig. Indikeringarna ska kunna 
h~mtas till RTU:n i stationen f~r ~verf~ring till driftcentral och lokal HMI-dator. 
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Tabell 2. Tabellen visar vilka indikeringar som ska finnas pa enhetens front. 

Funktion F~rg p~ LED 

Automatik i/ur drift Gr~n/sl~ckt 

IRF RGd 

Auto Gr~n 

Hand R~d 

UN RGd 

UL R~d 

U< Blockering R~d 

I> Blockering RGd 

6.3.2 Lindningskopplarautomatik 
Enheten ska vara utf~rt s~ att spinningen kan m~tas i 10 kV-m~tpunkten p~ nedsidan 
av transformatorn och reglera lindningskopplaren f~r att h~lla en stabil sp~inningsniv~ 
p~ det underliggande n~tet. F~r att kunna erh~lla den spinningsniv som ~r ~nskv~rd 
ska f~ljande parametrar kunna st~llas in: 

• Sp~nningsniv~. Avser den systemspinning n~tet ska bibeh~lla. Skalan ska 
minst vara inst~llbar mellan 90-110% av huvudsp~nningen (Uh). 

• D~dband. Motsvarar det omr~de dr spinningsniv~n anses godk~ind och 
lindningskopplaren inte ska ~ndra oms~ttning (ligre/h~gre). Skalan ska minst 
vara inst~llbar mellan 0,5-3% av den inst~llda sp~nningsniv~n. 

• Reglertid: Avser den tid sp~nningen m~ste ha en h~gre/l~gre niv~ ~n den 
~nskv~rda spinningsniv~n p~ n~tet innan lindningskopplaren kopplar om 
oms~ttningen. Ska bestyckas med tidsskala minst 15-120s. 

I figur 7 visas tydligare vad de olika inst~llningarna avser ha f~r p~verkan p~ 
spinningsregleringen. 
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Reglertid 

O 
C 
U o 
0 
·O o 

~vre reglergr~ns 
Verklig sp~nning 

~nskad sp~nning 

Undre reglergr~ns 

Figur 7. Hur de olika inst~llningarna p~verkar spinningsregleringen. 

Enheten ska vara utf~rd s~ att m~jlighet finns att ~ndra driftformer enligt: 

• Hand och automatik. M~jlighet att v~lja att manuellt/automatiskt styra 
lindningskopplaren. Anledning till att man vill ha m~jlighet att styra 
lindningskopplaren manuellt ~r f~r att t.ex. erh~lla samma spinningsniv~ p~ 
transformatorerna inf~r parallellning. Lindningskopplarna st~lls i l~ge hand 
~ven under den parallella driften for att automatikerna inte ska kompensera 
mot varandra. 

• Oka- och minskaman~ver. Anv~nds n~r man manuellt ~ndrar 
lindningskopplarens l~ge. 

Dessa man~vrar ska ~ven vara tillg~ngliga b~de direkt fr~n enheten, eller separat enhet 
i anslutning till huvudenheten, via tryckknappar eller vred och via RTU:n for styrning 
fr~n lokal HMI-dator och fj~rrkontroll. 

6.3.3 Skydd/blockeringar 
D~ lindningskopplaren ~ndrar oms~ttning p transformatorn, ~ndras ocks~ 
spinningsniv~n och storleken p~ belastningsstr~mmen. F~r att inte skada 
transformatorn och underliggande utrustning anv~nds blockering av 
lindningskopplarman~ver. 

Om ~verliggande n~tet f~rsvinner finns det inget spinningsb~rv~rde f~r automatiken 
att m~ta. Detta kommer att resultera i att automatiken vill ~ka oms~ttningen d~ den 
uppfattar spinningsnivan som f~r lg. Automatiken kommer att forts~tta att skicka 
~ka-signal tills det att lindningskopplaren nr sitt ~versta l~ge. Om 
lindningskopplaren ~r i den positionen n~r n~tet ~terf~r sin spinning, kommer den att 
h~lla en skadlig spinningsniv~ p transformatorns 10 kV-sida. F~r att detta inte ska 
h~nda finns en underspinningsblockering som blockerar automatiken att man~vrera 
lindningskopplaren vid f~r lg spinningsniv~. 
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D~ lindningskopplarens lindningar oftast har klenare dimensionering ~n 
transformatorns lindningar, s~ m~ste de skyddas mot h~ga str~mmar. Det g~rs med 
~verstr~msblockeringen som p~ samma s~tt som underspinningsblockeringen hindrar 
automatiken fr~n att man~vrera lindningskopplaren. 

6.3 .3 .1 Underspiinningsblockering [U<] 
Enheten ska bestyckas s att vid angivet l~gsta v~rde p~ spinningsniv~n ska blockering 
av lindningskopplarmanver ske. Skyddet ska minst bestyckas med skalan 70-90% av 
Un. 

6.3.3.2 ~verstr~msblockering [ISm LK] 
Enheten ska bestyckas s~ att vid angivet str~mv~rde ska blockering av 
lindningskopplarman~ver ske. Skyddet ska bestyckas f~r att blockera man~ver vid 
95% av lindningskopplarens m~rkstr~m. 

6.4 Samlingsskeneskydd 
F~r att skydda samlingsskena och transformator mot kortslutningar p~ 
samlingsskenan, anv~nds samlingsskeneskydd. D~ skenorna matas med h~g 
kortslutningseffekt ~r det viktigt att koppla bort dessa fel snabbt for att inte skada 
anl~ggningen. 

6.4.1 AlIm~nt 
Den grafiska displayen som finns p~ enheten ska bestyckas f~r att visa felstr~mmar 
och belastningsstr~mmar. Str~mmarna ska ~ven vara tillg~ngliga f~r RTU:n f~r att 
kunna ~verf~ras till lokal HMI-dator och till driftcentralen via fj~rrkontrollen. Skyddet 
ska g~ att programmera direkt med hj~lp av den grafiska displayen. 

Skyddet ska vara bestyckat med h~ndelse- och st~rningsskrivare. St~rningsskrivaren 
ska vara utf~rd s~ att data fr~n de tre senaste st~rningarna kan lagras i skyddet med 
maximal samplingsfrekvens. Handelseskrivaren ska vara utf~rd f~r att kunna lagra 
minst 200 av de senaste h~ndelserna och all tillh~rande information som finns i 
skyddet. H~ndelser som minst ska lagras ~r starter, utl~sningar, brytarl~gesindikeringar 
och uppm~tta felstr~mmar och felsp~nningar. Data som skapas i st~rnings- och 
h~ndelseskrivaren ska g~ att h~mta till RTU:n f~r ~verf~rning till lokal HMI-sk~rm 
och till fj~rrkontrollen. 

6.4.2 lndikeringar 
Via skyddet ska det aktuella kopplings- och driftl~get f~r samlingsskenan med 
tillh~rande 10kV-brytare och jordningskopplare h~mtas. Dessa man~vrar och 
indikeringar ska vara tillg~ngliga f~r RTU:n f~r att kunna ~verf~ras till stationens 
HMI-dator och till driftcentralen via fj~rrkontrollen. Indikeringar som ska visas p~ 
skyddets front ~r skyddets driftlige, internt fel, om ~verstr~msskyddet miter in fel, 
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~verstr~msskydd och brytarfelsskydd utl~st samt l~gt gastryck i brytare (tabell 3). Vid 
aktiverad funktion ska dess indikeringsdiod med angiven f~rg t~nda sig. 
Tabell 3. Indikeringar med tillh~rande diod som ska finnas p~ skyddsenheten. 

Funktion F~rg p~ LED 

Skydd i/ur drift Gr~n/sl~ckt 

IRF RGd 

ISm start Gul 

ISm1 utl~st RGd 

ISm2 utl~st Rod 

BFS utl~st R~d 

Brytare P< RGd 

6.4.3 ~verstr~msskydd [ISm] 
F~r att kunna skydda st~llverk och transformator mot kortslutningar och h~ga 
str~mmar p~ samlingsskenan anv~nds verstr~msskydd. F~r st~rre anl~ggningar kan 
det ~ven finnas ett separat jordfelsskydd f~r att komplettera NUS:et och utg~ra 
ytterligare skyddsfunktioner p~ samlingsskenan. I UEEAB:s anliggningar anv~nds 
dock endast NUS:et som skydd for mot jordfel. 

Skyddet ska vara trefasigt str~mm~tande med tv~ tids- och str~msteg: 

• ISm1 0-10s. Anv~nds som kortslutningsskydd. 

• ISm2 0-10s. Anv~nds som ~verlastskydd. 

6.4.4 Brytarfelsskydd [BFS] 
BFS anv~nds f~r att s~kerst~lla bortkoppling vid fel i anl~ggningen. N~r ett skydd 
miter in fel i anliggningen skickas en utl~sningsimpuls till den egna brytaren. 
Samtidigt startar brytarfelsskyddet som efter inst~lld tid skickar utl~sningsimpuls till 
~verliggande brytare om inte felet ~r bortkopplat inom inst~llt tidsv~rde. 

Skyddet ska vara bestyckat s~ att n~r IED fr samlingsskenan skickar 
utl~sningsimpuls till den egna brytaren ska brytarfelsskyddet starta och med inst~llbar 
tidsf~rdrjning l~sa ut ~verliggande 40 kV-brytare. Tidsf~rdr~jningen ska vara minst 
vara inst~llbar med 0-10s. Funktionen anv~nds inte p~ transformatorns 40kV sida. 

6.4.5 L~g gasniv~ brytare [P<] 
Skyddet ska bestyckas f~r att kunna hantera ledningsbrytarens larmsignal f~r lag 
gasniv~. 
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6.5 Ledningsskydd 

6.5.1 AlIm~nt 
Den grafiska displayen som finns p~ enheten ska bestyckas fr att visa felstr~mmar 
(jordfels- och kortslutningsstr~mmar) och belastningsstr~mmar. V~rdena ska ~ven 
vara tillg~ngliga fr RTU:n f~r att kunna ~verf~ras till lokal HMI-dator och till 
driftcentralen via fj~rrkontrollen. Skyddet ska g~ att programmera direkt med hj~lp av 
den grafiska displayen. 

Skyddet ska vara bestyckat med h~ndelse- och st~rningsskrivare. St~rningsskrivaren 
ska vara utf~rd s~ att data fr~n de tre senaste st~rningarna kan lagras i skyddet med 
maximal samplings frekvens. H~ndelseskrivaren ska vara utf~rd f~r att kunna lagra 
minst 200 av de senaste h~ndelserna och all tillh~rande information som finns i 
skyddet. H~ndelser som minst ska lagras ~r starter, utlsningar, brytarl~gesindikeringar 
och uppm~tta felstr~mmar och felspinningar. Data som skapas i st~rnings- och 
h~ndelseskrivaren ska g~ att h~mta till RTU:n f~r ~verf~rning till lokal HMI-sk~rm 
och till fj~rrkontrollen. 

6.5.2 lndikeringar 
Via skyddet ska det aktuella kopplingsl~get f~r 10kV-brytare och jordningskopplare 
kunna h~mtas in. Dessa man~vrar och indikeringar ska vara tillg~ngliga f~r RTU:n f~r 
att kunna ~verf~ras till stationens HMI-dator och till fj~rrkontrollen. Indikeringar som 
ska visas pa skyddets front visas i tabell 4. Vid aktiverad funktion ska dess 
indikeringsdiod med angiven f~rg t~nda sig. 
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Tabell 4. lndikeringar som ska synas pa ledningsskyddets front. Rader med kursiv stil avser funktioner 
som inte appliceras p~ samtliga utg~ende fack. 

Funktion F~rg pa LED 

Skydd i/ ur drift Gr~n/slickt 

IRF R6~d 

ISm start Gul 

ISml utl~st Rod 

ISm2 utl~st R~d 

ISm3 utl~st RGd 

ISmr start Gul 

ISmr1 utlost Rid 

ISmr2 utl~st Rod 

ISmr3 utlost Rod 

Funktion F~rg p~ LED 

JSr start Gul 

JSr utl~st R6d 

JSt utl~st Rod 

BFS utl~st Rod 

Ai aktiverad Rod 

SAi utfrd Rod 

FAi utfrd Rod 

Definitiv utl. Ai Rid 

Brytare P< Rod 

6.5.3 Oriktat ~verstr~msskydd [ISm] 
Fr att skydda utg~ende linje mot h~ga str~mmar anv~nds ~verstr~msskydd. Det 
oriktade skyddet till~mpas p~ utgende ledningar med m~jlighet att mata effekten ut 
fr~n st~llverket. D~ m~jlighet finns att v~nda effektriktningen, t.ex. med ansluten 
produktionsk~lla, till~mpas riktat ~verstr~msskydd (kapitel 6.5.4). 

Skyddet ska vara trefasigt str~mm~tande med m~jlighet att m~ta tv~fasigt. Tre tids 
och str~msteg ska finnas: 

• ISm1 0-10s. Anv~nds som snabbsteg. 

• ISm2 0-10s. Om t.ex. Abonnentstation finns l~ngt in pa ledningen anv~nds 
steget som l~ngre kortslutningsskydd. 

• ISm3 0-10s. Om ISm anv~nds som l~ngre kortslutningssteg anv~nds ISm3 
som ~verlastskydd. 

Vid fel p~ egen ledning ska skyddet blockera utl~sning av samlingsskeneskydd. 

6.5.4 Riktat ~verstr~msskydd [ISmr] 
P~ utg~ende linjer med anslutna produktionsk~llor som kan ~ndra effektriktningen 
appliceras riktade ~verstr~msskydd. Detta f~r att f~rhindra obefogad utl~sning vid fel 
p~ annan linje d~ produktionsk~llan kan v~nda effektriktningen och mata 
kortslutningseffekt motsatt normal riktning. 

22 



Framtagning av teknisk specifikation fir upphandling av kontrollanliggningar fir Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

Skyddet ska vara trefasigt str~mm~tande med m~jlighet att m~ta tv~fasigt. Tre tids 
och str~msteg ska finnas och stegen ska g~ att st~lla p~ olika riktningar i f~rh~llande 
till varandra. Stegen ska vara bestyckade med tidsinst~llning p~ 0-10s. 

Vid fel p egen ledning ska skyddet blockera utl~sning av samlingsskeneskydd. 

6.5.5 Riktat jordfelsskydd [JSr] 
F~r att f~rhindra obefogad utl~sning av jordfelsskyddet vid fel p~ annan linje, 
anv~nds riktat skydd. Vid jordfel p~ utg~ende linje bidrar hela ledningsn~tet som ~r 
anslutet till samma samlingsskena som felande linje, med kapacitiva felsstr~mmar. Det 
riktade skyddet hindrar obefogad utl~sning genom att "kr~va" ett riktningsvilkor p~ 
felstr~mmen. P~ s~ vis kopplas aldrig felstr~mmar som flyter mot annan ledning bort. 

Till skillnad fr~n jordfel p~ friledning s~ kan kabeljordfel ha en annorlunda 
felkarakteristik. I en kabel kan det uppsta intermittenta jordfel, t.ex. vid intr~ngning av 
fukt i kabeln som skapar ett fel som "~tert~nder" d~ fukten avdunstar och kabeln 
sedan ~terfuktas. 

Skyddet ska bestyckas for att kunna detektera och koppla bort jordfel, intermittenta 
fel (inklusive ~tert~ndande kabelfel) och vara stabilt mot felaktig utl~sning av brytare 
p~ frisk ledning. Skyddet ska minst bestyckas med: 

• Minst 5000 Q k~nslighet i reaktansjordat n~t med 5A resistor. 

• Inst~llning av nollpunktsspinningsniv~ f~r funktion 

• Tidsinst~llning 0-10s. 

6.5.6 Transientm~tande jordfelsskydd [JSt] 
Moderna microprocessorbaseradeskydd har sv~righeter med att m~ta alla typer av 
intermittenta kabeljordfel. Ett modernt skydd miter dem totala felstorheterna av 
grundfrekvens och filtrerar bort ~vertoner, vilka d ses som st~rningar. P~ grund av 
detta kan skyddet "missa" kabelfel d~ skyddet kan filtrera bort felet som st~rningar. 
F~r att med s~kerhet kunna koppla bort denna typ av fel anv~nds en separat enhet, ett 
transientm~tande skydd ('wischer-rel~"). Skyddet m~ter p~ den f~r~ndring som sker 
d~ felet intr~ffar och inklusive ~vertoner [1]. 

Skyddet ska fungera som till~ggsskydd fr att med s~kerhet kunna koppla bort 
~tert~ndande kabelfel. Skyddet ska vara av analogm~tande "wischer-rel~-typ". Skyddet 
ska bestyckas f~r att kunna koppla bort ~tert~ndande jordfel med riktningsbesked p~ 
f~rsta str~mtransienten. Skyddet ska ha tidsinst~llning 0-10s. 

6.5.7 ~terinkopplingsautomatik[Ai] 
Aterinkopplingsautomatik installeras i huvudsak p~ luftlinjer. Anledningen till det ~r 
att den st~rre delen av de fel som intr~ffar p~ denna typ an n~t ~r ~verg~ende och kan 
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~terinkopplas automatiskt [1]. I UEEAB:s n~t har man som regel att linjer med 
maximalt 20 % kabel bestyckas med ~terinkopplingsautomatik. 

Skyddet ska bestyckas f~r att klara ~terinkoppling av egen linje med minst tv~ steg. Ett 
snabbt ~terinkopplingssteg och ett f~rdr~jt ~terinkopplingssteg. Stegen ska bestyckas 
med tidsinst~llning p~ minst 0,3-90s. 

6.5.8 Brytarfelsskydd 
Skydden ska vara bestyckade s~ att n~r skyddet skickar utl~sningsimpuls till den egna 
brytaren ska brytarfelsskyddet starta och med inst~llbar tidsf~rdr~jning l~sa ut 
samlingsskenans brytare. Tidsf~rdr~jningen ska vara minst vara inst~llbar med 0-10s. 

6.5.9 L~g gasniv~ brytare 
Skyddet ska bestyckas for att kunna hantera ledningsbrytarens larmsignal for lag 
gasniv~. 

6.5.10 Nollpunktssp~nningsvalsautomatik 
Vid anv~ndande av dubbla brytare p~ transformatorns 10 kV-sida, som i station M1 
(bilaga A), beh~vs en automatik f~r att indikera vilken av brytarna som ~r tillslagen 
och d~refter v~lja vilken av skenornas spinningssats jordfelsskydden ska m~ta 3U0 p~. 
Normalt driftfall i UEEAB:s station M1 ~r att transformator T1 matar skena A10 och 
transformator T2 matar skena B10 (bilaga A). 

Automatik ska finnas, i jordfelsskyddet eller som separat enhet, for att automatiskt 
v~lja nollpunktsspinning beroende p~ det aktuella kopplingsl~get. Automatiken 
beh~ver endast finnas i M1 (bilaga A) d~ detta ~r den enda stationen med dubbla 
10kV-brytare per transformator. 

6.5.11 Optioner 

6.5.11.1 Fellokalisering 
Skyddet ska vara bestyckat f~r att kunna lagra data p~ fel som uppst~tt p~ den matade 
ledningen. Data ska vara i form av kortslutnings-/jordslutningsstr~m alternativt 
impedans (ohm) och str~cka (km) ut p~ ledningen. Data ska kunna h~mtas till RTU:n 
f~r ~verf~ring till lokal HMI-dator och till driftcentralen via fj~rrkontrollen. 

6.6 Kondensatorbatteriskydd 

6.6.1 AlIm~nt 
Den grafiska displayen ska kunna visa felstr~mmar (kortslutnings-, jordfels- och 
obalansstr~mmar) och belastningsstr~mmar. Dessa m~tv~rden ska ~ven vara 
tillg~ingliga f~r RTU:n fr ~verf~ring till lokal HMI-dator och till fj~rrkontrollen. 
Skyddet ska g~ att programmeras direkt med hj~lp av displayen. 
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Skyddet ska vara bestyckat med st~rnings- och h~ndelseskrivare. St~rningsskrivaren 
ska vara utf~rd s~ att data fr~n de tre senaste st~rningarna kan lagras i skyddet med 
maximal samplings frekvens. H~ndelseskrivare ska kunna lagra minst 200 av de senaste 
h~ndelserna och all tillh~rande information som finns i skyddet. H~ndelser som minst 
ska lagras ~r starter, utl~sningar, brytarl~gesindikeringar och uppm~tta felstr~mmar 
och felsp~nningar. Data som skapas i st~rnings- och h~ndelseskrivaren ska g~ att 
h~mta till RTU:n f~r ~verf~rning till lokal HMI-sk~rm och till fj~rrkontrollen. 

6.6.2 lndikeringar 
Via skyddet ska det aktuella kopplingslaget for egen 10kV-brytare och 
jordningskopplare kunna h~mtas in. Dessa m~tv~rden ska ~ven vara tillgingliga f~r 
RTU:n f~r ~verf~ring till lokal HMI-dator och till fj~rrkontrollen. Indikeringar som 
ska visas pa skyddets front beskrivs i tabell 5 och vid aktiverad funktion ska dess 
indikeringsdiod med angiven f~rg t~nda sig. 
Tabell 5. lndikeringar som ska finnas pa kondensatorbatteriskyddet. 

Funktion F~rg pa LED 

Skydd i/ ur drift Gr~n/sl~ckt 

IRF R6~d 

ISm start Gul 

ISml utl~st R~d 

ISm2 utl~st R~d 

JSr start Gul 

JSr utl~st RGd 

Obal. Larm RGd 

Obal. Utl~sning R~d 

BFS utl~st R6d 

Brytare P< R~d 

6.6.3 ~verstr~msskydd [ISm] 
Overstr~msskyddet anv~nds f~r att skydda kondensatorbatteri och tillh~rande 
anslutningskabel mot ~verlast och kortslutning. 

Skyddet ska vara oriktat, minst tv~fasigt m~tande och med minst tv~ tids- och 
str~msteg. Ett grovsteg som ska fungera som kortslutningsskydd och ett finsteg som 
ska fungera som ~verlastskydd. Bda med en tidsinst~llning p~ minst 0-10s. Vid 
funktion ska blockeringsimpuls skickas till ~verliggande skydd. 

25 



Framtagning av teknisk specifikation for upphandling av kontrollanliggn ingar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

6.6.4 Riktat jordfelsskydd [JSr] 
Skyddet beskrivs i kapitel 6.5.5. 

6.6.4.1 Utf~rande 
Skyddet ska vara riktat i minst tv~ steg med inst~llbar tidsf~rdr~jning p~ minst 0-10s. 
Ett steg ska fungera som snabbsteg och ett som grovsteg. For de olika stegen ska 
str~mmens riktningsvillkor g att st~lla individuellt. Skyddet ska bestyckas med 
inst~llbar nollpunktssp~nningsniv~ f~r funktion. Skyddet ska ~ven bestyckas f~r att 
klara en k~nslighet p~ minst 5000 Q k~nslighet i reaktansjordat n~t med 5A resistor i 
nollpunkten. 

6.6.5 Nollpunktssp~nningsvalsautomatik 
Skyddet beskrivs i kapitel 6.5.10. 

6.6.6 Obalansskydd [lub] 
Kondensatorbatteriet ~r uppbyggt av flera kondensatorelement, ofta sammankopplade 
i s~ kallad "dubbelt Y" eller "H-koppling" (fgur 8). Det vanligast forekommande felet 
i ett batteri ~r genomslag hos en h~rva eller linda i ett enskilt batterielement. Detta 
genererar f~rh~jd spinning p~ ~vriga friska element och eftersom elementen ~r 
k~nsliga fr ~verspinning (dimensionerade fr 10 % ~verspinning) m~ste fel av 
denna typ kopplas bort. Obalansskyddet anv~nds f~r att koppla bort denna typ av fel 
genom att m~ta den obalansstr~m som uppstr och flyter genom batteriets elektriska 
mittpunkt d fel i enskilt element uppst~r, se figur 8 [19]. 

Kondensatorelement 

I Obalansstr~m 

1 
Figur 8. Enlinjeschema f~r m~tning av obalansstr~m i ett "H-kopplat" kondensatorbatteri. 

Skyddet ska bestyckas med tv~ str~m- och tidssteg. Steg ett ska endast avge signal vid 
funktion. Steg tv~ l~ser vid funktion ut den egna brytaren och startar BFS. Stegen ska 
ha inst~llbar tidsf~rdr~jning p~ minst 0-10s. 
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6.6. 7 Brytarfelsskydd [BFS] 
Skyddet beskrivs i kapitel 6.5.8. 

6.6.8 L~g gasniv~ brytare [P<] 
Skyddet ska bestyckas f~r att kunna hantera larmsignal fr~n kondensatorbatteriets 
brytare f~r lg gasniv~. 

6.7 Man~ver 
Skydden ska bestyckas f~r att kunna man~vrera de tillh~rande brytarna vid man~ver 
fr~n RTU. Rak man~ver ska g~ att utf~ra via tryckknappar p~ facket och som d~ inte 
~r anslutet till IED eller f~rreglingskretsar. Detta f~r att m~jligg~ra man~ver vid 
bortfall av IED alt. vid fel i frreglingskretsen. Undantag finns fr 40 kV-st~llverk 
som har rak man~ver i form av man~verspak direkt p~ apparaten. Normal man~ver 
ska anslutas till befintliga forreglingskretsar for att f~rhindra felaktiga kopplingar, som 
kan orsaka person- eller egendomsskada. 

6.8 Signallistor 

6.8.1 Alim~nt 
I signallistan for en station specificeras de olika anl~ggningsdelarnas larm och signaler. 
I stationen finns en signalcentral d~r de olika larmen och indikeringarna visas vid 
funktion. F~r att ~verf~ra signalerna till driftcentralen kan man beh~va gruppera vissa 
signaler f~r att spara p~ I/O-kort, in- och utgangskort, i RTU:n. Vanligt ~r att larm 
grupperas som "A-larm och "B larm" d~r det f~rst n~mnda betyder att ett allvarligt 
fel har uppst~tt och m~ste hanteras snarast. Det sistn~mnda ~r ett mindre allvarligt fel 
som kan hanteras n~stkommande arbetsdag [20]. 

En del av detta examensarbete var att ta fram nya signallistor till 
mottagningsstationerna. Den problematik som finns ~r att varje enskild station har en 
egen signallista med egna ben~mningar f~r funktioner som ~r identiska stationerna 
emellan. 

6.8.2 Nya signallistor 
De nya signallistorna skapades med hj~lp av de befintliga signallistorna och 
stationernas kretsscheman. Samtliga anliggingsdelar kontrollerades fr att f~ fram 
funktioner som ans~gs viktiga och d~rf~r kr~ver larm vid onormalt tillst~nd. 

M~let med arbetet var att skapa signallistor som inneh~ller samma ben~mningar fr 
signaler som tillh~r anl~ggningsdelar med likartade funktioner stationerna mellan. 

I signallistorna anges larmande anl~ggningsdel, om larmet ~r nytt i och med 
ombyggnaden, om larmet ska h~rdtr~das direkt till RTU:n eller om det ska anslutas till 
IED och om larmet ska enkel- eller dubbelindikeras. Vid enkelindikering indikerar 
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endast larmet att ett fel i anliggingen har uppst~tt, medans en dubbelindikering ocks~ 
indikerar p~ n~r normalt tillst~nd ~terf~tts. De nya signallistorna presenteras i bilaga E. 

7 Diskussion 
D~ en stor generationsv~xling ~r annalkande i elkraftsbranschen tror jag p~ sikt att 
anliggningars utformning kommer att f~rndras och fler datorer kommer att 
installeras i anliggningarna. Det ~r i huvudsak den ~ldre och mer rel~vana 
generationen som jag anser vara den st~rsta "bromsklossen" till moderniseringen av 
anl~ggningarna. Man f~r inte gl~mma att det finns en stor anledning till att man inte 
vill g~ s~ fort fram och f~rhastat installera n~gonting nytt i en anlagging som senare 
kan visa sig att inte fungera. El i v~ra hem tas mer eller mindre f~rgivet och toleransen 
fr str~mavbrott ~r liten, inte minst i st~derna. D~ finns inte utrymme fr att en 130 
kV-station har en kontrollanlagging som kr~nglar p~ grund av "datorstrul. Vid fel i 
en moderniserad station kommer inte vem som helst kunna fels~ka och g~ra service. 
En viss datorvana och kompetens kr~vs mer eller mindre p~ grund av att man 
"flyttar" felk~llorna fr~n att vara elkablar och mekaniska rel~er, in i mjukvaran i 
TED:erna. Till exempel handlar fels~kningen h~r ist~llet om varf~r skyddet inte sander 
iv~g eller kan ta emot vissa datapaket. I den ~ldre typen av kontrollanliggningar som 
bygger p~ konventionell teknik, fels~ker p~ ett helt annat sett, man miter och 
kontrollerar spinningar och str~mmar, kontrollerar att rel~er drar och att kablar ~r 
hela. Det ~r trots allt ett stort steg fr n~gon som inte ~r s~ datorvan att "s~tta sig" vid 
en dator och fels~ka ist~llet f~r att m~ta med sin multi-meter i anl~ggningen. Men f~r 
att kunna ta oss in i framtiden, dvs. b~rja anv~nda oss av "smart grids", s~ m~ste vi ta 
steget in i 2000-talet med v~ra kontrollanliggningar. 

Den tekniska specifikation som tagits fram i detta examensarbete lyfter de befintliga 
anl~ggningar till att bli s~ moderna anl~ggningar man idag kan konstruera. Som antyds 
tidigare i detta avsnitt s~ ~r s~kerhetst~nkandet i branschen h~gt vilket f~rsv~rar 
implementering av den moderna tekniken. F~r att inte anliggningen ska tappa 
s~kerhetst~nkandet och riskera f~rs~mrad tillg~nglighet vid bortfall av anl~ggningsdel 
konstrueras den s~ att stationen t.ex. kan leva utan stationsdatorn. Stationsdatorn 
anses ju av m~nga som den svagaste l~nken och att en klassisk kontrolltavla ~r att 
f~redra. I det nya f~rslaget ~r anl~ggningen utf~rd med lokal man~verf~rm~ga fr 
varje objekt och samtliga indikeringar som kr~vs f~r drift finns tillg~ngligt i varje fack 
via IED:erna. Om man inte v~gar ta steget att anv~nda sig av stationsdator kan 
klassisk kontrolltavla anv~ndas och ~nd~ bibehlla funktionaliteten i ~vriga 
anl~ggningsdelar. Om s~ ~nskas kan indikeringar i facken och till ~vriga IED:er tas 
bort och allt ist~llet ~verf~rs till stationsdatorn. Det man ska t~nka p~ om detta g~rs ~r 
att man d~ vid bortfall av datorn inte l~ngre kan se stationens status lokalt. 

Andra eln~ts~gare har i vissa avseenden ett annat t~nk i hur man utformar 
anlaggningen. Ofta kanns dessa skillnader som huvudsakligen ekonomiska sk~l till 
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annorlunda t~nk. Om Vattenfall skulle konstruera samma anl~ggingar s~ hade det 
funnits stora skillnader. Som exempel hade inte alla transformatorer f~tt alla vakter 
och skydd. De skulle inte i alla stationer, om de vore deras, anv~nda sig av 
differentialskydd, temperaturgivare, oljeniv~givare, brytarfelsskydd och framfr allt 
hade de inte installerat stationsdator i n~gon av stationerna. Detta beror till st~rsta 
delen p~ att i deras ~gon ~r stationerna sm~ och n~ten fr~n dom likas~. Det ~r sv~rt 
f~r dom att motivera funktionsvalen ekonomiskt p~ s~ "sma" anl~ggningat. 

8 SI utsatser 
I och med detta examensarbete har Uddevalla Energi Eln~t AB erhllit en teknisk 
specifikation fr upphandling av ny kontrollanl~ggningsutrustning. Specifikationen 
har idag ~nnu inte implementerats i n~got upphandlingsunderlag p~ grund av 
f~rarbete som m~ste slutf~ras, men kommer att anv~ndas s~ snart detta arbete ~r 
utfort. 

De nya signallistorna bidrar till ett mer enhetligt utformat larm- och signalsystem samt 
att de bidrar till en mer ~versk~dlig och mera l~ttf~rst~elig anlagging. 

Under arbetets gang har m~nga nya kunskaper inf~rskaffats. Nya kunskaper ang~ende 
datakommunikation och moderna kontrollanl~ggningar har inh~mtats. Det 
ingenj~rsm~ssiga t~nkandet har testats och utvecklats d~ f~rkunskapen om moderna 
kontrollanliggningar var begrinsad innan arbetet p~b~rjades. Arbetet har ~ven 
bidragit till utvecklande av planering av projektet och hur tiden b~r planeras. 

Elkraftbranschen har en mycket konservativ syn pa hur man bygger och hur en 
kontrollanl~ggning ska fungera. Aven fast implementering av datorer i dessa typer av 
anliggingar inte ~r n~got modernt p~fund, finns fortfarande m~nga personer som 
anser att anl~ggningarna ska h~llas s~ fria fr~n datorer som m~jligt. Den tekniska 
specifikationen som uppr~ttats i examensarbetet kan av m~nga ses som "dj~rv" och 
v~gad eftersom datorer inte blivit allm~nt erk~nda i branschen och ~nnu inte byggs in 
som standard i elkraftanl~ggningar. 

Under arbetets gang har det funnits problem med att f~ fram och f~rsta den 
dokumentation som finns i anl~ggningen. Det har t.ex. varit svrt att f~rst~ vilka 
kretsscheman f~r stationer som varit de aktuella, samt i n~got fall sv~rt att f~ fram 
kretsscheman ~ver huvud taget. 

Det finns idag f~ anliggingar med modern kontrollanl~ggningsutrustning installerad 
och d~ begr~nsad kompetens finns p~ f~retaget ang~ende utformningen av en modern 
datoriserad kontrollanl~ggning, har externa kontakter s~kts f~r r~dfr~gning. 

Den tekniska specifikation som tagits fram i detta examensarbete kan inte ensam 
utg~ra en upphandling. Ytterligare dokument beh~ver tas fram och sammanfogas 
tillsammans med specifikationen f~r att kunna utg~ra ett upphandlingsunderlag. 
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D~ kontrollanliggningen uppgraderas rekommenderas att utf~ra revidering av de 
selektivplaner som inte ber~rdes i det examensarbete som utf~rdes under 2011, dvs. 
for mottagningsstationerna M2, M3 och M5 [2). 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
El~t AB 

8. Mottagningsstation M3 
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El~t AB 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanlaggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanl~ggningar for Uddevalla Energi 
El~t AB 

E. Nya signallistor f~r mottagningsstationer 
Signal via Ind ikering 

M Fu nktion N=Ny l=IED E=Enkel 
station Larm/Signal B=Befintlig R=RTU D=Dubbel 
M1 {T1 Utl~st Gasvakt 8 I E 
Ml T1 Larm gasvakt, liten gasutveckling B I D 
M1 T1 Utl~st Explosionsventil B ( E 
Ml T1 Utl6st Tyckvakt LK B I E 
M1 T1 Utlosning hog oljetemp B 1/ E 
Ml T1 Larm h~g oljetemp B I D 
MI T1 Larm tel kylutrustning 8 I D 
Ml T1 Larm fel strmningsvakt 8 I D 
MI Tl Larm onormal oljeniv~ B I D -. 
Ml Tl Utl~sning hog Lindningstemperatur 8 I E 
M1 T1 Larm h~g Lindningstemperatur 8 I D 
M1 TI Utl~st transformator B I E 
M1 TI Utl~st transformatordiff.skydd B 1 E 
Ml T1-40-S Utl~st verstr~msskydd steg 1 N I E 
Ml T1-40-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 N I E 
Ml T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 1 N I E 
M1 T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N I E 
Ml T1-A10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M1 T1-A10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 - N I E 
Ml T1-B10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M1 T1-B10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 N I E 
Ml T1-A10-S Utl~st BES N I E 
M1 T1-B10-S Utl~st BFS N I E 
Ml T1 Utl~st 40kV NUS Steg 1 N I E 
M1 IT1 Utl~st 4Ok/ NUS Steg 2 N I E 
Ml T1 Utl~st 10/ NUS Steg 1 B I E 
M1 T1 Utl6st 10kV NUS Steg 2 '8 I E 
Ml Tl Utl~st 10kV NUS Steg 3 N I E 
M1 T1 Utl~st 10kV NUS Steg 4 N I E 
Ml T1 Utl~st 10kV NUS Steg 5 N I E 
M1 HT1 Larm 10kV NUS 20kOhm · B I D 
Ml T2 Utl~st Gasvakt B I E 
M1 T2 Larm gasvakt, liten gasutveckling B I. D 
Ml T2 Utl~st Explosionsventil B I E 
M1 T2 Utl~st Tryckvakt LK B I E 
Ml T2 Utl~sning hog oljetemp 8 I E 
Ml T2 Larm h~g oljetemp 8 I D 
Ml T2 Larm fel kylutrustning B I D 
M1 T2 Larm fel str~mningsvakt B I D 
M1 T2 Larm onormal oljeniv~ B I D 
M1 T2 Utl~sning h~g Lindningstemperatur 8 I E 
Ml T2 Larm h~g Lindningstemperatur B I D 
Ml T2 Utl~st transformator ' B I E 
M1 T2 Utl~st transformatordiff.skydd B ·1 E 
M1 T2-40-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M1 T2-40- Utl~st Overstromsskydd steg 2 N I E 
M1 T2-40-S Ul~st jordfelsskydd steg 1 .. N i E 
Ml T2-40-S Utl~st jordfelsskydd steg2 N I E 
M1 T2-A10-S Utt~st ~verstr~msskydd steg 1 ' " ; N I E 
Ml T2-A10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 N I E 
MI T2-B10-S Utl6st ~verstr~msskydd steg 1 3 N I E 
Ml T2-B10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg2 N I E 
M1 T2-A10-S Utl~st BF N I E 
Ml T2-B10-S Utl~st BES N I E 
M1 T2 Utl6st 40kV NUS Steg 1 N I E 
M1 T2 Utl~st 40kV NUS Steg 2 N I E 
M1 T2 Utl~st 10kV NUS Steg 1 B I E 
Ml T2 Utl~st 10kV NUS Steg 2 8 I E 
M1 T2 Utl6st 10KV NUS Steeg 3 - N I E 
Ml T2 Utl~st 10kV NUS Steg 4 N I E 
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Framtagning av teknisk specifikation fir upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

Ml T2 Utl~st 10kV NUS Steg 5 N I E 
Ml T2 Larm 10kV NUS 20kOhm B I D 
M1 H.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E 
Ml H.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED) N I E 
MI H.XXX Utt~st oriktat ~verstr~msskydd steg3 (ett larm per linje-IED) N I E 
Ml H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M1 H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED med tkt.) N i E 
Ml H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg3 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
Ml H.XXX Utl~st riktat jordfelsskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E 
Ml H.XXX Utl~st Jordfelsskydd-transient (ett larm per linje-IED) N I E 
Ml H.XXX UtI6st BFS (ett larm per linje-IED) N I E 
Ml H.XXX-S Definitiv utl~sning Ai (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M1 H.XXX-S Utt6rd Sii (ett larm per linje-IED med fkt.) - N - I E .. 
Ml H.XXX-S Utt~rd FAi (ett larm per linje-IED med tkt.) N I E 
M1 Larm A10 avst~lld ljusb~gsvakt . B 1 D 
Ml Larm B10 avst~lld ljusb~gsvakt B I D 
M1 Utl~st ljusb~gsvakt A10-skena B I E 
M1 Utl~st ljusb~gsvakt B10-skena B I E 
M1 Utl~st A10 EK ~verstr~msskydd steg 1  « B I E 
Ml Utl~st A1O EK ~verstromsskydd steg2 N I E 
M1 Utl~st A1O EK jordfelsskydd steg 1 B I E 
Ml UtI~st A1O EK jordfelsskydd steg 2 N I E 
Ml Larm A1O EK obalansskydd N j D 
Ml Utl~st A10 EK obalansskydd B I E 
Ml Utl~st B10 EK ~verstr~msskydd steg 1 B I E 
Ml Utl~st BIO EK ~verstr~msskydd steg2 N I E 
Ml Utl~st B10 EK jordfelsskydd steg1 B I E 
Ml Utl~st B10 EK jordfelsskydd steg2 N I E 
M1 Larm B10 EK obalansskydd N I D 
M1 Utl~st B10 EK obalansskydd B I E 
MA Ul6st A1O EK BFS N I E 
Ml Utl~st B10 EK BFS N I E 
MI Larm 10kV-brytare gasvakt l~gt tryck (en per 10kV-brytare) B8/N I D 
Ml Larm IRF (En per IED) N 1/R D 
M1 Larm likspanning 11110VLS NOLLSP. . B R D 
Ml Larm likspanning 11 110V LS ONORMAL SP. B R D 
M1 Larm likspanning 11 110V LS JORDFEL . B R D 
Ml Larm likspanning 21 110V LS NOLLSP. B R D 
MI Larm likspanning 21 110V LS ONORMAL SP. B R D 
Ml Larm likspanning 21 110V LS JORDFEL B R D 
M1 Larm m~tfel deb.m~tning, f~rsvinnande m~tsp~nning/hj~lpspanning B R D 
Ml Utl~st Dv~rgbrytare UT 40kV UEAB B R E 
M1 Utl~st S~kring UT 40kV Vattenfall B R E 
Ml Larm JORDFEL 110/24V DC/DC OMV. B R D 
Ml Larm H102-H210 Dv~rgbrytare J Ii• R D 
Ml Larm NP 1 Reaktoravst~mning l~ge Hand N R E 
M1 NP 1 Reaktoravst~mning l~ge Auto N R E 
M1 Utl~st nollpunktsmotstand NP1 B R E 
M1 Larm tel NX-AUTO NPI •. B R D 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanl~ggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

Funktion Signal via Indikering 
M N=Ny l=IED E=Enkel 
station Larrn B=Befintlig R=RTU D=Dubbel 
M2 T1.Utl~st Gasvakt B I E 
M2 T1 Larm gasvakt, liten gasutveckling B I D 
M2 T1 Utl~st Tryckvakt LK B I E 
M2 T1 Larm hg oljetemp B I D 
M2 !T1 Larm fel kylutrustning N I D 
M2 Tl Larm onormal oljeniv~ B I D 

M2 T1Larm onormal oljeniv~ LK B i D 
M2 T1 Larm h~g Lindningstemperatur B I D 
M2 T1 Utl~st transformator B I E 
M2 T1 Utl~st transformatordiff.skydd B I E 
M2 T1-40-5 Utl&st ~verstr~msskydd steg 1 IN i £ 
M2 T1-40-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 N I E 
M2 T1-40-S Utl6st jordfelsskydd steg 1 N I E 
M2 T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N I E 
M2 T1-10-5 Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M2 T1-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg2 N 1 E 
M2 T1-10-SUtl~st BFS N I E 
M2 T1 Utlst NUS Steg 1 B I E 
M2 T1 Utl&st NUS Steg2 IB I E 
M2 T1 Utl6st NUS Steg3 N I E 
M2 T1 Utl&st NUS Steg4 N 1I E 
M2 T1 Larm NUS 20kOhm B I D 
M2 T1 Ul6st NUS Steg 1 " 8 I E 
M2 T1 UI&st NUS Steg2 B J E 
M2 T1 Utl&st NUS Steg 3 . IN 1 E 
M2 T1 UtI~st NUS Steg 4 N I E 
M2 T1 Larm NUS 20kOhm - B: I D 
M2 T2 Utl~st Gasvakt 8 I E 
M2 !T2 Larm gasvakt, liten gasutveckling N I D 
M2 T2 Utl~st Tryckvakt LK B I E 
M2 T2 Utl6st h~g oljetemp B I E 
M2 T2 Larm h~g oljetemp B8 I D 
M2 T2 Larm onormal oljeniv B I D 
M2 T2 Larm onormal oljeniv~ LK B I D 
M2 T2 Utl6sning h~g Lindningstemperatur B I E 
M2 T2 Larm h~g Lindningstemperatur B I D 
M2 T2 Utl~st transformator .· 1B I E . 
M2 T2 Utl~st transformatordiff.skydd B I E 
M2 T240-S UtI6st ~verstr~msskydd steg 1 .. N i E 
M2 T2-40-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 N I E 
M2 T240-5 Utl~st jordfelsskydd steg 1 ·. N I E 
M2 T2-40-S Utlost jordfelsskydd steg 2 N I E 
M2 T2-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 - N I E 
M2 T2-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg2 N I E 
M2 T2-10-S UtI6st BFS # IN i E 
M2 T2 Utl~st NUS Steg 1 B I E 
M2 T2 Utl&st NUS Steg2 - B I E 
M2 T2 Utl&st NUS Steg 3 N _I E 
M2 T2 Utl6st NUS Steg4 « N .I E 
M2 T2 Larm NUS 20kOhm B I D 
M2 H.XXX Utt~st oriktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E: 
M2 H.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED) N I E 
M2 H.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 3 (ett larm per linje-ED) N I E 
M2 H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M2 H.XXX Utl&st riktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M2 H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg3 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M2 H.XXX UtI&st riktat jordfelsskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E 
M2 H.XXX Utl~st Jordfelsskydd-transient (ett larm per linje-IED) N I E 
M2 H.XXX Utl~st BFS (ett larm per linje-IED) i N ' E 
M2 Utlst B10 EK ~verstr~msskydd steg 1 B I E 
M2 Utl~st B10 EK ~verstr~msskydd steg ? N ' 'E 
M2 Utl~st B10 EK jordfelsskydd steg 1 B I E 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

M2 Utl6st B1O EK jordfelsskydd steg2 N I E 
M2 Larm B10 EK obalansskydd N I D 

M2 Utl6st B1O EK obalansskydd ~- I E 
M2 Utt~st BIO EK BFS N I E 
M2 Larm 10kV-brytare gasvakt l~gt tryck (en per 10kV-brytare) B I D 
M2 Larm IRF (En per IED) N I/R D 
M2 Larm liksp~nning A 110V LS NOLLSP. B R D 
M2 Larm liksp~nning A L10V LS ONORMAL SP. B R D 
M2 Larm likspanning A 110V LS JORDFEL B R D 
M2 Larm likspanning B 110V LS NOLLSP. B R D 

M2 Larm likspanning B 110V LS ONORMAL SP, 8 R D 
M2 Larm likspanning B 110V LS JORDFEL B R D 
M2 Larm m~tfel deb.m~tning, f~rsvinnande m~tsp~inning/hj~lpspanning B R D 
M2 Utl~st dv~rgbrytare UT 40k B R E 
M2 Utt~st dv~rgbrytare A10 UT 10kV B R E 
M2 Utl~st dv~rgbrytare B10 UT 10kV B R E 
M2 Larm NP1 Reaktoravst~mning l~ge hand N R E 
M2 NP1 Reaktoravst~mning l~ge auto N R E 
M2 Larm fel NX-AUTO NP1 B R D 
M2 Utl~st dv~rgbrytare NP 1 B R E 
M2 Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP1 B R D 
M2 Larm bortkopplad resistor NP 1 B R D 
M2 Utl~st ~verlastskydd nollpunktsmotst&nd NP1 B R E 
M2 Larm NP2 Reaktoravst~mning l~ge hand N R D 
M2 NP2 Reaktoravst~mning lge auto N R E 
M2 Larm fel NX-AUTO NP2 B R E 
M2 Ut~st dv~rgbrytare NP2 a . R E 
M2 Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP 2 B R D 
M2 arm bortkopplad resistor NP2 B R D 
M2 Utl~st ~verlastskydd nollpunktsmotst~nd NP2 B R E 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

Funktion Signal via Indikering 
M N=Ny l=IED E=Enkel 
station Larm B=Befintlig R=RTU D=Dubbel 
M3 T1 Utl~st Gasvakt B I E 
M3 Tl Larm gasvakt, liten gasutveckling B I D 
M3 T1 Utl~st Tryckvakt LK B I E 
M3 T1 Utl~st h~g oljetemp B I E 
M3 T1 Larm h~g oljetemp B I D 
M3 T1 Larm onormal oljeniv~ B I D 
M3 TI Utl~st transformator B I E 
M3 TI Utl~st transformatordiff.skydd B I E 
M3 T1-40-S Utl~st ~verstrmsskydd steg 1 N I 4 E 
M3 T1-40-S Utl~st Qverstr~msskydd steg 2 N I E 
M3 T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 1 ,. N I E 
M3 T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N I E 
M3 T1-10-SUtlost dverstr~msskydd steg 1 N I E 
M3 T1-10-SUtl~st verstr~msskydd steg 2 N I E 
M3 T1-10-5 UtI~st BFS N E 
M3 T1 Utl~st NUS Steg 1 B E 
M3 T1 Utl~st NUS Steg 2 B E 
M3 T1 Utl~st NUS Steg 3 N E 
M3 T1 Utl~st NUS Steg 4 N E 
M3 T1 Larm NUS 20kOhm B D 
M3 T2 UtI~st Gasvakt B E 
M3 T2 Larm gasvakt, liten gasutveck,ling N D 
M3 T2 Utl~st Tryckvakt LK B E 
M3 T2 Utl~st h~g oljetemp B E 
M3 T2 Larm h~g oljetemp B D 
M3 T2 Larm onormal oljeniv~ B D 
M3 T2 Utl~st transformator B E 
M3 T2 Utl~st transformatordiff.skydd B E 
M3 T2-40-S Utl~st verstr~msskydd steg 1 , N E 
M3 T2-40-S Utl~st Overstrmsskydd steg2 N E 
M3 T2-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 1 N E 
M3 T2-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N I E 
M3 T2-10-5 Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M3 T2-10-S Utl~st ~verstrmsskydd steg2 N I E 
M3 T2-10-S Utl6st BFS N I E 
M3 T2 Utl~st NUS Steg 1 B I E 
M3 T2 UtI~st NUS Steg 2 B I E 
M3 T2 Ul~st NUS Steg 3 N I E 
M3 T2 Utl~st NUS Steg 4 N I E 
M3 T2 Larm NUS 20kOhm B I D 
M3 H.XX Utl~st oriktat ~verstromsskydd steg l (ett larm per linje-IED) N I E 
M3 H.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg2 (ett larm per linje-IED) N I E 
M3 H.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg3 (ett larm per linje-IED) N ·1 E 
M3 H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M3 H.XXX Utl~st riktat @verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I 

; 
E 

M3 H.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg3 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M3 H.XXX UtI~st riktat jordfelsskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E 
M3 H.XXX UtI~st Jordfelsskydd-transient (ett larm per linje-IED) N I E 
M3 H.XXX Utlost BFS (ett larm per linje-IED) N I E 
M3 H.XXX-S Definitiv utl~sning Ai (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M3 H.XXX-S Utt~rd Si (ett larm per linje-TED med fkt.) - N I E 
M3 H.XXX-S Utf~rd Fi (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M3 Larm 10kV-br/tare gasvakt l~gt tryck (en per 10kV-brytare, via IED) B I D, 
M3 Larm IRF (En per IED) B/N 1/R D 
M3 Larm NPI reaktoravstamning lage hand N R D 
M3 NP1 reaktoravst~mning l~ge auto N R E 
M3 Larm fel NX-AUTO NP1 8 R : E 
M3 Utl~st dvargbrytare NP 1 B R E 
M3 Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP 1 B R D 
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Framtagning av teknisk specifikation for upphandling av kontrollanl~ggningar fr Uddevalla Energi 
El~t AB 

M3 Larm bortkopplat nollpunktsmotst~nd NP 1 B R D 
M3 Utl~st temperaturvakt nollpunktsmotst~nd NP 1 8 R E 
M3 Larm NP2 reaktoravst~mning l~ge hand N R E 
M3 NP2 reaktoravst~ming l~ge auto N R E 
M3 Larm fel NX-AUTO NP2 B R D 
M3 Utl~st dv~rgbrytare NP2 ', B R E 
M3 Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP2 B R D 
M3 Larm bortkopplad nollpunktsmotst~nd NP2 B8 R 0' 
M3 Utl~st temperaturvakt nollpunktsmotst~nd NP 2 B R E 
M3 Larm Batterifel B.11 B R D 
M3 Larm Batterifel B.12 B R D 
M3 Larm nollspanning lkspanningssystem B R D 
M3 Larm utl~st s~kring debiteringsm~tning B R D 
M3 Larm spegelrel avvikande l~ge H.1 brytare B R D 
M3 Larm spegelrel~ avvikande l~ge H.1 jordslutare B R D 
M3 Larm spegelrel~ avikande lage H.2 jordslutare B R D 
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Framtagning av teknisk specifikation fir upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
Ehn~t AB 

Funktion Signal via Indikering 
M NV=Ny l=IED E=Enkel 
station Larm B=Befintlig R=RTU D=Dubbel 
M4 T1 Utl~st Gasvakt B E 
M4 T1 Larm gasvakt, liten gasutveckling B D 
M4 T1 Utlst Tryckvakt LK t B E 
M4 T1 Larm h~g oljetemp B D 
MA T1 Larm fel kylutrustning - B D 
M4 T1 Larm onormal oljeniv~ B D 
M4 T1 Utl~sning h~g Lindningstemperatur . B E 
M4 T1 Larm h~g Lindningstemperatur B D 
M4 [T1 utl~st transformator B E 
M4 T1 Utl~st transformatordiff. skydd B E 
M4 T1-40-S Utt~st ~verstrdmsskydd steg 1 N E - 
M4 T1-40-S Utl~st Nverstr~msskydd steg2 N E 
M4 T140-S Utl~st jordfelsskydd steg 1 N £ 
Md T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N E 
M4 T1-10-S Utl~st ~verstr~msskydd.steg 1 - e' - . N • IE 
M4 T1-10-S Utl~st ~verstrmsskydd steg 2 N E 
M4 T1-10-S UtI6st BFS N E 
M4 T1 Utl6st NUS Steg 1 B E 
M4 T1 Utl~st NUS Steg 2 , .. 

B E -- 
M4 TI Utl6st NUS Steg 3 N E 
M4 Tl Utl~st NUS Steg 4 N I E 
M4 T1 Larm NUS 20kOhm B I D 
M4 T2 Utl~st Gasvakt .. - ·+ B I £ 
M4 T2 Larm gasvakt, liten gasutveckling Ny I D 
M4 T2 Utl~st Tryckvakt LK ° B ) £ 
M4 T2 Larm h~g oljetemp B I D 
M4 T2 Larm fel kylutrustning « •' B I D 
M4 T2 Larm onormal oljeniv~ B I D 
M4 T2 Utl~sning hog Lindningstemperatur B I E 
M4 T2 Larm h~g Lindningstemperatur B I D 
M4 T2 Utl~st transformator B I E 
M4 T2 Utliist transformatordiff.skydd B I E 
M4 T2-40-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M4 T2-40-S Utl~st verstr~msskydd steg2 N I E 
M4 [T2-40- Utl~st jordfelsskydd steg 1 N I E 
M4 T240-S Utl~st jordfelsskydd steg ? N I E 
M4 T2-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N I E 
M4 T2-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 2 N I E 
M4 T2-10-S Utl~st FS N I E 
M4 T2 Utl~st NUS Steg 1 B I E 
MA T2 Utl6st NUS Steg2 B I E 
M4 T2 Utl~st NUS Steg 3 N I E 
M4 T2 Utl6st NUS Steg 4 N I E 
M4 T2 Larm NUS 20kOhm B I D 
MA (C.XX Utl6st oriktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E 
M4 C.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED) N I E 
M4 C.XXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 3 (ett larm per linje-IED) N I E 
M4 C.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M4 C.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-ED med fkt,) N I E 
M4 C.XXX Utl~st riktat verstr~msskydd steg 3 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M4 C.XXX Utl~st riktat jordfelsskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N ! . E i 

M4 C.XXX Utt~st Jordfelsskydd-transient (ett larm per linje-IED) N I E 
M4 [C.XX UtI~st BFS (ett larm per linje-IED) N I E 
M4 C.XXX-S Definitiv utlsning Ai (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M4 C.XXX-S Utt~rd Si (ett larm per inje-JED med fkt.) ,  N I E 
M4 C.XXX-S Utf~rd Fi (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M4 [Larm 10kV-brytare gasvakt lgt tryck (en per 10kV-brytare) B 1 D 
M4 Larm IRF (En per IED) B/N 1/R D 
M4 Utt6st s~kring LHC1 - B R E 
M4 Larm Batteri 1 ~vervakning B R D 
MA Larm Batteri 2 ~vervakning -- B R D 
M4 Larm m~tfel deb.m~tning, f~rsvinnande m~tsp~nning/hj~lps panning B R D 
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Framtagning av teknisk specifikation f~r upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
El~t AB 

MA Utt~st 40kV UT Dv~rgbrytare B R E .. 
M4 Larm fel 10kV m~tsp~nning B R D 
MA Larm NP1 reaktoravst~mning l~ge hand al N R D 
M4 NP1 reaktoravst~mning l~ge auto N R E 
MA Larm fel NX-AUTO NP 1 B R E 
MA4 Utl~st dv~rgbrytare NP 1 B R E 
M4 [Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP 1 B· R D .r 

M4 Larm bortkopplat nollpunktsmotstand NP 1 B R D 
MA Utt~st temperaturvakt nollpunktsmotst~nd NP 1 ·° s: R E ' M4 Larm h~g oljetemp NP 1 B R D 
M4 Larm NP2 reaktoravst~mning l~ge hand . . N ; R E - 
MA4 NP2 reaktoravst~mning l~ge auto N R E 
M4 Larm tel NX-AUTO NP2 . B R D. 
M4 Utl~st dv~rgbrytare NP 2 B R E 
M4 Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP 2 B R D 
M4 Larm bortkopplad nollpunktsmotstand NP 2 B R D 
M4 Utl~st temperaturvakt nollpunktsmotst~nd NP 2 •' 

B R IE 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanliggningar fir Uddevalla Energi 
Elna~t AB 

Funktion Signal via Indikering 
M N=Ny I=IED E=Enkel 
station Larm B=Befintlig R=RTU D=Dubbel 
M5 T1 Utl~st Gasvakt 13 I E 
MS T1 Larm gasvakt, liten gasutveckling B I D 
MS T1 UtI6st Tryckvakt LK - - - ·-- B I E 
MS T1 Utl~sning h~g oljetemp B I E 
M5 T1 Larm h~g oljetemp B I D 
MS Tl Larm fel kylutrustning B I D 
M5 T1 Larm onormal oljeniv~ 8 o 
MS T1 utl~sning hg Lindningstemperatur B E 
MS T1 Larm hog Lindningstemperatur B D 
MS T1 Utl~st transformator B E 
MS Tl Utl~st transformatordiff.skydd 8 E 
MS T1-40-S Utl~st Overstrmsskydd steg 1 N E 
M5 T1-40-S Utl6st ~verstr~msskydd steg 2 

-. N E 
MS T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 1 N E 
M_S - .. T1-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N E 
MS T1-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg 1 N E 
MS· T1-10-S Utl~st verstr~msskydd steg2 - N E 
MS T1-10-S Utl~st BFS N E 
MS 'TI Utl~st NUS Steg 1 B E 
MS T1 Utl~st NUS Steg 2 B E 
M5 T1 Utl~st NUS Steg 3 - N I E a 

MS T1 UtI~st NUS Steg 4 N I E 
M5 [T1 Larm NUS 20kOhm .. .. 's I D 

... 

MS T2 Utl~st Gasvakt B I E 
MS T2 Larm gasvakt, liten gasutveckling _, .B I D 
MS T2 Utl6st Tryckvakt LK B I E 
MS T2 utl6sning hog oljetemp - - .. - - - -- 'B I E 
M5 T2 Larm h~g oljetemp B I D 
M5 T2 Larm fel kylutrustning B I D 
MS T2 Larm onormal oljeniv~ B I D 
M5 {T2 utl~sning hg Lindningstemperatur -- B I E 
MS T2 Larm hog Lindningstemperatur B I D 
M5 T2 Utl~st transformator .- B ! E 
M5 T2 Utl~st transformatordiff.skydd B I E 
M5 T2-40-S Utl~st ~verstromsskydd steg 1 N I E 
MS T2-40-S Utl~st Overstromsskydd steg2 N I E 
M5 T2-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 1 . N I E 
MS T2-40-S Utl~st jordfelsskydd steg 2 N I E 
M5 T2-10-SUtl~st ~verstr~msskydd steg 1 ' -. 

N I E 
M5 T2-10-S Utl~st ~verstr~msskydd steg2 N I E 
M5 T2-10-S Utlost BFS ·. N I E 
M5 T2 Utl6st NUS Steg 1 B I E 
MS T2 Utl~st NUS Steg 2 8 'I E 
MS T2 Utl6st NUS Steg 3 N I E 
MS T2 Utl~st NUS Steg 4 · - N I E 
MS T2 Larm NUS 20kOhm B I D 
MS C.XXX Utl~st oriktat overstromsskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N '1 E 
MS CXXX Utl~st oriktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED) N I E 
MS C.XXX Utl~st orlktat ~verstr~msskydd steg 3 (ett larm per linje-IED) N I E 
M5 CXXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 1 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
MS C.XXX UtI~st riktat ~verstr~msskydd steg 2 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E r 

M5 C.XXX Utl~st riktat ~verstr~msskydd steg 3 (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
MS C.XXX Utl~st riktat jordfelsskydd steg 1 (ett larm per linje-IED) N I E 
MS CXXX Utl~st Jordfelsskydd-transient (ett larm per linje-IED) N I E 
MS IC.xXX Ul6st BFS (ett larm per linje-IED) N I E 
MS C,XXX-S Definitiv utl~sning Ai (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
MS C.XXX-S Utt~rd si (ett larm per linje-IE med fkt.) N I E 
MS C.XXX-S Utf~rd Fi (ett larm per linje-IED med fkt.) N I E 
M5 Larm 10kV-brtare gasvakt I~gt tryck (en per 10kV-brytare) B 1 D 
MS Larm IRF (En per IED) B8/N I/R D 
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Framtagning av teknisk specifikation fr upphandling av kontrollanliggningar fr Uddevalla Energi 
El~t AB 

MS [utl~st dv~rgbrytare UT 10kV .. - B R E 
MS Utl~st Dv~rgbrytare UT 40kV B R E 
M5 Larm onormal m~tning Vattenfall .. B R D 
MS Larm likriktare 1 f~rsvinnande 230 V B R D 
M5 Larm likspanning LBC 1 110V LS ONORMAL SP, - B R [j' 
MS Larm likspanning LBC 1 110V LS JORDFEL B R D 
MS Larm likriktare 2 f~rsvinnande 230.° B R D 
M5 Larm liksp~nning BC 2 110V LS ONORMAL SP. B R D 
M5 Larm liksp~nning LBC 2 110V LS JORDFEL - 8 R D 
MS Utl~st s~kring utg~ende grupp liksp~nning LHC 2 110V B R E 
M5 Larm NP1 reaktoravst~mning l~ge hand N R E 
M5 NP1 reaktoravst~mning l~ge auto N R E 
M5 Larm fel NX-AUTO NP1 8 R D 
MS Utl~st dv~rgbrytare NP 1 B R E 
M5 Larm reaktoravst~mning gr~nsl~ge NP1 ,· a 

B8 R o . 

MS Larm bortkopplad nollpunktsmotst~nd NP 1 B R D 
M5 Utl~st temperaturvakt nollpunktsmotst~nd NP 1 ·' B R E 
MS Larm bortkopplat nollpunktsmotst~nd NP 2 B R D 
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