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EXAMENSARBETE 

Analysmodell för impedansjordat system  
med lokal kompensering 

Gunilla Brännman 

Sammanfattning 
Då kablifieringen av distributionsnätet ökar fås en hög kapacitiv jordslutningsström som 
delvis kompenseras med hjälp av en reaktor i distributionstransformatorns nollpunkt s.k. 
lokal kompensering. Enligt utredningar i branschen finns det anledning att misstänka att 
jordfelsskyddens känslighet inte uppfyller ställda krav vid införande av lokal kompen-
sering. Syftet med detta examensarbete är att skapa en beräkningsmodell för att kunna 
bedöma de utlokaliserade reaktorernas påverkan på jordfelsskyddens känslighet vid 
olika driftfall. 

Nuvarande beräkningsmetod är en förenklad modell där konsekvenserna av den lokala 
kompenseringen försummas. En mer detaljerad modell tas fram med hjälp av symmet-
riska komponenter. Ett fiktivt nät bestående av ett matande nät, en krafttransformator 
med resistans- och reaktansjordad nollpunkt samt två utgående ledningar, varav en be-
styckas med utlokaliserade spolar, studeras. 

Både felspänning och felström sjunker drastiskt när antalet utlokaliserade spolar ökar 
vilket innebär att bortkoppling och signalering av jordfel äventyras. För att klara före-
skrifternas krav bör jordfelsskyddens inställning ändras. 

Den faktor som har störst påverkan på resultatet är ökande resistans i den utlokaliserade 
nollpunkten. Det är då av största vikt att det finns riktiga värden att räkna på samt att de 
är så låga som möjligt. Idag finns inga sådana uppgifter att få från tillverkarna av trans-
formator och spole. Att få tillgång till uppmätta och/eller beräknade värden borde vara 
ett rimligt krav. Detta gäller även då nya komponenter med (förhoppningsvis) lägre 
nollföljdsimpedanser används. 

Av resultaten framgår att hänsyn måste tas till den utdistribuerade spolens resistans och 
distributionstransformatorns nollföljdsimpedans. Om dagens förenklade modell kom-
pletteras enligt ovan fås en bra bild av verkligheten.  
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DEGREE PROJECT 

Analytical method of calculation of an impedance 
earthed neutral system equipped with local balancing 

Gunilla Brännman 

Summary 
The increasing cabling of distribution networks leads to higher capacitive earth fault 
current. A method used to reduce the current is to introduce an inductor placed in the 
neutral point of the distribution transformer, so called local balancing. According to in-
dications and experience from the power utilities, there are reasons to believe that the 
use of local balancing inductors also brings disadvantages in terms of problems to fulfil 
requirements regarding sufficient accuracy in fault clearance. The purpose of this degree 
project is to create a calculation model to analyse the effects of the distributed coils 
(balancing inductors) on the sensibility of the earth fault protection in different cases. 

The existing applied method of calculation is simplified neglecting the consequences of 
the local balancing. A model with more details is developed based on symmetrical com-
ponents. The analyses has been carried out on a fictitious grid containing a feeding grid, 
a power transformer with impedance earthed neutral and two outgoing lines of witch 
one is equipped with distributed coils. 

The fault currents and the zero voltages are decreasing when the numbers of distributed 
coils are increasing in the system. This will have serious consequences regarding 
successful fault clearance of earth faults and to send automatic alarm to dispatchers.  

The most influencing factor on the results is the increase of the resistance in the neutral 
of the distributed inductor. Therefore it is very important that real values are available 
for the analyses. For a good performance it is important that the inductors are designed 
with as low resistances as possible. Today it is impossible to get those values from 
manufacturers of transformers and coils. It is a reasonable demand to get accesses to 
measured or calculated values. 

It appears from the results that the resistance of the distributed coil and the zero-
sequence impedance of the transformer have to be taken into consideration. If today’s 
simplified method is completed according to the recommendations of this report a 
model with sufficient accuracy is obtained. 
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1 Inledning 
Denna rapport behandlar en analysmodell för impedansjordat system med lokal kom-
pensering. 

1.1 Bakgrund 
För att förbättra driftsäkerheten sker sen en tid en ökad kablifiering av distributionsnätet 
inom Vattenfall Västnät AB. Detta medför att nätens kapacitiva koppling till jord ökar, 
d v s den kapacitiva jordslutningsströmmen blir hög. För att kompensera detta har för-
utom den konventionella metoden med central kompensering, i vissa nätområden 
metoden med lokal kompensering tillämpats. Med lokal kompensering menas att spolar 
ansluts till högspänningssidans nollpunkt på distributionstransformatorer i nätet. 

Nuvarande beräkningssystem försummar det resistiva bidraget från utlokaliserade noll-
punktsspolar samt nollföljdsimpedansen i berörda distributionstransformatorer. 

Vid många utlokaliserade nollpunktsreaktorer befaras denna beräkningsmetod bli fel. 
Befintliga beräkningsmetoder måste därför förfinas. 

1.2 Syfte och mål 
Steg ett - skapa en beräkningsmodell för att kunna bedöma av utlokaliserade reaktorers 
påverkan på jordfelsskyddens känslighet vid olika driftfall. 

Steg två – beskrivning av hur framtagen beräkningsmodell kan implementeras i be-
fintliga beräkningssystem för känslighetsanalys och reläskyddsinställningar. 

2 Förutsättningar 
Starkströmsföreskrifterna [1] ställer krav på hur jordslutningar i nätet skall hanteras. 
Dessa krav beror på hur nätet är uppbyggt. För att uppfylla föreskrifternas krav används 
reläskydd och kompensering av kapacitiv jordfelsström. 

2.1 Krav på bortkoppling 
Enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5) anges i §B73 System- och 
skyddsjordning vid anläggningar med högst 25 kV systemspänning,  
a. Enpolig jordslutning: 

Anläggningar, i vilka ingår luftledningar, skall vara så anordnade att enpolig jord-
slutning automatiskt frånkopplas. Andra anläggningar skall vara så beskaffade, att en-
polig jordslutning automatiskt antingen frånkopplas eller signaleras. 
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Jordfelsskydd för anläggning, i vilken ingår friledning i förstärkt utförande, friledning 
med plastbelagda ledare eller hängspiralkabelledning enligt § B104A, skall 

–    ha högsta möjliga känslighet vid detektering av jordslutning och 

– vara så anordnat att reläfunktionen för frånkoppling är säkerställd för resistans-
värden upp till 5 000 ohm eller högre om detta är möjligt med hänsyn till risken för 
obefogade funktioner, t.ex. vid mätfel i strömtransformatorer eller induktion. 

Jordfelsskydd för en anläggning, i vilken ingår luftledning av annat slag än vad som 
anges i föreskriftens andra stycke, skall vara så anordnat att reläfunktionen för från-
koppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm eller högre om detta är 
möjligt med hänsyn till risken för obefogade funktioner. 

Där anges även att: 

Med avseende på spänningssättning av jordade delar, till vilka jordslutning kan tänkas 
ske, gäller i följande tabell angivna bestämmelser. I tabellen räknas vid automatisk 
frånkoppling med en utlösningstid av 2 respektive 5 s. 

 

Den av jordslutningsströmmen 
förorsakade spänningen i de 
jordade delarna får uppgå till  
högst följande värden 

Enpolig jordslutning 

 Frånkopplas automatiskt 
inom 

Signaleras 
automatiskt 

 2 s 5 s  

För skyddsledare och PEN-ledare 
tillhörande annat över transformator 
anslutet ledningssystem i vilket 
neutralpunkten är direkt jordad 

   

– gemensam jordning 100 V 100 V 50 V 

– skilda jordningar 200 V 200 V 100 V 

För utsatt del i driftrum eller på 

plats där människor ofta vistas 

400 V 300 V 100 V 

För övriga delar 800 V 600 V 200 V 

 

För att uppfylla kravet på maximal spänningssättning vid jordslutning till jordade an-
läggningsdelar måste total jordslutningsström begränsas. 
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2.2 Systemuppbyggnad – Vattenfall Västnät 
Denna rapport behandlar ett radialmatat distributionsnät med systemspänningen 11 kV. 
Matande transformator är Yyn-kopplad och har isolerad nollpunkt på primärsidan men 
är sekundärt systemjordad via en reaktans (s.k. Petersén-spole) parallellkopplad med en 
resistans. Se figur 2-1. 

45/11 kV
Yyn

Utl. A

Utl. B

YNzn

Dyn

Xn Rn

 

Figur 2-1 Distributionsnätets grundstruktur 

 
Reaktansjordning används bl.a. för att reducera den totala jordslutningsströmmen och 
därmed minska spänningssättning vid jordslutning till skyddsjordade anläggningsdelar. 
Resistansens uppgift är att ge en väldefinierad aktiv jordslutningsström som kan detek-
teras av ledningarnas jordfelsskydd. 

Då kablifieringen av distributionsnätet ökar blir den kapacitiva jordslutningsströmmen 
hög. För att kompensera detta har, förutom central kompensering, metoden med lokal 
kompensering tillämpats. Med lokal kompensering menas att spolar ansluts till primär-
sidans nollpunkt på YNzn-kopplade distributionstransformatorer i nätet. Denna spole är 
dock inte ideal utan representeras av en reaktans seriekopplad med en resistans.  

Distributionstransformatorer som inte används för lokal kompensering är normalt  
Dyn-kopplade. 
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2.3 Definitioner och förklaringar av allmänna uttryck 
Figur 2-2 ger en överskådlig bild till de uttryck som förklaras nedan [2]. 

45/11 kV
Yyn

Utl. A

Utl. B

Riktat
jordfelsskydd

Öppet
delta

Zj

Ij
3I0

3U0

+
Un

-

Xn Rn

 

Figur 2-2 Principskiss för jordfelsskydd 

 

Nollpunktspänning (Un): Den spänning som fås vid mätning över 
 nollpunktsreaktansen Xn. 

• 

• 

• 

• 

Nollföljdsspänning (U0): Dess korrekta definition härrör sig från teorin 
 för symmetriska komponenter. Här menas den  
 sekundära mätspänning som fås vid mätning  
 med öppet delta. Denna mätspänning är   
 summan av de tre fasspänningarna och kallas  
 därför summaspänning Enligt avsnitt 3.1 är 
 summaspänningen lika med 3U0. . 
 Bortser vi från spänningsfallet över kraft- 
 transformatorn är U0 till belopp och storlek 
 lika med nollpunktsspänningen Un. 

Nollpunktsresistans (Rn): Istället för att uttrycka resistansen i ohm anges 
 dess storlek i ampére vid en viss spänning. 

Nollpunktsreaktans (Xn): Kallas även Petersén-spole och i likhet med 
 Rn anges dess storlek i ampére vid en viss  
 spänning. 
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• Nollföljdsström (3I0): Den ström som detekteras med summaström- 
 koppling vid respektive utledning kallas även  
 summaström. 
 Nollföljdsströmmens resistiva komponent är  
 den ström som ligger i fas med U0. 

Jordslutningsström (Ij): Den ström som går genom felstället då ett  
 jordfel uppstår betecknas vanligen Ij. 

• 

• Jordfelsimpedans (Zj): Jordfelsimpedans är den impedans i felstället 
 som Ij går genom. Då jordfelsimpedansen är  
 rent resistiv betecknas den Rj.  

2.4 Jordfelsskyddens funktion 
Jordfelsskydden i ett distributionsnät använder nollpunktsspänning, nollföljdsspänning 
och nollföljdsström för detektering av jordslutning. De inställningar som görs beror på 
de krav som anges i avsnitt 2.1. 

2.4.1 Nollföljdsspänningsskydd (NUS) 

Vid jordslutning i någon punkt i nätet antas nollföljdsspänningen bli densamma i hela 
nätet. Nollföljdsspänningsskyddet kan därför inte användas för selektiv bortkoppling. 
Dess primära uppgift är jordfelsskydd för samlingsskena och matande transformator-
lindning. Dessutom används det som reservskydd för de riktade jordströmsskydden. 

Vanligt är att NUS:et ställs in för utlösning motsvarande Rj = 2 - 3 kΩ och för signal 
motsvarande Rj = 20 kΩ. 

2.4.2 Riktat jordströmsskydd 

För varje utgående ledning används ett jordströmsskydd som mäter summaströmmen 
3I0 ut på ledningen. Den riktade funktionen fås genom att även nollföljdsspänningen U0 
mäts och används som referensspänning. Den resistiva komponenten av 3I0 är den som 
ligger i fas med U0 och uppstår endast i felbehäftad ledning. På detta sätt uppnås 
selektiv bortkoppling av jordslutningar. 

Här antas att det riktade jordströmsskyddet ställs in för utlösning motsvarande  
Rj = 3 - 5 kΩ och frigivningsspänning motsvarande Rj = 7 - 10 kΩ. 

2.5 Avgränsningar 
Projektet är begränsat till teori där ett fiktivt nät, som beskrivs i avsnitt 3.3, studeras. 
Inga fältprov är gjorda. Insamling av fakta sker med hjälp av kursmaterial från HTU, 
branschspecifika rapporter tillhandahållna av Vattenfall Västnät samt intervjuer med 
Vattenfalls personal och dess leverantörer. 
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3 Modeller 
För att kunna analysera det osymmetriska tillstånd som ett enfasigt jordfel innebär 
används en matematisk modell för symmetriska komponenter. Dessutom kan vissa för-
enklingar göras genom att en del komponenter försummas. Här förekommer fler 
modeller där mer eller mindre komponenter försummas. Dock måste man alltid komma 
ihåg att ju mer som försummas desto sämre bild av verkligheten får vi. 

3.1 Teori för jordfelsanalys 
I normal drift utan fel är systemet i det närmaste symmetriskt medan ett enfasigt jordfel 
innebär att en osymmetrisk ström uppstår. Denna ström kan beräknas enligt en mate-
matisk modell [3] som innebär att trefasströmmen delas upp i sina s.k. symmetriska 
komponenter (noll-, plus- och minusföljdsströmmar).  

Enligt Elkrafthandboken, Del 1 [4] uppträder nollföljdskomponenter endast vid jordfel 
vilket medför att dessa fel kan detekteras med hjälp av nollföljdskomponenter. 

3.1.1 Symmetriska komponenter 

De osymmetriska komponenterna Ia, Ib  och Ic kan uttryckas i de symmetriska kompo-
nenterna 

− I0, nollföljdsströmmen,  

− I1, plusföljdsströmmen och  

− I2, minusföljdsströmmen enligt  

I I I I
I I a I aI
I I aI a I

a

b

c

= + +

= + +
= + +

0 1 2

0
2

1

0 1
2

2

2 ,       där       (3-1) a e j= ⋅1200

De symmetriska komponenterna kan uttryckas i de osymmetriska strömmarna: 

( )

( )

( )

I I I I

I I aI a

I I a I a

a b c

a b

a b

0

1
2

2
2

1
3
1
3
1
3

= + +

= + +

= + +

I

I

c

c

       (3-2) 

Analogt med strömekvationerna gäller för fasspänningarna 

2
2

10

21
2

0

210

UaaUUU

aUUaUU

UUUU

c

b

a

++=

++=

++=

,       där       (3-3) a e j= ⋅1200
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( )

( )

( )cba

cba

cba

aUUaUU

UaaUUU

UUUU

++=

++=

++=

2
2

2
1

0

3
1
3
1
3
1

       (3-4) 

Utgående från dessa ekvationer kan impedanserna för noll-, plus- och minusföljdsström 
definieras enligt 3-5 nedan. 

2

2
2

1

1
1

0

0
0

I
UZ

I
U

Z

I
U

Z

=

=

=

         (3-5) 

3.1.2 Analys av osymmetriska tillstånd med symmetriska komponenter 

Det matande nätet är symmetriskt och tillstånden betraktas som kvasistationära och 
därmed beskrivbara med algebraiska ekvationer. 

Ett enfasigt jordfel med jordfelsimpedansen Zj är att osymmetriskt tillstånd som kan be-
skrivas enligt figur 3-1.  

 

E1 Z1

E2 = 0 Z2

E0 = 0 Z0

Ua

Uc

Ub

Zj

Ij

 

Figur 3-1 Enfasig jordslutning i fas a 

 
Här definieras E1 som spänningen i felstället precis innan felet inträffar. 

Enligt B. Stenborg, Chalmers Tekniska Högskola [3] kan man med hjälp av införande 
av symmetriska komponenter beskriva detta osymmetriska tillstånd med schema enligt 
figur 3-2. 
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Z1

3Zj

Z0

Z2

+

U0

-

+

U1

-

+
E1
-

+

U2

-

I1 = I2 = I0 = Ij/3I0

I2

I1

 

Figur 3-2 Schema för symmetriska komponenter vid ett enfasigt jordfel 

 

Ur detta schema fås: 

jZZZZ
EI

3021

1
0 +++

=        (3-6) 

jZZZZ
ZE

U
3021

01
0 +++

⋅
=        (3-7) 
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3.2 Dagens metod 
Här beskrivs den förenklade metod som används idag [5]. Liksom tidigare är noll-
punkten jordad över en induktor med reaktansen Xn i parallell med resistansen Rn. Se 
figur 3-3.  

+
Un

-

Xn Rn Irj

Icj

Ixj

L1

L3

L2

Ij

 

Figur 3-3 Strömkomponenter vid stumt enpoligt jordfel 

 
Vid stumt enpoligt jordfel (fullt utbildat jordfel) i ovanstående nät antar nollpunkten 
fasspänning till jord, Un = Uf . I dessa sammanhang talas ofta om utbildningsgrad d v s 

förhållandet mellan nollpunktsspänning och fasspänning 
f

n

U
U

. 

Ur schemat i figur 3-3 fås tre strömkomponenter genom felstället vid enfasig jord-
slutning, nämligen den kapacitiva jordslutningsströmmen Icj (90° före Un), den induktiva 
nollpunktsströmmen Ixj (90° efter Un) och den resistiva nollpunktsströmmen Irj (i fas 
med Un). Dessa strömmar samt referensspänningen Un ritas in i visardiagrammet nedan.  

 

Icj- Ixj

Un

Ixj

Icj

Ij

Irj

 

Figur 3-4 Visardiagram 
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Ur geometrin i visardiagrammet (figur 3-4) fås den totala jordslutningsströmmen Ij: 

( )22
xjcjrjj IIII −+=         (3-8) 

Vid helt avstämt nät är Icj = Ixj och således Ij = Irj. 
Irj går endast genom den felbehäftade ledningen och kan därför användas för selektiv 
frånkoppling (endast felbehäftad ledning frånkopplas). 

3.2.1 Dagens metod kopplat till ”Teori för jordfelsanalys” 

Traditionellt används inom branschen den i föregående avsnitt beskrivna förenklade 
modell där plus- och minusföljdsimpedans, matande transformators nollföljdsreaktans 
och samtliga ledningars längsimpedanser försummas [6]. För att kunna se likheter och 
skillnader med det arbete som ligger till grund för denna rapport måste metoden kopplas 
till den teori som beskrivs i avsnitt 3.1. Schemat i figur 3-2 reduceras då till figur 3-5. 

 

3Zj

Z0

+
E1
-

+

U0

-

I0 = Ij/3

I0

 

Figur 3-5 Reducerat schema för symmetriska komponenter vid ett enfasigt jordfel 

 

Även ekvation 3-6 och 3-7 ändras. 

jZZ
EI

30

1
0 +

=         (3-9) 

jZZ
ZE

U
30

01
0 +

⋅
=         (3-10) 

Det ekvivalenta schemat för nollföljdsimpedansen Z0 ritas upp i figur 3-6. 
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-j*X0c

3*Rnj*3*Xn

 

Figur 3-6 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen (dagens modell) 

 
Xn – nollpunktsreaktans 

Rn – nollpunktsresistans 

X0c – total kapacitiv nollföljdsreaktans för hela nätet (motsvarar total kapacitiv jord-
slutningsström) 

Med dessa förenklingar blir nollpunktsspänningen Un densamma oavsett var i nätet felet 
inträffar. Dessa förenklingar är helt acceptabla i den typ av distributionsnät som tidigare 
varit dominerande på Vattenfall Västnät. Men i och med omfattande utbyggnad av 
kabelnät där lokal kompensering tillämpas har dock förutsättningarna förändrats. 

3.2.2 Lokal kompensering 

När utbyggnaden av kabel ökar och befintlig central kompensering inte längre räcker till 
tillämpas metoden med lokal kompensering. Detta innebär att för varje kabelsträcka, 
med en längd som ger upphov till 5 A kapacitiv jordslutningsström, placeras en spole 
motsvarande 5 A induktiv kompenseringsström i distributionstransformatorns noll-
punkt. 

Enligt resonemanget ovan används den utlokaliserade spolen för att lokalt kompensera 
den jordslutningsström som kabeln ger upphov till. Detta medför att kabelns kapacitiva 
reaktans till belopp är lika stor som spolens induktiva reaktans. I det ideala fallet (med 
ideal spole och försumbar nollföljdsimpedans hos distributionstransformatorn) skulle då 
helt avstämda ”självkompenserande” moduler byggas upp. Se figur 3-7. 
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-j*X0c kabel
j*3*Xnu

 

Figur 3-7 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen hos kabel och ideal spole 

 
Xnu – utlokaliserad nollpunktsreaktans 

X0c kabel – kapacitiv nollföljdsreaktans för kabel  

Då denna modul antas vara helt avstämd, spolen ideal och distributionstransformatorns 
nollföljdsimpedans försumbar betraktas impedansen som oändlig och således tas ingen 
hänsyn till denna när reläskyddens inställningar beräknas i dag. 

3.3 Plus-, minus- och nollföljdsimpedans för fiktivt nät 
Då det finns anledning att misstänka att dagens förenklade modell inte utgör en till-
räckligt bra bild av verkligheten görs en ny mer detaljerad modell. Även den nya 
modellen innehåller förenklingar. De delimpedanser som ger mindre än 1 % påverkan 
på den totala impedansen har försummats. 

För att kunna göra någorlunda enkla och överskådliga beräkningar studeras ett fiktivt 
nät bestående av ett matande nät (45 kV), en krafttransformator (45/11 kV) med re-
sistans- och reaktansjordad nollpunkt samt två utgående ledningar. Denna del av nätet är 
centralt avstämt. Utbyggnad av nätet antas ske enligt principen med lokal kompen-
sering. När utbyggnad av kabelnätet görs, läggs kabel med en längd som ger upphov till 
5 A kapacitiv jordslutningsström, därefter placeras en spole motsvarande 5 A induktiv 
kompenseringsström i distributionstransformatorns nollpunkt. Om längre kablar er-
fordras byggs fler likadana moduler. Utledning A är helt utan kompensering och ut-
ledning B bestyckas med n st. spolar. Se figur 3-8.  

Här studeras två felfall, A och B. 
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45/11 kV
Yyn

Utl. A

Utl. B

YNzn

Xn Rn

A

B

Dyn

 

Figur 3-8 Station med enfasig jordslutning i A eller B 

3.3.1 Plus- och minusföljdsimpedans 

Plusföljdsimpedansen är den impedans som förknippas med kortslutningsimpedansen. 
Minusföljdsimpedansen är normalt lika stor som plusföljdsimpedansen för ledningar 
och transformatorer. Varje ledning ersätts med en ekvivalent π-modell [4]. 

Fel i A: 

Vid ett enfasigt jordfel i A kan plus- respektive minusföljdsimpedansen i ovanstående 
nät beskrivas med följande schema (figur 3-9). 

j*XT1

j*Xnät

-j*Xca -j*2*Xc-j*2*Xc

Rl j*Xl

 

Figur 3-9 Ekvivalent schema för plus- och minusföljdsimpedansen för ovanstående nät vid fel i A 

 
Xnät – det matande nätets impedans 

XT1 – krafttransformatorns plusföljdsreaktans 

Xca – kapacitiv plusföljdsreaktans för utledning B 

Xc – kapacitiv plusföljdsreaktans för utledning A 

Rl – plusföljdsresistans för utledning A 
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Xl – induktiv plusföljdsreaktans för utledning A 

Här försummas matande transformators resistans samt längsimpedanserna för  
utledning B. 

Fel i B: 

Även vid ett enfasigt jordfel i B kan plus- respektive minusföljdsimpedansen i beskrivas 
med schema enligt figur 3-9. Observera dock att beteckningarnas betydelse ändras. 

Xnät – det matande nätets impedans 

XT1 – krafttransformatorns plusföljdsreaktans 

Xca – kapacitiv plusföljdsreaktans för utledning A 

Xc – kapacitiv plusföljdsreaktans för utledning B 

Rl – plusföljdsresistans för utledning B 

Xl – induktiv plusföljdsreaktans för utledning B 

Här försummas matande transformators resistans samt längsimpedanserna för  
utledning A. 

3.3.2 Nollföljdsimpedans 

Nollföljdsimpedansen beror huvudsakligen av kopplingsbild och jordning [4].  

Fel i A: 

Vid ett enfasigt jordfel i A kan nollföljdsimpedansen i nät enligt figur 3-8 beskrivas med 
följande schema (figur 3-10) där Z0a representerar den totala nollföljdsimpedansen i ut-
ledning B vilken visas i figur 3-11. 

j*X0T1

j*3*Xn

Z0a
-j*2*X0c-j*2*X0c

R0l j*X0l

3*Rn

 

Figur 3-10 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen vid fel i A 

 
Xn – nollpunktsreaktans 

Rn – nollpunktsresistans 

X0T1 – krafttransformatorns nollföljdsreaktans 
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Z0a – totala nollföljdsimpedansen för utledning B 

X0c – kapacitiv nollföljdsreaktans för utledning A 

R0l – nollföljdsresistans för utledning A 

X0l – induktiv nollföljdsreaktans för utledning A 

Här försummas matande transformators nollföljdsresistans. 

I figur 3-11 visas den totala nollföljdsimpedansen Z0a i utledning B. Zu representerar här 
den totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och YNzn-kopplad 
distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt, vilken visas i figur 3-12.  

 

Zu-j*2*X0ca-j*2*X0ca

R0la j*X0la

Z0a

 

Figur 3-11 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen i utledning B vid fel i A (motsvarar Z0a i 
figur 3-10) 

 
X0ca – kapacitiv nollföljdsreaktans för utledning B 

R0la – nollföljdsresistans för utledning B 

X0la – induktiv nollföljdsreaktans för utledning B 

Zu – totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och YNzn-kopplad 
distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt 

Enligt tidigare resonemang används den utlokaliserade spolen för att lokalt kompensera 
den jordslutningsström som kabeln ger upphov till. Detta medför att kabelns kapacitiva 
reaktans till belopp är lika stor som spolens induktiva reaktans. 

Med hänsyn tagen till spolens resistans och nollföljdsimpedansen hos distributionstrans-
formatorn fås den totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och YNzn-
kopplad distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt enligt figur 3-12. 
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-j*X0c kabel

3*Rnu

j*3*Xnu

R0T2

j*X0T2

Zu

 

Figur 3-12 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen hos kabel och YNzn-kopplad distributions-
transformator med reaktansjordad nollpunkt (motsvarar Zu i figur 3-11) 

 
X0T2 – distributionstransformatorns nollföljdsreaktans 

R0T2 – distributionstransformatorns nollföljdsresistans  

Xnu – utlokaliserad nollpunktsreaktans 

Rnu – utlokaliserad nollpunktsresistans 

X0c kabel – kapacitiv nollföljdsreaktans för kabeln i kabel/transformator-modul  

Vid utbyggnad av kabelnät på landsbygden byggs ofta relativt långa kablar vilket inne-
bär att mer kompensering behövs. Här förutsätts att vid sådana tillfällen byggs fler lika-
dana moduler som i beräkningarna betraktas som parallellkopplade. Med n st sådana 
kabel/transformator-moduler måste schema enligt figur 3-11 kompletteras enligt nedan 
(figur 3-13): 

Zu/n-j*2*X0ca-j*2*X0ca

R0la j*X0la

 

Figur 3-13 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen i utledning B vid fel i A 

 
X0ca – kapacitiv nollföljdsreaktans för utledning B 

R0la – nollföljdsresistans för utledning B 
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X0la – induktiv nollföljdsreaktans för utledning B 

Zu – totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och YNzn-kopplad dis-
tributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt 

n – antal utlokaliserade spolar 

Fel i B: 

Vid ett enfasigt jordfel i B kan nollföljdsimpedansen i nät enligt figur 3-8 beskrivas med 
följande schema (figur 3-14) där Zu i likhet med föregående avsnitt representerar den 
totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och YNzn-kopplad 
distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt (figur 3-12). 

Observera att en del beteckningars betydelse ändras. 

j*X0T1

Zu/n-j*2*X0c-j*2*X0c

R0l j*X0l

3*Rnj*3*Xn

-j*X0ca

 

Figur 3-14 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen vid fel i B 

 
Xn – nollpunktsreaktans 

Rn – nollpunktsresistans 

X0T1 – krafttransformatorns nollföljdsreaktans 

X0ca – kapacitiv nollföljdsreaktans för utledning A 

X0c – kapacitiv nollföljdsreaktans fram till första kabel/transformator-modul på ut-
ledning B 

R0l – nollföljdsresistans fram till första kabel/transformator-modul på utledning B 

X0l – induktiv nollföljdsreaktans fram till första kabel/transformator-modul på  
utledning B 

Zu – totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och YNzn-kopplad 
distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt 

n – antal utlokaliserade spolar 

Här försummas matande transformators nollföljdsresistans. 
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3.4 Förenklad modell – kompletterad med utlokaliserad 
nollpunkt 

Fördelen med att använda den förenklade modell som traditionellt används inom 
branschen är att den är välkänd och enkel att använda. Modellen måste dock komplet-
teras för att ge ett mer rättvisande resultat vid utbyggnad av kabelnät. Istället för att an-
vända den ”självkompenserande” modul som beskrivs i figur 3-7 förfinas här modellen 
genom att istället använda den modul som beskrivs i figur 3-12. Figur 3-15 och 3-16 
visar ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen i de olika felfallen vid användande av 
denna förenklade modell kompletterad med modul innehållande kabel och YNzn-
kopplad distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt enligt  
figur 3-12. 

Fel i A: 

-j*X0c

3*Rnj*3*Xn

-j*X0ca Zu/n

 

Figur 3-15 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen vid fel i A (förenklad modell) 

 
Xn – nollpunktsreaktans 

Rn – nollpunktsresistans 

X0ca – kapacitiv nollföljdsreaktans fram till första kabel/transformator-modul på ut-
ledning B 

Zu – totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och Ynzn-kopplad 
distributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt 

X0c – kapacitiv nollföljdsreaktans för utledning A  

n – antal utlokaliserade spolar 
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Fel i B: 

-j*X0ca

3*Rnj*3*Xn

-j*X0c Zu/n

 
Figur 3-16 Ekvivalent schema för nollföljdsimpedansen vid fel i B (förenklad modell) 

 
Xn – nollpunktsreaktans 

Rn – nollpunktsresistans 

X0ca – kapacitiv nollföljdsreaktans för utledning A  

Zu – totala nollföljdsimpedansen för modul innehållande kabel och Ynzn-kopplad dis-
tributionstransformator med reaktansjordad nollpunkt 

X0c – kapacitiv nollföljdsreaktans fram till första kabel/transformator-modul på ut-
ledning B 

n – antal utlokaliserade spolar 

3.5 Ingående data 
Modellen som beskrivs i avsnitt 3.4 kräver att det finns tillgång till nollföljdsdata för 
ingående komponenter. Då dessa inte används idag är underlaget mycket knapphändigt. 
Inte heller hos tillverkarna finns alla nollföljdsdata som erfordras att tillgå. Detta inne-
bär att nedan angivna värden är framtagna efter bästa förmåga men givetvis kan kvalitén 
variera beroende på hur väl dokumenterad nollföljdsdata för olika komponenter är.  

Här beskrivs var ingående data återfinns och vilka antaganden som är gjorda. För 
ledningsdokumentation och nätberäkningar i 10-20 kV-nät använder Vattenfall Västnät 
Netbas. Alla nätberäkningar avseende detta arbete utförs vid 11 kV. 

Nätet som studeras är ett 10 kV-nät (märkspänning 11 kV). Vi utgår från en befintlig 
fördelningsstation OT93 Mellerud (Bön) och hämtar data för matande nät, kraft-
transformator, nollpunktsmotstånd samt nollpunktsreaktor från Netbas.  

Därefter byggs det fiktiva nätet upp: Utledning A består av 70 km 62FeAl och dess 
distributionstransformatorer är Dyn-kopplade. Utledning B består av 35 km 62FeAl och 
12 km 50AXLJ och dess distributionstransformatorer är Dyn-kopplade. Efter dessa 
första 47 km ledning byggs nätet ut med kabel/transformator-moduler enligt tidigare. 
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3.5.1 Matande nät 

Ur Netbas fås för fördelningsstation OT93 Mellerud (Bön) kortslutningseffekten  
Sk nät ≈ 350 MVA. Krafttransformatorns omsättning är 45/11 kV. 

Med hjälp av ekvation 3-11 beräknas plusföljdsreaktansen Xnät. 
22
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3.5.2 Krafttransformator 

Enligt Netbas har krafttransformatorn (T11) i fördelningsstation OT93 Mellerud (Bön) 
märkeffekt Sn = 10 MVA, kortslutningsimpedans ek = 6,8 % och nollföljdsreaktansen 
X0T1 lika stor som kortslutningsreaktansen XT1. 

Normalt saknas uppgifter om krafttransformatorns nollföljdsreaktans eftersom den 
vanligtvis försummas. Här används det som anges i Netbas men noteras bör att denna 
impedans kan variera kraftigt beroende på transformatorns konstruktion. 

Med ovan nämnda omsättning och ekvation 3-12 beräknas kortslutningsreaktansen XT1. 
2

1
n

n
kT S

U
eX ⋅=         (3-12) 

fasX T /8228,0
1010

)1011(068,0 6

23

1 Ω=
⋅
⋅⋅=  

fasXX TT /8228,0110 Ω==  

3.5.3 Central nollpunkt 

Nollpunktsresistansen Rn som när den uttrycks i ampère kallas Irj är i vald nollpunkt 5 A 
vilket är vanligt i denna typ av nät. Rn beräknas enligt ekvation 3-13. 

rj

f
n I

U
R =          (3-13) 

Ω=⋅= 1270
5

31011 3

nR  

Ur Netbas fås att 62FeAl ger upphov till en kapacitiv jordslutningsström Icj = 0,0257 
A/km. 50AXLJ ger upphov till en kapacitiv jordslutningsström Icj = 1,5 A/km enligt 
fabrikantens datablad. Total Icj tot  kan då uppskattas till:  

AIcjtot 69,205,1120257,0350257,070 =⋅+⋅+⋅=  
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Enligt Vattenfall Västnäts felbortkopplingsfilosofi eftersträvas 1-2 A snedavstämning. 
För kommande beräkningar antas 1 A snedavstämning vilket leder till att Petersén-
spolen justeras för kompenseringsströmmen Ixj = 21,7 A. Inte heller denna spole är ideal 
men här försummas spolens resistans. 

xj

f
n I

U
X =          (3-14) 

Ω=⋅= 7,292
7,21

31011 3

nX  

3.5.4 Utledning A 

För friledning 62FeAl beräknas plus- och nollföljdsimpedansen med hjälp av nät-
beräkningsprogrammet TMLC och ger följande resultat: 

kmX
kmX
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c

l

l

⋅Ω=
Ω=
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och 

fasX

fasX
fasR

c

l

l
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/2,483,153,070

0

0

0
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3.5.5 Utledning B 

För friledning 62FeAl beräknas plus- och nollföljdsimpedansen enligt ovan. För jord-
kabel 50AXLJ fås motsvarande ut fabrikantens datablad. 

kmX
kmX
kmR

c

l

l

⋅Ω=
Ω=
Ω=

84013
/107,0
/641,0

    
kmX

XX
RR

c

ll

ll

⋅Ω=
⋅=
⋅=

12702
2
4

0

0

0

vilket ger 
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fasX
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och 
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3.5.6 Distributionstransformator 

Dyn 

En D-kopplad lindning kan inte uppta eller avge en jordfelsström till den yttre kretsen, 
men en nollföljdström kan cirkulera inom lindningen. Sett från D-sidan är således 
impedansen för nollföljdsström oändlig (betraktas som avbrott) [3]. 

YNzn 

Här behandlas en YNzn-kopplad, trebent transformator med märkomsättning 11/0,4 kV 
och märkeffekt Sn = 100 kVA. 

Impedansen för nollföljdsström i en transformator enligt ovan är i storleksordningen  
50 % av transformatorns basimpedans. Denna siffra kan dock variera kraftigt beroende 
på transformatorns utformning [7].  

Nollföljdsimpedansen för Y-sidan hos ovan nämnda transformator kan med hjälp av 
ekvation 3-15 uppskattas till: 

2
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I det här fallet hade det bästa naturligtvis varit att få tillverkarens data för transfor-
matorns nollföljdsimpedans. Då detta har misslyckats, trots påtryckningar, används här 
mätningar utförda av STRI [6] (på uppdrag av Vattenfall Östnät AB) i kombination med 
beräkningen ovan. De värden som används i kommande beräkningar är alltså: 
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3.5.7 Utlokaliserad nollpunkt 

Då spolen inte kan anses ideal måste både spolens reaktans och resistans beräknas. 

Enligt spolens märkplåt: 

AI
HL

Hz

rms 0,5
2,4

50~

=
=  

Enligt telefonsamtal med tillverkaren: 

25,0
140,0

7584

mmA
md

N

≈
=
=

 

där N = antal varv, d = medeldiameter och A = area. 

Ur märkdata beräknas spolens märkreaktans Xnu. 

LfLX nu ⋅⋅⋅=⋅= πω 2         (3-16) 

Ω=⋅⋅⋅= 13192,4502 πnuX  

Med hjälp av tillverkarens uppgifter beräknas spolens resistans Rnu. 

A
Rcu

5,17=           (3-17) 

kmRcu /35
5,0
5,17 Ω==  

där koppartrådens längd är: 

Ndl ⋅⋅⋅= π2          (3-18) 

ml 66717584140,02 =⋅⋅⋅= π  

vilket ger: 

lRR cunu ⋅=          (3-19) 

Ω=⋅= 233671,635nuR  

3.5.8 Jordfelsresistans 

För att uppfylla föreskrifternas krav på bortkoppling och detektering av jordfel enligt 
avsnitt 2.1, används följande värden på Rj: 

3 kΩ, 5 kΩ och 20 kΩ. 
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4 Simuleringar 
Simuleringen går ut på att beräkna de parametrar som vid ett jordfel mäts av relä-
skydden (figur 2-2) och se hur de påverkas av antalet utlokaliserade spolar, både vid fel 
på ledning med och utan lokal kompensering. De beräknade parametrarna jämförs sedan 
med de inställningar som skulle ha gjorts med traditionella metoder. 

För att belysa problemet med höga impedanser i den utlokaliserade nollpunkten görs 
beräkningar där dessa varieras.   

Det är också av intresse att jämföra den mer komplexa modellen med den förenklade för 
att kunna avgöra hur bra approximationen blir om den förenklade modellen komplet-
teras och används.  

Som beräkningshjälpmedel används Matlab (Version 6.1.0.450 Release 12.1). Program-
koden för nollföljdsspänningsberäkningarna finns i bilaga A och för nollföljdsströms-
beräkningarna i bilaga B. Övriga beräkningar är utförda med samma grundkod men med 
olika korrigeringar beroende på syftet med beräkningen. 

De grundläggande beräkningarna har kvalitetssäkrats genom att bryta ned ekvivalenta 
scheman i mindre moduler. Dessa har sedan kontrollräknats i Matlab av två  
Co-opstudenter från HTU, Ann-Kristin Kristiansson  och Magnus Lundgren. De har 
även gått igenom och kontrollerat den totala strukturen. 

4.1 Beräkningsgång 
Utgående från scheman i figur 3-9 till 3-14 beräknas plus- och nollföljdsimpedanserna 
för de olika felfallen. 

4.1.1 Nollföljdsspänning 

Schemat i figur 3-2 och ekvation 3-7 ger U0. Med plus- och minusföljdsimpedanserna 
lika stora, E1 lika med fasspänningen Uf och Zj rent resistiv (=Rj) fås: 

j

f

RZZ
ZU

U
32 01

0
0 ++

⋅
=        (4-1)  

U0 är spänningen över nollföljdsimpedansen sett från felstället medan reläskydden 
mäter motsvarande spänning U0 mät i fördelningsstationen. Eftersom längsimpedanserna 
inte försummas måste U0 mät beräknas med hjälp av spänningsdelning. Se exempel i 
figur 4-1. 
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j*X0T1

j*3*Xn

Z0a
-j*2*X0c-j*2*X0c

R0l j*X0l

3*Rn

+

U0 mät

-

3I0 mät

+

U0

-

3I0

 

Figur 4-1 Ekvivalent schema med beräknade parametrar markerade. 

4.1.2 Nollföljdsström 

Schemat i figur 3-2 och ekvation 3-6 ger 3I0. Med plus- och minusföljdsimpedanserna 
lika stora, E1 lika med fasspänningen Uf och Zj rent resistiv (=Rj) fås: 

j

h

RZZ
U

I
32

3
3

01
0 ++

⋅
=         (4-2) 

3I0 är summan av fasströmmarna i felstället medan reläskydden mäter motsvarande 
ström 3I0 mät i varje utledning. Denna måste beräknas med hjälp av strömdelning, se 
figur 4-1. Eftersom reläskyddens inställning baserar sig på den resistiva komponenten 
av 3I0 mät måste även denna beräknas enligt ekvation 4-3. 

)cos(33 00 iumätres vvII −⋅=        (4-3) 

där vu = argumentet för U0 mät och vi = argumentet för 3I0 mät . 

4.1.3 Förenklad modell 

Motsvarande beräkningar utförs för den förenklade modellen enligt figur 3-15 och 3-16, 
men eftersom plus- och minusföljdsimpedansen försummas kan ekvation 4-1 och 4-2 
justeras. 

j

f

RZ
ZU

U
30

0
0 +

⋅
=         (4-4) 

j

h

RZ
U

I
3

3
3

0
0 +

⋅
=         (4-5) 
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5  Resultat 
De reläinställningar som redovisas i figurerna är de som skulle ha ställts in med hjälp av 
dagens förenklade modell utan hänsyn tagen till den utlokaliserade spolens resistans och 
nollföljdsimpedansen hos distributionstransformatorn. 

5.1 Nollföljdsspänning 
I figur 5-1 visas nollföljdsspänningen som funktion av antalet utlokaliserade spolar vid 
Rj = 3 kΩ. Även NUS:ets inställning för bortkoppling är markerad i diagrammet. Om 
nollföljdsspänningen vid enfasigt jordfel inte når upp till denna inställning äventyras 
bortkoppling av felet. Frigivningsspänningen för det riktade jordfelsskyddet är inställd 
på en känslighet motsvarande 7 kΩ. 

Den skillnad som blir mellan NUS:ets inställning och beräknat värde vid 0 st. utlokali-
serade spolar beror på att i det beräknade värdet tas hänsyn till plus-, minus- samt längs-
impedanser vilket inte görs vid beräkning av inställning.  

Konstateras kan att nollföljdsspänningen minskar när antalet utlokaliserade spolar blir 
fler, däremot är nollföljdsspänningen i stort sett densamma oavsett om det är fel på ut-
ledning A eller utledning B. 

Med 5 st. spolar inkopplade har U0 sjunkit med ca 40 %. 

 

Figur 5-1 Nollföljdsspänning som funktion av antalet utlokaliserade spolar. Rj = 3 kΩ 
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Figur 5-2 visar nollföljdsspänningen som funktion av antalet utlokaliserade spolar vid 
Rj = 20 kΩ. Där visas också NUS:ets inställning för signal.  

Förutom spänningsnivån har kurvorna i figur 5-1 och 5-2 samma utseende. Med 5 st. 
spolar inkopplade har U0 sjunkit med ca 50 %. 

 

 

Figur 5-2 Nollföljdsspänning som funktion av antalet utlokaliserade spolar. Rj = 20 kΩ 
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5.2 Nollföljdsström 
I figur 5-3 åskådliggörs den resistiva komponenten av nollföljdsströmmen 3I0 som 
funktion av antalet utlokaliserade spolar vid Rj = 5 kΩ. Där visas också det riktade jord-
strömsskyddets inställning för bortkoppling. Om nollföljdsströmmen vid enfasigt jordfel 
inte når upp till denna inställning äventyras bortkoppling av felet. 

Konstateras kan att nollföljdsströmmen i utledning A ökar (får högre känslighet) när 
antalet utlokaliserade spolar blir fler medan den minskar (får lägre känslighet) i ut-
ledning B. 

Med 5 st. spolar inkopplade har 3I0 res i utledning B sjunkit med ca 45 %. 

 

Figur 5-3 Nollföljdsström som funktion av antalet utlokaliserade spolar. Rj = 5 kΩ 

 
I takt med att antalet utlokaliserade spolar blir fler ökar snedavstämningen (på grund av 
distributionstransformatorns relativt höga nollföljdsimpedans) i beräkningarna. Om den 
centrala kompenseringen i verkligheten är utrustad med automatik kan tänkas att en del 
av snedavstämningen blir kompenserad. Detta skulle i så fall ge ett något bättre resultat. 
Problematiken är ändå densamma om än något mindre allvarlig. 
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5.3 Varierande nollpunktsimpedans 
I föregående avsnitt ser vi att antalet utlokaliserade spolar har stor påverkan på noll-
följdsspänning och nollföljdsström. Det innebär att distributionstransformatorns noll-
följdsresistans R0T2, nollföljdsreaktans X0T2 och den utlokaliserade spolens resistans Rnu 
har stor betydelse för kurvornas utseende. Då det finns stor osäkerhet i dessa värden 
studeras här hur nollföljdsspänning och nollföljdsström påverkas då R0T2, X0T2 och Rnu 
varieras med ungefär ± 50 %. 

5.3.1 Nollföljdsspänning 

Med fyra spolar inkopplade i utledning B och Rj = 3 kΩ fås resultat enligt figur 5-4 till 
5-6. Där framgår att ökande resistanser i den utlokaliserade nollpunkten har störst 
negativ påverkan på nollföljdsspänningen. Ökande reaktans har däremot en svag positiv 
påverkan. 

 

Figur 5-4 Nollföljdsspänning som funktion av distributionstransformatorns nollföljdsresistans.  
n = 4 st, Rj = 3 kΩ 
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Figur 5-5 Nollföljdsspänning som funktion av distributionstransformatorns nollföljdsreaktans.  
n = 4 st, Rj = 3 kΩ 

 
Figur 5-6 Nollföljdsspänning som funktion av utlokaliserad spoles resistans. n = 4 st, Rj = 3 kΩ 
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5.3.2 Nollföljdsström 

Med fyra spolar inkopplade i utledning B och Rj = 5 kΩ fås resultat enligt figur 5-7 till 
5-9.  

Även här syns samma mönster som tidigare. Ökande resistanser i den utlokaliserade 
nollpunkten har störst negativ påverkan på nollföljdsströmmen i utledning B medan den 
påverkas positivt i utledning A. Ökande reaktans har däremot en svag omvänd på-
verkan. 

 

Figur 5-7 Nollföljdsström som funktion av distributionstransformatorns nollföljdsresistans.  
n = 4 st, Rj = 5 kΩ 
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Figur 5-8 Nollföljdsström som funktion av distributionstransformatorns nollföljdsreaktans.  
n = 4 st, Rj = 5 kΩ 

 
Figur 5-9 Nollföljdsström som funktion av utlokaliserad spoles resistans. n = 4 st, Rj = 5 kΩ 
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5.4 Jämförelse mellan komplex och förenklad modell 
Figur 5-10 visar nollföljdsspänningen som funktion av antalet utlokaliserade spolar vid 
Rj = 5 kΩ. Den heldragna linjen markerar beräkning gjord med hjälp av den förenklade 
modellen där nollföljdsspänningen är densamma i hela nätet. 

Den förenklade modellen är här kompletterad med utdistribuerad nollpunkt enligt  
figur 3-12. 

De tre kurvorna har samma utseende men kurvan baserad på den förenklade modellen 
ligger dock något högre. 

 

Figur 5-10 Nollföljdsspänning som funktion av antalet utlokaliserade spolar. Rj = 3 kΩ. Komplex 
och förenklad modell. 

Figur 5-11 visar nollföljdsströmmen som funktion av antalet utlokaliserade spolar vid  
Rj = 5 kΩ. De heldragna linjerna markerar beräkning gjord med hjälp av den förenklade 
modellen. 

Även här har kurvorna i stort samma utseende men observeras bör att för utledning A 
divergerar de båda kurvorna vid ökat antal utlokaliserade spolar. 
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Figur 5-11 Nollföljdsström som funktion av antalet utlokaliserade spolar. Rj = 5 kΩ. Komplex och 
förenklad modell. 

5.5 Fler utledningar 
I föregående avsnitt visades att den förenklade modellen ger en bra bild av hur noll-
följdsspänningar och –strömmar påverkas av antalet utlokaliserade spolar. Därför kan 
denna modell användas för att studera mer komplicerade nät. Om grundstrukturen i vårt 
fiktiva nät utökas till att även omfatta en tredje utledning bestyckad med två st. utlokali-
serade nollpunkter fås en nätbild enligt figur 5-12.  

Med hjälp av den förenklade modellen utförs beräkningar på samma sätt och med 
samma data som tidigare. Resultatet visas i figur 5-13 och 5-14. 

Här syns att nollföljdsspänningen sänks ytterligare vilket talar för att ju fler utlokali-
serade spolar desto lägre nollföljdsspänning oavsett var i nätet (fördelningsstation) de är 
placerade. 

Med 2 st. utlokaliserade spolar på utledning C påverkas nollföljdsströmmen i  
utledning B inte nämnvärt. 
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45/11 kV
Yyn

Utl. A

Utl. C

Ynzn
(2 st)
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Xn Rn

Utl. B

Ynzn
(n st)

 
Figur 5-12 Nätbild vid utökat nät. 

 

Figur 5-13 Nollföljdsspänning som funktion av antalet utlokaliserade spolar vid utökat nät.  
Rj = 3 kΩ. Förenklad modell. 
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Figur 5-14 Nollföljdsström som funktion av antalet utlokaliserade spolar vid utökat nät. Rj = 5 kΩ. 
Förenklad modell. 

6 Slutsatser 
Här analyseras resultat och slutsatser redovisas. 

6.1 Analys av resultat 
En modell är alltid en approximation som ger en mer eller mindre rättvisande bild av 
verkligheten. Här har befintlig modell förfinats och kompletterats för att ge en bättre 
bild. Resultaten var förväntade även om omfattningen tidigare var okänd. 

6.1.1 Nollföljdsspänning 

I figur 5-1 och 5-2 syns att nollföljdsspänningen sjunker drastiskt när antalet ut-
lokaliserade spolar ökar (40-50 % vid 5 st.). Jämförs kurvan med NUS:ets inställning 
enligt dagens metod inses att både bortkoppling och signalering av fel äventyras. 

Konstateras kan också att felstället inte har så stor betydelse för nollföljdsspänningen. 
Den har nästan samma värde oavsett var felet inträffar.  
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6.1.2 Nollföljdsström 

Ur figur 5-3 framgår att nollföljdsströmmen i utledning A ökar (får högre känslighet) 
när antalet utlokaliserade spolar blir fler medan den minskar (får lägre känslighet) i ut-
ledning B. För att klara bortkoppling bör jordströmsskyddets inställning ändras. Här 
skulle skyddsinställningen behöva vara olika för de olika utledningarna, dels för att 
klara bortkoppling av fel på utledning med lokal kompensering dels för att förhindra 
obefogad utlösning på utledning utan lokal kompensering. 

6.1.3 Varierande nollpunktsimpedans 

Av figur 5-4 till 5-9 framgår att ökande resistanser i den utlokaliserade nollpunkten har 
störst påverkan på både nollföljdsspänning och -ström. Ökande reaktans har däremot en 
svag positiv påverkan. Störst enskild påverkan har spolens resistans. 

Eftersom dessa värden har stor påverkan på resultatet är det av största vikt att det tas 
fram riktiga värden att räkna på. Det finns idag inga uppgifter att få från tillverkarna av 
transformatorer och spole. Att få tillgång till uppmätta och/eller beräknade värden borde 
vara ett rimligt krav. Dessutom bör krav ställas på att dessa värden skall minskas för att 
ge så liten påverkan som möjligt på resultatet.  

I flera utredningar [7] rekommenderas användande av ZNzn-kopplade distributions-
transformatorer eftersom de har betydligt lägre nollföljdsimpedans än de YNzn-
kopplade. Väljs denna variant är det mycket viktigt att tillverkaren tillhandahåller noll-
följdsdata innan transformatorn beställs och tas i bruk. 

6.1.4 Förenklad modell 

Om den förenklade modellen kompletteras med utdistribuerad nollpunkt enligt  
figur 3-12 fås en bra bild av verkligheten vilket visades i figur 5-10 och 5-11. Det skall 
dock påpekas att förenklingarna ger en något ”förskönande” bild, varför det kan vara på 
sin plats att räkna med en liten marginal när denna modell används. 

Denna modell kan vara att föredra eftersom de nollföljdsdata som erfordras för den 
komplexa modellen är svåra att få tag på och därmed ger ytterligare en osäkerhetsfaktor. 
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6.2 Att beakta vid val av metod för kompensering 
• 

• 

• 

En av grundtankarna i jordfelshanteringen är att ha en väl definierad felström att 
ställa in jordfelsskydden på, i studerat fall den resistiva delen av nollföljds-
strömmen. I och med införandet av lokal kompensering ändras förutsättningarna 
och felströmmen är inte längre väl definierad. 

En av anledningarna till att lokal kompensering används är för att utnyttja 
möjligheten till självkompenserande kabelnät vid driftomläggningar mellan 
olika fördelningsstationer. Om reläskyddens inställningar ändras enligt re-
sultaten ovan och alltså är beroende av hur många spolar som är inkopplade, kan 
det bli problem med obefogad funktion alternativt utebliven felbortkoppling vid 
driftomläggningar där antalet inkopplade spolar per ledning respektive för-
delningsstation ändras.  

Alternativet till lokal kompensering är större central kompensering (Petersén-
spole). Inte heller den kan anses ideal utan ger ett resistivt bidrag som kanske 
inte kan försummas om spolen blir tillräckligt stor. 

6.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Då tekniken med lokal kompensering redan idag tillämpas inom Vattenfall är problemet 
en realitet. För att verifiera den framtagna, förenklade modellen bör beräkning och 
mätning på verkligt nät utföras, förslagsvis OT93 Mellerud (Bön) där det idag finns 
minst 10 utlokaliserade spolar. 

Krav måste ställas på distributionstransformatorns och spolens tillverkare angående be-
räkning/uppmätning av erforderliga impedanser. 
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A Programkod Matlab - nollföljdsspänning 
Följande kod används för att beräkna och plotta nollföljdsspänningen. %-tecken anger 
kommentarer och påverkar inte beräkningarna. 

% felsp.m 
% Gunilla Brännman 2003-07-03 
% Beräkning avseende enpoligt jordfel längst ut på ledning utan 
% lokal kompensering (Utl. A) 
% ================================================================ 
clear all 
 
% Plusföljdsparametrar 
Xnat = 0.3457; 
Xt1 = 0.8228; 
Xca = 1023; 
Rl = 37.1; 
Xl = 28.7; 
Xc = 4512; 
 
% Beräkning Plusföljd 
Zp = 1/(1/((Xnat+Xt1)*i)+(1/(-Xca*i))+(1/(-2*Xc*i))); 
Zs = Zp+Rl+Xl*i; 
 
Ztot = 1/((1/Zs)+(1/(-2*Xc*i))); 
 
% Minusföljdsparametrar = Plusföljdsparametrar 
% Beräkning Minusföljd = Beräkning Plusföljd 
 
% Nollföljdsparametrar 
Rn = 1270; %Nollpunktsutrustning 
Xn = 292.7; 
X0t1 = Xt1; %Matande trafo 
 
% Ledning utan lokal kompensering (Utl. A) 
R0l = 1.3*Rl; 
X0l = 4.8*Xl; 
X0c = 2.4*Xc; 
 
% Ledning med lokal kompensering (Utl. B) 
R0t2 = 300; %Distributionstrafo 
X0t2 = 525; 
Rnu = 233; %Lokal nollpunktsutr. 
Xnu = 1319; 
R0la = 54.88; %Ledning fram till  

%första spole 
X0la = 71.45; 
X0ca = 1009; 
n = linspace(0,20,21); %Antal utlok. spolar 
 
% Beräkning nollföljd 
Zn = (3*Rn*3*Xn*i/(3*Rn+3*Xn*i))+X0t1*i; %Matande trafo +  
  %nollpunkt 
Znu = 3*Rnu+3*Xnu*i+R0t2+X0t2*i; %Distr. trafo +  
  %Nollpunkt 
Zu = Znu*(-3*Xnu*i)/(Znu-3*Xnu*i); %Impedans för kabel  
  %+ trafo utlok.  
  %spolar 
Z0ap = 1./((n./Zu)+1/(-2*X0ca*i)); 

Bilaga A:1 



 Analysmodell för impedansjordat system med lokal kompensering 
 

Z0as = Z0ap+R0la+X0la*i; 
Z0atot = 1./((1./Z0as)+(1/(-2*X0ca*i))); 
 
Z0p = 1./((1/Zn)+(1./Z0atot)+(1/(-2*X0c*i))); 
 
Z0s = Z0p+R0l+X0l*i; 
 
Z0tot = 1./((1./Z0s)+(1/(-2*X0c*i))); 
 
% Enpoligt jordfel 
U = 11000; 
Rj = 3000; 
 
I03 = sqrt(3).*U./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj); %Ström i felstället 
U03 = sqrt(3).*U.*Z0tot./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj);%Spänning i  
  %felstället 
 
% Beräkning av 3Ir och 3U 
Zna = 1./((1/Zn)+(1./Z0atot)); 
Z0 = (1./((1./Zna)+(1/(-2*X0c*i))))+R0l+X0l*i; 
 
I13 = I03.*(-2*X0c*i)./((-2*X0c*i)+Z0); 
I3 = I13.*(-2*X0c*i)./((-2*X0c*i)+Zna); %Ström i fel- 
  %behäftad ledning  
  %Strömdelning) 
U3 = U03.*(1./((1./Zna)+(1/(-2*X0c*i))))./Z0;%Spänning på  
  %samlingsskena 
  %Spänningsdelning) 
 
Vi = angle(I3); 
Vu = angle(U3); 
 
I3r = abs(I3).*cos(Vu-Vi); %Resistiv del av 3I 
 
U0 = abs(U3)./3; 
 
U0Uf = (abs(U3)/3)/(U/sqrt(3)); %Utbildningsgrad 
 
% Plotta U=f(n) 
figure 
plot(n,U0,'--');hold on 
 
% Beräkning avseende enpoligt jordfel längst ut på ledning med  
% lokal kompensering (Utl. B) 
% ============================================================== 
 
% Plusföljdsparametrar 
Xnat = 0.3457; 
Xt1 = 0.8228; 
Xca = 4512; 
Rl = 25.92; 
Xl = 15.63; 
Xc = 1023; 
 
% Beräkning Plusföljd 
Zp = 1/(1/((Xnat+Xt1)*i)+(1/(-Xca*i))+(1/(-2*Xc*i))); 
Zs = Zp+Rl+Xl*i; 
 
Ztot = 1/((1/Zs)+(1/(-2*Xc*i))); 
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% Minusföljdsparametrar = Plusföljdsparametrar 
% Beräkning Minusföljd = Beräkning Plusföljd 
 
% Nollföljdsparametrar (se ovan) 
 
% Ledning utan lokal kompensering (Utl. A) 
X0ca = 2.4*Xca; 
 
% Ledning med lokal kompensering (Utl. B) 
% Distributionstrafo och lokal nollpunktsutrustning: se ovan 
R0l = 54.88; %Ledning fram till  
  %första spole 
X0l = 71.45; 
X0c = 1009; 
 
% Beräkning nollföljd 
Zn = (3*Rn*3*Xn*i/(3*Rn+3*Xn*i))+X0t1*i; %Matande trafo +  
  %nollpunkt 
Znu = R0t2+X0t2*i+3*Rnu+3*Xnu*i; %Distr. trafo +  
  %nollpunkt  
Zu = Znu*(-3*Xnu*i)/(Znu-3*Xnu*i); %Impedans för kabel  
  %+ trafo utlok. 
  %spolar  
Z0p = 1/(1/Zn+1/(-X0ca*i)+1/(-2*X0c*i)); 
Z0s = Z0p+R0l+X0l*i; 
Z0res = 1./((1/Z0s)+(1/(-2*X0c*i))+(n./Zu)); 
 
Z0tot = 1./((1./Z0res)); 
 
% Enpoligt jordfel: se ovan 
I03 = sqrt(3).*U./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj); %Ström i felstället 
U03 = sqrt(3).*U.*Z0tot./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj);%Spänning i  
  %felstället 
 
% Beräkning av 3Ir och 3U 
Zna = 1/((1/Zn)+(1/(-X0ca*i))); 
Z0 = (1/((1/Zna)+(1/(-2*X0c*i))))+R0l+X0l*i; 
Z2 = 1./((n./Zu)+(1/(-2*X0c*i))); 
 
I13 = I03.*Z2./(Z2+Z0); 
I3 = I13*(-2*X0c*i)/((-2*X0c*i)+Zna); %Ström i felbehäftad  
  %ledning 
  %(Strömdelning) 
U3 = U03*(1/((1/Zna)+(1/(-2*X0c*i))))/Z0; %Spänning på 
  %samlingsskena  
  %(Spänningsdelning) 
 
Vi = angle(I3); 
Vu = angle(U3); 
 
I3r = abs(I3).*cos(Vu-Vi); %Resistiv del av 3I 
 
U0 = abs(U3)./3; 
 
U0Uf = (abs(U3)/3)/(U/sqrt(3)); %Utbildningsgrad 
 
% Plotta U=f(n) 
plot(n,U0,':');hold on 
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xlabel('Antal utlok. spolar [st]') 
ylabel('U0 [V]') 
line([0 20],[1870.7 1870.7]) 
line([0 20],[961.7 961.7]) 
%legend('Fel på utl. A','Fel på utl. B','Inställning NUS  
%(signal)') 
gtext('Fel på utl. A') 
gtext('Fel på utl. B') 
gtext('Inställning NUS (bortkoppling)') 
gtext('Frigivningsspänning') 
shg 
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B Programkod Matlab - nollföljdsström 
Följande kod används för att beräkna och plotta nollföljdsströmmen. %-tecken anger 
kommentarer och påverkar inte beräkningarna. 

% felstr.m 
% Gunilla Brännman 2003-07-03 
% Beräkning avseende enpoligt jordfel längst ut på ledning utan 
% lokal kompensering (Utl. A) 
% ================================================================ 
clear all 
 
% Plusföljdsparametrar 
Xnat = 0.3457; 
Xt1 = 0.8228; 
Xca = 1023; 
Rl = 37.1; 
Xl = 28.7; 
Xc = 4512; 
 
% Beräkning Plusföljd 
Zp = 1/(1/((Xnat+Xt1)*i)+(1/(-Xca*i))+(1/(-2*Xc*i))); 
Zs = Zp+Rl+Xl*i; 
 
Ztot = 1/((1/Zs)+(1/(-2*Xc*i))); 
abs(Ztot); 
 
% Minusföljdsparametrar = Plusföljdsparametrar 
% Beräkning Minusföljd = Beräkning Plusföljd 
 
% Nollföljdsparametrar 
Rn = 1270; %Nollpunktsutrustning 
Xn = 292.7; 
X0t1 = Xt1; %Matande trafo 
 
% Ledning utan lokal kompensering (Utl. A) 
R0l = 1.3*Rl; 
X0l = 4.8*Xl; 
X0c = 2.4*Xc; 
 
% Ledning med lokal kompensering (Utl. B) 
R0t2 = 300; %Distributionstrafo 
X0t2 = 525; 
Rnu = 233; %Lokal nollpunkts- 
  %utrustning 
Xnu = 1319; 
R0la = 54.88; %Ledning fram till  
  %första spole 
X0la = 71.45; 
X0ca = 1009; 
n = linspace(0,20,21); %Antal utlok. spolar 
 
% Beräkning nollföljd 
Zn = (3*Rn*3*Xn*i/(3*Rn+3*Xn*i))+X0t1*i; %Matande trafo +  
  %nollpunkt 
Znu = 3*Rnu+3*Xnu*i+R0t2+X0t2*i; %Distr. trafo +  
  %nollpunkt   
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Zu = Znu*(-3*Xnu*i)/(Znu-3*Xnu*i); %Impedans för kabel 
  %+ trafo utlok. 
  %spolar 
Z0ap = 1./((n./Zu)+1/(-2*X0ca*i)); 
Z0as = Z0ap+R0la+X0la*i; 
Z0atot = 1./((1./Z0as)+(1/(-2*X0ca*i))); 
 
Z0p = 1./((1/Zn)+(1./Z0atot)+(1/(-2*X0c*i))); 
 
Z0s = Z0p+R0l+X0l*i; 
 
Z0tot = 1./((1./Z0s)+(1/(-2*X0c*i))); 
abs(Z0tot); 
 
% Enpoligt jordfel 
U = 11000; 
Rj = 5000; 
 
I03 = sqrt(3).*U./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj); %Ström i felstället 
U03 = sqrt(3).*U.*Z0tot./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj);%Spänning i  
  %felstället 
 
% Beräkning av 3Ir och 3U 
Zna = 1./((1/Zn)+(1./Z0atot)); 
Z0 = (1./((1./Zna)+(1/(-2*X0c*i))))+R0l+X0l*i; 
 
I13 = I03.*(-2*X0c*i)./((-2*X0c*i)+Z0); 
I3 = I13.*(-2*X0c*i)./((-2*X0c*i)+Zna); %Ström i fel- 
  %behäftad ledning 
  %(Strömdelning) 
U3 = U03.*(1./((1./Zna)+(1/(-2*X0c*i))))./Z0;%Spänning på  
  %samlingsskena 
  %(Spänningsdelning) 
 
Vi = angle(I3); 
Vu = angle(U3); 
 
I3r = abs(I3).*cos(Vu-Vi); %Resistiv del av 3I 
 
U0 = abs(U3)./3; 
 
U0Uf = (abs(U3)/3)/(U/sqrt(3)); %Utbildningsgrad 
 
% Plotta 3Ir=f(n) 
figure 
plot(n,I3r,'--');hold on 
 
% Beräkning avseende enpoligt jordfel längst ut på ledning med  
% lokal kompensering (Utl. B) 
% ================================================================ 
 
% Plusföljdsparametrar 
Xnat = 0.3457; 
Xt1 = 0.8228; 
Xca = 4512; 
Rl = 25.92; 
Xl = 15.63; 
Xc = 1023; 
 

Bilaga B:2 



 Analysmodell för impedansjordat system med lokal kompensering 
 

% Beräkning Plusföljd 
Zp = 1/(1/((Xnat+Xt1)*i)+(1/(-Xca*i))+(1/(-2*Xc*i))); 
Zs = Zp+Rl+Xl*i; 
 
Ztot = 1/((1/Zs)+(1/(-2*Xc*i))); 
abs(Ztot); 
 
% Minusföljdsparametrar = Plusföljdsparametrar 
% Beräkning Minusföljd = Beräkning Plusföljd 
 
% Nollföljdsparametrar 
Rn = 1270; %Nollpunktsutrustning 
Xn = 292.7; 
X0t1 = Xt1; %Matande trafo 
 
% Ledning utan lokal kompensering (Utl. A) 
X0ca = 2.4*Xca; 
 
% Ledning med lokal kompensering (Utl. B) 
% Distributionstrafo och lokal nollpunktsutrustning: se ovan 
R0l = 54.88; %Ledning fram till  
  %första spole 
X0l = 71.45; 
X0c = 1009; 
 
% Beräkning nollföljd 
Zn = (3*Rn*3*Xn*i/(3*Rn+3*Xn*i))+X0t1*i; %Matande trafo +  
  %nollpunkt 
Znu = R0t2+X0t2*i+3*Rnu+3*Xnu*i; %Distr. trafo +  
  %nollpunkt  
Zu = Znu*(-3*Xnu*i)/(Znu-3*Xnu*i); %Impedans för kabel  
  %+trafo utlok. spolar 
Z0p = 1/(1/Zn+1/(-X0ca*i)+1/(-2*X0c*i)); 
Z0s = Z0p+R0l+X0l*i; 
Z0res = 1./((1/Z0s)+(1/(-2*X0c*i))+(n./Zu)); 
 
Z0tot = 1./((1./Z0res)); 
abs(Z0tot); 
 
% Enpoligt jordfel: se ovan 
 
I03 = sqrt(3).*U./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj); %Ström i felstället 
U03 = sqrt(3).*U.*Z0tot./(2*Ztot+Z0tot+3*Rj);%Spänning i  
  %felstället 
 
% Beräkning av 3Ir och 3U 
Zna = 1/((1/Zn)+(1/(-X0ca*i))); 
Z0 = (1/((1/Zna)+(1/(-2*X0c*i))))+R0l+X0l*i; 
Z2 = 1./((n./Zu)+(1/(-2*X0c*i))); 
 
I13 = I03.*Z2./(Z2+Z0); 
I3 = I13*(-2*X0c*i)/((-2*X0c*i)+Zna); %Ström i felbehäftad  
  %ledning  
  %(Strömdelning) 
U3 = U03*(1/((1/Zna)+(1/(-2*X0c*i))))/Z0; %Spänning på  
  %samlingsskena  
  %(Spänningsdelning) 
 
Vi = angle(I3); 
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Vu = angle(U3); 
 
I3r = abs(I3).*cos(Vu-Vi) %Resistiv del av 3I 
 
U0 = abs(U3)./3; 
 
U0Uf = (abs(U3)/3)/(U/sqrt(3)); %Utbildningsgrad 
 
% Plotta 3Ir=f(n) 
plot(n,I3r,':');hold on 
xlabel('Antal utlok. spolar [st]') 
ylabel('3Ir [A]') 
line([0 20],[1.002 1.002]) 
legend('Fel på utl. A','Fel på utl. B','Reläinställning') 
shg 
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