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Förord
Som en avslutande del i vår utbildning till elektroingenjör med inriktning mot elkraft på
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EXAMENSARBETE

Undersökning och exemplifiering av ett oriktat
jordfelsskydd för detektering av dubbla jordfel i
impedansjordade nät.
Sammanfattning
Denna studie beskriver den problematik som kan uppstå vid detektering och bortkoppling
av dubbla jordfel i impedansjordade nät, samt på vilken sätt ett oriktat jordfelsskydd inverkar på bortkopplingsförloppet. Då ett enpoligt jordfel inträffar uppstår en osymmetri i
nätet som leder till förhöjda spänningar och ökade påfrestningar i friska nätdelar. Dessa
påfrestningar kan leda till att ytterligare jordfel uppstår, till exempel på ställen i nätet där
isolationen på något sätt är försvagad. Problematik med bland annat selektiviteten vid
bortkopplingen av dessa dubbla jordfel har uppmärksammats, vilket kan resultera i långa
bortkopplingsförlopp samt att onödigt stora delar av nätet blir spänningslösa. Syftet med
studien är att belysa denna problematik samt att undersöka på vilket sätt ett oriktat
jordfelsskydd skulle kunna inverka på bortkopplingsförloppet och vad som behöver tas
hänsyn till vid implementering av ett sådant skydd.
Genom att granska teoretiskt framtagna felfall, filer från verkliga störningar samt genom
verifieringstester med reläskydd i laboratoriemiljö och framtagna Comtrade-filer från
PSCAD kunde problematiken analyseras på ett lättillgängligt och överskådligt sätt. Som ett
resultat av studien konstaterades att ett oriktat jordfelsskydd både kan bidra till en ökad
selektivitet i nätet samt till ett snabbare felbortkopplingsförlopp i händelse av dubbelt
jordfel. Det oriktade jordfelsskydden bör även kunna avhjälpa ytterligare fall med
förkommande jordfel, exempelvis där en samtidig snedavstämning i nätet medför att
funktion hos de riktade jordfelsskydden uteblir.
Vid implementering av det oriktade jordfelsskyddet rekommenderas ett DFT-mätande
skydd, då detta förhindrar att jordfelsskyddet löser ut för övertoner, transienter och
likströmskomponenter. Vidare krävs en mycket god kunskap om förekommande kapacitiva
strömmar i nätet för att förhindra oselektiv utlösning av skyddet. Vid ett korrekt inställt
skydd ses ingen risk för att det oriktade jordfelsskyddet kommer i konflikt med övriga
reläskyddsfunktioner.
Problematiken med bortkoppling av dessa dubbla jordfel förekommer främst där tvåfasmätande överlastskydd används, därför rekommenderas övergång till trefasmätande överlastskydd
på
de
platser
där
det
oriktade
jordfelsskyddet visar sig vara svårt att ställa in selektivt.
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BACHELOR’S THESIS

Investigation and exemplification of non-directional
earth-fault relay protection, for detecting crosscountry faults in impedance grounded networks
Summary
This thesis describes problems that might occur with detecting and disconnection of cables
and lines that have suffered from cross-country fault in impedance grounded networks,
furthermore how and if an undirected earth-fault relay could affect the way these faults are
dealt with. When single-phase earth-faults occur, the network suffers from a dissymmetry.
This dissymmetry leads to enhanced stress on the parts of the network which are healthy.
This stress could cause other earth-faults to occur, for example on locations in the network
where, for some reason the insolation has been compromised. These problems could lead
to that the time it takes for the relays to disengage the faulty cables becomes too long or
that unnecessary large areas of the network are disconnected. The purpose of this study is
to illustrate these problems and to analyze in what way an undirected earth-fault relay could
affect the outcome of these problems.
By examining theoretical cases where earth-faults had occur, files from actual disturbances
and by verifications tests with relays in the laboratory and Comtrade-files developed from
PSCAD, these problems could be analyzed and were easy to survey. As a result of the study
it was found that the undirected earth-fault relay both can contribute to better selectivity in
the network and to faster disconnection in the event of cross-country faults. The
undirected earth-fault relay should also be able to handle additional cases when earth-faults
occurs, for example, where a simultaneous uncompensated power distribution network
leads to that the directed earth-fault relay functions does not work.
The earth-fault function is recommended to be used with DFT-measuring, as this prevents
the relay from tripping for harmonics, transients and direct-current components. A good
knowledge regarding the capacitive currents occurring in the network is crucial to set the
relay correct and prevent from unselective tripping, but if set correctly, no conflict with
other protective relay functions has been noticed.
The problem with disconnecting cross-country faults mainly occurs where two-phasemeasuring overcurrent protective relays are used, therefore, the transition to three-phasemeasuring overcurrent-relays are recommended in places where the undirected earth-fault
relay proves to be difficult to set up correctly.
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vi

Undersökning och exemplifiering av ett oriktat jordfelsskydd för detektering av dubbla jordfel i
impedansjordade nät

Û

Toppvärde för sinusvåg

Û𝑅𝑀𝑆 Effektivvärde för sinusvåg
𝑈𝑛

Nollpunktsspänning

𝑅𝑓1

Övergångsresistans i felställe 1

𝑅𝑓2

Övergångsresistans i felställe 2

V

Volt, mäter spänningsstyrka

𝜔

Vinkelfrekvens [rad/s]

𝜑

Öppningsvinkel vid snedavstämt nät

vii

1 Inledning
Vattenfalls verksamhet startade för mer än 100 år sedan och bolaget ägs i sin helhet av den
svenska staten. Till Vattenfallkoncernen hör dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB, där
flertalet arbetsgrupper är verksamma inom områden som exempelvis elkvalitet, driftövervakning och optimering.[1]
En av arbetsgrupperna inom Vattenfall Eldistribution är selektivplanering. Deras arbete
fokuseras på att skapa och ajourhålla selektivplaner samt att genomföra störningsanalyser.
Selektivplanering ansvarar för att fel i Vattenfalls anläggningar och elnät frånkopplas säkert
och selektivt. Arbetet riktas därmed mot att öka personsäkerheten och att minimera den
påverkan som ett fel medför, så att minsta möjliga del av anläggningen bortkopplas.1

1.1

Bakgrund

I Vattenfalls impedansjordade nät kan det förekomma försämrad isolation i både kablar
och apparater. Denna försämrade isolation, där exempelvis avståndet minskat mellan
spänningsförande ledare och jord, kan bero på åldrandet av kabelisolationen likväl som på
att apparater blivit skadade.[2]
I händelse av att ett enpoligt jordfel uppstår kan det i samband med försämrad isolation i
nätet leda till att ytterligare ett jordfel uppstår i en annan fas. Detta kallas i elkraftsammanhang för dubbelt jordfel och i engelsk term cross-country fault. I de fall där
dubbelt jordfel inträffar sker kontakten mellan faserna via jord och leder i viss mån till en
tvåfasig kortslutning. Inom elkraftsbranschen görs skillnad på den tvåfasiga jordslutningen
och det dubbla jordfelet, varvid författarna uppfattat att just uttrycket cross-country fault
blivit ett vedertaget uttryck för att särskilja de båda felfallen. Vid tvåfasig jordslutning blir
två av faserna i samma utgående ledning behäftade med en jordslutning vid ett och samma
ställe på ledningen. Vid dubbelt jordfel sker jordslutningarna på två av faserna men då
istället vid olika platser på ledningen, alternativt på två olika utgående ledningar. Störst risk
för att ett dubbelt jordfel ska inträffa är då de friska faserna påfrestas av den huvudspänning som uppstår vid ett enpoligt jordfel, samtidigt som impedansen i felstället är
låg.[3]

1.2

Problembeskrivning och frågeställningar

I förekommande fall av dubbla jordfel brukar kortslutningsskyddet, överlastskyddet, nollpunktsspänningsskyddet, som vidare benämns NUS eller det riktade jordfelsskyddet koppla
bort felen. Det kan dock förekomma problem med selektiviteten vid bortkopplingen av
felen, exempelvis i de fall överlastskyddet har en hög ström-/tidsinställning. Av bland annat
denna anledning har Vattenfall blivit intresserad av att eventuellt implementera ett oriktat
1

Robin Andersson, Vattenfall Eldistribution AB, personlig kommunikation november 2015
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jordfelsskydd, för att snabbt kunna koppla bort dubbla jordfel och minimera
påfrestningarna på nätet.
Studien kommer huvudsakligen inriktas på att bibehålla selektiviteten i nätet, samt på de
skyddsfunktioner som berörs av de dubbla jordfelen. Även om studien inriktar sig på
impedansjordade nät finns det fall där ett fel på nollpunktsutrustningen leder till att nätet
blir direktjordat. Detta medför att vid en YNyn-kopplad transformator kommer
jordfelsskyddet på primärsidan, om nätet är direktjordat, mäta in felet och hänsyn måste
därför tas till primärsidans reläskyddsinställningar. Nedan följer de frågeställningar som
studien utgår ifrån.






Hur kan en funktion för detektering av dubbla jordfel implementeras i reläskydd med
bibehållen selektivitet gentemot de befintliga reläskyddsfunktionernas inställningar?
Vilka risker finns för att det oriktade jordfelsskyddet påverkar befintliga funktioner och
selektivitet?
Vilka olika felfall/scenarion kan uppstå och hur skulle den nya reläskyddsfunktionen
kunna förhindra ett felaktigt utfall i de olika felfallen/scenariona?
Hur påverkas det oriktade jordfelsskyddet av nätets uppbyggnad gällande dess
selektivitet och kapacitiva jordfelsströmmar?
Hur påverkas det oriktade jordfelsskyddet av fel som medför att ett normalt
impedansjordat systems nollpunkt blir isolerad eller direktjordad?

1.3

Syfte och mål

Syftet med studien är att belysa de eventuella problem ett oriktat jordfelsskydd kan medföra
och hur det skulle kunna påverka befintliga skyddsfunktioner.
Målet med studien är att presentera vilken kännedom som krävs, gällande nätets utformning och förekommande kapacitiva jordfelsströmmar, för att kunna implementera det
oriktade jordfelsskyddet. Huvudmålet uppdelas i nedanstående delmål för att bli mer
överskådligt och lätthanterligt.
1
2

3
4
5
6

Beskriva hur reläskydden hanterar dubbla jordfel i dagsläget samt teoretisk genomgång
av befintliga funktioner.
Redogöra för hur nätets uppbyggnad gällande selektivitet och kapacitiva jordfelsströmmar inverkar på det oriktade jordfelsskyddet. Presentera exempelfall där problem
med utebliven eller oönskad funktion kan uppstå utifrån aktuella reläskyddsfunktioner.
Beskriva hur Vattenfall önskar att en funktion för detektering av dubbla jordfel ska
fungera och hur dess utlösningsbild skulle kunna se ut.
Eventuell verifiering och testning av selektiviteten hos funktionen genom ett reläskydd.
Sammanställning av punkt 1-4.
Analys, diskussion och slutsats.
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1.4

Avgränsningar

Studien omfattar inga fördjupade matematiska analyser, endast enklare principiella
beräkningsexempel kommer att genomföras. Studien går inte in på specifika reläskyddsfabrikat utan går endast igenom skyddsfunktionerna generellt och hur Vattenfall bygger
upp selektiviteten i sina nät. Studien omfattar inga ekonomiska aspekter som skulle kunna
härledas till eventuella kostnader för oselektiva bortkopplingar. Då grundmodellen för
Vattenfalls impedansjordade distributionsnät är reaktans- och resistansjordade, begränsar
sig studien till att främst beröra högohmigt systemjordade nät vid jordslutning. Med
undantag för specifika felfall på nollpunktsutrustningen som kan leda till att en annan typ
av systemjordning blir aktuell. Olika felbortkopplingsfilosofier tillämpas inom Vattenfall
med hänsyn till typ av systemjordning och jordfelshantering, skillnaderna i
jordfelshanteringen är inte stora, men för att kunna definiera just en typ av synsätt
avgränsas studien till att endast beröra det radialmatade distributionsnätet. Av sekretesskäl
presenteras inte namn och placering av stationen eller dess ingående apparater och
ledningar. Allt tekniskt arbete såsom uppkoppling av utrustning samt inställning av
reläskydd har genomförts av handledarna på Vattenfall.

1.5

Tillvägagångssätt

Studien är till största delen en kartläggning av vad som sker vid jordslutningar samt kring
problematiken med dubbla jordfel. Arbetet inleds med en litteraturstudie för att sätta sig in
i problematiken. Arbetet fortsätter vidare med en fallstudie för att kontrollera befintliga
reläskyddsfunktioner och undersöka hur ett oriktat jordfelsskydd kan implementeras, för
att detektera och hantera dubbla jordfel med bibehållen selektivitet. I mån av tid kommer
experimentella tester genom ett befintligt reläskydd att genomföras, för att på ett sådant
sätt få ett mer verklighetstroget utfall och eventuellt styrka de slutsatser som dragits utifrån
kartläggningen och fallstudien. Efter eventuella tester sammanställs och analyseras all
insamlad data.
Redogörelse av övergripande teori och om dubbla jordfel kommer att ske utifrån fakta från
webben, vetenskapliga artiklar, kursmaterial och tidigare genomförda examensarbeten.
Vattenfall tillhandahåller även dokumentation samt verkliga störningsregistreringar av
dubbla jordfel, för att utifrån dessa registreringar kunna beskriva ett verkligt händelseförlopp för funktionerna hos reläskydden.

3

2 Övergripande teori kring jordfel,
ledningssystemets nollpunkt samt
reläskyddets funktioner
I detta kapitel beskrivs den övergripande teorin kring distributionsnätets systemjordning,
samt på vilket sätt dess konstruktion påverkar hur jordslutningar (även kallade jordfel)
detekteras och hanteras. Vidare beskriver kapitlet vilka skyddsfunktioner som används idag
för detektering och säker bortkoppling av fel samt problematiken med dubbla jordfel och
exempel på hur dessa fel kan uppstå.

2.1

Systemjordning

Med begreppet jordning avses:
Ledande förbindelse mellan del av en elektrisk anläggning och jord [4]

Systemjordning syftar vidare på jordningen av nätets ledarsystem, denna sker i nätets nollpunkt som vanligtvis återfinns i transformatorernas sekundärlindning. Systemjordningen
har som uppgift att fastställa potentialen i förhållande till jord hos en elektrisk anläggning
och därigenom förhindra att anläggningen antar en farlig beröringsspänning. Förbindelsen
till jord sker huvudsakligen på två olika sätt utifrån nätets utformning, vilka benämns som
direktjordning och högohmig jordning. Direktjordningen innebär att nollpunkten jordas
impedanslöst, i motsats till den högohmiga jordningen som betyder att nollpunkten jordas
över lämplig impedans. Nollpunktsimpedansen är såpass stor att övriga impedanser i nätet
kan försummas vid jordfelsberäkningar. De ingående apparaterna i nollpunkten benämns
gemensamt som nollpunktsutrustning.[5]
Vilken typ av systemjordning som återfinns i nätet står i direkt förbindelse med hur
storleken på förekommande jordfelsströmmar bestäms, samt på vilket sätt dessa strömmar
detekteras.[5]
I denna studie berörs endast den högohmiga systemjordningen.
2.1.1

Isolerad nollpunkt

Att nollpunkten är isolerad innebär att nollpunkten är jordad över exempelvis en
spänningstransformator, med mycket stor impedans, alternativt att ledande förbindelse
mellan anläggningens nollpunkt och jord saknas helt. Isolerad nollpunkt förekommer
enbart i undantagsfall inom Vattenfall Eldistribution och accepteras endast där inte mer än
en utgående ledning återfinns i stationen. Denna ledning får då ha ett kapacitivt
felströmbidrag på maximalt 5 A.[6]
2.1.2

Reaktans- och resistansjordad nollpunkt

Med reaktans- och resistansjordad nollpunkt menas att nätets anslutning till jord sker över
en reaktor parallellkopplad med en resistor. Detta är den vanligaste systemjordningen i
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Vattenfalls impedansjordade distributionsnät, varvid denna typ av systemjordning är den
som studien i huvudsak inriktar sig på [6]. Till följd av att nollpunkten jordas över en
reaktor, begränsas den ström som uppstår i felstället vid en jordslutning. Genom att ställa
in nollpunktsreaktorns strömvärde utefter en avstämning mot nätet kompenseras den
kapacitiva komponenten av jordfelsströmmen. Vid avstämningen mot nätets kapacitiva
strömbidrag, 𝐼𝑐 förordar Vattenfall en överkompensering med 2 A. Då reaktorns strömvärde inte är helt avstämt mot nätet kallas detta för nätets aktuella snedavstämning.
Resistansen i nollpunkten svarar för den resistiva komponenten av jordfelsströmmen,
storleken på nollpunktsmotståndet benämns utefter det resistiva strömvärde som erhålls
vid ett fullt utvecklat jordfel (ingen impedans i felstället), även kallat stumt jordfel. Vanlig
storlek på nollpunktsmotstånd inom Vattenfall är 3-20 A.[5, 6]

2.2

Förekommande kapacitiva strömmar

Var och en av kraftledningarna innehar en kapacitans. Denna kapacitans kan ses som en
kondensator där fasledaren själv utgör en av elektroderna och den andra utgörs av jorden.
Kapacitansens storlek beror dels på fasledarnas avstånd sinsemellan, deras inbördes
kapacitans till varandra samt deras kapacitans till jord. Den resulterande kapacitansen kallas
för driftkapacitans och illustreras ofta som en symmetrisk Y-kopplad belastning enligt figur
2.1. Då ledningen är spänningssatt kommer denna belastning att generera en kapacitiv
ström vilken inte är bunden till ledningens övriga belastning, varvid den ofta benämns som
kapacitiv tomgångsström.[2]

~
~
~

Figur 2.1 Principiell illustration av ledningen driftkapacitans, figuren är ritad med inspiration
från Elkrafthandboken 2 [2].

Som tidigare nämnts är driftkapacitansen beroende på avståndet mellan ledningens faser,
detta förklarar till viss del varför en kabels kapacitans är betydlig större, uppemot tio gånger
större, än kapacitansen hos luftledningar [2]. Allt eftersom distributionsnätet kablifieras i
större utsträckning leder detta i sin tur till att mer induktiv kompensering från reaktorer
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krävs. Kapacitansen breder ut sig jämt längst med ledningen, varvid den kapacitiva
nollföljdsströmmen 𝐼0𝑐 fördelar sig på så sätt att den är som störst vid inmatningspunkten
och noll längst ut på ledningen, se figur 2.2. Ekvation (1) påvisar hur den kapacitiva nollföljdsströmmen per fas kan beräknas, 𝐼0𝑐 fås då med enheten [A/km].
𝐼0𝑐 = 𝜔 ∙ 𝑐 ∙ 𝑈𝑓

(1)

där 𝜔 är vinkelfrekvensen [rad/s], 𝑐 är kapacitansen per fas och kilometer och 𝑈𝑓 är kraftledningens fasspänning.[2]

Figur 2.2 visar hur den kapacitiva nollföljdsströmmen fördelar sig utmed en radialmatad ledning,
den är som störst vid inmatningspunkten och noll längst ut på ledningen. Figuren är
ritad med inspiration från Elkraftsystem Del 2 [5].

2.3

Allmänt om enpoliga jordslutningar och dubbla jordfel
vid högohmigt jordade nät

Vid jordfelsanalys används vissa begrepp som kan vara bra att känna till för att förstå
problematiken kring bortkoppling av dubbla jordfel. Vidare i detta avsnitt förklaras mer
ingående vad som händer vid en jordslutning.
En enpolig jordslutning, som är den vanligaste typen av jordfel [7], innebär att en elektrisk
koppling inträffat mellan en av de tre fasernas systemspänningar och jordpotentialen.
Jordslutning kan naturligtvis även ske mellan två eller tre faser och jord. Vid en enpolig
jordslutning uppträder en osymmetri i nätet, då de båda friska faserna blir belastade med
huvudspänning och fasspänning uppstår mellan den felbehäftade fasen och nollpunktsutrustningen. Denna fasspänning benämns som nollpunktsspänning alternativt nollföljdsspänning
och är den spänning som jordfelsskyddet använder sig av för att kunna detektera ett jordfel.
Storleken på nollpunktsspänningen och felströmmen vid ett enpoligt jordfel i ett högohmigt jordat nät avgörs av aktuell snedavstämning, vilket nollpunktsmotstånd som
används och storleken på förekommande resistans i felstället.[6, 8, 9]
Som nämnts i avsnitt 2.1.2 används bland annat en reaktans som nollpunktsutrustning.
Reaktansen ger upphov till en induktiv jordfelsström, vilken kompenserar för det bidrag av

6

kapacitiv jordfelsström som härrör från de båda friska faserna.[5] Den resulterande
jordfelsströmmen kan beräknas enligt
𝐼𝑗 = √𝐼𝑟𝑗 2 + (𝐼𝑐𝑗 − 𝐼𝑥𝑗 )2

(2)

där 𝐼𝑟𝑗 är den resistiva jordfelsströmskomponenten som genereras av nollpunktsresistansen, 𝐼𝑐𝑗 den kapacitiva jordfelsströmskomponenten och 𝐼𝑥𝑗 den av spolen
genererade induktiva komponenten. I figur 2.3 visas hur felströmmarna cirkulerar vid en
enpolig jordslutning i fas c.

Figur 2.3 Beskrivning av de cirkulerande felströmskomponenterna vid en enpolig jordslutning.
Observera att kapacitansen i den felbehäftade fasen, fas c, kortsluts och således inte
inverkar på storleken av den kapacitiva jordfelsströmmen, varför den är streckad.

Som visas i ekvation (2) är storleken på den resulterande jordfelsströmmen i felstället
beroende av storleken på de ingående komponenterna 𝐼𝑟𝑗 , 𝐼𝑐𝑗 och 𝐼𝑥𝑗 . Vid ett helt avstämt
nät, då 𝐼𝑥𝑗 = 𝐼𝑐𝑗 blir således den reaktiva delen av felströmmen (𝐼𝑐𝑗 − 𝐼𝑥𝑗 )2 = 0 och
jordfelsströmmen 𝐼𝑗 = 𝐼𝑟𝑗 .[2]
I de fall då det finns flera utgående ledningar i en fördelningsstation, kommer även de
övriga ledningarnas kapacitiva strömbidrag att adderas till den kapacitiva jordfelströmmen
𝐼𝑐𝑗 . I figur 2.4 beskrivs hur nollföljdsströmmarna beter sig vid en enfasig jordslutning, i de
fall då det finns två utgående ledningar från stationen. De ”röda” och ”blå” pilarna representerar de kapacitiva jordfelsströmskomponenterna som adderas i nollpunkten från både
L1 och L2. De ”svarta” pilarna beskriver det induktiva jordfelsströmsbidraget från reaktorn
och de ”gröna” pilarna representerar den från nollpunktsmotståndet genererade resistiva
nollföljdskomponenten. Sist nämnd är den komponenten av jordfelsströmmen som
mättransformatorerna använder sig av för att detektera på vilken av de utgående ledningarna som felet inträffat på [10]. Pilarna vid summaströmmätningen 3 ∙ 𝐼0 indikerar mätriktningen.
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Figur 2.4 Beskrivning av hur nollföljdsströmmarna beter sig vid en enfasig jordslutning på
utgående ledning L2. Figuren är ritad med inspiration från examensarbete ”Jämförelse av
riktade reläskyddsfunktioner i impedansjordade nät” [10]. Observera att figuren illustrerar ett
fullt avstämt nät då endast den resistiva komponenten går i felbehäftad fas.

Vidare illustreras vad som sker vid den enpoliga jordslutningen i figur 2.5a och 2.5b. I figur
2.5a är systemet felfritt och fasspänningarna är lika samt ligger förskjutna 120° från
varandra. Studeras figur 2.5b där ett stumt jordfel inträffat i fas a ses hur spänningen i den
felande fasen hamnar på nollpotential, således ligger det då fasspänning, 𝑈𝑛 , över
nollpunktsutrustningen. Spänningen i de friska faserna höjs vid ett stumt jordfel till huvudspänning och får ett lika stort vektoriellt tillskott i vektordiagrammet.
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Figur 2.5a) Fasspänningsvisarna i felfritt system.

Figur 2.5b) Enpoligt jordfel i fas a.

Figur 2.6 illustrerar händelseförloppet vid en enpolig jordslutning. Sinuskurvorna belyser de
spänningsnivåer som de friska respektive den felbehäftade fasen, fas a antar under en stum
jordslutning. Kurvorna är tagna från ett simulerat jordfel i PSCAD (se avsnitt 4.2).

Figur 2.6 Fas- och nollpunktsspänningen vid en enpolig jordslutning i fas a. U0 är systemets
nollpunktsspänning, Va, Vb och Vc är respektive fasspänningar. Observera att skalan
på y-axeln i Va inte har samma skalning som övriga kurvor.
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Ett dubbel jordfel betyder i sin enklaste förklaring att två enpoliga jordslutningar inträffat
simultant. Denna typ av jordfel kan även ses som en tvåfasig kortslutning där faserna kortsluts genom kontakten via jord. I och med kortslutningen som uppstår kan det dubbla
jordfelet orsaka en hög ström i felstället, i storleksordning med en tvåfasig kortslutning [7],
vilket i sin tur kan medföra att jordade anläggningsdelar antar en farlig beröringsspänning
[11]. Orsaken till det andra jordfelet kan vara den spänningshöjning, till huvudspänning,
som uppstår i de friska faserna. Denna spänningshöjning leder till påfrestningar i nätet som
gör att ytterligare ett jordfel uppstår, exempelvis där isolationen är svag.[6, 7]
Det dubbla jordfelet kan inträffa på olika ledningar enligt figur 2.7 eller i två av faserna på
samma ledning, vilket åskådliggörs i figur 2.8

Figur 2.7 Dubbelt jordfel på två olika utgående ledningar, simultana jordfel i mittfasen på
ledning L1 och ytterfasen ledning L2 med felresistans 𝑅𝑓1 respektive 𝑅𝑓2 i felställe 1
och felställe 2.

I figur 2.7 visas hur den resulterande jordfelsfelströmmen går ut i mittfasen på ledning L1
och via jord tar vägen tillbaka i ytterfasen på ledning L2. Observera att den jordfelsström
som illustreras i figurerna är majoriteten av felströmmen som kommer att cirkulera på detta
sätt. Majoriteten av felströmmen cirkulerar alltså inte genom transformatorn då resistansen
genom nollpunkten är mycket högre än resistansen hos ledningarna och samlingsskenan.
𝑅𝑓1 representerar övergångsresistansen i felställe 1 och således är 𝑅𝑓2 övergångsresistansen
i felstället 2. I figur 2.8 nedan illustreras, till skillnad mot figur 2.7, att det dubbla jordfelet
inträffar på samma ledning men i olika faser.
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Figur 2.8 Dubbelt jordfel på samma utgående ledning. Jordfelsströmmens riktning enligt pilarna.

Observera att jordslutningarna beskrivet i figur 2.8 kan ske med kilometerlånga avstånd
sinsemellan.

2.4

Reläskyddet och dess funktioner

Som en del i anläggningens skyddssystem finns reläskyddet. Reläskyddets huvuduppgift är
att övervaka anläggningens ingående delar, detektera fel som uppstår samt att bortkoppla
felbehäftade anläggningsdelar. Med hjälp av reläskydd förebyggs och minimeras skadorna
på personer, egendom och komponenter. Vidare reduceras även de ogynnsamma påföljderna i nätet, som exempelvis fasbortfall och spänningsvariationer. Exempel på anläggningsdelar som övervakas av reläskydd är transformatorer, generatorer och kablar.[7, 12]
Utifrån gällande föreskrifter, de krav som ställs på skyddssystemet och den praxis som
råder hos anläggningsinnehavaren utarbetas ett anpassat reläskyddssystem [7]. För att detta
system ska fungera på ett tillfredställande sätt eftersträvas selektivitet. I elkraftsammanhang
syftar selektivitet på att samordning mellan befintliga reläskydd uppnåtts, så att skada på
felfria delar i ledningssystemet om möjligt kan undvikas och att endast bortkoppling av den
felbehäftade anläggningsdelen sker.[4, 7, 12]
För att beskriva hur selektiviteten uppnås används begrepp som absolut selektivitet,
tidsselektivitet, funktionsselektivitet och riktningsselektivitet. Absolut selektivitet medför att reläskydden har kapacitet att fastställa var i anläggningen felet finns och att endast verka för fel
som finns inom skyddsområdet. Absolut selektivitet erhålls exempelvis vid användning av
ett differentialskydd, som mäter och jämför strömmarna på varsin sida om skyddsområdet.
Tidsselektivitet grundar sig i att selektivitet uppnås genom justering av reläskyddens
funktionstider, det vill säga att reläskydden inte bortkopplar fel vid samma tidpunkt.
Funktionsselektivitet betyder att reläskydden arbetar utifrån olika funktionsvärden.
Strömselektivitet är ett exempel på funktionsselektivitet, här byggs selektiviteten upp
genom att de ingående reläskydden i systemet har olika ströminställningar gentemot
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varandra. Riktningsselektivitet handlar om att reläskydden detekterar i vilken riktning ett fel
finns och endast bortkopplar fel i den tillåtna riktningen. Vanligt förekommande är också
att dessa olika sätt att uppnå selektivitet kombineras. Till exempel används ofta en
kombination av ström- och tidsselektivitet i radiella nät, medan det i maskade nät ofta förekommer en kombination av ström-, tids- och riktningsselektivitet.[6, 7]
För att ytterligare säkerställa att reläskydden inte medför oselektiva bortkopplingar, till följd
av exempelvis kopplingar i nätet, väljer man att utföra vissa av reläskyddsfunktionerna som
grundtonsmätande. Att reläskydden är grundtonsmätande innebär att de utesluter
strömmar och spänningar som inte är av frekvensen 50 Hz.
2.4.1

Överströmsskydd

Överströmsskyddet är ett skydd mot de överströmmar som kan uppstå vid överbelastningar eller kortslutningar i nätet [7]. Överströmmarna kan leda till stora skadeverkningar i nätet och på apparater, därför är en minimering av den tid som dessa
strömmar påfrestar systemet önskvärt. Överströmsskyddet innefattar därmed funktioner
som överlastskydd och kortslutningsskydd och används bland annat för att skydda kablar,
ledningar och transformatorer. Skillnaden mellan reläskyddsfunktionerna överlastskydd och
kortslutningsskydd förklaras vidare nedan i avsnitt 2.4.1.1 respektive 2.4.1.2.[6, 7, 12]
Inmätningen av fasströmmarna till överströmsskydden kan ske två- eller trefasigt.
Vanligtvis i impedansjordade nät tillämpas en tvåfasig mätning för att upptäcka förekommande felströmmar och mätningen sker då i ytterfaserna. Överströmsskydden är
vanligen försedda med ett momentant och ett tidsfördröjt steg och utgörs av en sammansättning ström- och tidsinställningar, eller av ett tidsöverströmsskydd med inverttidskaraktäristik. Med inverttidskaraktäristik menas att tiden är en funktion av strömmen, högre
strömmar medför alltså kortare bortkopplingstider. Det förekommer även att
tidsöverströmsskyddet har en konstant tidsfördröjning vilket innebär att tidsinställningen
har ett fast värde på exempelvis 1 sekund.[6, 7, 13]
2.4.1.1

Överlastskydd

Överlastskyddet svarar för bortkoppling av strömmar som uppstår vid överbelastning där
det finns risk för att exempelvis motorer skadas av höga temperaturer. Överströmmar som
bortkopplas av överlastskyddet är i storleksordning jämförbara med förekommande
märkströmmar i anläggningen. För att inte riskera oselektiva bortkopplingar är det av stor
vikt att ha kännedom om maximalt förekommande belastningsströmmar, så att hänsyn kan
tas till dessa vid inställning av överlastskydden.[6, 7, 12]
2.4.1.2

Kortslutningsskydd

När en kortslutning sker uppkommer ofta stora strömmar, vanligen är strömmarna mycket
större än den genomsnittliga märkströmmen för anläggningen. Kortslutningsskyddets
uppgift är därmed att snabbt och effektivt bortkoppla dessa strömmar för att minska
skadeverkningarna som de stora felströmmarna kan medföra.[6, 7, 12]
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2.4.2

Jordfelsskydd

För att jordfelsskydden skall kunna detektera en jordslutning i distributionsnätet mäter
dessa skydd nollföljdsspänning och nollföljdsström. Vilka inställningar skydden beskaffats
med, har sin grund i de myndighetskrav som ställs på bortkoppling av jordslutningar vid
specifika systemspänningar samt vilken typ av systemjordning som används. Inställningen
av skydden påverkas också av nätets utformning och skiljer sig beroende på om det är ett
rent kabelnät, rent luftledningsnät eller ett blandnät.[8, 12]
2.4.2.1

Riktat jordfelsskydd

Ett riktat jordfelsskydd mäter både de nollföljdsspänningar och nollföljdsströmmar som
uppstår vid ett jordfel. För att det riktade jordfelsskyddet ska bortkoppla ett fel krävs att
vinkeln (riktningen) som erhålls mellan spänningar och strömmar är inom ett visst
definierat intervall. Denna vinkel kallas i elkraftsammanhang för öppningsvinkel (se figur
2.9) och ligger vanligtvis inom intervallet ±86°. Vattenfall tillåter dock i sina tekniska
riktlinjer ett mätfel på ±2°, därmed är ett intervall på ±84° godtagbart [6, 8, 10].

𝜑

Figur 2.9 Öppningsvinkeln 𝜑 och funktionsområdet hos ett riktat reläskydd samt definition av
framriktning, backrikning och felfri zon. Figuren är ritad med inspiration av
examensarbete ”Jämförelse av riktade reläskyddsfunktioner i impedansjordade nät” [10].

För att ett riktat jordfelsskydd ska detektera ett fel i framriktningen krävs följaktligen att
jordfelströmmen överskrider inställt resistivt strömvärde, att det uppstår en
nollföljdsspänning som överskrider det inställda värdet samt att vinkeln ligger inom rätt
intervall.[7, 8, 15]
Modernare riktade jordfelsskydd är grundtonsmätande, detta är mest gynnsamt när felen
inträffar i ett luftledningsnät men är även fördelaktigt vid kopplingar i kabelnät, eftersom
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att kopplingstransienterna då filtreras bort. När jordfel inträffar i kablar är de i allmänhet av
intermittent karaktär. Med intermittent karaktär menas att ett jordfel som uppstått
försvinner utan yttre påverkan för att sedan återkomma med oregelbundna intervall.[6, 16]
2.4.2.2

Oriktat jordfelsskydd

Ett oriktat jordfelsskydd mäter endast en mätstorhet, eftersom ingen riktning krävs för att
skyddet ska bortkoppla ett jordfel i nätet mäts enbart nollföljdsströmmens belopp. För att
erhålla selektivitet med det oriktade jordfelsskyddet krävs stor kunskap gällande
förekommande kapacitiva jordfelsströmmar i nätet, bland annat för att ledningsskydden
inte ska lösa oselektivt vid fel på andra utgående ledningar.[15, 17]
2.4.2.3

Nollpunktsspänningsskydd (NUS)

När en jordslutning inträffar i nätet, uppkommer som nämnts tidigare i avsnitt 2.3 en
spänning i systemets nollpunkt. Denna spänning detekteras av det oriktade NUS-skyddet,
som efter en bestämd tid frånkopplar transformatorns brytare på nedsidan och ofta även
samtliga brytare på de utgående ledningarna. Detta sker vanligtvis i tre steg med olika
tidsinställningar, där de utgående ledningarna kopplas bort i första steget, samlingsskenan i
steg två och slutligen transformatorns brytare på primärsidan i steg tre. NUS-skyddets
huvudsakliga uppgift är att skydda mot jordfel på samlingsskenan och transformatorn men
fungerar även som ett reservskydd för ledningarnas riktade jordfelsskydd. För att
selektivitet ska erhållas krävs därmed också att NUS-skyddets inställning anpassas efter
ledningarnas jordfelsskydd.[6, 7, 10]
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3 Exempelfall vid felbortkoppling
Kapitel 3 beskriver de sätt jordfel hanteras på i dagsläget och vilka krav som ställs, från
myndigheter och från Vattenfall, på bortkopplingen av dessa. Vidare presenteras även olika
verklighetsanknutna exempelfall på bortkopplingsförlopp, samt exempel från verkliga
störningsfiler. De exempelfall som presenteras är utvalda då de på ett bra och överskådligt
sätt belyser en del av de problem som de dubbla jordfelen kan medföra. Exempelfallen
kommer att visa bortkopplingsförloppet för de olika ledningarna utifrån Vattenfalls
felbortkopplingsfilosofi [6]. Vidare redovisas även vilken påverkan det oriktade
jordfelsskyddet och övriga faktorer, såsom hur överlastskyddet mäter och
jordfelsströmmens riktning har på felbortkopplingsförloppet.

3.1

Felbortkopplingskrav

Vilka krav som ställs på felbortkoppling beror mycket på hur distributionsnätet är
utformat. Myndigheter som Elsäkerhetsverket ger bland annat ut författningssamlingar
med föreskrifter och allmänna råd som skall efterföljas. Dessa beskriver hur
starkströmsanläggningar skall utformas och vilka krav på felbortkoppling som ställs på
olika anläggningar utefter systemspänning, systemjordning och nätstruktur. I
starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 [18] lyder 3§
En starkströmsanläggning i ett icke direktjordat system skall vara utförd så, att en- eller
flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt.

Vidare säger 4§
För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system i vilken det ingår
- en friledning i förstärkt utförande
- en friledning med plastbelagda ledare eller,
- en luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm
ska jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av jordfel. Reläfunktionen för
frånkoppling skall vara säkerställd för resistansvärden upp till 5000 ohm.

I föreskriften fastställs även att jordfelsskydd för andra typer av ledningar ska ha en
känslighet på minst 3000 ohm samt att den högsta tillåtna spänningssättningen av jordade
delar orsakad av en jordslutning är 100 V, vid en maximal bortkopplingstid på 5
sekunder.[18]
Många av de krav som ställs av myndigheter berör främst person- och
egendomssäkerheten, Vattenfall ställer därefter egna krav på felbortkoppling för att möta
sina kunders krav på leveranssäkerhet och elkvalitet.[6]
Enligt ELSÄK-FS 2008:1 ställs inga krav på bortkoppling av jordfel i rena kabelnät, vid fel
i dessa nät krävs endast signalering om jordfel [18]. Vattenfall ställer dock krav på att även
jordfel i rena kabelnät, såväl som i blandnät och luftledningsnät alltid skall bortkopplas[6].
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3.2

Exempel på bortkopplingsförlopp vid dubbelt jordfel

Vid ett scenario där ett första jordfel uppstår i mittfasen och ett efterföljande jordfel
uppstår i någon av ytterfaserna medför det en viss problematik vid detektering av dubbla
jordfel. Denna problematik grundar sig i att överströmsskydden vanligtvis mäter tvåfasigt
och i ytterfaserna. Därmed kommer inte överströmsskyddet för ledningen med felet i
mittfasen att mäta in felet och bortkopplingstiden kommer att förlängas. Detta förklaras
mer ingående längre fram i kapitel 3.[6]
Enligt Ulrika Uggla på Vattenfalls avdelning för selektivplanering är möjligheten till
detektering och snabbare bortkoppling av de bägge jordfelen bättre då dessa uppstår i
ytterfaserna.2 Jämfört med ovan nämnda felfall, kommer i detta fall överströmsskydden att
mäta in den förekommande felströmmen i båda faserna. Det finns dock undantag där
jordfelsströmmarna inte är tillräckligt stora för att överströmsskydden ska bortkoppla felet
och risken för oselektiv bortkoppling ökar.
I avsnitt 3.2.1 till 3.2.3 beskrivs förloppet för detekteringen av ett dubbelt jordfel som
inträffat i en station med två utgående ledningar, se figur 3.1. I fyra olika fall redogörs för
vilka skyddsfunktioner som aktiveras och sedan alternativt löser ut (trippar) för felen samt
reläskyddens aktuella inställningar och mätteknik.

Figur 3.1 Två utgående ledningar från godtycklig nätstation. En jordslutning har inträffat i fas b
på ledning L1 samt i fas c på ledning L2. Den resulterande jordslutningsströmmen, 𝐼𝑗 ’s
riktning definieras av de ”blå” pilarna.

2

Ulrika Uggla, Vattenfall Eldistribution AB, personlig kontakt november 2015
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I de två första felfallen har en jordslutning inträffat i fas b på ledning L1 samt i fas c på
ledning L2, summaströmmen 3 ∙ 𝐼0 uppgår till 300 A. Nollföljdsspänningen överskrider
inställt värde för start av det riktade jordfelsskyddet och NUS-skyddet. I det tredje fallet
gäller samma förutsättningar som nämnts ovan men med skillnaden att felströmmen nu
flyter i motsatt riktning (se figur 3.9). Strömmen går nu ut i fas c på ledning L2 och in i fas
b på ledning L1. För det fjärde fallet har ett oriktat jordfelsskydd tillkommit, tidigare
nämnda förutsättningar gäller även i detta fall.
Inställningarna som presenteras nedan för respektive reläskydd är exempel på verkliga
reläskyddsinställningar och dessa inställningar används i samtliga exempel under avsnitt 3.2
om inget annat anges: Överlastskyddet har en inställning på 200 A och en tidsfördröjning
på 1,2 s. Inställningen för det riktade jordfelsskyddet är 1 A, 600 V och en tidsfördröjning
på 2 s. NUS-skyddet är inställt på 1400 V och tidsfördröjd med 3 s. Inställningen av
selektiviteten i exemplen kan åskådliggöras i ett diagram, en så kallad plan. En plan är ett
logaritmiskt ström-/tidsdiagram för att åskådliggöra uppbyggnaden av selektivitet, där
presenteras olika strömmar samt reläskyddens individuella inställning. Figur 3.2 nedan är en
sådan plan för detta specifika exempel.

Figur 3.2 Principiell uppbyggnad av en selektivitetsplan för följande exempel. ”TX1” och ”TX2”
svarar för respektive transformatorskydd och ”LX1” motsvarar ledningens
överströmsskydd. ”Ibel” visar den högsta förekommande belastningsströmmen och
”Ik2min ledning” visar ledningens minsta tvåfasiga kortslutningsström. Observera att
inställningen för kortslutningsskyddet på 500 A som visas i figuren inte är aktuell i
följande exempel.

I figur 3.2 ses säkringens karaktäristik, transformatorskyddens ströminställning samt
inställningen för ledningarnas överströmsskydd. Studeras figur 3.2 verifieras att första
steget, överlaststeget har en inställning på 200A med tidsfördröjning 1,2 s.
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3.2.1

Fall 1: 3-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd och
NUS-skydd

I det här fallet finns en trefasig mätning för överströmmar. Överlastskydden mäter således
strömmen på samtliga faser på de utgående ledningarna (se figur 3.3) och detekterar
följaktligen förekommande överströmmar oavsett i vilken fas felen inträffar.

Figur 3.3 Två utgående ledningar från godtycklig nätstation. En jordslutning har inträffat i fas b
på ledning L1 samt i fas c på ledning L2. Den resulterande jordslutningsströmmen, 𝐼𝑗 ’s
riktning definieras av de ”blå” pilarna. Strömmätning för överlastskyddet sker i
samtliga tre faser.

För ledning L1 startar överlastskyddet, NUS-skyddet och det riktade jordfelsskyddet. Till
följd av den selektivitet som råder mellan skydden gällande tids- och beloppsinställning
bortkopplas felet av överlastskyddet efter 1,2 s. Bortkopplingsförloppet för respektive
ledning visas i figur 3.4 och figur 3.5 nedan.
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Figur 3.4 Bortkopplingsförlopp ledning L1 i fall 1. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att tiden
för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.
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Figur 3.5 Bortkopplingsförlopp för ledning L2 i fall 1. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Som kan ses i figur 3.5 startar inte det riktade jordfelsskyddet för ledning L2, det beror på
att felströmmen går i jordfelsskyddets backriktning. På samma sätt som för ledning L1
kommer ledning L2 av bortkopplas av överlastskyddet efter 1,2 s. De två utgående
ledningarna kommer följaktligen att bortkopplas samtidigt efter 1,2 s.
3.2.2

Fall 2: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd och
NUS-skydd

Här finns endast en tvåfasig mätning för överströmmar (se figur 3.6). Detta medför att
överströmmar som uppstår i mittfasen, fas b, inte kommer att detekteras av
överlastskyddet.
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Figur 3.6 Två utgående ledningar från godtycklig nätstation. En jordslutning har inträffat i fas b
på ledning L1 samt i fas c på ledning L2. Den resulterande jordslutningsströmmen, 𝐼𝑗 ’s
riktning definieras av de ”blå” pilarna. Här sker strömmätningen för överlastskyddet i
de bägge ytterfaserna.

Till följd av att överströmsskydden här endast mäter i ytterfaserna kommer
bortkopplingsförloppet i fall 2 därmed att skilja sig något ifrån förloppet i fall 1. I det här
fallet ser bortkopplingsförloppen för ledningarna ut som i figur 3.7 och figur 3.8.
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Figur 3.7 Bortkopplingsförlopp för ledning L2 i fall 2. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Vid jämförelse av figur 3.7 och 3.8 ses att bortkopplingsförloppet är likartat för ledning L2
i båda fallen. De skydd som startar är endast NUS-skyddet och överlastskyddet, det riktade
jordfelsskyddet startar inte eftersom att felströmmen fortfarande går i backriktningen.
Överlastskyddet kommer därför att bortkoppla ledning L2 efter 1,2 s. När ledning L2
bortkopplats återstår endast ett enpoligt jordfel på ledning L1.
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Figur 3.8 Bortkopplingsförlopp för ledning L1 i fall 2. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

I figur 3.8 visas att NUS-skyddet och det riktade jordfelsskyddet startar och att
jordfelsskyddet sedan bortkopplar ledning L1, med det kvarstående enpoliga jordfelet, efter
2 s. Det tar följaktligen omkring 1 s extra, från de att ledning L2 bortkopplats, tills att även
ledning L1 är bortkopplad. Lägg märke till att de två ledningarnas reläskydd startar
samtidigt men bortkopplingen sker därefter med olika tidsfördröjning.
3.2.3

Fall 3: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd och
NUS-skydd

Nätuppbyggnaden i detta fall liknar den som analyserats tidigare i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2,
skillnaden ligger i att felströmmen går i motsatt riktning vid jämförelse mot ovan
presenterade fall, se figur 3.9. Detta medför också att bortkopplingsförloppet kommer att
se annorlunda ut.
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Figur 3.9 Två utgående ledningar från godtycklig nätstation. En jordslutning har inträffat i fas b
på ledning L1 samt i fas c på ledning L2. Den resulterande jordslutningsströmmen, 𝐼𝑗 ’s
riktning definieras av de ”blå” pilarna. Här sker strömmätningen för överlastskyddet i
de bägge ytterfaserna.

Bortkopplingsförloppet för ledning L2 kan studeras i figur 3.10, i detta fall fås start för
NUS, riktat jordfelsskydd samt överlastskydd. Överlastskyddet har kortaste
tidsfördröjnigen och bortkopplar ledning L2 efter 1,2 s.
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Figur 3.10 Bortkopplingsförlopp för ledning L2 i fall 3. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Samtidigt som det dubbla jordfelet uppstår får vi en start av NUS-skyddet även på ledning
L1, bortkopplingsförloppet åskådliggörs i figur 3.11. När ledning L2 sedan är bortkopplad
återstår ett enpoligt jordfel på ledning L1 med riktning ut mot felstället på ledningen.
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Först efter 1,2 s när enbart det enpoliga jordfelet kvarstår kommer därmed det riktade
jordfelsskydd att mäta in felet och starta.
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Figur 3.11 Bortkopplingsförlopp för ledning L1 i fall 3. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Till följd av att NUS-skyddet startade redan vid uppkomsten av felet kommer dess
tidsfördröjning på 3 s att löpa ut innan det riktade jordfelet gått till tripp (se figur 3.11).
Felet på ledning L1 kommer då följaktligen att bortkopplas av NUS-skyddet vilket leder till
att en onödigt stor del av nätet blir spänningslöst.
3.2.4

Fall 4: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd, NUSskydd och oriktat jordfelsskydd

Även i detta exempel har överlastskyddet en tvåfasig mätning enligt figur 3.12, till skillnad
mot tidigare fall finns nu även ett oriktat jordfelsskydd.
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Figur 3.12 Två utgående ledningar från godtycklig nätstation. En jordslutning har inträffat i fas b
på ledning L1 samt i fas c på ledning L2. Den resulterande jordslutningsströmmen, 𝐼𝑗 ’s
riktning definieras av de ”blå” pilarna. Även i detta fall är strömmätningen för
överlastskyddet placerat i de bägge ytterfaserna, notera den dubbelriktade pilen som
indikerar att det nu även finns ett oriktat jordfelsskydd.

Det oriktade jordfelsskyddets inställning är 200 A och med en tidsfördröjning på 0,1 s, men
en momentan tidsinställning kan också förekomma. Figur 3.13 och figur 3.14 visar
bortkopplingsförloppet för ledningarna L1 och L2.
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Figur 3.13 Bortkopplingsförlopp för ledning L1 i fall 4. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

De skydd som startar för ledning L1 är NUS, riktat jordfelsskydd samt det oriktade
jordfelsskyddet. Som visas i figur 3.13 kommer ledningen att bortkopplas av det oriktade
jordfelsskyddet efter 0,1 s. Eftersom att överlastskyddet, även i detta fall, endast mäter i
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ytterfaserna kommer det inte att mäta in felströmmen för ledning L1. Följaktligen erhålls
inte heller någon start av överlastskyddet på denna ledning.
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Figur 3.14 Bortkopplingsförlopp för ledning L2 i fall 4. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att
tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Studeras bortkopplingsförloppet för ledning L2, som visas i figur 3.14, ses vid jämförelse
med figur 3.13 att bägge ledningarna bortkopplas av det oriktade jordfelsskyddet efter 0,1 s.
Till skillnad mot bortkopplingsförloppet för ledning L1 startar inte det riktade
jordfelsskyddet, istället startar nu överlastskyddet samt NUS-skyddet och det oriktade
jordfelsskyddet. Förklaringen till varför det riktade jordfelsskyddet inte startar har klarlagts
tidigare i avsnitten 3.2.1 och 3.2.2.

3.3

Fel på nollpunktsutrustningen

I händelse av ett fel på nollpunktsutrustningen kan den normalt impedansjordade
systemjordningen istället bli direktjordad (se figur 3.15). Detta får till följd att vid
uppkomsten av jordfel på utgående sekundärledningar kan de oriktade jordfelsskydden på
primärsidan, vanligen 40-130 kV där direktjordade transformatorer oftare återfinns, mäta in
felet och starta3. Om kortslutningseffekten samtidigt är låg, exempelvis vid långa ledningar
och fel långt ut i nätet, alternativ då övergångsresistansen är hög, kommer felströmmen inte
bli tillräckligt stor för att kortslutningsskydden på sekundärsidan ska starta. Vid en
tvåfasmätning av överströmmen kommer inte felströmmen att mätas in ifall den går i den
omätta fasen. Det leder till att de oriktade jordfelsskyddsstegen på primärsidan, som
vanligtvis har en kortare tidsfördröjning än utgående ledningarnas riktade jordfelsskydd,
exempelvis 1,2 s relativt 2 s trippar först. Skillnaden i tidsfördröjning medför alltså att
primärsidans oriktade jordfelsskydd kopplar från primärsidans brytare innan den felaktiga
ledningen bortkopplats sekundärt. En ström på 60 A primärt motsvarar, vid en 130/40kV

3

Ulrika Uggla, Vattenfall Eldistribution AB, personlig kontakt november 2015
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transformering en ström på 195 A sekundärt, laststegen för många 40 kV ledningar är inte
inställda så lågt. [6]

Figur 3.15 Exempel på direktjordad nollpunkt och inställning för jordfelsskydden.

Om reaktorn går sönder och enbart resistorn finns kvar som nollpunktsutrustning blir
nätet snedavstämt. Denna snedavstämning kan leda till ett kapacitivt strömbidrag från
andra utgående ledningar, på flera hundra ampere, i och med att den kapacitiva strömmen
då flyter direkt mot felstället utan att kompenseras av reaktorn (se figur 3.16).
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Figur 3.16 Ingen reaktor i nollpunkten orsakar en snedavstämning och ett kapacitivt bidrag från
andra ledningar.

Den snedavstämning som uppstår kan även medföra problem för de riktade
jordfelsskydden och NUS-skyddet att detektera jordfel. Dessa problem med detektering är
en följd av att snedavstämningen ger lägre nollföljdsspänning och resistiv nollföljdsström,
samt att öppningsvinkeln riskerar att ligga i backriktningen eller inom felfri zon.[10]

3.4

Exempel på bortkopplingsförlopp vid fel på
nollpunktsutrustningen

Ett jordfel och ett samtidigt fel på nollpunktsutrustningen kan medföra svårigheter att
erhålla ett selektivt bortkopplingsförlopp. I följande avsnitt kommer fyra olika fall att
presenteras med utgångspunkt i två olika fel på nollpunktsutrustningen. De två felen på
nollpunktsutrustningen har beskrivits tidigare i avsnitt 3.3.
Inställningen för överströmsskyddet är 500 A med en tidsfördröjning på 1,8 s. Det riktade
jordfelsskyddet har en inställning på 1 A, 600 V och en tidsfördröjning på 2 s samt en
öppningsvinkel på ±86°. NUS-skyddet har i sin tur en inställning på 1400 V med en
tidsfördröjning på 3 s. De oriktade jordfelsskydden på transformatorn primärsida har en
inställning på 60 A samt en tidsfördröjning på 1,2 s. Dessa inställningar gäller för samtliga
fyra fall.
I fall 5 och 6 i avsnitt 3.4.1 respektive 3.4.2 har ett fel uppstått som lett till att den normalt
resistans- och reaktansjordade nollpunkten blivit direktjordad. Felströmmen som
uppkommer i de här två fallen är inte tillräckligt stor för att starta överlastskyddet som har
en inställning på 500 A.
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Under avsnitt 3.4.3 samt 3.4.4 presenteras fall 7 och fall 8 där felet på
nollpunktsutrustningen medför en snedavstämning till följd av bortfallet av
nollpunktsreaktorn. Den resistiva ström som erhålls från resistansen i nollpunkten uppgår
till 5 A och det kapacitiva strömbidraget från den felande ledningen är nära 0 A. Innan
reaktorbortfallet kompenserade reaktorn för en kapacitiv ström på 130 A.
3.4.1

Fall 5: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd och
NUS-skydd

De skydd som finns i detta fall är ett tvåfasmätande överlastskydd, ett riktat jordfelsskydd
samt NUS. Deras respektive inställning har presenterats i avsnitt 3.4. I detta fall har ett fel
uppstått på nollpunktsutrustningen som medför att nollpunkten blivit direktjordad (se figur
3.15) och beroende på transformatorkoppling kommer då lednings- och
transformatorskydd på primärsidan att starta för jordfel på sekundärsidan. Det
bortkopplingsförlopp som då erhålls illustreras nedan i figur 3.17.
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Figur 3.17 Bortkopplingsförlopp för fall 5, där JS 130 tripp står för utlösning av samtliga
ledningsbrytare samt den egna transformatorns brytare på primärsidan. De streckade
linjerna för ”NUS-start” och ”Jordfelsskydd start” belyser hur dessa skyddsfunktioner
startar, men till följd av att dessa funktioner har en längre tidsfördröjning än JS 130
kommer de inte att inverka på bortkopplingsförloppet. Felet inträffar vid tiden 0.
Observera att tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Genom att studera figur 3.17 konstateras att det är lednings- och transformatorbrytarna på
primärsidan som kommer att slås från. Förloppet blir därmed inte selektivt då en stor del
av nätet kopplas bort vid denna typ av fel på nollpunktsutrustningen och ett samtidigt
jordfel på sekundärsidan. Starterna för NUS och jordfelsskydd är streckade till följd av att
deras tidsfördröjning är längre och att de därmed inte kommer inverka på
bortkopplingsförloppet.
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3.4.2

Fall 6: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd, NUSskydd och oriktat jordfelsskydd

Felet på nollpunktsutrustningen för fall 6 är likställt med felet i fall 5 och innebär att
nollpunkten blivit direktjordad (se avsnitt 3.3 och 3.4.1). I det här fallet finns det
tvåfasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd, NUS samt utöver detta också ett oriktat
jordfelsskydd. Inställningen för reläskydden är i enlighet med det som genomgåtts i avsnitt
3.4, med tillägget att det oriktade jordfelsskyddet har en inställning på 100 A och en
tidsfördröjning på 0,1 s. Bortkopplingsförloppet för fall 6 visas i figur 3.18 nedan.
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Figur 3.18 Bortkopplingsförlopp för fall 6, där JS 130 tripp står för utlösning av samtliga
ledningsbrytare samt den egna transformatorns brytare på primärsidan. De streckade
linjerna för ”NUS-start” och ”Jordfelsskydd start” belyser hur dessa skyddsfunktioner
startar, men till följd av att dessa funktioner har en längre tidsfördröjning än JS 130
kommer de inte att inverka på bortkopplingsförloppet. Felet inträffar vid tiden 0.
Observera att tiden för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Figur 3.18 visar att lednings- och transformatorskydd på primärsidan samt det oriktade
jordfelsskyddet på sekundärsidan startar. Det erhålls även en start av NUS-skyddet och
riktat jordfelsskydd, men eftersom deras tidsfördröjning är betydligt längre kommer de inte
att påverka bortkopplingsförloppet och är därmed streckade. Det oriktade jordfelsskyddet
har den kortaste tidsfördröjningen och felet kommer följaktligen att bortkopplas av det
oriktade jordfelsskyddet efter 0,1 s. Detta medför ett snabbt och selektivt
bortkopplingsförlopp där endast en mindre del av nätet bortkopplas.
3.4.3

Fall 7: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd och
NUS-skydd

I fall 7 illustreras ett fall med en fast inställd reaktor på 130 A, vilket innebär att reaktorn
inte automatiskt ställer in sig efter nätets IC-bidrag utan detta utförs manuellt på plats. Vid
fel som lett till reaktorns bortfall kompenseras alltså inte längre ledningarnas kapacitiva
strömbidrag, vid jordslutningen är nätet såpass snedavstämt att det riktade jordfelsskyddet
inte startar.
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I bilaga A ses en tabell över hur snedavstämt ett nät maximalt kan vara, beroende på
nollpunktsmotståndets storlek för att öppningsvinkeln skall hålla sig inom ±86°. I bilagan
visas att då (som i detta fall) ett nollpunktsmotstånd på 5 A återfinns får nätet vara
maximalt 72 A snedavstämt för att garantera funktion hos det riktade jordfelsskyddet. I
detta fall blir snedavstämningen 130 A, vilket resulterar i en öppningsvinkel på 87,8° (se
ekvation 3 och 4) och även i en utebliven funktion hos jordfelsskyddet.
I ekvation 3 och 4 presenteras beräkningen av öppningsvinkeln i fallet ovan vid 5 A
nollpunktsmotstånd och snedavstämning, 𝐼𝑋𝑟𝑒𝑠 = 130 A.
𝜑 = sin−1 (

𝐼𝑋 𝑟𝑒𝑠
)
⁄ 2
2
√𝐼𝑟 + 𝐼𝑋𝑟𝑒𝑠

(3)

𝜑 = sin−1 (130⁄ 2
) ≈ 87,8°
√5 + 1302

(4)

Studeras figur 3.19 ses att istället för att det riktade jordfelsskyddet kopplar bort felet startar
NUS-skyddet. Efter 3 sekunder kopplar NUS-skyddet bort samtliga ledningar i stationen.
NUS-tripp
NUS-start
Jordfelsskydd tripp
Jordfelsskydd start
Överlastskydd tripp
Överlastskydd start
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6
Start

t(s)

Tripp

Figur 3.19 Bortkopplingsförlopp för fall 7. Felet inträffar vid tiden 0. Funktion hos
jordfelsskyddet uteblir och NUS-skyddet löser ut efter 3 sekunder. Observera att tiden
för tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

Detta bortkopplingsförlopp blir inte selektivt i den bemärkelsen att minsta möjliga
anläggningsdel bortkopplas. Felet kopplas bort, men med följden att en för stor del av nätet
blir spänningslöst.
3.4.4

Fall 8: 2-fasmätande överlastskydd, riktat jordfelsskydd, NUSskydd och oriktat jordfelsskydd

I fall 8 finns förutom det tvåfasmätande överlastskyddet, riktade jordfelsskyddet och NUSskyddet även ett oriktat jordfelsskydd med inställningar enligt avsnitt 3.4. I händelse av fel
på nollpunktsutrustningen med bortfall av reaktorn enligt fall 7 i avsnitt 3.4.3 och en
samtidig jordslutning blir bortkopplingsförloppet i enlighet med figur 3.20. Även i detta fall
fås en snedavstämning som medför utebliven funktion hos det riktade jordfelsskyddet.
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Oriktat jordfelskydd tripp
Oriktat jordfelskydd start
NUS-tripp
NUS-start
Jordfelsskydd tripp
Jordfelsskydd start
Överlastskydd tripp
Överlastskydd start
-0,2 -0,15 -0,1 -0,05
Start

0

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

t(s)

Tripp

Figur 3.20 Bortkopplingsförlopp för fall 8. Felet inträffar vid tiden 0. Observera att tiden för
tripp är något överdriven för att ge en tydligare bild.

NUS-skyddet startar då nollpunktsspänningen uppstår och det oriktade jordfelsskyddet
startar vid uppkomsten av nollföljdsströmmen. Det oriktade jordfelsskyddet som i detta fall
har den kortare tidsfördröjningen, 0,1 s, kopplar bort felet selektivt innan NUS-skyddet går
till tripp.

3.5

Händelseförlopp vid verkligt dubbelt jordfel

I följande avsnitt presenteras ett händelseförlopp vid ett verkligt dubbelt jordfel. De figurer
som uppvisas är tagna från inspelade störningsfiler och skildrar förloppet hos strömmarna
för två utgående ledningar samt den aktuella systemspänningen. I figurerna visas primära
värden på strömmar och spänningar, störningsfilen är tagen från en station med
systemspänning 40 kV.
I figur 3.21a illustreras de inspelade nollföljdsströmmarna, K1 och K2, från två av en
fördelningsstations utgående ledningar samt nollpunktsspänningen i stationen, Voltage
VNG. Vid 162 ms inträffar en jordslutning i ledning 1, vars nollföljdsström representeras
av den ”röda” kurvan, K1. Mellan 162 ms till 181 ms ligger den enpoliga jordslutningen på,
nollpunktsspänningen höjs till närmare fasspänning och i ledning 1 infinner sig en
nollföljdsström. Vid tiden 181 ms ses hur en hög nollföljdsström infinner sig i båda
ledningarna samtidigt som nollpunktsspänningen sjunker till en lägre spänningsnivå, vilket
påvisar den dubbla jordslutningen.
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Figur 3.21a Uppmätta värden på nollföljdsströmmar för ledning 1 (K1) och ledning 2 (K2) samt
nollpunktsspänningen (VNG) i en 40kV-station vid dubbelt jordfel. Observera att
nollpunktspänningens kurva (svart) har en annan skalning på y-axeln till höger.

I figur 3.21b och 3.21c visas det stationära tillståndet för linjeströmmarna för ledning 1 och
ledning 2 under det dubbla jordfelet. I dessa figurer ses hur nollföljdsströmmen och
linjeströmmen i den felbehäftade fasen antar amplituder i liknande storleksordning,
samtidigt som de övriga fasernas linjeströmmar är nästan helt oförändrade. Det dubbla
jordfelet ligger på till 619 ms då båda ledningarna kopplas bort samtidigt och då ses hur
samtliga strömmar blir noll, samtidigt som systemspänningen strax efteråt återgår till det
normala (se figur 3.21d). Detta händelseförlopp kan likställas med det
bortkopplingsförlopp som åskådliggörs teoretiskt av fall 1 i avsnitt 3.2.1, där det finns ett
trefasmätande överlastskydd, ett riktat jordfelsskydd samt ett NUS-skydd.

Figur 3.21b Det stationära tillståndet för uppmätta linjeströmmar samt uppmätt nollföljdsström
i ledning 1 under ett dubbelt jordfel. Strömmen i felbehäftad fas samt
nollföljdsströmmen antar en mycket hög amplitud samtidigt som de friska fasernas
linjeströmmar är oförändrade.
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Figur 3.21c Det stationära tillståndet för uppmätta linjeströmmar samt uppmätt nollföljdsström i
ledning 2 under ett dubbelt jordfel. Strömmen i felbehäftad fas samt
nollföljdsströmmen antar en mycket hög amplitud samtidigt som de friska fasernas
linjeströmmar är oförändrade.

Studeras det stationära tillståndet hos fasspänningarna och den samtidiga
nollpunktsspänningen i stationen under felet i figur 3.21d, ses hur två av fasernas
spänningar erhållit en förhöjd nivå. Spänningen i fas c sjunker något och
nollpunktsspänningen verkar anta en nivå som representerar spänningsfallet i fas c.

Figur 3.21d Det stationära tillståndet för uppmätta fasspänningar och uppmätt
nollpunktsspänning i en 40kV-station under ett dubbelt jordfel. Felet bortkopplas vid
619 ms då spänningarna strax efteråt återgår till normala nivåer.
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4 Laborationstest av skyddsfunktion med
reläskydd
För att undersöka huruvida ett oriktat jordfelsskydd kommer att vara selektivt då det utförs
med momentan utlösning samt vilken mätprincip som lämpar sig bäst för skyddet,
genomfördes ett antal tester med ett befintligt reläskydd i laborationsmiljö.
I testerna användes en universal reläskyddstestare av fabrikat OMICRON CMC 356 [14]
för att spela upp testströmmar och spänningar samt reläskyddet ABB REF615 [15]. I de
första testerna användes två inspelade verkliga enpoliga jordfel ifrån två olika nät, ett av
felen är av intermittent karaktär och det andra är ett stumt jordfel. Det intermittenta felet är
valt utifrån att strömtopparna kommer tätt åtföljda, samt att det innan jordfelets uppkomst
sker en inkoppling av ledningen med hjälp av brytaren i stationen, vilket ger strömtoppar.
Vid det intermittenta jordfelet är ledningens kapacitiva nollföljdsström 0,15 A och nätets
resistiva nollföljdsström är 0,07 A, detta ger enligt ekvation (2) en nollföljdsström som är
cirka 0,17 A sett till 50 Hz komponenten i det stationära tillståndet vid ett stumt jordfel.
Det stumma felet är valt utifrån att det har en hög likströmskomponent i början av
felförloppet samt att det är mycket övertoner under hela förloppet. Detta är intressant för
att kunna verifiera att det oriktade jordfelsskyddet, beroende på typ av mätprincip, inte
kommer att trippa på likströmskomponenter, övertoner eller transienter. Vid det stumma
jordfelet är ledningens kapacitiva nollföljdsström 0,03 A och nätets resistiva nollföljdsström
är 0,12 A, detta ger enligt ekvation (2) en nollföljdsström som är cirka 0,13 A sett till 50 Hz
komponenten i det stationära tillståndet vid ett stumt jordfel.
Önskat utfall är att jordfelsskyddet inte skall starta eller lösa ut för den strömspik som
uppkommer precis i början av stumma jordfel eller för jordfel av intermittent karaktär, då
det redan finns funktioner för detta. Skyddet som användes mäter enligt två aktuella
mätprinciper. Den första mätprincipen kallas effektivvärdes-mätning (RMS) och illustreras i
figur 4.1.

Figur 4.1 Mätprincip för effektivvärdesmätning av sinuskurva. Û illustrerar maxvärdet hos
sinuskurvan.
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RMS-värdet definieras som kvadratroten ur tidsmedelvärdet för det kvadrerade värdet av
mätstorheten och räknas ut enligt
1

𝑇

2𝜋

Û𝑅𝑀𝑆 = √𝑇 ∫0 Û2 sin2 ( 𝑇 𝑡) 𝑑𝑡

(5)

där 𝑇 är periodtiden hos sinusvågen. Vid rent sinusformad spänning kan effektivvärdet
även beräknas ur
Û𝑅𝑀𝑆 =

Û

(6)

√2

Den andra mätprincipen kallas DFT-mätning efter engelska Discrete Fourier Transform. Med
DFT mätande skydd väljs vilken frekvens skyddet skall mäta, övriga frekvenser utelämnas.
I manualen för REF615 skyddet förklaras under teknisk data att mätmetoden RMS inte har
någon undertryckning av övertoner medan DFT har en undertryckning av övertoner på -50
dB vid frekvenser enligt ekvation (7).[15]
𝑓 = 𝑛 ∗ 𝑓𝑛 , 𝑛 = 2,3,4,5, …

(7)

Då tidigare studier påvisat att bland annat nollföljdsströmmen vid fel av intermittent
karaktär innehåller höga halter av övertoner [19], genomförs testerna med 50 Hz-DFTmätning eftersom denna filtrerar bort övertonerna.

4.1

Verifiering vid val av mätprincip för det oriktade
jordfelsskyddet

Genom att återskapa de två utvalda enpoliga jordfelen till reläskydden, med hjälp av en
Omicron CMC 356, spelades strömmarna upp och skillnaden mellan de två mätprinciperna
undersöktes [14]. Både ett jordfel av intermittent karaktär enligt figur 4.2 och ett stumt
jordfel enligt figur 4.3 simulerades. Genom att alternera mätprincip mellan DFT och RMS
dokumenterades huruvida jordfelsskyddet löste ut eller om funktion uteblev.

Figur 4.2 Illustration av den uppmätta sekundära ström som användes vid laborationstester med
ett intermittent jordfel.
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Figur 4.3 Illustration av den uppmätta sekundära ström som användes vid laborationstester med
ett stumt jordfel.

Testerna visade att vid RMS-mätning och DFT-mätning löste det oriktade jordfelsskyddet
både för det intermittenta och det stumma jordfelet. Vid DFT-mätning löste dock inte
skyddet ut för transienterna förens låga ströminställningar erhållits. Studeras tabell 4.1 ses
en markant skillnad i trippvärde för de båda mätprinciperna vid både det intermittenta- och
det stumma jordfelet.
Tabell 4.1. Sekundära trippvärden för olika mätprinciper vid simulering av ett intermittent samt
ett stumt jordfel.
RMS
DFT
Intermittent Stumt Intermittent Stumt
Inställt sekundärt trippvärde [A]

0,65

0,70

0,15

0,12

För det intermittenta jordfelet hamnar DFT värdet på 0,15 A, se tabell 4.1, vilket stämmer
ganska bra överens mot den framräknade jordfelströmmen vid ett stumt jordfel på 0,17 A.
Jordfel av intermittent karaktär har inte 0 ohm i övergångsmotstånd under hela feltiden
utan varierar under förloppet, detta förklarar skillnaden på 0,02 A i detta fall. RMS värdet
som är på 0,65 A för det intermittenta felet är betydligt högre, detta beror på att hela
strömmen är med i beräkningen av amplituden.
Vid det stumma jordfelet hamnar DFT värdet enligt tabell 4.1 på 0,12 A, detta stämmer bra
överens med den framräknade jordfelsströmmen för ett stumt jordfel på 0,13 A. Att RMS
värdet blir 0,7 A beror även i detta fall på att hela strömmen är med i beräkningen.

4.2

Verifiering av samverkande reläskyddsfunktioner

För att testa samverkan mellan de olika reläskyddsfunktionerna användes två reläskydd för
att motsvara två separata ledningar. Ett verkligt händelseförlopp vid ett dubbelt jordfel
återskapades i simuleringsverktyget PSCAD. Detta simuleringsverktyg används för att
representera dynamiska händelseförlopp av bland annat olika feltyper och för att erhålla
simuleringsbara comtrade-filer. Dessa filer kan sedan användas för att verifiera önskad
samverkan mellan reläskyddsfunktionerna. Utifrån mätinsamlingar av vekliga dubbla jordfel
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har Vattenfall skapat en comtrade-fil med en förenklad simulering av ett dubbelt jordfel,
denna simulering liknar händelsen i fall 3 under avsnitt 3.2.3. Den erhållna comtrade-filen
användes sedan till testerna med de två reläskydden. [20]
Testen av reläskydden skedde genom att comtrade-filen över ett dubbelt jordfel spelades
upp genom en Omicron CMC 356, som skickade ut strömmar och spänningar till
reläskydden. Comtrade-filens strömmar och spänningar åskådliggörs i bilaga B och
inställning av skydden har skett utefter de förekommande felströmmar som presenteras
där. När felet spelades upp erhölls ett bortkopplingsförlopp mycket likt förloppet i avsnitt
3.2.3. Det ena reläskyddet trippade för överlast, ett enpoligt jordfel kvarstod som sedan
bortkopplades av NUS-skyddet efter 3 s. Det erhålls en start från det riktade
jordfelsskyddet efter att felet övergått till en enpolig jordslutning, men till följd av dess
tidsfördröjning hinner NUS-skyddet gå till tripp och koppla bort felet.
Efter aktivering av det oriktade jordfelsskyddet spelades samma fel upp genom
reläskyddstestaren och de två reläskydden trippade samtidigt efter en mycket kort tid. Det
verifierar bortkopplingsförloppet som presenteras i fall 4 under avsnitt 3.2.4.
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5 Analys och diskussion kring exempelfallen,
reläskyddstesterna samt användandet av det
oriktade jordfelsskyddet
I vår analys och diskussionsdel analyseras de exempelfall vi belyst samt de tester som
genomförts och en diskussion förs kring deras relevans.
Det tillvägagångssätt som valdes gav goda möjligheter att möta studiens mål och syfte.
Önskvärt var att ha tillgång till ett väl definierat nät i PSCAD redan vid studiens start, som
vi då kunnat arbeta utifrån. Detta tror vi hade kunnat resultera i en djupare analys gällande
exempel på inställningar, samt i en selektivitetsplan för det specifika nätet med exempel på
funktionsinställning för det oriktade jordfelsskyddet. Hade mer tid ägnats åt att genomföra
fler och mer ingående tester skulle detta bidragit till en högre giltighet hos testerna, men
eftersom det inte var huvudsyftet i vår studie anser vi att det istället kan genomföras vid
framtida arbeten. De slutsatser vi dragit av studien anser vi ska kunna tillämpas även hos
andra elnätsbolag. Detta eftersom denna typ av distributionsnät och systemjordning inte
enbart används hos Vattenfall och studien generellt inriktas till impedansjordade nät.
I vår litteraturstudie framkom att studier kring just de dubbla jordfelen inte genomförts i
stor utsträckning. Ofta nämndes deras förekomst kort men någon djupare förklaring kring
eventuell problematik som kan uppstå med just bortkopplingen av dessa lämnades inte.

5.1

Exempelfallen

De exempelfall som valdes grundade sig på verkliga scenarion där Vattenfall
uppmärksammat ett problem med oselektivitet i bortkopplingsförloppen, som efter
grundligare analys visat sig bero på just förekomsten av dubbla jordfel. Naturligtvis finns
flertalet ytterligare tänkbara scenarion, men vi valde att fokusera på dessa som vi ansåg vara
mest relevanta och som bäst beskriver den problematik vi vill belysa.
I det exempel där trefasmätande överlastskydd var aktuellt uppmärksammades ingen direkt
problematik med bortkoppling av felen. Så länge som felströmmen överskrider det inställda
strömvärdet hos överlastskyddet kopplas felen bort. Man bör dock observera att en viss
tidsfördröjning uppstår vid bortkopplingen, exempelvis efter 1,2 s (se fall 1 i avsnitt 3.2.1).
Till skillnad från fall 1 återfanns endast ett tvåfasmätande överlastskydd i fall 2, detta ledde
till ytterligare tidsfördröjning, då den andra ledningen kopplades bort av det riktade
jordfelsskyddet först efter 2 s. Likväl som vid trefasmätning åstadkommer tvåfasmätningen
en bortkoppling av felen och är på så vis inte felaktig, dock ses att med det trefasmätande
överlastskyddet åstadkoms denna bortkoppling snabbare.
Det tredje fallet vi belyst skiljer sig mot de två tidigare diskuterade fallen genom att
felströmmen går i motsatt riktning jämfört med dessa. Eftersom vi även här har ett
tvåfasmätande överlastskydd mäter vi inte in felströmmar i mittfasen. Detta är ett av de
olyckligare utfallen då det leder till att NUS-skyddet trippar. Detta är dock inte på något
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sätt mer osannorlikt än något av de andra fallen är. Vidare konstateras att vid detta fall blir
tidsfördröjningen ytterligare längre, 3 s, innan de två felaktiga ledningarna bortkopplats.
Den ökade tidsfördröjningen medför att felet påfrestar nätet under en längre period med
risk för större skadeverkningar.
Vid analys av samtliga tre fall konstaterar vi att, vid trefasmätande överlastskydd har
felströmmens riktning, eller vilken fas som är den felbehäftade ingen betydelse för
bortkopplingen av felen. Problematiken uppstår främst när överlastskydden är
tvåfasmätande. Eftersom mittfasen då är omätt kommer inte fel i mittfasen att detekteras
av överlastskyddet vilket leder till ett oönskat utfall. Vid tvåfasmätning är därmed det
oriktade jordfelsskyddet ett bra alternativ. Skulle det uppstå problem med att erhålla en
korrekt inställning av det oriktade jordfelsskyddet, med tanke på selektiviteten mellan de
olika stegen eller mot säkringar i nätet, kan det diskuteras kring om det vore försvarbart att
införa trefastmätning.
Ett återkommande problem vid detekteringen av dubbla jordfel är vid det scenario då
felströmmens storlek inte överskrider inställt strömvärde. Frånkopplingsfunktion hos
överlastskyddet uteblir då samtidigt som det riktade jordfelsskyddet inte startar för en av
ledningarna och en stor del av nätet blir spänningslöst då NUS-skyddet trippar.
Tankegången kring detta scenario kan utvecklas ytterligare om vi får ett snedavstämt nät.
Funktionen hos både NUS-skydd och det riktade jordfelsskyddet kan då utebli, vilket i
värsta fall leder till personfara då felet ligger kvar till dess att exempelvis en kortslutning
uppstår.
För fördjupad läsning kring jordfelsfunktionerna vid snedavstämning hänvisas läsaren till
examensarbetet, ”Jämförelse av riktade reläskyddsfunktioner i impedansjordade nät” [10].
Det snabbaste bortkopplingsförloppet erhålls med det oriktade jordfelsskyddet samtidigt
som det medför en selektiv bortkoppling. I jämförelse med de tidigare fallen, som
medförde en tidsfördröjning på 1,2 s till 3 s innan de två jordfelen kopplats bort, kan det
oriktade jordfelsskyddet ge en momentan bortkoppling. Något som vi anser är viktigt, för
att minimera snedavstämningen som uppstår vid bortkoppling av ledningar, är att de
oriktade jordfelsskydden ställs in på samma tidsfördröjning. Om ledningarna bortkopplas
på olika tider riskerar man att snedavstämningen blir stor och därmed en utebliven
funktion hos de riktade jordfelsfunktionerna.
Trots att huvuduppgiften för det oriktade jordfelsskyddet är att hantera de dubbla jordfelen
medför den vissa fördelar även vid andra felfall. Exempelfall 5 till 8 som presenterats
gällande fel på nollpunktsutrustningen visar tydligt att det oriktade jordfelsskyddet även
kommer att medföra en selektiv bortkoppling i dessa felfall. Detta eftersom att det oriktade
jordfelsskyddet kan ha en mycket kort eller momentan utlösningstid. Den korta
utlösningstiden medför att andra reläskyddsfunktioner som startat inte hinner trippa och
bidrar på så sätt till ett selektivt förlopp. Att det oriktade jordfelsskyddet även verkar kunna
avhjälpa fel av denna karaktär, alltså vid fel på nollpunktsutrustningen, anser vi vara
fördelaktigt.
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Hur vanligt ett fel på nollpunktsutrustningen är har vi inte kunnat hitta någon information
om. Vi vet att fall har förekommit men har inte funnit statistik över hur vanligt
förekommande dessa fel är. Frågan vi ställt oss är hur mycket tid man då bör lägga på att
titta på dessa typer av felfall. Något vi dock anser värt att observera är att den oriktade
jordfelsfunktionen i de flesta fall även bör avhjälpa fel av denna karaktär.

5.2

Analys av reläskyddstester

De tester som genomfördes visar att det oriktade jordfelsskydden som förväntat kommer
att leda till ett snabbt och selektivt bortkopplingsförlopp. De visar även att det inte finns
någon risk för att det oriktade jordfelsskyddet ska påverka befintliga reläskyddsinställningar
och leda till oselektiva utlösningar. Ur testen framkom att, av de mätmetoder som testades
är DFT-mätning den mest fördelaktiga mätmetoden eftersom den inte påverkas av
övertoner. Genom testerna kan vi även visa på att trots den stora likströmskomponenten
som förekommer vid det stumma jordfelet enligt figur 4.3 kommer det inte påverka
amplituden vid DFT-mätning. Vid DFT-mätningen filtreras inte enbart övertonerna bort
enligt ekvation (7) utan även likströmskomponenten. Detta anser vi verifierar att det
oriktade jordfelsskyddet inte kommer att trippa för likströmskomponenter.
Det senare testet för att verifiera de samverkande reläskyddsfunktionerna anser vi inte vara
helt komplett. Utfallet i detta test var som vi förväntat oss utefter de tankegångar vi haft då
vi tittat på exempelfallen, men vi anser att grundligare samt fler tester kan och bör
genomföras. Ett möjligt sätt att genomföra ytterligare tester är just genom att återskapa
olika typer av fel via simuleringar i PSCAD och sedan testa reläskydden i en
laborationsmiljö, på liknande sätt som vi har gjort. Enligt vår uppfattning ger detta
förfarande goda möjligheter att verifiera önskade utfall och studera bortkopplingsförloppen
vid dubbla jordfel i olika reläskydd. Vi tycker ändå att de tester som genomförts ger en god
indikation på att det oriktade jordfelsskyddet kan avhjälpa många av de exempelfall som
har berörts i studien.

5.3

Att beakta vid inställning av oriktat jordfelsskydd

I följande avsnitt presenteras vad som bör beaktas för att bibehålla selektivitet då en
funktion för att detektera dubbla jordfel ska implementeras. Det sker utifrån fallstudier av
tidigare dokumenterade dubbla jordfel.
Om ett dubbelt jordfel uppstår i dagsläget finns det, som nämnts i problembeskrivningen
(avsnitt 1.2), en risk för oselektivitet om till exempel överströmsskydden är för högt ställda.
Detta leder till att när ett dubbelt jordfel uppstår, där felströmmen inte är tillräckligt hög
för att överlastskyddet ska starta, kommer felet att bortkopplas av NUS-skyddet efter ett
visst antal sekunder. Det är därför viktigt att vara medveten om vilken inställning
överströmsskyddet har så att det oriktade jordfelsskyddet kan anpassas efter befintliga
inställningar och medföra ett ökat selektivt bortkopplingsförlopp.[6]
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Vid förekomsten av dubbla jordfel och ledningar med flera skydd krävs en särskild
reflektion gällande tidsinställningen för det oriktade jordfelsskyddet. Som tidigare nämnts
är det viktigt att reläskydden ställs in på samma tidsfördröjning, för att inte riskera att det
uppstår en stor snedavstämning i nätet. Denna tidsinställning medför dock en avvägning
gällande uppbyggnaden av tidsselektivitet, till följd av att samtliga oriktade jordfelsskydd
ställs in på samma tid erhålls ingen tidsselektivitet. Vid ett fel längst ut på en ledning med
två skydd ska normalt, enligt tidsselektiviteten, endast reläskyddet närmast felet trippa. Så
blir inte fallet vid bortkoppling när det oriktade jordfelsskyddet används. Då kommer
bägge skydden att trippa för felet längst ut i nätet. Detta utfall är dock inte helt förkastligt
vid ledningar med flera skydd då det kan användas som en indikation på var felet
inträffat.[6]
Beroende på storleken på övergångsmotstånden erhålls olika stora nollföljdströmmar- och
spänningar. Därför behövs även viss reflektion kring hur det oriktade jordfelsskyddet
hanterar fel med olika övergångsmotstånd. Vid implementering av det oriktade
jordfelsskyddet är den dimensionerande strömmen i storleksordning med den ström som
uppstår vid en tvåfasig kortslutning längst ut i nätet. Storleken på strömmen vid dubbelt
jordfel beror på övergångsmotstånd till jord och kortslutningseffekten i felställena, därför
krävs också kunskap kring nätets kortslutningseffekt.[6, 9]
Viktigt att ha i åtanke är också det extra kapacitiva strömbidrag som erhålls från ledningar
vid reservdrift, så att det oriktade jordfelsskyddet inte blir oselektivt mot dessa strömmar. I
figur 5.1 ges ett exempel på en situation där det oriktade jordfelsskyddet är inställt på en
lägre ström än det kapacitiva strömbidrag som erhålls från det egna nätet vid reservdrift.
Uppstår då ett enpoligt jordfel, som i figur 5.1, kommer det oriktade jordfelsskyddet att
oselektivt bortkoppla ledning L2 och dess reservmatade nät. Detta eftersom den kapacitiva
strömmen är 60 A och därmed överskrider inställt strömvärde på 50 A.
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Figur 5.1 Enpoligt jordfel på ledning L3 vid reservdrift av ett exempelnät. Mellan ledning L1 och
L2 sluts en normalt öppen frånskiljare. Utmed ledning L1 öppnas även en normalt
sluten frånskiljare, vilket innebär att L1 och ÄL01 reservmatas från L2.

Vid analysering av figur 5.1 ses att ledning L1 och L2 normalt har ett kapacitivt
strömbidrag på 30 A vardera. I det fall L2 reservmatar L1 kommer det kapacitiva
strömbidraget istället summeras till 60 A. Det oriktade jordfelsskyddets inställning på 50 A
medför en oselektiv bortkoppling vid ett enpoligt jordfel på ledning L3. Hänsyn måste
därför tas till tänkbara reservmatningsmöjligheter. För att det oriktade jordfelsskyddet inte
heller ska lösa oselektivt vid ett jordfel på en annan ledning, kan inställningen för skyddet
inte vara lägre än den egna ledningens kapacitiva strömbidrag. Exempelvis om ledning L1
ger ett kapacitivt strömbidrag på 15A vid ett jordfel på ledning L2 kan inte det oriktade
jordfelsskyddet för ledning L1 ha en inställning lägre än 15A.
Vilken aktuell snedavstämning som finns i nätet har betydelse för hur stort kapacitivt
strömbidrag som erhålls i felstället. I kapitel 2, avsnitt 2.1.2, nämns att den kapacitiva
komponenten av felströmmen kompenseras genom en reaktor i nollpunkten. Vid bristfällig
eller obefintlig kompensering kan en betydande snedavstämning infinna sig, med följden att
det kapacitiva strömbidraget ökar i felstället och riskerar att utsatta delar spänningssätts. En
stor snedavstämningen medför även att nollföljdsspänningen och den resistiva
nollföljdsströmmen blir lägre. Detta leder i sin tur till att ledningarnas jordfelsskydd kan få
problem med att bortkoppla jordfel selektivt. Reservskydden, exempelvis NUS-skyddet, får
då bortkoppla felet med följden att onödigt stora anläggningsdelar blir spänningslösa.[10,
21]
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För att erhålla selektivitet vid implementering av det oriktade jordfelsskyddet krävs därmed
god kunskap gällande nätets uppbyggnad och förekommande kapacitiva strömmar.

5.4

Person- eller funktionssäkerhet

Något att ta ställning till vid inställning och implementering av det oriktade jordfelsskyddet,
och hela skyddssystemet för den delen är vad som önskas uppnå med reläskydden. Är det
ett skyddssystem som säkerställer personsäkerheten, alltså vilka beröringsspänningar som
uppstår vid jordslutning och inom vilken tid dessa skall bortkopplas, eller eftersträvas ett
skyddssystem som främst värnar om funktionssäkerheten, att fel alltid kopplas bort
selektivt för att minimera nätpåverkan. Detta är som alltid en balansgång och för att hitta
den gyllene mellanvägen krävs ibland att ett visst mått av selektiviteten offras till förmån
för att uppnå ett så personsäkert skyddssystem som är möjligt.
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6 Slutsatser och förslag till framtida arbete
Vid analysering av studien framkom att införandet av ett oriktat jordfelsskydd är ett mycket
bra alternativ för att lösa problematiken kring bortkoppling av dubbelt jordfel utan att
påverka andra reläskyddsfunktioner. Det kommer inte enbart leda till att det dubbla
jordfelet bortkopplas snabbt och selektivt utan även till att avhjälpa vid andra typer av fel,
exempelvis vid fel på nollpunktsutrustningen.
Exempelfallen som presenterats återspeglar problematiken kring dubbla jordfel och fel på
nollpunktsutrustningen på ett överskådligt och enkelt sätt. Utifrån exempelfallen dras
slutsatsen att då trefasmätande överlastsskydd används förekommer inte problemet med att
bortkoppla dubbla jordfel. På de ledningar som har trefasmätning leder dock införandet av
ett oriktat jordfelsskydd till att en snabbare bortkoppling kan erhållas. Problematiken
uppstår främst där överlastskydden mäter i två faser och i dessa fall anses det oriktade
jordfelsskyddet vara ett bra alternativ för avhjälpning.
Utifrån testerna gällande mätprincip kan slutsatsen dras att DFT-mätande skydd är
lämpligast för att erhålla önskad funktion hos det oriktade jordfelsskyddet. Med DFTmätning säkerställs att skyddet inte löser för transienter, övertoner eller
likströmskomponenter.
De tester som genomfördes beträffande verifiering av samverkande reläskyddsfunktioner
stärker de teoretiska felbortkopplingsförlopp som presenterats i exempelfallen. Genom
testerna verifieras att det oriktade jordfelsskyddet kommer att ha önskad funktion vid en
korrekt inställning. Det oriktade jordfelsskyddet kommer inte att påverka de övriga
reläskyddsfunktionerna och kan även inställas på momentan utlösning om så önskans.
För att inte riskera stora snedavstämningar i nätet vid bortkoppling av ledningar skall de
oriktade jordfelsskydden ställas in på samma tidsfördröjning.
Enligt vår analys ses ingen risk att det oriktade jordfelsskyddet leder till oselektivitet, men
det finns dock flertalet aspekter som måste beaktas och tas hänsyn till vid implementering
av det oriktade jordfelsskyddet.
För att verifiera det oriktade jordfelsskyddets selektivitet anser vi att fler tester bör
genomföras. Fler och mer avancerade nät bör simuleras i PSCAD, så att filer kan skapas
för att sedan testa funktionen för det oriktade jordfelsskyddet. Detta kan göras för att
exempelvis ta fram strömnivåer för inställning, kontrollera tidsinställningar i olika nät eller
på annat sätt vidare undersöka hur inställningen av funktionen ska göras.
Det kan även göras en noggrannare matematisk analys kring dubbla jordfel och kring
utfallet i verkliga störningar för att på så sätt få ytterligare förståelse kring problematiken.
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A.

Maximal snedavstämning

För att hålla öppningsvinkeln inom de ±86°, presenteras en maximal snedavstämning
utifrån givna värden på nollpunktsmotståndet, 𝐼𝑟 .
𝐼𝑟 [A]

sin(86°)

3

86

0,998

0,0698

14,30

43

4

86

0,998

0,0698

14,30

57

5

86

0,998

0,0698

14,30

72

6

86

0,998

0,0698

14,30

86

7

86

0,998

0,0698

14,30

100

8

86

0,998

0,0698

14,30

114

9

86

0,998

0,0698

14,30

129

10

86

0,998

0,0698

14,30

143

11

86

0,998

0,0698

14,30

157

12

86

0,998

0,0698

14,30

172

13

86

0,998

0,0698

14,30

186

14

86

0,998

0,0698

14,30

200

15

86

0,998

0,0698

14,30

215

16

86

0,998

0,0698

14,30

229

17

86

0,998

0,0698

14,30

243

18

86

0,998

0,0698

14,30

257

19

86

0,998

0,0698

14,30

272

20

86

0,998

0,0698

14,30

286

Bilaga

cos(86°)

sin(86°)⁄
Maximal
cos(86°)

Öppningsvinkel,
𝜑 [°]

snedavstämning
𝐼𝑥 [A]

A:1

B.

Testströmmar och spänningar vid simulering av dubbelt
jordfel i laborationsmiljö

Vid tiden 1,0 s uppstår ett dubbelt jordfel. Efter 2,5 s bortkopplas en av de felaktiga
ledningarna av överlastskyddet och ett enpoligt jordfel kvarstår. Det enpoliga jordfelet
bortkopplas av NUS-skyddet vid tiden 4,0 s.

Bilaga

B:1

