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Metoder för att minska risken för sympati-utlösning 
av Vattenfalls transformatorstationer 

Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB. På driftcentralen i 

Trollhättan styr Vattenfall sitt svenska elnät. Vid spänningssättningen av en transformator 

parallellt med en som är i drift, fås ibland problem med att stationen löser ut. Fenomenet 

kallas internt för “sympati-utlösning”. Problemet uppstår till viss del slumpmässigt och 

inträffar relativt sällsynt, på Vattenfall handlar det om ett några enstaka fall om året som 

direkt kan kopplas till fenomenet. Det gör att det finns ett begränsat antal gamla fall att utgå 

från och därför baseras stora delar av projektet på intervjuer samt ett väldokumenterat fall i 

en av Vattenfalls stationer. Utifrån den rapporten har en modell av stationen skapats i 

PSCAD EMTDC och modifierats för att skapa en situation där fenomenet alltid uppstår. 

Målet med projektet har varit att hitta förslag på åtgärder och för att sedan testa dessa i 

PSCAD för att se om de förbättrar situationen. De lösningar som har testats är att ändra 

inkopplingsögonblicket, justera lindningskopplarens läge, alternativ spänningssättning från 

transformatorns sekundärsida, transformatorernas kopplingsart samt betydelsen av ett 

svagare nät. Även teoretisk undersökning av huruvida inkopplingsmotstånd, 

synkroniseringsdon och snedställda brytare påverkar problemet har utförts. 

Rapporten visar att inkopplingsögonblicket har stor betydelse. Vid en inkoppling i rätt 

ögonblick med hjälp av synkroniseringsdon kan inkopplingen ske helt utan inverkan på nätet 

eller granntransformatorn. Snedställda brytare har visat sig genom resonemang vara sämre 

än synkroniseringsdon. Simuleringar och tidigare litteratur har visat att chanserna för en 

lyckad inkoppling kan förbättras genom att ställa lindningskopplaren i det ändläge som ger 

högst omsättning. Vad gäller transformatorernas kopplingsart så visade sig Y-d vara bättre 

än Y-y, som är standard på Vattenfall. Det är även standard att koppla in transformatorer 

från primärsidan. Simuleringar har däremot visat att en inkoppling från sekundärsidan skulle 

innebära flera fördelar. Slutligen innebär ett svagare nät en ökad risk för att fenomenet ska 

inträffa. 

Det skydd som har visat sig vara mest benäget att lösa ut är jordströmsskyddet i den matande 

ledningen. Beroende på hur läget ser ut i en specifik station kan det vara bra att se över 

inställningarna i jordströmsskyddets fjärde steg och eventuellt förlänga tidsfördröjningen. 
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Methods to reduce the risk of sympathetic 
disconnection in Vattenfall’s transformer stations 

Summary 

This Bachelor’s Thesis has been produced in cooperation with Vattenfall Eldistribution AB. 

In the center of operations in Trollhättan, they manage their electric grid in Sweden. During 

the energizing process of a transformer in parallel with another one in use, the station 

sometimes becomes disconnected. This phenomenon is called “sympathetic disconnection”. 

It occurs in some way randomly and is fairly uncommon. At Vattenfall it occurs a couple of 

times every year. This means that there are few cases to study and therefore most of the 

project is based upon interviews and one well-documented case. Based on that case, a 

computer model was created in PSCAD EMTDC and modified to create a situation where 

the phenomenon always occurs. 

The goal for this project was to find some strategies and test those in PSCAD to see if they 

would make the situation better. The different types of strategies tested are to change the 

point of circuit-breaker operation, the tap changer, an alternative energizing from the 

secondary side, different winding connections and the significance of a strong network. A 

theoretical analysis of the importance of an inrush limiting resistor and synchronized 

switching was also made. 

The results show that the time of the circuit-breaker operation is of great importance. With 

support of synchronized switching an energizing can be done completely without affecting 

the feeding grid, nor the parallel transformer. Individual breakers seems to be worse than 

just sensing the voltage zero crossing and operating all the breakers simultaneously. The 

simulations have shown that some measures can improve the chances of a successful 

energizing. The tap-changer should be set in the position with the largest ratio. A wye-delta 

connected transformer is better than a wye-wye connected, which is the standard at 

Vattenfall. It is also standard to energize transformers from the primary side. Simulations 

have shown that an energizing from the secondary side would result in several benefits. At 

last, a strong network is preferred. 

The earth-fault protection relay in the feeding line is most prone to cause a disconnection. 

Therefore, depending on the situation, a change in the time setting in the relay’s fourth step 

should be considered. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 

Lindning = En ledare (oftast av koppar) som är lindad till en spole runt en kärna 

Primärsida = Den sida där effekten går in i transformatorn 

Remanens = Kvarstående magnetiskt flöde 

Sekundärsida = Den sida där effekten går ut ur transformatorn 

Skydd som startar = Gränsvärdet överskrids och skyddet börjar räkna tidsfördröjning 

Stokastisk = Slumpmässig 

Synkroniseringsdon = Enhet för styrning av brytare 

 

Figurbenämningar: 

 Ia = Ström T1 primärsida, fas A 

 Ea = Spänning T1 primärsida, fas A 

 3I0 = Nollföljdsström T1 

 Ia1 = Ström T2s primärsida, fas A 

 Is = Ström i matande nät 

 3Is0 = Nollföljdsström i matande nät 

Strömmar och spänningar presenteras i kA och kV om inget annat anges. 

Faserna betecknas med bokstäverna A, B och C. 

Om inget annat benämns är det huvudspänningar och fasströmmar som menas, samtliga 

RMS-värden. 

Summering av fasströmmarna (summaström) benämns även nollföljdsström i rapporten. 

Symboler 

A = Tvärsnittsarea [m2] 

B = Flödestäthet [T] 

f = Frekvens [Hz] 

L = Induktans [H] 

N = Antal varv [#] 

U = Spänning [V] 

Sk = Kortslutningseffekt [VA] 

Znät = Nätimpedans [Ohm] 
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1 Inledning 

I stora transformatorer, 5 MVA och uppåt [1], som används för distribution i elnäten, är det 

inte bara själva utrustningen eller lasterna som är anslutna man vill skydda om något blir fel, 

utan även transformatorn i sig. För att göra det finns ett antal olika reläskydd och vakter i 

anslutning till transformatorn. Reläskydden mäter olika parametrar för att upptäcka 

eventuella fel och om så är fallet skicka utlösningssignal till brytarna. Ett skydd är det så 

kallade differentialskyddet som mäter ingående och utgående ström till/från transformatorn 

och jämför dessa för att upptäcka inre fel [1]. Jordströmskyddet är ett annat, som är till för 

att upptäcka strömmar som får kontakt med jord på ett felaktigt sätt. Diverse andra skydd 

såsom skydd mot under- och överspänning och överström finns också [2]. 

Vid till- och frånkoppling av en transformator sker saker som måste tas hänsyn till för att 

processen ska fungera som det är tänkt. Vanligast vid en tillkoppling är att man börjar med 

att slå till transformatorbrytaren på primärsidan. En inkopplingsström som kan bli 8-30 

gånger så stor som märkströmmen [1] går då genom primärlindningen och magnetiserar 

järnkärnan. Detta är ett övergående förlopp som stabiliserar sig till transformatorns 

tomgångsström, som är i storleksordningen 0.05 % av märkströmmen [3]. 

Frånkoppling av transformatorn kan ske av olika anledningar. Det kan vara dags för under-

håll, att lasten minskar eller blir den bortkopplad på grund av ett fel som berör stationen. 

Oavsett vad anledningen är blir det alltid ett remanent (kvarstående) flöde i kärnan efter att 

man bryter matningen. Man kan säga att järnkärnan blir som en permanentmagnet. Hur 

mycket och vilken riktning flödena har i varje ben beror bland annat på när i spänningskurvan 

frånslaget sker. När sedan en återinkoppling ska ske, kommer det remanenta flödet att 

påverka inkopplingsförloppet. Det finns ingen noggrann metod för att mäta det kvarstående 

flödet i kärnan, så en viss betydelse av slump kommer att spela in vid inkopplingen. Om 

transformatorn spänningssätts vid en ofördelaktig tidpunkt i spänningskurvan så kommer 

det genererade flödet att samspela med det remanenta och därmed adderas till varandra. 

Transformatorn går då snabbt i mättning, vilket gör att den drar en stor inrusningsström. 

Eftersom att detta är något som sker vid varje inkoppling är all kringutrustning anpassad 

efter detta och proceduren går generellt sett smärtfritt. När man har mer än en transformator 

i en station och ska köra de parallellt kan däremot problem uppstå. Rapporten tar upp och 

beskriver problemet som allmänt kallas för “sympati-utlösning” samt vad man kan göra för 

att minska risken för att det ska inträffa. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I många transformatorstationer har man mer än en transformator. Har man till exempel två 

stycken behövs kanske bara en för att driva stationens last i normala fall, men man vill ha en 

som backup ifall den första skulle haverera eller behöva underhåll [Se Figur 1.1]. Det är inte 

bra om en transformator står urkopplad för länge så kan det vara bra att köra båda två 

växelvis med jämna mellanrum. Det kan också vara så att belastningen på stationen under 

vissa perioder ökar till sådan grad att man måste köra båda två samtidigt, eller går båda hela 

tiden för att det är mer ekonomiskt än att köpa in en större transformator att ersätta med. 

I fallet där normalt driftläge innebär att endast en transformator är i drift så kan den andra 

behöva kopplas i och ur vid olika tillfällen, till exempel under vintertid då belastningen är 

högre. Transformator 1 (T1) matar då från början all last i stationen och transformator 2 (T2) 

ska spänningssättas parallellt och oftast så är det inga problem. Det finns däremot fall där 

inkopplingen av T2 orsakar en utlösning av T1, en så kallad “sympati-utlösning”. Det kan få 

delar av, eller i värsta fall hela stationen att bli spänningslös. Återinkopplingsförsöken kan 

misslyckas flera gånger på grund av samma fenomen, vilket leder till en stressad situation i 

driftcentralen. Under tiden är alla kunder som är anslutna till stationen utan spänning. Lyckas 

man inte lösa problemet på ett säkert sätt från driftcentralen måste personal skickas ut till 

den berörda stationen vilket ytterligare förlänger tiden som kunderna är utan spänning. 

Fenomenet med sympati-utlösningar är inget nytt. Åke Carlson [4] skrev år 1990 om just 

detta i ABB Tidning. Han beskriver fenomenet som en konsekvens av överförd mättning 

med både text och ekvationer. Under senare år har dock problemet ökat [3] bland annat på 

grund av att transformatorkärnorna har blivit bättre, med mindre förluster. En lägre inre 

impedans gör att strömstöten vid inkopplingen blir större och varar längre, vilket ökar risken 

för att fenomenet ska uppkomma [4]. 

  

Figur 1.1 Principbild över stationen 
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Sett till antalet kopplingar som sker varje dag så är fenomenet sällsynt. På Vattenfall pratar 

man om något enstaka eller ett par fall om året som kan härledas till just det här fenomenet 

[5]. Betydligt fler obefogade utlösningar sker, men oftast går man inte vidare så långt att man 

kan konstatera att det rör sig om en sympati-utlösning [6]. Ett väldokumenterat fall av 

fenomenet finns i form av en internrapport som Vattenfall beställt av Anders Vikman. Den 

berör en station som i den här rapporten kommer att benämnas som “X”. Där gjordes under 

kontrollerade former flera stycken tillkopplingsprov där man kunde visa på att fenomenet 

uppstod och löste ut den matande ledningen till stationen. 

Problemet går att lösa genom att installera moderna skydd som kan känna av och blockera 

för utlösningssignaler av den här typen. Vattenfall har dock inte skydd som klarar av detta i 

flera av sina stationer. Istället för att byta ut skydden innan deras ekonomiska livslängd är 

uppnådd så behövs alternativa metoder för att öka chanserna för lyckad inkoppling, helst 

med befintlig utrustning. 

1.2 Syfte, mål och avgränsningar 

Projektet är en kombination av en beskrivande och problemlösande studie som syftar till att 

få kunskap om inkopplingsförlopp i transformatorer, i synnerhet inkoppling av en parallellt 

med en som redan är i drift. Därutöver ska information införskaffas om varför problemet 

med sympati-utlösningar uppstår, samt med hjälp av datorprogram simulera och verifiera 

möjliga lösningar. 

Målet med projektet är att baserat på simuleringar och resonemang ta fram möjliga lösningar 

som kan jämföras och utvärderas. Utifrån detta ska slutsatser dras om hur man bör gå tillväga 

för att i framtiden kunna undvika felaktiga bortkopplingar av den här typen. 

Projektet kommer att begränsas till att beskriva och förklara fenomenet sympati-utlösning 

och dess konsekvenser. Moderna tekniska lösningar på problemet kommer att vara en del av 

projektet, men fokus kommer att ligga på lösningar som kan tillämpas med befintlig 

utrustning. Alla simuleringar och teoretiska undersökningar begränsas till transformatorer 

för nedtransformering av spänning samt för spänningsnivåer 10 kV och uppåt. Simuleringar 

som gjorts är endast för att belysa fenomenet och visa på möjligheten med olika metoder. 

Specifika värden skall inte beaktas. 

  



Metoder för att minska risken för sympati-utlösning av Vattenfalls transformatorstationer 

 4 

1.3 Tillvägagångssätt 

Fenomenet med sympatimättning har undersökts genom litteraturstudier, intervjuer och 

simulering i datorprogram. Möjliga lösningar har inhämtats från bland annat personal på 

Vattenfall med erfarenhet inom området och sedan prövats i simuleringsmodellen för att 

verifieras eller dementeras. Simuleringar har gjorts i PSCAD/EMTDC som är ett verktyg för 

att modellera och simulera elnät. Modellen är trefasig och de inställda värdena är baserade på 

Vattenfalls station “X”, men är inte en exakt representation av verkligheten. För de värden 

som inte kunde fås från stationen användes istället PSCAD’s förinställda standardvärden. 

Under simulering kan spänning, ström, flöden, övertoner med mer presenteras i grafer. 

Genom att förändra modellen enligt de möjliga lösningar på problemet som har hittats under 

projekts gång, har slutsatser om dess påverkan dragits.  
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2 Teori 

Transformatorer används i elnäten för att transformera spänning och ström, antingen till en 

högre eller lägre nivå. De fyller en viktig funktion för att olika typer och storlekar av elektrisk 

utrustning ska kunna användas i ett sammankopplat nät.  

En generator i ett kärnkraftverk levererar typiskt en spänning på 20 kV [7]. I de flesta fall är 

den spänningsnivån för låg för att på ett ekonomiskt sätt kunna transportera den elektriska 

energin långa sträckor. Då används transformatorn för att transformera upp spänningen. I 

Sverige ligger många av de största vattenkraftverken i norr, där det inte används så mycket 

elektrisk energi. Mycket av den måste därför transporteras långa sträckor söderut. Detta görs 

via stamnäten som har en nominell spänningsnivå på 220-400 kV [8]. När spänningen 

transformeras upp så transformeras strömmen ned enligt:  

𝑈1

𝑈2
=

𝐼2

𝐼1
 (2.1) 

där 

U1 = spänning på primärsidan 

U2 = spänning på sekundärsidan 

I1 = ström på primärsidan 

I2 = ström på sekundärsidan 

En lägre ström i ledningarna gör att de resistiva förlusterna (värmeförlusterna) blir mindre. 

När den elektriska energin når slutanvändaren så behöver den transformeras ned till en 

spänning som är anpassad för kunden. Detta görs oftast i flera steg i olika transformator-

stationer. 

Själva transformatorn är i grunden en enkel konstruktion, med endast ett fåtal komponenter. 

Den enklaste varianten är enfastransformatorn som bara har två lindningar, en primär och 

en sekundär, samt en kärna av järn. Den som används normalt i våra trefasnät är inte mycket 

mer komplicerad, utan har tredubbelt antal lindningar och en kärna som är anpassad efter 

dessa. Det är just kärnan av järn som gör att transformatorn kan fungera som en länk i ett 

elsystem med olika spänningsnivåer. När primärlindningen matas med växelspänning skapas 

ett magnetfält i kärnan, som sedan inducerar en spänning i sekundärlindningen. Flödet i 

kärnan är densamma och därför blir spänningsförhållandet beroende på antalet varv i de 

båda lindningarna enligt: 

𝑈1

𝑈2
=

𝑛1

𝑛2
 (2.2) 

där 

U1 = spänning på primärsidan 

U2 = spänning på sekundärsidan 

n1 = antal varv på primärsidan 

n2 = antal varv på sekundärsidan 
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2.1 Transformatortyper 

Transformatorer finns i olika varianter beroende på bland annat vilken typ av last de ska mata 

och vilka spänningsnivåer de ska arbeta i. Järnkärnan som lindningarna är monterade på finns 

normalt i två utförande. Kärntransformatorn är den absolut vanligaste och har tre ben med 

respektive fas primär- och sekundärlindning på varje ben. En variant på den har ett extra ben 

på vardera sida, totalt fem stycken. Fördelen med den här typen är att den kan göras lägre än 

den med tre ben, vilket kan vara en fördel vid transport av stora enheter. [9]  

Lindningarna på respektive sida kopplas samma i antingen en Y-koppling eller en Delta-

koppling, se Figur 2.1. Det finns också en koppling “Z”, men den är ytterst ovanlig på högre 

spänningsnivåer. Y-kopplingen används som standard av Vattenfall, både på primär- och 

sekundärsidan. Den skapar en neutralpunkt som jordas, antingen direkt eller via impedanser. 

Det sistnämnda är vanligast i spänningsnivåer lägre än 130 kV [10]. Det går även att låta 

neutralpunkten vara ojordad och därmed fås avsevärt lägre felströmmar. Dessvärre innebär 

ett ojordat system bland annat högre risk för personskador och skadliga transienta spänningar 

vilket gör att det sällan tillämpas [1]. 

En delta-lindning har ingen neutralpunkt och kan därför inte jordas. Den typen av koppling 

har flera fördelar, till exempel att man kan filtrera bort den 3:e övertonen [1]. Se mer om det 

under avsnitt 2.4. Delta-kopplingen har även fördelen att jämna ut snedbelastningar mellan 

faserna, vilket kan vara till nytta i ett område där många enfaslaster matas. 

  

Figur 2.1 Exempel på Y-D-koppling 
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2.2 Magnetisering, remanens och mättning 

Det är skillnad på att koppla in en transformator första gången och att återinkoppla en som 

tidigare varit i drift [11]. I en nytillverkad transformator är hela kärnan omagnetiserad och 

följer därmed den så kallade “jungfru-kurvan” när den kopplas in [Se Figur 2.2]. För varje 

cykel som spänningen slutför görs ett varv i figuren. Linjen korsar aldrig origo. 

En transformator som någon gång har varit spänningssatt har därför alltid ett remanent flöde. 

Storleken och riktningen på flödet i varje ben är beroende av i vilken tidpunkt på 

spänningskurvan som den kopplades ur. Det är en egenskap som finns hos ferromagnetiska 

material såsom järn. I avstängt tillstånd kan kärnan liknas vid en permanentmagnet. På grund 

av att det finns ett remanent flöde i kärnan så kommer inte inrusningsströmmen vid 

inkoppling att se likadan ut som för en ny, omagnetiserad transformator. Observera att en 

transformator som är nylevererad av tillverkaren har provats och har därmed ett remanent 

flöde [12]. 

Summan av de flöden som finns i kärnans ben summeras alltid till 0. Det innebär att flödet i 

benen har olika riktningar och storlekar. Flödet ligger i teorin 90 grader efter spänningen, 

vilket betyder att den når sin positiva topp vid nedåtgående nollgenomgång för spänningen, 

vilket visas i Figur 2.3. 

  

Figur 2.2 Hysteres- och jungfrukurva. 
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När inkopplingen sker, kommer skillnaden mellan det remanenta flödet och det stationära 

flödet att adderas och bilda det totala flödet [Se Figur 2.3]. I det sämsta tänkbara fallet har 

det remanenta flödet i ett ben en topp och spänningen till samma lindning kopplas till i 

uppåtgående nollgenomgång. Då kommer det totala flödet att bli mer än dubbelt så stort 

som vid normal drift under första perioden. Transformatorkärnan blir ofta mättad redan vid 

en övermagnetisering på 10-15 % [13]. När kärnan blir mättad skapas en inrusningsström 

som i sin topp kan vara 8-30 gånger så stor som märkströmmen [1]. Strömmen stabiliserar 

sig dock snabbt och förloppet är generellt över på några sekunder [3]. 

Vanligtvis sker magnetiseringen momentant genom att brytarna slår till mot ett matande nät. 

Inrusningsströmmen kan dock undvikas på åtminstone två sätt. Genom att långsamt 

magnetisera upp transformatorn. Det sker till exempel i samband med uppstart av 

generatorer i en kraftstation där man varvar upp generatorn och ökar spänningen till 

transformatorn successivt [14]. Det andra sättet är att spänningssätta i exakt samma punkt i 

spänningskurvan som frånkopplingen skedde. Det genererade flödet och det remanenta är 

då lika och leder inte till någon mättning [12]. Mer om detta i avsnitt 3.1.1. 

2.3 Parallella transformatorer 

I elnätet förekommer ofta parallellkopplade transformatorer. Det ökar driftsäkerheten både 

vid fel och underhåll. Vid utbyggnad kan det även vara ett billigare alternativ än att ersätta 

den befintliga transformatorn med en större. Att parallellkoppla ställer krav på 

transformatorerna, bland annat att de ska ha samma omsättning, ha samma fasvridning och 

en maximal skillnad i märkeffekt med en faktor 3. Ytterligare krav vid parallellkoppling är att 

märkdatan för spänningsnivån, frekvensen och fasföljden är densamma på båda enheterna 

[9]. 

Figur 2.3 Förhållande flöde-spänning. Källa: Gothia Power 
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Behöver man köra flera transformatorer parallellt så beror det ofta på att den totala lasten på 

stationen har överstigit det som en ensam transformator kan leverera. Exempelvis körs T1 

med en belastning på 120 % av märkeffekten och behöver avlastas. För att koppla in T2 

genomgås en vanlig inkopplingsprocedur. Primärsidan spänningssätts först för att 

magnetisera upp kärnan. När inkopplingsförloppet har stabiliserat sig till tomgångsströmmen 

så kopplas sekundärsidan in mot nätet och transformatorn börjar mata lasten. Om båda 

enheterna har samma märkdata kommer belastningen att delas lika och de båda kommer att 

försörja 60 % av lasten vardera. 

Vid spänningssättningen kan kärnan i transformatorn mättas och därmed dra en stor 

inrusningsström. Detta kan hända för både T1 och T2 vid respektive spänningssättningar. 

Däremot kan något som kallas för överförd mättning drabba T1 vid spänningssättning av 

T2. T2 tvingar alltså T1 in i förnyad mättning som en konsekvens av sin egen 

inkopplingsström. Anledningen till detta är att T2 skapar en likström när den blir mättad. En 

likström över nätresistansen skapar en likspänning. Likspänningen lägger sig på 

samlingsskenan och höjer upp spänningskurvan i T1. Figur 2.4 visar den upphöjda 

spänningskurvan i T1 och en gräns där kärnan går i mättning. I och med detta drar även den 

en inrusningsström, dock i motsatt fasläge gentemot T2. [4] 

  

Figur 2.4 Upphöjd spänningskurva, AC+DC-komponent 
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2.4 Övertoner och symmetriska komponenter 

Spänningar och strömmar i elnätet är inte alltid rena sinuskurvor. Det kan till exempel röra 

sig om olinjära laster som inte använder sig av hela strömkurvan. De distorderade delarna av 

strömmen påverkar spänningen. Detta betyder att i ett svagt nät där impedansen är hög 

kommer distorsionen i spänningen bli värre än i ett starkt nät [Se avsnitt 2.8]. Den 

deformerade kurvan kan med hjälp av Fourieranalys delas upp i oändligt många sinuskurvor. 

Kurvorna är heltalsmultiplar av grundfrekvensen med olika amplitud och kallas för övertoner 

[15]. 

Den andra övertonen har en frekvens på 100 Hz och är speciellt intressant vid inkoppling av 

transformatorer. Andratonen är dominerande och överstiger generellt grundtonen vid 

inkopplingen. Den har fördelen att inte dyka upp i till exempel kortslutningsströmmar, vilket 

gör att det är ett bra sätt för skydden att kunna skilja på felströmmar och korrekta strömmar. 

Tredje övertonen har en frekvens på 150 Hz och är på flera sätt intressant ur 

eldistributionssynpunkt. De tre faserna har en inbördes förskjutning av 120 grader, vilket 

betyder att det finns tre toppar på en hel cykel, en för varje fas. Den tredje övertonen matchar 

alla topparna och ligger således i fas med alla tre faser. Det gör att i varje tidpunkt så har alla 

fasernas tredjeövertoner samma tecken och skapar därför en summaström. Jämför med ett 

perfekt trefassystem där summaströmmen alltid är lika med 0. Samma gäller för alla övertoner 

jämnt delbara med tre, men amplituden avtar snabbt så man pratar oftast bara om den tredje 

övertonen. 

Summaströmmen tar vägen genom neutralledaren där sådan finns. En deltalindning har 

ingen neutralpunkt och kan därför inte anslutas till någon neutralledare. Den har dock 

egenskapen att fånga upp nollföljdsströmmar, som skapar en cirkulerande ström i 

deltakopplingen. I distributionsnätet används dock sällan neutralledare, utan tredjetonen 

uppträder istället som en nollföljdskomponent som gör systemet osymmetriskt.  

Ett osymmetriskt system kan delas in i symmetriska komponenter för att underlätta vid 

beräkningar. Dessa komponenter är plus-, minus- och nollföljd. Plusföljd representerar den 

symmetriska spänningen, strömmen eller impedansen i normal fasföljd. Vid normal drift är 

plusföljden dominerande. Minusföljd är även den symmetrisk men i motvänd fasföljd. 

Nollföljden har samma riktning i alla faser och är den komponent som gör systemet 

osymmetriskt. I tabell 2.1 syns vilken karaktär respektive överton har. 

Tabell 2.1 Plus-, minus- och nollföljd. 

Frekvens 50 Hz 100 Hz 150 Hz 200 Hz 250 Hz 300 Hz 350 Hz 

Fasföljd  +  - 0  +  - 0  + 

 

Genom att summera strömmar eller spänningar i faserna så kan nollföljds-

strömmen/spänningen mätas (egentligen 3 gånger nollföljdström/spänning men i 

fortsättningen kommer 3I0/3U0 att benämnas som nollföljdsström/nollföljdsspänning). 
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Impedansen tas ut enligt Ohms lag mellan de båda. Orsaker till osymmetri i nätet är bland 

annat enfaslaster som tillsammans inte är jämnt fördelade mellan faserna. Även ledningar 

och transformatorer är inte helt identiska i alla faser och bidrar därför till osymmetri [16]. 

2.5 Mättransformatorer 

Strömmar och spänningar i faserna är för höga för att direkt kunna kopplas till en 

mätutrustning. För att få ner de till en nivå som mätutrustningen kan hantera så används 

mättransformatorer. De bygger liksom en vanlig transformator på att omvandla spänningar 

och strömmar från en nivå till en annan. Omsättningen i en sådan kan till exempel vara 

1000/1. Spänningstransformatorn är i grunden konstruerad som en vanlig transformator, 

med primär- och sekundärlindning samt en järnkärna. Primärsidan kopplas in parallellt med 

det som ska mätas, exempelvis fas-jord. Sekundärsidan kopplas till en voltmeter som mäter 

den sänkta spänningen. För spänningar över 100 kV kompletteras spänningstransformatorn 

med bland annat en kapacitiv spänningsdelare. Impedansen i enheten måste vara låg för att 

få noggranna mätningar och därför är det viktigt att sekundärsidan aldrig kortsluts, eftersom 

strömmen skulle bli farligt hög. [17] 

En variant av strömtransformatorn har en cirkulär kärna runt fasledaren och bara en lindning 

som är lindad runt kärnan. Det magnetiska fältet runt fasledaren inducerar en ström i 

lindningen som sedan mäts genom att koppla in en amperemeter i serie. För att inte flödet i 

kärnan, och därmed uppvärmningen, ska bli för stort, så måste sekundärkretsen alltid vara 

kortsluten eller inkopplad till utrustning med låg impedans. 

Både spänning- och strömtransformatorn får i praktiken både omsättningsfel och vinkelfel 

vid transformeringen. Detta måste tas hänsyn till och korrigeras för. 

För att producera mätvärden åt skyddsfunktionerna används minst en ström- och 

spänningstransformator per fas, för att kunna upptäcka alla typer av fel. För att ge 

driftcentralen indikation om en samlingsskena är spänningssatt eller ej, eller för debitering 

räcker det att mäta på endast en fas [6]. 

I framförallt strömtransformatorn finns det risk för mättning om strömmen i fasledaren som 

den mäter blir för stor. Den klarar generellt av stora överlaster och liknande, men vid 

kortvariga strömspikar som blir multiplar av den normala strömmen, kan det bli problem. 

När kärnan blir mättad genereras olika typer av övertoner. Till exempel kan övertonerna i 

strömtransformatorns sekundärkrets göra att transformatorns differentialskydd reagerar 

långsammare på interna fel. Även externa fel kan leda till felaktig utlösning av differential-

skyddet av samma anledning. [1] 
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2.6 Jordströmsskydd 

Ett jordströmsskydd är ett skydd som ska upptäcka jordfel och se till att det kopplas bort. 

Med jordfel menas ström som återleds via jord på ett felaktigt sätt. Det kan till exempel vara 

ett träd som fallit över en luftledning och leder ström från fas till jord. För att upptäcka att 

en ström tar fel väg mäts den så kallade 3I0-strömmen. Det är summan av fasströmmarna i 

varje tidpunkt. Praktiskt så går det att sätta en strömtransformator runt varje fas och sedan 

seriekoppla dessa. I ett symmetriskt trefassystem utan fel ska då strömmen i kretsen bli lika 

med 0. Om en av faserna har kontakt med jord via till exempel ett träd, så “fattas” det ström 

i den fasen och summaströmmen kommer att avvika från 0, systemet blir då osymmetriskt. 

Vid sympatimättning uppstår samma fenomen, alltså att transformatorn drar en stor 

osymmetrisk ström vilket gör att summaströmmen blir skild från noll. Det ses då som ett fel 

av jordströmsskyddet och skulle strömmen överstiga det inställda värdet så kommer skyddet 

att skicka utlösningssignal efter en bestämd tidsfördröjning. Funktionen kan jämföras med 

en vanlig jordfelsbrytare. 

Övertonsmätningen till jordfelsskyddet kan fungera på lite olika sätt, men vanligtvis mäts 

antingen strömmen i varje fas eller summaströmmen 3I0. En mätning av strömmen i faserna 

innebär då att systemet blir lastberoende. Vid hög last måste övertonsströmmarna bli högre 

för att blockeringen ska fungera. Mäter man däremot summaströmmen i nollpunkten, som 

är näst intill oberoende av lasten, kommer man undan detta och övertonsstabiliseringen blir 

mer pålitlig. Dock finns en fördel med att mäta i faserna. Det räcker att övertonshalten 

överstiger det inställda värdet i en fas för att blockeringen ska fungera. [18] 

Jordströmsskydd kan vara riktade. Det betyder att de är inställda på att bara känna av fel som 

uppstår på en sida om de mättransformatorer som de är inkopplade till. För att kunna avgöra 

åt vilket håll felet är, så mäts vinkeln mellan nollföljdsspänningen och nollföljdsströmmen 

[2]. 

Jordströmsskyddet har några olika steg, oftast fyra. Stegen har olika inställningsvärden för 

tid och ström för att kunna erbjuda selektivitet i nätet. Första steget kan till exempel vara 

inställt på 320 A och 0,2 sekunder på 130 kV sidan. Fjärde steget står ofta på 60 A och 1,2 

sekunder [13]. Således löser skyddet ut snabbare vid högre felströmmar. 

För att hindra skyddet från att lösa ut felaktigt kan övertonsstabilisering användas. Genom 

att jämföra storleken på grundtonen 50 Hz mot andelen övertoner i strömmen så kan en 

blockeringssignal erhållas. Till exempel kan övertonsstabiliseringen vara inställd på 30 % 

andraton, vilket betyder att om andelen andraton i strömmen överstiger 30 % av grundtonen 

så blockeras utlösningen, även om strömmen egentligen är för hög och triggar en utlösning. 
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2.7 Lindningskopplare 

På krafttransformatorer över 6 MVA [6] förekommer normalt lindningskopplare som kan 

variera omsättningen under drift i ett antal olika steg. Det finns då ett utgångsläge där 

omsättningen på transformatorn är oförändrad gentemot märkomsättningen, och sedan ett 

antal olika steg i båda riktningarna, som antingen sänker eller höjer spänningen på 

sekundärsidan. Vanligtvis ändras omsättningen med 1,67 % per steg [19]. När omsättningen 

ökar, minskar spänningen på sekundärsidan och tvärtom. Spänningen hänger i sin tur ihop 

med strömmen enligt elektricitetens grundlagar, vilket betyder att storleken på strömmen 

ändras åt motsatt håll som spänningen för att erhålla samma effekt [Se ekvation 2.1]. 

Lindningskopplaren står normalt i AUTO-läge där den justerar sig själv efter behov. Genom 

att ställa lindningskopplaren i manuellt läge och ställa den i det ändläge som ger högst 

omsättning, fås lägst spänning på sekundärsidan. Läget med maximal omsättning kommer 

hädanefter förkortas till maxläge. För att åstadkomma detta så kopplar lindningskopplaren 

till fler varv i primärlindningen medan sekundärlindningen är oförändrad. Fler varv i 

primärlindningen gör att förhållandet mellan varvantalen ökar. 

2.8 Nätstyrka 

När man pratar om nätstyrka så menar man hur känsligt nätet är för påfrestningar. Det kan 

till exempel vara hur stor spänningssänkning man får i nätet på grund av inkopplingen av en 

transformator. I ett oändligt starkt nät sjunker inte spänningen alls, medan i ett svagt nät så 

kan sänkningen bli så stor att skydden uppfattar det som ett fel. Enheten för nätstyrka är 

MVA och benämns kortslutningseffekt. Ett starkt nät innebär att man får en större effekt i 

felstället som kan orsaka mer skada, jämfört med ett svagare nät. En stor felström gör det 

emellertid lättare för skydden att upptäcka felet och koppla bort det så fort som möjligt. 

Kortslutningseffekten (Sk) i en viss punkt kan beräknas enligt följande: 

𝑆𝐾 =
𝑈2

𝑍𝑛ä𝑡
 (2.3) 

Där U är huvudspänning och Znät är nätimpedansen, alltså den impedans som finns i nätet 

fram till den punkt som avses. Spänningen är bestämd för en viss del av nätet och skall inte 

ändras. Däremot kan man arbeta för att minska impedansen i nätet. Det leder till en högre 

kortslutningseffekt, enligt formeln ovan. Även genom att mata en punkt från flera håll gör 

att man ökar kortslutningseffekten i densamma. Radiella nät har generellt lägre kortslutnings-

effekt än maskade nät.  
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3 Resultat 

För att koppla in en krafttransformator i ett elnät så genomgås en vanlig inkopplings-

procedur. Transformatorns brytare på primärsidan slås till och en magnetiseringsström 

börjar flyta genom primärlindningarna. Strömmen är transient och börjar som en spik som 

senare stabiliserar sig till en normal tomgångsström. Förloppet kan ta upp till en halv minut 

men brukar ofta vara över på några sekunder [3]. 

Nedan följer de resultat som arbetet kommit fram till. Genomförda simuleringar redovisas 

för de olika typer av åtgärder som har undersökts. Tekniska lösningar redovisas utifrån 

simuleringar, litteraturstudier och intervjuer. 

3.1 Simuleringar 

Genom att använda simuleringsprogrammet PSCAD/EMTDC gjordes en enkel modell med 

två parallella transformatorer, se Figur 3.1. Data på transformatorer och omgivande nät 

kommer från Vattenfalls station ”X” men är inte tänkt att spegla verkligheten. Datan är 

endast tagen för att få rimliga värden i modellen. Simuleringarna gjordes ett antal gånger med 

olika förutsättningar för att se vilken eller vilka metoder som skulle kunna minska risken för 

en sympati-utlösning. 

Då det är allmän praxis att koppla in transformatorer från primärsidan [6], används detta som 

grundmodell tillsammans med lindningskopplaren i mittläge. Grundmodellens simulerade 

resultat har sedan använts som referens för att påvisa hur olika åtgärder påverkar strömmar, 

spänningar och tider för stabilisering. 

Det som visas i Figur 3.1 är projektets grundmodell med en transformator i drift och en 

transformator som skall spänningssättas parallellt i tomgång. Längst till vänster i figuren 

modelleras generatorn och dess jordpunkt. Här finns även en resistor och spole som 

representerar nätets nollföljdsimpedans. Resistorn och spolen till höger om generatorn 

speglar plusföljdsimpedansen i nätet. Efter samlingsskenan finns en brytare benämnd BRK1 

som sluts efter en förutbestämd tid lång nog för att inkopplingsförloppet i T1 ska stabiliseras. 

Efter brytaren kopplas tre likströmsgeneratorer in på var sin fas för att simulera en remanens 

i transformatorn. Likströmsgeneratorerna levererar en likström där fas A är dubbelt så stor 

och motriktad B och C för att simulera ett värsta fall i fas A. Remanensen i fas A rampas upp 

till cirka 80 % av amplituden för stationärt flöde i T2 Figur 3.2. Transformatorerna i denna 

modell är Y-y kopplade och resistorn efter T2 symboliserar ett avbrott medan resistorn och 

spolen efter T1 motsvarar en last. 
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Figur 3.1 Grundmodell. 

 

Figur 3.2 Remanent flöde i T2 fas A. Tillkoppling vid tiden 2,0 sekunder. 

Modellen har senare ändrats till flera olika konfigurationer för att undersöka Y-d kopplade 

transformatorer och en spänningssättning av T2 i serie med T1 via sekundärsidan. Även 

simuleringar med T1 i tomgång har undersökts för att avgöra lösningar då stationen har löst 

ut eller varit ur drift.  Lindningskopplarens läge har simulerats genom att ändra omsättningen 

på transformatorerna dels då T1 är i drift och endast ändring av omsättningen på T2 utförs, 

men även då T1 är i tomgång och båda transformatorernas lindningskopplare ställs i maxläge. 

För fullständiga grafer se bilagor A-F. Exakta värden för transformatorerna i samtliga 

simuleringar följer. 

 Trefastransformatorer:     

o Märkeffekt  63 MVA 

o Primärspänning 145 kV (Lindningskopplare maxläge 167 kV) 

o Sekundärspänning 23 kV 

o Knäspänning 1,15 pu 

o Magnetiseringsström 0,054 % 
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3.1.1 Inkopplingsögonblick 

I Figur 3.3 visas strömmen i T2 med remanens, skalan till vänster är i kA. Observera att 

skalan skiljer sig åt mellan de två graferna. Strömmen i den övre kurvan visar fallet med 

maximal remanens i fas A, tillsammans med att brytare BRK1 sluter vid uppåtgående 

nollgenomgång. Det skapar de sämsta tänkbara förutsättningarna. Trefasströmmens topp 

når upp till drygt 2 kA vid inkopplingsögonblicket och avtar på ungefär 1,4 sekunder. Den 

undre kurvan visar strömmen när de tre likströmsgeneratorerna är omvända men BRK1 

sluter precis som i föregående vid första fasens uppåtgående nollgenomgång. Det ger en mer 

gynnsam inrusningsström vid spänningssättning men modellen är inte helt optimerad då det 

fortfarande förekommer en inrusningsström. Teoretiskt borde den vara noll vid ett optimalt 

inkopplingsögonblick [12]. Strömmens topp når drygt 45 A och avtar på cirka 0,8 sekunder. 

Det visar att storleken på inrusningsströmmen varierar stort beroende på polariteten av 

remanensen och spänningen vid inkoppling. Därmed innefattar spänningssättningen av en 

transformator en viss mängd tur. 

 

Figur 3.3 Ström i T2 vid inkoppling av T2 paralellt T1 i drift vid olika inkopplingsögonblick. Blå = fas A. 

Till följd av ett mer gynnsamt inkopplingsögonblick av T2 blir påverkan på T1 och det 

matande nätet avsevärt mindre. Då T1 inte går in i mättning alls, blir nollföljdsströmmen i 

T1 och det matande nätet nästan obefintlig [Bilaga A]. Vid en lägre grad av mättning jämfört 

med grundmodellen blir nollföljdströmmen i T1 och matande nät mindre och dör ut 

snabbare. Värt att notera är även att i det matande nätet förekommer andratonen som större 

andel av grundtonen under en längre tid [Bilaga A]. 

3.1.2 Lindningskopplare 

En simulerad inkoppling av transformator T2 parallellt med T1 som matar en last, användes 

för att undersöka effekten av att öka lindningskopplarens läge på transformatorn T2 till 

maximal omsättning för att på så sätt minska påverkan på T1. Det som kan ses i Figur 3.4 är 
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RMS-värdet av nollföljdströmmen i T1. Vid tiden 2 sekunder sker tillslaget av T2. Figuren 

visar tydligt att en ökning av lindningskopplaren till maxläget har en betydande effekt på 

nollföljdsströmmens storlek och tiden för stabilisering i transformatorn. 

 

Figur 3.4 Nollföljdsströmmen i T1, RMS, lindningskopplare mitt- och maxläge. 

Matande ledning upplever en minskning i både magnitud och stabiliseringstid av 

nollföljdströmmen precis som transformatorn, vilket visas i Figur 3.5. Detta visar att en 

ökning av lindningskopplare på T2 förbättrar förutsättningen för en lyckad inkoppling med 

tanke på jordfelsskyddens inställningar. 

 

Figur 3.5 Nollföljdsström i matande nät, RMS, lindningskopplare mitt- och maxläge. 

När en transformatorstation är helt ur drift finns även möjligheten att öka båda 

transformatorernas lindningskopplare till maxläge. Simuleringar visar att en ökning av 
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lindningskopplaren på T1 till maxläget halverar toppvärdet på strömmen i T1 och mer än 

halverar nollföljdsströmmen i T1. Nollföljdsströmmen i det matande nätet påverkas inte sett 

till storleken, men den stabiliseras fortare [Bilaga C]. 

Minskningen av nollföljdsströmmen går även att förklara teoretiskt. Lindningskopplaren 

kopplar in fler varv i primärlindningen för att öka omsättningen. Fler varv i primärlindningen 

gör att flödestätheten minskar enligt: 

𝑈 = √2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐵 ∙ 𝑓 ∙ 𝐴 ∙ 𝑁 (3.1) 

där 

U = spänningen 

B = flödestätheten 

f = frekvensen 

A = tvärsnittsarea 

N = antal varv 

En minskad flödestäthet i kärnan innebär en lägre grad av mättning, vilket leder till en 

mindre inrusningsström i transformatorn. 

Om två transformatorer körs parallellt med olika omsättning fås en ström som cirkulerar 

mellan de båda [20]. Strömmen leder till uppvärmning och är därmed inte önskvärd. Därför 

är det viktigt att man från driftcentralen ställer tillbaka lindningskopplaren i AUTO-läge efter 

inkoppling, så att den kan återgå till rätt läge innan transformatorns ansluts mot nätet. 

3.1.3 Transformatorns kopplingsart 

Genom att ändra sekundärsidorna på T1 och T2 till deltalindningar i simulering sänktes 

inrusningsströmmens topp med drygt 10 % i det matande nätet. Simuleringen av två Y-d 

kopplade transformatorer visar även att nollföljdsströmmen i transformator T1 vid 

inkoppling av T2 är högre med en Y-d koppling än Y-y kopplad transformator [Se Figur 

3.6]. Jordströmsskyddet på transformatorn har blockering av utlösning när strömmen 

innehåller en viss mängd andraton, vilket tidigare har beskrivits. För en Y-d kopplad 

transformator 1 sekund efter tillslag av T2 är andratonen över 500 % större än grundtonen 

[Bilaga D]. 
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Figur 3.6 Nollföljdsström i T1, RMS, Y-y mot Y-d kopplade transformatorer. 

Till skillnad från transformatorn så drar en Y-d koppling mindre nollföljdsström sett ifrån 

det matande nätet Figur 3.7. Precis som för Y-y kopplade transformatorer är det problem 

med för lite andraton i det matande nätet. Y-d kopplingen påvisar dock en högre halt 

andraton [Bilaga B, D]. Nollföljdsströmmen med Y-d transformatorer blir drygt hälften så 

hög i det matande nätet, vilket minskar risken för att jordströmsskyddet ska starta. 

 

Figur 3.7 Nollföljdsström i matande nät, RMS, Y-y mot Y-d kopplade transformatorer. 

En transformator med tre lindningar varav en är delta-kopplad (Y-y-d), har liknande effekt 

på nollföljdsströmmen för transformator T1 och matande nät som en Y-d kopplad 

transformator [Bilaga D]. 
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Y-y kopplingar är standard på Vattenfall och detta visade sig ge den största inrusnings- och 

nollföljdsströmmen i den matande ledningen. Företaget EON har Y-d transformatorer som 

standard [6] och har inte några problem med fenomenet i dem. De problem som EON 

upplever drabbar istället deras Y-y transformatorer [21]. 

3.1.4 Spänningssättning av transformator på sekundärsidan 

När en transformatorstation med två eller fler transformatorer helt ur drift kopplas ihop med 

sekundärsidorna först blir inrusningsströmmen inte mycket större än vid en spännings-

sättning av endast en transformator. Eftersom alla transformatorerna då är spänningssatta 

och ytterligare tillkoppling av primärsidor inte orsakar någon inrusningsström minskar 

därmed risken för sympati-mättning [22]. Eftersom att de båda transformatorerna blir 

seriekopplade, så upplever inte det matande nätet att fler transformatorer magnetiseras upp 

samtidigt [6]. Detta samband kan antyda att en inkoppling av en andra transformator då en 

redan är i drift också blir bättre om sekundärsidan kopplas in först. 

Genom simulering över en spänningssättning av T2 från sekundärsidan påvisas skillnader i 

förekomsten av andraton i det matande nätet. Det kan härledas från att inkoppling från 

primärsidan innebär en summering av andratonerna [Se avsnitt 3.2.1]. I fallet med 

spänningssättning av T2 från sekundärsidan kommer T1 och T2 ligga i serie istället för 

parallellt, vilket gör att andratonen inte summeras på samma sätt. Det betyder också att 

transformator T1 och den matande ledningen för en sekundärinkoppling är samma punkt 

[Bilaga E]. Tabell 3.1 visar en jämförelse mellan de olika inkopplingsmetoderna. Sett från det 

matande nätet blir halten av tre första övertonerna större, vid en inkoppling från 

sekundärsidan. 

Tabell 3.1 Förekomst av övertoner vid inkoppling av T2 parallellt med T1 i drift. 

Frekvens 50 Hz 100 Hz 150 Hz 200 Hz 

Primärsida 
    

Transformator 100,0 % 101,9 % 66,7 % 75,6 % 

Matande nät 100,0 % 4,2 % 75,8 % 2,1 % 

Sekundärsida 
    

Matande nät 100,0 % 24,4 % 77,9 % 16,2 % 
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Skydden i Vattenfalls stationer är oftast installerade på primärsidan av transformatorn [23]. 

Det är därmed inte säkert att skydd på T1 upptäcker fel i tid eller överhuvudtaget när 

spänningssättning sker på sekundärsidan, speciellt osäkert om felet befinner sig på 

primärsidan av T2 [24]. I detta fall betyder det att bortkopplingen vid fel kan dröja till 

inkopplingen av T2’s primärsida, eller i värsta fall till utlösningen av transformatorvakter. I 

en situation där T2 har varit ur drift för underhåll kan vissa saker ha ändrats. Det betyder i 

så fall att man är extra angelägen om att skydden ska vara aktiva. 

3.1.5 Nätstyrkans betydelse 

Vattenfalls station ”X” som simuleringsmodellen är byggd på, är ansluten till ett nät med 

kortslutningseffekten 1300 MVA. Genom att öka kortslutningseffekten till 2600 MVA 

påvisas resultatet av ett starkare nät. Kortslutningseffekten ändrades genom att halvera värdet 

på resistansen och induktansen till 1,13 Ohm och 0,024 H. Genom denna simulering visades 

att transformator T1 drog en lägre nollföljdsström med ett starkare nät [Bilaga F] medan det 

matande nätet visade en ökning i nollföljdsström vid ett starkare nät. Vad gäller andratonens 

förekomst i det matande nätet visades att i ett starkt nät förekom andratonen som en stor 

andel av grundtonen under en längre tid än i ett svagt nät vilket visas i Figur 3.8. Detta 

betyder att skyddets blockering av andraton försvinner fortare i ett svagt nät. 

 

Figur 3.8. Jämförelse av halten andraton i svagt respektive starkt matande nät. 

Vikman konstaterar även i sin rapport att ett svagt nät ökar risken för att fenomenet skall 

uppstå [3]. 
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3.2 Tekniska lösningar 

Flera av de åtgärder som kan vidtas för att minska risken för problemet kan man inte göra 

direkt ifrån driftcentralen, utan kräver kompetent personal på plats i stationen. Det rör sig 

om skyddens inställningar men även om rena ombyggnationer i stationen. 

3.2.1 Skydd och dess inställningar 

I Vikmans rapport [3] gör tillkopplingsprovet i stationen “X” att ledningens jordströmsskydd 

löser ut, som en konsekvens av sympatimättningen. Sympatimättningsströmmen och 

tillkopplingsströmmen summeras i ledningen och eftersom fasströmmarna är osymmetriska 

skapas en 3I0-ström (jämför med ett symmetriskt trefassystem som inte har någon 3I0-

ström). Skyddet uppfattar detta som ett jordfel och löser ut. I “X” är steg 4 i 

jordströmsskyddet till ledningen inställt på att lösa ut för en 3I0-ström större än 60 A och 

som varar i 1,2 sekunder. 3I0-strömmen blir vid inkopplingsögonblicket drygt 150 A och 

hinner sjunka till 124 A innan skyddet löser ut [3]. Andratonen når upp till en nivå på cirka 

6 % av grundtonen. Skyddet är inställt på att blockera utlösningssignalen om andratonen når 

upp till 20 % av grundtonen [13]. Blockeringen hjälper därför inte och ledningsbrytaren 

frånkopplar ledningen. 

Om man däremot undersöker sympatimättningen i T1 som sker till följd av tillkopplingen av 

T2 så når även där 3I0-strömmen upp till över 60 A, men här uppgår andratonen till över 

150 % och blockeringen fungerar [3]. Samma mönster återspeglas i simuleringarna, där 

andelen andraton i ledningen är för liten för att blockering ska ske. Anledningen till att halten 

blir låg i ledningen är att andratonerna som skapas i respektive transformator ligger i teorin i 

motfas. När de båda summeras i ledningen tar de ut varandra[Se Figur 3.9]. 

I station “X” är jordströmsskyddet i den matande ledningen oriktat. Det känner alltså av fel 

i båda riktningarna. Anledningen till att man har valt ett oriktat skydd, är att det finns matning 

även på lågspänningssidan i stationen. Närmare bestämt vindkraft. I normala fall har man 

bara matning från högspänningssidan och ett riktat skydd som bara känner av fel på den 

Figur 3.9 Summering av andratonen i inkommande ledning. 
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inkommande ledningen. Ett fel, eller i det här fallet en parallellinkoppling, som förekommer 

i stationen noteras därmed inte av skyddet. 

Jorddifferentialskyddet (JDS) som förekommer i direktjordade nät 130 kV och uppåt är riktat 

för att känna av fel som sker inne i transformatorn. Normalt går strömmen i neutralpunkten 

alltid i riktning mot jordpunkten. Om det uppstår ett internt fel så går strömmen mot felet, 

alltså från jordpunkten och in i transformatorn, vilket gör att JDS löser ut. Om man vid 

installationen av JDS sätter riktningen åt fel håll, så kommer det att lösa ut för strömmar som 

går mot jordpunkten. Det kommer således att lösa ut så fort man försöker spänningssätta 

transformatorn. Detta är ett engångsfel som rättas till direkt när man ser att det är JDS som 

löst ut och innebär därefter inga problem. [25] 

I dagsläget finns nya skydd som stabiliserar mot alla övertoner och endast jämför 

förekomsten av 50 Hz strömmar i faserna för att avgöra om ett fel uppstått. Dessa skydd bör 

kunna minska risken för sympati-utlösning [23]. 
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3.2.2 Inkopplingsmotstånd 

Ett inkopplingsmotstånd fungerar enligt Ohms lag. Det är placerat parallellt med en brytare 

på inkommande faser till transformatorn [Se Figur 3.10]. Det minskar inrusningsströmmen. 

Motståndet är endast inkopplat under spänningssättningen av transformatorn och kortsluts 

med brytaren innan sekundärsidan kopplas in.  

Den stora fördelen med inkopplingsmotståndet är att man just får en lägre inrusningsström 

vilket också betyder en lägre summaström 3I0 som kan trigga jordströmsskyddet att lösa ut.  

Inkopplingsmotstånd är en föråldrad teknik som efter millennieskiftet har ersatts av styrd 

tillkoppling av brytarna, med till exempel synkroniseringsdon [3]. Det är därmed inte aktuellt 

att installera detta i nya stationer. Däremot om tekniken finns kvar i äldre stationer bör det 

sannolikt minska risken för att fenomenet ska uppstå. 

3.2.3 Synkroniseringsdon och snedställda brytare 

En transformator som kopplas ifrån sitt matande nät får ett remanent flöde i kärnans ben 

vilket tidigare har beskrivits. När frånkoppling ska ske under kontrollerade former, så är det 

vanligast på Vattenfall att man bryter i första nollgenomgången efter från-kommandot och 

att alla faser bryts samtidigt [3]. I ett sådant fall blir storleken och riktningen på det remanenta 

flödet i varje ben, en direkt konsekvens av strömmen i varje lindning vid frånslaget. Det går 

då att approximera det remanenta flödet [26]. 

För att kunna åstadkomma en sådan frånkoppling krävs ett så kallat synkroniseringsdon, som 

kan känna av nollgenomgången. Synkroniseringsdonet är adaptivt och mäter den tid som 

brytarna tog på sig för att genomföra kopplingen vid föregående tillfälle, för att kunna träffa 

nollgenomgången bättre nästa gång. Det kräver att brytarna används regelbundet, då den 

mekaniska fördröjningen är beroende av bland annat temperaturen, vilken varierar under året 

[6]. 

Det finns brytare som opererar individuellt, så kallade snedställda brytare. Med sådana kan 

man bryta respektive fasspänning i dess egen nollgenomgång, vilket blir mer skonsamt för 

brytarna. Dock kan de innebära en del problem kopplade till fenomenet. I de flesta fall består 

transformatorn av en ensam kärna som är anpassad efter alla lindningar, som tidigare nämnts. 

Figur 3.10 Inkopplingsmotstånd. 
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När första fasen kopplas bort i sin nollgenomgång så är fortfarande de andra två inkopplade 

och påverkar flödet i det första benet. Efter bortkoppling av andra fasen så påverkar den 

tredje de andra två på liknande sätt. Eftersom remanens är något som uppträder stokastiskt 

(slumpmässigt) så blir det omöjligt att beräkna detsamma i kärnans ben [3]. Det problemet 

uppstår inte om synkroniseringsdon används. Däremot i en transformator som består av tre 

stycken enfastransformatorer blir situationen annorlunda. I ett sådant fall går det att 

approximera det remanenta flödet i och med att faserna inte påverkar varandras flöden. 

Med hjälp av synkroniseringsdon kan man alltså välja när i spänningskurvan man vill slå till 

eller från brytarna. Då finns också möjligheten att koppla i och ur i samma punkt, vilket 

tidigare har visats sig vara fördelaktigt. 
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4 Slutdiskussion och förslag på framtida arbete 

En stor del av arbetet har ägnats åt att göra diverse simuleringar i PSCAD. Modellen som 

byggts upp har påvisat fenomenet med överförd mättning och dess konsekvenser. De resultat 

som kommit fram anses vara trovärdiga till den grad att de pekar tydligt på huruvida en åtgärd 

förbättrar eller försämrar situationen. Modellen har inte gjorts tillräckligt noggrann för att 

direkt kunna kopplas till en specifik station, även om en del data är hämtad från stationen 

“X”. 

4.1 Kopplingsart 

Jämförelsen mellan Y-y kopplad och Y-d kopplad transformator visar tydligt att den 

sistnämnda sänker bland annat fasströmmens topp vid inkoppling, om än bara drygt 10 % i 

det matande nätet. Det som däremot är intressant är att den dessutom mer än halverar 3I0-

strömmen i det matande nätet, vilket gör att marginalerna för jordströmsskyddet blir avsevärt 

bättre. Dessutom blir andelen andraton högre vilket innebär att blockeringen har större chans 

att fungera. Det innebär alltså en fördel att använda sig av Y-d kopplade transformatorer. 

EON har, som tidigare nämnt, dessa transformatorer som standard och har inga problem 

med fenomenet i dessa från vad som framkommit under arbetet. Därför rekommenderas det 

att man från Vattenfalls sida bör undersöka möjligheten att gå över till Y-d vid inköp av nya 

transformatorer. Man bör dock beakta att det förmodligen finns billigare och enklare 

lösningar på just det här problemet. 

4.2 Justering av lindningskopplaren 

Genom att ställa lindningskopplaren i ändläget med högst omsättning kan man sänka 

samtliga strömmar vid spänningssättningen. Det har påvisats tidigare i bland annat Vikmans 

rapport [3] och har verifierats i simuleringarna. Vid drift bör man undvika att justera 

lindningskopplarna, men en justering av T2’s lindningskopplare bör inte vara några problem 

om man ser till att ställa tillbaka den innan inkoppling av sekundärsidan. Båda 

lindningskopplarna kan med fördel justeras i en station som inte är ansluten till någon last. 

Vattenfall bör därför överväga att använda detta som en metod i stationer där man kan 

fjärrmanövrera lindningskopplaren. 

4.3 Jordströmsskyddets inställningar 

Jordströmsskyddet i ledningen, som är det som löser ut stationen “X” visar sig även utgöra 

ett tydligt problem i utförda simuleringar. Andratonshalten blir för låg för att blockeringen 

ska fungera. Teoretiskt går det också att förklara varför de båda transformatorernas bidrag 

tar ut varandra. Den här delen av arbetet påvisar en mycket trolig anledning till varför 

fenomenet leder till bortkoppling. I samma test har även visats på att en enskild 

transformatorenhet upplever en stor andel andraton och bör därför inte misslyckas med 

blockeringen. Vattenfall bör se över jordströmsskyddets inställningar i först och främst den 
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matande ledningen till stationer där problemet uppstår. En sänkning av andratons-

stabiliseringens gräns bör inte hjälpa, då halten är alldeles för låg och kan närma sig noll i en 

station med rätt förhållanden. En höjning av tidsfördröjningen i steg 4 ligger närmast till 

hands att se över. 

4.4 Inkoppling från sekundärsidan 

Generellt kan man säga att alla tillkopplingar sker på primärsidan. Alternativet att 

spänningssätta från sekundärsidan är inget som man på Vattenfall brukar överväga att göra, 

av ren praxis. Simuleringarna tillsammans med litteraturundersökningar har dock visat att 

man kan göra en sådan inkoppling med två stora fördelar för jordströmsskyddet. För det 

första blir 3I0-strömmen i ledningen mindre vilket minskar risken för att den ska överstiga 

skyddets inställda värde. För det andra fås en hög andratonshalt i ledningen eftersom det inte 

finns någon parallelltransformator som ligger i motfas, vilket gör att blockeringen fungerar. 

Värdena här är såpass tydliga att man kan fastställa att en inkoppling från sekundärsidan 

teoretiskt innebär en minskad risk för felaktig bortkoppling. Praktiskt sett måste hänsyn tas 

till hur skydden är installerade. Om skydden inte startar i T2 vid spänningssättning på 

sekundärsidan så bör en riskanalys göras innan för att bedöma riskerna med att 

spänningssätta transformatorn oskyddad. Vattenfall bör därför undersöka saken vidare och 

göra en detaljerad riskanalys, för att möjligen kunna införa en sekundärinkoppling som ett 

alternativ. 

4.5 Synkroniseringsdon och snedställda brytare 

Det har kunnat konstateras att snedställda brytare inte är att föredra i en järnkärna med tre 

ben. Det remanenta flödet blir då omöjligt att bestämma när transformatorn är urkopplad 

och det går därför inte att optimera inkopplingen. Däremot har synkroniseringsdon visat sig 

vara till stor hjälp för att undvika mättning i transformatorn. Alla faserna slås av samtidigt 

och därför går det att approximera det remanenta flödet i kärnan. 

Vattenfall har synkroniseringsdon i flera av sina stationer. För att de ska fungera krävs det 

att de används regelbundet, vilket tidigare har förklarats. Vattenfalls transformatorer kopplas 

generellt inte tillräckligt ofta för att ett synkroniseringsdon ska fungera optimalt, vilket har 

lett till att man sällan installerar dessa. Simuleringarna har dock visat på att man teoretiskt 

skulle kunna undvika hela fenomenet om synkroniseringsdonet används på rätt sätt. 

4.6 Framtida arbete 

Avslutningsvis kan man konstatera att det finns ett antal olika åtgärder för att minska risken 

för sympati-utlösningar. I den här rapporten har några av de mest väsentliga undersökts. 

Resultaten som framkommit bör undersökas vidare vad gäller ekonomi, lagar, riktlinjer och 

teknik för att se om Vattenfall i framtiden kan undvika störningar och kundavbrott orsakade 

av det här fenomenet.  
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Bilaga A:1 

 Inkopplingsögonblick 

 

Figur A.1 Ström och spänning i T1 vid ett gynnsamt inkopplingsögonblick. 

 

Figur A.2 Ström i matande nät vid gynnsamt inkopplingsögonblick. 

 

Figur A.3 Nollföljdsspänning i T1 vid gynnsamt inkopplingsögonblick. 
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Bilaga A:2 

 

Figur A.4 Nollföljdsström i T1 vid gynnsamt inkopplingsögonblick. 

 

Figur A.5 Nollföljdsström i matande nät vid gynnsamt inkopplingsögonblick 

 

Figur A.6 Nollföljdsströmmen i T1, RMS, vid ett gynnsamt inkopplingsögonblick. 



Metoder för att minska risken för sympati-utlösning av Vattenfalls transformatorstationer 

Bilaga A:3 

 

Figur A.7 Nollföljdsström i matande nät, RMS, vi ett gynnsamt inkopplingsögonblick. 

 

Figur A.8 Nollföljdsström i matande nät och T1 med 80% remanens, grundmodell, blå kurva är grundton och grön 
är andraton. 

 

Figur A.9 Nollföljdsström i matande nät och T1 med 40% remanens, grundmodell, blå kurva är grundton och grön 
är andraton. 
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 Grundmodellen 

 Nollföljdsresistans/induktans:  0,51 Ohm; 0,0246 H 
 Trefasgenerator  

o Spänning        140 kV 
o Frekvens         50 Hz 

 Nätresistans/induktans:      
o Svagt nät  2,26 Ohm; 0,048 H 
o Starkt nät  1,13 Ohm; 0,024 H 

 Öppen brytare:              1,0e12 Ohm 
 Likströmsgeneratorer 

o Fas A         +0,365 A    (Sekundärinkoppling +1A) 
o Fas B          -0,1825 A    (Sekundärinkoppling -0,5A) 
o Fas C         -0,1825 A    (Sekundärinkoppling -0,5A) 

 Trefastransformatorer:     
o Effekt            63 MVA 
o Frekvens         50 Hz 
o Primärspänning     145 kV        (Lindningskopplare maxläge 167 kV) 
o Sekundärspänning     23 kV 
o Knäspänning        1,15 pu 
o Magnetiseringsström    0,054 % 
o Lastresistans/induktans:   10,5 Ohm; 0,009 H    (Representerar last) 

                  1,0e12 Ohm        (Representerar avbrott) 

 

 

 

Figur B.1 Grundmodell. 
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Bilaga B:2 

 

Figur B.2 Ström och spänning i T1, grundmodell. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur B.3 Ström och spänning i T2, grundmodell. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur B.4 Ström i matande nät, grundmodell. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 
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Bilaga B:3 

 

Figur B.5 Nollföljdsspänning i T1, grundmodell. 

 

Figur B.6 Nollföljdsström i T1, grundmodell. 

 

Figur B.7 Nollföljdsström i matande nät, grundmodell. 
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Bilaga C:4 

 Lindningskopplare 

 

Figur C.1 Ström och spänning i T1 med lindningskopplare på T2 i maxläge. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur C.2 Ström och spänning i T2 med lindningskopplare på T2 i maxläge. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur C.3 Ström i matanden nät med lindningskopplare på T2 i maxläge. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 
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Bilaga C:5 

 

Figur C.4 Nollföljdsspänning i T1 med lindningskopplare på T2 i maxläge. 

 

Figur C.5 Nollföljdsström i T1 med lindningskopplare på T2 i maxläge. 

 

Figur C.6 Nollföljdsström i matande nät med lindningskopplare på T2 i maxläge. 
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Bilaga C:6 

 

Figur C.7 Modell T1 i tomgång. 

 

Figur C.8 Ström i T1 med lindningskopplare på T1 i mitt- respektive maxläge, T1 i tomgång. 

 

Figur C.9 Nollföljdsström i T1, RMS, lindningskopplare på T2 i maxläge, T1 i tomgång. 
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Bilaga C:7 

 

Figur C.10 Nollföljdsström i matande nät, RMS, lindningskopplare på T2 i maxläge, T1 i tomgång. 

 

Figur C.11 Nollföljdsström i T1, RMS, lindningskopplare på T1 och T2 i maxläge, T1 i tomgång. 

 

Figur C.12 Nollföljdsström i matande nät, RMS, lindningskopplare på T1 och T2 i maxläge, T1 i tomgång.  
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 Kopplingsart 

 

Figur D.1 Modell med deltalindad sekundärsida. 

 

Figur D.2 Ström och spänning i T1 med deltalindad sekundärsida. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur D.3 Ström och spänning i T2 med deltalindad sekundärsida. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 
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Bilaga D:9 

 

Figur D.4 Ström i matande nät med deltalindad sekundärsida. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur D.5 Nollföljdsspänning i T1 med deltalindad sekundärsida. 

 

Figur D.6  Nollföljdsström i T1 med deltalindad sekundärsida. 
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Bilaga D:10 

 

Figur D.7 Nollföljdsström i matande nät med deltalindad sekundärsida. 

 

Figur D.8 Ström i matande nät vid Y-y respektive Y-d lindade transformatorer. Inkoppling av T2 vid tiden 2,0 
sek. 
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Bilaga D:11 

 

Figur D.9 Nollföljdsström i T1 1,0 sek efter tillslaget av T2 vid tiden 2,0 sek, deltalindad sekundärsida.

 

Figur D.10 Modell över Y-y-d transformatorer. 

 

Figur D.11 Nollföljdsström i T1, RMS, tomgående deltalindning. 
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Bilaga D:12 

 

Figur D.12 Nollföljdsström i matande nät, RMS, tomgående deltalindning. 
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Bilaga E:13 

 Spänningssättning  på sekundärsidan 

 

Figur E.1 Modell spänningssättning på sekundärsida. 

 

Figur E.2 Ström och spänning i T1 vid spänningssättning av T2 på sekundärsidan vid tiden 0,5 sek. 

 

Figur E.3 Ström och spänning i T2 vid spänningssättning på sekundärsida. 



Metoder för att minska risken för sympati-utlösning av Vattenfalls transformatorstationer 

Bilaga E:14 

 

Figur E.4 Ström i matande nät vid spänningssättning på sekundärsida. 

 

Figur E.5 Nollföljdsspänning i T1 vid spänningssättning på sekundärsida. 

 

Figur E.6 Nollföljdsström i T1 och matande nät som är samma punkt, spänningssättning på sekundärsida. 
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Bilaga F:15 

 Nätstyrka 

 

Figur F.1 Modell starkare nät, 2600 MVA

 

Figur F.2 Ström och spänning i T1 med starkt nät vid inkoppling av T2 vid tiden 2,0 sek. 

 

Figur F.3 Ström och spänning i T2 med starkt nät 
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Bilaga F:16 

 

Figur F.4 Ström i matande nät, starkt nät 

 

 

Figur F.5 Nollföljdsström i T1, grundmodell 1300 MVA, blå är grundton och grön är andraton. 

 

Figur F.6 Nollföljdsström i T1, starkare nät 2600 MVA, blå är grundton och grön är andraton. 
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Bilaga F:17 

 

Figur F.7 Nollföljdsström i matande nät, starkt nät 


