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Förord 

Examensarbetet har utförts för Umeå Universitet i samarbete med REJLERS AB I 
Skellefteå. Många frågetecken har dykt upp på vägen om hur ett reläskyddsystem för 
transformatorer och tillhörande kablar var uppbyggt, hur testapparater och 
uppkopplingar ska göras och vilka skyddsfilosofier som används mm. Min handledare 
Nicklas Bergman visade på hög kompetens inom området och har också visat ett stort 
tålamod med att på ett lugnt och pedagogiskt sätt förklara alla de funderingar, som jag 
haft. Ett stort tack till honom såklart och de andra på REJLERS, som hjälpt till.  
 
Vill rikta ett stort tack till min fru också, som har ställt upp, banat väg och peppat mig 
på vägen så att utbildningen har kunnat genomföras.  
Tack Kicki! 
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Sammanfattning 
 

Skyddsfilosofierna gällande reläskyddsinställningar har varit densamma genom åren. 
En god avvägning mellan tillförlitlighet, selektivitet, enkelhet, hastighet och ekonomi 
krävs. Hur det görs är ofta ganska individuellt och skyddsfilosofier kan skilja en del 
mellan olika ingenjörer och därför finns inget exakt svar på hur den optimala lösningen 
för ett specifikt reläskyddssystem ska se ut.  
 
Närmare undersökningar på funktioner och jämförelser har gjorts mellan det 
elektromekaniska överströmsskyddet RRMJ 4 och det nya numeriska skyddet            
ABB REF 615. De båda differentialskydden, det statiska RYDSA 20 och det numeriska 
SPAD 346 har också undersökts och jämförts. 
Arbetet har visat att de elektromekaniska och statiska reläskydden var enkla i sitt 
utförande och pålitliga. De äldre skydd som testades fungerade fortfarande bra efter  
30-40 år i drift.   
 
Som väntat så var REF 615 betydligt snabbare än dess äldre motsvarighet RRMJ 4. Det 
som var mindre väntat var att det statiska differentialskyddet RYDSA 20 var ca 10 ms 
snabbare än det det numeriska skyddet SPAD 346. Kompabilititetsproblem av program 
till enheten upptäcktes vid inställningen av REF 615.   
 
Slutsatsen blev att snabbhet och tillförlitlighet har förbättrats med de numeriska 
skydden, fler funktioner finns också inbyggda i samma burk. Men med mer funktioner 
blir de mer komplexa också och kräver mer av den person, som ska göra alla 
inställningar. Rätt inställda så har de numeriska skydden inneburit ett stort steg framåt. 
De äldre skydden var enkla, vilket är en stor fördel, men uppväger inte de fördelar de 
nya numeriska skydden har inneburit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

Protection philosophies have been the same throughout the years. A good balance 
between reliability, selectivity, simplicity, speed and economy are required. How it is 
done is often quite individually and protection philosophies may differ somewhat 
between different engineers, and therefore there is no exact answer to how the optimal 
solution for a specific relay protection system should look like. 

 
More detailed studies on the features and comparisons have been made between the 
electromechanical overcurrent protection RRMJ 4 and the new numerical protection 
ABB REF 615. Both differential protections, the static RYDSA 20 and the numerical 
SPAD 346 has also been investigated and compared. 
The work has shown that the electromechanical and static relays guards were simple in 
its execution and trustworthy. The elderly protection tested still worked fine after 30-40 
years of operation. 

 
As expected, it was the REF 615 that was significantly faster than its older counterpart 
RRMJ 4. What was less expected was that the static differential protection RYDSA 20 
was about 10 ms faster than the numerical protection SPAD 346.  

 
The conclusion was that the speed and reliability have been improved with the 
numerical protections and more features are also built in. But with more features, they 
become more complex and also require more of the person who will make all the 
settings. Set correctly so has the numerical protections meant a great step forward. The 
older systems were simple, which is a big advantage, but do not outweigh the benefits of 
what the new numerical protections have meant. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 
I början av 1900-talet tog elektrifieringen och den industriella utvecklingen fart i 
Sverige. Det första vattenkraftverket i Sverige, färdigställdes i Porjus 1915. Införande av 
transformatorer var redan då en nödvändig del i att kunna överföra elenergi över långa 
sträckor. För distributionsnäten, så är transformatorer en nödvändig del för 
transformeringen mellan hög- mellan- och lågspänningsnäten.  
 
Transformatorer är stora investeringar och ett avbrott i elförsörjningen innebär oftast 
stora ekonomiska följder för våra industrier. Elbolagen har krav på sig att leverera el till 
alla sina kunder och ett haveri av en transformator innebär inte bara höga 
reparationskostnader och utebliven försäljning utan också dryga böter om avbrottet 
vara längre än 24 timmar. Även om systemet är redudant och har en extra 
transformator, så är det besvärligt att bara ha en transformator i drift. Därför det viktigt 
att transformatorerna förutom reduntanta system har ett fullgott skydd mot 
överströmmar, jordfel och hög temperatur mm.  

1.2 Syfte och mål 
 
Utvecklingen av metoder för att skydda transformatorer mot fel har förfinats genom 
åren. Utvecklingen har gått från ganska grova elektromekaniska skydd till dagens 
moderna numeriska skydd med inbyggda programmerbara processorer. Det finns 
fortfarande kvar många anläggningar med den äldre generationens skydd och därför är 
det viktigt att det idag också finns personer som besitter den kunskapen.  
 
Arbetet är ett uppdrag från företaget Rejlers AB. Examensarbetet utfördes när de ersatte 
reläskydd hos pappersbruksfabriken SCA i Munksund. Några exempel har tagits 
därifrån för att belysa funktioner hos reläskydd. 
 
Målet och syftet med arbetet kan sammanfattas i nedanstånde punkter: 
 
 Utröna om det finns skillnader på funktioner, känslighet, snabbhet eller andra 

parametrar i de nya skydden jämfört med de gamla. 
 Beskriva skyddsfilosofier. 
 Beskriva funktioner på transformatorskydd beroende på olika spänningsnivåer, 

storlek och utförande.  
 

Arbetet täcker de grunder man behöver veta när det gäller transformatorskydd och dess 
funktioner. En förståelse hur de äldre skydden fungerar kan ge en bättre insikt om hur 
de moderna skydden fungerar. 
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2 Reläskyddsfilosofi  
 
Med de nya numeriska reläna, så har utvecklingen tagit ett stort språng framåt. Men 
själva skydddsfilosofin är i stort sett densamma nu som den var tidigare. Detta arbete 
handlar främst om elektriska transformatorskydd av transformatorer, men 
nedanstående kriterier för ett väl fungerande skyddssystem kan också ses som allmänna 
krav som alltid ställs vid planeringen av reläskydd.  

2.1 Fem kriterier som måste uppfyllas 

J.Lewis Blackburn och Thomas J. Domin har i sin bok[3] spaltat upp de fem viktigaste 
kriterierna som man bör tänka på vid utformningen av ett väl fungerande system för 
skydd av transformatorer och annan elektrisk utrustning. Dessa är tillförlitlighet, 
selektivitet, enkelhet, hastighet och ekonomi. Kriterierna beskrivs närmare nedan: 
 

1. Tillförlitligt. Vilket innebär att det ska vara säkert och inte lösa ut för sådana 

transienter, som ligger inom toleransgränsen. Samtidigt, så måste skyddet vara 

pålitligt och verkligen lösa ut för otillåtna transienter och permanenta fel 

  

2. Selektivt. Ett skyddssystem är uppdelat i olika skyddszoner. I varje skyddszon 

görs en plan för inställningar av reläskydden. Skydden i zonen fungerar oftast 

som backup-skydd för andra zoner i systemet också. Därför är det viktigt att den 

person som planerar skyddsystem också har en god helhetsbild av hela systemet. 

Skyddszoner kan utgöras av t.ex. samlingsskenor, kablar, generatorer, 

transformatorer eller kombinationer av dessa.  Detta innebär att skyddet snabbt 

ska lösa ut om den ligger inom samma skyddszon, men ha en fördröjning eller 

blockeras om felet inträffar i en annan zon. I de allra flesta fall så ligger det flera 

reläskydd och övervakar samma linje. Därför är det viktigt att skyddet som ligger 

närmast felet i första hand ska lösa ut. Är det något som går snett så ska 

backupskyddet ingripa. Till backupskyddet räknas det skydd som ligger i den 

närliggande zonen. 

 

3. Hastighet. Normalt sett vill man att skyddet löser ut så snabbt som möjligt för 
att minimera skador på utrustningen. Samtidigt kan det behövas en 
tidsfördröjning för att undvika att skyddet inte löser för tillåtna transienter. 
Författarna skriver ”Generellt så skulle man kunna säga att desto snabbare ett 
skydd är desto högre sannolikhet är det att skyddet löser i onödan” [3]  

 
4. Enkelhet. Använda minimalt med utrustning för att skydda objektet. All 

utrustning, som läggs till i ett skyddsystem kan också vara en källa till problem 
och ökat underhåll. Därför bör man tänka sig för noga innan man väljer att lägga 
till skyddsutrustning utöver det allra mest grundläggande. Även om en 
utrustning skulle innebära en förbättring av systemet så bör man alltså noggrant 
väga fördelarna mot nackdelarna av ett mer komplext system. Ett mer 
komplicerat systemet kan också öka risken att för de inställda värdena inte blir 
optimala. 
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5. Ekonomi. Såklart vill alla ha maximalt skydd för minimal kostnad. Det optimala 
är förstås att ha ett skydd som fungerar enligt ovan ställda krav till den minsta 
kostnaden. Ett reläskyddsystem kan innebära höga kostnader.  Bedömningen 
som skyddsingenjören måste göras är att väga kostnaden av skyddsutrustningen 
mot vad det kostar om den skyddande utrustningen havererar. Kanske inte alltid 
det dyraste reläet, som är den bästa heller. 
 

3 Transformatorn 

Den mest effektiva överföringen av elenergi sker med trefasig växelström. När ström 
passerar en ledning så kommer förluster i form av värme att uppkomma. Joule heating 
eller Joules första lag lyder:   

Q  I2 · R·t                                                                   (3.0) 

där Q = värmeenergiförluster i Joule, I = strömmen i ampere och t = tiden i sekunder. 

Värmeförlusterna är alltså proportionella mot kvadraten av strömmen i ledningen.  För 
att minimera förluster när elen ska överföras över långa sträckor, så vill man därför ha 
så hög spänning som möjligt. Av den anledningen har vi ledningar i Sverige på 220 kV 
och 400 kV, som sträcker sig från längs i norr och längs ned i södra Sverige. Dessa 
spänningar transformeras sedan ner till regionäten till en spänning som ligger mellan 
40 kV och 130 kV. Till sist så omvandlas spänningen ned till 40 kV eller lägre till 
lokalnäten  eller distributionsnäten, som de också kallas. För hushåll, så transformeras 
elen, genom en delta/y-koppling, ned till 400/230 volt, som vi har i våra uttag. Större 
industrier har egna transformatorer, som transformerar ned spänningen från 
distributionsnäten ned till lägre spänningar.  
 
Innan strömmen når hushållen eller industrierna har den alltså passerat en stor mängd 
transformatorer. Därför är det också extra viktigt att dessa skyddas från fel, som i värsta 
fall kan orsaka katastrofala följder för både hushåll och industrier.  
 
Transformatorer beskrivs i detta kapitel utifrån dess ideala förhållanden, dvs. utan att 
hänsyn har tagits till förluster och magnetiseringsström. Transformatorer har ofta 
verkningsgrader, som ligger mellan 95 och 99 %. Det mesta av energin, som kommer in 
i en transformator omvandlas alltså och tas ut med en annan spänning på andra sidan. 
Differentialskyddet, som är det vanligaste skyddet mäter skillnaderna i strömmarna på 
primär och sekundärsidan, så förutom varvsomsättningen, måste också hänsyn tas till 
dessa förluster och skillnader pga. fasförskjutning mm.  Därför kommer den andra 
delen i detta kapitel beskriva den icke ideala transformatorn. I kapitel 3 beskrivs de fel 
som kan uppstå och följaktligen reläskydden måste klara av att skydda transformatorn 
mot. 
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3.1  Transformatorhistoria  

 

Vetenskapsamannen Faraday introducerade 1831 sin nya upptäckt av den 
elektromagnetiska induktionen. Han visade på ett experiment där han rullade två spolar 
av koppartråd runt en järnring. Ett batteri kopplades till den ena spolen och en 
galvanometer till den andra och han fann då att en inducerad ström bildades när man 
kopplade till och från batteriet. Han visade även hur han förde in en stavmagnet i en 
spole och på det viset också skapade en inducerad ström.  
 

 
 
Figur 1     Ett batteri kopplades till den ena spolen och en galvanometer till den andra och  
Faraday fann då att en inducerad ström bildades när man kopplade till och från batteriet. [17] 

På denna princip bygger elmotorn, generatorerna och transformatorn. Faraday förde 
mycket journaler och anteckningar, men där fanns inte mycket av matematiska formler. 
Han var alltså mer en praktiker än en teoretiker, som kunde härleda fram formler och 
förklara fenomenet. Detta lämnade han över till andra. 1864 publicerade James Clerk 
Maxwell ”Dynamical Theory of the Electromagnetic Field” och blev därmed den förste 
att ta fram  matematiska sambanden  och lyckades på ett mycket elegant sätt beskriva 
de magnetiska och elektriska fenomenen. Dessa ekvationer kallas för Maxwells 
ekvationer. 

3.2 Ideala transformatorns egenskaper 

I figur 2 kan man se hur två koppartrådar är lindade på varsin sida om en järnkärna. 
Kopplas likström in så kommer ingenting att hända, förutom att den ger ifrån sig en 
kort spänningspuls tills spänningen har nått sitt maxvärde, precis som det var beskrivit 
ovan när Faraday slog till och från en brytare. Om en växelström däremot kopplas in så 

kommer, enligt Faradays lag, ett pulserande magnetisk flöde () att bildas.  

 
Figur 2 Transformatorkärna med primär- och sekundärlindning. En växelspänning (Vp) 

ansluts till primärlindningen, som skapar magnetiskt flöde ()  i kärnan. Det pulserande flödet 
kommer då enligt Faradays lag att alstra en spänning i primär och sekundärlindningarna. 
Storleken på sekundärspänningen beror på antal varv i lindningarna.  [17]  
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Detta pulserande flöde kommer att inducera en spänning, Ep, i primärlindningen (se 
figur 2 och 3). Eftersom det magnetiska flödet är samma i sekundärlindningen, så 
kommer en spänning också att induceras där.  Hur hög spänningen blir beror på antal 
varv som är lindad runt kärnan. Kopplas det då på en last med en viss effekt på 
sekundärsidan så kommer samma effekt att belasta primärsidan (minus en del förluster 
som tas upp senare). 
 
I en ideal transformator, så fås därmed sambandet: 

 
                                  

                               P1=P2 = U1·I1=U2·I2   
  

  
 

  

  
                                                                            (3.1) 

 

3.2.1 Ideala transformatorns matematiska samband 

Om en växelspänning ansluts till primärlindningen, så kommer alltså ett tidsvarierande 
magnetiskt flöde i kärnan att uppkomma. Flödet kommer då enligt Faradays lag att 
alstra en spänning i primär och sekundärlindningarna. Primärlindningen inducerar en 
emk, som är av samma storlek som den pålagda spänningen. Observera riktningen på 
emk:n (Ep) i figur 3, som alltid strävar efter att motverka ändringen i strömmen.  
 

 

Figur 3 Ekvivalens krets för en ideal transformator med omsättningstalet a. 
Primärlindningen inducerar en emk (Ep), som är av samma storlek som den pålagda 
spänningen (Vp). Emk:n (Ep) , motverkar den pålagda spänningen och har därför motsatt 
riktning. [17] 
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Enheten för flödet () är weber. Ibland anges magnetflödet som  weber/m2 och kallas då 
för flödestäthet (B). 
Faraday’s lag säger alltså att en varierande elektrisk spänning genom primärlindningen 

skapar ett varierande magnetisk flöde, , som i sin tur inducerar en spänning i 
sekundärlindningen enligt  
 

                                       Vp=   
 

  
 ,     Vs =   

 

  
  .                                                          (3.2) 

 
Vp  = inducerade spänningen på primär sidan,  
Vs= inducerade spänningen på sekundärsidan, 

 
 

  
 är derivatan av det magnetiska flödet genom ett varv i spolen. 

 

På primärsidan har vi alltså Vp=   
 

  
, delar vi med Vs =   

 

  
 på båda sidor får vi  

     

                                      
  

  
 

  
 

  

  
 

  

 
  

  
   

  

  
  

  

  
                                                         (3.3) 

  
En kombination av  (3.1) och  (3.3) blir till sist 
 

                                                      
  

  
  

  

  
 

  

  
 = a                                                                     (3.4) 

 
Där a är omsättningen för transformatorn. 
 
Formel (3.4) är en enkel och mycket användbar formel, som vi senare kommer att 
använda bl a för att beräkna lämpligt omsättningsförhållande i strömtransformatorer. 
Omsättningen för en transformator anges alltid på dess märkplåt. 

3.2.2   Transformatorformeln 
 
Sambandet mellan flödestätheten, arean på kärna, spänningen och frekvensen härleds i 
detta kapitel och resulterar i transformatorformeln eller 4,44 formeln som den ibland 
kallas. Härledningen utgår från att den inducerade spänningen beror på antal lindade 
varv på primär- och sekundärsidan.  
 

Om V representerar huvudspänningen så är enligt formel (3.2)     
 

  
  och 

 

                                                      
 

√ 

  

    
                                                                (3.5)  

 
Är spännningen sinusformad, så kommer också det magnetiska flödet att variera på 
samma sätt enligt  

 

                                            (t) = max·sinωt = 
    

 
 sinωt                                                (3.6) 

derivering på båda sidor ger 
 

                                                
  

  
 = ω·A·Bmax·cosωt .                                                        (3.7 ) 

A = Kärnans area [m2] 
B = Flödestätheten [wb/m2] 
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Multiplikation med  
 

√ 
 på bägge sidor ger 

 

                                             
  

  √ 
 = 

 

√ 
·ω·A·Bmax·cosωt.                                                     (3.8) 

 

Om vi uttnyttjar att  ω = 2Πf och att 
  

  √ 
      plus att vi bara är intresserad av det 

maximala värdet på B, flödestätheten, så kommer vi att få den välkända 
transformatorformeln:   
 

                                              
          

√ 
  √                                                      (3.9)     

 

          √       , så kallas den också ofta 4,44 formeln och skrivs som  
                               

                                                                  .                                                             (3.10) 
 
Uppgifter om arean A och flödestätheten B medföljer sällan i specifikationerna och 
därför kanske inte formel (3.9) används så mycket för inställningar av reläskydd. Det 
går däremot att med hjälp av den visa hur frekvensen och spänningen hänger ihop.  
 

  
    

 
  löses ut från formel (3.8) 

                                                       
    

 
 =       B .                                                            (3.11)      

4,44, N och A är alltid konstanter i en transformator, dessa slås ihop till konstanten K. 
 

4,44fNA= K                            
    

 
 = K·B                                                                     (3.12) 

 
och då kan man se att flödestätheten är proportionell mot Vrms och omvänt proportionell 
mot frekvensen. Dvs. minskar frekvensen så ökar flödestätheten och samma sak om 
spänningen ökas. 
 
Transformatorer arbetar som effektivast nära sin mättnadsgräns och ligger därför nära 
den gränsen[1]. För att inte riskera att kärnan mättas och sedan övermagnetiseras, så 
måste alltså V/f förhållandet hållas relativt konstant. Annars riskerar transformatorn till 
slut att bli övermagnetiserad och överhettas som följd. Om Vn/Fn anges som bas, så 
brukar (V/f ) / (Vn/fn) i litteratur anges att ej överstiga 1,1 [1][4]. Ligger den under detta 
värde så brukar den normalt endast behöva ca 0,2-0,5 % av märkströmmen för 
magnetiseringen[4]. Överstiger V/f faktorn 110 % så kommer den snabbt att gå i 
mättnad och övermagnetiseras med en kraftig ökning av strömmen, som följd. 
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3.3 Verkliga transformatorn 
 
I den ideala transformatorn, gjordes antagandet att hela det magnetiska flödet 
överfördes i järnkärnan från primärsidan till sekundärsidan. I verkligheten så går t ex en 
liten del av det magnetiska flödet utanför kärnan. Det kallas för läckflöde och kommer 
att medföra att den sekundära spänningen inte är exakt proportiononellt mot den 
primära spänningen. I den ideala transformatorn gjordes också antagandet att ingen 
resistans fanns i lindningarna och ingen hänsyn togs heller till magnetiseringsförluster i 
järnkärnan. Dessa förluster är relativt små och blir mindre desto större transformatorer 
vi har.  
 
Ett effektivt skydd för att upptäcka de interna felen i transformatorer, som är större än  
5 MVA är differentialskyddet, som mäter skillnaderna i strömmarna på båda sidor. 
Denna summaström skulle då var noll för en ideal transformator, men pga. förluster och 
behovet av magnetiseringsström i transformatorn, så kommer det alltid att finnas en 
liten skillnad mellan den primära och den sekundära sidan. För en korrekt inställning 
av differentialskydden, så måste vi därför ta hänsyn till detta faktum.  
 
I kapitel 3.3.1 beskrivs den enfasiga transformatorn och dess ekvivalenta schema och i 
kapitel 3.3.2 beskrivs den trefasiga transformatorn.  
 

3.3.1 Ekvivalent krets 
 
I den ekvivalenta kretsen för en verklig transformator, som kan ses i figur 4, så 
representeras de resistiva förlusterna av Rp och Rs och reaktanserna av Xp och Xs.  
 

 
Figur 4 Ekvivalent krets för en transformator med de sekundära reaktansen och resistansen, 
Xs och Rs överförda till primärsidan. Rc är de resistiva förlusterna i kärnan.  Im är den 
magnetiseringsström som behövs. Xm är reaktansen i kärnan. Vp är den pålagda spänningen 
och Ep är den inducerade spänningen på primärsidan (observera riktningen). Es, den 
inducerade spänningen på sekundärsidan och Vs är sekundärspänningen.[17].                                                                              

Impedanserna är direkt proportionella i kvadrat av omsättningen [3] och kan då 
överföras till primärsidan med hjälp av formeln 
 

                               
 
  

  

  
         ,         

  

  
                                                 (3.12) 

 
Där    

 
 är reaktansen på sekundärsidan överfört till primärsidan och     är resistansen 

på sekundärsidan överfört till primärsidan. 
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En transformator med en godtycklig omsättning N1/N2, och en viss belastning på 
sekundärsidan kan alltså ersättas med ekvivalent transformator med omsättningen 1:1, 
genom att överföra de sekundära impedanserna till primärsidan, figur 4. 
 
Rc i figur 4 representerar de resistiva förlusterna i kärnan. Dessa kallas också för 
kärnförluster eller järnförluster. En ström Im behövs för att hålla uppe det magnetiska 
flödet. 
 
Rektansen (Xm), beror på induktansen (L) i kärnan och frekvensen (f). Sambandet kan 
tecknas som: 
 

                                                           Xm = 2ΠfL                                                                     (3.13) 
  
En ytterligare förenkling kan göras genom att lägga ihop de båda resistanserna Rp och 
Rs till Req och Xp och Xs till Xeq.  
 
För att bestämma Req och Xeq så kan sekundärsidan kortslutas och ett s.k. 
kortslutningsprov kan göras.  För att bestämma Rc och Rm så kan ett liknande prov 
göras men med nedsidan öppen. Detta kallas för ”no load test” eller ”open circuit test” 
på engelska och tomgångsprov på svenska. Dessa test ligger utanför ramen på vad detta 
arbete ska innehålla och därmed hänvisas till annan litteratur [7] för mer information. 

3.4 Trefastransformatorn 

De transformatorer som har beskrivits tidigare har varit enfasiga, men de som används i 
våra elnät och på industrier är  trefasiga. De särskilda egenskaper, som gäller för 
trefastransformatorn är viktiga att ta hänsyn vid inställning av transformatorskydden. 

3.4.1 Uppbyggnad 

En trefasig transformator skulle kunna byggas av tre stycken enfasiga transformatorer, 
där ström och spänning för respektive transformator är 120 grader skilda från varandra.  
När det gäller de större transformatorerna, så är det inte ekonomiskt försvarbart att 
använda sig av tre stycken enfastransformatorer. Istället är dessa transformatorer 
uppbyggda runt tre ben och har en gemensam kärna. Det finns två typer av kärnor i 
vilken lindningarna är lindade runt. Dessa kallas för ”core” och ”shell” och visas i      
figur 5.  
 

Figur 5 Det finns två typer av kärnor i vilken 
lindningarna är lindade runt. Dessa kallas för 
”core” och ”shell”. [17] 



 

10 
 

För att hålla nere förluster pga. cirkulerande strömmar, så är den uppbyggd av ihopsatta 
laminerande skivor av järn. Som kylmedium i transformatorerna så används oftast olja 
av hög kvalité. 

3.4.2  Kopplingsarter 

 
De tre lindningarna på primär och sekundärsidan kan kopplas på tre olika sätt. De två 
vanligaste är y-kopplade och delta-kopplade (tredje metoden är z-koppling).  Detta ger  
22 = 4 olika kombinationer, YY, YD,DY och DD. 

Vid YY eller DD-koppling, så sker ingen fasvridning mellan primär och sekundärsidan. 
Däremot sker en fasvridning vid DY och YD-koppling. Fasvridningen sker i steg om     
30 grader beroende på vilken kombination av kopplingar det är. Eftersom 
summaströmmen ska vara noll för ett differentialskydd, så måste dessa fasvridningar 
kompenseras för. Detta sker med hjälp av mellanströmtransformatorer för de äldre 
skydden. I de numeriska skydden kompenseras detta med matematiska algoritmer inne 
i skyddet. 
 
På transformatorns märkplåt kan man avläsa vilken koppling det är. Enligt IEC:s 
standard[6], så ska alltid högspänningssidan anges först.  
 
Första symbolen anger alltid högspäningsidan med stor bokstav, D(elta), S(tar), Z eller 
N(eutral).  
Andra symbolen anger kopplingen på lågspänningsidan med liten bokstav. Tredje 
symbolen anger fasförskjutningen i förhållande till högspänningssidan. Fasvridningen 
anges alltid som visaren i en klocka, dvs. med 30 grader förkjutning för varje timme. 
Detta innebär att 1 = 30 grader, 2 = 60 grader 0ch 3 = 90 grader ….osv. Vridningen 
anges som moturs.  
 
Exempel: 
 
YY0 betyder att både hög- och lågspänningssidan är y-kopplade och ingen fasvridning 
sker.  
 
Dyn11 betyder att högspänningssidan är deltakopplad och lågspänningssidan är               
y-kopplad och har en ansluten nolla. Eftersom vridningen är moturs kommer 
lågspänningssidan 30 grader före högspänningssidan. 
 
YNd2 betyder att högspänningssidan är y-kopplad och har en ansluten nolla, 
lågspänningssian är deltakopplad. Eftersom vridningen är moturs kommer 
lågspänningssidan 2·30 grader = 60 grader efter  högspänningssidan. 
 
Det vanligaste förekommande är att man transformerar ned en spänning. Det kan dock 
vara värt att notera hur en aggregattransformator kopplad till en generator, som 
transformerar upp en spänning är märkt.   
Om t ex primärsidan är deltakopplad och sekundärsidan är y-kopplad. Så kommer den 
ändå vara märkt som Yd11. Här betyder istället att sekundärsidan ligger 30 grader före 
primärsidan. Detta beror på att IEC-standarden[6], säger att kopplingen för den högre 
spänningen alltid ska anges först. 
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3.5 Inrusningsström 
 
Vid uppstart av en transformator uppstår alltid en strömstöt.  En normal 
magnetiseringström ligger mellan 2 % och 5 %, medans inrusningsströmmen kan bli 
upp till 8-30 ggr märkströmmen [3]. Detta kapitel beskriver varför det uppkommer och 
hur man har löst problemet att skilja på inrusningströmmen vid uppstart och andra 
strömtransienter i nätet. 

Det finns tre orsaker till att inrusningström uppkommer. [3]. 
1. Inrusningsström är oundviklig vid uppstart av en transformator.  
2. Yttre faktorer, som spänningssättning eller åska.  
3. Inrusningtröm kan uppstå om en transformator i närheten kopplas in. 
 
Storleken på inrusningsströmmen bestäms slumpmässigt beroende på var på 
spänningens sinuskurva påslaget av transformatorn sker och på den kvarvarande 
remanensen i transformatorn[3]. 
 
Om det inte är första gången som  transformatorn tas i drift, så är det hög sannolikhet 

att det finns kvar ett flöde R i kärnan[3]. Om  transformatorn kopplades bort när den 
befann  sig i kvadrant 1 eller 2 så är den kvarvarande flödet i kärnan positiv och kommer 
adderas till det magnetiska flödet och dras ifrån om den befann sig i kvadrant 3 eller 4 
,se figur 6 [3].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 B är  flödestäthetet i wb/m2 . H är den magnetiska fältstyrkan som beror på 
antal varv och den pålagda strömmen om strömmen går ned till noll så kan man se 
från grafen att flödestätheten inte går ned till noll utan stannar på BR, där R står 
remanens. Om transformatorn kopplades bort när den befann sig i kvadrant 1 eller 
2 så är den kvarvarande flödet i kärnan positiv och kommer adderas till det 
magnetiska flödet och dras ifrån om den befann sig i kvadrant 3 eller 4.[17] 
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Om inkopplingen sker när spänningen är noll så borde det magnetiska flödet vara på 
dess negativa minpunkt, se figur 7.  
 

 
 

Figur 7 Det ideala fallet där det magnetiska flödet ligger på dess negativa minimipunkt vid 
spänningens nollgenomgång. 

Om ingen kvarvarande remanens finns, så finns tyvärr inget magnetiskt flöde i kärnan 

och det magnetiska flödet fördubblas då till 2 [3]. 
 

 
Figur 8 Om ingen kvarvarande remanens finns så fördubblas det magnetiska till 2 . 
  

Transformatorer är tillverkade för att ligga nära mättnadsgränsen. Detta för att 
effektiviteten i transformatorn är högre ju närmare gränsen, som man väljer att ligga[3].  
Enligt magnetiseringskurvan krävs då en mycket stor magnetiseringsström för att 
kunna erhålla det dubbla magnetiska flödet, se figur 8.  
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Figur 9   Magnetiseringskurvan till höger visar att strömmen måste mångfaldigas för att  
bygga upp det dubbla magnetiska flödet i kärnan. 

 
Det maximala flödet adderas till det flöde som var kvar i kärnan. Det kvarvarande flödet 

läggs till om R är positiv och dras ifrån om R är negativ[3] enligt 
 

                                                    Max flöde = 2  ±  R                                                                                        (3.10) 
 
Tidigt upptäckte man genom undersökningar att denna inrusningström innehöll en stor 
mängd övertoner av andra ordningen. 
Strömtransientens tidskonstant var från 0,1 sekund för en 100 kVA transformator och 
upp till 1 sekund för större transformatorer[1]. Längden på inkopplingsströmstöten 
beror på  transformatorns konstruktion, koppling och nollpunktsjordning [11]. Den 
beror också på nätets kortslutningseffekt och parallellt inkopplade transformatorer[3].  
Transformatorerna måste såklart vara designade för att klara den strömmen under den 
tiden och därför räknas inte detta fenomen som ett fel och transformatorskydden ska 
inte heller lösa ut.  
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4 Ström- mellanströmtransformatorer 
 
På varje sida om transformatorn sitter strömtransformatorer som transformerar ned 
strömmen från driftströmmen till en betydligt mindre ström. Dessa anger också 
gränserna för transformatorns skyddszon.  Strömtransformatorer är alltid behäftade 
med omsättningsfel, som måste kompenseras för.   
 
För kompenseringen av strömtransformatorerna, så utgår man från det mittersta värdet 
på lindningsskopplaren.  

 

Val av strömtransformatorer och mellanströmstransformatorer, samt dess uppgift 
förklaras enklast med ett exempel, från SCA i Munksund: 
 

 
Figur 10 Exempel på två parallellkopplade transformatorer där 
mellanströmstransformatorer har använts.  

På uppsidan sitter en strömtransformator och på nedsidan sitter två stycken 
strömtransformatorer.  Strömmen kan beräknas med formeln: 
 

   √           
 

√   
                                                          (4.1) 

 
S = Den skenbara effekten (MVA) 
Un= Märkspänning vid lindningskopplarens mittläge. 
In = Märkström vid lindningskopplarens mittläge.  
 
Vid beräkningar på strömtransformatorerna och för mellantransformatorerna används 
alltid mittläget på lindningskopplaren[1], som i vårat fall är  42 kV på uppsidan och 6,3 
kV på nedsidan.  
 
Märkströmmen på uppsidan blir då enligt  formel (7,1)   
 

     
          

√       
           

 
På nedsidan blir den enligt samma formel: 
 

              
      

√        
   1191,4 A                  

      

√        
        A 
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På uppsidan har vi då en ström på 316,2 A. En strömtransformator  med omsättningen 
400/2 A har valts. Strömtrafons sekundärsida blir då 316,2/200 = 1,58 A.  
Till en en ideal strömtransformator skulle då en mellanströmstransformator på 1,58/1 
väljas för att få 1 A på ingången till skyddsreläet vid märkeffekt. Till dessa 
transformatorer, så finns en strömtransformator med omsättningen 1,66/1 (figur 10) 
Eftersom In2 och In3 är 1191 A respektive 916 A så valdes en strömtranformator med 
omsättningen 1200/5. Dess sekundärsida blir då (1191+916)/(1200/5) = 8,61 A .Till en 
en ideal strömtransformator skulle då helst en mellanströmstransformator på 8,61/1 
väljas för att få 1 A på ingången vid märkeffekt. Till skyddsreläet, så finns en 
mellanströmtransformator med omsättningen 9,2/1 (figur 10). Anledningen till den 
skillnaden i primärströmmen kan bero på fel pga. kabelförluster eller pga att det helt 
enkelt var det närmaste steget i omkopplingen i strömtransformatorn. (se även kapitel 
4.1 som handlar om just strömtransformatorns börda). 
 
På de nyare numeriska differentialskydden sker kompenseringen med hjälp av 
matematiska algoritmer i skyddet. Mellanströmtransformatorer är då överflödiga, men 
beräkning av kompenseringsfaktorer behövs för inställningen i skyddet. 

4.1 Noggrannhet och börda 
 
I beräkningarna har ideal transformator antagits. För omsättningen, så har formel (3.4) 
använts. Ett nogrannare omsättningstal skulle fås om magnetiseringströmmen (im)  
infördes, då skulle omsättningstalet istället bli  
                                   

                                                      
     

  
                                                                 (4.2) 

 
Av formel (4.2), så kan man se att magnetiseringsströmmen ger ett mindre 
omsättningsfel. En koll på transformatorformeln (3.6,7.2), visar vilka faktorer som 
påverkar storleken på magnetiseringsströmmen. Ett stort värde på det sekundära 
varvtalet minskar Bmax vid samma värde på V. Magnetiseringströmmen kommer därmed 
att minska och noggrannheten att öka, helt enligt formel (4.2). Ökas N2 så måste N1 
också ökas för att behålla samma omsättning, vilket innebär en fördyring plus att den 
dessutom blir större.  
 
Av formel (4.2) går det också att se hur en ökad kärnarea också kommer att minska 
flödestätheten och därmed öka noggrannheten enligt  
 

                                                          √                                                                       (4.3)  
 
Det finns alltså två sätt att öka noggrannheten i strömtransformatorerna, öka antal varv 
på primär- och sekundärsidan och att öka arean på kärnan. Båda sätten kostar pengar, 
så här får man betala för noggrannheten.  
 
Lasten, som strömtransformatorn utsätts för kallas för börda och anges ofta med 
enheten VA. För ett relä med 2 A ingång och med en impedans, som är mindre än  
0,002 Ω, så blir bördan, S = i2·z = 22·5 = 20 VA, för 1 A blir den 5 VA osv. Bördan kan 
bero på längden av kablar till skyddet, samt själva skyddet. Bördan påverkar storleken 
på sekundärlindningens spänning och därmed flödet i kärnan. Desto större börda, desto 
större magnetiseringsström och därmed försämrad noggrannhet. Bördan beror på 
längden av kablar till skyddet, samt själva skyddet. Bördan påverkar storleken på 
sekundärlindningens spänning och därmed flödet i kärnan. Desto större börda, desto 
större magnetiseringsström och därmed försämrad noggrannhet.  
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5 Transformatorfel och skydd 
 
Grovt kan man dela in felen som uppstår i en transformator i två olika zoner, nämligen 
inre och yttre zon. Den inre skyddszonen begränsas av strömtransformatorerna och 
innefattar alltså sådana fel som sker inne i transformatorn.  
 
Till externa fel räknas: 
 Kortslutningar utanför transformatorns skyddszon. 
 Överlast. 
 Överspänning. 
 Underfrekvens. 

 
Till de interna felen som inträffar inne i transformatorns skyddszon räknas: 
 Varvskortslutning 
 Övermagnetisering 
 Övertryck 
 Jordfel via kärnan eller höljet 

 
De skydd, som används skiljer sig i allmänhet beroende på storleken på transformatorn.   
                  
                  Tabell 1 Transformatorskydd och vakter för transformatorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För transformatorer som kan bli utsatta för överspänning och övermagnetisering, så ska 
ett övermagnetiseringsskydd också inkluderas[5]. 
 
Skydden kan även indelas i elektriska och mekaniska skydd. Till de elektriska hör 
differentialskyddet, överströmsskyddet och jordfelsskyddet.  

5.1 Beskrivning av de fel, som kan uppstå i transformatorn 
 
De fel som transformatorn, måste kunna skydda mot skiljer sig inte nämnvärt mot de fel 
som de äldre reläskydden var tvungen att klara av. Detta kapitel beskriver de fel, som 
kan uppstå i en transformator. Nästa kapitel kommer att beskriva hur de äldre 
elektromekaniska reläskydden och de moderna numeriska skydden var konstruerade för 
att kunna skydda mot de fel som kan uppstå.  

Vakter för transformatorer <  5 MVA 
Vakt Exempel 
Gasvakt Bucholz relä 
Överlastskydd Termiskt relä alt. 

tempövervakning. 
Överströmsskydd Elektromekaniska, digitala, 

numeriska. 
Jordfelsskydd Elektromekaniska, digitala, 

numeriska. 
För transformatorer  > 5 MVA tillkommer dessutom 
Differentialskydd Elektromekaniska, digitala, 

numeriska.  
Tryckvakt för 
lindningskopplare. 

Elektromekaniska, digitala, 
numeriska. 

Övervakning av oljenivå  
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5.1.1 Externa fel  

Med externa fel menas de fel som sker utanför transformatorn. Dessa består av 
kortslutningar utanför transformatorns skyddszon (överlast, överspänning och 
underfrekvensfel). Dessa beskrivs nedan: 

Kortslutningar utanför transformatorns skyddszon kan t ex bero på nedfallande 
grenar på luftledningar, som kan orsaka kortslutningar på flera tusen volt. För att 
skydda mot dessa fel så används överströmsskydd.  

Om transformatorn har en överbelastning under en längre tid, så kommer den till slut 
att bli överhettad. Därför krävs ett överbelastningsskydd. 

Överspänning kan orsakas av t ex ett åsknedslag i överliggande nät. Förutom 
ventilavledare, så används här också ett spänningsskydd. 

I kapitel 3.2.2 visades att övermagnetisering kan inträffa antingen om spänningen är 
för hög eller om frekvensen är för låg. Den vanligaste orsaken till att övermagnetisering 
sker är vid start eller stopp av generatorer anslutna till transformatorer där 
spänningsregleringen är i drift [7] 

De transformatorer som behandlas här är enbart av typen, som transformerar ned 
spänningen och är därmed inte i behov av underfrekvensskydd. Transformatorer som är 
direkt-kopplade till generatorerna är utrustade med frekvensskydd. Allmänt brukar i 
stort sett också bara aggregattransformatorer vara utrustade med frekvensskydd. Skulle 
frekvensen ändå sjunka så att v/f- förhållandet rubbas, så kommer till slut temperaturen 
bli för hög. Finns inget skydd mot underfrekvens, så kommer istället tempvakten att 
lösa ut.  

5.1.2  Interna fel 
 
Gemensamt för de interna felen är att de alla orsakar en förhöjd temperatur i 
lindningarna. För skydd mot för hög temperatur, så finns därför temperaturvakter.  
 
Oljan i transformatorn har både en kylande och isolerande funktion[5]. Föroreningar 
eller läckage kan därför orsaka förhöjda temperaturer. För att upptäcka för låg oljenivå, 
så finns oljenivåvakter och för att skydda transformatorn mot för höga temperaturer, så 
finns det temperaturvakter.   
 
Temperaturvakterna kan också ses som ett skydd som backar upp andra skydd. Om  t ex 
inte överbelastningskyddet skulle upptäcka att en överbelastning sker, så ökar 
temperaturen i transformatorn tills temperaturskyddet löser ut. En kortare måttlig 
temperaturökning kan dock tillåtas [5]. Tyvärr går det inte exakt förutsäga livslängden 
som funktion av tid och temperatur[5]. En sak kan man slå fast i alla fall att ökad 
temperatur förkortar livslängden.  Värmen orsakar även gasbildning av oljan, därför är 
de större transformatorerna utrustade med gasvakter.  
 
En inkommande överspänning går för det mesta till jord (via kärnan eller lådan)[7].  Det 
kan också leda till överspänning mellan lindningarna och orsaka en varvskortslutning.  
Med varvskortslutning menas ett direkt överslag mellan ledare i samma lindning. 
Detta är den absolut vanligaste felet och utgör över ca 50 % av alla fel [1].  Pga. åldring 
av isolationen så kommer risken för varvskortlutning att öka med ökad ålder på 
transformatorn.  
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I värsta fall så kan en kopparvolym stor som en knytnäve brännas bort[5].  Blir det 
kortslutning mellan ett fåtal varv, så är det såklart ett allvarligt fel, men kan tyvärr vara 
svårt att upptäcka av ett strömmätande relä.  Strömmen i de kortslutande lindningarna 
kan bli 50-100 ggr märkströmmen[5]. Detta kommer då att orsaka en lokal överhettning 
som i sin tur orsakar ljusbågar, sönderdelning av oljan och utveckling av gas[5]. En gas- 
eller tryckvakt kan i ett sådant fall upptäcka en varvskortlutning där t ex 
differentialskyddet inte kunde upptäcka de små skillnaderna i strömmarna.   
 
Interna jordfel kan förekomma om en ledare får kontakt med höljet eller med kärnan. 
 
 
 

5.2 Sammanfattning  

Transformatorer som är mindre än 5 MVA är utrustade med gasvakt, överlastskydd, 
överströmsskydd och jordfelsskydd. De transformatorer, som är större än 5 MVA är 
dessutom utrustade med differentialskydd, överlastskydd oljenivåvakt, samt tryckvakt 
för lindningskopplare. Aggregattransformatorer, som är direktkopplade till en generator 
bör också förses med skydd mot underfrekvens och överspänning. 
 
När ett fel inträffar i en transformator så är skadans omfattning proportionell mot 
felfrånkopplingstiden[5].  Allvarliga fel kan inträffa om inte transformatorn kopplas 
bort så fort som möjligt.   
 
 

6 Överströmsskydd och differentialskydd 
 
Redan från transformatorn begynnelse har man varit medveten om de faror och 
problem som transformatorn måste skyddas emot. År 1905 utvecklade ASEA i Sverige 
det första överströmsskyddet med inverttidkarakteristik [7]. Med invertidskarakteristik 
menas att den löser snabbare för höga strömmar och har längre utlösningstider för lägre 
strömmmar. Blåsbälgar användes då för att realisera tidsfördröjningen [8].  
 
Grundprincipen för  alla elektromekaniska relän är att en kraft (M) alstras i kärnan, som 
är proportionell mot strömmen(i) i kvadrat enligt:  

 
                                                         M = K·(n·i)2                                                                          (5.1)  
K är en proportionalitetskonstant. 
 
Statiska reläskydd utvecklades i mitten av 60-talet med hjälp av resistorer, dioder och 
transistorer. De statiska skydden var mindre och krävde därmed mindre utrymme och 
var mer tillförlitliga i längden jämfört med de elektromekaniska. Dessutom hade de 
lägre effektförbrukning jämfört med de elektromekaniska. 
 
I början av 1980-talet kom de första numeriska skydden baserade på 
mikroprocessteknik. De första numeriska skydden var lite av hybrider då filtreringen 
fortfarande sköttes analogt. De första helt igenom numeriska skydden introducerades 
1986[8].  
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Utvecklingen av reläskydd kan alltså indelas i tre stycken utvecklingsfaser. I tabell 1 , ses 
de relän, som beskrivs närmare i detta kapitel.  
 
       Tabell 2 De fyra relän, som beskrivs i detta kapitel. 

 
Från 

år 
Utvecklingsfas Exempel  

1905 Elektromekanisk.  ASEA RRMJ  
3-fasigt överströmsrelä 

1960 Statiska  3-fasigt Differentialskydd 
ASEA RYDSA 20 

1986 Numerisk SPAD 346, Differentialskydd  
2009 Numerisk REF 615  Överström, 

överbelastning jordfelsskydd. 
 

6.1 Överströmsskydd 

 
Ett överströmsskydd ska skydda transformatorn mot yttre fel, som t ex 2 och 3-fasig 
kortslutning. För att de ska kunna vara selektiva, så måste de också vara försedda med 
en tidsfördröjning. Innan de numeriska skydden introducerades, så fungerade 
överströmsskyddet och temperaturskyddet även som ett skydd mot överbelastning.  
De tidiga elektromekaniska skydden kan delas in i momentana skydd och skydd med 
induktionsdisk. Relän som är utrustade med induktionsdisk löser snabbare ju högre 
ström den får. Dessa får en utlösningskurva med inverterad tidskarakteristik. 

6.1.1 Elektromekanisk överströmssskydd RRMJ 4  
- momentant skydd med separat tidsinställning 
 
RRMJ är ett elektromekaniskt momentant skydd och har en separat tidsinställning 
kopplad till sig, se figur 11.  
 

 
                    Figur 11 Överströmsskydd RRMJ 4 med separat tidsinställning. 

Principen är enkel för ett elektromekaniskt relä. Strömmen alstrar en elektromagnetisk 
kraft som attraherar en fjäderbelastad kontakt. Kraften är proportionell mot kvadraten 
på luftgapsflödet och vill sluta kontakten. Vid normala strömmar är inte kraften 
tillräckligt stor. Passerar den däremot den inställda strömmen, så är kraften nog hög för 
att sluta kontakten. 
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Nettokraften på kontakten kan skrivas som  
 

                                            F = K1·i2 - Kd                                                            (6.1) 
 
där K1 är en konstant bestämd av spolens egenskaper Kd är en konstant, som beror på 
fjäderbelastningen. Löses funktionsströmmen(i) ut i formel (6.1) så blir den 

 

                                                         √
  

  
                                                                       (6.2) 

 
När F i formel (6.1) är negativ så är kontakten i frånläge. Om strömmen ökar så mycket 
att F blir positiv, så kommer reläskyddet att slå till. Vid ändring av inställningen på 
strömvärdet så påverkas fjädern och Kd i formel (6.1) ändras. 
 
Skyddet är momentant. Ett inställt värde på en tidsfördröjning av 1,4 sek har 
åstadkommits på reläet genom att en separat tidsfördröjning, se figur 11. 
 
En undersökning har gjorts på exaktheten i den tidsfördröjningen, som presenteras 
under resultatdelen. 

6.1.2  Överströmsrelä med induktionsdisk 

För att åstadkomma den inverterade tidskarakteristiken, så använde man sig tidigare av 
en  induktionsdisk. Strömspolarna skapar ett magnetiskt fält, som i sin tur inducerar 
virvelströmmar i metalldisken. Det magnetiska fältet av virvelströmmarna tillsammans 
med de stationära strömspolarna producerar en kraft på skivan. På skivan sitter en 
kontakt som följer med skivan och vid sidan en fast kontakt, när dessa möts sluts 
kretsen. På axeln sitter en fjäder som påverkar rörelsen. Desto högre  ström som 
passerar desto snabbare roterar skivan och desto snabbare sluts kontakterna. 

 

 
 

                      Figur 12 Överströmsrelä och dess delar.[17] 

6.1.3 ABB REF 615 Överström, överlast och jordfelsskydd 

Det numeriska skyddet har en analog till digital omvandlare, som sedan skickar 
signalerna till en processor som bearbetar indatan. Förutom ett överströmsskydd så 
innehåller REF 615 flera andra funktioner, som t ex överlastskydd och jordfelsskydd.  
 

Man vill alltså att skyddet ska lösa ut så fort som möjligt, men samtidigt vill man också 
att det är selektivt och klara av mekaniska/termiska effekter på den anslutande kabeln. 
De nya skydden innehåller en eller flera processorer, är programmerbara och använder 
sig av matematiska algoritmer för skyddsfunktionerna[1].  REF 615 använder sig av 
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olika block och boolesk logik för att erhålla de önskade funktionerna.  De booleska 
operatorer som i huvudsak används är AND, OR och NOT. 
Ref 615 har tre steg som kan användas: 
 
3I>  Det låga eller finsteget. 
3I>> Det höga eller grovsteget. 
3I>>> Momentant steg. 
       
Finsteget och grovsteget kan väljas med en momentan tid eller andra 
tidskarakteristiker, det finns 19 olika tidskarakteristiker att välja på [13]. Mer om dessa 
går att läsa om i den tekniska manualen[13].  Alla stegen kan väljas att blockeras av 
underliggande steg om man vill. 
 

6.1.3.1 Selektivitet  

Som tidigare nämnt, så vill man att skyddet ska lösa så fort som möjligt, men samtidigt 
vara selektivt och inte ge några onödiga avbrott. För att lösa detta så har man i de nya 
skydden att välja på att skyddet ska vara. 

Strömselektivt. 
Tidsselektivt.  
Tidselektivt med val av 19 olika tidskarakteristiker.[13] 
 
I REF 615 så finns också en blockeringsfunktion. Om ett fel inträffar så kan skyddet 
ställas in så att den blockerar ovanliggande skydd.  Vid användning av 
blockeringsfunktionen, så behövs inte lika lång tidsfördröjning mellan skydden och 
därmed kan skydden reagera snabbare, se figur 13.   
 

 
Figur 13 När ett fel inträffar, så blockerar den ovanliggande skydd under en begränsad tid. 

6.1.3.2 Överlastskydd för kabel 

Förutom överströmskydd, så finns även ett överbelastningsskydd inbyggt i REF 615. 

En kabel bör skyddas både med ett överströmsskydd och med ett överlastskydd. En 
kabel kan tåla en viss överbelastning, men bara under en begränsad tid. Vid t ex 1,4 ggr 
märkströmmen, så kommer inte överströmskyddet att lösa[14].  
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Vid en viss temperatur så blir en ledning av aluminium helt förstörd. Bränns isoleringen 
upp så är risken stor att jordfel, två eller tre-fasiga kortslutningar uppkommer[13].  
Under vissa kortvariga driftsituationer kan en viss överbelastning ske. Kabeln klarar det 
så länge den ligger under en viss temperatur.  Överlastskyddet kan förutse vilken 
temperatur kabeln får . Med hjälp av en matematisk termisk modell och mätning av 
strömmen, så kommer den kontinuerligt att beräkna vilken sluttemperatur kabeln 
får[13]. Innan den löser ut skyddet så ger den en varningssignal till operatören[13].  
 
Sluttemperaturen de numeriska skydden för en viss ström beräknas [13] enligt: 
 
 

                                                        (
 

    
)
 

                                                                          (6.3) 

 
                                                  

                                                           
                                                            . 

                                                                            

 
Värden för ström och motsvarande temperaturer tas fram från tabeller, som 
kabeltillverkare har tagit fram. Förläggningssätt och omgivningstemperaturer måste 
också tas hänsyn till.  
 
Omgivningstemperaturen läggs sedan till och om modellen i (6.3) ger ett högre värde än 
det inställda maximala temperaturen, så aktiveras ”start” utgången.   
 
Den aktuella temperaturen under nästa tidsteg beräknas[13] enligt   
 

                               (           )(        )                                            (6.4) 

 
                                       
                                       
                                                  

                                        
                                                                                           
 
Med tidskonstanten menas den tid då kabeln har uppnått 63 % av sin aktuella 
drifttemperatur. Drifttemperaturen bestäms av den aktuella belastningen, se figur 14. 

 
Figur 14 Tidskonstanten = den tid då kabeln har  uppnått 63 % av sin aktuell     
drifttemperatur. 
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Om den uträknade temperaturen fortsätter att öka, så kommer först en alarmsignal, när 
gradtalet har stigit ovanför maxgränsen, så kommer skyddet att lösa ut. Den uträknade 
temperaturen kan se ut enligt figur 15. 
 

 
Figur 15 Grafen visar på hur temperaturen skulle kunna variera med tiden för olika 
belastningar.  

Tidskonstanten kan variera från några minuter för 10 kilovolt-kablar med en area på   
25 mm2  till en timme för 30 kilovolt-kablar med en area som är större än 185 mm2[14]. 
 
Om sluttemperaturen är högre än drifttemperaturen så används även en beräkning [13] 
för tiden innan den löser ut med den aktuella strömmen: 

                                                   (
                    

             
)
 

                                                      (6.5)         

 
 
Om den tiden har gått ut så kommer skyddet att lösa. När ledningen har svalnat till en 
inställd temperatur, så kommer skyddet automatiskt att återställas.  För tiden innan 
skyddet ska återställas används beräkningen[13]: 
 
 

                                                  (
                            

             
)
 

                                       (6.6)        

 
Här är sluttemperaturen,         lika med omgivningstemperaturen. 

 
Gällande REF 615 så kan man gå in under ”clear menu” och manuellt återställa 
temperaturen till sitt ursprungliga läge. Detta är extra viktigt efter test av skyddet 
eftersom den injicerade strömmen annars kommer att indikera en högre temperatur på 
ledningen än den verkliga[13]. 
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6.2  Differentialskyddet   
 
Differentialskyddet uppgift är att skydda transformatorn mot interna fel. Det vanligaste 
felet är större eller mindre varvskortslutningar[1], men faskortslutningar och 
jordkortslutningar förekommer också. 

Grundprincipen är enkel och bygger på Kirchoffs strömlag, som säger att strömmarna in 
i en nod ska vara lika med de utgående strömmarna. Reläet mäter de ingående 
fasströmmarna till transformatorn med de utgående strömmarna, se figur 16. 

 
Figur 16 Grundprincipen för ett differentialskydd, som bygger på Kirchoffs strömlag. Bilden 
visar strömmarnas riktning för ett internt fel. 

Differentialskyddet mäter alltså skillnaden före och efter transformatorn och om den 
passerar inställt gränsvärde så kopplar den från transformatorn.  
Differentialskydd finns i princip på alla transformatorer, som är större än 5 MVA. 
 
En differentialström större än noll kommer tyvärr alltid att finnas. Felströmmarna 
består av mätfel i strömtransformatorer, magnetiseringsförlusterna i kärnan, samt 
skillnader i lindningskopplarens lägen. En viss differentialtström som är skild från noll 
måste alltså accepteras.  
 
Däremot så finns det metoder för att kompensera för fasvridningen, omsättningsfelet i 
strömtransformatorerna, yttre fel och inrusningströmmen vis uppstart.  Innan de 
numeriska skydden fanns så löste man dessa problem med 
mellanströmstransformatorer och resistorer, kondensatorer, induktanser och dioder 
mm.  
 
Med de numeriska skydden har det blivit betydligt lättare. Nu har man  möjlighet att 
programmera in förutsättningarna och sedan har skyddet inbyggda funktioner, som 
sköter om den kompensering som behövs. Genomtänkta avvägningar mellan känslighet, 
säkerhet och tillförlitlighet kommer dock alltid att behövas från den ingenjör som gör 
inställningarna. 
 
Ett idealt differentialskydd ska 
 vara momentant, dvs. lösa ut så snabbt som möjligt då interna fel inträffar.  
 endast lösa för interna fel inne i transformatorn, dvs. inte för andra fel, som sker 

utanför transformatorns zon. 
 ha högsta möjliga känslighet alla större, som mindre interna fel, som sker inne i 

transformatorn. 
 inte lösa för insrusningström vid uppstart. 
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Strömtransformatorerna som transformerar ned strömmen och skickar signaler till 
reläskydden är också viktiga komponenter. Dessa måste väljas och justeras med högsta 
omsorg för att eliminera så mycket fel som möjligt. 
Dessa kriterier är såklart inte så lätt att uppnå till 100 %, men genomtänkta avvägningar 
och uträkningar från ingenjörens sida kan hjälpa till att upptäcka även de mindre felen 
och samtidigt inte lösa ut för externa fel. Skulle det ändå vara så att t ex en mindre 
varvskortslutning inträffar och inte upptäcks, så kommer backupskydden 
förhoppningsvis att lösa ut. Uppstår gasbildning så löser gasskyddet och blir 
transformatorn överhettad löser temperaturvakten.  
 

6.2.1 ASEA RYDSA 20 Statiskt differentialskydd 

Differentialskyddet, ABB ASEA RYDSA 20, är ett statiskt skydd och funktionsprincipen 
beskrivs specifikt för denna modell i detta kapitel.  
 

 
                                              Figur 17 Differentialskyddet, ABB ASEA RYDSA 20 

Detta var ett av de tidigaste statiska skydden och de första tillverkade under 196o-talet. 
Skyddet har två strömingångar och jämför strömmarna före med strömmarna efter 
transformatorerna som finns i figur 18.  

 
                    Figur 18  Rydsa 20 sitter som ett skydd för två transformatorer.  
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Ett differentialskydd är designade för skydda mot interna fel. Den måste också kunna 
skilja på vilka fel den ska lösa för. Den ska t ex inte lösa för fel utanför skyddszonen. En 
liten felström kommer alltid att gå igenom differentiallindningen. Felströmmen består 
av transformatorns magnetiseringsström och ström som beror på omsättningsfel i 
strömtransformatorer.  
 
Den felaktiga differentialströmmen är oundviklig. Den kommer att förstärkas 
procentuellt lika mycket som inrusningsströmmen, som uppstår vid uppstart och 
tillfälliga spänningshöjningar i nätet. Viktigt för ett differentialskydd är att det är 
momentant, därför är inte bästa lösningen att bygga in en tidsfördröjning för att hindra 
onödig bortkoppling av transformatorer vid uppstart. Istället har detta skydd en 
stabilisering för inrusningsströmmen. Precis som de moderna numeriska skydden, så 
utnyttjar RYDSA 20 att inkopplingsströmstöten innehåller en stor del av den andra 
deltonen.  
 
Vid kortslutningsfel utanför skyddszonen, så kan differentialströmmen förstärkas upp 
till 20 ggr[11]. För att inte behöva ställa skyddet så högt så har RYDSA 20 en så kallad 
”överströmsstabilisering”.  
 
Vid t ex 30 % spänningshöjning, så kan magnetiseringströmmen 100-faldigas[11]. 
Därför har skyddet också försetts med en spänningsstabilisering.    
Precis som de numeriska skydden, så utnyttjas det faktum att magnetiseringsströmmen 
vid stora flödestätheter har en relativt stor halt av femte deltonen.        
 

 
Figur 19 Elschema för differentialskyddet RYDSA 20. 

I figur 19 finns en ritning som beskriver funktionen för differentialskyddet RYDSA 20.  
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Varje transformators uppgift i ritningen beskrivs nedan: 

 

Transformator 4 differentialström: En differential ström, Id = i1 – i2, går igenom 
T1, T2, T3 och T4. Från T4 bildas likström genom en likriktarbrygga och 
differensspänningen Ud bildas över ett motstånd. 
 
Transformator 3 inkopplingsstabilisering: Transformatorn matar bl a en 
kondensator. Reaktansen i transformatorn tillsammans med reaktansen i transformator 
3 är avstämda för resonans för den andra deltonen 100 hz[11]. 
 
Transformator 2, spänningsstabilisering: T2 och en kondensator är avstämda för 
en resonans för femte deltonen 250 hz[11]. 
 
Transformator 1, överströmsstabilisering: Strömmarna i1 och i2 summmeras och 
matas över en likriktarbrygga och ger spänningen Us.  
En krets med dioder och resistorer enligt figur 20, gör att vid yttre fel, så blir 
stabiliseringsspänningen enligt formlerna [11]           
 
                          Us = k(i1+i2)   (6.7) och för inre fel blir Us = k(i1-i2)     (6.8)  

 

 

 
                 Figur 20 Strömriktningen och stabiliseringsspänning för inre och yttre fel. 

 
Funktionen för överströmsstabiliseringen är i stort sett linjär och kan approximeras 
enligt 
 

                              id < k · is + istart    (7.5)    Id < 5/8 · is +0,5                               (6.8) 
 
k= lutningen för kurvan i figur 21  
is = Stabiliseringströmmen  
istart= startvärdet eller tröskelvärdet.  
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Stabiliseringsströmmen är den genomgående strömmen och anges, som medelvärdet av 
summan av strömmen före och efter transformatorn. 
 

                                                    is = 
     

 
                                                                         (6.9) 

 
Lutningen, k är uppmätt från grafen i manualen[11] och kan misstämma en aning. 
Startvärdet Istart, ska vara ställt, så att den inte löser för fel, pga. lindningskopplarens 
värde, magnetiseringsström och omsättningsfel i strömtransformatorerna. Inställningen 
på RYDSA 20 är 34 %. Stabiliseringskurvan med inställningar enligt manualen[11] blir 
då enligt figur 21.   

 
Figur 21 Stabiliseringskurvan för rydsa 20. Id = differentialströmmen och  
Is = stabiliseringsströmmen. 

Skyddet kommer nu inte att lösa efter hur mycket differensström i ampere som finns 
utan istället av hur många procent differensströmmen är av stabiliseringsströmmen (På 
de nyare skydden kallas denna ström för Ibias) I detta fall så kommer den alltså att lösa 
om Id är ca 65 % av stabiliseringsströmmen eller mer. 
 
Spännings- och inkopplingsstabiliseringen matar tillsammans en likriktarbrygga 
parallellkopplad med de andra faserna, R och S. Över det gemensamma motståndet fås 
en likspänning Ush, som bestäms av den fas, som för tillfället får den största 
inkopplingsströmstöten, respektive den största magnetiseringsströmmen. 
 
Gemensamma spänningen Ush seriekopplas med Ud och Us för varje fas.  
En resulterande spänning fås 
 

                                             U = Ud-Us-Ush                                                                (6.10) 
 
om U är större än den inställda referensspänningen, Ur så kommer reläet att slå till och 
koppla ifrån transformatorn. 
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6.2.1.1 Nollföljdseliminering med strömtranformatorer 

Ett differentialskydd ska inte lösa för jordfel och därför måste man kompensera det med 
mellantransformatorer, där man utnyttjar det faktum att jordfelströmmen cirkulerar i 
en deltakoppling och därför inte kommer att ses av differentialskyddet. Dessa 
mellanströmtransformatorer ska också kompensera för det fasfel som uppstår vid t ex 
en delta/y-koppling. I de numeriska som beskrivs senare så används istället 
mikroprocessorer som med numeriska beräkningsalgoritmer sköter om den 
kompenseringen. Därmed är numera mellanströmtransformatorerna för att 
kompensera för fasfel och nollföljdseliminering överflödiga.  

6.2.2  ABB SPAD 346 Numeriskt differentialskydd 

ABB:s SPAD 346 tillhör de första numeriska skydden. Den omvandlar den analoga 
signalen till digital och behandlas senare i skyddets inbyggda processor. 

Den skyddar mot interna fel och innehåller andratonsblockering för 
inrusningsströmmen och femtetonsblockering för att förhindra obefogad utlösning vid 
övermagnetisering på primärsidan pg a överspänning eller underfrekvens[15].  

Precis som tidigare beskrivning av differentialskyddet RYDSA 20, så har den en 
stabiliseringskurva för att inte onödiga utlösningar ska ske pga. av yttre fel. Tre 
grundinställningar, som påverkar stabiliseringskurvan ska ställas in manuellt på 
skyddet: 

 

 
 Grundinställningen P i delområde 1, där tomgångsströmmen och lutningen på 

stabiliseringskurvan tas i beaktande. Delområde 1.  
 
 I det andra delområdet, så ställs lutningen eller stabiliseringsgraden (S) in. Här 

tas hänsyn till fel i strömtransformatorer och skillnader p ga lindningskopplarens 
läge.  En lågt värde på S, kommer att göra skyddet mer känsligt mot inre fel som  
t ex varvskortslutningar. Därför måste här göras avvägningar mellan känslighet 
och tillförlitlighet mot onödiga utlösningar. 

 
 Efter I2tp så kommer lutningen alltid att vara 100 %, dvs. för t ex en ökning av 

belastningsströmmen med 20 % så krävs det också 20 % högre differentialström 
för att skyddet ska lösa ut. I2tp ställs också in manuellt på skyddet.  
 

 
Om alla värden är kända så kan kurvan ritas upp ,se fig 22.  
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Figur 22 Stabiliseringskurvan för SPAD 346 .  

Det rekommenderas att inställningen för momentan utlösning ska ske om 
differentialströmmen passerar 6 till 10 ggr märkström[16]. Detta för att skydda 
snabbare för allvarligare fel i transformatorn. Den ska inte heller blockeras av andra- 
och femtetonen. 
 
 

8 Metod och material 

För att hitta information om funktioner och snabbhet har förutom litteratur i ämnet 
också använts manualer.  
 
De skydd som har varit tillgängliga har det gjorts mätningar på. Sverker 760 har använts 
för generering av ström och spänning och en FLUKE 87 TRUE RMS har använts för 
mätning av ström. Utlösningstider har bestämts med hjälp av Sverker 760. 
 
I slutet av arbetet så fanns tillgång till en OMICRON CMC 156. Därför gjordes samma 
mätningar gällande snabbhet med den på differentialskyddet SPAD 346. Datan som 
erhölls från OMICRON CMC 156, användes endast i jämförande syfte för att eventuellt 
hitta skillnader med SVERKER. Alla mätresultat, som redovisas nedan är gjorda med 
hjälp av SVERKER. 
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9 Resultat 
  
Här redovisas de skillnader i funktioner, känslighet, snabbhet eller andra parametrar i 
de nya skydden jämfört med de gamla. 

 

9. 1 Skilllnader i funktioner 
 
Alla funktioner som fanns i de äldre skydden finns också i de nya numeriska skydden, 
en del funktioner har blivit förfinade och andra funktioner har tillkommit på de nya 
numeriska skydden. De första skydd som ställs mot varandra och jämförs är 
differentialskydden det statiska RYDSA 20 och det numeriska SPAD 346, som tillhör en 
av den första generationen av numeriskt skydd.  
 
De andra skydden som jämfördes mot varandra var det elekromekaniska 
överströmsskyddet RRMJ 4 med det numeriska överströmskyddet REF 615.  REF 615 
tillhör den senaste generationen av reläskydd, det skydd som testades var den allra 
första versionen av den. 
 

9.1.1  Överströmsskydd, RRMJ 4 vs REF 615 
 
Överströmsskyddet RRMJ 4 var momentant och ett mycket enkelt skydd. Den hade ett 
skydd mot överström och för att klara selektiviteten, så var den också försedd med en 
separat tidsmodul som kunde ställas in för olika tider för fördröjningen. En modell med 
induktionsdisk fanns också att välja på om man ville åstadkomma en inverterad 
tidskarakteristik.  
 
Det numeriska överströmskyddet REF 615 hade förstås alla funktioner, som RRMJ 4. 
Tidsfördröjningen är inbyggd i samma modul. Den är dessutom försedd med   
 
 blockeringsfunktion,   

 
 val av 19 olika tidskarakteristiker för utlösning[13].  

 
 förutom finsteget som fanns på RRMJ 4, så finns ytterligare ett grovsteg,I>>, och 

ett momentant steg, I>>>,  för att påskynda utlösningstiden för allvarligare fel.   
 
 överlastskydd  

 
 riktat skydd  

 
 riktat jordfelsskydd 

 
Förutom ovanstående skillnader i skydden, så kan de flesta numeriska skydd registrera 
störningar och ändra inställningar med hjälp av fjärranslutning. Eftersom de numeriska 
skydden är numeriska och programmerbara, så finns också nästan oändliga möjligheter 
att specialanpassa skyddet till lokala behov om det skulle behövas. Med alla numeriska 
skydd följer dessutom ett självövervakningssystem, som ger ett larm och en felkod om 
något fel inträffar i mjuk- eller hårdvaran i modulen.  



 

32 
 

9.1.1.1 Skillnader i snabbhet och noggrannhet 

 

Här redovisas skillnaderna i snabbhet och noggrannhet mellan det elektromekaniska 
överströmsskyddet RRMJ 4 och ABB:s skydd REF 615. Först söktes den ström som 
gjorde så att skyddet löstes, sedan stegades skyddet upp. För att få en indikation på 
noggrannheten i skyddet så togs 4 st mätvärden av utlösningstiden för varje strömnivå.  
 
Den streckade linjen i figur 23 motsvarar överströmsskyddet RRMJ 4 och den 
heldragna linjen motsvarar REF 615. Tidsfördröjningen angett på selektivplanen på 
bägge skydden var inställd på 1,4 sekunder.  
 
Medelvärdet för RRMJ med alla mätningar inräknade blev 1,659 sek. Det avvek alltså 
1,659-1,4 = 259 ms från det förväntade värdet.  
 
Medelvärdet för REF 615 med alla mätningar inräknade blev 1,419 sek. Den avvek då 
1,419-1,4 = 19 ms från det inställda värdet.  
 
RRMJ var inställd på 3,15 A och löste när strömmen översteg 3.05 A. Finskyddet(I>) på  
REF 615 var inställd på 0,68 och löste också på 0,68 A. Den stora skillnaden i 
utlösningström beror på att strömtransformatorn byts ut och får en annan omsättning, 
samt att mellantransformatorerna inte behövs längre och tas bort. Vid ca 3,5 A (0,7·In), 
löste grovskyddet (I>>) , som hade en tidsfördröjning  på 400 ms. Vid ca 4 A löste det 
momentana skyddet (I>>>), som var inställt strax under kortslutningsströmmen,se 
figur 23.   (Till skyddet fanns också ett överbelastningsskydd för transformatorn,  som 
startade  när belastningen översteg märkströmmen.) 
 
 
 

 
 

Figur 23 Grafen visar tiden för skydden att lösa ut för olika injicerade strömmar.  Den 
streckade linjen representerar RRMJ och den heldragna linjen REF 615. 
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Bägge skydden hade en tendens till längre tid om den låg när gränsen för 
utlösningströmmen. Se figur 24, som är  samma graf som i figur 23 fast inzoomad runt 
utlösningsstiderna. 
 
 

 
 

Figur 24  Den streckade linjen representerar RRMJ och den heldragna linjen REF 615. Grafen 
är inzoomad runt trip-tiderna. 

För att få en indikation  på skillnader mellan olika mätningar och noggrannheten, så 
gjordes fyra mätningar på varje strömnivå. Grafen i figur 25 visar hur variationsbredden 
på de båda skydden varierar med strömmen. Den största variationsbredden på RRMJ 4 
var 140 ms och på REF 615 var skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet 11 ms.  
 

 
Figur 25 Den streckade linjen representerar RRMJ och den heldragna linjen REF 615. Grafen 
visar hur variationsbredden på RRMJ 4 varierar med strömmen. 
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9.1.2 Differentialskydd, RYDSA 20 vs SPAD 346 

Differentialskyddet RYDSA 20 är försedd med  
 

 andra- och femtetonsblockering för att förhindra utlösning för 

inrusningsströmmen och övermagnetisering pga. överspänning eller 

underfrekvens i ovanliggande nät.  

 en stabiliseringskurva för att förhindra onödiga avbrott pga. yttre fel.  

 
Förutom de funktioner som det statiska RYDSA 20 hade så är SPAD 346 dessutom 
försedd med  
 
 inbyggd kompensation för fasfel och omsättningsfel i 

strömtransformatorerna[15]. Därmed har alltså mellanströmtransformatorerna 
blivit överflödiga.  

 
 ett larm och en felkod om något fel inträffar i mjuk- eller hårdvaran i modulen. 

Förklaring för felkoderna återfinns i manualen[15].  
 

 en förfining av stabiliseringskurvan, som har förbättrat känsligheten för inre fel. 
Dessutom enkelt att programmera och anpassa stabiliseringskurvan för lokala 
behov och krav på känslighet för inre och yttre fel. 

 

9.1.2.1 Skillnader i snabbhet och noggrannhet 

 
Här redovisas skillnaderna i snabbhet och noggrannhet mellan det statiska 
differentialskyddet ABB RYDSA 20 och det numeriska ABB SPAD 346. Ström 
injicerades på uppsidan av transformatorn i en fas, eftersom ingen ström injicerades på 
nedsidan, så såg skyddet det som en differentialström och löste vid 29o mA för RYDSA 
20 och 115 mA för SPAD 346, skydden var inställda på 320 mA respektive 115 mA. Den 
injicerade strömmen stegades sedan upp. För att få en indikation på noggrannheten i 
skyddet så togs 4 st mätvärden för varje strömnivå.  
 
Den streckade linjen i figur 26 motsvarar differentialskyddet RYDSA 20 och den 
heldragna linjen motsvarar SPAD 346.  
 
Grafen i figur 26 visar hur tiden minskas med den injicerade strömmen. Bägge skydden 
tog längre tid på sig om de låg nära gränsen för utlösningströmmen. Efter ca 750 mA 
började bägge skydden att stabilisera sig. För strömmar över 750 mA, stabiliserades 
trip-tiden på ca 26 ms för det statiska RYDSA 20 och ca 36 ms för det numeriska    
SPAD 346. Det statiska skyddet var alltså i detta fall 10 ms snabbare än det numeriska 
skyddet för strömmar > 750 mA. 
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Figur 26 Den streckade linjen representerar det statiska skyddet, RYDSA 20 och den 
heldragna linjen representerar det numeriska skyddet, SPAD 346. Grafen visar hur tiden 
minskas med den injicerade strömmen. 

För att få en indikation på skillnader mellan olika mätningar och noggrannheten, så 
gjordes fyra mätningar på varje strömnivå. Grafen i figur 27 visar hur variationsbredden 
på bägge skydden varierar med strömmen. Den största variationsbredden för RYDSA 20 
var 18 ms och inträffade på den lägsta trip-strömmen.  På SPAD 346 var den största 
skillnaden  mellan det högsta och lägsta värdet 7 ms också på den lägsta trip-strömmen. 
För högre strömmar > 1 A, så skilde det ca 2 ms mellan den högsta och den lägsta 
strömmen för båda skydden. 
 

 
Figur 27 Grafen visar variationsbredden hos de bägge skydden. Den streckade linjen 
representerar RYDSA 20 och den heldragna SPAD 346.  
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9.2 Jämförelse Sverker 760 och OMICRON 
 

Eftersom tillfälle gavs ,så gjordes även en jämförelse mellan SVERKER 760, som är en 
vanlig testutrustning för reläskydd och  OMICRON. 
 
Samma mätserie gjordes på differentialskyddet SPAD 346 och kan jämföras med hjälp 
av grafen i figur 28. Mellan 2 och 4 ms skilde mellan de två testutrustningarna i 
utlösningstid.  
 

 
Figur 28 Utlösningstiderna mätta med SVERKER 760 (streckad linje) och OMICRON 
(heldragen linje) på differentialskyddet. 

  
10 Diskussion 

De elektromekaniska och statiska skydden var väldigt okonstlade i sin uppbyggnad. 
Enkla att installera och inte så mycket finnesser att sätta sig in i. De numeriska hade fått 
fler funktioner och blev snabbare, men de hade också blivit mer komplexa. 
 

10.1  Snabbhet och noggrannhet 

RRMJ behövde i snitt 259 ms på sig att lösa, från det inställda värdet av 1,4 sekunder så 
behövde den ytterligare 259 ms eller 13 perioder (259/20) på sig för att lösa ut. REF 615 
däremot behövde bara 19 ms, dvs. endast en period på sig att lösa ut. Kanske en aning 
orättvist mot RRMJ, eftersom den säkert hade gått justera ned med ratten på timern 
tills den också närmade sig 1,4 sek. Grafen i figur 23 visar tydligt att hela kurvan skulle 
kunna vridas ned närmare 1,4 sekunder. Figur 25 visar däremot den stora skillnaden, 
dvs. variationsbredden mellan olika mätningar. På RRMJ skilde det 140 ms mellan det 
högsta uppmätta värdet och det minsta. På REF 615 skilde det endast 11 ms.  
 
En upptäckt gjordes om strömmen låg väldigt nära utlösningsströmmen, så tog bägge 
skydden avsevärt mycket längre tid, se figur 24. Lyckades man hitta en ström, som låg 
mycket nära utlösningsströmmen, så kunde det ta upp till dubbla tiden för att den skulle 
lösa, dessa värden togs bort i graferna. Därför förordar också ingenjörerna på REJLERS, 
som testar skydd att strömmen dras upp ca 10 % för att få en mer rättvisande trip-tid.  
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10.2 Skyddsfilosofi  

De fem kriterier, som man måste ta hänsyn till vid utformningen av ett väl fungerande 
system för skydd av transformatorer var tillförlitlighet, selektivitet, enkelhet, hastighet 
och ekonomi[3].  
Lärdomen i arbetet har varit att man alltid måste ha tillförlitligheten i systemet, som 
nummer ett. Detta innebär att systemet ska skydda utrustningen, genom att koppla bort 
den innan det får allvarliga följder för utrustningen, dvs.  transformatorn i vårat fall. 
Detta skulle vara enkelt om det var det enda kravet, då skulle man ställa alla skydd så 
lågt att det finns en så stor säkerhetsmarginal att absolut inget händer. Men 
tillförlitligheten innebär också att inga onödiga avbrott ska ske och att man ska kunna 
uttnyttja maximal effekt från transformatorer och kablar. Samma sak gäller förstås 
ekonomin. Vi kan återanvända gamla skydd vid t ex en ombyggnad, men då måste vi 
vara 100 % övertygade om dess tillförlitlighet. Vid återanvändning av gamla skydd, så 
bör noggranna tester göras innan de tas i bruk. För rutintester och prov av skydden 
innan drifttagning, så görs normalt sett enfasiga prover antingen på upp- eller nedsidan 
med Sverker 760. Förutom det, så anser jag att även att trefasiga prover görs, andra- 
och femtetonsblockeringen, samt stabiliseringskurvan testas, så att man är övertygad 
om att dessa också fungerar enligt inställda värden. Den tid som läggs ned på 
noggrannare tester av skydden, betalar tillbaka sig snabbt. Ett enda onödigt avbrott på 
en fabrik kan kosta mer än vad flera nya reläskydd kostar tillsammans.   

Viktigt och kanske den största utmaningen för en skyddsingenjör är att väga sammman 
alla dessa kriterier och hitta en optimal lösning gällande tillförlitlighet, selektivitet, 
enkelhet, hastighet och ekonomi. Men alltid med tillförlitligheten, som nummer ett.   

 

Detta kan också bekräftas i olika litteratur[3][5]. I rekommendationer från t ex ABB[5] 
säger de att det inte går att ge några generella råd för exakt vilken skyddsutrustning som 
skall väljas.  

10.3 Kompabilitetsproblem 

 
För att göra inställningar på skyddet, så finns ett program (pcm 600), som kopplas via 
en nätverkskabel till skyddet.  Programmet var inte kompatibelt med skyddet. Det 
visade sig att det behövdes en viss version av programmet och tillägget ”connectivity 
package”, för att det skulle fungera. Vi hittade det till slut på en av deras äldre datorer 
och allt fungerade till slut som det skulle. Det skyddet vi arbetade med tillhörde den 
första versionen och de nya programmen kunde alltså inte användas. På grund av detta 
så försenades arbetet nästan en vecka. Kanske ett extremt fall, men det visar ändå på de 
nackdelar, som finns med de nya skydden. Såklart utvecklas skydden och programvaran 
med den hela tiden.  En del skydd fungerar utan några som helst problem med 
kompabiliteten och de senare versionerna av skydden fungerar också mycket bättre.  
Problemet kommer dock att kvarstå under många år till eftersom skydden redan är 
installerade och programvaran behövs för att ändra funktioner och inställningar i 
skyddet.  
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10.4 Vidare arbete 

 

En jämförelse mellan OMICRON CMC 156 och SVERKER 760 gjordes också. En 
skillnad på ca 2 ms uppmättes mellan de två testinstrumenten. Detta är en indikation på 
noggrannheten i instrumenten. Om detta kan ha betydelse i t ex en selektivitetsplan har 
jag ingen uppfattning om och har heller inte fördjupat mig i, eftersom det ligger utanför 
området för arbetet. Det kan dock vara föremål för vidare arbete.  
 
Några tester gjordes också på Spad 346 för att testa olika frekvenser och om andra- och 
femtetonsblockeringen fungerade. För få tester för att kunna dra några bra slutsatser 
dock. Nämnas kan bara att andratonen fungerade och blockerade skyddet som den 
skulle. Detta är förstås också ett föremål för vidare arbete. Frågor som jag tyvärr måste 
lämna obesvarade pga. tidsbrist.  
 

 

Slutsats 

De numeriska skydden var som väntat betydligt snabbare, än de elektromekaniska och 
statiska skydden. Ett undantag upptäcktes vid jämförelsen av det statiska och det 
numeriska differentialskyddet. För strömmar > 0,75 A, så var det statiska skyddet från 
slutet av 60-talet snabbare än det numeriska från mitten av 80-talet. Variationsbredden 
för utlösningstiden vid samma injicerade ström visade att de numeriska skydden hade 
en mycket högre noggrannhet.  

De fördelar som de statiska och elektromekaniska skydden har är att de är enkla och 
billigare i inköp jämfört med de numeriska. I de övriga kriterierna tillförlitlighet, 
selektivitet och hastighet skulle jag sätta de numeriska skydden som överlägsna vinnare.  
 

En andra slutsats av hela arbetet är att när det gäller inställningar av reläskydd, så finns 
inga absoluta sanningar. Med de nya numeriska skydden, så har vi fått mer verktyg för 
att närma oss den optimala lösningen.  Men med de nya funktionerna, så har också 
skyddsystemen blivit mer komplexa. Man kan ganska snabbt bli duktig inom området, 
men helt fullärd och vara fullt uppdaterad på nya inovationer blir man nog aldrig. Det är 
väl också detta som gör detta område så intressant. 
Flera ingenjörer kan också ha annorlunda sätt att se på ett problem och olika filosofier 
för att väga samman de fem olika kriterierna, som fungerar lika bra. Att vara noggrann 
och inte lämna något åt slumpen, se helheten i systemet och hellre vara på säkra sidan 
om någon uppgift är vag är min uppfattning om vad man hela tiden måste ha i åtanke. 
 

” Accordingly, protection reflects the personality of the engineers and the system, 
again making the art and practice of system protection most interesting.” 

 
J.Lewis Blackburn och Thomas J. Domin[3] 
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