Snabb feldetektering
– lönsamt hur
man än räknar

Lösningar som höjer tillgängligheten i ert nät
– A P P L I K AT I O N S E X E M P E L –

Jordfel och överströmmar
detekteras snabbt och precist
Protrols produkter bygger på patenterad teknologi, som inte kräver mätning av nollpunktsspänningen. Det innebär en mycket kostnadseffektiv
lösning för nätstationer. Annars svårupptäckta jordfel lokaliseras snabbt
med både riktning och nivå. Känsligheten är jämförbar med de bästa reläskydden.
Vårt produktprogram är skräddarsytt för tillförlitlig driftövervakning och
feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö.
Från enkla blink till ”självläkande nät”
I den här broschyren visar vi några exempel på hur tekniken kan appliceras för olika typer
av nät, med olika förutsättningar och användarbehov. Vi erbjuder många typer av lösningar
– från synnerligen enkel, lokal felindikering med manuella åtgärder till mer avancerade applikationer, som förutom detektering och rapportering till driftcentralen även omfattar snabb
automatisk bortkoppling av felstället och sektionering av nätet, ”at the blink of an eye”. Vi
ﬂyttar helt enkelt ut selektiviteten närmare felet, så att betydligt färre kunder – eller i vissa
fall inga alls – behöver uppleva ett avbrott.

Så här fungerar det
Vid jordfel nedströms mätpunkten registreras en liten men fullt mätbar assymetri mellan
faserna. Vid jordfel uppströms mätpunkten (eller på annan linje/kabel) registreras ingen assymetri. Indirekt innebär det att felets riktning också kan fastställas. Tekniken fungerar även
mycket distinkt för intermittenta jordfel. Överströmsdetektering får man ”på köpet”.

Välj en kommunikationsteknik som passar era behov
Du kan välja mellan koppartråd (RS485), Optoﬁber och Ethernet, beroende på vad som är
bäst lämpat för ert nät och de kommunikationssystem ni har idag. Finns inte den infrastrukturen kan man även välja trådlös kommunikation.

Lätt att räkna hem – för både
samhälle och distributörer
Samhällets beroende av en tillförlitlig elförsörjning ökar alltmer, och därmed även kraven på
eldistributörerna. Avbrott kostar pengar – både direkt och indirekt, och olika mycket för olika
sektorer. Myndigheterna understryker sina krav på distributörerna genom att mäta nätnyttan,
så att det blir kostsamt att ha för mycket avbrott. Dessa krav kommer knappast att minska;
ﬂera av våra grannländer har idag betydligt tuffare krav än Sverige. Investeringar i snabb
detektering och felbortkoppling blir därför allt lättare att räkna hem – hur man än räknar.
Förutsättningarna för Sveriges eldistributörer ser olika ut, beroende på nätens topologi och
vilka samhällssektorer man betjänar. Generellt sett kan man räkna med att den kommersiella
sektorn (butiker, kontor, nöjen mm) förlorar mest pengar för varje avbrottsminut, därefter
följer industri, jordbruk, hushåll osv. Särskilt avbrottskänsliga samhällssektorer som t.ex
sjukvård och viss industri har ofta egna reservsystem, men det är inte alltid de fungerar som
avsett, och då blir skadeverkningarna svåröverskådliga.

Goodwill eller badwill?
Om man ger sig på att beräkna nyttan med hög tillförlitlighet och korta avbrottstider, så
innefattar kalkylen i princip direkta kostnader i samband med avbrott, samhällskostnader
och åtgärdskostnader. Stabila intäkter, reducerade arbetskostnader och mindre degradering
av utrustning (delvis p.g.a påkänningar vid upprepade provinkopplingar) ingår i kategorierna
ovan. Sedan kan ju var och en försöka sätta ett värde på begreppet ”nöjdare kunder”.
Här visar vi ett par exempel på kostnadsberäkning. Kalkylerna bygger på data från EBR och
Svensk Energi och baseras på verkliga, svenska nät. Vill du mata in era egna data kan vi
erbjuda ett programverktyg som hjälper dig med detta.

Kunders avbrottstimmar (CMI/60)
under 20 år i ett verkligt Svenskt nät

Kostnader under 20 år för ett verkligt
Svenskt nät (Besparing 1 392 593 SEK)
EXEMPEL 1 (enkel lösning – endast lokal indikering): Radiellt landsbygdsnät:
40,3 km kabel och 12,5 km luftledning. Totalt 160 abonnenter – 151 hushåll
och 9 mindre industrier. Feldetektorer placeras i alla nätstationers utgående
fack – totalt 22 st med visuell indikering (IPS Light). Teoretiskt antal provinkopplingar utan hjälp av feldetektorer: 5 st. Med hjälp av feldetektorer
behövs ingen provinkoppling. Den totala besparingen under kalkylperioden
uppgår till 1.2 MSEK och kundernas avbrottstimmar minskar från 24 700 till
11 000. Notera speciellt att med ett självläkande koncept så hade avbrottstimmarna teoretiskt varit lika med noll och avbrottskostnaderna endast
motsvarat investeringen av automationen.

EXEMPEL 2 (lite mer avancerad lösning – automatisk felbortkoppling):
Radiellt landsbygdsnät: 60 km kabel. Kundkategorier (antal): 5% Industri,
5% Jordbruk, 5% Kommersiell, 85% Hushåll. Konsumtion: Industri = 6 x
Hushåll, Jordbruk = 3 x Hushåll, Kommersiell = 2 x Hushåll. Feldetektorer
placeras i alla nätstationers utgående
fack – totalt 20 st med utgående styrsignal (IPS Relay). De används för att
koppla från felbehäftad radial i nätstationerna under återinkopplingssekvensen. Vid ett tänkt fel som utan
feldetektorer skulle orsaka en typisk
avbrottstid på 2,5 tim blir samhällskostnaden ca 230 kkr. Investeringen
uppgår till 20 x 10 kkr. Lite förenklat
räcker det nästan med ett enda fel
för att betala investeringen. redan vid
andra felet hamnar man på plus.

På följande sidor visar vi några konkreta exempel på Protrols teknik i olika
typer av nät, med olika kommunikationslösningar. Applikationerna varierar
från enklast tänkbara, med lokal indikering på nätstationer i landsbygdsmiljö, till mer avancerade lösningar, med automatisk bortkoppling av fel
och sektionering (s.k självläkande nät).
IPC-detektorn är optimerad för användning i en nätstation, med avseende
på mätning, indikering och manöver.

IPC4011: Feldetektering och sektionering
i öppen slinga och självläkande nät

Stora bilden ovan: före fel.
Lilla bilden till höger (utsnitt): efter fel.
Kommunikation via optisk ﬁber (single mode, 1300
nm, fjärrprotokoll IEC60870-5-101).
Automatisk snabb sektionering möjlig i station med
effektbrytare (se lilla bilden).
Vid fel i slingan skickar respektive IPC-enhet information om fel passerat (jordfel eller överström), både
till driftcentralen via fjärrprotokoll och till närmaste
IPC-enhet. Detta möjliggör automatisk sektionering
inom 200 ms (”at the blink of an eye”); dvs så snabbt
att skyddet i fördelningsstationen ej behöver lösa ut.
Abonnenterna ser alltså endast en mycket kort ”dip”
(< 0,2 sekunder).
I stationen med två utgående kablar (uppe till höger)
blockerar IPS2 den automatiska sektioneringen vid fel
nedströms radialen, och löser ut sin brytare selektivt.

IPC4010: Kommunikation via
signalkabel (RS485 multidrop)
Funktion som för IPC4011 (se föregående exempel). I det
här exemplet används dock inte effektbrytare, varför sektionering här måste utföras spänningslöst.
– IPC4010 har ett inbyggt RS485-korthållsmodem, avsett för
kommunikation via styrkablar. Upp till 32 enheter kan samsas på
samma multi-drop-slinga. Det går alltså utmärkt att koppla upp
många IPC4010 på ett och samma trådpar (4-trådskonﬁguration

I detta exempel med tre utgående kablar används
tre IPS2 och en Protrol RTU för att lösa uppgiften.

är också möjlig).
– RS485 innebär balanserad differentiell signalering. Det medger
kommunikation över långa avstånd i multitransceiver-nät (tiotals
km vid låga hastigheter).
– För RS485 är det viktigt att följa givna regler för nätets topologi, bl.a för att undvika problem med speglingar.
– Stjärnnät rekommenderas EJ.
– Partvinnad signalkabel med 120 Ohms karaktäristisk impedans
rekommenderas.

– Använd alltid ändterminering (120 Ohm), typiskt i sista
IPC4010 och i modemet. OBS! Max två ändtermineringar!
– För kommunikation via lång kabel (ﬂera km) med 1200 baud
och IPC4010-kopplad multidrop skall ”stubben” till varje enhet
inte vara längre än 100 m (se ﬁgur).
– IPC4010 har ”pullup-” och ”pulldown”-motstånd som kan kopplas in med kortslutningspluggar. Dessa ser till att kommunikationslinjen alltid har ett deﬁnierat läge. Som tumregel skall dessa
motstånd vara inkopplade i minst ett + 10%
av IPC4010-enheterna i samma nät.
IPS2

IPC4012: Kommunikation
IEC 60870-5-104
ETHERNET
via Ethernet
IPC4012
Funktion som för IPC4011 och 4010 ovan, men
här sker kommunikationen via Ethernet (fjärrprotokoll IEC60870-5-104).
Automatisk snabb sektionering är möjlig i stationer med effektbrytare. Med lastfrånskiljare
måste sektionering utföras spänningslöst.
I stationen med två utgående kablar (uppe till
höger) visas två IPS2 tillsammans med en Protrol RTU för Ethernet som alternativ lösning.
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IPS2: Feldetektering och sektionering i radiellt nät

Detta är en enklare lösning för radiellt nät. Nätstationerna förses med feldetektorer av typ IPS2,
där indikeringen kan ske visuellt (blinkande LED)
eller med slutande kontakt (eller både-och).
I strategiskt valda stationer med effektbrytare
kan IPS2 sektionera bort fel nedströms.
Diagrammet till höger visar när de olika IPS2enheterna reagerar (i detta fall med tidsselektivitet).
Notera att med förspänd frånslagsfjäder behövs
ingen hjälpkraft i stationen. IPS2 har backup via
superkondensatorer, och trip-spolen dras med
hjälp av 230V från lågspänningen.

IPS Light: Felindikering i radiellt nät

Detta är den enklaste lösningen med endast lokal indikering. Nätstationerna förses med feldetektorer av
typ IPS Light med visuell indikering (blinkande LED; röd eller grön).
Stationerna ”uppströms felet” blinkar rött, medan de ”nedströms felet” blinkar grönt. Reparatörerna kan
därmed enkelt och snabbt lokalisera fel på kabeln. De behöver inte ens kliva ur bilen.

Feldetektering och bortkoppling av
luftledningssektion i radiellt nät

IPS2 passar utmärkt för att sektionera bort luftledningssektioner.
Med effektbrytare i nätstationen kan den koppla bort den felbehäftade
sektionen utan att kunderna på kabelsektionerna berörs.

FEL

En av ﬂera fördelar med Protrols teknik är att den inte kräver kostsam
spänningsmätning i nätstationen, utan den mäter alla tre faserna med
enkla strömtransformatorer (se nedan).

Hellre trådlöst
än rådlöst
Finns ej tillgång till optoﬁber, koppartråd eller Ethernet, så kan trådlös kommunikation vara lösningen. Exemplet i
bilden visar Ethernet via GPRS/3G/LTE.

Skärmen ska
igenom och
tillbaka

Strömtransformator
fasström
Kabelskärm

Summaströmstransformator

Mätning med strömtransformatorer
Protrols patenterade detekteringsteknik bygger på att vi mäter och jämför fasströmmarna (eller två faser + I0) med
hjälp av enkla strömtransformatorer, se bilderna ovan. Strömtransformatorerna måste monteras på fullt isolerad del.
Vänster: fasta strömtransformatorer på PEX-kabel. Mitten: öppningsbara strömtransformatorer på oljeisolerad kabel.
Notera hanteringen av skärmen högra bilden. Om skärmen dras igenom transformatorn bör den också dras tillbaka
för att undvika att mäta strömmen i skärmen.

Kundanpassade lösningar
Vi bygger färdiga skåp med detektorer/RTU/batterier/kondensatordon och laddare. Nyckelfärdiga lösningar som
är anpassade för varje kunds behov och önskemål. Fråga oss, och vi berättar mer.

Företaget bakom tekniken
Protrol är ett utvecklings- och konsultföretag inom kraft- och automationsteknik,
grundat 2002.
Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv driftövervakning och feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö. Produkterna bygger i väsentliga delar på egen, patentskyddad teknologi.
Protrol erbjuder experttjänster inom ett ﬂertal områden, med inriktning på HVDC,
vindkraft och eldistribution.
Protrols kunder ﬁnns huvudsakligen inom kraftföretag, energiverk och offentlig
förvaltning.
Välkommen till oss!

Protrol AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg
Tel: 031-45 82 00. E-post: info@protrol.se
www.protrol.se

