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Abstract
A power system will inevitably be subjected to transient overvoltages, most often produced by
switching operations and lightning strikes. These transient overvoltages may harm sensitive
equipment without sufficient protection, but it is not an easy task to predict what transients may
occur or how they affect the system. A fault occurred in a low voltage system at Forsmark 2012 and
overvoltages from lightning were concluded as the probable cause. The three aims with this thesis
are to develop and test a model of the power system at Forsmark 3, analyse the transient behaviour
of the system when subjected to lightning surges and identify critical parameters, and lastly to
provide a tool for investigating the protection of the system. The modelling and simulations were
performed in the freely available simulation program LT Spice. Challenges and difficulties have been
to obtain parameter values for components that are relevant for the high frequencies produced by
the short rise time in lightning surges. The main conclusions are: the maximum current in the
lightning discharge has the largest impact on the system voltages and surges in the external grid can
produce standing waves in the system, causing significant overvoltages even in low voltage systems.
The simulations produced larger overvoltages than would occur in a real system, which also would
dampen the high frequency signals to a larger extent. Further work to obtain models better suited
for high frequency simulation is suggested.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Ett elsystem utsätts förr eller senare för så kallade transienter, som är en stor ändring av ström eller
spänning inom en mycket kort tid. De vanligaste källorna för transienter i ett system är
kortslutningar, omkopplingar och blixtnedslag i nätet. Det är inte en lätt sak att avgöra vilka
transienter som kan förekomma och vad effekten blir i systemet. Framförallt transienter från
blixtnedslag är svåra att förutse med avseende på var urladdningen sker och hur stor ström
urladdningen innehåller. Det är både tekniskt och ekonomiskt orimligt att skydda ett system mot alla
transienter som kan tänkas uppkomma, men ett system som endast är designat för normal drift och
som slutar fungera vid minsta påfrestning är lika otänkbart. För att kunna göra den gynnsammaste
kompromissen behövs insikt i hur systemet påverkas av olika transienter. Detta examensarbete är
konstruktion av en modell av elkraftsystemet vid Forsmark 3 analys av hur systemet påverkas av
blixttransienter.
Transienter med kort stigtid orsakar variationer i ström och spänning med högre frekvens än den
normala driftfrekvensen. En svårighet med transientanalys är att kretsegenskaperna för
systemkomponenter är markant annorlunda vid höga frekvenser. För att kunna konstruera en
detaljerad modell som lämpar sig för höga frekvenser krävs i de flesta fall utförliga mätningar på
komponenterna som skall modelleras, vilket inte var möjligt i det här arbetet. Istället tillämpades en
enklare modelleringsstrategi som innebär att man slår ihop parametervärden som i verkligheten är
distribuerade. Dessa värden är uppmätta av leverantören vid driftfrekvensen på en enhet som är
liknande den som skall levereras till Forsmark 3. Brist på information för transienta förhållanden blir
en felkälla till resultaten i det här arbetet. En stor del av modelleringen har gjorts med hjälp av ett
tidigare projekt av Gothia Power AB och ett projekt lett av professor Rainer Laur på uppdrag av
Vattenfall i tyskland.
För att undersöka osäkerheter i modellen görs analys av vilka som kan tänkas vara kritiska
parametrar. Dessa parametrar varierades sedan inom ett stort intervall. Resultaten visar att den
maximala strömstyrkan i urladdningen har störst betydelse. Stigtiden för urladdningen har betydelse
men hade förväntats ge större genomslag. Simuleringarna visar att var urladdningen sker har
betydelse eftersom det uppkommer en stående våg i systemet som kan orsaka betydande
överspänningar även i system på lägre spänningsnivå. Hur den stående vågen blir beror på
komponenternas egenskaper vilket understryker att det krävs en noggrannare modell för att dra mer
än generella slutsatser.
I ett sent skede insågs att lasterna förmodligen borde ha en annan koppling (induktans parallell med
resistans) för att bättre motsvara spridning av transienten. Vid eventuellt fortsatt arbete bör detta
undersökas ytterligare och även betydelsen av lastens storlek.
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Förord
Denna rapport redovisar ett examensarbete som genomförts inom civilingenjörsprogrammet i
energisystem på Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet har utförts i
samarbete med Forsmark Kraftgrupp AB. Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare på Forsmark
Pehr Andersson, Per Lamell och Patrik Svantesson, gruppchef FTTS, för en väldigt intressant och
lärorik tid på Forsmark. Tack till Sture Lindahl på Gothia Power AB som mycket tålmodigt svarat på
mina frågor angående modellering av Forsmark 3. Sist men absolut inte minst, ett stort tack till
professor Rainer Laur som tagit sig tid att hjälpa mig med modelleringen i LT Spice, bidragit med
komponentmodeller och alltid gett utförliga och pedagogiska svar på mina frågor om resonanser och
modellering för höga frekvenser.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Ett elsystem utsätts förr eller senare av tillfälliga påfrestningar från omkopplingar, blixtnedslag eller
andra fel, så kallade transienter. IEEE definierar i sin ordbok en transient som ”a momentary variation
in current, voltage, or frequency” (Breitfelder & Messina, 2000). Transienter är per definition mycket
kortvariga och tiden en krets eller komponent utsätts för transienta tillstånd är försumbar mot tiden
som tillbringas inom normala driftförhållanden. Trots detta är transienta tillstånd inom ett system
viktiga att analysera eftersom det är vid dessa som en krets eller komponent utsätts för stora
påfrestningar av ström- och spänning som funktion av tiden.
På Forsmark 3 inträffade 2012 ett fel i en halvledarkomponent som vid inspektion visade sig
förmodligen bero på överspänning. Man har utrett orsaken till överspänningen och eftersom felet
inträffade i samband med ett åskoväder misstänkte man överspänningar orsakade av blixtnedslag
någonstans i det yttre nätet. Det här arbetet undersöker hur transienta överspänningar i ett system
liknande det på Forsmark 3 ser ut under olika förhållanden och vilka som är kritiska parametrar för
överspänningens storlek och utbredning i systemet.
Det är varken ekonomiskt eller tekniskt rimligt att designa ett system för att klara alla tänkbara
transienter som skulle kunna uppkomma och det är lika orimligt att endast designa för normal drift
och acceptera alla fel och skador som oundvikligen kommer inträffa. För att kunna göra en gynnsam
kompromiss behövs analys av hur systemet påverkas av transienter.
För att utforma skydd mot skadliga överspänningar och överströmmar fastställs först lägsta
tröskelvärde av ström och spänning som kan orsaka skada i en viss komponent. Sedan undersöks
vilken som är den högsta ström och spänning som rimligtvis kan uppkomma i systemet och till sist
installeras ett skydd som dämpar spänning och ström till under lägsta tröskelvärdet. För att skyddet
skall vara tillförlitligt bör skyddet inte självt ta skada av transienten (Greenwood, 1991).
En användbar metod för att bestämma en lämplig systemdesign eller utvärdera befintlig är med
modellering och simulering. I tidigare projekt om isolationskoordinering för skydd mot transienter
har modellen förfogats av externa konsulter, det här arbetet försöker både verifiera tidigare resultat
och göra en utförligare analys av kritiska parametrar i modellen. Syftet att all information om modell,
kritiska parametrar och analys skall vara tillgängligt för Forsmark, till skillnad från tidigare projekt.
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1.2 Syfte och mål
Det här arbetet har tre övergripande syften och mål:




Utveckla och testa en modell i simuleringsprogrammet LT Spice, verifiera tidigare modell av
elkraftsystemet på F3, samt i mån av tid bygga vidare på denna.
Analysera känslighet för transienter från blixturladdningar i ett system som det på Forsmark
3.
Skapa ett verktyg för hur skydd av systemet kan undersökas och förbättras.

1.3 Avgränsning
I det här arbetet tas ingen hänsyn till den jordade toppledaren för luftledningen mellan ställverk och
aggregattransformatorn, alla urladdningar anses gå direkt till linan. Kraftmatning från ett 70 kVställverk till Forsmark 3 omfattas inte i det här arbetet. System i anläggningen på spänningsnivåer på
och under 10 kV är inte heller inkluderade i arbetet. Modell av komponenter med parametervärden
för höga frekvenser har inte kunnat användas i det här arbetet på grund av svårigheter att få fram
dessa från leverantörer och begränsad tidsram för projektet. Analys av betydelsen av
lokalkraftsystemets- och yttre nätets last har inte kunnat innefattas inom tidsramen för det här
arbetet.

1.4 Genomförande
I början av arbetet utfördes litteraturstudier för både grundläggande information om elkraftsystem
och mer ingående information om vanliga transienter i ett elkraftsystem, elkraftkomponenter och
deras egenskaper, både vid normala driftförhållanden och vid transienta förhållanden. Vidare gjordes
litteraturstudier för att få en grundläggande kunskap om transienter från blixtar och åska med ett
antal artiklar från IEEE och en bok av Vernon Cooray, se källförteckning. Dessutom gjordes
ytterliggare litteraturstudier av metoder för modellering av elkraftkomponenter för underlag till val
av modelleringsmetod och för insikt i simuleringsprogrammet LT Spice.
Information om komponenterna i elkraftsystemet på Forsmark 3 kom framförallt ifrån material från
Forsmark och deras leverantörer. Test av modellen gjordes genom att simulera olika transienter och
analysera spänning som funktion av tiden i systemet. Från simuleringsresultaten analyserades
parametrar som har störst betydelse för spänningsvariation för tre olika mätpunkter. Till sist
sammanfattades arbetet i rapporten, vilken inkluderar diskussion om förenklingar och svagheter i
modellen, samt att simuleringsresultat jämförs med liknande projekt. Även förslag till fortsatt arbete
gavs.

2 Teori
2.1 Blixtar
En av den vanligaste typen av transienta överspänningar kommer från blixtnedslag.
Spänningsändringen som uppkommer vid ett blixtnedslag beror på maximala strömstyrkan i
urladdningen och impedansen i objektet som träffas, exempelvis orsakar en 30 kA urladdningsström
en spänningsändring på 300 kV i ett objekt med resistans 10 Ω. Gemensamt för blixturladdningar är
stor amplitud och kort stigtid. Blixtar kan orsaka överspänningar i elektriska system antingen genom
2

en direkt träff på en ledare eller indirekt inducerad spänning orsakad av det elektriska fältet från ett
blixtnedslag i närheten. För Forsmark 3 finns skydd mot detta i form av Faradaybur, ventilavledare
samt att utrustning skall stå ett visst avstånd från yttervägg enligt säkerhetsföreskrifter. Blixtar har
historiskt varit en vanlig orsak till elavbrott. Så mycket som 65 % av elavbrott på högspänningsnivå
enligt en rapport från IEEE 1967 (Greenwood, 1991) och bedöms även vara vanligt förekommande
idag. Utveckling av effektivare skydd som metalloxidavledare har minskat skador i kraftsystemet
orsakade av blixtnedslag, men forskning kring blixtar är fortfarande ett stort område inom
elbranschen.
Blixtar kan delas in i olika typer beroende på urladdningens riktning och polaritet. Den vanligaste
typen av blixtnedslag är en negativ urladdning från moln till jord och har en strömstyrka runt 30 kA.
Det som mänskliga ögat ser som en och samma blixt kan innehålla flera urladdningar, mindre än 20 %
av negativa blixtar från moln till jord är enskilda urladdningar och mer än varannan blixt för med sig 3
urladdningar eller fler. Intervallen mellan urladdningarna varierar mellan ett fåtal till tiotal
millisekunder, i det här arbetet simuleras endast en urladdning eftersom resulterande överspänning
dämpas ut inom cirka en halv millisekund. En ovanligare typ av blixt har positiv urladdning med en
strömstyrka upp till 200 kA. Det finns ingen enhetlig slutsats för blixtnedslag och geografiskt
beroende förutom att vissa regioner har fler åskdagar och därmed fler blixtnedslag och det finns ett
flertal olika ekvationer som utgör blixtmodeller för olika syften (Cooray, 2010). Blixtmodellen i det
här arbetet utgår ifrån den vanligaste förekommande blixten för internationell standard samt
variationer av amplitud och stigtid för känslighetsanalys och för att ta höjd mot den eventuella och
troligen försumbara variation i amplitud och stigtid som skulle vara aktuell för region Uppland.
De viktigaste egenskaperna hos en blixt för att en skada ska uppkomma är strömstyrka, elektriskt fält
och stigtidens storlek (Cooray, 2010). Säkerhetsklassning för blixturladdningar som görs av IEC tar
endast hänsyn till strömstyrka, men hur effektivt en transient kan penetrera ett system beror på dess
stigtid. I det här arbetet tas bara hänsyn till strömstyrkan och stigtid, med hänsyn till arbetets
omfattning och tidsram.
Även blixtar som inte kommer i kontakt med mark kan orsaka inducerade överspänningar som
riskerar att skada känslig utrustning i lågspänningssystem (Cooray, 2010), men analys av detta ingår
inte i arbetets omfattning.
I det här arbetet representeras strömmen från en blixturladdning av en ekvation som beskrivs
närmare i nästa avsnitt.

2.2 Transienter
Vid en plötslig förändring i en krets sker en omfördelning av den elektriska och magnetiska energin
för att motsvara de nya kretsförhållandena. De vanligaste orsakerna till en sådan förändring är när en
brytare öppnar eller sluter och blixtnedslag på, eller i närheten av, en ledare samt kortslutning
mellan mellan faser och till jord. Ett transient tillstånd avtar per definition med tiden och är inom
elsystem normalt kortlivade, mindre än ett fåtal millisekunder och mycket kortare än systemets
normala periodtid. Transienter har oftast kort stigtid och orsakar strömmar och spänningar med hög
frekvens, vanligtvis mellan 1 kHz och 1 MHz. Transienter beskrivs med amplitud, stigtid och falltid och
det finns ett antal standardiserade vågformer framtagna av IEC för test av komponenter.
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Det finns standardiserade vågformer framtagna för tester i laboratorium och andra simuleringar men
det är sällan en verklig urladdning följer dessa exakt. Den vanligaste vågformen för simuleringar av
blixturladdningar är en puls med stig- respektive falltid på 1,2/50 µs vilken även undersöks i det här
arbetet. Vågformen hos strömimpulserna från urladdningar kan variera stort även inom en och
samma blixt. Stigtiden kan vara mellan 0.1 µs till ett flertal µs och halveringstiden mellan några få till
några hundra µs (Wei, Ba-lin, & Yu-gang, 2004).
En transient i det här arbetet innebär en modellerad urladdning enligt ekvation 1 nedan (Heidler,
Cvetic, & Stanic, 1999):

( )

( )

(

)

( )
(1)
Där är maxströmmen,
stigtid och falltid. Med
som i figur 2.2.1 nedan:

är korrektionsfaktor för maxtrömmen,
,
,

och är tidskonstanter för
erhålls en strömpuls som ser ut

Figur 2.2.1: Bild av en strömimpuls genererad av ekvation 1.

Ekvation 1 ovan är framtagen av Fridolin Hiedler et al för att beskriva en generell blixturladdning. Det
finns flera ytterligare ekvationer framtagna för specifika analyseringssyften (Cooray, 2010).
Hur en transient fortplantas eller dör ut beror på karakteristiken för komponenterna i systemet.
Denna karakteristik bestäms av de ingående komponenternas impedanser.

2.3 Modellering av elkretskomponenter
Verkliga komponenter kan oftast göras om till modeller med resistanser och reaktanser. I en verklig
krets har komponenter i någon omfattning egenskaper av alla tre parametrar resistans, induktans
och kapacitans i större eller mindre omfattning. Parametrar för verkliga komponenter kan även
ibland vara kontinuerligt distribuerade storheter per längd- eller ytenhet enligt komponentens
utformning.
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De parametrar som inte är den huvudsakliga ideala egenskapen för komponenten kallas parasitiska
parametrar. I en verklig spole med järnkärna uppstår till exempel magnetiseringsförluster i kärnan
vilket kan modelleras som resistans i spolen. Ytterligare parasitisk parameter är till exempel
kapacitans mellan lindningsvarven hos spolen. Förutom att det förbättrar noggrannheten i
simuleringsresultat av framförallt momentanvärden så bidrar oftast inkludering av parasitiska
parametrar till konvergens i transientsimulering för höga frekvenser över 100 kHz, vilket även gäller
för simuleringsprogrammet LT Spice.
En transient beskriven i tidsdomänen kan omvandlas via Fouriertransform till signaler i
frekvensdomänen. Desto kortare stigtid transienten har i tidsdomänen desto större andel signaler
med hög frekvens i frekvensdomänen. Eftersom vissa komponenters egenskaper vid en hög frekvens
är markant annorlunda mot den normala driftfrekvensen på 50Hz kan analys av transienter i en krets
anses vara problematiskt. En kapacitans har låg impedans medan däremot induktans har hög
impedans vid höga frekvenser, dessutom ökar resistansen på grund av skineffekten. Detta har
betydelse vid modellering av lindningen i en transformator där den normalt försumbara kapacitansen
mellan varven i lindningen blir det som leder ström vid högre frekvenser. Parametrar i en elkrets som
kan försummas vid driftfrekvensen kan ha en stor betydelse vid andra frekvenser, framförallt de höga
frekvenser som är förknippade med överspänningar från blixtnedslag. Detta innebär att det oftast är
svårt att få tag på parametrar vid olika frekvenser ifrån komponenttillverkaren, något som även
erfarits i det här arbetet. Att själv mäta dessa är oftast omständligt och kostsamt och var inte aktuellt
i det här arbetet.
För att göra en modell av en verklig krets räcker det att i de allra flesta fall slå ihop distribuerade
parametrar och ändå få tillräckligt godtagbara resultat, vilket avsevärt förenklar modelleringen och
beräkningar för kretsanalysen.
2.3.1 Transformatorer
I det här arbetet gäller det främst modelleringen av transformatorerna där kapacitanser som
vanligtvis kan försummas blir den viktigaste vägen för transienten att fortsätta. Kapacitanserna är i
verkligheten uppmätta mellan transformatorns in-och utgångar och i modellen uppdelade enligt figur
2.3.1.1 nedan, med hälften vid ingången och hälften vid utgången på respektive hög- och
lågspänningssida.

Figur 2.3.1.1 Principfigur för modellering av kapacitanser i en transformator
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För att kunna göra en modell som motsvarar verkligheten krävs kunskap om transformatorns
konstruktion och utformning samt värden för transformatorns parametrar, då de är specifika för en
viss enhet och har betydelse för överföringen av transienta överspänningar (Das, 2002). De källor i
litteraturen som behandlar detta har oftast själva utfört mätningar på transformatorenheten, t ex
kapacitansen mellan två lindningsvarv, och jämfört med modellkonstruktionen. Figur 2.3.1.2 nedan
visar exempel på en detaljerad modell för ena sidan, antingen hög- eller lågspänningssida, av en
transformator och den motsvarande förenklade modellen.

Figur 2.3.1.2: Exempel på en detaljerad och en förenklad modell av en sida av en transformator.

Då det inte bedömdes vara möjligt att skapa en detaljerad modell i det här projektet används en
förenklad transformatormodell. Den förenklade modellen innebär hopslagning av parametrar som i
verkligheten är distribuerade i och mellan lindningarna. Eftersom nästan all ström kommer att gå
igenom kapacitanserna vid höga frekvenser kan lindningens induktans försummas och modellen
förenklas ytterligare. Principen för detta visas i 2.3.1.3 nedan, med båda sidor av transformatorn. En
liknande modell används i det här arbetet, se kapitel 5 för modellbeskrivningar i LT Spice.

Figur 2.3.1.3 Princip för förenklad högfrekvensmodell av transformator.

Det man går miste om med en sådan förenkling är de resonanser som finns för vissa frekvenser, men
man får istället en enkel modell som ger något överdrivna resultat med avseende på överspänning.
Det finns flera andra metoder för modellering av transformatorer i olika syften och
användningsområden och några av dessa metoder sammanställdes i en doktorsavhandling av Eilert
Bjerkan (Bjerkan, 2005) men dessa behandlas inte i det här projektet på grund av att de kräver
omfattande information om den verkliga transformatorn, vilket inte kunde tillgodogöras i det här
projektet.
I en artikel av Okabe Shisemitsu et al jämförs en avancerad modell som framtagits för höga
frekvenser med en standardmodell av hopslagna kapacitanser. Bild på transienta överspänningar vid
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modellernas högspänningssida visas nedan i 2.3.1.4. De, som så många andra författare till liknande
artiklar, drog slutsatsen att en HÖGFREKVENSanpassad modell hamnar närmare verkligheten men
kan vara svår att ta fram och att en enkel modell kan vara tillräcklig med tanke på att resultaten blir
konservativa (Okabe, Koto, Ueta, Saida, & Yamada, 2011). Jämförelse av transientöverföringen i en
högfrekvensmodell från professor Rainer Laur och den framtagna i det här projektet finns i bilaga 1.

Figur 2.3.1.4: Jämförelse av transientens vågfront vid Högspänningssidan hos två olika transformatormodeller.

2.3.2 Ledare
Ledare i det här arbetet modelleras som PI-sektioner och en färdig komponent för ledare i LT Spice
kallas LTRA. Den längdberoende komponenten LTRA är skapad för transmissionslinor och funderar
sämre för korta ledare på ett antal meter, då simuleringstiden blir orimligt långsam, 20
nanosekunder per sekund.

3 Metod
3.1 Litteraturstudie
Transienta förhållanden har under utbildningen endast nämnts i förbigående som komplicerade och
problematiska och lämnats därhän. Litteraturstudier i det här arbetet har gett en teoretisk bakgrund
för kretsbeteenden vid transienta förhållanden, allmän teori om blixtar, transienter från
blixturladdningar och skydd mot dessa. Vidare har Forsmark bistått med utbildningsmaterial och
ritningar för anläggningen och de olika systemkomponenternas funktion. Utöver detta har ett antal
artiklar från IEEE gett en fördjupad insikt i hur transienter överförs genom transformatorer samt
problematik och strategier för modellering och simulering av detta.

7

3.2 Modellkonstruktion
Uppbyggnad av modell och simulering görs i LT Spice IV som skapats av Linear Technology
Corporation. LT Spice IV är baserat på open-source programmet SPICE (Simulation Program with
Integrated Circuit Emphasis) som först släpptes 1973 av Laurence Nagel på Electronic Research
Laboratory på University of California. SPICE användes för att kontrollera kretsdesign och förutse
kretsbeteende hos integrerade kretsar. Senaste versionen av LT Spice IV släpptes 20 december 2013
och tillåter obegränsat antal noder och skapande av såväl egna komponenter som importerade
modeller från tredje part. Programmet kan plotta simulering av transienter, AC, DC och brus samt
frekvenssvep med Fourieranalys.
Det finns ett flertal inställningar i LT Spice för att optimera simulering med avseende på konvergens,
noggrannhet och simuleringshastighet. Integreringsmetoden ”GEAR” valdes framför
standardmetoden ”trapezoidal” då det gav snabbare simulering och tydligare grafer utan brus. För
att snabbt kunna göra generella undersökningar av systemets beteende vid olika transienter
ändrades olika känsligheter och toleransnivåer (reltol, abstol och vntol) enligt rekommendationer i
en artikel som SPICE-simulering från Intusoft (Intusoft, 2013). Detta gör simuleringen snabbare och
olika modifikationer i modellen kunde undersökas utan långa väntetider. För sammanställning av
resultat i den här rapporten har känslighet och toleransnivåer (reltol, abstol och vntol) för
programmets beräkningar och simuleringar anpassats till en noggranhet enligt rekommendationer i
användarhandboken till LT Spice, 8 tiopotenser under nivån för den maximala spänning och ström
som uppkommer i systemet (Linear Technology, 2011).
Modellen i LT Spice har tagits fram i en kontinuerlig process med utökningar och modifikationer. Till
stöd för utveckling av den här modellen finns en tidigare modell framtagen av Gothia Power i PSCAD
(Krebs, 2011) samt ett arbete som gjordes av en forskningsgrupp på beställning av Vattenfall i
Tyskland under ledning av Rainer Laur (Laur & Westphal, 2007).
I modellen ingår endast linjära komponenter, med undantag från ventilavledare. Tyristorer och andra
olinjära komponenter som finns i Forsmarks system på de lägre spänningsnivåerna behandlas inte i
det här arbetet.
Strategin i utformning av modellen är att använda parametrar för komponenter och simuleringsfall
förknippade med ett worst case, såsom blixtnedslag precis i luftledningen vid avledaren. För
känslighetsanalys och identifiering av kritiska parametrar undersöks även nedslag i andra änden av
luftledningen samt extrema variationer i strömstyrka och stigtider för blixturladdningen, men detta
beskrivs närmare i avsnittet om simuleringsfall (resultat).
Vid undersökning av kritiska parametrar ändras en parameter och allt annat hålls lika.

4 Beskrivning av anläggning
Forsmark 3 togs i drift 1985 och producerar årligen runt 9 TWh elenergi och har en tillgänglighet på
nära 90 %. Nedan görs en kort beskrivning av de olika systemkomponenter på Forsmark 3 som är
inkluderade i det här arbetet. På grund av en planerad effekthöjning skall vissa befintliga
komponenter bytas ut och de nya har inte blivit installerade ännu, detta arbete behandlar
förutsättningar som skulle kunna råda efter nyinstallationerna. Spänningsnivåer och hur systemen
förhåller sig till varandra visas i en schematisk bild i figur 4.1 nedan.
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Figur 4.1: Schematisk bild av system på Forsmark 3 som är inkluderade i det här arbetet.

4.1 Koppling mot yttre nät
Forsmark 3 ansluter till stamlinjenätet med 400 kV-ställverket FT47, dels för utmatning av
producerad effekt och dels för matning till anläggningens lokalkraft vid avställning. Anslutningen till
FT47 utgörs av en 700 m lång luftledning från aggregatransformatorn. Fasledarna är tillverkade av
aluminium med ett tvärsnitt på 910 mm2 vardera och skyddas av en toppledare.

4.2 Aggregattransformator
Den nya aggregattransformatorn1 som skall installeras på Forsmark 3 tillverkas av ABB och har en
total märkeffekt på 1680/1680 MVA. Transformatorn består av tre stycken enfasenheter med en
märkeffekt på 560/560 MVA vardera men betraktas som en enhet i systemet. I det här arbetet
simuleras endast en fas och därför endast en fasenhet, detta beskrivs mer i kapitel 5 om
modellbeskrivning. Transformatorn är av manteltyp vilket innebär att kärnan omsluter lindningarna.
Enfasenheterna är placerade utomhus och avskilda i var sitt splitterskyddat bås. Varje enfasenhet
skyddas av en ventilavledare på respektive luftledning. För att ge bästa skydd är ventilavledarna
placerade så nära enheten som möjligt och det finns även en jordledare ovanför som skyddar mot
nedslag direkt i transformatorn eller avledarna. Även ventilavledarna levereras av ABB.
Aggregattransormatorn höjer spänningen från 25 kV till 400 kV och när generatorn är ur drift förser
aggregattransformatorn lokalkraften med rätt spänning från 400 kV-nätet. Varje enfasenhet består
av två lindningar och kyls med olje/luftkylare. Anslutning på 25 kV-sidan är en deltakoppling och på
400 kV-sidan en mittjordad Y-koppling.

4.3 Generator
Märkeffekten är 1 667 MVA och märkspänningen är 25 kV.

4.4 Generatorskenstråk
Mellan aggregatransformatorn, generatorn och stationstransformatorerna går generatorskenstråket.
Generatorskenstråket har tre olika diametrar i systemet. Dess fysiska utformning och koppling till
1

Aggregatransformatorn är ett begrepp som används på Forsmark för generatortransformatorn, vilket annars
är ett vanligt begrepp.
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olika komponenter visas i figur 4.4.1 nedan.

Figur 4.4.1: Schematisk bild av generatorskenstråket (blå).

Generatorskenstråkets uppgift är att överföra den producerade effekten från generatorn till
aggregattransformatorn och till stationstransformatorerna. Stråket består av ledare som stöds av
isolatorer som sitter fast i kapslingen. Både ledare och kapsling är rörformade och tillverkade av
aluminium. Varje kapsling är elektriskt förbunden i hela sin längd och jordade i en punkt. Kapslingen
leder en ström som är lika stor men motriktad strömmen i ledaren, vilket leder till att det yttre
magnetfältet i praktiken är noll. Generatorskenstråkets nominella spänning är 25 kV och
märkströmmen 40,6 kA men kan enligt ABB höjas till 27 kV och 46 kA.

4.5 Stations- och magnetiseringstransformatorer
De nya stationstransformatorerna tillverkas av ABB och deras uppgift är att transformera ned
spänning från 25 kV i generatorskenstråket till 10 kV för förbrukning i anläggningen, framförallt
pumpar i kylsystem. Stationstransformatorer skall ha märkeffekten 60/30/30 MVA.
Stationstransformatorerna har två lindningar på lågspänningsidan som förser var sitt subsystem med
effekt.
Magnetiseringstransformatorns uppgift är att förse generatorn med magnetiseringsström och
omvandlar spänning från 25 kV till 1 kV som matas till generatorns fältlindning.
Magnetiseringstransformatorn som skall installeras har en märkeffekt på 12.8 MVA och tillverkas av
ABB.

5 Modellbeskrivning
Modellerna i det här arbetet är baserade på komponentvärden uppmätta vid driftfrekvensen 50 Hz.
Som nämndes i teorin kan dessa parametrar skilja sig avsevärt vid högre frekvenser. Detta är en stor
osäkerhet i modelleringen som delvis kan pareras genom att identifiera kritiska parametrar och
utföra känslighetsanalys.
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Modellen behandlar endast en fas, inte alla samtliga tre. Genom att endast simulera transienter i en
fas erhålls ett worst case eftersom alla kopplingar till andra faser verkar dämpande och jämnar ut
överspänningar, något som konstaterades i ett projekt genomfört av Professor Rainer Laur (Laur &
Westphal, 2007).
Figurerna 5.1 - 5.10 är hämtade med ett bildverktyg i LT Spice och konverterade till JPEG i
programmet Paint. Figurerna är beskrivande, beteckningar och utformning i schemat som används i
simuleringarna är något annorlunda, se bilaga 2.

5.1 Yttre nät
Lasten för yttre nät modelleras som ett resistivt och reaktivt motstånd enligt figur 5.1 nedan och med
parametervärden enligt tabell 1. Lasten vid FT47 beräknas från effektflödet P = 1446 MW och Q =
485 MVar (Kylander, 2011).
Tabell 1 Parametervärden för yttre last

BETECKNING
RY
LY

VÄRDE
111 Ω
330 H

Figur 5.1: Modell av yttre nätets last.

5.2 Luftledning
Luftledningen modelleras med en komponent i LT Spice som kallas LTRA (Lossy Transmission Line)
och ser ut som figur 5.2 nedan, variabler ingår i modellen men syns inte i figur redovisas i tabell 2.
Komponenten LTRA kräver dels ett modellanrop och dels specifikation av variabler, inklusive längd.
Detta för att luftledningen är för lång för att modelleras som en PI-sektion för de höga frekvenser
som uppkommer i simuleringarna. Värden för resistans R, induktans L och kapacitans C som används
i modelleringen är framtagna för luftledningen i en rapport från Gothia Power (Jonsson, 2011).
Tabell 2 Parametervärden för modell av luftledning

Figur 5.2: Modell av luftledning.

VARIABEL
LÄNGD
R
L
C

VÄRDE
700 m
17,7 µΩ/m
1 µH/m
11.1 pF/m

5.3 Blixt
Modellen för blixturladdningen visas i figur 5.3 nedan och skapades av Rainer Laur (Laur & Westphal,
2007) baserat på ekvation 1 i kapitel 2.2. Alla modellparametrar från ekvation 1 finns och går att
ändra i modellens tillhörande .lib-fil.

Figur 5.3: Modellsymbol av blixturladdning.
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5.4 Spänningsavledare
Modellen för spänningsavledaren i det här arbetet visas i figur 5.4 nedan. Den är en modifierad
modell från ett projekt av Rainer Laur (Laur & Westphal, 2007), som i sin tur är baserad på en
standardmodell från EPCOS (EPCOS, 2013).

Figur 5.4: Modellsymbol för avledare.

Funktion för sambandet mellan ström och spänning i modellen redovisas i ekvation 2 nedan:
( )
(

)

( )
(

)

( )
(

( )
)

(

)

(2)
Rainer Laur har anpassat modellen till den verkliga avledaren på Forsmark 3, EXLIM P 420 kV (ABB,
2014). För att komma förbi ett ”timestep too small” fel som uppkom med funktionsmodellen
skapade Rainer Laur ur ekvation 2 ovan en tabellerad funktion som redovisas i bilaga 3. I figur 5.5
nedan visas avledarens spänning som funktion av ström.

Figur 5.5.1 Spänning vid avledaren som funktion av ström.

5.5 Korta sektioner ledare
Till avledaren och aggregattransformatorn går en kort ledare. Dessa modelleras som L1 och L2 enligt
figur 5.5 nedan, där L1 motsvarar 3.5 m ledare till avledaren och L2 motsvarar 17.5 m till
aggregattransformatorn. Båda modelleras med 1 µH per meter då det inte funnits utförligare
information tillgänglig.
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Figur 5.5.2: Modell för ledare till aggregattransformator och avledare.

5.6 Aggregattransformator
I figur 5.6 nedan visas principschema av modellen för aggregattransformatorn och parametervärden
ges i tabell 3. Modellen är för en fasenhet och fungerar i princip som den enkla modellen som
beskrevs i avsnitt 2.3.1 figur 2.3.1.3, men med induktanser inkluderade. I samma avsnitt beskrevs
kort svårigheten att få fram en modell som är bättre lämpad för analys av signaler med hög frekvens
och svagheter med den enkla modellen. Ytterligare diskussion av modellens svagheter görs i avsnitt
9.1. Lågspänningssidan D-kopplad och direktjordad. Seriekapacitans för lindningar syns inte i figur,
deras värden ges i tabell 4. Värden för kapacitanser och induktanser har erhållits från ABB (Jönsson,
2013).
Tabell 3 Parametervärden för
aggregattransformatorn

Figur 5.6: Modell av aggregattransformatorn, en fas.

BETECKNING
L_HV
C_HV
C_HV_G1
C_HV_G2
C_HV_LV1
C_HV_LV2
L_LV
C_LV
C_LV_G1
C_LV_G2
R_G

VÄRDE
14 H
0,2 nF
4,85 nF
4,85 nF
4,6 nF
4,6 nF
40 mH
1 nF
19,1 nF
19,1 nF
0,1 Ω

5.7 Stationstransformatorer
Figur 5.7 nedan visar principschema för modellerna av stationstransformatorerna.
Stationstransformatorerna är trefasenheter med två lindningar på lågspänningssidan, där vardera
lindning matar effekt till ett subsystem, förutom magnetiseringstransformatorn som matar
magnetiseringsström till generatorn, se figur 4.1. Modellen för magnetiseringstransformatorn liknar
modellen i figur 5.6 med andra parametervärden. Högspänningssidan är D-kopplad i verkligheten och
lågspänningssidorna är Y-kopplade, i modellen är högspänningssidan Y-kopplad på grund av
svårigheter att ta hänsyn för tre faser i en modell för endast en fas och begränsad tid för projektets
genomförande. Jorden har ett högohmigt motstånd i serie. Värden för kapacitanser kommer från en
rapport av Gothia Power AB (Jonsson, 2011) och värden för induktanser från ABB Vaasa (Dahlström,
2014). På samma sätt som för aggregattransformatorn syns inte seriekapacitans i figur men är
inkluderade i tabell 4 nedan där samtliga parametervärden ges.
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Figur 5.7 Modell av en stationstransformator där HV benämner högspänningssida, LV lågspäningssida och 1 och 2 olika
sidor av lindningar.

Tabell 4 Parametervärden för
stationstransformatorer

BETECKNING
VÄRDE

L_HV
7,3 mH

C_HV
7,5 nF

C_HV_G1
4,15 nF

C_HV_G2
4,15 nF

L_LV1
2,1 mH

C_LV1
3,4 nF

BETECKNING
VÄRDE
BETECKNING
VÄRDE

C_HV_LV1_G1
4,6 nF
C_LV1_LV2_1
2,15 nF

C_HV_LV1_G2
4,6 nF
C_LV1_LV2_2
2,15 nF

L_LV2
5,4 mH
R_G1
900 Ω

C_LV2
5,9 nF
R_G2
900 Ω

C_HV_LV2_G1 C_LV2_G2
19,1 nF
19,1 nF

5.8 Generatorskenstråk
Generatorskenstråket modelleras som PI-sektioner figur 1 i bilaga 4. Användning av LTRAkomponenter för korta längder gör simuleringen oanvändbart långsam. För att förbättra tydlighet i
figur 5.8 har komponenter rödmarkerats och generator, stationstransformatorer och
aggregattransformator ersatts med in- och utportar. Parametervärden ges i tabell 1, bilaga 4 och har
tagits fram av Gothia Power AB (Jonsson, 2011).

5.9 Generator
Generatorn uppträder som en last för andra frekvenser än driftfrekvensen och modelleras enligt figur
5.9 nedan. Parametervärden är tagna från en rapport av Gothia Power AB (Krebs, 2011).
Tabell 5 Parametervärden för generatorn

Figur 5.9 Modell av generator.

Beteckning
C1
L1
C2
R1

Värde
0,04 µF
2,48 mH
1,21 µF
962 Ω
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5.10 Stationslaster
Lokalförbrukning i anläggningen modelleras som en impedans enligt den aktiva och reaktiva effekt
som förbrukas. Principmodell visas i figur 5.10 nedan och parametervärden för last för subsystem A
ges i tabell 7. Effektflöden i systemet kommer från en rapport av Gothia Power (Kylander, 2011).
Tabell 6 Parametervärden för lastmodell

Figur 5.10 Modell av stationslast i anläggningen.

Beteckning Värde
R1 6,64 Ω
L1 13,04 H

5.11 Komplett modell
Figur 5.11 nedan visar principen för modell av hela systemet. I figuren är även mätpunkter för
spänning markerade samt platserna för blixtnedslag.

Figur 5.11 Modell för hela systemet.

6 Simulering
I simuleringarna undersöks två träffpunkter för en blixt, där den ena urladdningen sker närmast
aggregatransformatorn och den andra närmast ställverket FT47. Detta för att undersöka om platsen
för urladdning har betydelse för transientens fortplantning i systemet.
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Mätningar av spänning redovisas i den här rapporten för tre platser, högspänningssida för
aggregattransformator, högspänningssida vid stationstransformator TAC1 och vid ingång till sub A.
Detta för att aggregattransformatorn är den komponent med kapacitanser som leder transienten
vidare i systemet. Mätning vid sub A görs för att det är i de lägre spänningsnivåerna som det finns
utrustning känslig för överspänningar och överströmmar och sub A har den största
spänningsvariationen på grund av sin placering i systemet. Att mätning även sker vid
högspänningssida vid stationstransformator TAC1 beror på att det är här de högsta spänning som
funktion av tiden uppstår i systemet mellan aggregattransformator, generator och subsystem.

7 Resultat
Här presenteras spänning som funktion av tiden vid mätpunkterna för olika transienter, både i ett
kort och långt tidsintervall. Det korta tidsintervallet på 100 µs visar det initiala transienta tillståndet
medan det längre tidsintrvallet på 1 ms visar tiden då transienten dämpas ut. Undersökning av
kritiska parametrar görs i avsnitt 7.2. De flesta spänning som funktion av tiden som presenteras i det
här arbetet är inte tänkbara i ett verkligt system på grund av att det uppstår fel i komponenter för
lägre spänningar än de som simuleras. Därför skall resultaten ses som en antydning till systemets
egenskaper och beteende när det utsätts för transienta urladdningar. Som nämndes tidigare
simuleras även extrema transienter som inte är tänkbara i verkligheten.

7.1 Tranisenta överspänningar i systemet
Figurerna 7.1 - 7.6 nedan visar spänning som funktion av tiden i modellen för olika typer av
transienter: en liten ström på 15 kA och kort stigtid på 0,5 µs, en standardtransient för en vanlig
blixturladdning som beskrevs i kapitel 2.1 och 2.2, och till sist en stark ström på 100 kA och lång
stigtid på 6 µs. Träffpunkten för samtliga urladdningar i figur 7.1 - 7.6 är mellan yttre nät och
luftledningen. De första tre bilderna 7.1 - 7.3 nedan visar det transienta tillståndet under en kort tid,
100 µs. Detta för att förtydliga hur den största spänningsvariationen, vilken inträffar precis i början,
ser ut för de olika urladdningarna.

Figur 7.1 Spänningsvariation vid mätpunkterna för en 15 kA urladdning med 0,5 µs stigtid.
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Figur 7.2 Spänningsvariation vid mätpunkterna för en 30 kA urladdning med 1,2 µs stigtid.

Figur 7.3 Spänningsvariation vid mätpunkterna för en 100 kA urladdning med 6 µs stigtid.

Figurer 7.4 -7.6 visar spänning som funktion av tiden i systemet från samma urladdningar som för
figurerna ovan men i ett längre tidsperspektiv, 1 ms, för att tydligare visa tiden för
spänningstransientens utdämpning.
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Figur 7.4 Spänningsvariation vid mätpunkterna under längre tid för en 15 kA urladdning med 0,5 µs stigtid.

Figur 7.5 Spänningsvariation vid mätpunkterna under längre tid för en 30 kA urladdning med 1,2 µs stigtid.

Figur 7.6 Spänningsvariation vid mätpunkterna under längre tid för en 100 kA urladdning med 6 µs stigtid.
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Det syns tydligt i figur 7.6 ovan att överspänning som uppkommer i systemet från en stor urladdning
dämpas ut långsammare. Att spänningen vid aggregattransformatorn planar ut vid 800 kV en tid (kan
ses i figur 7.4 - 7.6) beror på att ventilavledaren och den motsvarande modellen i LT Spice är
konfigurerad för att avleda ström vid spänningar över 800 kV. Spänningen upprätthålls då det
fortfarande matas in en ström från urladdningen, och först när strömmen är nära noll börjar
spänningen sjunka. Dessa sammanhang ses i figur 7.7 nedan:

Figur 7.7 Sambandet mellan urladdningens ström (överst), spänning vid avledaren (röd) och ström genom avledaren (blå)

7.2 Kritiska parametrar
I det här avsnittet presenteras analysresultat av tänkbara kritiska parametrar. Parametrarna som
analyseras är maximal strömstyrka i urladdning, urladdningens stigtid, urladdningens falltid, längd på
luftledning mellan aggregatransformatorn och yttre nät, och till sist kapacitanser i
aggregattransformatorn. Observera att det är den maximala spänningsvariationen som mäts, vilken
kan bli hög en kort tid innan avledaren hinner reglera spänningen till under 800 kV. Detta på grund av
den pendling som uppkommer och visades i figur 7.7 ovan. Förutom i de simuleringar då maximal
strömstyrka och stigtid för urladdningen varieras var för sig, är de i samtliga fall 30 kA och 1,2 µs.
7.2.1 Strömstyrka
För att undersöka känslighet för olika strömmar mäts maximal spänning vid de tre punkter som
nämndes i kapitel 6 för varje simulerad transient. Den maximala strömstyrkan varieras i
blixtmodellens .lib-fil. Att den maximala strömstyrkan ut från modellen är samma som den som skall
undersökas måste kontrolleras i varje fall. I de fall maximala strömstyrkan ut skiljer sig mer än cirka 5
% från vad som angavs i .lib-filen justeras korrektionsfaktorn i .lib-filen som motsvarar i ekvation 1
tills strömstyrkan ut motsvarar värdet som skall undersökas. Figur 7.2.1.1 – 7.2.1.3 nedan visar den
maximala spänningsvariationen som uppkommer vid mätpunkterna för olika strömstyrkor i
urladdningen, alla andra parametrar hålls lika. Kryss indikerar mätvärde:
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Figur 7.2.1.1 Maximal spänning vid aggregattransformatorn som funktion av maximal ström i urladdning.

Figur 7.2.1.2 Maximal spänning vid högspänningssidan av stationstransformatorn TAC1 som funktion av maximal ström i
urladdning.
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Figur 7.2.1.3 Maximal spänning vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av maximal ström i
urladdning.

7.2.2 Stigtid
Figurerna 7.2.2.1 – 7.2.2.3 nedan visar betydelsen av stigtiden för strömurladdningen, ceteris
paribus. Även här måste korrektionsfaktorn ändras på samma sätt som beskrevs i avsnitt 7.2.1 ovan.

Figur 7.2.2.1 Maximal spänning vid högspänningssidan av aggregattransformatorn som funktion av urladdningens stigtid.
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Figur 7.2.2.1 Maximal spänning vid högspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av urladdningens
stigtid.

Figur 7.2.2.1 Maximal spänning vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av urladdningens
stigtid.

7.2.3 Falltid
Falltiden påverkar inte spänningsvariationen och redovisas ej.
7.2.4 Luftlednings längd
Luftledningen är 700 m i verkligheten men undersöks här i olika längder. Detta för att analysera vad
ledningslängden har för betydelse för fortplantning av en transient. Figur 7.2.4.1 - 7.2.4.3 nedan visar
den maximala spänningen vid mätpunkterna för olika längder på luftledningen och urladningspunkt
vid luftledningens ände mot yttre nät.
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Figur 7.2.4.1 Maximal spänning vid högspänningssidan hos aggregattransformatorn som funktion av luftledningslängd.

Figur 7.2.4.2 Maximal spänning vid högspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av
luftledningslängd.

Figur 7.2.4.1 Maximal spänning vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av
luftledningslängd.
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Figur 7.2.4.4 - 7.2.4.6 visar den maximala spänningen vid mätpunkterna för olika längder på
luftledningen och urladdningspunkt i luftledningens ände mot aggregattransformatorn.

Figur 7.2.4.4 Maximal spänning vid högspänningssidan hos aggregattransformatorn som funktion av luftledningslängd.

Figur 7.2.4.5 Maximal spänning vid högspänningssidan hos stationstransformatorn TAC1 som funktion av
luftledningslängd.
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Figur 7.2.4.6 Maximal spänning vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av
luftledningslängd.

7.2.5 Kapacitanser hos aggregattransformatorn
Värden för kapacitanserna i det här arbetet skiljer sig från ett arbete som gjordes av Gothia Power. I
båda arbeten har värden för kapacitanser erhållits från samma leverantör och det är ännu oklart
varför de skiljer sig åt. Därför kan det vara betydelsefullt att undersöka betydelsen av
kapacitansernas storlek, inte minst för en noggrannare modellering i ett senare skede. Analysresultat
för betydelsen av kapacitanserna storlek visas nedan. Figur 7.2.5.1 – 7.2.5.3 nedan visar den
maximala spänningen vid mätpunkterna som funktion av kapacitans mot jord på högspänningssidan.

Figur 7.2.5.1 Maximala spänningen vid högspänningssidan hos aggregattransformatorn som funktion av kapacitansen
mot jord på högspänningssidan av aggregattransformatorn.
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Figur 7.2.5.2 Maximala spänningen vid högspänningssidan hos stationstransformatorn TAC1 som funktion av
kapacitansen mot jord på högspänningssidan av aggregattransformatorn.

Figur 7.2.5.3 Maximala spänningen vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av kapacitansen
mot jord på högspänningssidan av aggregattransformatorn.
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Figur 7.2.5.4 – 7.2.5.6 nedan visar den maximala spänningen vid mätpunkterna som funktion av
kapacitansen mellan lindningarna i aggregattransformatorn.

Figur 7.2.5.4 Maximala spänningen vid högspänningssidan hos aggregattransformatorn som funktion av kapacitansen
mellan lindningarna i aggregattransformatorn.

Figur 7.2.5.5 Maximala spänningen vid högspänningssidan hos stationstransformatorn TAC1 som funktion av
kapacitansen mellan lindningarna i aggregattransformatorn.
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Figur 7.2.5.6 Maximala spänningen vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av kapacitansen
mellan lindningarna i aggregattransformatorn.

Figur 7.2.5.7 – 7.2.5.9 nedan visar den maximala spänningen vid mätpunkterna som funktion av
kapacitansen på lågspänningssidan av aggregattransformaton.

Figur 7.2.5.7 Maximala spänningen vid högspänningssidan hos aggregattransformatorn som funktion av kapacitans mot
jord på lågspänningssidan av aggregattransformatorn.

28

Figur 7.2.5.8 Maximala spänningen vid högspänningssidan hos stationstransformatorn TAC1 som funktion av kapacitans
mot jord på lågspänningssidan av aggregattransformatorn.

Figur 5 Figur 7.2.5.9 Maximala spänningen vid lågspänningssidan hos stationstransformator TAC1 som funktion av
kapacitans mot jord på lågspänningssidan av aggregattransformatorn.

I ett sidospår undersöks betydelsen av storleken hos kondensatorn, kallad C_surge i modellen, som
skall skydda generatorn. Värdet verkar ha betydelse för den stående vågen i systemet och generellt
ger högre värden lägre spänning. Detta ses inte som ett huvudresultat och simuleringsresultaten
visas i bilaga 5.

8 Slutsatser


Den maximala strömstyrkan har störst betydelse för storleken på spänning som funktion av
tiden som uppkommer i systemet, framförallt vid aggregattransformatorn. Betydelsen av
stigtiden visar att 1,2 µs är ett lämpligt värde eftersom urladdningar med stigtid kring det
värdet ger de högsta spänning som funktion av tiden och dessutom ligger inom intervallet för
en normal blixt.
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Vissa längder på luftledningen ger upphov till stora överspänningar inne i systemet vid en
urladdning mellan luftledningen och yttre nät i modellen. Att plats för urladdning och längd
på luftledning har betydelse för spänningsvariationen inne i systemet tolkas som att det i
modellen förmodligen uppstår vågfenomen med noder och bukar på olika ställen beroende
på komponenterna i systemet. Att längden på luftledningen har störst betydelse med
urladdning yttre nät och luftledning kommer förmodligen av filter-och resonansegenskaper i
ledningen som påverkar vågutbredningen inne i systemet. Samma påverkan är inte möjlig
med urladdningspunkt mellan luftledning och aggregattransformator. På grund av den vågen
som uppkommer kan spänningen ha en nod vid avledaren, som då inte avleder i full
kapacitet, och bukar med hög spänningsvariation på andra ställen i systemet. Huruvida detta
går att överföra på det verkliga systemet på Forsmark kan diskuteras, vilket görs avsnitt 9.
Innan betydelsen av plats för urladdning i yttre nät undersöks ytterligare föreslås istället att
en mer avancerad modell tas fram för komponenterna i systemet som är bättre anpassad för
höga frekvenser (0,5 – 2 MHz). Detta för att betydelsen av resonanser i systemet rimligtvis
inte kan undersökas utan lämplig modell.
Kapacitiva komponenter kopplade till jord avleder strömmar med hög frekvens och sänker
spänningen framförallt nedströms men till viss del även uppströms. Detta stämmer väl in
med teorin om skydd mot transienter.
Betydelsen av de kritiska parametrarna skall ses som specifika för modellen i det här arbetet.
På grund av att modellen har ett flertal stora förenklingar och brister behöver en bättre
modell utvecklas för att kunna dra slutsatser om den verkliga anläggningen. Analysen av
kritiska parametrar i det här arbetet visar vad som kan vara intressant att undersöka i ett mer
omfattande projekt och understryker betydelsen av tillgång till noggranna parametervärden
för komponenterna i systemet.

9 Diskussion
I det här arbetet har simulerade spänningar varit mycket större än de rimligen borde vara i ett
verkligt system. Detta kan till en stor del bero på att lokalkraftsystemets- och yttre nätets last
modelleras seriekopplade i det här arbetet. I ett mycket sent skede i arbetet kom insikten att den
resistiva och reaktiva lasten för yttre nät bör vara parallellkopplade. Induktansen i modellen för
lasten i yttre nät hindrar nästan all ström även genom den seriekopplade resistansen, vilket får som
konsekvens att det mesta av blixturladdningen går till avledaren och anläggningen. Men en del av
urladdningen bör i verkligheten sprida sig ut mot nätet, och för höga frekvenser innebär i princip
induktanser en kretsöppning. Betydelsen av lastens koppling, och storlek, för spänning som funktion
av tiden i systemet bör undersökas vidare. Ett lämpligt utgångsläge kan vara de lastvariationer man
vet kan förekomma. Även betydelsen av storleken på den inre lasten bör undersökas.
Transienter som orsakar vågfenomen med bukar och noder på olika punkter i systemet kan
förmodligen förekomma även i verkligheten. Dessa bukar och noder uppkommer förmodligen inte på
samma platser och till samma storlek som enligt modellen i det här arbetet. Det förmodas säkert att
påstå att luftledningens längd även i verkligheten har betydelse för hur stående vågen ser ut inne i
systemet, men det går inte att dra slutsatser från det här arbetet om vilka längder som ger de
extrema spänning som funktion av tiden som uppkom i de här simuleringarna. Hur
spänningsvariationen blir i verkligheten är beroende på parametervärdena för komponenterna i det
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verkliga systemet. Även i modellen kan det finnas fler noder och bukar men i det här arbetet har
endast tre punkter undersökts med hänvisning till arbetets omfattning.
Det uppkommer mycket sällan fel i verkligheten, vilket förmodligen framförallt beror på den
skyddande toppledaren som leder blixturladdningar direkt till jord. Att det uppstår stora spänning
som funktion av tiden i det här arbetet beror förmodligen på brister i modellen, så som
parametervärden uppmätta vid 50 Hz och att vissa skyddande komponenter saknas i modellen.
Ett elkraftsystem bör ha små förluster, vilket innebär ett lågt dämpat system framförallt vid
driftfrekvensen. Högre frekvenser som uppkommer från transienter dämpas förmodligen ut i högre
grad i verkligheten.

9.1 Förenklingar och svagheter
Kapacitanser i det här arbetet är ihopklumpade, framförallt för transformatormodellerna, och det är
inte den bästa representationen för simulering av ett stort intervall frekvenser. För att kunna skapa
modeller som bättre motsvarar verkligheten behövs mätningar för höga frekvenser på
komponenterna i systemet.
Möjligen ser spänningsvariationen i generatorskenstråket annorlunda ut om PI-sektionerna i
modellen ersätts med de längdberoende LTRA modellerna. Dessa har inte kunnat användas i det här
projektet pga. att simuleringstiden i LT Spice blir orimligt lång, 20 nanosekunder per sekund.

9.2 Jämförelse med resultat från Gothia
Att störst spänningsvariation i generatorskenstråket sker vid högspänningssidan på
stationstransformator TAC1 konstaterades även i en rapport från Gothia Power. Vid jämförelse med
det scenario som redovisas i rapporten från Gothia Power (”case 4”) blir skillnader mellan
simuleringsprogrammen och modellerna tydliga. Spänning vid TAC1 och vid aggregattransformatorn i
Gothias rapport ses i bilaga 6 figur 1 och 2. Vid det scenariot var generatorn och även förbindelse
mot FT47 urkopplade, vilket enligt Gothia ger störst spänningsvariation, vilket även har konstaterats i
det här arbetet. Vid försök att återskapa ett sådant scenario i LT Spice erhålls en spänning som visas i
bilaga 7 figur 1. Det går att se en transient spänningsvariation de första 20 µs på upp till ca 1,3 MV vid
aggregattransformatorn och 50 kV vid TAC1, i samma storleksordning som Gothias resultat. Det
verkar finnas någon oscillation på aggregattransformatorns Högspänningssida efter 300 µs i figuren
från Gothia, vilken inte syns i motsvarande scenario i LT Spice, vilket visar på att modellerna och/eller
simuleringsprogrammen skiljer sig åt. Det intressanta här är dock den stora betydelsen av kapacitans
i generatorns delar, och att i frånvaro av dessa stiger spänningen konstant upp till ca 120 kV. En
sådan spänningsökning finns inte vid urkopplad generator och förbindelse mot FT47, men en
motsvarande ökning av kapacitans i den nedersta sektionen av generatorskenstråket, vilket ses i figur
2 bilaga 7 där det också syns att spänningen på 400 kV-sidan inte påverkas. Det har dock betydelse
var ”ersättningskapacitansen” sätts ut, vilket syns i figur 3 bilaga 7 med den motsvarande
kapacitansen nära lågspänningssida på aggregattransformatorn. Detta kan sättas i förhållande med
resultaten för betydelsen av storleken på C_SURGE vid generatorn som undersöktes i ett sidospår
och redovisas i bilaga 8. Båda resultat stämmer väl in med både teori och slutsats om att
kapacitanser har låg impedans för höga frekvenser.
I övrigt är det något svårt att göra jämförelser med resultat från rapporten av Gothia Power, dels av
orsaken att de använt ett annat simuleringsprogram och simulerade samtliga tre faser.
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9.3 Jämförelse med projekt för Vattenfall i Tyskland
Vid simulering med SPICE-modeller från det tyska projektet uppstår mycket mindre överspänningar
vilket syns i figur 1, bilaga 1. Detta tolkas som ett tydligt tecken på att modellen i det här arbetet har
brister, vilket förutsågs redan i början av arbetet. Dessa brister kommer förmodligen av dels
förenklingen med sammansatta kapacitanser, istället för distribuerade, i framförallt
aggregattransformatorn och dels svårigheten att få korrekta värden ifrån leverantör.

9.4 Förslag till fortsatt arbete









Utförligare modell av transformatorer
Utvecklad nätmodell ner till lägre spänningsnivåer i anläggningen.
Simuleringar med resistiva och induktiva lasterna parallellkopplade.
Analys av betydelsen av den inre och yttre laststorleken.
Analys av betydelsen av längden för fler ledare i systemet, som exempel generatorskenstråk
och ledning mellan aggregattransformatorn och ventilavledaren.
Kan vara intressant att analysera olika längder för luftledning på båda sidor av urladdningen.
Ta fram ett rimligt scenario för inducerade transienter inne i systemet orsakade av åska utan
blixtnedslag, vilka nämns i teoriavsnittet om blixtar, och simulera dessa.
Eventuellt utreda närmare konsekvensen av att endast en av tre faser modelleras (enligt
Rainer et al är denna konsekvens försumbar).
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Bilaga 1 Jämförelse med modellkomponenter från Vattenfall Tyskland
Nedan visas spänningsvariationen från simulering med mer utförliga modeller framtagna i ett projekt
av Rainer Laur och Detmar Westphal för Vattenfall i Tyskland. Orsak till skillnaderna är inte klar.
Modellerna i det tyska projektet arbetades fram med tonvikt på att kunna representera de
resonanser som uppmäts för varje komponent i systemet som undersökts. Det kan vara en anledning
till den större andel signaler med hög frekvens som syns i figur 1 nedan.

Figur 1 Spänningsvariation från en 30 kA urladdning med 1.2 µs stigtid och detaljerade komponentmodeller.

Figur 2 Spänningsvariation från en 30 kA urladdning med 1.2 µs stigtid och modellen i det här arbetet.

i

Bilaga 2 Modell av Forsmark 3 som den simulerades
Figur 1 visar modellen som den simulerades.

Figur 1 Bild av hela modellen

ii

Komponentnamn och parametervärden från LT Spice:
"C_surge" "{C_SURGE}" ""
"C_LV_G1" "19.1n" ""
"C_HV_LV1" "4.6n" ""
"L_LV" "40m" ""
"L_HV" "14" ""
"C_HV_G1" "4.85n" ""
"R1" "962" ""
"R_D" "24.15" ""
"C_HV_G7" "0.81n" ""
"C_HV_LV7" "1.8n" ""
"L_HV5" "0.15" ""
"L_LV5" "2m" ""
"C_LV_G7" "2.925n" ""
"R_EXC" "0.26" ""
"C_HV_G2" "4.85n" ""
"C_HV_G8" "0.09n" ""
"C_LV_G8" "0.325n" ""
"R_A" "6.64" ""
"R_C" "15.53" ""
"R_B" "5.45" ""
"L_A" "13.04" ""
"L_C" "22.37" ""
"C1" "0.404µ" ""
"L1" "2.48m" ""
"C2" "1.21µ" ""
"L_B" "10.58" ""
"L_D" "32.36" ""
"L_EXC" "0.11" ""
"R2" "900" ""
"O14" "OHL_700m" ""
"R3" "111" ""
"L2" "3.5µ" ""
"L3" "17.5µ" ""
"C3" "0.92n" ""
"C4" "0.92n" ""
"R4" "9.51µ" ""
"L4" "0.81µ" ""
"C5" "0.094n" ""
"C6" "0.094n" ""
"R5" "0.98µ" ""
"L5" "0.084µ" ""
"C7" "1.30n" ""
"C8" "1.30n" ""
"R6" "13.37µ" ""
"L6" "1.14µ" ""
"C9" "1.12n" ""
"C10" "1.12n" ""
"R7" "11.56µ" ""
"L7" "0.99µ" ""
"C11" "0.23n" ""
"C12" "0.23n" ""

iii

"R8" "4.65µ" ""
"L8" "0.46µ" ""
"C13" "0.43n" ""
"C14" "0.43n" ""
"R9" "61.52µ" ""
"L9" "2.5µ" ""
"C15" "0.084n" ""
"C16" "0.084n" ""
"R10" "11.95µ" ""
"L10" "0.49µ" ""
"C17" "0.23n" ""
"C18" "0.23n" ""
"R11" "33.64µ" ""
"L11" "1.37µ" ""
"C19" "0.13n" ""
"C20" "0.13n" ""
"R12" "18.59µ" ""
"L12" "0.76µ" ""
"C21" "0.32n" ""
"C22" "0.32n" ""
"R13" "45.69µ" ""
"L13" "1.85µ" ""
"C_HV_LV2" "4.6n" ""
"C_LV_G2" "19.1n" ""
"U1" "ARR_420_PWL" ""
"U3" "C" ""
"L14" "330" ""
"R14" "500k" ""
"R15" "R" ""
"R16" "R" ""
"R17" "R" ""
"R18" "R" ""
"R19" "R" ""
"L_LV1" "0.0021" ""
"L_HV1" "0.0073" ""
"C_HV_G3" "4.15n" ""
"L_LV2" "0.0054" ""
"C_LV1" "2.15n" ""
"C_HV_LV3" "2.05n" ""
"C_HV_LV4" "2.2n" ""
"C_LV2" "4.15n" ""
"C_LV3" "4.7n" ""
"C_HV_G4" "4.15n" ""
"C_LV4" "4.15n" ""
"C_LV5" "4.7n" ""
"C_HV_LV5" "2.2n" ""
"C_HV_LV6" "2.05n" ""
"C_LV6" "2.15n" ""
"R20" "900" ""
"L_LV3" "0.0021" ""
"L_HV2" "0.0073" ""
"C_HV_G5" "4.15n" ""
"L_LV4" "0.0054" ""

iv

"C_LV7" "2.15n" ""
"C_HV_LV8" "2.05n" ""
"C_HV_LV9" "2.2n" ""
"C_LV8" "4.15n" ""
"C_LV9" "4.7n" ""
"C_HV_G6" "4.15n" ""
"C_LV10" "4.15n" ""
"C_LV11" "4.7n" ""
"C_HV_LV10" "2.2n" ""
"C_HV_LV11" "2.05n" ""
"C_LV12" "2.15n" ""
"R21" "900" ""

v

Bilaga 3 Funktion för avledarmodellen
Nedan ges den tabellerade funktionen för avledarmodellen:
.SUBCKT ARR_420_PWL 1 2
L1 1 N001 10u
C1 N001 2 60p
G3 2 N001 2 N001 table=(0 0u,364k 1m, 382k 10m, 416k 100m, 447k 1, 475k 10, 506k 100,
+

644k 1k, 805k 10k, 875k 30k, 994k 100k, 1185k 300k, 1520k 846k)

G4 N001 2 N001 2 table=(0 0u,364k 1m, 382k 10m, 416k 100m, 447k 1, 475k 10, 506k 100,
+

644k 1k, 805k 10k, 875k 30k, 994k 100k, 1185k 300k, 1520k 846k)

R1 N001 2 100meg
*
*
.ENDS
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Bilaga 4 Principfigur för generatorskenstråk

Figur 1 Principfigur för modell av generatorskenstråket.
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Beteckning
C1
R1
L1
C2
R2
L2
C3
R3
L3
C4
R4
L4

Värde
0,92 nF
9,51 µΩ
0,81 µH
0,049 nF
0,98 µΩ
0,084 µH
1,30 nF
13,37 µΩ
1,14 µH
1,19 nF
11,56 µΩ
0,99 µH

Beteckning
C5
R5
L5
C6
R6
L6
C7
R7
L7
C_surge

Värde
0,23 nF
4,65 µΩ
0,46 µH
0,43 nF
61,52 µΩ
2,5 µH
0,084 nF
11,95 µΩ
0,49 µH
0,25 µF

Beteckning
C8
R8
L8
C9
R9
L9
C10
R10
L10

Värde
0,23 nF
33,64 µΩ
1,37 µH
0,13 nF
18,59 µΩ
0,76 µH
0,32 nF
45,69 µΩ
1,85 µH

Tabell 1 Parametervärden för
generatorskenstråket.
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Bilaga 5 Inverkan av storleken på C_surge
Nedan visas spänningsvariationen i mätpunkterna för olika värden på C_SURGE

Figur 1 Spänningsvariation med C_surge 0.1 µF

Figur 2 Spänningsvariation med C_surge 0.25µF, vilket är det verkliga värdet.
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Figur 3 Spänningsvariation med C_surge 2.5µF

Figur 4 Spänningsvariation med C_surge 25 µF
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Bilaga 6 Resultat från Gothia Power
Figurer ur rapporten ”Insulation Co-ordination” av Gothia Power. Strömstyrka för blixturladdningen
var förmodligen ca 15 kA med en stigtid på 1,2 µs. Enheten på x-axeln är i sekunder, transienten
introduceras vid 100 µs och simuleringen stannar vid 1 ms.

Figur 1 Spänningsvariation vid Högspänningssida hos TAC1 för alla tre faser.

Figur 2 Spänningsvariation (blå) och ström (röd) vid Högspänningssidan hos aggregattransformatorn.
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Bilaga 7 Inverkan av kapacitanser i olika delar i systemet
Figur 1 och 2 visar spänningsvariationen vid aggregattransformatorns och TAC1’s högspänningssida.
Blixt 15 kA och 1.2 µs. Spänningen i generatorskenstråket stiger till ca 120 kV i frånvaro av
kapacitanser i generatorns delar.

Figur 1 Spänningsvariation med generator och yttre nät bortkopplat.

Figur 2 Spänningsvariation med motsvarande ökning av kapacitans i en sektion av nedre generatorskenstråket.
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Figur 3 Figur med motsvarande kapacitans vid aggregattranformatorns Lågspänningssida.
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Bilaga 8 Spänningsvariation vid olika längd på luftledning
Jämförelse av spänningsvariation vid olika längd på luftledning för att undersöka
luftledningenslängends betydelse för vågfenomen längre in i systemet. Luftledningen är 80 m vid de
två översta bilderna och 60 m i de understa. Resultatet visar på luftledningens filteregenskaper.

Figur 1 Spänningsvariation med 80 m luftledning.

Figur 2 Spänningsvariation i systemet med 60 m luftledning.

Bilden nedan visar spänningsvariation med längd på luftledning 130 m.
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Figur 3 Spänningsvariation i systemet med 130 m luftledning.

Trots att det kan uppstå mycket stora spänning som funktion av tiden i generatorskenstråket dämpas
de ut snabbt vilket ses i bilden nedan. Det också är tydligt att framförallt TAC1 är känsligast (blå),
jämfört med spänningen vid generatorn (röd) och Lågspänningssidan hos aggregatransformatorn
(grön) vilket konstaterats tidigare.

Figur 4 Spänningsvariation i ett längre tidsperspektiv på 300 µs.
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