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Förord 
Examensarbetet har utförts för Luleå tekniska universitet i samarbete med Rejlers AB i 
Skellefteå.  Under arbetes gång så har ett flertal frågetecken uppkommit särskilt om hur 
reläskyddet fungerar och även hur testutrustningen funkar. Men här var min handledare på 
företaget Nicklas Bergman till stor hjälp och hjälpte en lösa frågeteckna som uppkom. 

Jag vill även tacka alla som har hjälpt mig under detta arbete och min familj som har stöttat 
mig under programmets gång och peppat en.  

  



 
 
 

  

Abstrakt 
Examensarbete utfördes hos konsultföretaget Rejlers i Skellefteå och handlade om att 
beskriva reläskydd särskilt distansskydd, göra reläskyddsinställningar för ett distansskydd 
och göra ett semiautomatiskt program för att kunna testa distansskyddet.  

Reläskyddet har som uppgift att skydda vårt kraftsystem och det finns ett flertal olika typer 
av reläskydd och dem har alla olika uppgifter, som distansskydd som har som uppgift att 
skydda ledningar och kringliggande utrustning.  

Reläskydds skyddsfilosofi har varit densamma genom åren. Där man måste ta de olika 
faktorerna tillförlighet, selektivitet, enkelhet, hastighet och ekonomi för att få det bästa 
möjliga systemet. Men det kommer finnas många olika tillvägagångsätt och svar på denna 
komplicerade uppgift.  

Distansskydd är annorlunda jämfört med andra reläskydd eftersom skyddet mäter impedans 
för en ledning för att kunna hitta fel. Reläskyddsinställningarna har gjorts från data som fanns 
tillgänglig och har sedan skickats till reläskyddet för att kunna göra tester på reläskyddet.  

Det har gjorts ett semiautomatiskt program i testutrustningens programvara för att kunna testa 
reläskyddet. Testen gjordes för att kontrollera att reläskyddsinställningarna som gjordes 
stämmer.  

  



 
 
 

Abstract 
This final-year project work has been performed for the consulting company Rejlers in 
Skellefteå. The work is about explaining the function of protective relays especially distance 
relays, perform relay protection settings for a distance relay and develop a program to test the 
functions of the protective relay. 

The aim of the protective relays is to protect the power system and there are several different 
types of protective relays that have different tasks. The distance relay protects power 
transmission lines and the surrounding equipment. 

The relay protection philosophy has stayed the same over the years. To get the best possible 
protection system one needs to consider different factors: reliability, selectivity, simplicity, 
speed and economy. There are many different approaches and answers to this complex task. 

Distance protection is different from other relay protection because it measures the 
impedance of a line to determine the fault location. The settings have been made based on the 
data that was available and have next been sent to the relay protection to enable tests on relay 
protection. 

A semi-automatic program has been developed in the test equipment software to enable 
testing of the relay protection. The test was performed to verify that the relay protection 
settings were correct. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom 
områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Dem sätter samman 
konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från 
förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. 
 
Rejlers avdelning 2262 består av ett kontor i Umeå och ett i Skellefteå. Deras inriktning är 
huvudsakligen konsultverksamhet inom elkraftsområdet. Inom avdelningen jobbar dem med 
hela spänningsområdet mellan 0,4-400kV. I arbetsuppgifterna ingår projektering, utredningar, 
konstruktion, programmering, nät-analyser och nätberäkningar, reläprovning, idrifttagning 
m.m. 

Tanken är att studenten med hjälp av Omicron testutrustning, ska skapa ett program för semi-
automatisk testning av vissa funktioner i reläskyddet. Kommer även beskriva distansskyddet, 
dess historia och de olika funktioner som finns för distansskydd. Anledning till att företaget 
vill ha arbetet gjort är att testutrustning är ny och behöver testas. 
  

1.2 Syfte 
Huvudsyftet för arbetet är att testa en ny Omicron testutrustning som företaget nyligen har 
köpt in och att testa olika funktioner som testutrustningen har.  

1.3 Mål och omfattning 
Målet med examensarbetet är att skapa ett program för semiautomatisk testning av vissa 
funktioner för ett reläskydd. 

Uppgiften handlar om att ta fram inställningar för ett reläskydd för att kunna göra de testerna 
som krävs. För att kunna göra detta så måste man kunna ta fram data från ett exempel. Sedan 
måste man använda sig av programvaran ”Test Universe” för att kunna göra ett 
semiautomatiskt program för att kunna testa reläskyddet. Man ska även beskriva 
distansskyddet och dess funktioner.  

 

1.4 Metod 
Det som kommer göras för att kunna slutföra arbetet är en stor mängd litteraturläsning. 
Mycket av den litteratur som man har läst har kommit från olika manualer men en stor del 
läsningen har också kommit från olika böcker. För att ta fram inställningarna till reläskyddet 
så kunde man använda sig av exempel och sedan använda sig av beräkningar för att få fram 
inställningarna, i detta arbete så användes exempeldata som fanns på företaget för snabbt 
kunna testa skyddet. Testutrustning som har använts har ett flertal manualer som har varit till 
en stor hjälp. Även lärt sig hur testutrustningens programmering fungerar och hur olika 
skriptverktyg fungerar för att kunna förstå de grundläggande funktionerna som programmet 
har.  



 
 
 

1.5 Material 
Materialet som har använts har varit till en stor del manualer från olika företagen. Men 
särskilt så har manualerna för testutrustning och reläskydd läst grundligt. Böcker har även de 
använts för att förbättra sin kunskap om reläskydd. Ett stort antal filmer har även setts som 
har förklarat programvaran som använts. 

1.6 Resultat 
Det har gjorts tre olika test för att testa reläskyddet som har skapats i det semiautomatiska 
programmet dessa test gjordes sedan i programvaran Advanced Distance. Testen är shot test, 
check test och search test.  

 
Figur 1. Shot Test för distansskyddet. 

 
Figur 2 visar check test som har gjorts för reläskyddet 



 
 
 

 

 
Figur 3. Visar search testet som har gjorts för reläskyddet. 

 

Vi kan se från de olika testen att reläskyddet klarade alla test som gjordes, vilket kan ses 
under ”Result” för de olika testen.  För check testet så användes fyra olika linjer därför så är 
denna figur större än de två andra testen, mer av detta senare.  

 

 

 

2 Faser under projektets gång 
2.1 Reläskyddsinställningar 
Arbetet började med att få fram inställningar till distansskyddet som användes. Detta genom 
att använda den data som fanns tillgänglig på företaget. Manualer lästes också för att få en 
förståelse om skyddet. Efter man har fått fram inställningarna så var det dags att lära sig 
programvaran som fanns för reläskyddet. Sedan skickades inställningarna till reläskyddet 
med hjälp av programvaran.  

2.2 Testutrustning 
Man fick sedan lära sig testutrustning som användes genom att läsa manualer och även ett 
flertal filmer sågs för att lättare kunna förstå de olika funktionerna som finns. Programvaran 
som användes för testutrustning var svårare att lära sig än programvaran för skyddet eftersom 
dess stora omfattning. För programvaran som användes så lästes även här ett flertal manualer 
och man tittade även på ett flertal filmer. Efter detta så provades ett flertal tester för 
reläskyddet för att testa testutrustningens funktioner. 

 



 
 
 

2.3 Programmering  
Programmering börjades först efter kunskapen om testutrustningen och reläskyddet var 
tillräcklig. Man kan göra programmet väldigt stort med många olika funktioner därför valdes 
det att endast ha med de funktioner som var relevanta för arbetet. 

 

2.4 Test av reläskydd 
När man var klar med de andra uppgifterna så var det dags att testa reläskyddet med det 
program som har gjorts i testutrustningens programvara. Här testades reläskyddets så att 
inställningarna stämde, men även för att kontrollera att programmet fungerar som det ska.   



 
 
 

3 Teori 
3.3 Allmänt om reläskydd 
När man tänker på elkraftsystem så brukar man oftast tänka på de mer imponerande delarna 
som transformatorer, högspänningsledningar osv. Men det finns även andra nödvändiga och 
fascinerade komponenter, reläskydd är en av dessa komponenter.  

Reläskydd har som uppgift att skydda elkraftsystemet. Skyddet ska kunna upptäcka fel i t.ex. 
station, linje eller apparat. När reläskyddet upptäcker ett fel så ska strömmen slås ifrån för att 
skydda både människor och apparater. Men det är viktigt att förstå att reläskydd inte används 
för att förebygga fel utan endast när felet har skett som reläskydd kan göra något. Felen som 
kan uppkomma där reläskyddet ska slå ifrån strömmen kan vara allt ifrån blixtnedslag till 
oavsiktliga anslutningar. Fel som inte kopplas bort kan åstadkomma stora skador på 
utrustning så därför är det viktigt för reläskyddet att vara tillförlitligt. Reläskydd mäter olika 
värden för att kunna avgöra om det har inträffat ett fel dessa värden är ström, spänning, 
effekt, frekvens och impedans. För distansskydd så mäter man impedans som en kvot mellan 
spänning och ström.  [1] 

 

3.4  Historia  
Så länge som kraftsystem har funnits så har det funnits ett behov av något slags skydd. En 
stor faktor för att kunna göra el tillgänglig var utvecklingen av skyddsanordningar för att 
kunna övervaka kraftsystemet samt att skydda vid fel. Allt detta blev en vetenskap för sig 
själv.  

ASEA utvecklade det första överströmsskyddet som använde sig av inverttidkarakteristik i 
Sverige år 1905. Statiska reläskydd började utvecklas i mitten på 1960-talet och man använde 
sig av elektronik för att utveckla det statiska reläskyddet. Denna nya statiska teknologi gav 
fler möjligheter till nya funktioner samt lägre effektförbrukning, mindre utrymmeskrav och 
bättre långtidsstabilitet. Man kunde förfina det statiska reläskyddet på 1980-talet med hjälp 
av mikroprocessorterteknik. Med hjälp av den nya tekniken så kunde man minska på 
kostnaden och fick en förbättrad prestanda. Elektromekaniska reläskydd är fortfarande det 
reläskydd som är mest installerat i världen idag. Statiska eller mikroprocessorbaserade 
reläskydd är endast de skydd som installeras idag i Sverige. [1] 

 

3.5  Felstorheter 
Det kan ske överslag mellan en eller flera faser samt till jord i ett trefassystem. Felstorheten 
påverkas av antal faktorer som feltyp, kortslutningsimpedans, felresistans och 
nätkonfigurationen. Olika kortslutningsfel som kan ske är följande: 

 Trefasig kortslutning 
 Trefasigt jordfel 
 Tvåfasig kortslutning 
 Tvåfasigt jordfel 
 Enfasigt jordfel 
 Tvåfasig kortslutning + enfasigt jordfel. 



 
 
 

  



 
 
 

 

De flesta fel som uppkommer på luftledningar är enfasiga jordslutningar och kommer från 
första hand från blixtnedslag och fallande träd. Många fel uppkommer också vid storm, där 
felen är ungefär: [2] 

 Enfasigt jordfel: 70 % -80 % 
 Tvåfasigt jordfel: 10 % -17 % 
 Tvåfasig kortslutning: 8 % -10 % 
 Trefasig kortslutning: 2 % -3 % 

  



 
 
 

 

3.6  Reläskyddsfilosofi  
Det finns 5 kriterier som är viktiga för att skydda elkraftsystem. Dessa kriterier är 
tillförlitlighet, selektivitet, enkelhet, hastighet och ekonomi. 

Tillförlitlighet: För att systemet ska vara tillförlitligt så krävs två olika aspekter dessa är 
pålitlighet och säkert. Då det ska vara säkert så innebär det att skyddet inte ska lösa ut vid 
värden som ligger inom toleransgränsen. Samtidigt så ska det vara pålitligt genom att lösa ut 
när det ska.    

Selektivitet: Reläskydd har en primär zon eller ett objekt som ska skyddas först och främst 
sedan kan skyddet vara ett backup-skydd till andra zoner inom kraftsystemet med en viss 
tidsfördröjning. Man vill att skydd närmast felet ska lösa ut så att felet kopplas bort så snabbt 
som möjligt.  

Enkelhet: Man ska försöka göra systemet så enkelt och okomplicerat som möjligt. Detta kan 
man lyckas med genom att använda sig av så lite skyddsutrustning som möjligt men samtidigt 
lyckas fylla de krav som är ställda. Eftersom skyddsutrustning kan vara en potentiell källa till 
fel så ska man försöka använda så få som möjligt.      

Hastighet: Man vill att skyddet ska lösa ut så snabbt som möjligt för att skydda utrustningen 
från felet som har uppkommit. Att lösa ut snabbt kan vara lätt i visa fall medan i andra fall så 
kan det bli betydligt svårare särskilt då selektivitet är inblandat, men detta kan åstadkommas 
genom skydd som är dyrare och mer komplexa. Man måste även tänka på att vid snabba 
åtgärder så kan det ske att oönskade åtgärder uppkommer.  

Ekonomi: Det ekonomiska är en viktig faktor då man vill ha maximalt skydd till lägsta 
kostnad. Men det är viktigt att förstå att billiga system kan betyda ytterligare kostnader när 
det kommer till underhålls- eller installationskostnader. Vilket plötsligt betyder att kostnaden 
ligger på samma nivå som de dyrare skyddet. Skydd anses oftast vara dyra men man måste 
tänka på att kringliggande utrustning kan komma till skada om ett fel uppstår. 

Summering: Oftast så kommer man inte kunna nå de maximala målen hos de olika 
faktorerna utan man får helt enkelt göra olika kompromisser för att få det bästa möjliga 
systemet. Ingenjören måste ta hänsyn till kraven som har ställts och skapa det bästa möjliga 
systemet.  Det är ett spännande jobb som ingenjören har och kommer ge många olika 
tillvägagångsätt och svar.  



 
 
 

4 Ledningsskydd 
Som ledningsskydd så använder man sig huvudsakligen av elektromekaniska distansskydd 
som kortslutningsskydd medan man använder jordströmsskydd som jordfelsskydd separat av 
distansskyddet i Sverige. Anledning att man använder sig av ett jordströmsskydd är att 
elektromekaniska distansskydd har en cirkulär funktionskarakteristik vilket gör att man inte 
kan hitta jordfel över en viss felresistans, medan jordströmsskydd har möjlighet att hitta höga 
resistiva fel när den mäter nollföljdsströmmen.  [1] 

3.1 Distansskydd  
Vanligaste skyddsrelä som används i maskade nät är distansskydd vid en spänningsnivå upp 
till 400 kV. Dess primära uppgift är att skydda kraftledningar och kablar, distansskydd kan 
även användas som reservskydd för transformator, samlingsskenor och ytterligare 
fördelningsledningar. [3] 

Distansskydd är annorlunda mot andra reläskydd då man mäter nätets impedans, som en kvot 
mellan spänning och ström. Skyddet mäter impedansen till felstället sedan så jämför man 
detta med en känd ledningsimpedans. Skyddet kommer lösa ut om det uppmätta värdet inte 
stämmer överens med ledningsimpedansen.  

𝑍 =
𝑈
𝐼

 

Distansskydd delas in i olika zoner eller steg för att kunna skydda ledningen på ett så bra sätt 
som möjligt. I normala fall så använder man sig av fyra zoner i Sverige. Den första zonen ska 
täcka ungefär 85 % av ledningslängden och ska lösa ut omedelbart vid fel. Den andra zonen 
ska lösa ut efter ungefär 0.4 s. Den tredje zonen kan lösa ut vid 0,8, 1,2 eller 1,6 s. Den fjärde 
och sista zonen är en reservfunktion och har en längre tidsfördröjning, oftast ligger zon fyra 
på >3 s. När det gäller ledningslängden för zonerna två till fyra så måste man ta andra skydd i 
beräkning eftersom det närmaste skyddet bör lösa ut. Distansskyddets karakteristik kan vara 
polygonal, cirkulär eller en kombination av de båda. Detta gör att skyddet kommer att lösa ut 
när impedansen hamnar innanför karakteristiken. Vid inkoppling av distansskydd så är det 
viktigt att man både kopplar in spänningen och strömmen. [3] [1] 

 
Figur 4 Figuren visar tre riktade zoner, den första zonen är momentan och de andra två zoner har en viss tidsfördröjning. 
[3] 



 
 
 

   

 
Figur 5. Ett exempel på polygonal karakteristik vid impedansmätning. [1] 

De distansskydd som används är enreläkopplat och flerreläkopplat. Ett enreläkopplat 
distansskydd använder sig av endast ett mätorgan medan ett flerreläkopplat distansskydd 
använder sig av flera mätorgan vilket gör att distansskydd som är flerreläkopplat kommer 
vanligtvis vara snabbare. För ett flerreläkopplat distansskydd så mäter man de tre fasernas 
spänningar och strömmar. Man använder sig av förbestämda mätloopar när man mäter 
impedansen.  

Vid enfasfel så används fasspänning och fasström, man använder vanligtvis sig av 
huvudspänningen och huvudströmmen vid trefasiga och tvåfasiga fel. För Enreläkopplat 
distansskydd så gör man omkoppling av de matande storheterna beroende på vilken slags 
feltyp det är. Vanligtvis så styrs denna omkoppling av överströms- eller underimpedansreläer 
vars uppgift är att koppla in mätorganet till de faser som är felbehäftade. [1] [2] 

 

Spänningstransformatorns omsättning för 𝐾𝑖 och Spänningstransformatorns omsättning för 
𝐾𝑢. 

𝑍𝑠 = 𝑍𝑝 ∗
𝐾𝑖
𝐾𝑢

 



 
 
 

Ekvationen ovan visar den uppmäta impedans för skyddet. Där 𝑍𝑠 är sekundärsidans 
impedans och 𝑍𝑝 är primärsidans impedans. Om man matar med fasström och fasspänning. 

𝑍𝑠 = 𝑍𝑝 ∗ √3 ∗
𝐾𝑖
𝐾𝑢

 

Ekvationen ovan visar när skyddet matas med fasström och huvudspänning.  

 

𝑍𝑠 = 𝑍𝑝 ∗ 2 ∗
𝐾𝑖
𝐾𝑢

 

Ekvationen ovan visar när skyddet matas med huvudspänning och huvudström.  

 

Vanligtvis så graderas distansskyddets felimpedans som ohm/fas, detta även om 
distansskyddet mäter loopimpedansen. När skyddets felimpedans graderas på detta sätt så 
måste skyddet kompensera för den valda kopplingen. Så när det inträffar enfasiga jordfel så 
måste distansskyddet kompensera för återledningen som går genom jord. Man kan lösa 
kompensationen med återledningen genom jord så kan man använda sig av ledningens 
nollföljdsimpedans. Denna ställs in genom 𝑍𝐸/𝑍𝐿-förhållandet eller K-faktorn på 
distansskyddet. Man kommer få en annorlunda inställning beroende på skyddstyp och 
fabrikat. 
 

𝐾 =
𝑍𝐸
𝑍𝐿

=
1
3

(
𝑍𝐸
𝑍𝐿

− 1) 

 

 Om man använder sig av riktade distansskydd så måste skyddet avgöra om felet sker back- 
eller framriktning. Skyddet kan göra detta genom att beräkna vinkelskillnaden mellan 
felspänningen och felströmmen. Om ett fel uppstår väldigt nära skyddet så kommer 
felspänningen bli väldigt liten eller noll. Riktningbestämningen blir då svår att bestämma 
eftersom mätnoggrannheten inte blir tillräcklig. Man kan lösa detta problem genom att 
använda sig av de icke felbehäftade spänningarna. När det sker ett trefasfel så kan man inte 
använda de andra faserna eftersom alla tre faserna är påverkande, man kan istället använda 
sig av ett spänningsminne som lagrar spänningen innan felet sker. Dessa lösningar get oftast 
ett bra resultat men kan ge felaktiga resultat vid komplexa feltyper och nätförhållande. [1] [2] 

  



 
 
 

5 Reläskyddet och dess inställningar  
Reläskyddet som användes var en Micom P433. Micoms 30-serie är reläskydd som har 
utvecklats för att fungera som distansskydd. Detta distansskydd är avsett att skydda mot 
kortslutningar, jordfel och överbelastningar. Skyddet är väldigt användarvänligt och man kan 
skapa olika genvägar för att kunna lättare styra skyddet från dess interface. Skyddet har en 
programvara som används för att skicka de inställningarna man har gjort till själva skyddet.   
  

 
Figur 6. Distansskyddet MiCOM P433. 

Skyddet kan använda sig av cirkulär eller polygonal karakteristik för att sätta zonerna som 
ska användas. Den cirkulära karakteristiken används oftast till kraftsystem där äldre 



 
 
 

elektromekaniska reläer används. I detta fall kommer polygonal användas. Upp till sex olika 
zoner kan användas av skyddet.  

 

5.3 Inställningar  
Man kommer endast använda sig av tre olika zoner för detta arbete för att kunna göra det så 
enkelt som möjligt.  

 
Figur 7. Visar ledning som reläskyddet ska skydda. 

 

Zon Tid X R 
Zon 1 0 s 6 Ω 2,9 Ω 
Zon 2 0,4 s 9,2 Ω 9,2 Ω 
Zon 3 0,8 s 11,2 Ω 11,2 Ω 
Tabell 1 värden för zonerna 

Tabellen ovan visar zonerna som har använts för reläskyddet.  



 
 
 

 
Figur 8. Figuren visar de olika zonerna som har använts, även toleransnivån visas. 

6 Testutrustning 
Testutrustning som användes var en Omicron CMC 356. CMC 356 är en väldigt kraftfull 
maskin som kan testa alla generationer och olika typer reläskydd. Omicron har även en 
väldigt kraftfull programvara(Test Universe) för att kunna testa olika reläskydd, man har 
även möjlighet att skapa ett semiautomatiskt program för ett testobjekt. Med denna 
programvara så kan man utföra flertal olika tester för just distansskydd (mer av detta senare). 
Den är även väldigt robust och pålitlig vilket gör att den funkar bra ute på fältet.  [4] 

Testutrustning har fyra spänningsutgångar som kan generera upp till 4 x 300 V. Den har även 
6 strömutgångar som kan leverera 6 x 32 A med en möjlighet att parallellkoppla för att kunna 
leverera 3 x 64 A eller en strömutgång som kan leverera upp till 128 A. Den har även ett 
flertal binära utgångar och ingångar som kan användas för att mäta reaktionen från 
testobjektet. [4] 



 
 
 

 
Figur 9. OMICRON CMC 356. 

 

6.3 Programvaran 
Programvaran Test Universe är framtagen för att kunna styra CMC utrustningen från en dator 
på ett så smidigt sätt som möjligt. Programvaran har ett flertal olika funktioner som manuell 
testning från en dator, använda sig av semiautomatiserade program för att testa reläskydd, 
möjlighet att göra tester för särskilda reläskydd som t.ex. distansskydd eller differentialskydd 
och programvaran finns även tillgänglig på 15 olika språk som kan ändras när som helt. [5] 

De två ”testfunktionerna” som användes för jobbet var QuickCMC och Advanced Distance. 
QuickCMC används för manuell testning och är väldig snabb och har en väldig enkel 
”interface” som gör att det blir enkelt att göra olika tester. QuickCMC erbjuder kraftfulla 
funktioner och kan användas till alla olika reläskydd som t.ex. distansskydd eller 
differentialskydd.  



 
 
 

Advanced Distance är skapat för att just testa distansskydd. Man använder sig av tre olika 
tester för att kunna kontrollera om distansskyddet fungerar som det ska och om 
inställningarna stämmer.  Dessa test är följande:  

Shot mode: Detta test används för att kunna kontrollera enskilda zoner. Testet kontrollerar så 
att zontiden stämmer överens med de inställningar man har gjort. Man kan göra vilka 
testpunkter man vill och kan även använda sig av testpunkter utanför de olika zonerna för att 
se om skyddet får en trip. Man kan definiera en testpunkt i ett polärt koordinatsystem(Z, Phi) 
eller kartesiskt koordinatsystem(R, X). [5]   

 

 

Figur 10. Visar hur det kan se ut med ”shot mode” de mindre cirklarna är testpunkter som har gjorts manuellt.  

Check mode: Detta test är utformat för att kunna testa zonernas tolerans och triptid. För att 
göra detta test så kan man rita en linje över de zonerna man vill testa manuellt eller genom att 
definiera en startpunkt, en vinkel och en längd. Sedan gör programmet ett antal olika 
testpunkter automatiskt på denna linje.   [5] 



 
 
 

 
Figur 11 visar hur ett “check mode” test kan se ut. De mindre cirklarna är testpunkter som har gjorts automatiskt av 
programmet som följer linjen som är utritat manuellt.  

 

Search mode: Detta test är utformat för att hitta den exakta räckvidden av en individuell zon. 
Det finns inte olika testpunkter för detta test utan endast en linje. Oftast görs detta test till lite 
äldre reläskydd. [5] 

 
Figur 12 visar hur ett ”search mode” test kan se ut. På figuren så kan man se fyra olika linjer som har ritats manuellt i 
programmet.  



 
 
 

 

 

6.3.1 Semiautomatiskt program 
Programvaran har möjlighet att skapa semiautomatiserade program för att kunna testa ett 
reläskydd. Vilket kan förenkla hela processen för en eftersom man kan göra fördefinierade 
tester för reläskyddet. Man använder sig av OMICRON Control Center(OCC) för att skapa 
ett program, OCC använder sig av skriptverktyg för att nå automation. I detta arbete så 
testades ett distansskydd från MiCOM, testerna som gjordes var för att kunna kontrollera att 
reläskyddsinställningar stämde. Det finns även möjlighet att importera 
reläskyddsinställningar till programmet så att man inte behöver göra dessa inställningar 
manuellt. [5] 

 
Figur 13. OCC programvara.  

 

I programvaran så måste man välja vad för hårdvarukonfiguration som används för att kunna 
göra tester. Man kan sedan göra de olika testen med Test Module i detta fall så användes 
Advanced Distance för att kunna testa reläskyddet. Det finns en möjlighet att även importera 
de inställningar man redan har gjort för reläskyddet för att sedan göra de tester som har 
inprogrammerats.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

7 Test av reläskydd 
Reläskyddet testades med tre olika test, dessa var shot test, check test och Search test.  

 
Figur 14. Visar hur shot test gick. 

Denna bild visar hur det gick med testet, som man kan se så blev alla testpunkter gröna vilket 
betyder att reläskyddsinställningar stämmer överens med programvarans inställningar.  

 

 



 
 
 

 
Figur 15. Check test resultat. 

För check testet så användes fyra olika linjer för att kunna testa flera olika testpunkter.  

 

 
Figur 16. Search test som gjordes för reläskyddet.  

Från figuren ovan kan man se det search test som gjordes, zonernas räckvidd stämmer 
överens med de inställningar som gjordes.  



 
 
 

8 Slutsats 
Företagets inköp av den nya testutrustningen var en god investering då den nya 
testutrustningen har många funktioner som kan hjälpa företagets anställda med sina test av 
reläskydd ute på fältet.  

8.1 Reläskydd 
Resultaten för testen som gjordes för distansskyddet gick igenom vilket man kan se i resultat. 
De olika zonernas värden valdes efter vanliga förhållande ute på fältet vilket kan ses under 
reläskyddsinställningar. 

 

8.2 Testutrustning 
Testutrustningen användes för att kunna testa reläskyddet och kunna få fram data från 
skyddet. Det finns väldigt många olika funktioner som kan göras med denna testutrustning 
men eftersom endast distansskydd användes för arbetet så prioriterades funktioner som var 
relevant för just distansskyddet.  

8.3 Programmet 
Det semiautomatiska programmet som gjordes har möjlighet att testa distansskydd, det var 
även inprogrammerat den hårdvarukonfiguration som användes men kan ändras vid behov. 
Det finns möjlighet att kunna importera in inställningar från reläskyddet för att slippa göra 
alla inställningar i programmet manuellt. När man har gjort de olika inställningarna så kan 
man använda sig av de inprogrammerade testen för att kontrollera reläskyddet.  



 
 
 

9 Diskussion 
Den nya testutrustning som Rejlers AB har införskaffat kan användas för att testa alla olika 
reläskydd som finns idag. Testutrustningen har en viss inlärningskurva särskilt programvaran 
pga. dess stora omfattning. Men möjligheten att kunna skapa ett semiautomatiskt program gör 
det betydligt lättare att kunna använda sig av testutrustning på fältet eftersom det minskar 
tiden som krävs att göra olika test. I detta arbete så prioriterade man dock vissa funktioner för 
att kunna testa det specifika distansskyddet som fanns tillgängligt.  

Reläskyddet använde sig av inställningar som är vanliga, men man använde sig av tre olika 
zoner istället för de vanliga fyra zonerna. Eftersom den fjärde zonen oftast används som en 
reservzon och det finns möjlighet att ställa in tider som sker utanför zonerna vilket man kan 
se i resultatet.  

Resultatet från det semiautomatiska programmet kom inte som en överraskning eftersom det 
har gjorts liknade test på distansskyddet innan programmering påbörjades. Programmeringen 
visade sig ha viss inlärningskurva för att kunna lära sig programmeringen och hur det 
funkade. Det fanns inte så mycket information om programmeringen vilket försvårade för en.  
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