DISTANSEVERN I DISTRIBUSJONSNETT

Velkjente produkter – nye bruksområder.

Småkraftverk i distribusjonsnett
Tilknytning av småkraftverk på distribusjonsnivå fører
til utfordringer rundt spenningskvalitet og endret
strømflyt i nettet. Potensielle spenningssprang øker
med antall småkraftverk. Eier av distribusjonsnettet
er pålagt å sørge for god spenningskvalitet og stabil
strømforsyning. Småkrafteieren ønsker best mulig
avkastning på sin investering ved å levere mest mulig
strøm. Småkraftverk kan også ha en positiv
innflytelse både på spenningsforhold og
forsyningsstabilitet. Nytteverdien av fornybar energi
er udiskutabel. Vern benyttes for å bedre
forsyningssikkerhet/‐kvalitet, samt å redusere
skadeomfang på feilsted og derved bedre
personsikkerhet.
Løsning :

Felles målsetting :
• Reduserte spenningssprang oppnås ved å
opprettholde produksjon fra småkraftverk.
• Rask feilklarering er nødvendig for at småkraftverk
på friske avganger ikke skal falle ut.
• Selektivitet ved strømflyt i begge retninger hindrer
uønskede utkoblinger.

Distansevern på utvalgte linjeavganger fra
transformatorstasjon.
Jacobsen Elektro har utviklet et godt
egnet, brukervennlig og rimelig
distansevern til dette formålet.

Reflex 2002 :
• 3 impedanssoner er tilstrekkelig
• Brukervennlig
• Kostnadseffektivt
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Reduserte spenningssprang
Dersom produksjon fra alle småkraftverk i et
11/22 kV nett faller ut ved en kortslutning på en
avgang i samme nett, vil man kunne få et stort
spenningssprang. Spenningsspranget vil være
lavere dersom småkraftverk på ikke feilrammede
avganger ligger med sin produksjon mot nett
under og etter feilklaring. Unødvendig utkobling
av småkraftverk har også kostnadskonsekvens for
småkrafteier i form av tapt vann og kostnader ved
oppstart.

Deteksjonsnivå
Overstrømvern kan ikke detektere
kortslutningsstrømmer lavere enn maksimal
laststrøm.
Distansevern kan detektere og klarere
kortslutningsstrøm langt under maksimal
laststrøm (ned til 10% av merkestrøm).

Rask feilklarering
Kortslutning i 11/22 kV nettet medfører
spenningssynkning på generatorklemmer i
småkraftverket. Spenningssynkning medfører at
generator blir svakere bundet til regionalnettet. Jo
større spenningssynkning desto raskere utkobling
av feilsted kreves for at generator skal kunne
opprettholde sin produksjon (være transient
stabil).
Kortslutning nær transformatorstasjon medfører
at småkraftverkenes binding til regionalnettet
svekkes mer enn ved kortslutning langt ute i
nettet. Rask utkobling av feil nær
transformatorstasjon er viktigere enn om feilen er
lengre unna.
I 11/22 kV nett er linjeavgangene tradisjonelt
beskyttet med overstrømsvern. Flere vern
nedstrøms i nettet gir lengre feilklareringstid for
feil nær transformatorstasjon.
Distansevern sikrer rask feilklarering for
nærliggende kortslutninger, samtidig som
selektivitet mot etterfølgende vern ivaretas.
Selektivitet
Småkraftverk vil ved kortslutning på naboavgang
bidra til kortslutningsstrøm. Strømflyten gjennom
avgangsvern i transformatorstasjon kan som følge
gå begge veier. Største kortslutningsstrøm mot
samleskinne kan overgå minste kortslutnings‐
strøm mot linjeende. Ett vanlig overstrømvern kan
ikke skille på retning av strømflyt og er i slike
situasjoner uegnet.
Distansevern skiller mellom feil fremover på egen
avgang og bakover mot samleskinne/naboavgang.
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