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Insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköturvallisuustestauslaboratorion sähköverkon
vaatimukset etenkin laboratorion pätevyysvaatimusten ja akkreditoinnin näkökulmasta. Työ
toteutus ajoittui toimeksiantajayrityksen laboratorion muuton sähkösuunnittelun kanssa
päällekkäin. Tavoitteena oli yhteistyössä sähkösuunnittelun ja laboratorion edustajien
kanssa varmistua siitä, että rakennettava laboratorio täyttää sähköverkon osalta akkreditoinnin ja liiketoiminnan vaatimukset.
Työtä varten käytiin läpi lukuisia alan yleis- ja tuotestandardeja ja haastateltiin testaustoiminnan asiantuntijoita. Lähtötietojen kartoituksessa havaittiin oleellisimpien asennusmääräyksistä poikkeavien vaatimusten olevan IECEE:n ohjeistukset jännitteen vaihtelusta ja eri
tuotestandardien vaatimukset prospektiiviselle oikosulkuvirralle testauspisteessä.
Eri ratkaisuvaihtoehtoja käytiin läpi sähkösuunnittelun ja testausliiketoimintojen edustajien
kanssa työn edetessä useasti ja tehtiin päätökset halutusta kapasiteetista testaustiloittain.
Päätöksissä pyrittiin kartoituksen perusteella ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin
myös tulevaisuuden tarpeet verkon muutoksille.
Tehdyn työn perusteella valittiin rakennettavaan laboratorioon sopivat ratkaisut ja opastettiin sähkösuunnittelua tavallisesta toimistorakentamisesta poikkeavien osien huomioimisessa. Työn aikana saatiin arvokasta tietoa siitä, kuinka eri testausjärjestelmien vaatimukset laboratorion sähköverkolle voidaan toteuttaa.
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CTF

Customers Testing Facility. Asiakkaan testautila.

CTL

Committee of Testing Laboratories. IEC:n alla toimivista laboratorioista
koostuva yhteistyökomitea.

IEC

International Electrotechnical Commission. Kansainvälinen sähköalan
standardisointijärjestö.

IECEE

System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components. IEC:n sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden
arviointiin keskittyvä toimielin.

NCB

National Certification Body. Kansallinen sertifiointielin.

NRTL

Nationally Recognized Testing Laboratory. Yhdysvalloissa kansallisesti
tunnustettu testauslaboratorio.

PSCC

Prospective Short Circuit Current. Prospektiivinen oikosulkuvirta.

THD

Total Harmonics Distortion. Kokonaissärö.

UL

Underwriters Laboratories. Pohjois-Amerikan sähköturvallisuusstandardoinnissa oleellisesti mukana ollut testaus- ja sertifiointiorganisaatio.

UPS

Uninterrupted Power System. Keskeytyksetön syöttöjärjestelmä.
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1

Johdanto

Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa IEC-järjestelmän sähköturvallisuustestauslaboratorion muuton yhteydessä vaadittavat ominaisuudet sähkötestauslaboratorion sähköverkolle. Tavoitteena on myös varmistaa, että sähkösuunnittelussa otetaan kaikki tavanomaisesta toimistorakentamisesta poikkeavat vaatimukset huomioon projektin varhaisessa vaiheessa ja näin välttää lisätöistä aiheutuvia turhia kuluja.

Yleiset vaatimukset rakennusten sähköverkon rakentamiselle Suomessa määritellään
pääasiassa sähköturvallisuuslaissa. Sähköturvallisuuslain §31 mukaan sähkölaitteiston
tulee täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset muun muassa sähköiskulta ja tulipalolta
suojausta vastaan [1]. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistuksen mukaan nämä
vaatimukset täytetään, jos asennuksissa noudatetaan Tukesin ohjeessa luetteloituja
standardeja. Näistä standardeista rakennusten osalta kattavin on standardisarja SFS
6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset. Sarjaan kuuluu 39 standardia, jotka on kerätty SFS-käsikirjaan 600-1:2017. [2.]

Testauslaboratorioiden testipaikkojen asennuksessa sovelletaan asennusmääräysten lisäksi standardia SFS EN 50191 Sähköisten testauslaitteistojen asennus ja käyttö [3].
Vaikka standardi SFS EN 50191 ei varsinaisesti koske testausasennusten virransyöttöä,
täytyy sen vaatimusten täyttämiseksi ottaa joitakin asioita huomioon myös rakennuksen
sähköverkon suunnittelussa esimerkiksi hätäpoiskytkennän osalta [4, kohdat 1.3 ja
4.1.3].

Myös syötetyn jännitteen laadulle on asetettu yleisesti hyväksyttyjä vaatimuksia. Standardi SFS EN 50160 Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet antaa raja-arvoja muun muassa jännitteen ylä- ja alarajoille ja särölle. Koska SFS EN
50160 on rajattu koskemaan jännitteen ominaisuuksia jakeluverkon kuluttajan liittymiskohdassa, voidaan olettaa standardissa annetut arvot suuntaa antaviksi raja-arvoiksi
muuntamosta mitattavan jännitevaihtelun osalta rakennuksen sisäistä jakeluverkkoa
suunniteltaessa. Rakennuksen sisällä tapahtuvalle jännitteenalenemalle on suositeltu
standardissa SFS 6000-5-52 liitteessä 52G kohteesta riippuen 3–8 % [5; 6].
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Lain ja standardien vaatimusten lisäksi testauslaboratorion verkon vaatimusten määrittelyssä täytyy ottaa huomioon eri sertifiointijärjestelmien asettamat vaatimukset laboratorion infrastruktuurille. Lainsäätäjän näkökulmasta oleellista on turvallisuusvaatimusten
täyttyminen ja haitattomuus käyttäjälle ja ympäristölle. Sertifiointijärjestelmien näkökulmasta tärkeämpää on kuitenkin verkon ominaisuuksien harmonisointi ja riittävä testauskapasiteetti. Jotta vaaditut testit tehdään kaikkialla maailmassa varmasti samalla tavalla
ja samoissa olosuhteissa, on pyritty erilaisilla säännöillä, ohjeilla ja auditoinneilla varmistamaan tiettyjen ominaisuuksien toteutuminen.
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2.1

Sähköturvallisuustestaus maailmalla

IEC ja kansainvälinen testaustoiminta

IEC, International Electrotechnical Commission on tuottoa tavoittelematon, useiden valtioiden tukema 1906 perustettu organisaatio, jonka tavoitteena on julkaista harmonisoituja sähköteknisiä standardeja ja hallinnoida vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmiä sähköisten laitteiden, laitteistojen, palveluiden ja järjestelmien saralla. IEC koostuu
jäsenistään eli kansallisista komiteoista (NC, National Commitees), jotka ovat yleensä
kansallisia standardisointijärjestöjä. Nämä kansalliset komiteat nimittävät asiantuntijaryhmät, joita Suomessa kutsutaan seurantaryhmiksi (SR), ja kansalliset standardisointikomiteat (SK). Ryhmien tarkoituksena on laatia alan kansalliset standardit, osallistua
kansainväliseen standardisointityöhön ja seurata sitä. Suomea kansallisena komiteana
IEC:ssä edustaa SESKO Ry. [7; 8]

Organisaationa IEC jakautuu kolmeen osaan, jotka on esitelty kuvassa 1. Standardization Management Board koostuu pääasiassa reilusta sadasta teknisestä komiteasta (TC,
Technical Commitees) ja sadasta alikomiteasta (SC, Sub Commitees), joissa luodaan
kansainväliset IEC-standardit. Jokainen komitea on perehtynyt tiettyyn standardialueeseen ja keskittyy oman alansa kehitystyöhön.

Market Strategy Board keskittyy suurten trendien kartoittamiseen ja tulevaisuuden standardisointitarpeiden selvittämiseen.
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Conformity Assesment Board koostuu organisaatioista, joiden tavoitteena on luoda järjestelmällisiä vaatimustenmukaisuuden varmistamisjärjestelmiä eri sähköalan tuotteille.
Näitä ovat mm. IECRE (Sertifiointijärjestelmä uusiutuvan energian sovelluksissa käytettäville laitteille), IECEx (Sertifiointijärjestelmä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäville
laitteille) ja IECEE (Laajasti sertifiointiorganisaatioiden hyväksymä kansainvälinen testausjärjestelmä sähkölaitteiden standardinmukaisuuden varmistamiseksi). [9; 10]

Kuva 1. IEC:n organisaatiokaavio [10].

IECEE ja Certification Boby-järjestelmä

IECEE CB-järjestelmän on tarkoitus madaltaa valtioiden välisen kaupankäynnin kynnystä yhtenäistämällä kansallisia standardeja yhteistyössä kansallisten organisaatioiden
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kanssa. Esimerkiksi ilmastollisista olosuhteista johtuvia kansallisia poikkeuksia on standardisoinnissa kuitenkin pakko hyväksyä, mutta usein niiden aiheuttamat muutokset voidaan tarkastaa helposti CB-raportin pohjalta. Järjestelmän edut kuluttajille ja valmistajille
ovat kiistattomat, mutta silti eräät valtiot pyrkivät luomaan esteitä kaupankäynnille esittämällä valheellisia kansallisia vaatimuksia tukeakseen oman maansa tuotantoa. Järjestelmä on kuitenkin 53:lla jäsenmaallaan laajin tällä hetkellä käytössä oleva sähkölaitteiden hyväksyntään tarkoitettu maailmanlaajuinen järjestelmä.

CB-hyväksyntä sähkölaitteelle ei ole sellaisenaan sertifikaatti tai hyväksyntä minkään
jäsenmaan markkinoille, vaan IECEE:n tavoitteena on harmonisoida sähkölaitteiden turvallisuustestausta niin, että hyväksyttämällä laitteensa järjestelmään kuuluvassa kansallisessa sertifiointielimessä (National Certification Body, NCB) hyväksyntä kelpaa kaikissa järjestelmään kuuluvissa maissa kansallisen sertifioinnin tai yrityskohtaisen sertifiointimerkin myöntämisen pohjaksi. [11, s. 21–23.]

Yhdellä jäsenmaalla voi olla useampia NCB:tä ja NCB:lla voi olla useampia testauslaboratorioita. Suomen NCB on SGS Fimko Ltd, jolla on 12 toiminnassa olevaa testauslaboratoriota. Näistä laboratorioista kaksi sijaitsee Suomessa. [9.]

2.2

Turvallisuustestaus EU:n markkina-alueella

Euroopan unionin sisämarkkinoille pääsemiseksi markkinoille saatettavan sähkölaitteen
tulee täyttää vähintään unionin pienjännitedirektiivin ja kansallisen sähköturvallisuuslain
edellyttämät vaatimukset. Sähköturvallisuusvaatimusten lisäksi tulee varmistua siitä, että
laite täyttää EMC-direktiivin ja RoHS-lainsäädännön vaatimukset. Varsinaista sertifiointia ei myytäville sähkölaitteille tarvitse välttämättä hankkia, vaan valmistajien odotetaan
itse vakuuttavan tuotteensa vaatimustenmukaisuuden. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES valvoo sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuutta pistokokeisiin ja
käyttäjien ilmoituksiin perustuvalla markkinavalvonnalla. CE-merkillä (Conformité Européene) ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja, maahantuoja tai jakelija ilmoittaa tuotteensa täyttävän nämä vaatimukset. Tämä riittää kaikissa EU-maissa tuotteen markkinoille saattamiseksi ja varmistaa vapaan liikkuvuuden unionin jäsenvaltioiden välillä. [12; 11, s.17]
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Unionin alueella on kuitenkin yleisesti käytössä useita vapaaehtoisia sertifiointimerkkejä,
joilla valmistaja voi erottua markkinoilla edukseen. Vastuu laitteen turvallisuudesta on
aina sen valmistajalla vaikka tuote olisikin sertifioinnin piirissä. Hyvämaineiseksi tunnetun yrityksen sertifiointitestaus antaa valmistajalle kuitenkin varmuuden siitä, että kaikki
tarvittavat turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon. Useat näistä merkeistä ovat peräisin valtiollisilta tahoilta ajalta ennen Euroopan unionia, kuten Suomen FI-merkki, mutta
myös laajemmin tunnettuja sertifikaatteja on saatavilla.

FI-merkki

Vaikka Euroopan talousalueella ei vaadita sähkölaitteelle ulkopuolisen tahon suorittamaa sertifiointia, on sellainen kuitenkin mahdollista hankkia. Suomessa ja muissa pohjoismaissa hyvin tunnettu FI-merkki on SGS Fimko Oy:n sertifiointimerkki, joka ilmaisee,
että tuote täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Valmistaja voi tuotteensa sertifioimalla varmistua siitä, että välttyy markkinavalvonnan aiheuttamilta kalliilta takaisinkutsuilta ja on varmasti noudattanut kaikkia myyntialueella vaadittavia standardeja ja
vaatimuksia. FI-sertifiointi ei siirrä kuitenkaan vastuuta vaatimustenmukaisuudesta pois
valmistajalta eikä korvaa CE-merkkiä. FI-merkki voidaan yleensä myöntää aiemmin tehdyn CB-sertifioinnin pohjalta. [13.]

GS-merkki

Saksan liittovaltioiden omistama GS (Geprüfte Sicherheit) sertifikaatti, jota ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) hallinnoi on Saksan versio Suomessa tunnetusta
FI-merkistä. Suomen käytännöstä poiketen GS-merkki on Saksassa tunnustettu paikallisessa tuoteturvallisuuslaissa. Sertifikaatin hankkiminen helpottaa Saksan markkinoille
pääsyä huomattavasti ja se on kautta maailman yleisesti tunnettu tae tuotteen turvallisuudesta. Se ei kuitenkaan ole pakollinen minkään alueen markkinoille pääsemiseksi,
joten vertaus FI-merkkiin on osuva. [14; 9; 15, osio 5.]

ENEC-merkki

ENEC-merkki on Euroopan laajuinen sertifiointimerkki, joka ei identifioidu mihinkään tiettyyn valtiolliseen tahoon tai yritykseen, kuten useimmat muut merkit vaan toimii itsenäisenä organisaationa ETICS:n (European Testing Inspection Certification System) alla,
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jonka omistavat erilaiset unionin laajuiset tahot kuten Euroopan komissio ja Euroopan
kuluttajaorganisaatio BEUC. [16] ENEC-merkkiä myöntää 25 eurooppalaista sertifiointitahoa, joista yksi on SGS Fimko Suomessa. [17.]

2.3

EU:n ulkopuoliset järjestelmät

Useilla EU:n ulkopuolisilla mailla on omia sertifiointijärjestelmiään ja paikallisia vaatimuksia sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Näistä merkittävimpinä taloudellisen toimeliaisuuden ja kaupankäynnin osalta voidaan pitää Yhdysvaltoja ja Kiinaa.

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa työministeriön (Department of Labor) alainen viranomainen Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) edellyttää, että useat sähkölaitteet, joita voidaan käyttää työpaikoilla, täytyy olla hyväksytty niin sanotun Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) toimesta [18]. USA:ssa käytetään vaatimustenmukaisuuden arviointiin pääasiassa Underwriters Laboratoriesin (UL) luomia standardeja, joita on pyritty
yhä enemmän harmonisoimaan IEC-standardien kanssa. OSHA ei edellytä minkään tietyn yrityksen sertifiointimerkin käyttöä tarkastetussa tuotteessa vaan mikä tahansa
NRTL:n rekisteröity sertifiointimerkki riittää kertomaan kuluttajalle, että tuote täyttää
OSHA:n turvallisuusvaatimukset. Näitä merkkejä myöntäviä laboratorioita on tällä hetkellä 19 kappaletta. Laboratoriot ovat pääasiassa suuria testaus- ja tarkastuskonserneja
kuten Intertek, UL ja TUV. Kuvassa 2 on esitetty eräiden laboratorioiden NRTL-sertifiointimerkkejä. Jokaisella laboratoriolla voi olla useita tunnustettuja toimipisteitä. Ainoa Suomessa sijaitseva NRTL-laboratorion toimipiste on SGS North American yhtenä yhdeksästä testauslaboratoriosta toimiva SGS Fimko Oy. [19; 11, s. 19–21]

Kuva 2. NTRL-sertifiointimerkkejä [19].

Kiina
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China Compulsory Certification eli CCC on pakollinen sertifiointi useille Kiinan markkinoille saatettaville tuotteille. Kiinan viranomaiset hyväksyvät CB-sertifikaatin tietyillä
edellytyksillä kansallisen sertifioinnin perusteeksi, mutta saattavat silti haluta oman testinäytteensä tarkempaa arviointia varten. CCC-järjestelmän kaikki testauslaboratoriot sijaitsevat Kiinan valtion rajojen sisällä. [20.]
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Vaatimukset testilaboratorion sähköverkolle

Ylin IECEE:n alla toimivalle testauslaboratoriolle vaatimuksia asettava dokumentti on
standardi ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys; Yleiset vaatimukset. Standardi ei ota kantaa teknisiin suureisiin, kuten jännitteen vaihtelun rajoihin
tai ympäristön lämpötila-arvoihin, mutta se velvoittaa, että laboratorion varustelun, muun
muassa energianlähteiden on oltava sellaisia, että testaukset voidaan tehdä oikein. Näiden olosuhteiden säilymistä tulee myös seurata ja valvoa. [21, kohta 5.3.]

Kaikkia laboratorion pätevyysalueessa lueteltujen standardien mukaisia testejä ei ole
kuitenkaan pakko pystyä toteuttamaan laboratorion tiloissa. IECEE:n nettisivuilta löytyy
jokaisen standardin tietosivulta lista standardissa tarvittavista testilaitteista (Testing
Equipment List), jossa on mainittu omana sarakkeenaan myös, onko kyseinen standardin kohdan testaus mahdollista suorittaa alihankintana. Tällaisia voivat olla testit, jotka
vaativat kalliita, mutta harvoin käytettyjä laitteistoja, esimerkiksi suuritehoiset (yli 10kA)
oikosulkukokeet kytkimille tai katkaisijoille. Alihankinnan mahdollistava poikkeuksia on
joitakin, mutta pääasiassa laboratorion tulee pystyä suorittamaan kaikki tuotestandardissa määritellyt testit. [22.]

3.1

IECEE Operational Document 5010

IECEE:n Committee of Testing Laboratories (CTL) julkaisee verkkosivuillaan ohjeita,
sääntöjä ja oppaita järjestelmään kuuluville testauslaboratorioille. Näistä dokumenteista
löytyy lomakepohjia, vaatimusluetteloita ja yksityiskohtaisia teknisiä ohjeistuksia [23].
Testauskäyttöön tarkoitettavan sähkösyötön vaatimuksia koskeva OD 5010 - Procedure
for Measuring Laboratory Power Source Characteristics määrittelee vaatimukset testat-
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tavaa laitetta syöttävälle verkolle tai teholähteelle. Dokumentin tarkoituksena on harmonisoida eri laboratorioiden olosuhteet, jotta testaus olisi mahdollisimman toistettavaa.
Määritettyjen raja-arvojen on tarkoitus estää syöttävän verkon ominaisuuksien vaihtelusta aiheutuvat muutokset testattavassa kappaleessa. Jännitteen, taajuuden tai särön
muutokset syöttävässä verkossa voivat aiheuttaa muutoksia testattavan näytteen lämpötilassa tai vuotovirrassa. [24, kohta 1.2.]

Dokumentin ohjeet koskevat ainoastaan syöttöjä, joilla testattava laite sähköistetään.
Mittauksissa tarvittaville apusähköille, kuten mittareiden syötöille, ei ole CTL:llä vaatimuksia. Ohje ei myöskään ota kantaa tasajännitteisiin syöttöjärjestelmiin tai EMC-testeissä vaadittaviin syöttöihin. [24, kohta 2.6.]

OD5010 antaa yksityiskohtaisen ohjeen siitä, kuinka teholähteen ominaisuuksia arvioiva
mittaus suoritetaan. Ohjeessa esitellään myös suureiden vaihtelun laskentatavat ja esimerkkipohja raportointia varten. Mittaus suoritetaan kaikkien testaukseen käytettävien
ryhmien huonoimmasta mahdollisesta mittauspisteestä eli sähkökuvista selvitetyistä pisimmistä kaapelipituuksista, joiden voidaan olettaa olevan kuormitettuna jännitteenalenemaltaan suurimmat. Taajuuden ja särön mittauksissa voidaan valita tarpeeksi kattavat
mittauspisteet, jotka kuvastavat verkon ominaisuuksia riittävästi.

Aluksi mittaus suoritetaan kuormittamattomana yhden tunnin ajan sopivalla mittausintervallilla. Tämän jälkeen mitattavaan piiriin lisätään resistiivinen kuorma niin, että saavutetaan piirin nimellinen kuormitusvirta. Yleensä normaaleissa suojakosketinpistorasioissa
nimellisvirraksi on määritelty 16 A. Jännitteen stabilointitavasta riippuen kuorman kytkemishetkellä voi esiintyä 3 % rajan ylittävä notkahdus jännitteessä, ennen kuin järjestelmä
ehtii korjaamaan jännitteenaleneman. Ohje ei anna varsinaista vaatimusta tämän korjauksen nopeudelle, mutta perinteiset sähkömekaaniset jännitestabilisaattorit pystyvät
korjaamaan jännitteen 0,15–1 sekunnissa [25]. Nimellisvirralla kuormitettuna tallennetaan jännite syöttöliittimistä taas tunnin ajan [24, kohta 9.1.6]. Jännitteen vaihteluväli ei
saa mittausten aikana ylittää ±3 % valitusta testausjännitteestä. Jännitteen särö ei saa
mittausjaksolla ylittää 5 %, eikä mitattu taajuus saa vaihdella mittausjaksolla enempää
kuin ±2 % nimellisestä taajuudesta [24 kohta 8.1]. Sama mittaus pitää suorittaa jokaisella
yhdistelmällä eri jännitteitä ja taajuuksia, joilla kulutuspistettä oletettavasti käytetään [24,
kohta 9.1.8]. Koska myös säädettävät teholähteet kuuluvat tarkastelun piiriin, täytyy siis
esimerkiksi teholähteissä, joista syötetään 60 Hz:n taajuutta suorittaa mittaukset sekä
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50 että 60 Hz:n taajuudella ja mahdollisesti Euroopassa käytettävistä poikkeavilla jännitetasoilla.

Jos mittauspiste ei täytä vaatimuksia jännitteenaleneman osalta kuormitettuna nimellisvirrallaan, voidaan mittaus suorittaa alennetulla virralla. Tällöin kulutuspisteessä on selkeästi merkittävä suurin sallittu virta, jolla pistettä voidaan käyttää. [24, kohta 9.1.7.]

Mittaukset tulee suorittaa uudelleen aina kun järjestelmään suoritetaan muutostöitä tai
korjauksia, jotta voidaan varmistua vaatimusten täyttymisestä myös niiden jälkeen [24,
kohta 5.1]. OD5010 kohta 5.2 viittaa IEC 17025 kohtaan 5.3.2, joka velvoittaa laboratorion valvomaan ja tarkkailemaan testausolosuhteiden tilaa, mutta ei anna tarkkoja vaatimuksia siitä, kuinka usein esimerkiksi jännitteen laadun mittaus pitäisi suorittaa, jos muutoksia syöttävään verkkoon ei ole tehty. Esimerkiksi vuosittaista mittausta voidaan pitää
teholähteille riittävänä, sillä se on havaittu riittäväksi monien muidenkin testauslaitteiden
kalibrointivälinä.

3.2

Underwriters Laboratories -standardien vaatimukset

Koska työssä tarkasteltava laboratorio on myös Yhdysvaltojen viranomaisten hyväksymä NRTL, selvitettiin SGS US -sertifiointiyksikön johtajalta aiheuttavatko heidän paikalliset vaatimuksensa, eli pääasiassa UL-standardit, poikkeavia vaatimuksia testauksessa käytettävälle sähköverkolle. Saadun tiedon mukaan NRTL:tä arvioitaessa sähköverkon vaatimuksia ohjaavat samat CTL:n ohjeistukset kuin CB-laboratorioitakin eli käytännössä dokumentti OD-5010. [26.]

3.3

Laitestandardit

Useat eri IEC-laitestandardit määrittävät reunaehtoja sähköverkolle, jossa tarkasteltavan
tuotteen testaus suoritetaan. Näitä vaatimuksia ei ole kerätty mihinkään standardiin kootusti, vaan testauslaboratorion tarpeet määrittyvät sille akkreditoidun pätevyysalueen perusteella. Eri tuotealueiden asiantuntijoita haastattelemalla kartoitettiin laitestandardit,
joiden vaatimukset sähköverkolle olivat haastavimmat, ja täten myös määräävät verkon
suunnittelussa. Pätevyysalueen tai standardien sisällön muuttuessa myös vaatimukset
voivat muuttua. Tarkoituksena on kuitenkin kartoittaa yleiskuva aiheesta päätöksenteon
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pohjaksi sille, kuinka paljon sähköverkon perusinfrastruktuuriin halutaan laboratorion rakentamisen yhteydessä investoida.

3.3.1

IEC 60947 Pienjännitekytkinlaitteet

Standardisarja IEC 60947 sisältää kahdeksan osaa, joista ensimmäinen sisältää yleiset
vaatimukset kaikille tarkentaville tuotestandardeille. Jos tuotestandardissa ei ole poikkeavia vaatimuksia, viitataan siinä kohdassa osaan yksi. Sarjan tuotestandardit ovat
seuraavat:
•

60947-2: Osa 2: Katkaisijat

•

60947-3: Osa 3: Kytkimet, erottimet, kuormanerottimet ja varokekytkinyhdistelmät

•

60947-4: Osa 4: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet

•

60947-5: Osa 5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkentäelementit

•

60947-6: Osa 6: Monitoimintaiset kytkinlaitteet

•

60947-7: Osa 7: Avustavat laitteet. [27 s. 9]

Nämä tuotestandardit ovat laboratorion sähköverkon kapasiteetin mitoituksen kannalta
oleellisimmat, sillä pienjännitekytkinlaitteiden oikosulkusuorituskykyyn liittyvissä testeissä käytetään testattavan tuotteen mitoituskatkaisukyvyn mukaista testivirtaa. Tällaisia testejä ovat oikosulkuvirtojen sulkemis- ja katkaisukyky sekä oikosulkukestävyystestit. Koska kyseisen standardin testilaiteluettelo antaa mahdollisuuden suorittaa 10 kA:n
nimellisvirran ylittävät oikosulkutestit alihankintana [28, s. 1], voidaan sähköverkko mitoittaa niin, että prospektiivinen testivirta testipiiriä syöttävissä navoissa on esimerkiksi
12 kA. Näin varmistutaan siitä, että vaadittu testivirta saadaan kulkemaan testipiirin läpi,
vaikka piirissä on mukana testattavan laitteen ja liitosjohtimien impedanssit. Kuvassa 3
on esitetty periaatteellinen kuva tällaisten oikosulkukokeiden suorittamiseen soveltuvasta testauspiiristä. Jotta haluttu virta saadaan kulkemaan testattavan näytteen D läpi,
pitää syöttävää verkkoa suunniteltaessa huomioida testilaitteiston impedanssin aiheuttama virran rajoitus.
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Kuva 3. Kokeen piirikaavio kolminapaisen laitteen oikosulun sulkemis- ja katkaisukykyjen tarkastamiseksi [27, kuva 11].

Oikosulkukykyyn liittyvien testien vaatimusten lisäksi myös toiminnalliseen suorituskykyyn, eli sulkemis- ja katkaisukykyyn liittyvissä testeissä on määritelty yleinen vaatimus
testijärjestelyä syöttävän verkon kapasiteettiin liittyen seuraavasti:
b) Prospektiivinen virta laitteen syöttöliittimissä ei saa olla vähemmän kuin kymmenkertainen koevirta tai 50 kA. Arvoista pätee pienempi. [27, kohta 8.3.3.5.2 b.]

Näin ollen 10 kA:n oikosulkutestejä varten mitoitettu syöttöjärjestelmä olisi kapasiteetiltaan riittävä 1000 ampeerin nimellisvirran toiminnallisen suorituskyvyn testeihin, kun oletetaan, että molemmat testit tehdään samassa pisteessä.

Standardissa ei määritellä testattaville tuotteille mitoitusjännitteitä, vaan valmistaja määrittelee tuotteensa käyttöjännitteet, virrat ja näiden yhdistelmät eri käyttöluokkia ja sovelluksia varten [27, kohta 4.3.1.1]. Koska portaaton jännitteen säätö pienjännitepuolella on
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haastavaa toteuttaa niin, että suuri prospektiivisen virran arvo säilytettäisiin, on mahdollisesti tarpeen tuottaa testauksessa käytettävät jännitteet keskijännitemuuntajan väliulosotoilla sopivaksi havaituilla portailla. Keskijännitepuolta säätämällä väliottokytkimillä
tai käämikytkimellä erillisessä säätömuuntajassa voidaan haluttaessa saavuttaa lähes
portaaton säätö suurella oikosulkuvirtakyvyllä. Halutut jännitetasot ovat viime kädessä
kuitenkin laboratorion itsensä päätettävissä, koska määrättyjä nimellisarvoja ei ole. Yleisiksi muodostuneita pienjännitekytkinlaitteiden nimellisjännitteitä esimerkiksi ABB:n
kuormanerottimilla ovat 440, 500, 690 VAC [29].

Koska standardisarjan 60947 mukaisilla laitteilla on tarkoitus ohjata ja katkaista virtaa
turvallisesti kaikille muille pienjännitelaitteille, voidaan olettaa standardinlaatijan asettaneen haastavimmat sähkötekniset vaatimukset tässä jänniteluokassa juuri näille laitteille. Vaaditut suuret virrat aiheuttavatkin näitä testejä syöttävien laitteistojen sijoittamisen mahdollisimman lähelle syöttävää keskijännitemuuntajaa, joten on luonnollista järjestää spesifioitu testipaikka tämän kaltaisille testeille. Yli 10 kA:n prospektiivisen testivirran mahdollistaminen useammassa pisteessä laboratorion sisällä, kaukana keskijännitemuuntajasta olisi monesti taloudellisesti kannattamatonta. Suurten hetkellisten virtojen takia on myös suositeltavaa, ettei näihin testeihin käytettävästä keskijännitemuuntajasta oteta syöttöjä muuhun testitoimintaan samanaikaisesti mahdollisten jännitekuoppien ja transienttijännitteiden takia.

3.3.2

IEC 60669-1 Switches for household and similar fixed electrical installations

Standardi IEC 60669-1 määrittelee vaatimukset kotitalouksissa ja muissa kiinteissä
asennuksissa käytettäville toiminnallisille vaihtovirtakytkimille, joiden nimellisjännite ei
ylitä 440 V:a, eikä nimellisvirta 63 A:a. Standardi määrittelee kohdassa 19.2 testin, jossa
testattavan kytkimen tulee kestää toistuvasti korkean käynnistysvirran omaavan liitäntälaitekuorman kytkemistä. Testauskytkennän piirikaavio on esitetty kuvassa 4. Testissä
määritellään, että syöttävän verkon prospektiivisen oikosulkuvirran tulee olla 3–4 kA cos
ϕ arvolla 0,9 ± 0,05 (induktiivista). Käytettävä testijännite riippuu testattavan kytkimen
nimellisjännitteestä. Yleensä esimerkiksi 230 V:n järjestelmiin tarkoitetuissa yksivaiheisissa kytkimissä on nimellisjännitteeksi määritelty 250 V. Koska 250 V ei ole IEC-standardien mukainen pääjännite, täytyy se yleensä tehdä, jostakin toisesta jännitteestä testin tarpeisiin. Nostomuuntajan lisääminen syöttävään piiriin lisää piirin impedanssia, joka
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laskee prospektiivisen oikosulkuvirran arvoa. Lisäksi syöttömuuntajia pitäisi olla useita
eri nimellisjännitteille. [30, kohta 19.2.]

Kuva 4. IEC 60669-1 Liitäntälaitekuorma [30, kuva 12a].

3.3.3

IEC 62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and
equipment

Standardi IEC 62477-1 määrittelee turvallisuusvaatimukset tehoelektroniikan muuttajalaitteille (Power Electronic Converter Systems, PECS) ja niiden varusteille. Standardi
toimii myös referenssistandardina muun muassa säädettävien sähkökäyttöjen ja keskeytymättömien virransyöttöjärjestelmien laitestandardeille eli standardeille IEC 61800 ja
IEC 62040. [31, s. 11.]

Itse referenssistandardi ei anna yleispäteviä vaatimuksia syöttävän verkon ominaisuuksille, mutta säädettäviä sähkökäyttöjä koskevassa tuotestandardissa 61800-5-1 vaaditaan oikosulkutestejä syöttävältä verkolta yhdestä viiteen kiloampeeria prospektiivista
oikosulkuvirtaa. [32, kohta 5.2.3.6.2.1.]

UPS-järjestelmiä koskevassa IEC 62040-1 standardissa määritellään syöttävän verkon
oikosulkukyky testattavan laitteen nimellisen ulostulovirran perusteella taulukossa 104.
Jos esimerkiksi testattavan laitteen nimellinen ulostulovirta on välillä 16 ja 75 ampeeria,
tulee prospektiivisen testivirran syöttöliittimissä olla 6 kA. Alle 16 ampeerin laitteita testattaessa riittää oikosulkuvirraksi 1 kA tai 3 kA testattavan laitteen ominaisuuksista riippuen. [33, taulukko 104.]
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Tehoelektroniikkaan liittyvissä testeissä on lukuisia testattavan tuotteen spesifikaation
perusteella määräytyviä vaatimuksia syöttävälle verkolle. Valmistaja on vastuussa näiden arvojen määrittämisestä tuotteelleen. Useat niistä liittyvät laitteen turvalliseen toimintaan vikatilanteessa esimerkiksi muuttajan ulostulon oikosulussa [32, kohta 4.3.9].
Jos oletetaan laboratorion suorittavan testejä ainoastaan teholtaan pienille, ei teollisuuskäyttöön tarkoitetuille muuttajille voidaan raja verkon prospektiiviselle oikosulkukyvylle
asettaa esimerkiksi kuuteen kiloampeeriin nimellisjännitteellä 400 V, jolla täytetään vaatimukset myös UPS-laitteiden testaukseen 75 ampeeriin asti.

3.4

Vaatimukset vikasuojauksen lisäsuojaukselle

Perusperiaatteet sähköiskulta suojaamiselle verkkoa suunnitellessa määritellään standardisarjassa SFS 6000. Laboratoriotoiminta aiheuttaa kuitenkin tavanomaisesta toimistorakentamisesta poikkeavia vaatimuksia, jotka on esitelty standardin osassa 8-803 Täydentävät vaatimukset; Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot [3]. Standardi esittelee vaatimuksia muun muassa hätäpoiskytkennälle ja perus- ja vikasuojauksen lisäsuojaukselle.

Parannettu suojaus tulee toteuttaa lattioiden ja pöytäpintojen eristämisellä niin, että pintojen resistanssi on enintään 500 V:n nimellisjännitettä käytettäessä vähintään 50 kΩ ja
yli 500 V:n nimellisjännitteellä vähintään 100 kΩ [3, kohta 411]. Suunnittelussa tulee
huomioida mitä nimellisjännitteitä missäkin laboratoriotilassa tullaan käyttämään. Jos tilassa on käytössä esimerkiksi 690 VAC -syöttö, tulee valita vähintään 100 kΩ eristystason lattiamateriaali.

Vikasuojauksen lisäsuojana voidaan standardin mukaan käyttää joko pienoisjännitettä,
suojaerotusta tai enintään 30 mA:n mitoitustoimintavirran vikavirtasuojakytkintä. Testaustoiminnassa pienoisjännitteen ja erotusmuuntajan käyttö voi olla laitteen toiminnan
kannalta mahdotonta, joten useimmissa tapauksissa on tarpeen valita vikavirtasuojaus.
Koska nykyaikaisissa sähkölaitteissa on usein hakkurivirtalähteitä, jotka voivat virtamuodoltaan olla perinteisestä poikkeavia, suosittelee standardi käyttämään B-tyypin vikavirtasuojia. B-tyypin suojien merkittävästi A-tyyppiä suurempi hinta voi rajoittaa mahdollisuutta hankkia sitä jokaiseen syöttöryhmään. Tällöin voidaan esimerkiksi nimetä tietyt
testausalueet, joilla hakkuriteholähteen sisältävien laitteiden testejä suoritetaan ja suun-
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nitella ainoastaan niihin B-tyypin suojat. Ryhmien suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon myös vaatimukset säännöllisistä kunnossapitotarkastuksista. Vikavirtasuojien kunnonvalvonta testilaitetta käyttäen tulee suorittaa ja dokumentoida vähintään kahden vuoden välein.

4

Tekniset ratkaisut vaatimusten toteuttamiseksi

4.1

Jännitteenalenema

Vaadittu enintään ±3 %:n vaihteluväli testausjännitteelle aiheuttaa useimmissa perinteisesti mitoitetuissa ryhmäjohdoissa tarpeen korjata jännitettä vaihekohtaisella stabiloinnilla. 3 % jännitteenalenema tarkoittaa noin 6,9 V muutosta jännitteessä, kuten kaavasta
1 voidaan havaita. Jännitteenalenema kulutuspisteessä on Ohmin lain mukaisesti riippuvainen piirin virran ja verkon impedanssin tulosta, joten haluttaessa käyttää esimerkiksi
suojakosketinpistorasian nimellistä 16 A:n kuormavirtaa saisi verkon impedanssi olla tarkastelupisteestä tutkittuna noin 0,433 Ω.
400

Δ𝑈 =

𝑍=

√3∗100

Δ𝑈
𝐼

=

∗ 3% = 6,928 𝑉

6,928 𝑉
16 𝐴

= 0,433 Ω

(1)

(2)

Oikosulkuvirta Ik olisi tällä verkon impedanssilla yhtälön kolme mukainen 506,7 A [34, s.
95].
𝑐∗𝑈
√3∗𝑍

=

0,95∗400
√3∗0,433

= 506,68 𝐴

(3)

Tämä oikosulkuvirta riittäisi toteuttamaan syötön automaattisen poiskytkennän jopa 50
A:n C-tyypin johdonsuojakatkaisijalla, kun taas kuormituksen perusteella valittavaan 16
A johdonsuojaan riittäisi 160 ampeerin oikosulkuvirta [34, s. 93]. Laskelmasta voidaan
todeta, ettei taloudellisesti suunniteltu, standardisarjan SFS 6000 vikasuojauksen vaatimukset täyttävä rakennuksen sähköverkko oletusarvoisesti täytä OD-5010:n vaatimuksia jännitteen stabiilisuudesta. Riittävän pieni vaihtelu voidaan kuitenkin saavuttaa suunnittelemalla verkko niin vahvaksi oikosulkuvirtakapasiteetiltaan, että jokaisessa 16 A:n
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nimellisvirtaisessa tarkastelupisteessä oikosulkuvirta on vähintään 507 A. Tämä ratkaisu
ei kuitenkaan poista esimerkiksi keskijänniteverkon jännitevaihtelun vaikutusta tarkastelukohteen jännitteen laatuun. Myös samasta ryhmäkeskuksesta yhtäaikaisesti otettavat
kuormat saattavat vaikuttaa jännitteen tasoon mittauspisteessä. Vaikutus riippuu luonnollisesti verkon impedanssista ryhmäkeskukselta muuntajalle päin tarkasteltuna.

Toinen vaihtoehto jännitevaihtelun vaatimuksen täyttämiseksi on asentaa ryhmiä syöttäviin keskuksiin jännitestabilisaattorit, jotka mittaavat jännitettä ja nostavat tai laskevat sitä
tarpeen mukaan. Näin saadaan poistettua stabilisaattoria edeltävän verkon osuus jännitteenvaihtelusta. Ratkaisu mahdollistaa ryhmäkeskuksia syöttävien nousukaapeleiden
poikkipintojen mitoittamisen todellisen kuormitettavuuden perusteella, eikä oikosulkuvirtoihin nojaten kuten aiemmassa vaihtoehdossa. Tämä poistaa yhtälöstä myös keskuksen kokonaiskulutuksen aiheuttaman jännitteenaleneman ja mahdolliset muutokset keskijänniteverkossa.

Ryhmäkeskukseen asennettuna stabilisaattori ei kuitenkaan poista ongelmaa ryhmäjohdon impedanssin aiheuttamasta jännitteenalenemasta. Koska jokaiseen testaussähköä
syöttävän ryhmän loppuun ei voida asentaa omaa stabilisaattoria, on asia ratkaistava
muilla keinoilla. Kaapelin impedanssin suuruuteen vaikuttavat kaapelin poikkipinta-ala ja
kaapelin pituus. Vaihtoehtoina on siis suurentaa kaapelipaksuutta tai suunnitella keskusten sijoittelu suhteessa kulutuspisteisiin niin, että kaapelipituudet jäävät mahdollisimman
lyhyiksi. Tarkastellaan seuraavaksi pisimpiä mahdollisia kaapelipituuksia tällä ratkaisulla. Johtimen reaktanssin oletetaan laskelmissa olevan merkityksettömän pieni. Kaavassa 4 on esitetty laskentatapa pisimmälle mahdolliselle kaapelipituudelle.

𝐽𝑜ℎ𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 𝑙 =

𝑍𝐴
𝜌

ρ = johdinmateriaalin resistiivisyys [Ωm]
l = johtimen pituus [m]
A = johtimen poikkipinta-ala [mm2]
Z = suurin sallittu impedanssi [Ω]

(4)
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Kuparin resistiivisyys lämpötilassa 20 °C on 0,0178 Ωmm2/m ja resistiivisyyden lämpötilakerroin α on 3,9 * 10-3 1/K [35, s. 342–343]. Oletetaan käyttölämpötilaksi jaksottaisella
nimelliskuormalla 40 °C. Tällöin resistiivisyys on kaavan 5 mukainen.
𝜌[1 + 𝛼 (𝑇 − 𝑇0 )

(5)

= 0,0178[1 + 0,0039 (40 − 20) = 0,0192 Ωmm2/m
Näin lämpötilassa 40 °C 2,5 mm2 johtimiselle MMJ-kaapelille saadaan maksimipituudeksi:

𝑙=

0,433 ∗ 2,5
= 28,19 𝑚
2 ∗ 0,0192

Koska yksivaihepiirissä tulee huomioida myös piirin nollajohtimen vaikutus, on laskettu
resistiivisyys kerrottu yhtälössä kahdella. Näin pisimmäksi mahdolliseksi kaapelipituudeksi MMJ 3 G 2,5 -kaapelilla 16 A:n kuormalla saadaan 28,19 m, joka voi olla ryhmäjohdoksi monissa laboratoriokäyttöön tarkoitetuissa tiloissa melko lyhyt. Jos kaapelin
johtimien poikkipinta-alaa nostetaan kuuteen neliömillimetriin, saadaan pituudeksi:

𝑙=

0,433 ∗ 6
= 67,66 𝑚
2 ∗ 0,0192

Yli 60 metriä riittää sisäjohtoasennuksissa ryhmäjohdon pituudeksi valtaosaan asennuskohteista, mutta paksumpi kaapeli on huomattavasti arvokkaampaa.

Ratkaisu on toiminnallisuudeltaan hyvä, sillä sen avulla muut kuin ryhmäjohdon impedanssin aiheuttamat jännitteeseen vaikuttavat tekijät saadaan eliminoitua. Tarkasteltavasta kohteesta riippuen suunnittelijan päätettäväksi jää, onko järkevintä kasvattaa pisimpien ryhmäjohtojen poikkipinta-alaa vai lisätä tarpeeksi useita stabiloinnin omaavia
ryhmäkeskuksia kattamaan tarvittava alue.

Ryhmäkeskukseen sijoitettavien jännitestabilisaattoreiden tulee olla rakenteeltaan sellaisia, että jokaista säädettävää vaihetta säädetään itsenäisesti. Muuten on riskinä, että
yhdessä vaiheessa tapahtuva kuormitus nostaa kahden muun vaiheen jännitettä yli sallitun 3 %:n rajan. Jännitestabilisaattorin reagointiajan tulee olla riittävän nopea, jotta
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kuorman kytkeydyttyä pudonnut jännite korjataan välittömästi vaaditulle tasolle. Elektronisesti ohjatut laitteet pystyvät korjaamaan jännitteen jopa kolmen jakson aikana (0,06
sekuntia), kun taas sähkömekaanisissa laitteissa korjaukseen kuluva aika saattaa olla
jopa sekunti [36; 25]. Perinteisen ohjaustavan hitauden aiheuttaa säätömuuntajien mekaaniseen liikkeeseen tarvittava aika. Kuvassa 5 on esitetty perinteisen ohjauksen sähköinen periaatekuva. Elektronisten laitteiden nopean reagoinnin lisäksi niiden etuna on
huoltovapaus, sillä liikkuvia liukuja tai kuluvia hiiliä ei ole, vaan jännitteen korjaamisessa
käytetään puolijohdetekniikkaa. Tekniikan haittapuolena on verkkoon aiheutuva särö,
jota ei perinteisessä säätömuuntajaohjatussa stabilisaattorissa esiinny. Sähkömekaanisen ratkaisun etuna on myös yli 98 %:n hyötysuhde, joka on jopa neljä prosenttiyksikköä
parempi kuin elektronisesti ohjatussa mallissa.

Kuva 5. Kolmivaiheisen sähkömekaanisen jännitestabilisaattorin kytkentäkaavio [25].

Kolmas vaihtoehto jännitteenvaihtelun tasaamiseksi kulutuspisteessä on jännitteen stabilointi kulutuspisteen välittömässä läheisyydessä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
asentamalla testaussähköä syöttävään laboratoriokeskukseen paikallinen stabilointiyksikkö. Tekniikka on sama kuin ryhmäkeskuksiin sijoitettavissa stabilisaattoreissa, mutta
näin päästään eroon myös ryhmäjohdon vaikutuksesta jännitteenvaihteluun. Joihinkin
testauslaitteisiin, jotka syöttävät oman järjestelmänsä kautta testattavaa näytettä on ra-
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kennettu kiinteästi tällaisia ratkaisuja. Näin verkkoon kytkettävä laite on täysin riippumaton syöttöjännitteen vaihtelusta. Jokaiseen käyttöpisteeseen oman stabiloinnin rakentaminen olisi kuitenkin kohtuuttoman kallista ja vaatisi kunnonvalvonnalta paljon enemmän
mittauksia, kuin keskitetty stabilointi, joten pääasialliseksi ratkaisuksi laboratorion syöttöihin siitä ei ole. Ratkaisua voi kuitenkin harkita esimerkiksi sellaisiin tarkastelupisteisiin,
jotka ovat erityisen kaukana syöttävästä ryhmäkeskuksesta tai pisteisiin, joiden ryhmäkeskuksen alueella on vain harvoja testausjännitettä vaativia kohteita. Valitsemalla sopivat paikallisesti stabilisoitavat pisteet, voidaan säästää rahaa ryhmäkeskusten varustelussa.

4.2

Suuren prospektiivisen oikosulkuvirran vaatimat kulutuspisteet

Tietyt tuotestandardit vaativat testattavaa laitetta syöttävältä verkolta suurempaa oikosulkuvirran syöttökykyä kuin tavallisesta kulutuspisteestä, esimerkiksi suojakosketinpistorasiasta, on mahdollista saada. Koska suurivirtaisen jännitteen portaaton säätö on kallista toteuttaa, on näitä testejä varten järkevää järjestää keskitetty tehonsyöttölaitteisto,
josta voidaan tarpeen mukaan valita sopiva syöttöjännite. Jotta useissa testeissä vaadittu 1,5 kA:n prospektiivisen oikosulkuvirran vaatimus täyttyisi, on tällaiseen käyttöön
suunniteltujen syöttökaapeleiden poikkipinnat suunniteltava niin, että pienin mahdollinen
oikosulkuvirta ylittää halutun arvon ryhmän kulutuspisteessä.

Tarkasteltavan laboratorion pätevyysalueen laajuudesta riippuen sähköverkon rakenne
voidaan suunnitella monin eri tavoin. Jos suuria virtoja vaativia IEC 60947-sarjan testejä
halutaan tehdä vapaasti valittavilla jännitetasoilla, on järkevintä toteuttaa jännitteen
säätö keskijännitemuuntajan pienjänniteportailla ja keskijännitepuolen käämikytkinsäätöllä. Kuvassa 6 on esitelty yksi vaihtoehto pääkaavion malliksi. Muuntaja T1 syöttää
normaalia 400 VAC -testaussähköverkkoa ja muuntajat T2 ja T3 tuottavat molemmat
kolme pienjännitetasoa. Muuntajien T2 ja T3 ensiöjännitettä voidaan muuttaa ±10 %
muuntajalla T4. Muuntajat täytyy mitoittaa näennäistehoiltaan niin, että niiden sisäinen
impedanssi yhdessä syöttävän kaapeli- tai kiskostojakelun kanssa ei vaimenna verkon
kapasiteettia haluttua enempää.
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Kuva 6. Jännitteen säätö keskijännitepuolella.

Kuvassa 7 on esitetty, kuinka esimerkissä valitut jänniteportaat kymmenen prosentin
säädöllä suuntaansa kattavat vaihejännitteet mukaan laskettuna lähes koko säätöalueen
välillä 200 ja 760 VAC.

Kuva 7. Jännitteensäätöalue valituilla jänniteportailla

Jos tarvittava syöttökapasiteetti on pienempi, voidaan harkita testijännitteiden tekemistä
pienjännitemuuntajilla. Ratkaisun heikkoutena on jännitteen säädön vaikeus suurilla virroilla ja pienjännitemuuntajien suuri vaikutus prospektiiviseen oikosulkuvirtaan. Säästömuuntajien käyttö kaksikäämisten, erottavien muuntajien sijaan parantaa syöttökapasiteettia huomattavasti. Kuvassa 8 on esitetty pääkaavio tällaisesta ratkaisusta. Jakelumuuntaja T1 syöttää koko testaussähköverkkoa kahden säästömuuntajan AT1 ja AT2
kautta, jotka muodostavat sopivat käyttöjännitteet. Ongelmana edelliseen ratkaisuun
verrattuna on syöttökapasiteetin lisäksi se, etteivät säästömuuntajat vaimenna verkon
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häiriöitä samalla tavalla, kuin kaksikäämiset muuntajat. Näin esimerkiksi muuntajan AT2
syöttämässä ryhmässä aiheutunut transienttihäiriö voi näkyä muuntajan AT1 ryhmässä
ja haitata testausta.

Kuva 8. Kiinteät jännitteet säästömuuntajilla.

4.3

Hätäpoiskytkentä testauslaboratorioissa

Sähkölaboratorioissa tulee olla hätäkytkentää varten asennettuna testausalueen laajuuden huomioon ottaen riittävä määrä hätäkytkentälaitteita, jotka ovat helposti luokse
päästävissä. Käyttökytkinten tulee olla väriltään punaisia keltaisella taustalla [3, kohta
537.3.3]. Hätäpoiskytkentälaitteilla tulee pystyä katkaisemaan kaikki vaaraa mahdollisesti aiheuttava sähköenergia käyttöalueelta. Jos testausalueella on testaussähköverkkoon kuulumattomia kulutuspisteitä, kuten siivouspistorasioita, tulee niiden kuulumattomuus hätäpoiskytkentäpiiriin merkitä niihin selkeästi.

Testauspiirien tuleminen jännitteiseksi sähkökatkoksen jälkeen tulee estää [4, kohta
4.1.5]. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjaamalla hätäpoiskytkentäpiirillä alijännitereleellä varustettua kompaktikatkaisijaa. Alijänniterele havaitsee katkoksen verkon jännitteessä ja laukaisee keskusta syöttävän katkaisijan. Näin jännite ei palaudu keskukseen ilman käyttäjän kuittaustoimia. Tämä voi olla testaustoiminnassa ongelmallista, sillä
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useat testit kestävät pitkään, jopa viikkoja putkeen. Tällaisen testin keskeytyessä syöttävän keskijänniteverkon pikajälleenkytkentään vaikkapa viikonlopun aikana voidaan
joutua testi aloittamaan alusta uudella näytteellä. Taloudelliset ja aikataululliset menetykset voivat tällaisessa tapauksessa olla suuret.

EN 50191 antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa automaattisen kytkemisen estämisvaatimuksesta tietyin edellytyksin. Tällaisen testauspaikan tulee täyttää tietyt rakenteelliset vaatimukset ja automaattinen jännitteen palautuminen ei saa aiheuttaa minkäänlaista varaa. Koska suurin osa kaupunkialueella tapahtuvista sähkökatkoksista korjautuu
pika- tai aikajälleenkytkennällä, eli 0,7–60 sekunnin kuluessa, pitäisi ryhmäkeskuksen
katkaisijaa pystyä pitämään kiinni yleensä vain lyhyen katkoksen ajan [37]. Teknisesti
tämän voi ratkaista syöttämällä ryhmäkeskuksen katkaisijaa hätäpoiskytkentäpiirin
kautta ulkoisella UPS-laitteella. Näin keskuksen katkaisija pysyy kiinni niin kauan kuin
UPS-laitteen akut jaksavat syöttää sen kelalle tarpeeksi virtaa, mutta katkaisija aukeaa
kuitenkin välittömästi hätäpoiskytkentäpainiketta painettaessa. Jos näin rakennetun testausalueen käyttötarkoitus muuttuu myöhemmin sellaiseksi, että automaattisen kytkennän estäminen pitää toteutua, voidaan UPS-laite poistaa piiristä ja myös pikajälleenkytkentä avaa katkaisijan. [4, kohdat 4.1.3 ja 4.6.]

5

Yhteenveto

Työn tarkoituksena oli määritellä sähkösuunnittelua varten testauslaboratorion sähköverkon ominaisuudet, jotka poikkesivat tavanomaisen toimistorakentamisen näkökulmasta. Koska sähkölaitetestaus on toimintana akkreditoitujen pätevyysalueidensa takia
niin yrityskohtaista, on mahdotonta luoda kaikkia tapauksia kattavaa määrittelyä siitä,
mitä kaikkia tarpeita sähköverkon tulisi täyttää. Työn aikana selvisi, että vaikka sertifiointijärjestelmien maailma on lukuisine organisaatioineen ja lyhenteineen aluksi sekava, perustuvat useimmat vaatimukset kuitenkin IECEE:n CB-järjestelmään ja siinä käytettäviin
IEC-pohjaisiin standardeihin.

Suunnittelun edetessä piti ottaa liiketoimintayksiköiden edustajien kanssa useasti kantaa
siihen, kuinka jokin yksityiskohta haluttiin toteuttaa. Toiveet käytettävyydestä, tekniset
vaatimukset ja taloudelliset realiteetit eivät monessakaan yksityiskohdassa olleet aivan
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harmoniassa. Eri vaihtoehtoja yhdessä pohtimalla saatiin kuitenkin useimmiten aikaan
hyvä kompromissi.

Tekniset järjestelyt, joilla CB-laboratorion vaatimuksia pyritään täyttämään, eivät mielestäni saisi rajoittua ainoastaan puolueettomaan kolmannen osapuolen suorittamaan testaustoimintaan vaan myös valmistajien pitäisi pyrkiä noudattamaan samoja ohjenuoria
omassa tuotekehitystestauksessaan, jotta mahdollisessa sertifioinnissa ei myöhemmin
törmättäisi odottamattomiin ongelmiin väärien oletuslähtötietojen takia. Nykyään yleistyvä asiakkaan tiloissa tehtävä CTF-testaus (Customers Testing Facility) aiheuttaakin
samojen olosuhdetarkkailujen suorittamista asiakkaan tiloissa kuin testaavan tahon
omassa laboratoriossa. Näissä tilanteissa monesti riittää, että tietty rajattu alue täyttää
edellytetyt vaatimukset, kun taas laboratorio-olosuhteissa halutaan, ettei testaaja joudu
etsimään vaatimukset täyttäviä olosuhteita.

Työn aikana opin paljon eri sertifiointijärjestelmien keskinäisistä suhteista, mutta ennen
kaikkea kirkastui kokonaiskuva siitä, mitä testauslaboratorion sähköverkolta vaaditaan
ja missä nämä vaatimukset määritellään. Vaikka työ koski ainoastaan sähköverkon vaatimuksia sen suunnittelun osalta, selvitettiin samalla paljon kunnonvalvontaan ja käytettävyyteen liittyviä asioita.
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