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1

JOHDANTO

1.1 Työn tausta
Sähköenergian kuluttajat tarvitsevat jatkuvaa tasalaatuista sähköenergiaa. Sähkönjakelun katkeamisesta syntyy yleensä laajasti haittaa ja se halutaan estää kaikin
mahdollisin keinoin. Sähkön laadun heikkeneminen aiheuttaa ongelmia varsinkin
teollisuusverkoissa, missä useiden komponenttien toiminta saattaa häiriintyä.
Sähköä tuottavat generaattorit ovat sähkönjakelun tärkeimpiä komponentteja, sillä
ne tuottavat sähköenergian verkkoon ja niiden käynnissä pysyminen takaa sähkön
tasaisen laadun.
Sähköverkossa tapahtuvia vikoja pyritään ennakoimaan kaikin mahdollisin keinoin, mutta kaikkia ei pystytä estämään. Suojareleillä on merkittävä rooli sähköverkon suojauksessa, sekä hyvän sähkön laadun takaamisessa. Suojareleet tarkkailevat sähköverkon tilaa ja pyrkivät erottamaan vikaantuneen verkon osat, jotta
suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin. Suojareleiden avulla kerätään myös tietoa
verkon tilasta sekä itse vikatilanteesta, mikä auttaa vikadiagnoosin tekemisessä.
Suojareleiden monipuolisten ominaisuuksien ansiosta niitä käytetään hyvin paljon
sähkönjakeluverkon suojauksessa, kuten generaattorisuojauksessa, muuntajasuojauksessa ja johtolähtösuojauksessa.
Suojareleitä on käytetty jo pitkään ja niiden toimintavarmuuden ansiosta vanhoissa laitoksissa on edelleen käytössä kymmeniä vuosia vanhoja sähkömekaanisia
suojareleitä. Numeeriset suojareleet edustavat nykyaikaista teknologiaa ja niiden
useat suojafunktiot, muokattavuus, pieni tilantarve, ja edullinen hinta tekevät niistä todella suosittuja. Suojareleiden toimintavarmuuden takaamiseksi ne on koestettava ennen varsinaista käyttöönottoa, sekä määrävälein käyttöönoton jälkeen.
Koestamalla varmistutaan siitä, että suojarele on kytketty oikein ja, että sen suojaustoiminnot toimivat oikein ja riittävän tarkasti.
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1.2 Työn tavoite ja toteutus
Opinnäytetyö tehtiin Apex Automation Oy:lle tarkoituksena kehittää relekoestusta
nopeammaksi ja tehokkaammaksi tekemällä generaattorisuojareleen koestusohje,
sekä uudistaa koestusarvojen laskentapohja. Koestusohjeessa tuli käydä läpi kaikkien yleisesti käytetyimpien suojausfunktioiden asetteluarvojen laskenta sekä niiden koestus. Lisäksi tavoitteena oli tehdä koestuslaitteen ohjelmaan valmiit pohjat, mihin koestusarvoja pystytään suoraan syöttämään. Suojareleitä koestetaan
pääosin Apex Automation Oy:n omissa projekteissa, mutta koestuspalveluita on
saatavilla myös erikseen. Yrityksellä ei ollut aikaisemmin ohjeistusta koestuksille,
joten koestusohje tulisi olemaan käytössä tulevissa suojareleprojekteissa.
Työ toteutettiin Apex Automation Oy:n tiloissa. Koestusohjetta ja koestusarvojen
laskentaa testattiin työn aikana käytössä olleella Artes-560 koestuslaitteella sekä
P3G30-suojareleellä.
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2

YLEISTÄ RELESUOJAUKSESTA

Relesuojauksella on keskeinen merkitys sähköntuotannon laadulle, turvallisuudelle sekä luotettavuudelle. Suojareleeksi kutsutaan laitetta, joka laukaisureleen avulla lähettää ohjauskäskyn suojattavan verkon erottavalle katkaisijalle. Suojareleillä
voidaan myös lähettää signaaleja tai hälytyksiä toisille suojareleille tai valvomoon
verkon tilasta. Erilaiset sähköverkot ja järjestelmät on aina varustettava suojausjärjestelmillä ja suojareleillä on niiden toteuttamisessa keskeinen merkitys. /1/
Suojareleiden avulla pyritään suojautumaan sähköverkon vikatilanteilta. Tällaisia
vikatilanteita voivat olla esimerkiksi oikosulut, maasulut, ylikuormitukset, ylijännitteet, alijännitteet tai johtokatkokset. Suojareleitä käytetään laajasti eri suojaustarkoituksiin voimalaitoksissa, sähköasemilla ja kytkinlaitoksilla. Näiden laitosten
ja asemien toiminta on varmistettava, sekä kalliit ja aikaa vievät korjaustoimenpiteet estettävä. Suojareleiden toiminta perustuu verkon jatkuvaan tilan tarkkailuun
ja normaalista poikkeavissa käyttötilanteissa suojarele erottaa vikaantuneen verkonosan. /2/
Suojareleellä pyritään ennen kaikkea ennakoimaan vikatilanteita, ettei mahdollinen vika pääse suurenemaan ja vahingoittamaan suojattavaa laitteistoa. Useat suojareleet muodostavat verkon aukottoman suojauksen, ja selektiivisyyden ansiosta
saadaan oikea suojarele toimimaan vikatilanteessa. Selektiivisyys tarkoittaa, että
vikapaikkaa lähimpänä oleva rele poistaa mahdollisimman pienen osan verkosta
aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä muun verkon toiminnalle. Tällainen
verkon osa voi olla esimerkiksi generaattori. Suojareleen toiminnan on oltava riittävän nopea ja herkkä, että vältytään erilaisilta vaaroilta, vaurioilta ja haitoilta. /2/
Taloudelliset syyt vaikuttavat merkittävästi relesuojauksen toteutukseen riippuen
yhdessä suojattavan kohteen tärkeydestä ja verkon rakenteesta. Esimerkiksi sähköverkon stabiilisuuden kannalta tärkeille suojauskohteille, kuten suurille generaattoreille ja muuntajille on järjestettävä kahdennettu suojaus. Suurilla komponenteilla kahdennetun suojauksen kustannukset ovat pieniä verrattaessa komponentin vikaantumisesta aiheutuviin käytönkeskeytys- ja korjauskustannuksiin.
/1/
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2.1 Suojareleet ja niiden toiminta
Suojareleitä on mahdollista liittää suoraan päävirtapiiriin eli primääripuolelle, jolloin puhutaan ensiö- eli primäärireleistä. Ensiöpiirin korkeista kuormitusvirroista
johtuen, suojareleistä joudutaan kuitenkin tekemään fyysisesti kestäviä. Huomattavasti yleisempiä ovat kuitenkin toisio- eli sekundäärireleet, joille primääripuolen
mittaukset tuodaan mittamuuntajien kautta. Mittamuuntajat mahdollistavat toisioreleen kevyemmän rakenteen, sekä herkän mikroprosessoritekniikan käytön.
/1/
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan numeerisen toisioreleen toimintaa ja sen koestamista. Nykyään numeeriset releet ovat selkeästi käytetyimpiä niiden monipuolisten ominaisuuksien, suojaustoimintojen sekä kevyen rakenteen vuoksi. Numeerinen teknologia tarkoittaa, että kaikki releeseen tulevat signaalit suodatetaan sekä,
että suojaus- ja ohjaustoiminnot käsitellään digitaalisesti. Numeerinen suojarele
on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Schneider Electric:n Easergy P3 -sarjan numeeriset suojareleet. /3/
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Suojauksen toteuttamiseen suojarele tarvitsee itsensä lisäksi muitakin komponentteja, joista suojaus kokonaisuudessaan muodostuu. Tällaisia komponentteja ovat
mittamuuntajat, katkaisijat, apuenergialähteet sekä laukaisu-, hälytys- ja tiedonsiirtoyhteydet. Suojareleet on mitoitettu tietylle alhaiselle jännitteelle ja virralle,
jotta niiden rakennetta saadaan pienemmäksi ja kevyemmäksi, sekä mahdollistamaan herkkien mikropiirien käyttö. Tästä syystä käytetään mittamuuntajia, joita
ovat virta- ja jännitemuuntajat, jotka muuntavat sähköverkon primäärisuureet, virran ja jännitteet, releille sopivaan muotoon. Mittamuuntajien avulla saadaan
muunnettua hyvinkin suuret sähköverkon virrat muutamiksi ampeereiksi suojareleelle. Lisäksi mittamuuntajien ansiosta releet voidaan sijoittaa etäälle suojattavasta pääpiiristä. /2/
Suojareleet ohjaavat katkaisijoita, jotka ohjaavat primääriverkon toimintaa. Katkaisijat ovat joko käsi - tai jousiviritteisiä. Suojarele sekä viritysmoottori saavat
yleensä käyttöjännitteensä sähköaseman akustosta. Akustolla varmistetaan suojalaitteiden toiminta ja sähkökatkon sattuessa saadaan vikatilanteesta tallennettua
mittausdata releelle. Vikatilanteessa releen suojaustoiminto havaitsee vian eli havahtuu, jolloin rele laukaisee laukaisureleen, mikäli suojaustoiminto pysyy havahtuneena asetellun hidastusajan. Laukaisurele kytkee tasajännitteen ohjaamalleen
katkaisijalle, jolloin katkaisija avautuu ja vika irrotetaan verkosta. /2/ /4/
Numeeristen releiden ainoa käyttötarkoitus ei ole pelkästään primääriverkon katkaisijan ohjaaminen vaan ne pystyvät keräämään, vastaanottamaan ja välittämään
muutakin tietoa. Suojarele toimii siis suojaustoimintojen ohella myös tiedonkeruuyksikkönä muille järjestelmille. Numeerisen releen peruslohkot on esitetty kuvassa 2. Suojareleen tarpeellisimpia ominaisuuksia ovat /2/
 suojafunktiot
 käyttötoiminnot kuten mittaukset, mittamuuntajat
 laukaisut ja hälytykset
 lähtöjen pikajälleenkytkentä ja aikajälleenkytkentä
 mittausten ja vikatietojen rekisteröinti
 tiedonsiirto, mittaustiedot ja asettelut
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 itsevalvonta, mittauspiirit, ohjauspiirit.

Kuva 2. Numeerisen releen peruslohkot. /5/

2.2 Mittalaitteet
Suojattavan sähköverkon mittasuureet välittyvät suojareleelle tavallisesti mittamuuntajien tai sensorien välityksellä. Mittalaitteiden ansiosta suojarele ei ole suorassa yhteydessä suojattavaan sähköverkkoon. Tässä opinnäytetyössä käsitellään
kuitenkin ainoastaan mittamuuntajien käyttöä mittalaitteina.
Mittamuuntajilla tarkoitetaan erikoisrakenteisia muuntajia, joiden tehtävä
on /2/
 jännitteen tai virran muuttaminen pienemmäksi valvonta-, suojaus- ja mittauslaitteistoille
 erottaa mittauspiiri ensiöpiiristä eli tehdä galvaaninen erotus
 suojalaitteen mittaustulojen suojaaminen ylikuormituksilta
 mahdollistaa mittalaitteiden käyttö etäällä ensiöpiiristä.
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Mittamuuntajat toimivat kuten tavalliset muuntajat eli normaalisti rautasydämen
ympärillä on ensiö- ja toisiokäämit. Generaattorisuojauksessa mittamuuntajilla on
keskeinen rooli suojauksen kannalta, sillä mittamuuntajien avulla suojarele tarkkailee verkon tilaa ja vertailee mittausarvoja suojaustoimintojen asetteluihin.
Koska releen suojaustoiminnot perustuvat mittausarvoihin, vaikuttaa mittalaitteiden tarkkuus suoraan myös suojien toiminnan tarkkuuteen. Mittalaitteiden virheet
eivät käyttäydy lineaarisesti vikatilanteissa, mikä on myös otettava huomioon suojaustoimintojen asetteluissa. Mittamuuntajien ensiö- ja toisioarvot ovat standardoituja ja toisioarvot ovat yleisimmin virtamuuntajilla 1A tai 5A, sekä jännitemuuntajilla 100V, 110V tai 120V. Mittamuuntajan periaatteellinen toiminta on
esitetty kuvassa 3. /7

Kuva 3. Mittamuuntajan periaatteellinen toiminta. /8/

2.2.1

Virtamuuntajat

Virtamuuntajia käytetään syöttämään mittausvirtaa mittareille (mittaus) sekä releille (suojaus). Virtamuuntajalle asettaa tarkkuusvaatimukset sen käyttökohde. /2/
Haasteellista virranmittauksessa on vaihteleva mittausvirran suuruus. Vaihteleva
mittausvirta taas saa aikaan vaihtelevan virheen mittauksessa, sillä häviötä aiheut-
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tava rautasydämen magnetoimisvirta riippuu kuormitusvirrasta. Virtamuuntajan
tarkkuuteen vaikuttaa myös sille mitoitettu taakka. Taakalla tarkoitetaan toisioliittimien väliin kytkettyä kokonaisimpedanssia eli nimellisvirralla kuluvaa tehoa.
Suurimman virheen mittauksessa saattaa aiheuttaa rautasydämellisen virtamuuntajan kyllästyminen. Virtamuuntajan ei haluta saturoituvan edes tilanteissa, joissa
vikavirrat nousevat hyvin korkeiksi. Joissain tapauksissa suojaukselle käytetään
omaa virtamuuntajaa, missä ei ole rautasydäntä. /6/ /7/
Virtamuuntajan toiminta tulisi olla mahdollisimman lineaarinen. Yleensä virtamuuntajia saattaa olla käytössä 2, toinen mittaustarkoitukseen ja toinen suojaustarkoitukseen. Tämä siksi, että mittaus- ja suojaustarkoituksiin on määritelty eri
tarkkuusluokat. Tarkkuusvaatimuksien mukaan myös samaa virtamuuntajaa voidaan käyttää sekä mittaustarkoitukseen että suojaukseen. Ylivirtasuojauksessa saturoitumisesta ei kuitenkaan ole haittaa, sillä suoja toimii johtuen virran noususta,
eikä tarkkuudella ole enää niinkään väliä. Erityisesti erovirtasuojauksessa virtamuuntajien laadulla on huomattava merkitys, sillä niiden erilainen käyttäytyminen
aiheuttaa erovirran ja saattaa saada suojan laukeamaan normaalissa käyttötilanteessa. /6/ /7/
Virtamuuntajat kestävät tavallisesti 120 % nimellisvirran jatkuvaa kuormitusta.
Tästä syystä myös niiden tarkkuus on normaalisti taattu 120 % nimellisvirtaan asti. Virtamuuntajia on saatavilla eri tarkkuusluokissa, mikä kertoo virtamuuntajan
suurimman sallitun virtavirheen. Virtamuuntajat on rakennettu toimimaan oikein
50Hz taajuisella virralla. Yliaallot eli 50 Hz kerrannaiset saavat virtamuuntajan
rautasydämen kyllästymään, aiheuttaen virheitä mittaukseen. /6/
Virtamuuntajien eri tarkkuusluokat soveltuvat eri käyttötarkoituksiin. Valvontamittauksiin tyypilliset tarkkuusluokat 1 ja 3 ovat tarkempia kuin suojauskäyttöön
tyypillisesti tarkoitetut 5P ja 10P. Yleisesti ottaen tarkkuusluokka 5P sopii keskijännitteille, koska siinä käytetään suljettuja sydämiä. Vastaavasti tarkkuusluokkaa
10P käytetään suurjännitteillä, koska sydämissä on ilmarako ja 5P tarkkuusluokan
kulmavirhevaatimusten täyttäminen on mahdotonta. /6/
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Virtamuuntajien luokitus esitetään kahdella arvolla. Ensimmäinen arvo määrittää
tarkkuusrajavirran, mikä tarkoittaa yhdistettyä virhettä, esim. luokassa 5P taulukon 1 mukaisesti enintään 5 % ja luokassa 10P enintään 10 %. Toinen arvo määrittää tarkkuusrajakertoimen. Normaalissa käytössä virtamuuntajan 5P10 virtavirhe on taulukon 1 mukaisesti 1 %, mutta vikatilanteessa kuormitusvirran noustessa
yli virtamuuntajan nimellisvirran, virtamuuntajan yhdistetty virhe on 5 % ja tarkkuusrajakerroin 10 eli 5% tarkkuus on taattu 10*IN asti. Kirjain ”P” viittaa suojauskäyttöön (protection). /20/
Taulukko 1. Suojareleen vaatimat virtamuuntajien tarkkuusluokat. /5/

Luokka
5P
10P

2.2.2

Virtavirhe prosentteina
+ tai 1
3

Kulmavirhe asteina
+ tai 1
-

Yhdistetty virhe
+ tai 5
10

Jännitemuuntajat

Jännitemuuntajia käytetään syöttämään mittausjännitettä mittareille (mittaus) sekä
releille (suojaus). Jännitemuuntajan tarkkuusvaatimukset asettaa sen käyttökohde.
Jännitteenmittauksessa jännitevirheen saa aikaan muuntajassa tapahtuva jännitehäviö, mikä johtuu muuntajan impedansseista sekä kuormitusimpedansseista riippuvasta kuormitusvirrasta. /2/
Jännitteenmittaus on virranmittausta helpompaa, sillä jännitteen vaihtelu verkossa
on huomattavasti pienempää kuin virran. Jännitemuuntajan toistokyvyn ollessa
hyvä, on jännitemuuntajan valinta huomattavasti virtamuuntajaa helpompi tehdä.
Tarkkuusvaatimukset näkyvät jännitemuuntajien erilaisissa rakenteissa. /6/ Jännitemuuntajilla on usein yksi rautasydän, minkä ympärillä on yksi ensiökäämi ja
mahdollisesti useampia toisiokäämejä. Toisiokäämejä on käyttökohteen tarkkuudesta riippuen, esimerkiksi mittauskäämi, suojauskäämi ja maasulkusuojauksessa
käytettävä avokolmiokäämi. Tarkimmat vaatimukset on asetettu mittauskäämille.
Nykyään jännitemuuntajien ollessa riittävän tarkkoja sekä mittaamiseen että suojaukseen, voidaan samaa käämiä käyttää molempiin. Tämä on hyödyllistä, koska
toisiokäämit vaikuttavat toistensa toimintaan aiheuttaen mittavirhettä. /7/
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Jännitemuuntajan tulee pysyä tarkkuusluokassaan ensiöjännitteen ollessa 80–120
% nimellisestä ja toisiotaakan ollessa alueella 25...100 % nimellisestä. Mittauskäyttöön tarkoitetun jännitemuuntajan luokka on tyypillisesti väliltä 0,1-3 ja suojaustarkoituksiin käytettävän jännitemuuntajan on täytettävä taulukon 2 vaatimukset joko luokassa 3P tai luokassa 6P. Lisäksi, kuten virtamuuntajille, myös jännitemuuntajille on määritelty tarkkuusrajakerroin, mikä kertoo jännitemuuntajan
tarkkuuden, esimerkiksi tarkkuusrajakertoimella 10, säilyttää jännitemuuntaja
tarkkuutensa vielä 10-kertaisella nimellisjännitteellä. /21/
Taulukko 2. Suojausjännitemuuntajan tarkkuusluokat. /21/

Luokka
3P
6P

Jännitevirhe prosentteina
+ tai 3
6

Kulmavirhe minuutteina
+ tai 120
240
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3

GENERAATTORIN RELESUOJAUS

3.1 Yleistä
Generaattoreilla on erilaisia rakenteita ja niiden kokoerot ovat huomattavia, mikä
tarkoittaa, ettei kaikkia generaattoreita kannata suojata samalla tavalla. Mitä
isompi, kalliimpi ja tärkeämpi generaattori on, sitä perusteellisemmin sen suojaus
on toteutettava. /9/
Generaattorin relesuojaus on suunniteltava hyvin, sillä iso generaattori saattaa olla
sähköverkon kallein yksittäinen komponentti. Generaattori altistuu toimiessaan
erilaisille sähköisille, termisille ja mekaanisille rasituksille ja tästä syystä erilaisia
suojaustapoja on myös monia. Lisäksi suojauksessa on otettava huomioon sähköverkon viat, generaattorin roottoria pyörittävä voimakone, generaattorin magnetointilaitteisto, generaattorin blokkimuuntaja ja generaattorin keskeyttämisestä
aiheutuvat kustannukset. Toisaalta vaikka erilaisia suojauksia on kannattavaa toteuttaa useita, niin myös suojalaitteen tarpeeton toiminta irrottaa aina generaattorin verkosta ja heikentää siten sähkön laatua, sekä on taloudellisesti vahingollista.
Suojalaite viritetään kuitenkin pääsääntöisesti havaitsemaan vikatilanne mahdollisimman nopeasti, että vältyttäisiin generaattorin kalliilta ja aikaa vieviltä korjauksilta. /2/
Generaattorin relesuojauksella pyritään minimoimaan vahingot tai välttymään
niiltä kokonaan. Generaattoreiden kokoeroista ja rakenteista johtuen, vakiintunutta tapaa, ohjetta tai standardia ei ole, vaan tarvittavien suojafunktioiden valinta
voidaan suorittaa monin tavoin. Erilaisia suojausfunktioita on monia, sillä suojauksessa on otettava huomioon myös sähköverkosta, generaattorin voimakoneesta
ja magnetointilaitteistosta johtuvat vikatilanteet. Seuraavassa kappaleessa käsitettään yleisimpiä generaattorin suojaustoimintoja, sekä vikatilanteita, joilta ne suojaavat. /7/
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3.2 Generaattorisuojarele P3G30
Opinnäytetyön aikana käytössä oli suojareleenä Schneider Electricin uuden Easergy P3-sarjan generaattorisojarele P3G30 (ylempi suojarele kuvassa 1). Suojarele sisältää yli 40 suojatoimintoa mukaan lukien kaikki välttämättömimmät suojausfunktiot generaattorin suojaukseen.
Easergy P3 -sarjan suojareleet ovat päivitettyjä versioita Schneider Electricin
VAMP -sarjan suojareleistä. VAMP -suojareleiden konfigurointiohjelma Vampset
on myös uudistettu ja sen tilalle on tullut eSetup Easergy Pro. Mikäli kuitenkin
haluaa käyttää vanhempaa Vampset -ohjelmaa, niin siitäkin on tehty päivitetty
versio, mikä on yhteensopiva P3 – sarjan releiden kanssa. Käytännössä suurimmat
erot ohjelmien välillä ovat kuitenkin visuaalisia. /10/
3.3 Käytetyimmät suojaustoiminnot generaattorisuojauksessa
Generaattorin suojaukseen ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjetta, joten suojien määrä ja asettelut ovat aina tapauskohtaisia. Osa suojausfunktioista määritellään Suomen kantaverkon omistajan Fingrid Oyj:n laatimien voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten (VJV) mukaisesti. Fingrid Oyj vastaa kantaverkon
käytön suunnittelusta ja valvonnasta, sekä verkon ylläpidosta ja kehittämisestä.
Hyvän suojaustason saavuttamiseen tarvitaan useita eri suojaustoimintoja ja mitä
suurempi generaattori on, sitä enemmän erilaisia suojia tarvitaan. Taulukossa 3 on
esitelty yleisimmät generaattorisuojauksessa käytettävät suojausfunktiot, mitkä on
merkitty X:llä ja vaihtoehtoiset suojausfunktiot O:lla. ANSI – koodeja (American
National Standards Institute) käytetään merkitsemiseen, että voidaan tunnistaa
yleisesti suojafunktion toimintatapa sekä mittaus, johon suojan toiminta perustuu.
Suojia merkitään myös IEC-symboleilla (International Electrotechnical Commission), jotka ovat helposti tunnistettavia ja joiden perusteella suojan mittaustapa tai
toimintaperiaate on pääteltävissä. Seuraavissa kappaleissa on esitelty käytetyimmät suojausfunktiot, mitkä ovat myös toteutettavissa Schneider:n P3-sarjan generaattorisuojareleellä. Kappaleissa eriteltyjen suojafunktioiden lisäksi voidaan
käyttää valinnaisesti myös muita erityisiä suojia. /7/
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Taulukko 3. Suojafunktioiden käyttösuositukset erikokoisille generaattoreille.
/11/

Suojafunktio
Staattorin maasulku
90%
Staattorin maasulku
100%
Differentiaali
Ylivirta
Ali-impedanssi
Roottorin maasulku
Vinokuorma
Alimagnetointi
Terminen ylikuormitus
Roottorin ylikuormitus
Ylijännite
Ylitaajuus
Alitaajuus
Takateho
Alijännite
Ylimagnetointi

3.3.1

ANSI
koodi

IEC Symboli

64, 59N,
67N

Io>

64(100%)
87G, 87T
50, 51V
21
64R
46
40
49
49R
59
81
81
32
27
24

Io>>
ΔI
I>
Z<
R<
I2
Q<
T>
I2t
U<
f>
f<
P<
U<
V/f

Generaattorin nimellisteho
(MVA)
<5
5 - 50
x

x

o
x

x
x

o

x
x
x
x

o
x
x
x
x
o

x
x
x
x
o
o

Ylivirtasuoja

Vakioaikaylivirtasuojausta käytetään suojaamaan generaattoria oikosuluilta ja kovilta ylikuormituksilta. Jos generaattorissa käytetään differentiaalisuojausta, niin
ylivirtasuojaus toimii varasuojana differentiaalisuojan vikaantuessa tai verkossa
tapahtuville vioille. Vaihevirtojen mittaus voi esimerkiksi tapahtua generaattorin
staattorin tähtipisteen puoleisten virtamuuntajien kautta ja virran ylittäessä suojan
asetteluarvon suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan. /7/
3.3.2

Takatehosuoja ja alitehosuoja

Takatehosuojauksen tarkoituksena on estää generaattoria toimimasta moottorina,
sekä suojan asettelun ollessa alitehon alueella, estää generaattoria toimimasta aliteholla. Vikatilanne syntyy, mikäli generaattorin roottoria pyörittävä voimakone
vikaantuu ja lakkaa tuottamasta tehoa. Generaattorin ollessa kuitenkin kytkettynä
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verkkoon, alkaa se ottaa verkosta tehoa muuttuen moottoriksi ja alkaen pyörittämään voimakonetta. Tahtigeneraattori voisi pyöriä moottorina ilman ongelmia,
mutta tilanne on vaarallinen, sillä generaattorin muuttuessa moottoriksi, se alkaa
pyörittää voimakonetta, joka saattaa hajota (esim. höyryturbiini). /12/
Suojarele tarkkailee generaattorin tehoa jatkuvasti mitattujen vaihejännitteiden- ja
virtojen perusteella. Generaattorin pyöriessä alle asetellun takatehorajan tai alitehorajan, suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan (kuva 4). Tahdistushetkellä,
kun generaattori tahdistetaan verkkoon, saattaa generaattori käydä hetken aikaa
takateholla ennen kuin voimakone alkaa pyörittää generaattoria. Tästä syystä suojan laukaisuviive on oltava riittävä. Toinen vaihtoehto on, että takatehosuoja on
blokattu käynnistyksen ajaksi katkaisijan kiinni tiedosta. /12/

Kuva 4. Takatehosuojan laukaisualue punaisella. /19/

3.3.3

Alimagnetointisuoja

Tahtikone tarvitsee tietyn määrän magnetointia pysyäkseen stabiilina nimellistehon alueella. Jos magnetointi katoaa tai on liian pieni, kone saattaa pudota tahdista
ja alkaa ottamaan magnetointiin virtaa verkosta, joka taas ylikuormittaa staattorikäämejä. Vikatilanne voi johtua esimerkiksi roottorin magnetointilaitteiston vi-
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kaantumisesta tai häiriöstä. Tällaisia tilanteita varten käytetään alimagnetointisuojaa. Alimagnetointisuoja on monesti myös sisäänrakennettu roottorin magnetointilaitteeseen. Alimagnetointi kasvattaa roottorin jättämää aiheuttaen roottoriin
isoja virtoja, jotka saavat roottorin ylikuormittumaan. Tahdista putoamiselle on
saatavilla myös vaihtoehtoinen suoja, ”Pole slip protection” 78. /22/
Tyypillisesti alimagnetointisuoja määritellään sallimaan enemmän alimagnetointia
tyhjäkäynnillä ja vähemmän generaattorin kuormituksen lähentyessä nimellistä.
Kuvassa 5 tämä on esitetty määrittämällä takatehosuojan laukaisurajat pisteiden
Q1 ja Q2 avulla.

Kuva 5. Takatehosuojan laukaisurajan määrittely pisteiden Q1=P0 % ja
Q2=P80 % avulla. /19/

Suojarele tarkkailee generaattorin magnetointia jatkuvasti mitattujen vaihejännitteiden- ja virtojen perusteella. Generaattorin tuottaessa induktiivisen tehon sijasta
kapasitiivista tehoa, on teho-osoittimen osoitin negatiivinen, jolloin suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan.
Generaattoria tahdistettaessa verkkoon ongelmana voi olla, että magnetointilaitteiston syöttö otetaan generaattorin navoista, jolloin magnetointilaitteisto ei välttämättä pysty syöttämään tarpeellista magnetointivirtaa ennen kuin jännitteet on
saatu nostettua ylös. Tästä syystä suojan aikaviive tulee olla riittävä ja suojan rajaarvon asettelu negatiivisen tehon puolella, ettei laukaisu tapahdu kytkentähetkellä.
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Toinen vaihtoehto on, että suojaporras on blokattu käynnistyksen ajaksi katkaisijan kiinni tiedosta
Suoja voidaan myös asettaa suojaamaan generaattoria tehonheilunnalta. Tehonheiluntatilanteessa teho-osoitin liikkuu edestakaisin kapasitiivisen ja induktiivisen
tehon välillä, jolloin kapasitiivisen raja-arvon ylittyessä rele havahtuu, mutta ei
ehdi laukaisemaan. Suoja ei kuitenkaan nollaannu välittömästi lyhyen vian jälkeen, vaan laskee näitä havahtumisia ja laukaisee generaattorin katkaisijan, jos
havahtumisien määrä ylittyy. /12/
3.3.4

Ali-impedanssisuoja

Ali-impedanssisuojaa käytetään havaitsemaan oikosulku, mikä tapahtuu lähellä
generaattoria. Lähioikosulussa generaattorin napajännite ja magnetointijännite
romahtavat, jolloin generaattorin magnetointivirta romahtaa ja sitä kautta oikosulkuvirta romahtaa. Tästä syystä ali-impedanssisuoja on tarpeen, jos generaattorin
magnetointi otetaan verkosta. Oikosulkuvirta voi siis olla lähioikosulussa pienempi kuin generaattorin normaali kuormitusvirta. Näin ollen ei suojareleen tavallinen
ylivirtasuoja havahdu, mutta ali-impedanssisuoja havahtuu. Ali-impedanssisuojan
tilalla voidaan vaihtoehtoisesti käyttää jänniteriippuvaista ylivirtasuojaa.
Suojarele tarkkailee myötäkomponentin impedanssia, mikä saadaan laskennallisesti mitattujen vaihejännitteiden ja -virtojen perusteella. Normaalissa symmetrisessä tilanteessa myötäimpedanssi on generaattorin nimellisimpedanssin suuruinen. Lähioikosulun aiheuttama oikosulkuvirran romahdus näkyy releen kannalta
lasketun myötäimpedanssin muutoksena. Myötäimpedanssin laskiessa suojausalueen sisäpuolelle, suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan (kuva 6). /12/
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Kuva 6. Ali-impedanssisuojan suojausalue esitetty punaisella. /19/

3.3.5

Vinokuormitussuoja

Vinokuormitussuoja suojaa generaattorin roottoria vinokuormatilanteelta eli vaihevirtojen kuormituksen epätasapainolta. Vinokuormitusta esiintyy yksi- ja kaksivaiheisten oikosulkujen yhteydessä, sekä yhden tai kahden vaiheen katkeamisesta
tai katkaisijan vajaanapaisesta toiminnasta, jolloin yksi vaihe jää avoimeksi. Vaiheiden epätasainen kuormitus voi johtua myös monista generaattorista riippumattomista syistä. /13/
Vinokuormituksen johdosta staattoriin syntyy virran vastakomponentti, jonka
magneettikenttä pyörii myötäkomponentin magneettikenttää vastaan. Nämä vastakkaiset komponentit aiheuttavat 100 Hz hajavirtoja roottoriin ja vaimennuskäämitykseen. Vastakomponentin seurauksena generaattorin vääntömomentti nousee,
se rupeaa tärisemään ja roottori ylikuumenemaan. Normaali ylikuormasuoja ei
suojaa tältä ilmiöltä, sillä roottorin terminen kapasiteetti on paljon pienempi kuin
koko generaattorin terminen kapasiteetti. /13/
Suojarele tarkkailee generaattorin vastakomponentin virtaa, mikä saadaan laskennallisesti mitattujen vaihejännitteiden ja – virtojen perusteella. Normaalissa symmetrisessä tilanteessa vastakomponentti on nolla. Vaihevirtojen poiketessa toisis-
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taan syntyy mittaukseen vastakomponentti ja sen ylittäessä suojan asetteluarvon,
suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan. /12/
3.3.6

Terminen ylikuormitussuoja

Terminen ylikuormitussuoja suojaa generaattoria tai sen kaapeleita ylikuumentumiselta. Suojaa voidaan käyttää moottoriin asennettujen ptc -vastusten avulla tai
yleisemmin releen vaihevirroista laskeman lämpötilan avulla ilman fyysistä lämpenemän mittausta. Ympäristön lämpötila vaikuttaa myös suojan toimintaan ja
siitäkin voidaan käyttää erillistä mittausta, mutta yleisemmin se asetetaan vakioksi
esim. +40 °C. /12/
Ilman moottorin lämpötilan mittausta ylikuormitussuojan toiminta perustuu mitattujen vaihevirtojen tehollisarvojen avulla tapahtuvaan lämpenemän laskentaan.
Laskenta perustuu yhden aikavakion τ (tau) malliin, jonka perusteella rele laskee
generaattorin lämpenemää. Laukaisuaikaa ei määritellä, vaan se riippuu moottorin
lämpenemästä sekä suojan parametroinnista. /12/
3.3.7

Staattorin maasulkusuoja

Staattorin maasulkusuoja havaitsee maasulun pienellä impedanssilla maadoitetuissa verkoissa, jolloin maasulkuvirta on korkeampi kuin korkealla impedanssilla
maadoitetuissa verkoissa. Suurella impedanssilla kompensoidussa verkossa ja
maasta erotetuissa verkoissa tätä suojaa voidaan käyttää varasuojana. /12/
Staattorin maasulkusuoja yhdessä nollajännitesuojan kanssa suojaa maasululta
staattorikäämeissä 95 % verkosta staattorin tähtipisteeseen päin. Nämä suojat eivät toimi, mikäli maasulku tapahtuu hyvin lähellä generaattorin tähtipistettä. Tapauksessa, jossa maasulku on lähellä tähtipistettä tai jopa tähtipisteessä, jäännösvirta ja nollajännite tämän seurauksena ovat mitättömiä tai jopa nolla. Siispä tavanomainen maasulkusuoja, jonka mittaus perustuu summavirran mittaukseen, ei
havaitse tällaista vikaa. Toisaalta viat lähellä tähtipistettä ovat harvinaisia, koska
jännitekuormitus on alhainen. 100 % staattorin maasulkusuojaus voidaan saavuttaa suojan U0F3 (64F3) avulla, jonka toiminta perustuu kolmansien harmonisten
yliaaltojen mittaukseen. /12/ /19/
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Suojan toiminta perustuu summavirran mittaukseen, joka on normaalissa käyttötilanteessa nolla. Summavirtamittaus voidaan toteuttaa tähtipisteen ja maadoituksen
väliltä tai laskennallisesti releen roottorin vaihevirroista. Suojarele antaa laukaisukäskyn generaattorikatkaisijalle, jos summavirta ylittää suojan asetteluarvon.
/12/
3.3.8

Roottorin maasulkusuojaus

Maasulku roottorissa ei aiheuta suurta riskiä koneelle eikä estä koneen normaalia
käyttöä, koska roottori on suunniteltu toimimaan maadoittamattomana. Kuitenkin
toisen samanaikaisen maasulun riski kasvaa merkittävästi. Kaksi samanaikaista
maasulkua roottorissa voi aiheuttaa lukuisia ongelmia, kuten epätasaisen ilmavälivuon, roottorin epätasaisen lämpenemisen, roottorin lisääntyneen tärinän ja epätasaisen ulostulojännitteen. Tästä syystä suojauksen on toimittava jo ensimmäisen
maasulun jälkeen. /7/
Yleisin tapa toteuttaa roottorin maasulkusuojaus on kytkeä injektiopiiri eli virransyöttöyksikkö roottorin ja maan väliin kapasitanssien kautta (kuva 7). Yksikkö
syöttää jatkuvasti pientä virtaa roottoripiiriin ja maasulku, missä tahansa piirissä,
saa aikaan virran, minkä suojareleen maasulkusuojaus pystyy havaitsemaan. Injektiopiirin käyttö sopii generaattoreille, joilla harjat sijaitsevat päägeneraattorin
magnetointipiirissä, mikä mahdollistaa injektiopiirin kytkennän.

Kuva 7. Injektiopiiri
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3.3.9

Jännitesuojaus

Käyttötilanteessa jännite saattaa heilahdella esimerkiksi jännitteensäätäjän vikaantuessa tai kuormanheilahtelun seurauksena. Ylijännitteet saattavat saada aikaan
vaurioita eristyksissä sekä aiheuttaa vaarallisen suuren magneettivuon, mikäli taajuuden ja jännitteen välinen suhde kasvaa. Jännitteen vaihtelulta pystytään suojautumaan yli- ja alijännitesuojan avulla. Suojaportaiden määrittely tapahtuu Fingrid:n VJV2018 – dokumentin perusteella, josta löytyvät jänniterajat ja ajat, joilla
generaattorin tulee pysyä kytkettynä verkossa. /22/
Suojan toiminta perustuu yksinkertaisesti joko vaiheiden välisten pääjännitteiden
tai vaihejännitteiden mittaukseen. Asetteluarvon ylittyessä suojarele antaa laukaisukäskyn generaattorikatkaisijalle. Ylijännitesuojalle on myös mahdollista
asettaa laskuri laskemaan jaksottaisia vikoja. Tämä tarkoittaa sitä, että suoja ei
nollaannu välittömästi lyhyen vian jälkeen, vaan laskee näitä lyhyiden vikojen havahtumisia. Mikäli havahtumiset toistuvat liian usein, rele laukaisee. /12/
3.3.10 Nollajännitesuoja
Nollajännitesuojaa käytetään keskijännitekojeiston kiskosuojana, sekä eiselektiivisenä varasuojana maasulkuvikoihin generaattoreille, joilla on blokkimuuntaja generaattorin ja kokoojakiskon välillä.
Nollajännitteen mittaus voidaan saada joko laskennallisesti vaihejännitteistä tai
yleisemmin erikseen mitattuna, joko nollajännite- tai avokolmiomuuntajan kautta.
Normaalikäyttötilanteessa, vaihejännitteiden ollessa symmetriset, on nollajännitteen arvo nolla. Asetteluarvot asetellaan riippuen mittaustavasta, joko verkon vaihejännitteeseen tai suhteessa konfiguroidun jännitemuuntajan jännitteeseen. Vaihejännitteiden poiketessa toisistaan syntyy mittaukseen jännitteen nollakomponentti, ja sen ylittäessä asetteluarvon, suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan.
/12/
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3.3.11 Taajuussuojaus
Erilaiset yli- ja alitaajuustilanteet ovat vahingollisia generaattorille ja tästä syystä
käytetään taajuussuojausta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi verkon äkillinen
kuormanpudotus, generaattorin säätöjärjestelmän vioittuminen tai voimakoneen
säätöhäiriöt. Taajuussuojauksen lisäksi on mahdollista käyttää suojaa 81R, minkä
toiminta perustuu taajuuden muutosnopeuteen, eli on niin sanottu generaattorin
ryntäyssuoja. Suojaportaiden määrittely tapahtuu Fingrid Oyj:n VJV2018 – dokumentin perusteella, josta löytyvät taajuusrajat ja ajat, joilla generaattorin tulee
pysyä kytkettynä verkossa. /12/
Yleiseen sähköverkkoon tuotettu liika teho saa verkon taajuuden nousemaan. Vastaavasti verkon taajuus laskee, jos verkon kuormitukseen ei pystytä vastaamaan
riittävällä tehontuotannolla. Verkon ylitaajuustilanne on helpommin hoidettavissa,
sillä se on seurausta liian suuresta tehontuotannosta, mikä voidaan helposti säätää
takaisin halutulle tasolle. Alitaajuuden korjaaminen on vaikeampaa, sillä verkon
tehontuotantoa pitäisi kyetä lisäämään ja tästä johtuen generaattoreiden toimintarajat saattavat ylittyä. /7/
Taajuussuoja mittaa taajuutta jännitemuuntajien kautta vaihejännitteistä. Taajuuden poiketessa asetteluista, suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan. Tarpeettomien laukaisujen välttämiseksi jännitteiden poiskytkentätilanteessa alitaajuussuojan kaikki suojausportaat ovat blokattuna, joko suojaportaiden blokkaustasojen
mukaisesti tai katkaisijan kiinni tiedosta. /12/
3.3.12 Differentiaalisuoja
Differentiaalisuojaa käytetään isommissa generaattoreissa suojaamaan generaattoria suurilta ja vahingoittavilta oikosulkuvirroilta, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa käämityksille sekä staattorin eristemateriaaleille. Differentiaalisuoja vertailee
virtamuuntajien avulla suojauskohteeseen tulevia vaihevirtoja IA ja siitä lähteviä
vaihevirtoja IB kuvan 8 mukaisesti. Näiden virtojen erovirta eli IA – IB on normaalissa käyttötilanteessa nolla. Suojausalueen sisällä tapahtuvan vian F2 seurauksena
suojauskohteeseen menevä virta ei ole enää samansuuruinen tai samansuuntainen
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kuin sieltä lähtevä virta, ja erovirtaa alkaa syntyä eli IA – IB summa ei ole enää
nolla. Suojausalueen ulkopuolisia vikoja F1a- tai F1b-differentiaalisuoja ei havaitse sillä IA – IB=0. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan pystytä havaitsemaan kierrossulkuja, sillä vikapaikkaan menevä ja siitä lähtevä virta on sama, koska virtaa ei
vuoda mihinkään. Numeerinen rele mittaa kuitenkin virtamuuntajien arvoja digitaalisesti eli kuvan 8 mukaista kytkentää ei numeerisessa releessä varsinaisesti
käytetä, vaikka toimintaperiaate onkin sama. /4/ /7/

Kuva 8. Generaattorin differentiaalisuojauksen periaatekuva. /4/

Käytettävien virtamuuntajien tulisi olla mahdollisimman samanlaisia, sillä erot
niiden välillä aiheuttavat erovirtaa, mikä saattaa aiheuttaa suojan laukeamisen ja
alentaa näin ollen aseteltavaa herkkyyttä. Differentiaalisuojan alempi porras asetellaan normaalisti sallimaan sitä enemmän virhettä mitä suurempi on kuormitusvirta. Erovirran I1 - I2 poiketessa nollasta asettelun verran, suojarele aukaisee generaattorin katkaisijan. /7/
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4

KÄYTTÖÖNOTTOKOESTUS

Käyttöönottokoestuksen tarkoituksena on varmistua sähkölaitteiston toiminnasta
ennen sen varsinaista käyttöönottoa. Suojareleistä ja sen ohjaamista laitteista ei
ole hyötyä, mikäli ne eivät toimi vikatilanteessa odotetulla tavalla. Käyttöönottokoestuksesta määrätään sähkölaissa missä sanotaan, että sähkölaitteisto saadaan
ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa
selvitetty, että siitä ei aiheudu vaaraa tai sähköistä häiriötä ja, ettei laitteisto häiriinny helposti. Käyttöönottotarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston muutos- ja
laajennustöille. /14/
Ajan myötä laitteistot saattavat vikaantua, joten sähkölaitteistoille on tehtävä määräaikaistarkastuksia tasaisin väliajoin. Sähkölain mukaan sähkölaitteistoluokituksen 2c-laitteistoille, joihin vesivoimalaitokset yleensä kuuluvat, on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Suojareleiden määräaikakoestusten väliksi oli vielä 90-luvulla määritelty kolme vuotta, mutta nykyisillä releillä väli olla
pidempi, sillä nykyään laitteiston haltija on velvollinen huolehtimaan laitteiston
kunnosta sekä turvallisuudesta. Monet voimalat pitävät edelleen määräaikaiskoestuksia kolmen vuoden välein, sillä vanhoja releitä on vielä käytössä. Sähkölaitteistoluokat 2 ja 3 edellyttävät huolto-ohjelman, mihin relekoestus on aikataulutettu.
Käyttöönottokoestuksen voi suorittaa yksi henkilö, mutta testausvaiheissa tarvitaan avuksi myös toinen koestaja, esimerkiksi sähköaseman käytöstä vastaava
henkilö. /14/ /22/
4.1 Suojareleen koestus
Suojarele voidaan koestaa joko ensiökoestuksena tai toisiokoestuksena. Ensiökoestus on luotettavin koestustapa, sillä siinä syötetään vikavirtaa suoraan kojeiston kiskostoon, josta se mittamuuntajien kautta kulkeutuu suojareleelle. Ensiökoestus on kuitenkin erittäin haastava toteuttaa kojeiston yleensä hyvin suurten
nimellisvirtojen takia. Tästä syystä suurin osa koestuksista suoritetaan toisiokoestuksina, missä releen ja mittamuuntajien väliin asennetaan katkaistavat riviliittimet, joihin koestuslaitteen jännite- ja virtalähdöt voidaan kytkeä. Tällä tavalla vikavirtaa voidaan syöttää suojareleelle suoraan toisioarvona. Tässä opinnäytetyössä
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keskitytään nimenomaan suojareleen toisiokoestukseen. Suojareleiden koestus
suoritetaan sen jälkeen, kun ne on asennettu käyttökohteeseensa. Tästä johtuen
suojareleiden asennus on suoritettava niin, että se voidaan koestaa sen käyttöpaikassa ilman irrottamista.
Sähkölaitteiden koestaminen vaatii huolellisuutta ja erilaisia turvatoimenpiteitä.
SFS 6002 Sähköturvallisuusstandardissa on lueteltu viisi tärkeintä turvallisuussääntöä, joilla varmistetaan, että työkohde on ja pysyy jännitteettömänä työn aikana. Toimenpiteet seuraavassa määritellyssä järjestyksessä, ellei ole perusteltuja
syitä toimia muulla tavalla:
— täydellinen erottaminen
— jännitteen kytkemisen estäminen
— laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
— työmaadoittaminen
— suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta.

Valtuutuksen työn aloittamiseen antaa sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö
työsuorituksesta vastaavalle henkilölle. Jokaisen työhön osallistuvan henkilön pitää olla ammattitaitoinen, opastettu tai ammattihenkilön valvoma. /15/
4.2 Relekoestuslaitteisto
Opinnäytetyössä koestuslaitteena toimii Kocosin Artes 560 monitoiminen releen
koestuslaite, jolla voidaan suorittaa suojalaitteiden käytännön koestuksia (kuva 9).
Kocos Technology Group on ryhmä useita globaaleja yrityksiä, jotka kehittävät,
valmistavat ja myyvät mittaus- ja testauslaitteita sähkönjakelun sovelluksiin, sekä
laseroptisia tutkimuslaitteita laaduntarkkailuun. /16/
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Kuva 9. Artes 560-koestuslaite. /17/

Koestuslaitetta ohjataan tavallisesti sen mukana tulevalla pc-ohjelmalla, mutta
manuaalinen käyttö on myös mahdollista laitteen näytöltä. Pc-ohjelmassa erilaisten koestussovellusten eli monitorien avulla koestuksia voidaan suorittaa automaattisesti, sekä tuloksista saadaan tulostettua automaattisesti koestusraportti.
Koestuslaite sisältää 4 jännitelähtöä ja 6 virtalähtöä. Jännitelähdöillä pystytään
tuottamaan maksimissaan 4 x 300V tai 1x 600V. Virtalähdöt pystyvät tuottamaan
maksimissaan 6 x 32A tai kolmivaiheisesti 3 x 64A. Lisäksi koestuslaite sisältää 8
binäärituloa, 2 binäärilähtöä, 100–265 VAC tai 120–265 VDC käyttöjännitteen
koestuskohteelle, sekä analogiatulot jännitteelle 600V ja virralle 20mA. /18/
4.3 Suojafunktioiden koestus
Suojareleen jokainen suojafunktio on koestettava erikseen, että niiden toiminnasta
ja tarkkuudesta vikatilanteessa voidaan varmistua. Suojien erilaisten ominaisuuksien vuoksi jokainen on koestettava eri tavalla mikä tarkoittaa, että koestuslaitteella on syötettävä suojareleelle useita erilaisia arvoja. Riippuen koestuslaitteen ominaisuuksista, osa koestusarvoista on laskettava itse ja mieluiten ennen koestusta,
ettei paikan päällä suoritettava koestus pitkity.
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Koestuksessa pyritään siihen, että kaikkia suojia pystytään pitämään päällä koestuksen aikana. Tämä vähentää virheiden määrää sekä nopeuttaa huomattavasti
koestusta, sillä suojareleen asetuksia ei tarvitse muuttaa koestusten välissä ja koestuksia pystytään suorittamaan automaattisesti suojasta toiseen. Erilaisten suojien
huomattava lukumäärä tarkoittaa, että suojat saattavat toimia myös päällekkäin,
mikä on huomioitava koestusarvojen laskennassa sekä itse koestuksessa.
Artes 560-koestuslaitteessa on muutamille suojafunktioille omat koestusmoodinsa, mutta suurelle osalle koestuksista on kuitenkin laskettava koestusarvot itse.
Seuraavissa kappaleissa käsitellään eri suojaportaiden koestuksia, sekä millaisia
koestusarvoja koestuksissa syötetään.
Ennen varsinaista koestusta on erittäin tärkeää varmistaa, että mittamuuntajat on
kytketty oikein, sillä mittamuuntajien perusteella myös koestuslaitteen lähdöt kytketään mittamuuntajien tilalle koestuksen ajaksi. Mikäli mittamuuntajat on kytketty väärin, niin pätövirran ja loisvirran suunnat voivat olla suojareleellä päinvastaiset, mikä saa jotkin suojista laukeamaan välittömästi. Kuvassa 10 on esitetty mittamuuntajien esimerkkikytkentä.
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Kuva 10. Jännite- ja virtamuuntajien esimerkkikytkentä. /12/

4.3.1

Ylivirtasuoja

P3G30 – suojareleessä on mahdollista asettaa kolme ylivirtasuojaporrasta I>, I>>
ja I>>>. Alin porras I> voidaan asetella laukaisemaan hidastetusti, joko vakioajalla tai käänteisajalla ja kaksi ylempää porrasta I>> ja I>> ainoastaan vakioajalla.
Käänteisaikahidastus tarkoittaa, että pienemmillä ylivirroilla suoja laukaisee sitä
nopeammin, mitä suurempi vikavirta on. Erityisesti käänteisaikahidastuksen koe-
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staminen on tehty koestusohjelmassa helpoksi, sillä se määrittää laukaisukäyrän
automaattisesti asetteluiden perusteella.
Suojan toiminta perustuu vaihevirtojen mittaukseen virtamuuntajien kautta, joten
koestuksessa on otettava huomioon missä suhteessa virtamuuntaja muuntaa virran
releelle, että oikeat koestusarvot saadaan skaalattua ohjelmaan. Suojaportaat koestetaan kolmivaiheisesti syöttämällä virtaa suojausalueen molemmin puolin, jolla
varmistetaan, että suoja toimii riittävän tarkasti, mutta ei kuitenkaan suojausalueen ulkopuolella. Koestaminen saadaan tehokkaaksi koestamalla kaikki suojaportaat automaattisesti sarjassa. Koestusohjelman sarjakoestustoiminnolla voidaan
syöttää kaikki halutut koestuspisteet jokaiselle suojaportaalle, jolloin laite koestaa
jokaisen pisteen yksi kerrallaan sarjassa (kuva 11). Ylivirtaportaalle on olemassa
ohjelmassa oma koestusmoodi mikä tarkoittaa, että moodiin voidaan asettaa ennalta läpäisyrajat niin koestusvirralle kuin laukaisuajalle. Rajojen ansiosta tiedetään heti koestuksen päätyttyä, onko koestus suoritettu hyväksytysti.

Kuva 11. Ylivirtasuojauksen koestuspisteet.
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4.3.2

Takatehosuoja tai alitehosuoja

P3G30 – suojareleessä on mahdollista asettaa vakiaikahidastetusti kaksi takatehoporrasta P< ja P<<. Suojasta käytetään nimitystä alitehosuoja, mikäli suojaportaan
asettelu on alitehon puolella. Takatehosuojan toiminta perustuu laskennalliseen
generaattorin pätötehon mittaukseen virta- ja jännitemittausten avulla. Takatehosuojan asettelu on verrannollinen generaattorin pätötehoon, mikä lasketaan seuraavalla kaavalla:
𝑃𝐺𝑁 = √3 𝑥 𝐼𝐺𝑁 𝑥 𝑈𝑁 𝑥 𝐶𝑜𝑠(𝜑)

(1)

jossa PGN = generaattorin pätöteho
IGN = generaattorin nimellisvirta
UN = generaattorin nimellisjännite
Cos(ϕ) = generaattorin tehokerroin

Koestusohjelmassa ei ole erillistä koestusmoodia takatehosuojalle, joten koestus
suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Monitorin avulla vaihejännitteet pidetään nimellisinä ja releelle syötetään askelmaisesti kolmivaiheista virtaa sellaisessa kulmassa, että tehonosoitin kääntyy takatehonalueelle ja asetteluarvon ylittyessä rele laukaisee. Laukaisuvirran perusteella voidaan laskea takatehon
suuruus laukaisuhetkellä, jota verrataan releen asetteluun. Laukaisuaikaa verrataan
samalla tavalla releen asetteluun.
4.3.3

Alimagnetointisuoja

Alimagnetointisuojan toiminta perustuu generaattorin pätö- ja loistehon laskentaan mitatuista vaihejännitteistä ja – virroista. P3G30 – releen alimagnetointisuojan loistehorajat Q1 ja Q2 asetellaan suhteessa generaattorin nimellistehoon.
Loistehorajat Q1 ja Q2 määritellään pätötehoilla P=0 % ja P=80 % kuvan 12 mukaisesti, jolloin pisteet Q1 ja Q2 muodostavat alimagnetoinnin suojausalueen. /19/
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Kuva 12. Takatehosuojan laukaisurajat pätötehoilla Q1=P0 % ja Q2=P80 %. /19/

Koestus suoritetaan koestamalla molemman pisteet Q1 ja Q2, että voidaan varmistua asetteluiden oikeellisuudesta. Esimerkiksi pisteen Q2 koestusvirta saadaan
selville kaavojen 2 ja 3 avulla.
𝑆 = √𝑃80% 2 + 𝑄2 2
𝐼=

𝑆
√3∗𝑈𝑁

(2)
(3)

jossa S = nimellisteho
P80% = 80% generaattorin pätötehosta
Q2 = alimagnetoinnin laukaisuraja generaattorin pätöteholla 80 %
I = koestusvirta
UN = generaattorin nimellisjännite

Koestusohjelmassa ei ole erillistä koestusmoodia alimagnetointisuojalle, joten
koestus suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Monitorin avulla
vaihejännitteet pidetään nimellisinä ja releelle syötetään askelmaisesti kolmivaiheista virtaa sellaisessa kulmassa, että tehonosoitin kääntyy alimagnetointialueelle
ja asetteluarvon ylittyessä rele laukaisee. Laukaisuvirran perusteella voidaan las-
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kea alimagnetoinnin suuruus laukaisuhetkellä, jota verrataan releen asetteluun.
Laukaisuaikaa verrataan samalla tavalla releen asetteluun.
4.3.4

Ali-impedanssisuoja

Ali- impedanssisuojan toiminta perustuu generaattorin myötäkomponentin impedanssin laskentaan mitatuista vaihejännitteistä ja – virroista. P3G30 – releessä aliimpedanssisuoja asetellaan generaattorin nimellisimpedanssiin nähden. Generaattorin nimellisimpedanssi saadaan laskettua:

𝑍𝐺𝑁 =

𝑈𝐺𝑁 /√3
𝐼𝐺𝑁

(4)

jossa ZGN = generaattorin nimellisimpedanssi
UGN = generaattorin nimellisjännite
IGN = generaattorin nimellisvirta

Koestusohjelmassa ei ole erillistä koestusmoodia alimagnetointisuojalle, joten
koestus suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Oikeassa lähioikosulussa jännite romahtaa virran pysyessä vakiona, joten koestus suoritetaan
kolmivaiheisesti syöttämällä nimellisvirtaa sekä laskemalla vaihejännitteitä, kunnes suoja laukeaa. Laukaisujännitteen perusteella saadaan laskettua myötäimpedanssi, jota verrataan releen asetteluun. Laukaisuaikaa verrataan samalla tavalla
releen asetteluun.
4.3.5

Vinokuormitussuoja

Vinokuormasuojan toiminta perustuu virran vastakomponentin mittaamiseen laskennallisesti mitatuista vaihevirroista. P3G30 – releessä vinokuormasuoja määritellään virran vastakomponentti suhteessa generaattorin nimellisvirtaan:
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𝑃𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =

𝐼𝑁𝑆𝐶2
𝐼𝐺𝑁

%

(5)

jossa Pick up = vinokuormasuojan laukaisuraja
INSC2 = virran vastakomponentti
IGN = generaattorin nimellisvirta

Koestusohjelmassa ei ole erillistä koestusmoodia vinokuormasuojalle, joten koestus suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Suojan koestus suoritetaan syöttämällä virtaa 3-vaiheisesti sellaisilla vaiheiden kulmilla, että saadaan
simuloitua ainoastaan virran vastakomponenttia. Laukaisuvirtojen perusteella saadaan laskettua vinokuorman suuruus laukaisuhetkellä, jota verrataan suojan asetteluarvoon. Laukaisuaikaa verrataan samalla tavalla releen asetteluun.
4.3.6

Terminen ylikuormitussuoja

Ylikuormitussuojan laukaisuaika riippuu kuormitusvirran suuruudesta eli mitä
suurempi kuormitusvirta on, sitä nopeammin suoja laukeaa. Laukaisuaika lasketaan kaavan 6 periaatteiden mukaisesti. Koestus voidaan suorittaa, joko kolmivaiheisesti tai yksivaiheisesti. On syytä kiinnittää huomiota releen virtatulojen jatkuvan kuormituksen kestoisuuteen, mikäli koestuksessa halutaan syöttää suurta ylivirtaa nopeamman laukaisuajan tavoittelemiseksi. Suositeltavaa on myös asettaa
lämpenemisaikavakion arvo mahdollisimman pieneksi, ettei koestus kestäisi kovin
pitkään. /6/

𝐼 2 −𝐼 2

𝑡 = 𝜏 ∗ 𝑙𝑛 𝐼2 −(𝑘∗𝐼𝑃

2
𝑃)

jossa t = laukaisuaika
τ = lämpenemisaikavakio

(6)
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I = mitattu vaihevirta
IP = virta ennen ylikuormitusta
k= ylikuormituskerroin
IN = nimellisvirta

4.3.7

Staattorin maasulkusuoja

Staattorin maasulkusuojan toiminta perustuu 3-vaiheiseen nollavirran laskentaan.
P3G30 – releessä maasulkusuojaus voidaan toteuttaa laskennallisesti vaihevirtojen
mittauksista tai mittaamalla summavirta erikseen käyttäen releen Io tuloa. Mittaustavasta riippumatta asetteluarvo asetellaan samoin ja se määritellään suhteessa
generaattorin nimellisvirtaan:

3𝐼𝑜

𝑃𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 𝐼

𝐺𝑁

%=

3∗𝐼𝑍𝑆𝐶0
𝐼𝐺𝑁

%

(7)

jossa Pick up = suojan laukaisuraja
3Io = summavirta
IGN = generaattorin nimellisvirta
IZSC0 = virran nollakomponentti

Koestus suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Suojan koestus suoritetaan syöttämällä virtaa 3-vaiheisesti sellaisilla vaiheiden kulmilla, että saadaan
simuloitua ainoastaan virran nollakomponenttia. Mikäli käytössä on summavirtamittaus eli releen Io-tulo on käytössä, suoritetaan koestus yksivaiheisesti syöttämällä virtaa suoraan Io-tuloon. Laukaisuvirtojen perusteella saadaan laskettua
maasulkuvirran suuruus laukaisuhetkellä, jota verrataan suojan asetteluarvoon.
Laukaisuaikaa verrataan samalla tavalla releen asetteluun.
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4.3.8

Roottorin maasulkusuojaus

Suojaportaan koestus suoritetaan kytkemällä vastusdekadi eli säädettävä tarkkuusvastus roottorin DC-piirin ja maan väliin halutun maasulkuvastuksen aikaansaamiseksi. Vastusdekadin vastusarvoa pienennetään siihen asti kunnes suoja laukeaa ja vastusdekadin arvo otetaan ylös. Asettelut ovat generaattorikohtaiset riippuen maavuodon suuruudesta, mutta normaali laukaisuarvo on maasulun impedanssin ollessa noin 100–500 ohmia.
Mikäli vastusdekadia ei pystytä kytkemään roottorin DC-piirin ja maan väliin,
voidaan koestaa ainoastaan suojareleen Io-tulo. Koestus suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Suojan koestus suoritetaan syöttämällä virtaa askelmaisesti Io-tuloon ja tulosta verrataan suojaportaan asetteluun. Huomioitavaa on,
että normaalisti käytetään suojareleen 1A-tuloa, joten koestusvirran kanssa on oltava varovainen.
4.3.9

Jännitesuojaus

Jännitesuojaukselle P3G30-releessä on mahdollista asettaa yli- ja alijännitesuojille
molemmille 3 porrasta U>, U>>, U>>>, U<, U<< ja U<<<. Kukin suojaporras
koestetaan kolmivaiheisesti yksi kerrallaan käyttäen koestusohjelman Pick-up
Monitoria, jossa on valittavana erikseen yli- ja alijännitekoestus. Esimerkiksi alijännitesuojan U< koestus suoritetaan kuvan 13 mukaisesti laskemalla jännitettä,
alkaen nimellisjännitteestä, kunnes suoja laukeaa. Koestusmoodin asetuksissa
voidaan asettaa raja-arvot koestuksen läpäisylle, joiden avulla läpi mennyt koestuksen tulos näkyy vihreänä heti koestuksen päätyttyä.
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Kuva 13. Alijännitesuojan U< koestus.

4.3.10 Nollajännitesuoja
Nollajännitesuojauksen toiminta perustuu nollajännitteen laskentaan tai mittaukseen. P3G30 –releessä on mahdollista asettaa kaksi suojausporrasta nollajännitesuojalle Uo> ja Uo>>. Nollajännitesuojaus voidaan toteuttaa laskennallisesti
vaihejännitteiden mittauksista tai mittaamalla nollajännite erikseen nollajännitemuuntajan kautta käyttäen releen Uo-tuloa. Mittaustavasta riippumatta asetteluarvo asetellaan samoin ja se määritellään suhteessa generaattorin nimellisjännitteeseen:
𝑈𝑜

𝑃𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 𝑈

𝐺𝑁𝑣

%

(8)

jossa Pick up = Nollajännitteen laukaisuraja
Uo = Nollajännite
UGNv = Generaattorin nimellinen vaihejännite

Koestus suoritetaan käyttäen koestusohjelman VD Monitoria. Suojan koestus suoritetaan syöttämällä jännitettä kolmivaiheisesti sellaisilla vaiheiden kulmilla, että
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saadaan simuloitua ainoastaan nollajännitettä. Mikäli käytössä on erillinen nollajännitemuuntaja eli releen Uo tulo on käytössä, suoritetaan koestus yksivaiheisesti
syöttämällä nollajännitettä suoraan Uo tuloon. Laukaisujännitettä ja – aikaa verrataan suojan asetteluarvoihin
4.3.11 Taajuussuojaus
Taajuussuojaukselle P3G30 releessä on mahdollista asettaa yli- ja alitaajuussuojaukselle molemmille 2 porrasta f>, f>>, f< ja f<<. Kukin suojaporras koestetaan
kolmivaiheisesti yksi kerrallaan käyttäen koestusohjelman Pick-up monitoria,
missä on valittavana erikseen yli- ja alitaajuuskoestus. Esimerkiksi alitaajuussuojan f< koestus suoritetaan kuvan 14 mukaisesti laskemalla taajuutta alkaen nimellistaajuudesta, kunnes suoja laukeaa. Koestusmoodin asetuksissa voidaan asettaa raja-arvot koestuksen läpäisylle, joiden avulla läpi mennyt koestuksen tulos
näkyy vihreänä heti koestuksen päätyttyä.

Kuva 14. Alitaajuussuojan f< koestus.
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4.3.12 Differentiaalisuoja
Differentiaalisuojaus perustuu kahden virtamuuntajan mittausarvojen vertailuun.
P3G30 – releessä on mahdollista asettaa kaksi suojausporrasta differentiaalisuojaukselle ∆I> ja ∆I>>. Alemman portaan ∆I> suojauskäyrä määritellään vakavointivirran Istab (8) ja erovirran Idiff (9) avulla, joten suoja voidaan asetella sallimaan
suurempaa erovirtaa kuormitusvirran kasvaessa (kuva 15).
𝐼𝑠𝑡𝑎𝑏 =

̅ +𝐼̅′ 𝑊
𝐼𝑊
2

̅ − 𝐼̅′ 𝑊
𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐼𝑊

(9)
(10)

jossa Istab = vakavointivirta
Idiff = erovirta
IW = virtamuuntaja 1
I’W = virtamuuntaja 2

Differentiaalisuojauksen alempi porras ∆I> koestetaan kolmivaiheisesti kuvan 15
mukaisen suojauskäyrän molemmilta puolilta, että voidaan varmistua suojauskäyrän oikeista määrittelyistä käyrän koko matkalta. Suojauskäyrän punainen alue
tarkoittaa koestusmoodiin aseteltua koestuksen läpäisyrajaa. Koestukseen tarvitaan kuusi virtakanavaa, että saadaan simuloitua molempia virtamuuntajia yhtäaikaisesti. Ilman kuutta virtakanavaa vaiheet olisi koestettava yksi kerrallaan. Mikäli generaattorin blokkimuuntaja sijaitsee differentiaalisuojauksen suojausalueella,
on sen kytkentäryhmän aiheuttama vaihesiirto otettava huomioon koestusohjelman asetuksissa.
Koestusohjelmassa monitorilla Differential Protection Test pystytään valitsemaan
koestuspisteet käsin suoraan käyrältä, tai vielä helpommin kaikki koestuspisteet
voidaan määrittää sopivasti esimerkiksi Sequence-työkalulla, mikä jakaa halutun
määrän koestuspisteitä halutulla poikkeamalla käyrästä kuvan 15 mukaisesti.
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Kuva 15. Alemman suojaportaan ∆I> suojauskäyrä

Ylemmän suojaportaan ∆I>> koestus poikkeaa alemman suojaportaan ∆I> koestuksessa siinä käytettävän suuren virran vuoksi. Ylemmälle portaalle ei ole
myöskään mahdollista määrittää samanlaista suojauskäyrää kuin alemmalle portaalle, ja suojan laukaisuraja määritellään ainoastaan erovirran Idiff avulla. Koestusvirta saattaa olla suurempi kuin mitä releen virtatulo kestää jatkuvaa rasitusta,
joten koestuksessa on hyvä jättää releen ylivirtafunktio päälle suuremmalla aikaviiveellä, ettei releen virtatulo hajoa, mikäli differentiaalisuojaus epäonnistuu laukaisussa. /6/
4.4 Koestusraportti
Koestuksen tulokset on kerättävä talteen ja niistä on laadittava koestusraportti
sähkölaitteiston haltijalle. Koestuksen tuloksista pystytään helposti tulostamaan
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koestusohjelmassa automaattinen raportti, johon halutut tulokset voidaan valita.
Tulosten lisäksi koestusraporttiin sisältyy oleellisia tietoja koestettavista sähkölaitteista ja suojien asetteluarvoista, joilla koestukset on suoritettu.
Koestusohjelman raporttipohja on jo sellaisenaan kelvollinen, mutta halutessa raporttipohjaa voi kuitenkin muokata erillisellä raporttieditorilla. Raporttien suurempi muokkaaminen vaatii editoriin syvempää perehtymistä, mutta yksinkertaisia muutoksia on hyvä käydä raporttipohjaan tekemässä koestusraportin selkeyttämiseksi, kuten ylimääräisten kommenttikenttien rajaaminen pois ja uuden koestuksen alkaminen aina sivun alusta.
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5

TYÖOHJEEN SOVELTAMINEN

Työohjeen ja koestusarvojen laskennan toimivuutta testattiin aikaisemmin valmistuneen projektin generaattorisuojauksen asetuksilla. Ennen koestusta suojarele
tuli konfiguroida projektikohtaisilla asetuksilla. Testissä luotiin alusta alkaen uusi
tiedosto koestettavalle kohteelle aiemmin luodun pohjan perusteella, mikä sisälsi
kaikki perusasettelut. Perusasetteluiden jälkeen koestusarvojen laskentapohjalla
laskettiin aktiivisten suojaportaiden koestusarvot. Koestusohjelmaan lisättiin aiemmin luodut valmiit koestuspohjat koestettaville suojille ja laskennasta siirrettiin
koestusarvot kyseisiin koestuspohjiin. Koestus pyrittiin suorittamaan mahdollisimman automaattisesti kaikkien suojien ollessa päällä yhtäaikaisesti. Lopuksi
koestuksista luotiin koestusraportti.
Heti alussa koestusohjeeseen piti tehdä pieniä muutoksia liittyen koestusohjelman
perusasetteluihin, kuten otsikoihin ja koestusfunktioiden valintaan. Koestuksessa
ilmeni nopeasti pieniä huolimattomuuksia suojareleen asetuksiin liittyen. Alijännitesuojan ylemmän portaan trip – komentoa ei ollut linkitetty laukaisureleelle, nollajännitesuojan trip – komento sytytti väärän ledin suojareleen näyttöpaneelissa.
Virheet saatiin helposti korjattua suojareleen asetuksissa.
Täytettäessä suojaportaiden koestusarvoja koestusohjelmaan, alimagnetointisuojan koestusarvot olivat kopioituneet myös takatehosuojan koestusarvoiksi.
Tätä oli havaittavissa myös muissa suojaportaissa ja vika johtui siitä, että edellisestä suojaportaasta oli otettu kopio ja muokattu sen nimi toiseksi suojaportaaksi.
Vaikka uudet koestusarvot syötettiin, niin jostain syystä ne palautuivat ennalleen.
Koestusarvot saatiin kuitenkin pysymään täyttämällä ne uudestaan ongelman ilmenemisen jälkeen.
Koestuslaitteen kytkennöissä ilmeni virhe roottorin maasulkumittauksen olleessa
kytketty vääriin liittimiin. Tämä johtui kuitenkin vain virheellisestä ohjeen tulkinnasta ja kytkentää muuttamalla virhe korjaantui.
Koestusarvojen laskenta oli muilta osin tehty oikein lukuun ottamatta aliimpedanssisuojan laskentaa. Laskentavirhe korostui uusilla generaattorin arvoilla
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ja se saatiin korjattua tekemällä laskenta kokonaan uudestaan. Tavoitteiden mukaisesti koestukset pystyttiin suorittamaan automaattisesti peräkkäin kaikkien suojaustoimintojen ollessa päällä samanaikaisesti.
Koestusraportin tulostuksessa suurimpana ongelmana ilmeni, että suurin osa koestuksien kuvaajista ei näyttänyt ollenkaan pystyakselin arvoja (kuva 16). Ongelmia oli myös koestuksien kommenteissa, sillä koestusraporttiin tulostui ylimääräisiä kommenttikenttiä, vaikka niiden olisi pitänyt pysyä piilossa. Ongelmia tutkittiin yhdessä Kocos:n tuen kanssa TeamViewer:n välityksellä ja kommenttiongelmaan löydettiin ratkaisu kommentoinnin täyttövaiheesta. Kuvaajaongelmaan jäätiin vielä odottamaan ratkaisua, sillä sitä ei saatu etäkäytön kautta selvitettyä.

Kuva 16. Kuvaaja suojaportaan U<< koestuksesta
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6

LOPPUPÄÄTELMÄT

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan monipuolinen ja sen tekeminen oli erittäin
mielenkiintoista sekä sopivan haastavaa. Kesätöiden pohjalta suojaustoiminnot
olivat tulleet jo hieman tutuksi ja alkuun pääsemisessä auttoivat myös huomattavasti Apex Automation Oy:n aikaisempien projektien koestusdokumenttien tutkiminen, kuten Artes-koestusohjelman tiedostot sekä koestusarvojen laskenta.
Työn toteuttaminen vaati perehtymistä suojaportaiden toimintaperiaatteisiin, Artes-koestusohjelman käyttöön, koestusarvojen laskentaan, sekä Excelin käyttöön.
Haastavinta työssä oli toteuttaa koestusarvojen laskenta, mikä vaati erityistä pohdintaa, sillä useamman suojaustoiminnon koestusta haluttiin kehittää yksinkertaisemmaksi. Opettavaisinta työssä olikin ehdottomasti juuri koestusarvojen laskennan tekeminen, sillä se vaati syvällisempää tutustumista suojaustoimintojen toimintaan sekä Excelin ominaisuuksiin.
Työn lopputuloksena syntynyt koestusohje, koestusarvojen laskenta, sekä koestusohjelman koestuspohjat tulevat olemaan Apex Automation Oy:n käytössä
apuna suojareleiden koestuksessa. Työn tuloksien toivotaan vähentävän koestuksessa tehtävien virheiden määrää, sekä tekevän koestamisesta nopeampaa, yksinkertaisempaa sekä helpommin ymmärrettävää.
Koestuksessa on vielä varmasti paljonkin jatkokehitettävää. Esimerkiksi laskentasovelluksesta voidaan tehdä laajennuksia myös muihin reletyyppeihin, sekä koestusohjeeseen voidaan lisäillä tietoja muiden reletyyppien suojaustoimintojen toiminnasta ja koestuksesta. Lisäksi suojareleistä saatavan XRIO - tiedoston avulla
voitaisiin tuoda osa suojareleen asetuksista koestusohjelmaan, jolloin vältyttäisiin
alkuasetuksissa tehtäviltä virheiltä.

50

LÄHTEET
/1/ Elovaara, J & Laiho, Y. (1999). Sähkölaitostekniikan perusteet. Helsinki: Otatieto.
/2/ Mörsky, J. (1992). Relesuojaustekniikka. Hämeenlinna: Otatieto.
/3/ Varindia.com. (2018). Schneider Electric adds Easergy P3 protection relay to
its portfolio. Viitattu 19.3.2019, https://varindia.com/news/schneider-electricadds-easergy-p3-protection-relay-to-its-innovationled-connected-productportfolio
/4/ Mäkinen, O. (2008). Relesuojaus. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu. Opetusmateriaali
/5/ Schneider electric. VAMP 265 User Manual, Publication version: V265/en
M/A015. Viitattu 19.3.2019, https://m.vamp.fi/dmsdocument/22
/6/ Laurila, J. (2010). Oppinnäytetyö: VAMP 265 -Suojareleen käyttöönottokoestusohje. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja liikenne.
/7/ Ahokas, T. (2011). Diplomityö: Voimalaitosgeneraattorien suojaus ja magnetointi. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan koulutusohjelma.
/8/ Electronics-tuorialsws. (2019). The Current Transformer. Viitattu 19.3.2019,
https://www.electronics-tutorials.ws/transformer/current-transformer.html
/9/ Elovaara, J & Haarla, L. (2011). Sähköverkot II, Verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. Helsinki: Otatieto.
/10/ Schneider electric. (2019). Easergy P3. Viitattu 19.3.2019,
https://www.se.com/fi/fi/work/products/product-launch/easergy/easergy-p3.jsp
/11/ Siemens. (2002). Generator Protective Relays. Viitattu 19.3.2019,
https://www.siemens.com/download?DLA06_4017
/12/ Schneider electric. Easergy P3G30, P3G32 User Manual, Publication version:
P3G/en M/A003. Viitattu 19.3.2019, https://www.schneiderelectric.com/en/download/
/13/ Schneider electric. Joni Leppilahti, Generator Protection Principle & Philosophy. Schneider Electric koulutusmateriaali.
/14/ Sähköturvallisuuslaki. 1135/2016
/15/ SESKO ry. SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Vahvistettu 2015-03-16, 3. painos, sivu 25

51
/16/ Kocos. (2019). Company profile. Viitattu 19.3.2019,
https://www.kocos.com/company/about-us/
/17/ Inlec.com. (2019). Artes 560 Automatic Relay Test System. Viitattu
19.3.2019, https://www.inlec.com/kocos-artes-560-automatic-relay-test-system
/18/ Kocos. (2019). Operating Instructions ARTES 460/560. Viitattu 19.3.2019,
https://www.kocos.com/electrical-metrology/protection-relay-testing/downloads/
/19/ Schneider electric. VAMP 300G User Manual, Publication version:
V300G/en M/A006. Viitattu 19.3.2019, https://www.schneiderelectric.com/en/download/
/20/ ABB. Medium Voltage Product. Parameters guide. How to specify the indoor
instrument transformers correctly
/21/ Mäkinen, O. (2008). Sähkölaitokset. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.
Opetusmateriaali
/22/ Grankull, K. Projektipäällikkö Apex Automation Oy. Haastattelu 3.4.2019

52
LIITTEET
Liite 1

- Test report - Cover Customer
Name:
Test job
Description:
Executed on:
Plant
Name:
Voltage level:
Bay:
Device under test
Designation:
Manufacturer:
Type series/Model:
Serial number:
Specification:
Test system
Name:
Last adjustment:

"Asiakas"

Location:

"Sijainti"

13.3.2019 12:10:44

by:

apexraka

Koestusohje testi
Schneider Electric
P3 P3G30
"Releen sarjanumero"
G1 Suoja

Order number:
Description:

"Tilauskoodi"

ARTES 560 ICE
21.12.2016 10:28:36

Serial number:

”Koestuslaitteen sarjanumero”

created on:

3.4.2019 10:04:16

created by:

apexraka

Signature:

Installation Location
Plant:

Voltage level:

Bay:
Test object data
Designation:

Koestusohje testi

Serial number:

"Releen sarjanumero"

Manufacturer:

Schneider Electric

Build date:

07.11.2017

Type series/Model:

P3 P3G30

HW-Version:

V2.0

Specification:

G1 Suoja

FW-Version:

V19.118

Rated values:

5,000 A

57,735 V 50,000 Hz

IO-Interfaces
Analog inputs
Connection

Signal

Settings

Ratio

Line voltage L1-N (first)

57,735 (144,338) V

0,40/√3 kV/100/√3 V

Line voltage L2-N (first)

57,735 (144,338) V

0,40/√3 kV/100/√3 V

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Analog inputs
Connection

Signal

Settings

Line voltage L3-N (first)

Ratio
57,735 (144,338) V

0,40/√3 kV/100/√3 V

Line current L1 (first)

4,000 In

800 A/5 A

Line current L2 (first)

4,000 In

800 A/5 A

Line current L3 (first)

4,000 In

800 A/5 A

Roottorin maasulku

4,000 In

1 A/1 A

Binary inputs
Connection

Signal

Settings

Katkaisija kiinni

Normally open contact (NO)

Katkaisija auki

Normally open contact (NO)

Signal

Settings

P3G30 T1

Normally open contact (NO)

Binary outputs
Connection

Voltage transformer - 1st System
Vendor/Type:

Ratio:

0,40/√3 kV / 100/√3 V

Serial number:

Power/Precision class:

0,000 VA /

Vendor/Type:

Ratio:

800 A / 5 A

Serial number:

Power/Precision class:

0,000 VA / 0

Vendor/Type:

Ratio:

1A/1A

Serial number:

Power/Precision class:

0,000 VA / 0

Build date:
Current transformer - 1st System

Build date:
Current transformer - 2nd System

Build date:

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

2/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Scheme Settings
Line voltage
Vendor/Type:
Serial number:
Build date:
Ratio:

0,40/√3 kV

/ 100/√3 V

Power/Precision class:

0,000 VA

/

Ratio:

800 A

/5A

Power/Precision class:

0,000 VA

/ 0

Primary line current
Vendor/Type:
Serial number:
Build date:

Generator settings
Nominal power

Nominal current

Nominal voltage

380,000 kVA

548,483 A

400,000 V

Settings IT monitor
Same characteristic for single- and multi-phase
LE Faults
Name

Start value

Time

LE: IEC Definite Time

0,74 In

0,600 s

LE: I>>

1,21 In

0,300 s

Overfrequency protection
Pick-up values
Name

Value [LE]

Value [LL]

f>

51,000 Hz

51,000 Hz

f>>

51,500 Hz

51,500 Hz

Drop-off ratio:
Maximum deviations:

0,90
0,000 Hz (5%)

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

3/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Overvoltage protection
Pick-up values
Name

Value [LE]

Value [LL]

U>

Y 1,200 Un / Δ 1,200 Un Y 1,200 Un / Δ 1,200 Un

U>>

Y 1,300 Un / Δ 1,300 Un Y 1,300 Un / Δ 1,300 Un

Drop-off ratio:

0,90

Maximum deviations:

0,000 V (5%)

Underfrequency protection
Pick-up values
Name

Value [LE]

Value [LL]

f<

49,000 Hz

49,000 Hz

f<<

48,500 Hz

48,500 Hz

Drop-off ratio:

0,90

Maximum deviations:

0,000 Hz (5%)

Undervoltage protection
Pick-up values
Name

Value [LE]

Value [LL]

U<

Y 0,900 Un / Δ 0,900 Un Y 0,900 Un / Δ 0,900 Un

U<<

Y 0,800 Un / Δ 0,800 Un Y 0,800 Un / Δ 0,800 Un

Drop-off ratio:
Maximum deviations:

0,90
0,000 V (5%)

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

4/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Ylivirta I>, I>> 50/51
Duration:

00:41.947

Start time:

12:43:02

IT monitor test points

Fault Loop

I (ref.)

I (abs.)

Tripping time
Reference

Actual

Deviation

L1-L2-L3

0,900 I>

3,330 A

n.t.

n.t.

L1-L2-L3

1,000 I>

3,700 A

0,600 s

0,616 s

2,63 %

L1-L2-L3

1,100 I>

4,070 A

0,600 s

0,599 s

-0,23 %

L1-L2-L3

0,900 I>>

5,445 A

0,600 s

0,597 s

-0,50 %

L1-L2-L3

1,000 I>>

6,050 A

0,300 s

0,327 s

8,83 %

L1-L2-L3

1,100 I>>

6,655 A

0,300 s

0,294 s

-2,12 %

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka

0,00 %

Page:

5/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:

57

G1 Suoja

Takateho P< 32
Duration:

00:19.281

Start time:

12.3.2019 12:43:45

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

2,459 s

14,459 s

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

6/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Alimagnetointi Q< P=80% 40
Duration:

00:22.267

Start time:

12.3.2019 12:44:05

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

2,491 s

17,491 s

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

7/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Alimagnetointi Q< P=0% 40
Duration:

00:19.268

Start time:

12.3.2019 12:44:28

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

2,501 s

14,501 s

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

8/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Ali-impedanssi Z< 21
Duration:

00:16.718

Start time:

12.3.2019 12:44:48

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

1,993 s

11,993 s

P3G30 T1

0,159 s

12,157 s

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:

9/21

Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi

Job:

2019-03-11 13:50

Specification:
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G1 Suoja

Vinokuorma I2 46
Duration:

00:21.528

Start time:

12.3.2019 12:45:05

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

3,000 s

17,000 s

Date:

Name:

Tested:

13.3.2019 12:10:44

apexraka

Created:

3.4.2019 10:04:16

apexraka
Page:
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Plant:

Bay:

Device under test:

Koestusohje testi
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G1 Suoja

Staattorin maasulku Io> 50N/51N (laskennallinen)
Duration:

00:11.599

Start time:

12.3.2019 12:45:28

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

1,011 s

7,011 s
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0,149 s
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G1 Suoja

Roottorin maasulku Io>> 50N51N
Duration:

00:11.474

Start time:

12.3.2019 12:45:40

Graph
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Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

1,021 s

7,021 s

P3G30 T1
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G1 Suoja

Ylijännite U> 59
Pulse settings
Start value:

Y 1,000 Un / Δ 1,000 Un

Width:

2,000 s

End value:

Y 1,300 Un / Δ 1,300 Un

Number of points:

10

Y 57,735 V / Δ 100,000 V

Width:

0,500 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup

Drop-off

Reference Actual
L1-L2-L3

1,200 Un 1,200 Un

Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

0,00 %
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G1 Suoja

Ylijännite U>> 59
Pulse settings
Start value:

Y 1,000 Un / Δ 1,000 Un

Width:

0,400 s

End value:

Y 1,400 Un / Δ 1,400 Un

Number of points:

10

Y 57,735 V / Δ 100,000 V

Width:

0,400 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup

Drop-off

Reference Actual
L1-L2-L3

1,300 Un 1,311 Un

Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

0,85 %
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G1 Suoja

Alijännite U< 59
Pulse settings
Start value:

Y 1,000 Un / Δ 1,000 Un

Width:

2,000 s

End value:

Y 0,800 Un / Δ 0,800 Un

Number of points:

10

Y 57,735 V / Δ 100,000 V

Width:

0,500 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup

Drop-off

Reference Actual
L1-L2-L3

0,900 Un 0,889 Un

Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

-1,23 %
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G1 Suoja

Alijännite U<< 59
Pulse settings
Start value:

Y 1,000 Un / Δ 1,000 Un

Width:

0,400 s

End value:

Y 0,700 Un / Δ 0,700 Un

Number of points:

10

Y 57,735 V / Δ 100,000 V

Width:

0,400 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup

Drop-off

Reference Actual
L1-L2-L3

0,800 Un 0,800 Un

Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

0,00 %
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G1 Suoja

Nollajännite Uo> 59N (laskennallinen)
Duration:

00:18.761

Start time:

12.3.2019 12:46:58

Graph

Flanks
Name

Time since last delta step

Time since test start

P3G30 T1

1,951 s

14,451 s
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G1 Suoja

Ylitaajuus fx 81
Pulse settings
Start value:

50,000 Hz

Width:

2,500 s

End value:

51,500 Hz

Number of points:

10

50,000 Hz

Width:

0,500 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup
Reference Actual
L1-L2-L3

51,000 Hz 51,000 Hz

Drop-off
Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

0,00 %
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G1 Suoja

Ylitaajuus fxx 81
Pulse settings
Start value:

50,000 Hz

Width:

0,400 s

End value:

52,000 Hz

Number of points:

10

50,000 Hz

Width:

0,400 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup
Reference Actual
L1-L2-L3

51,500 Hz 51,556 Hz

Drop-off
Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

0,11 %
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G1 Suoja

Alitaajuus f< 81U
Pulse settings
Start value:

50,000 Hz

Width:

2,500 s

End value:

48,500 Hz

Number of points:

10

50,000 Hz

Width:

0,500 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup
Reference Actual
L1-L2-L3

49,000 Hz 49,000 Hz

Drop-off
Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

0,00 %
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G1 Suoja

72

Alitaajuus f<< 81U
Pulse settings
Start value:

50,000 Hz

Width:

0,400 s

End value:

48,000 Hz

Number of points:

10

50,000 Hz

Width:

0,400 s

Pause settings
Value:
Graph

Fault loop Pickup
Reference Actual
L1-L2-L3

48,500 Hz 48,444 Hz

Drop-off
Δ

Drop-off ratio

Reference Actual

Δ

Reference Actual

Δ

-0,11 %
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