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1

Johdanto

Opinnäytetyössäni pureudutaan teollisuuden sähkönjakeluverkon suojaukseen. Työn tavoitteena on selvittää Kotkassa sijaitsevan suljetun jakeluverkon liiketoimintaa harjoittavan verkkoyhtiön Karhu Voima Verkko Oy:n relesuojauksen tasoa. Selvityksen pääpaino
on verkon ylivirtasuojien releasetteluissa sekä virtamuuntajien muuntosuhteiden selvittämisessä. Relesuojauksella suojataan verkkoyhtiön sekä sen asiakkaiden sähkölaitteistoja. Verkko sijaitsee paikallisella teollisuusalueella, jolla on monta merkittävää teollisuuden toimijaa.

Työssä käydään myös läpi teoriaa teollisuuden jakeluverkkojen rakenteista, verkkojen
vika- ja häiriötilanteista, teollisuusverkon suojauksesta ja suojaukseen käytettävistä
komponenteista sekä tarkastellaan tutkittavan verkon suojausta ja sen nykytilannetta
sekä historiaa. Teoriaosuus painottuu tutkittavassa verkossa huomioon otettaviin seikkoihin, mutta sisältää myös yleistä teoriaa jakeluverkoista.

Henkilökohtaisena tavoitteena työssä on oppia jakeluverkon suojauksesta, suojareleistä,
releasetteluista sekä vika- ja häiriötilanteista, joita vastaan suojaudutaan. Teorian oheen
tulee myös käytännön opetusta suojareleiden käytöstä sekä niille annettavista releasetteluista.

Tärkeimpinä lähteinä työssä toimivat sähkövoimatekniikan ajattomat klassikot, Mörskyn
Relesuojaustekniikka (1992) ja Elovaaran & Laihon Sähkölaitostekniikan Perusteet
(1988). Näissä opuksissa käydään perin pohjin läpi alan perusteita sekä syvennytään
relesuojauksen maailmaan, joka on suuressa roolissa työn sekä teoria- että käytännönosuudessa.

Konkreettisena tuloksena Karhu Voima Verkko Oy:lle syntyy kaavio josta selviää verkon
relesuojauksen ylivirta-asettelut sekä virtamuuntajien muuntosuhteet. Selkeää yhteen
koottua releasettelutaulukkoa virtamuuntajien muuntosuhteilla varustettuna ei verkon
suojauksesta tällä hetkellä löydy, joten siitä tulee myös käytännöllinen työkalu kaikille
verkon käyttöä sekä suunnittelua hallitseville.
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2

Teollisuuden keskijänniteverkko

Teollisuuden keskijänniteverkot ovat tärkeä osa koko Suomen sähköjärjestelmää. Vuoden 2018 energiavuosiraportin mukaan teollisuus kulutti koko Suomen sähkönkäytöstä
47 % eli noin 41 terawattituntia. (3.)

2.1

Teollisuuden keskijänniteverkon rakenne

Teollisuuden sähköverkot eroavat normaaleista jakeluverkoista eniten mittasuhteissaan.
Teollisuuden asiakkaiden sähkönkulutus on moninkertainen verrattuna jakeluverkon asiakkaisiin. Teollisuuden jakeluverkoille tyypillistä ovat myös suuret oikosulkuvirrat sekä
lyhyet maantieteelliset etäisyydet, joiden takia teollisuusverkkojen rakenne yleensä
eroaa normaaleista jakeluverkoista. Teollisuuden asiakkaat voivat myös vaatia keskijännite- tai jopa suurjänniteliittymiä harjoittamaansa liiketoimintaan.

Teollisuusverkon tärkeimpiä komponentteja ovat muuntajat, katkaisijat, erottimet, johdot
sekä näiden kaikkien suojalaitteet. Päämuuntajat muuntavat suurjännitteen keskijännitteeksi ja jakelumuuntajat sopivaksi keski- tai pienjännitteeksi. Katkaisijoilla hallitaan sähkönjakelua kytkinlaitoksilla, ja ne toimivat automaattisesti suojareleiden avulla, mutta
niitä voi tarpeen vaatiessa ohjata myös käsin, esimerkiksi keskijänniteverkon kytkentöjä
tehtäessä. Katkaisijat tulee mitoittaa niin, että ne pystyvät katkaisemaan oikosulkuvirran.

Erottimet ovat käsin ohjattavia verkon komponentteja, jotka nimensä mukaisesti erottavat määrätyn osan verkosta ja mahdollistavat näin turvallisen työskentelyn jännitteettömässä osassa verkkoa. Auki ollessaan erottimen tulee muodostaa selkeä näkyvä ilmaväli verkon jännitteellisen ja jännitteettömän osan välille. Erotin ei kykene katkaisemaan normaalia kuormitusvirtaa, mutta kuormaerotin pystyy katkaisemaan kuormitusvirran tiettyyn pisteeseen asti.

Johdoilla tarkoitetaan sähköjärjestelmiin kuuluvia sähkökiskoja, -kaapeleita sekä ilmajohtoja, jotka muodostavat yhteyksiä sähköasemien ja -keskusten välille. Suojalaitteilla
tarkoitetaan kj-kojeistoja suojaavia suojareleitä ja muita suojaukseen käytettäviä laitteita.
Teollisuusverkon suojausta ja suojalaitteita käydään tarkemmin läpi seuraavassa pääluvussa.
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2.2

Jännitetasot

Suomessa teollisuuden keskijänniteverkoissa jännitetasoja on vain muutamia. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa keskijänniteverkkojen jännitetasoja reilusti enemmän
kuin Suomessa, mikä hankaloittaa mm. sopivien muuntajien ja kojeistojen hankintaa.

Kuva 1. Karhu Voima Verkon 10,5 / 0,4 kV jakelumuuntaja eräällä sähköasemalla.

Teollisuuden keskijänniteverkkojen jännitetasot Suomessa ovat 3 kV, 6 kV, 10 kV sekä
20 kV. 3 kV:n järjestelmät eivät ole enää yleisessä käytössä, mutta niitä löytyy teollisuudessa esimerkiksi moottorikeskuksissa. 6 kV on todella yleinen jännitetaso, mutta siitä
ollaan siirtymässä kovaa vauhtia 10 kV:n jännitteisiin. Kuvassa 1 yksi tutkittavan verkon
uusituista muuntajista. 20 kV:a käytetään teollisuudessa pääosin vain jakelujännitteenä,
ja se on helppo liittää ulkopuoliseen sähköverkkoon, koska 20 kV on yleinen jakelujännite teollisuuden ulkopuolisissa kj-verkoissa Suomessa. (2.)
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Jännitetasoja hallitaan muuntajien avulla. Teollisuuden keskijänniteverkot voivat liittyä
suoraan yleisen jakeluverkon keskijännitejakeluun tai päämuuntajien kautta sähkönsiirtoverkkoon. Päämuuntajien jännitetasot teollisuudessa ovat yleensä 110 kV / 10 kV tai
110 kV / 6 kV.

Useimmiten verkkoyhtiön hallitsemien jakelumuuntajien kautta asiakas saa käyttöönsä
pienjänniteverkon. Pienjänniteverkon jännitetaso on yleensä 400 volttia, mutta toinen
yleinen pj-verkon jännitetaso teollisuudessa on 690 volttia. Jakelumuuntajien muuntosuhteet ovat useimmiten kokoa 10 kV / 0,4 kV tai 6 kV / 0,4 kV. Jännitetason vaihtuessa
on myös helppo määritellä asiakkaan ja paikallisen verkkoyhtiön sähkölaitteiston rajapinta. Pääkeskus jää siis asiakkaan puolelle ja muuntaja verkkoyhtiölle.

3

Verkon vika- ja häiriötilanteita

Verkossa tapahtuvia vika- ja häiriötilanteita on monia erilaisia. Yleisimpiä vika- tai häiriötyyppejä ovat ylikuorma- ja erilaiset oikosulkutilat. Vika- ja häiriötilanteiden aiheuttajia
näkee kuvasta 2. Ylikuormalta suojaudutaan, jotta ylikuormat eivät kuormituksen ja lämpenemisen johdosta vanhenna ja kuluta kalustoa tarpeettoman nopeasti. Oikosulkusuojaus suojaa suuremmilta laite- sekä henkilövahingoilta.

Kuva 2. Verkon vikatilanteiden aiheuttajat 2018 (10)
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Yleensä kolmivaiheiset oikosulut ovat verkon symmetrisiä vikatilanteita ja muut vikatilanteet epäsymmetrisiä. Symmetrinen vikatilanne voi syntyä esimerkiksi suuren generaattorin verkosta irtoamisen seurauksena. Epäsymmetrinen vikatilanne voi olla seurausta
verkossa tapahtuneesta yksi- tai kaksivaiheisesta oikosulkutilanteesta. (8.)

Eniten jakelukeskeytyksiä Suomen kantaverkossa aiheuttavat luonnonilmiöt, rakenne- ja
käyttövirheet sekä suunnitellut keskeytykset esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä. Muita
syitä voivat olla eläimet ja ulkopuoliset uhat, kuten ulkopuolisen henkilön aiheuttama
katko. Keskeytyksien aiheuttajista myös reilu viisi prosenttia jää tuntemattomiksi. (10.)

Kuva 3 Sähköverkon vikojen sijainnit (9)

Kuten kuvasta 3 näkyy, suurin osa sähköverkon vioista sattuu avojohto-osuuksilla. Pikaja aikajälleenkytkennät kuitenkin selvittävät yli puolet kj-verkon vikakeskeytyksistä, kuten
energiateollisuuden vuoden 2018 keskeytystilastosta selviää. (14.)
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3.1

Kaksivaiheinen oikosulku

Kaksivaiheisessa oikosulussa järjestelmän kaksi jännitteistä vaihetta ovat kosketuksissa
keskenään. Avojohtoverkossa se on hieman harvinaisempi vika, mutta voi seurata esimerkiksi salamaniskusta. Maakaapeliverkossa kaksivaiheinen oikosulku on yleisempi
vika. Kaksivaiheinen oikosulku on verkon epäsymmetrinen vika ja sen yhteydessä voi
olla myös vaiheen ja maan välinen kosketus. (8.)

3.2

Kolmivaiheinen oikosulku

Kolmivaihejärjestelmän suuri virtaisin ja vaikein vikatilanne kolmivaiheinen oikosulku
syntyy, kun kaikki kolme vaihetta joutuvat kosketuksiin toisiinsa. Suurin virta eli sysäysoikosulkuvirta syntyy oikosulun alussa, ja laitteiden mekaaniset rakenteet tulee mitoittaa
tämän mukaan. Oikosulkuvirta on suuruusluokaltaan yleensä 10...40-kertainen nimellisvirtaan verrattaessa. Kolmivaiheinen oikosulku voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen, oikosulkuvirran tasavirtakomponentista riippuen. (8.)

3.3

Maasulku

Maasulku tarkoittaa verkon vikatilannetta, jossa yksi tai useampi kolmivaihejärjestelmän
vaiheista joutuu kosketuksiin maan kanssa. Yksivaiheinen maasulku tunnetaan myös
nimellä yksivaiheinen oikosulku, ja kaksi- tai useampivaiheinen maasulku tunnetaan kaksoismaasulkuna tai useampinapaisena maasulkuna. (6.)

Maasulku on kolmivaihejärjestelmän epäsymmetrinen vikatilanne. Tämä on niin tyypillinen kolmivaiheverkoston vika, että verkko tulee suunnitella kestämään maasulku ilman
että se aiheuttaa turhia jakelukeskeytyksiä, maasulun aiheuttamien kosketusjännitteitten
pysyessä tarpeeksi pieninä. Maasulkuvikoja tulee kuitenkin valvoa ja maasulun aiheutuessa tulee vika korjata viipymättä. (8.)

Maasulusta aiheutuva maasulkuvirta on tärkeää tietää jotta voidaan määritellä kohteelle
maasulkusuojan releasettelut sekä maadoitusresistanssien ohjearvot. (12.)
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4

Teollisuusverkon suojaus

Teollisuusverkkojen suojaus tapahtuu pääosin sähköasemilla eli kytkinlaitoksilla, joilta
löytyy verkon tärkeimmät suoja- sekä valvontalaitteet. Verkon vikatilanteilta, kuten kaksitai kolmivaiheiset oikosuluilta ja maasuluilta, voidaan suojautua pääosin ylivirta- ja maasulkusuojareleiden avulla. Ylikuormilta voidaan suojautua ylivirtareleillä. Suojauksen toiminnan on oltava selektiivistä, eli vika- tai ylikuormitustilanteessa tulisi vain mahdollisimman pienen osan verkkoa pudota pois.

Suojalaitteilla pyritään estämään suurempien henkilövahinkojen, taloudellisten vahinkojen sekä laitteistovahinkojen syntyä. Suojalaitteet sijoitetaan keskijännitekennoihin,
joissa on myös niiden ohjaamat katkaisijat. Jos kytkinlaitoksella on valvomotila, tehdään
se nykyään erilliseen huoneeseen esimerkiksi kytkinlaitoksen aulaan, jotta kytkinlaitoksen tapahtumia voi hallita olematta kojeistotilassa. Nykyään kytkinlaitoksilla tehtävät kytkennät suoritetaan etänä olosuhteiden niin salliessa. Suoja- ja valvontalaitteet toimivat
erillisellä tasasähkösyötöllä ja omalla akustollaan. Suurjännitesähköasennusten standardin SFS 6001/15 vahvistamisen jälkeen apusähkön syöttöjärjestelmän kahdennus on
muuttunut pakolliseksi sähköasemille.

Jos verkkoa täytyy suojata suurilta oikosulkuvirroilta, voidaan oikosulkuvirtoja rajoittaa
muuntajilla tai reaktoreilla.

4.1

Sulakkeet

Sulakesuojaus on käytännöllinen ja kustannustehokas ratkaisu. Sulake muodostaa yhdessä varokepohjan tai -pesän kanssa niin kutsutun varokkeen. Sulakkeita käytetään
pien- sekä keskijännitteillä, ja alle 1 kV:n sulakkeet ovat kahva- tai tulppasulakkeita ja yli
1 kV:n sulakkeet putkisulakkeita. Vaikka yli 1 kV:n sulakkeet ovat keskijännitelaitteiston
suojaukseen, kutsutaan niitä suurjännitesulakkeiksi eli sj-sulakkeiksi. Liitteessä 6 on näkyvissä sj-sulakkeet kj-kennossa. Useimmiten sj-sulakkeita käytetään muuntajien ensiöpuolen suojaukseen. (1.)

Huonona puolena sulakkeissa on niiden toimintavirtojen ja toiminta-aikojen epätarkkuus.
Relesuojaukseen verrattuna sulakesuojausta on vaikea saada toimimaan selektiivisesti.
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Toinen merkittävä huono puoli sulakkeissa tulee esiin vikatilanteen sattuessa ja sulakkeen palaessa. Tällöin palanut sulake tulee käydä paikan päällä vaihtamassa, ennen
kuin sähköt voidaan palauttaa. (1.)

4.2

Suojareleet

Relesuojaus on tärkeä osa sähköjakeluverkkoja ja sen avulla verkon saa toimimaan selektiivisesti. Relesuojaus toteutetaan nimensä mukaisesti suojareleillä. Suojareleiden
tärkeimpänä tehtävänä on antaa katkaisijoille kytkentävirike. Releiden toiminnassa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat riittävä nopeus ja oikea herkkyys. Releet saavat virta- ja

Kuva 4. Karhu Voima Verkon vanhoja käytössä olevia BBC-ylivirtasuojareleitä.
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jännitetiedot mittamuuntajien kautta, jotka muuttavat suureet niille sopivan kokoisiksi.
Suojarele laukeaa kun sille asetellut raja-arvot ja laukaisuviiveet täyttyvät, ja ohjaa näin
katkaisijaa. (1.)

Releitä on käytetty verkon suojaukseen vuosikymmeniä, ja edelleen löytyy käytössä olevia releitä viime vuosisadan alkupuolelta. Vanhat releet juuri ovatkin varmatoimisia, sillä
ne toimivat ilman apusähköä kelaparistojensa avulla. Katkaisijoita ei voida kuitenkaan
pelkästään releen omilla kelaparistoilla ohjata, vaan katkaisijat vaativat ohjaukseensa
erillisen apusähkön. Ensimmäiset releet toimivat sähkömekaanisesti, ja näistä hyvä esimerkki on Brown Boverin BBC-releet, joita on kuvassa 4.

Kuva 5. Yhdistetty ylivirta- ja maasulkusuojarele
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Ensimmäisen mikroprosessoritekniikkaan perustuvan releen markkinoille toi ABB
vuonna 1982. Kuvassa 5 on perinteinen ABB:n SPAJ-sarjan yhdistetty ylivirta- ja maasulkusuojarele. ABB SPAJ-sarjan staattiset releet ovat hyvä esimerkki mikroprosessoritekniikalla toimivista releistä ja niitä on vielä nykyäänkin paljon käytössä. (4.)

Parin viime vuosikymmenen aikana kuten tekniikka myös releet ovat ottaneet suuria
harppauksia eteenpäin ja näin prosessoritekniikan rinnalle releisiin on tullut mukaan
myös hieman älyä. Näin releistä on tullut numeerisia releitä, ja näistä hyvä esimerkki on
ABB:n REF-tuotesarja, joista käytännön esimerkin näkee kuvasta 6.

Kuva 6. Numeerinen suojarele, joka kertoo myös komponenttien tilan ja mittaa läpimenevät suureet
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Nykyaikaisissa numeerisissa releissä voi olla yhdessä releessä monia eri ominaisuuksia
käytössä, kuten suunnattua ja suuntaamatonta maasulku- ja ylivirtasuojausta, taajuuteen ja vaihejännitteisiin perustuvia suojaus- sekä mittaustoimintoja, tahdissaolovalvontaa sekä katkaisijan kunnonvalvontaa ja ohjausta. (7.)

Verkkoja voidaan suojata ylivirta-, yli- ja alijännite-, taajuus-, teho-, suunta-, epäsymmetria-, differentiaali-, distanssi- sekä aikareleillä. Myös muita relelajeja on olemassa, mutta
edellä mainitut ovat tärkeimmät lajit. (1.)

Suojareleiden toimivuus sekä tarkkuus testataan säännöllisin väliajoin relekoestuksilla.
Relekoestuksissa testataan, toimivatko releet asetteluarvojensa mukaisesti. Rele läpäisee koestuksen, jos sen asetteluarvojen vastaavuus on riittävän lähellä relekoestuslaitteiston mittaamia arvoja.

Relekoestus voidaan tehdä joko ensiökoestuksena, jolloin testivirta syötetään suoraan
kojeiston virtamuuntajan ensiön läpi, tai toisiokoestuksena, jolloin testivirta syötetään virtamuuntajan toision kautta releelle. Ensiökoestus vaatii katkon, ja siksi toisiokoestus onkin useammin kyseeseen tuleva vaihtoehto. Toisiokoestuksessa oikosuljetaan ja erotetaan virtamuuntajat ja katkaisijan laukaisupiiri, jotta ei aiheuteta ylimääräisiä katkoja
verkkoon.

Suojareleet yhdessä katkaisijoiden kanssa muodostavat suojattavia kohteita eli suojaalueita, joita voi olla esimerkiksi
•

johdot

•

muuntajat

•

generaattorit

•

moottorit
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Releiden herkkyyksiä ja toimintoja säädetään valitsemalla releestä oikeat arvot. Vanhoissa releissä tämä toimii säätöpotentiometreillä ja uudemmissa arvot valitaan tietokoneella tai suoraan releen valikoista. Näitä säätöjä kutsutaan releasetteluiksi. Releasetteluilla säädetään suojareleiden havahtuma- ja laukaisuherkkyyksiä. Oikeilla releasetteluilla verkon suojaus saadaan toimimaan suojausteknillisesti oikeassa järjestyksessä eli
selektiivisesti. Tällöin vikatilanteen sattuessa sähköt katkeavat vain määrätyltä suojaalueelta, jos suojaus toimii absoluuttisen selektiivisesti. Suojausta kutsutaan aukottomaksi, kun suoja-alueet peittävät osittain toisensa. (1.)

Releasetteluissa virtaehto ilmoitetaan yleensä kertoimena tai suoraan virtamääränä, jolla
rele laukeaa sille asetellun ajan kuluttua. Kertoimena ilmoitettuna laukaisevan virtamäärän saa kertomalla virtamuuntajan ilmoitetun ensiövirran kertoimella(k). Releasetteluita
merkittäessä hakanuolet tarkoittavat asetteluportaita eli esimerkiksi ensimmäinen porras
In > tarkoittaa ylikuormasuojan releasetteluita ja toinen porras In >> oikosulkusuojan
asetteluita. Portaat tunnetaan myös hitaana ja nopeana portaana. Hidas on ylikuormasuojaporras ja nopea tai nopeat portaat oikosulkusuojaportaita. Taulukoissa 1 ja 2 näkyy
eri tapoja taulukoida releasetteluita, sekä muita oleellisia arvoja.
Taulukko 1. Releasettelutaulukko ylivirtasuojan ja maasulkusuojan asetteluista

PM11_J_mu

Reletyyppi

Virtamuuntajat

In > (k)

t > (s)

In >> (k)

t >> (s)

REF615

100 / 5 A

0,3

3,0

3,0

0,2

I0 > (k)

t0 > (s)

I0 >> (k)

t0 >> (s)

0,04

1,0

0,2

0,2

Taulukko 2. Yksinkertaistettu releasettelutaulukko

Porras

Virta

Aika

Hidas

30 A

3,0 s

Nopea

300 A

0,2 s
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4.2.1

Ylivirtarele

Ylivirtarele suojaa laitteistoa ylikuormilta sekä erilaisilta oikosulkujen aiheuttavilta vikatilanteilta. Virtareleitä on neljää eri tyyppiä:
•

hetkellinen virtarele

•

vakioaikaylivirtarele

•

käänteisaikaylivirtarele

•

lämpörele

Hetkellisessä ylivirtareleessä aika-asettelua ei ole vaan se laukeaa heti, kun virtaehto
täyttyy. Vakioaikaylivirtarele laukeaa virtaehdon ja aika-asettelun toteutuessa. Käänteisaikaylivirtarele laukeaa virtaehdon täytyttyä, ja mitä suurempi virta sen läpi kulkee, sitä
nopeammin se laukeaa. Lämpörele laukeaa ylikuormavirran perusteella laskemalla virran määrän perusteella suojauksen kohteen lämpötilan pitkällä aikavälillä huomioon ottaen jäähtymisaikavakion. (1.)

Releeseen voidaan asetella monta eri porrasta suojaamaan määrätyiltä ylivirroilta määrätyn ajan kuluttua. Ylivirtasuojan ensimmäinen porras suojaa yleensä ylikuormalta ja se
asetellaan laukeamaan yleensä muutamien sekuntien päästä jos virtaehto täyttyy. Seuraava porras ja mahdolliset tämän jälkeiset portaat suojaavat oikosulkutilanteilta. Jos oikosulkuportaita on enemmän kuin yksi, asetellaan seuraava aina laukeamaan suuremmalla virralla ja nopeammin kuin edellinen. Liitteessä 2 ja 3 on erikseen nähtävissä raportti ylivirtareleen ylikuormaportaan ja oikosulkuportaan relekoestuspöytäkirjasta, josta
näkee releen asettelulle vaaditut ja mitatut arvot sekä sallitut rajat.

4.2.2

Maasulkurele

Maasulkurele tarkkailee vaiheiden ja maan välisiä virtoja. Havaitessaan virta-asettelun
ylittämän maasulkuvirran, rele havahtuu ja jos maasulku jatkuu asetteluajan yli, rele lau-
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keaa. Kaikissa verkoissa maasulkureleitä ei ole kytketty laukaisupiireihin, ja yleensä vanhemmissa verkoissa maasulkusuojaus aiheuttaa ainoastaan hälytyksen. Jos verkko kuuluu laajaan maadoitusverkkoon, ei maasulkusuojausta ole tällöin välttämätöntä käyttää
katkaisijoiden laukaisuissa, jos vian aikaiset kosketusjännitteet pysyvät sallittujen arvojen alapuolella. Liitteessä 4 on esillä maasulkusuojan relekoestuspöytäkirja. (5.)

4.3

Mittamuuntajat

Mittamuuntajilla tarkoitetaan virta- ja jännitemuuntajia, jotka muuttavat ensiöpuoleltaan
kulkevan virran tai jännitteen toisiopuolelleen suojareleelle sopivan kokoiseksi. Mittamuuntajat ovat mahdollistaneet mitta- ja suojauslaitteiden standardoimisen. (1.)

Kuva 6. Virtamuuntajia katkasijapilareiden takana keskijännitekojeistossa.

15

Virtamuuntajia on eri jännitetasoille ja eri tarkkuuksilla. Pienjännitteellä virtamuuntajat
sijaitsevat tyypillisesti sähkökeskuksien sisällä ollen mitattavan kaapelin tai kiskon lävistämiä. Keskijännitevirtamuuntajat ovat keskijännitekojeistojen sisällä sijaitsevia, usein
valuhartsieristeisiä laatikkomaisia komponentteja joiden pulttinavoista toiselle virta tulee
ja toiselta virta lähtee. Kuvassa 6 on perinteisiä keskijännitekojeistossa olevia virtamuuntajia. Liitteessä 5 on nähtävillä keskijännitevirtamuuntaja keskijännitekojeistossa. Suurjännitteellä virtamuuntajat ovat usein ulkokentillä olevia tolppamaisia komponentteja, joiden läpi virta kulkee.

Suojausta ja mittausta varten, jokainen vaihe vaatii oman virtamuuntajan. Liitteen 1 kuvassa näkyy kj-kaapelin eri vaiheiden lävistämiä virtamuuntajia keskijännitekennossa.
Nollavirran mittaamiseen maasulkusuojauksessa käytetään summavirtamuuntajaa.
Summavirtamuuntajan keskijännitekennossa näkee liitteestä 6.

Mittamuuntajia käytetään myös energianmittauksessa sekä tehoanalysaattorin kanssa
verkkoa analysoitaessa. Energiamittauksessa mittareilla joiden perusteella laskutetaan,
tulee virtamuuntajien olla vähintään 0,2 tarkkuusluokitus, eli korkeintaan 0,2 prosentin
virhemarginaali.

5

5.1

Tutkittava verkko

Verkon historia

Tutkimani teollisuuden jakeluverkon historia ylettyy 30-luvulle asti jolloin päämuuntamon
ensimmäinen osa rakennettiin ja otettiin käyttöön. Päämuuntamolle rakennettiin vuonna
1950 lisäosa, jonka myötä tuli myös toinen päämuuntaja.

Verkon päätehtävänä on ollut ja on edelleen syöttää sähköä Kotkassa sijaitsevalle teollisuusalueelle, jolla myös verkon päämuuntamo sijaitsee. Verkolla on Karhulan teollisuuspuiston lisäksi pieni kaistale verkkoaluetta Kotkan Korkeakoskella ja Jumalniemellä.
Verkkoalue juontaa juurensa A. Ahlström Oy:n entisiin toiminta-alueisiin. Karhu Voima
Verkko Oy on yksi Suomen neljästä suljetun jakeluverkon haltijoista ja sen verkkoalue
on pienimpiä mitä Suomesta löytyy. (11.)
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5.2

Verkon nykytilanne

Verkkoa on saneerattu runsaasti viime vuosien aikana ja päämuuntamolle on uusittu
toinen päämuuntaja, kaikki lähtökojeistot ja muuntajien suojalaitteet. Jännitetasoa on pyritty nostamaan vanhasta 6 kV:n jakelujärjestelmästä 10 kV:n järjestelmään, ja tässä yhteydessä toinen päämuuntaja on korvattu uudella kolmikäämimuuntajalla, jonka ensiöjännite on 110 kV ja toisiojännitteet 10,5 kV ja 6,3 kV. Uusi päämuuntaja on nähtävissä kuvassa 7. Saneerauksen aikana päämuuntamon relekanta on uusittu, ja käytössä
on nyt uusia numeerisia suojareleitä, jotka digitaalinäyttöineen kertovat paikallisesti
muun muassa kojeistojen reaaliaikaisen tilan sekä hetkelliset tehot, virrat ja jännitteet.
Myös jakelumuuntajia sekä kaapeliyhteyksiä on uusittu verkostoalueella.

Kuva 7. Päämuuntaja 2 bunkkerissaan

Päämuuntajia on myös kahden päämuuntamon päämuuntajan lisäksi yksi verkon läntisessä osassa ja yksi pohjoisessa osassa. Tutkittava verkko sisältää myös sähköntuotantoa. Verkossa on kytkeytyneenä Korkeakosken vesivoimalan kaksi generaattoria,
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Koivukosken generaattori sekä läheisen hyötyvoimalan generaattorit. Maakaapeliverkon
tuottama loisteho on vähäistä ja se saadaan käytettyä verkkoon kytketyn induktiivisen
kuorman avulla.

Verkon asiakkaat ovat suuria teollisuuden toimijoita ja verkolla on tarjolla myös varasyötöt muutamille alueen ulkopuolisille suurille toimijoille suuremman vika- tai huoltotilanteen sattuessa. Asiakkaat tulee ottaa huomioon verkon huoltoja ja muita käyttötoimenpiteitä tehtäessä, koska pienikin sähkökatko voi aiheuttaa todella suuria taloudellisia
menetyksiä.

5.3

Verkon suojaus

Työn kohteena olevan verkon suojausta tarkasteltaessa käsitellään kokonaan maakaapeloitua teollisuuden sähkönjakeluverkkoa. Työssä ei siis pureuduta ollenkaan avojohtoihin ja niiden vaatimaan suojaukseen. Teollisuusverkossa, jonka suojausta tutkin, on
katkaisijoiden laukaisussa käytössä vain ylivirtasuojaus ja maasulkusuojaus. Verkon
päämuuntajien sekä yhden välimuuntajan (10 kV / 6 kV) suojauksessa on käytössä myös
differentiaalireleitä, jotka ohjaavat katkaisijoita.

Maasulkusuojausta ei ole kytketty laukaisupiireihin vaan se aiheuttaa ainoastaan hälytyksen. Verkostoalue kuuluu laajaan maadoitusverkkoon, joten maasulkusuojausta ei
tarvitse kytkeä laukaisupiireihin. Valokaarisuojausta on myös käytössä muutamissa kohteissa, mutta tämän toimimisen edellytyksenä on virtaehto.

6

Dokumentointi

Tehtävä työ dokumentoidaan huolellisesti ja niin, että releasettelut sekä toimivat suojausketjut löytyvät helposti yhdestä paikasta. Releasetteluiden lisäksi dokumentista selviävät virtamuuntajien arvot. Virtamuuntajien arvot ovat vaikeita todentaa jänniteisissä
keskijännitekennoissa, mutta mikäli arvot on mahdotonta varmistaa, luotetaan kennoihin
tai dokumentteihin kirjattuihin arvoihin. Virtamuuntajien arvot löytyvät myös uudemmista
releistä. Virtamuuntajien arvot varmistetaan sitten kun se on mahdollista, eli seuraavan
kyseisen kohteen jakelukeskeytyksen aikana.
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Dokumentointiin materiaalia saatiin kunnossapitojärjestelmästämme, vanhoista dokumenteista sekä kytkinlaitoksilla kiertelemällä sekä kirjaamalla releasettelut, reletyypit ja
ilmoitetut virtamuuntajien arvot ylös.

Eri kytkinlaitosten releiden asetteluarvot kirjattiin ensin puhtaiksi esille Word-dokumenttiin ja siirretään myöhemmin dokumentista vuonna 2019 tehtyyn verkostolaskelmaan.
Lopuksi verkostokuvasta, josta selviävät releasettelut sekä oikosulkuvirrat tehdään PDFtiedosto, jotta se on kätevä ja nopea avata.

Kuva 8 Päämuuntoaseman releasetteluita verkostolaskelmassa

Releasettelut päädyttiin kirjaamaan ylös verkostolaskentakuvaan, koska kuvasta selviää
samanaikaisesti verkon rakenne, laskennalliset vikavirrat, kaapelien tyypit sekä nyt suojareleiden toiminta-arvot ja laukaisuviiveet sekä virtamuuntajien muuntosuhteet.

Kuvassa 8 näkyy pieni osa verkon päämuuntoaseman suojareleiden asetteluista ja virtamuuntajien muuntosuhteista.
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7

Pohdinta

Työn tavoitteena oli selvittää Karhu Voima Verkon Karhulan teollisuuspuistossa ja sen
lähialueilla sijaitsevan jakeluverkon relesuojauksen nykyinen taso, mittamuuntajien arvot
sekä dokumentoida nämä. Toimivuutta ja verkon suojauksen selektiivisyyttä lähdettiin
selvittämään tutkimalla suojareleille annettuja releasetteluita ja releiden virtamuuntajien
arvoja. Releasetteluita ja virtamuuntajien muuntosuhteita selvitettiin työn aikana päämuuntoasemalta kaikkiin verkon alakytkinlaitoksiin asiakkaiden rajapintaan asti. Insinöörityön tuloksena Karhu Voima Verkko Oy:lle syntyi verkostokuva, josta selviää kerralla
verkon rakenne, oikosulkuvirrat sekä tärkeimpänä ja työn pääaiheena selvitetyt ylivirtasuojille asetellut releasettelut, sekä näihin vaikuttavien virtamuuntajien arvot.

Työn aikana opin käyttämään, asettelemaan sekä soveltamaan monen eri aikakauden
suojareleitä ja sain suojareleistä, mittamuuntajista sekä verkon suojauksesta syvempää
tietoa. Vanha teollisuusverkko oli erinomainen oppimisalusta, sillä verkon eri kytkinlaitoksilta löytyi muuntajia, kojeistoja, suojareleitä ja mittamuuntajia eri vuosikymmeniltä.

Verkon muutostilanteet vaativat vanhojen suojareleiden uudelleen asettelua, ja tässä
pääsin hyvin hyödyntämään juuri oppimiani asioita suojareleiden käytöstä ja asettelusta.
Työn aikana otettiin myös käyttöön uusi kytkinlaitos, ja käyttöönotossa vaadittiin myös
suojareleen asetuksien ja asetteluiden määrittämistä.

Kehityskohteena voisi pitää verkon virtamuuntajien muuntosuhteiden kokojen varmistusta. Työn aikana kaikkia muuntosuhteita ei voitu täysin varmasti selvittää, virtamuuntajien ollessa jännitteisten kojeistojen syövereissä. Kaikissa tapauksissa saatiin kuitenkin
virtamuuntajille arvot, jotka selvisivät dokumenttien, kunnossapito-ohjelman tai kyseiseen kojeistoon kirjatuista merkinnöistä.

Verkon ylivirtasuojauksen nykytilanteen ollessa nyt selvillä työtä voitaisiin kehittää eteenpäin tutkimalla verkon maasulkusuojausta. Maasulkusuojaus jätettiin pois oikosulkuvirtaja ylivirtareleasettelukaaviosta tilanpuutteen ja kaavion selkeyttämisen sekä työn rajaamisen vuoksi. Maasulkusuojauksen tason ja arvojen selvittyä voitaisiin alkaa tutkimaan
ja laskemaan koko verkon suojausta ja selektiivisyyttä.
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