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niikka nykyisen pienjänniteverkon ja pienitehoisien keskijänniteverkon haarajohtojen sa-
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Low voltage direct current (LVDC) electricity distribution has been found to be cost-
effective technology to renovate existing low voltage network and low loaded medium
voltage branch lines. One possibility with LVDC is to use the network in islanded mode
with distributed energy resources and utilization of these resources for different purposes.
There are LVDC installations in utility distribution in Finland and globally, but the related
standardization development is at the beginning and studies related to small-scale distrib-
uted generation and energy storages have not focused on interconnection requirements.
In this work existing requirements and impacts of small-scale distributed generation and
energy storages on LVDC network are analyzed by simulations and preliminary prereq-
uisites for connecting small-scale distributed generation and energy storages are formed
based on simulation results and literature review. By simulations, especially impacts of
solar generation and energy storages on different fault cases in LVDC network and cus-
tomers’ AC network, were investigated. There are comprehensive interconnection re-
quirements for microgeneration that is connected to customers’ network and therefore
this thesis focused on prerequisites for solar generation and battery energy storages,
which are connected to LVDC-network. The objective in the drafting of the prerequisites
for the interconnection was to ensure equipment- and person safety and the operation of
the system as a whole.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

AC Alternating Current, vaihtovirta

DC Direct Current, tasavirta

EN Norme Européenne, Eurooppalainen standardi

ENTSO-E Europea Network of Transmission System Operators for Electricity, eu-

rooppalaisten sähkönsiirtoverkonhaltijoiden verkosto

gG Ylikuormitus- ja oikosulkusuojana toimiva sulake

IEC International Electrotechnical Comission, kansainvälinen sähköalan stand-

ardointiorganisaatio

IT Maadoitusjärjestelmä, jännitteiset osat eristetty maasta, jännitteelle alttiit

osat yhdistetty suoraan maahan

KJ Keskijännite

LVDC Low Voltage Direct Current, pienjännitteinen tasavirta

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, metallioksidi-puoli-

johdekanavatransistori

PJ Pienjännite

SFS Suomen Standardoimisliitto

TN Maadoitusjärjestelmä, yksi piste yhdistetty suoraan maahan, jännitteelle alt-

tiit osat yhdistetty maadoitettuun pisteeseen

TT Maadoitusjärjestelmä, yksi piste yhdistetty suoraan maahan, jännitteelle alt-

tiit osat yhdistetty suoraan maahan

VDE Verband der Electrotechnik, Elektronik und Informationstechnik,

saksalainen standardoimisjärjestö

L induktanssi

n lukumäärä

R resistanssi

U jännite

X reaktanssi

Z impedanssi
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alaindeksit

b akusto

k kaapeli

m muuntaja

min minimi

n nimellis-

pe konsentrinen johdin

rms root mean square, tehollisarvo

s suodatin

v syöttävä verkko
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1 JOHDANTO

Koko energiajärjestelmä on kokemassa suurinta muutosta vuosikymmeniin ja samalla

myös sähkönjakelussa on tapahtumassa muutoksia. Poliittiset päätökset ohjaavat energi-

antuotantoa päästöttömään suuntaan ja järjestelmään tulee lisää hajautetumpaa ja sääriip-

puvaista tuotantoa. Hajautettu tuotanto muuttaa verkkojen kuormitusprofiileja muun mu-

assa sähköautojen ja lämpöpumppujen yleistymisen lisäksi. Kuormituksen ennustetta-

vuus huononee ja huipputehot saattavat joissain tapauksissa kasvaa. Samaan aikaan säh-

kömarkkinalaissa määrätyt toimitusvarmuuden vähimmäisvaatimukset aiheuttavat suuria

investointitarpeita verkkoyhtiöille ja on selvä tarve löytää uusia kustannustehokkaita sa-

neerausmenetelmiä. (Energiateollisuus, 2016a)

Sähkönjakelu alkoi alun perin tasajännitteellä, mutta vaihtojännite vakiintui yleisesti käy-

tetyksi tekniikaksi, koska vaihtojännitteen jännitetasoa voitiin muuttaa helposti muunta-

jalla korkeaksi pitkille siirtoyhteyksille ja taas pienemmäksi loppukäyttöä varten. Kor-

keajännitteistä tasasähköä on käytetty pitkillä siirtoyhteyksillä, mutta 2000-luvulla on

alettu tutkia laajemmin tasajännitteen käyttöä pitkien siirtoyhteyksien lisäksi pienjännite-

jakelussa. LVDC-tekniikka (low voltage direct current, pienjännitteinen tasasähkönja-

kelu) on myös kustannustehokas vaihtoehto etenkin keskijänniteverkon (KJ) haarajohto-

jen saneeraukseen KJ-verkkoa alhaisempien investointikustannuksien ansiosta. LVDC-

tekniikan käyttöä sähkönjakelussa on esitelty mm. jo vuonna 2006 julkaistussa Verkko-

visio 2030:ssä (VTT, 2006). Vaihtojännitteiseen pienjänniteverkkoon (PJ) verrattuna

LVDC-verkon siirtokapasiteetti on huomattavasti suurempi, mikä osaltaan mahdollistaa

KJ-verkon haarojen korvaamisen LVDC-verkolla. (Energiateollisuus, 2016a)

Kuten useissa raporteissa (Energiateollisuus, 2016a; Partanen et al., 2010 ja VTT 2006)

on todettu, LVDC on potentiaalinen tekniikka tulevaisuuden sähkönjakelussa. Tasajänni-

tejakelua tutkitaan ja pilottikohteita on käytössä sekä Suomessa, että maailmalla (Hakala

et al., 2015; Huhtinen, 2015; Weiß, 2012). LVDC-tekniikka tuo sähköverkkoon uusia

komponentteja ja on monimutkaisempi perinteiseen AC-verkkoon verrattuna. Myös vi-

katilanteet poikkeavat totutusta. (Emhemed & Burt, 2013) Tekniikka kehittyy ja

LVDC:stä tulee koko ajan taloudellisesti kilpailukykyisempi perinteisiin ratkaisuihin ver-

rattuna. Kuvassa 1.1 on eri teollisuudenalojen tuottajahintojen kehitys vuosina 2005 -

2016. Kuten kuvasta voidaan havaita, elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuottajahintojen
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hintakehitys on ollut pääosin laskeva verrattuna metalliteollisuuden tuottajahintojen ke-

hitykseen.

Kuva 1.1.  Kone- ja metalliteollisuuden, metallien jalostuksen ja elektroniikka- ja sähköteollisuu-
den tuottajahintojen hintakehitys vuosina 2005 - 2016. (Teknologiateollisuus, 2017)

Vastaava tilanne hintakehityksessä on havaittavissa myös maailmalla. Kuvassa 1.2 on

puolijohde- ja elektroniikkateollisuuden, tehomuuntajien ja sähkökoneiden tuottajahinto-

jen kehitys Yhdysvalloissa. Elektroniikan hinta on selvästi laskussa, kun taas muuntajien

hinta on noussut huomattavasti viime vuosikymmenellä. Sähkökoneiden ja -laitteiden

(electrical machinery and equipment) hinta ei ole kovin paljon vaihdellut ja yli kymmenen

vuoden ajan se on pysynyt lähes samana.

Kuva 1.2.  Elektroniikkateollisuuden, tehomuuntajien ja sähkökoneiden tuottajahintaindeksi
vuosilta 1985 - 2017 Yhdysvalloissa. (Fred, 2017)
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Tehoelektroniikan kytkinkomponenttien hinta on laskenut huomattavasti muutaman

viime vuoden aikana ja samalla tuotantomäärä on kasvanut huomattavasti. Kuvassa 1.3

on 1,2 kV:n ja 3,3 kV:n kanavatransistorien (MOSFET) hintakehitys suhteessa tuotettuun

määrään.

Kuva 1.3.  SiC MOSFET-transistorien hintatrendit a) 1,2 kV:n ja b) 3,3 kV:n jännitekestolla.
(Casady & Palmour., 2014)

Tehoelektroniikan suotuisan hintakehityksen myötä on odotettavissa, että tasasähkönja-

kelusta tulee entistä kilpailukykyisempi perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. LVDC:lle ei

kuitenkaan vielä ole olemassa standardeja vastaavalla tavalla kuin AC-jakelulle. Alan

standardointi ottaa hyvin vähän kantaa tasajännitteisiin ratkaisuihin ja etenkin pientuo-

tannon ja energiavarastojen osalta standardit eivät huomioi ollenkaan liittymistä DC-

verkkoon. Standardoinnin tarve on kuitenkin tunnistettu ja työtä tehdään (IEC, 2017).

1.1 Työn tavoitteet ja sisältö

Diplomityön tavoitteena on määritellä hajautetuille energiaresursseille, erityisesti aurin-

kovoimaloille ja akkuenergiavarastoille, tarvittavat reunaehdot, jotta ne voidaan liittää

osaksi LVDC-verkkoa, mukaan lukien järjestelmästä syötetyt asiakasverkot. Järjestelmän

tulee olla sähköturvallinen ja luotettava ja sen osien on oltava sekä keskenään, että ym-

päristönsä kanssa yhteensopivia. Näiden lisäksi on huomioitava pientuotannon ja ener-

giavarastojen hyödyntäminen älykkäästi osana tulevaisuuden aktiivista sähkönjakelua.

Diplomityössä mallinnetaan erilaisia käyttö- ja vikatilanteita LVDC-verkossa ja tutkitaan

pientuotannon ja energiavarastojen vaikutuksia niihin. Työn lopputuloksena on ehdotus

reunaehdoista pientuotannon ja energiavarastojen liittämiselle LVDC-verkkoon. Työ liit-
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tyy LVDC RULES -tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään millä ratkaisuilla ja toimin-

tamalleilla LVDC-sähkönjakelun tuotantokäyttö voidaan parhaiten aloittaa suomalai-

sessa toimintaympäristössä.

Toisessa luvussa käsitellään älykkäitä sähköverkkoja ja pientuotannon ja energiavarasto-

jen käyttötapauksia ja teknisiä vaatimuksia toiminnallisuuksien toteuttamisen näkökul-

masta. Kolmannessa luvussa käsitellään LVDC-konseptia: esitellään erilaisia verkko- ja

suuntaajarakenteita, verkon suojauksia osa-alueittain ja pientuotannon ja energiavarasto-

jen liittämisvaihtoehtoja. Neljännessä luvussa keskitytään olemassa oleviin standardeihin

ja liityntäsääntöihin pientuotannon ja energiavarastojen osalta niin AC- kuin DC-järjes-

telmissä niiltä osin kuin tasajännitteelle määräyksiä on löydettävissä. Määräyksiä analy-

soidaan myös siitä näkökulmasta mitä määräyksiä tarvitaan DC-verkoissa. Viides luku

käsittelee LVCD-verkon vikatilanteita simulointimallin avulla. Kuudennessa luvussa ar-

vioidaan kirjallisuuskatsauksen ja simuloinnin tuloksien perusteella tarvittavia reunaeh-

toja ja huomioon otettavia seikkoja pientuotannon ja energiavarastojen verkkoonliittä-

miseksi ja laaditaan ehdotus reunaehdoista niiden liittämiseksi. Seitsemäs luku esittelee

työn yhteenvedon.

2 ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIARESURSSIEN KÄYTTÖ

Sähköverkkojen automaation, hajautettujen energiaresurssien ja älykkäiden kulutusmit-

tareiden yleistyminen vievät kehitystä kohti älykkäitä sähköverkkoja. Hajautettujen ener-

giaresurssien osalta älykäs sähköverkko mahdollistaa niiden tehokkaan käytön erilaisiin

käyttötapauksiin ja esimerkiksi kokoamisen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi

tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon vaihtelevuus lisää tarvetta sähkönkulutuksen jous-

tolle tuotannon mukaan. (Brown, 2008)

2.1 Älykkäät sähköverkot

Etenkin aurinko- ja tuulisähkön tuotannon vaihtelevuudesta johtuen kyseisten tuotanto-

muotojen yleistyminen aiheuttaa lisääntyvissä määrin vaikeuksia kulutuksen ja tuotannon

tasapainon ylläpitämisessä. Yksi älykkään sähköverkon ominaisuus on hajautettu sähkön-

tuotanto. Jos hajautettu tuotanto koostuu pääosin aurinko- ja tuulivoimasta, tavanomai-

sesti sähköä tuotetaan aina kun se on mahdollista. Ero nykyisen ja älykkään sähköverkon

välillä on tehotasapainon hallinnassa. Tavanomaisesti tuotanto mukautuu kulutukseen,
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mutta älykkäässä sähköverkossa myös kulutus mukautuu tuotantoon. Kulutusta ohjataan

sekä automaattisesti että käsin, joka edellyttää kulutustottumuksien muuttumista. Hajau-

tetun tuotannon myötä etenkin lähellä loppukäyttäjiä tehon suunta ei verkossa olekaan

aina asiakkaalle päin, vaan tuotannon ylittäessä kulutuksen tehoa syötetään verkkoon

päin. (Rylatt et al., 2015; Wang et al., 2012)

Nykyisiin sähköverkkoihin investoidaan paljon toimitusvarmuuden saattamiseksi vaadi-

tulle tasolle (Partanen et al., 2012). Älykkäässä sähköverkossa toimitusvarmuus perustuu

automaattiseen vikapaikannukseen ja vikapaikan erotukseen. Verkkoinvestoinnit voidaan

kohdistaa erityisesti vikaantumisaltteimpiin kohtiin. Sähkömarkkinat monimutkaistuvat,

kun nykyisten siirto- ja jakeluverkkoyhtiöiden ja energiayhtiöiden rinnalle tulee uusia

toimijoita. Markkinoihin vaikuttaa myös kuluttajien roolin muuttuminen aktiivisemmaksi

ja pientuotannon lisääntyessä kuluttaja voi olla ajoittain myös tuottaja. Kuvassa 2.1 on

esitetty älykkääseen sähköverkkoon liittyviä toimintoja. (Rylatt et al., 2015)

Kuva 2.1. Älykkään sähköverkon toimintoja. (Smart Grid Technology, 2012)

Älykäs verkko mahdollistaa niin verkonhaltijalle, sähkön loppukäyttäjälle kuin sähkö-

kauppiaalle erilaisien toimintojen toteuttamisen. Sähkökauppiaalle toimiva kysyntäjousto

ja kuormanohjaus tarjoavat mahdollisuuden korjata kulutusennusteen virheitä ja siten

välttää tasesähköstä aiheutuvia kustannuksia. Loppukäyttäjälle mahdollisuus antaa kuor-

mia ohjattavaksi joko kysynnän, hinnan tai molempien mukaan tuo säästöjä. Omat ener-
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giavarastot, esimerkiksi sähköauton käyttö energiavarastona, mahdollistavat oman ylituo-

tannon varastoimisen ja oman kulutuksen pienentämisen, jolloin ainakin tällä hetkellä

pientuotannosta ja energiavarastosta saatava hyöty on suurimmillaan. (Järventausta et al.,

2010)

Hajautettujen energiaresurssien tehokas hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun ne on

koottu suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tästä vastaamaan voi tulla markkinoille uusi toi-

mija, aggregaattori. Se kokoaa, hallinnoi ja hyödyntää kaupallisesti hajautettuja energia-

resursseja virtuaalivoimalaitoskonseptin avulla. Aggregaattori voi tuottaa esimerkiksi

taajuudensäätö- ja tehoreservipalveluja, myydä ohjattavaa kapasiteettia sähkömarkki-

noille tai energiakauppiaan toimiessa samalla aggregaattorina hyödyntää ohjattavaa ka-

pasiteettia oman taseen hallintaan. (Valtonen & Honkapuro, 2010)

2.2 Käyttötapausanalyysi

Perinteisiin tuotantomuotoihin verrattuna aurinko- ja tuulienergiantuotannon kannatta-

vuus ei riipu sähkön ja polttoaineen hintojen suhteesta vaan sähkön hinnan lisäksi siitä,

paljonko sähköä saadaan tuotettua. Toki käyttö- ja ylläpitokuluja on, mutta etenkin koti-

talouskokoluokan aurinkovoimaloilla käytönaikaiset kulut ovat mitättömän pienet. Käyt-

tötapauksissa keskitytään energiavarastoihin, koska aurinkoenergiaa yleensä tuotetaan

aina kun mahdollista joko suoraan verkkoon tai energiavarastoon esimerkiksi kulutushui-

pun varalle. Aurinkoenergian tuotanto vaihtelee sään mukaan ja ilman energiavarastoa

tasoittamassa vaihteluja verkkoon syötetty teho voi heilahdella jyrkästi. Yhteenlasketun

tuotantokapasiteetin kasvaessa hallitsematon tuotannonvaihtelu asettaa haasteita tehota-

sapainon ylläpitoon ja joissain tilanteissa aurinkovoimaloiden tuotantoa voidaan joutua

rajoittamaan. (Ibarra & Contrasta, 2016)

Energiavarastoja voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, riippuen onko varasto energia-

yhtiön, kuluttajan vai verkkoyhtiön hallinnassa. Nykyinen lainsäädäntö tosin estää verk-

koyhtiön toimimisen energiamarkkinoilla (Sähkömarkkinalaki, 2013). Tuottaja voi hyö-

dyntää energiavarastoa uusiutuvan energian tuotannonvaihteluiden tasoittamiseen tai tuo-

tetun energian varastointiin myytäväksi korkeamman hinnan aikaan. Sähkön kuluttaja voi

leikata kulutushuippuja varastoidulla energialla tai varastoida oman pientuotannon ener-
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giaa. Teknisestä näkökulmasta energiavarastoa voidaan käyttää varavoimana, tehokertoi-

men säädössä, saarekekäytössä ja taajuus- tai häiriöreservinä. Pääasiallinen käyttötarkoi-

tus vaikuttaa tarvittaviin ominaisuuksiin ja erityisesti ohjaukseen. Kuitenkaan harvoissa

tapauksissa energiavarastoa käytetään vain yhteen tarkoitukseen vaan on taloudellisesti

kannattavampaa käyttää samaa varastoa useampaan tarkoitukseen. Tällöin säädökset ja

käyttörajoitukset on kuitenkin huomioitava, kun suunnitellaan energiavaraston käyttöä

useampaan tarkoitukseen. Akkujen käyttöikä niin ajallisesti, kuin lataus-purku-syklien

määrässä mitattuna riippuu akkutekniikasta. Syklien määrä vuodessa riippuu käyttötar-

koituksesta ja pienen syklimäärän käyttöön ei ole järkevää valita suuren syklimäärän kes-

tävää akkua, joka todennäköisesti ehtii vanhenemaan muilla mekanismeilla ennemmin

kuin syklien määrällä. Energiavarastosta saatavan hyödyn arvo riippuu käyttötarkoituk-

sesta ja kannattavuustarkastelu on syytä tehdä tapauskohtaisesti. Taloudellista kannatta-

vuutta arvioitaessa on huomioitava käyttötarkoituksen lisäksi energiavaraston varaus-

purku-syklin ja varaston ja verkon välisen elektroniikan hyötysuhde. Seuraavat tarkem-

min käsitellyt käyttötapaukset liittyvät energiavarastoihin, koska pientuotannon tavoite

on yleensä edelle kuvatulla tavalla saada energialähteestä hyödynnettyä mahdollisimman

paljon. (Akhil et al., 2015; Komarnicki, 2016; Rastler, 2010)

2.2.1 Kulutushuippujen leikkaus

Kulutushuippujen leikkaamisen perusteena voi olla niin kuluttajan tavoite välttää korkean

sähkönhinnan ajankohtia tai verkkoyhtiön tavoite välttää verkon vahvistamista satunnai-

sien kulutuspiikkien takia. Pientuotannon myötä sähkönkäyttäjien ostoenergiankulutus

laskee, mutta huipputeho mahdollisesti jopa kasvaa. Tästä johtuen verkkoyhtiöt joutuvat

harkitsemaan muutoksia nykyiseen energiaperusteiseen hinnoitteluun. Yksi vaihtoehto

uudeksi malliksi on tehoperustainen hinnoittelu. Korkeiden tehomaksujen välttämiseksi

suurimpia kulutushuippuja on mahdollista leikata energiavaraston avulla. Tällaisessa

käytössä varaston mitoituksessa tarvitaan arvio, kuinka paljon huippuja halutaan pienen-

tää ja kuinka pitkäkestoisia kulutushuiput ovat. Tulevaisuudessa yksi kulutushuippujen

aiheuttaja on sähköautojen pikalataus, erityisesti ohjaamattomana. (Akhil et al., 2015;

Rastler, 2012)
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Verkkoyhtiölle kulutushuiput ovat tavanomaisesti verkon mitoitusperuste. Jos kulutuksen

kasvu aiheuttaa harvoin esiintyviä kulutushuippuja, joiden takia verkkoa pitäisi vahvistaa,

voidaan saneerausta ainakin lykätä verkkoon sijoitetulla energiavarastolla. Kulutushuip-

puja leikkaamalla voidaan myös pienentää häviöitä, jotka kasvavat kuormituksen kasva-

essa. (Oudalov et al., 2006)

2.2.2 Säätövoima ja loistehon kompensointi

Useimmat energianvarastointitekniikat pystyvät reagoimaan tarvittavan tehon muutok-

siin nopeasti ja siten ne soveltuvat hyvin säätövoimaksi tehotasapainon ylläpitoon. Esi-

merkiksi vesivoimaloihin verrattuna suuntaajilla verkkoon kytkeytyvät energiavarastot

pystyvät reagoimaan tehonsäätötarpeeseen huomattavasti nopeammin. Jos varasto ei ole

varattu täyteen tai purettu tyhjäksi, se kykenee sekä ylös- että alassäätöön maksimite-

honsa verran. Syklien määrä vuodessa on suuri, mikä on otettava huomioon energiava-

raston tyyppiä valittaessa. (ABB, 2012; Oudalov et al., 2006)

Tehoelektroniikan ansiosta energiavarastoa voidaan käyttää loistehon kompensointiin ja

siten verkon jännitteensäätöön. Suuntaajan tehokerrointa on mahdollista muuttaa riippu-

matta siitä, varataanko vai puretaanko energiavarastoa ja välttämättä energiavarastosta ei

tarvitse siirtää tehoa ollenkaan. Loistehon kompensoinnin ohessa energiavarastoa voi-

daan käyttää muuhunkin käyttötarkoitukseen. (Akhil et al., 2015)

2.2.3 Toimitusvarmuuden parantaminen ja saarekekäyttö

Energiavaraston ja pientuotannon avulla voidaan parantaa sähkön toimitusvarmuutta, kun

verkon vian aikana voidaan ehjää verkon osaa käyttää saarekkeena. Tuotannon ollessa

vaihtelevaa, energiavaraston tehtävänä on pitää saareke tehotasapainossa varastoimalla

ylituotantoa ja syöttämällä varastoitua energiaa verkkoon kulutuksen ollessa tuotantoa

suurempaa. Saarekkeen tuotanto- ja varastokapasiteetista ja vikapaikasta riippuen saarek-

keena voi olla yksittäinen asiakas tai jokin verkon osa. Energiavaraston tehon mitoitus

riippuu oletetusta kulutuksesta ja kapasiteetti siitä, halutaanko kattaa vain lyhyet keskey-

tykset vai halutaanko pidempää käyttöaikaa saarekkeena. Pientuotanto pidentää käyttöai-

kaa saarekkeena, mutta aurinko- ja tuulienergiantuotannon vaihtelevuudesta johtuen saa-

rekkeena toimimiseen tarvitaan energiavarasto. Kuten kohdassa 2.2 on todettu, energia-
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varastoa harvemmin käytetään vain yhteen käyttötarkoitukseen ja etenkin käyttö pelkäs-

tään parantamaan sähkön toimitusvarmuutta ei ole välttämättä järkevää, koska käyttöker-

toja vuodessa tulee todennäköisesti hyvin vähän. (Kim et al., 2017; Rastler, 2010)

2.2.4 Tuotannon vaihtelujen tasaus

Aurinko- ja tuulisähkön tuotanto riippuu säätilasta ja suurin tuotanto ei läheskään aina

ajoitu samaan hetkeen suurimman kulutuksen kanssa. Jos tuotetusta energiasta maksetaan

vähemmän verkkoon myytäessä kuin ostettu energia maksaa, on kannattavaa kuluttaa

mahdollisimman suuri osa tuotannosta itse. Jos kulutusta on vaikeaa kohdistaa tuotanto-

huippuihin, voidaan tuotettu energia varastoida kulutettavaksi myöhemmin. (Malhotra et

al., 2016; Moncrief, 2010)

2.2.5 Hintapiikkien väistö

Jos kuluttaja ostaa sähköenergiansa pörssihintaan perustuvaan hintaan, korkeimman hin-

nan tunteja voidaan välttää joko kuluttamalla kyseisenä aikana mahdollisimman vähän tai

ottamalla energia energiavarastosta. Energiavarastoa voidaan varata hinnan ollessa ma-

tala. Käyttötapa on samankaltainen kulutuspiikkien leikkaamisen kanssa, mutta tässä ta-

pauksessa energiavaraston käyttöä ohjaa kulutuksen sijaan sähkön hinta. (Akhil et al.,

2015; Rastler, 2010)

2.3 Tekniset vaatimukset toiminnallisuusnäkökulmasta

Riippumatta energiavaraston käyttötarkoituksesta, sitä pitää ohjata jollain tavalla. Yksin-

kertaisimmillaan ohjaus voi olla ennalta ohjelmoitu toimimaan verkon jännitteen tai taa-

juuden mukaan ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Sijoituspaikasta riippuen käyttö muihin käyt-

tötarkoituksiin paitsi hintapiikkien väistöön onnistuu paikallisia mittauksia käyttäen ja

sopivissa tapauksissa mittaus on suoraan tuotantolaitoksen tai energiavaraston liityn-

nässä. Ylimääräisen tuotannon varastointi, kulutushuippujen leikkaus ja loistehon kom-

pensointi vaativat kuitenkin mittauksen liittymispisteessä. Sähkön hinnan mukaan ohjat-

tava energiavarasto vaatii tiedonsiirtoyhteyden, jolla välitetään hintatieto tai hintatiedosta

jo valmiiksi muualla luotu signaali puretaanko vai ladataanko energiavarastoa vai pide-

täänkö se valmiustilassa. Jotta energiavarasto soveltuu suunniteltuun käyttötarkoituk-

seensa, ohjauksen lisäksi sen kapasiteetti ja tehonsiirtokyky pitää olla riittävä käyttötar-

koitukseen nähden. (Akhil et al., 2015; Ibrahim et al., 2008)
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3 LVDC-SÄHKÖNJAKELU

Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU mukaisesti pienjännitteellä tarkoitetaan alle 1000 V:n

vaihto- tai alle 1500 V:n tasajännitettä (Pienjännitedirektiivi, 2014). Verkon siirtokyky

kasvaa, kun jännitettä nostetaan, mutta jännitteen valintaa rajoittavat sähköturvallisuus,

komponenttien jännitekestoisuus ja toisaalta myös kustannukset. Kansalliset standardit

SFS 4879 ja SFS 4880 määrittävät pienjännitevoimakaapeleille maan ja äärijohtimen vä-

liseksi maksimitasajännitteeksi tasajännitejärjestelmissä 900 V ja johtimien välille

1500 V, jolloin koko jännitealue saadaan hyödynnettyä bipolaarisella järjestelmällä. (Par-

tanen, et al., 2010; SFS 4879; SFS 4880)

Verrattuna 400 V:n AC-jakeluverkkoon LVDC-jakeluverkolla voidaan saavuttaa jopa

16-kertainen siirtokapasiteetti jännitteenaleneman näkökulmasta ja nelinkertainen kapa-

siteetti kaapeleiden termisen kuormitettavuuden näkökulmasta. Suuremmasta siirtokapa-

siteetista johtuen pienjänniteverkon lisäksi LVDC-verkolla voidaan korvata myös osa

keskijänniteverkkoa, esimerkiksi haarajohtoja. (Salonen et al., 2008)

Sähkön käyttäjän näkökulmasta sähkön laatu paranee, kun DC-verkossa oleviin konden-

saattoreihin varastoituneen energian ansiosta keskijänniteverkon jännitekuopat ja lyhyet

katkokset eivät välttämättä näy sähkön loppukäyttäjille. DC-verkon jännitteenvaihtelu ei

näy asiakkaan jännitteessä ollenkaan, kunhan jännite pysyy asiakassuuntaajan pienimmän

toimintajännitteen yläpuolella. (Emhemed & Burt, 2013; Lana, 2014)

Pientuotantoa ja energiavarastoja sisältävä LVDC-verkko voi toimia omana saarekkee-

naan syöttävän verkon vian aikana tai se voi olla täysin itsenäinen verkko jossain, minne

julkista verkkoa ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa. Jakelun lisäksi LVDC-tekniikka

soveltuu myös muun muassa laivojen, datakeskuksien ja teollisuuden sisäiseksi sähkö-

verkoksi, katuvalaistukseen ja sähköautojen lataukseen. Periaatteessa rakennusten säh-

köistys voisi olla toteutettu tasajännitteellä, koska suurin osa nykyisitä laitteista sisältää

itsessään tasasuuntauksen ja käyttää lopulta tasasähköä. (Emhemed & Burt, 2013; Kaipia

et al., 2013; Salonen et al., 2008)
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3.1 Verkkorakenteet

Tasasähköverkko voidaan toteuttaa tyypillisesti kahdella tavalla, joko unipolaarisena tai

bipolaarisena kuvan 3.1 periaatteen mukaisesti. Unipolaarisessa järjestelmässä on vain

yksi jännitetaso. Bipolaarinen järjestelmä on tavallaan kaksi unipolaarista järjestelmää

kytkettynä sarjaan. Tässä asiakkaat voivat kytkeytyä monilla eri tavoilla. Kytkentä voi-

daan tehdä negatiivisen ja positiivisen navan välille keskipistejohtimen kanssa tai ilman,

tai keskipistejohtimen ja positiivisen tai negatiivisen navan välille. Kytkentä keskipiste-

johtimen ja jommankumman navan väliin on verkon kannalta epäsymmetrinen kuorma,

jolloin myös keskipistejohtimessa kulkee virtaa. (Salonen et al., 2008)

Kuva 3.1. Unipolaarisen ja bipolaarisen järjestelmän kytkennät. (Kaipia et al., 2007)

Bipolaarisen järjestelmän käyttöä puoltaa aiemmin mainitun suuremman jännitteen käy-

tön ja sen myötä suuremman siirtokapasiteetin lisäksi myös puolijohdekomponenttien

hinta. Bipolaarinen ± 750 VDC järjestelmä mahdollistaa huomattavasti 3,3 kV:n kom-

ponentteja edullisempien 1,2 kV:n komponenttien käytön. Toisaalta käyttämällä useam-

pitasoista suuntaajaa voidaan alentaa kytkinkomponenttien jännitekestoisuusvaatimusta.

Kustannuksien näkökulmasta optimaalinen jännite riippuu käyttökohteesta ja siirrettävä

teho vaikuttaa kustannuksiin merkittävästi. Teknillistaloudellisesti soveltuva jännitealue

on yleensä laaja ja haja-asutusalueiden jakelussa on järkevää käyttää yli 600 V jännitettä.

(Karppanen et al., 2015a; Nuutinen 2015)

3.2 Suuntaajat

Suuntaajien tyyppi riippuu siitä mitä ominaisuuksia niiltä tarvitaan. Jos energiaa ei tar-

vitse siirtää kuin verkosta asiakkaan suuntaan, riittävät yksinkertaisemman tyyppiset

suuntaajat sekä tasa- että vaihtosuuntaukseen. Lähtökohtaisesti suuntaajien tulee kyetä

ohjaamaan järjestelmän käynnistymistä keskeytyksen jälkeen, sietää vaihtelevia ympäris-

töolosuhteita ja olla edullisia ja pitkäikäisiä. Jos LVDC-verkkoon liittyy pientuotantoa ja
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energiavarastoja, suuntaajien tulee pystyä siirtämään energiaa molempiin suuntiin, jolloin

tasasuuntaukseen tarvitaan modernimpaa tekniikkaa kuin diodi- tai tyristorisilta. (Parta-

nen et al., 2010)

Jotta energiaa voidaan siirtää molempiin suuntiin, tarvitaan aktiivikytkimillä toteutettu

suuntaaja. Suuntaaja voidaan toteuttaa kaksi-, kolmi- tai monitasoisena. Monitasoinen

suuntaaja mahdollistaisi liittämisen suoraan keskijännitteeseen, mutta ohjauksen moni-

mutkaisuudesta, eritysvaatimuksista ja komponenttien hinnasta johtuen se ei ainakaan

vielä ole taloudellisessa mielessä kannattava vaihtoehto. Kaksitasoinen suuntaaja on esi-

tetty kuvassa 3.2. Se koostuu kuudesta aktiivikytkimestä ja niiden kanssa vastarinnankyt-

ketyistä diodeista. Diodeista johtuen verkon kapasitanssien latausvirran rajoittamiseksi

käynnistystilanteessa tarvitaan erillinen piiri ja myöskään oikosulkutilanteessa virtaa ei

pystytä täysin rajoittamaan tai katkaisemaan suuntaajaa ohjaamalla. (Nuutinen, 2015; Re-

kola, 2009)

Kuva 3.2. Kaksitasoinen suuntaaja. (Mohan et al., 2003)

Kolmitasoisessa suuntaajassa on nimensä mukaisesti kolme jännitetasoa kaksitasoisen

kahden sijaan. Kolmitasoisia suuntaajia käytetään erityisesti keski- ja suurjännitteillä,

koska kaksitasoisilla suuntaajilla vaadittaisiin kytkinkomponenteilta korkeaa jänniteke-

toisuutta. Alhaisen jännitekeston komponenteilla on pienet kytkentähäviöt ja kolmitasoi-

sen suuntaajan hyötysuhde on kaksitasoista parempi myös nimellistehoa pienemmällä te-

holla kytkinkomponenttien suuremmasta lukumäärästä huolimatta. Kytkinkomponenttien

teknisen kehityksen ja hinnan laskun myötä kolmitasoisesta suuntaajasta on tulossa kus-

tannustehokas vaihtoehto myös pienjännitteelle. Kaksitasoiseen suuntaajaan verrattuna
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kolmitasoinen tuottaa pienempää jännite- ja virtasäröä ja tästä syystä kytkentätaajuus voi

olla matalampi. Kolmitasoinen suuntaaja on esitetty kuvassa 3.3. (Nuutinen, 2015; Re-

kola, 2009

Kuva 3.3. Kolmitasoinen suuntaaja. (Nabae et al., 1981)

Asiakasrajapinnan suuntaajana voidaan käyttää asiakkaasta riippuen yksi- tai kolmivai-

heista suuntaajaa. Yksivaiheisessa suuntaajassa voidaan käyttää joko puoli- tai kokosilta-

rakennetta. Kolmivaiheinen suuntaaja voi olla rakenteeltaan kaksi- tai kolmitasoinen, ra-

kenteeltaan samanlainen kuin verkkoa syöttävä suuntaaja. (Partanen et al., 2010; Rekola,

2009)

3.3 Suojaus ja sähköturvallisuus

Tavanomaiseen 20/0,4 kV jakeluverkkoon verrattuna LVDC-verkon suojaus on moni-

mutkaisempaa johtuen verkon erityispiirteistä. Maasulkusuojauksen toteutus riippuu

maadoitusjärjestelmästä, mutta suurin poikkeus AC-verkkoon on oikosulkuvirtojen

luonne. DC-verkossa on kondensaattoreita tasoittamassa tasajännitettä, jolloin oikosulku-

tilanteissa esiintyy hyvin korkeita virtatransientteja, kun kondensaattorit purkautuvat.

Erityispiirteistä huolimatta LVDC-verkon suojauksessa voidaan käyttää niin sulakkeita

kuin katkaisijoitakin. (Emhemed & Burt 2013)
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3.3.1 Maadoitus ja maasulkusuojaus

Standardit mahdollistavat verkon maadoituksen toteutuksen eri tavoilla. Vaihtoehtoina

ovat maasta erotettu IT-järjestelmä tai maadoitettuna TT- tai TN-järjestelmä. TT-järjes-

telmä ei ole Suomessa käytössä. TN-järjestelmä on kuvan 3.4 mukainen.

Kuva 3.4. TN-C-tasasähköjärjestelmä. (SFS 6000-1)

Etenkin huonoissa maadoitusolosuhteissa maadoitusjännitteet kasvavat liian suuriksi

maasulkuvioissa (Partanen et al., 2010). SFS 6000-4-41 mukaan kosketusjännite on ol-

tava alle 120 V DC-järjestelmissä (SFS 6000-4-41). Yksi tapa saavuttaa vaaditut arvot on

käyttää maadoitusjärjestelmänä maasta erotettua IT-järjestelmää kuvan 3.5 periaatteen

mukaisesti (Partanen et al., 2010). Tällöin jakeluverkon ollessa kyseessä SFS 6000-8-

801-standardin mukaisesti LVDC-verkkoa voidaan käyttää maasulussa kaksi tuntia, mi-

käli kosketusjännite pysyy riittävän matalana ja viasta saadaan hälytys jakeluverkonhal-

tijalle (SFS 6000-8-801).
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Kuva 3.5. IT-tasasähköjärjestelmä. (SFS 6000-1)

IT-järjestelmässä maasulkusuojaukseen soveltuu hyvin eristystason valvonta, vaikka

standardit mahdollistavat muidenkin suojausmenetelmien käytön tietyin rajoituksin. Asi-

akkaiden AC-verkon toteuttaminen IT-järjestelmänä parantaa turvallisuutta kaksoisvika-

tilanteissa, mutta asennuskaapeleiden jännitekestoisuus maata vasten saattaa ylittyä ja

suojausjärjestelmä on monimutkaisempi ja kalliimpi verrattuna TN-järjestelmään. Vas-

taavasti TN-järjestelmän käyttö vaatii galvaanisen erotuksen verkkojen välillä, mikäli

DC-verkko on maasta erotettu. (Partanen et al., 2010) Käytännössä lähtökohta on, että

kiinteistöasennuksiin ei tehdä muutoksia, joten ainoa vaihtoehto on toteuttaa asiakasraja-

pinnan suuntaaja siten, että asiakkaan verkko säilyy TN-järjestelmänä ja olemassa olevat

suojaukset toimivat.

3.3.2 Oikosulku- ja ylivirtasuojaus

Oikosulku- ja ylivirtasuojaus voidaan toteuttaa kaupallisilla suojalaitteilla kuten sulak-

keilla tai johdonsuojakatkaisijoilla, joita molempia on saatavilla sekä AC-, että DC-verk-

koon soveltuvina. Osa suojaustoiminnoista voidaan integroida suuntaajien yhteyteen, jol-

loin saavutetaan kustannushyötyä ja vältytään mahdollisilta yhteensopivuusongelmilta

suojalaitteiden ja tehoelektroniikan välillä. Aurinkovoimajärjestelmien yleistymisen
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myötä DC-katkaisijat ovat kehittyneet ja ovat myös kustannustehokkaita sulakkeisiin ver-

rattuna. (Partanen et al., 2010)

Jotta asiakkaan AC-verkon suojaus toimisi vaaditulla tavalla olemassa olevilla asennuk-

silla ja suojalaitteilla, suuntaajan on kyettävä syöttämään riittävä vikavirta. SFS 6000-4-

41-standardin mukaisesti vikatilanteessa poiskytkentä on tapahduttava ryhmäjohdoilla

0,4 sekunnissa ja pääpiireillä 5 sekunnissa (SFS-6000-4-41). Tämä tarkoittaa suuntaajien

kytkimien ylimitoitusta normaaliin kuormitusvirtaan nähden. Käytännössä kun asiakas-

verkkoon ei tehdä muutoksia ja suuntaajan sammutus ei tule kysymykseen, ylimitoitus

on tehtävä, mutta samalla virtaa voidaan rajoittaa. Standardin SFS 6000-8-801 suositus

250 Arms yksivaiheista oikosulkuvirtaa liittymispisteessä mahdollistaa sekä toimivan

asiakasverkon suojauksen toteuttamisen, että takaa myös riittävän jännitejäykkyyden.

LVDC-verkossa sen sijaan jännitteen laatu taataan asiakassuuntaajalla, joten vaati-

mukseksi jää lähinnä suojausten toiminnan takaaminen riittävällä virransyöttökyvyllä va-

rustetulla asiakassuuntaajalla. Yleisesti pääsulakkeena käytettävä 25 A:n gG-sulake vaa-

tii vähintään 110 A oikosulkuvirran 5 s:n sulamisajalla ja C16-johdonsuoja 160 A virran

0,4 s:n laukaisuajalla (IEC 60947-2; SFS-EN 60269). Suurimman oikosulkuvirran vaatii

yleisesti käytetyn C16-johdonsuojakatkaisijan toiminnan takaaminen 0,4 sekunnissa. Tä-

män perusteella suuntaajan oikosulkuvirransyöttökykyvaatimukseksi on määritetty

165 A LVDC RULES -hankkeessa (Nuutinen et al., 2017).

3.3.3 Ylijännitesuojaus

Standardissa SFS 6000-4-44 on esitetty IEC-standardin mukaiset ylijänniteluokkien im-

pulssiylijännitteiden kestävyydet. Julkinen jakeluverkko kuuluu ylijänniteluokkaan neljä,

jossa vaadittu kestoisuus on 15 kV DC-verkoissa, joiden nimellisjännite on 1500 V. Tästä

syystä myös kaapeloidun DC-verkon ylijännitesuojaus on suositeltavaa, koska te-

hoelektroniikan komponentit ovat herkkiä ylijännitteille. Jos verkossa on käytetty ilma-

johtoa, ylijännitesuojaus on välttämätöntä. Vaihtosuuntaajat pystyvät rajoittamaan ylijän-

nitteiden siirtymistä asiakasverkkoihin, mikäli DC-verkon ylijännitesuojat pystyvät ra-

jaamaan laitevaurioita aiheuttavat ylijännitteet. (SFS 6000-4-44; Salonen et al., 2009)
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3.3.4 LVDC-verkon suojausratkaisu

Kuvassa 3.6 on esitetty yksi ratkaisu LVDC-verkon ja sen syöttämän asiakasverkon suo-

jauksesta. KJ-verkon liityntäpisteessä suuntaajan KJ-verkon puolella on katkaisija kaksi-

portaisella laukaisulla. Suuntaajan yhteydessä on myös eristystilanvalvonta LVDC-ver-

kon maasulkusuojaukseen. Ylijännitesuojat on sijoitettu sekä KJ-verkon liityntäpisteen,

että asiakassuuntaajan yhteyteen. Asiakassuuntaajan DC-verkon puolella on katkaisija

kaksiportaisella laukaisulla. Suuntaajassa on lisäksi virranrajoitus suojaamassa suuntaa-

jan komponentteja asiakasverkon oikosulussa. Asiakasverkon suojaukseen ei ole tehty

muutoksia.

Kuva 3.6. LVDC-verkon suojausratkaisu. (Kaipia et al, 2012)
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3.4 Pientuotannon ja energiavarastojen liittäminen

Yhtenä LVDC-verkon etuna on aiemmin mainittu AC-verkkoa yksinkertaisempi pientuo-

tannon ja energiavarastojen liittäminen, koska DC-AC-muunnosta ei tarvita liityttäessä

suoraan DC-verkkoon. Kuvan 3.7 periaatteen mukaisesti tuotantoa ja energiavarastoja

voidaan liittää niin suuntaajien yhteyteen, DC-verkkoon kuin asiakkaan AC-verkkoon.

Kuva 3.7. Periaatekuva hajautetun tuotannon ja energiavarastojen liittymisestä LVDC-verkkoon.

Pientuotannon, etenkin aurinkosähkön, liittämiseen tarvitaan joko DC-DC- tai DC-AC-

konvertteri riippuen liitytäänkö DC- vai AC-verkkoon. Energiavarastoja voidaan liittää

DC-verkkoon joko konvertterin välityksellä tai suoraan, AC-verkkoon tarvitaan DC-AC-

konvertteri. Teknisesti asiakkaan pientuotantoa on mahdollista liittää asiakkaan verkon

lisäksi asiakassuuntaajan LVDC-verkon puolelle, mutta tällöin tuotantolaitosta koskevat

DC-verkon liittämisvaatimukset ja lisäksi ratkaistavaksi tulee mittaroinnin toteuttaminen.

Jos energiavarastoja liitetään suoraan DC-verkkoon, on varaston jännite valittava verkon

jännitteen mukaan eli akuston tapauksessa sarjaan kytkettyjen kennojen määrä ja tällöin

verkon jännitettä säätämällä ohjataan akuston purkua ja latausta (Lana et al., 2015).

4 OLEMASSA OLEVAT VAATIMUKSET VERKKOON LIITTÄMISELLE

AC-verkkoon liittyvälle pientuotannolle on olemassa standardeja ja lisäksi verkkokoodit

sisältävät joitain ehtoja myös pientuotannolle, vaikka ne keskittyvät suurempitehoisiin

laitoksiin. Verkot ja tekniikka ovat erilaisia ja kaikkea vaihtojännitteellä huomioitavaa ei

tarvitse huomioida tasajännitteellä. Toisaalta tasajännitteellä on huomioitava tiettyjä vain
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tasajännitteelle ominaisia seikkoja, joten tässä yhteydessä tarkastellaan miltä osin vaihto-

jännitteen vaatimukset ovat relevantteja myös tasajännitteellä. Tasajänniteverkkoon lii-

tyttäessä ei tarvitse esimerkiksi huomioida yli- ja alitaajuusrajoja eikä loistehoa. Sähkön

kuluttajan vaihtojänniteverkkoon liittyvää tuotantoa ja varastoja tarkastellaan myöhem-

min siitä näkökulmasta toimivatko olemassa olevia standardeja noudattavat laitteet ja

mitä suojaus ja sähköturvallisuusasioita on otettava huomioon, kun jakeluverkko on tasa-

jännitteinen. Olennaisimpia aiheeseen liittyviä standardeja ovat SFS 6000 -sarja, SFS-EN

50438, SFS-EN 50160, EN 61000 -sarja, EN 62109-1, EN 62109-2 ja EN 62116. Osa

mikrogeneraattoreista noudattaa saksalaista VDE-AR-N 4105 -standardia. Standardien

lisäksi on alueellisia ja maakohtaisia verkkokoodeja ja teollisuuden omia ohjeita niin PJ-

kuin KJ-verkkoon liittyvälle tuotannolle. Joissain tapauksissa LVDC-verkko näyttää KJ-

verkon liityntäpisteessä tuotantolaitokselta, jolloin harkittavaksi tulee liityntäpisteen

suuntaajan vaatimukset vastaavasti, kuten KJ-verkkoon liittyvälle tuotantolaitokselle on

asetettu.

4.1 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Mikrogeneraattorien teknisiä vaatimuksia käsittelevän standardin SFS-EN 50438 mukaan

mikrogeneraattorin tulee täyttää häiriöiden sietoon liittyen standardin EN 61000-6-1 vaa-

timukset ja häiriöiden päästöön liittyen EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3.

Näiden lisäksi vaatimuksia koskien mikrotuotantoa on koottu tekniseen raporttiin EN

61000-3-15. (Energiateollisuus, 2016b, SFS-EN 50438)

LVDC-verkossa riski sähkömagneettisille häiriöille on olemassa johtuen tehoelektronii-

kan kilohertsiluokan kytkentätaajuuksista. Aihetta koskevien tutkimusten yhteydessä on

todettu, että nykyinen standardointi ei ota kantaa häiriöihin taajuusalueella 2 - 150 kHz

(Nuutinen 2015).

4.2 Ylivirta- ja oikosulkusuojaus

Valosähköisiä tehonsyöttöjärjestelmiä käsittelevän SFS 6000-7-712 -standardin mukaan

vaihtosähköjärjestelmän liitäntäpisteeseen on sijoitettava ylivirtasuoja suojaamaan syöt-

tökaapelia ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Paneeliketjukaapeli jatkuva kuormitettavuus

on oltava vähintään paneeliketjun suurin oikosulkuvirta. Jos paneeliketjuja on kytketty
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rinnan useampi kuin kaksi, kuormitettavuus on oltava n-1 kertaa yhden ketjun oikosulku-

virta, jossa n on ketjujen määrä. Jos paneeliketjuissa on ylivirtasuojat, kaapelien kuormi-

tettavuus on oltava vähintään ylivirtasuojan mitoitusvirta. Paneelistokaapelin kuormitet-

tavuus on oltava vähintään paneeliston oikosulkuvirta. Paneelien kaapelit on valittava ja

asennettava siten että minimoidaan maasulkujen ja oikosulkujen mahdollisuus esimer-

kiksi parantamalla kaapeleiden suojausta ulkoisia olosuhteita vastaan ja käyttämällä SFS-

EN 50618 -standardin mukaista kaapelia tai asentamalla johtimet putkiin tai kanaviin.

Paikallisakkuihin liittyen akuston ja oikosulkusuojien välinen kaapelointi tulee toteuttaa

siten, että oikosulun mahdollisuus on mahdollisimman pieni. (SFS 6000-7-712; SFS-EN

50272-2; SFS-EN 50438)

LVDC-verkon suojauksessa on huomioitava pientuotannon ja energiavarastojen vaiku-

tukset kaksisuuntaisen tehonsiirron ja useasta suunnasta syötettävän oikosulkuvirran

muodossa. Käytännössä johdot on suojattava molemmista päistä, jotta oikosulkuvirta saa-

daan katkaistua kaikista suunnista. Kriteereistä riippuen varmatoiminen suojaus saattaa

tarvita tiedonsiirron suojalaitteiden välille, jotta suojaus toimii oikein kaikissa tilanteissa.

(Emhemed & Burt, 2014; Xu et al., 2016)

4.3 Maasulkusuojaus

Tavallisesti vaihtojännitteinen sekä pienjännitejakeluverkko että kiinteistöjen sähköver-

kot ovat Suomessa maadoitettuja TN-järjestelmiä. SFS 6000-4-41-standardin mukaisesti

TN-järjestelmässä vaihejännitteen ollessa korkeintaan 230 V ja ylivirtasuojan nimellis-

virran ollessa alle 32 A vika on kytkettävä pois ryhmäjohdoilla alle 0,4 sekunnissa ja pää-

johdoilla alle 5 sekunnissa. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmiä koskien, jos on vaarana, että

konvertteri syöttää tasavirtaa vaihtosähköverkkoon, on konvertterin lähtö varustettava

myös tasavirtakomponentin havaitsevalla vikavirtasuojalla. Mikrogeneraattorien teknisiä

vaatimuksia käsittelevä SFS-EN 50438 ei ota muuta kantaa vikasuojaukseen kuin että se

on toteutettava SFS 6000 -sarjan mukaisesti. (SFS 6000-4-41; SFS-EN 50438)

Käytännössä LVDC-verkko on toteutettava IT-järjestelmänä huonoissa maadoitusolo-

suhteissa, jolloin SFS 6000-4-41 -standardin mukaan voidaan suojana käyttää muun mu-

assa eritystilan valvontaa ja jakeluverkkoja koskevan SFS 6000-8-801 ensimmäistä vikaa

ei tarvitse kytkeä pois kahteen tuntiin, mikäli määrätyt ehdot täyttyvät. SFS 6000-7-712
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-standardi mahdollistaa aurinkovoimalan toteuttamisen maasta erotettuna tai toiminnalli-

sesti maadoitettuna, mutta liityttäessä maasta erotettuun DC-verkkoon maadoitettu toteu-

tus vaatii galvaanisesti erottavan konvertterin. Käytännössä aurinkovoimala on liitettävä

galvaanisesti erottavan konvertterin välityksellä, koska osassa paneeleista suurin sallittu

järjestelmän on pienempi kuin verkon jännite, etenkin jos aurinkovoimala liitetään bipo-

laarisessa järjestelmässä molempiin napoihin. Maasta erotettu aurinkovoimala on varus-

tettava eristystilan valvonnalla, joka voi olla integroituna suuntaajaan. Maadoitetun voi-

malan potentiaalintasaus on sijoitettava erotuslaitteen ja suuntaajan liitännän välille ja

varustettava automaattisella erotuslaitteella, jonka mitoitusvirta riippuu voimalan huip-

putehosta. (Partanen et al., 2010; SFS 6000-7-712; SFS 6000-8-801)

4.4 Saarekekäyttö

Standardissa SFS-EN 50438 ei ole yleistä vaatimusta saarekekäytön eston laukaisuajalle,

vaan se sisältää maakohtaiset vaatimukset. Aikavaatimus vaihtelee maittain 0,15 sekun-

nista 5 sekuntiin ja kaikissa maissa saarekekäytön estoa ei edes vaadita. Suomen tapauk-

sessa maksimi laukaisuaika on 5 sekuntia ja mikrogeneraattorin on pysyttävä verkossa,

jos taajuudenmuutos on 2 Hz/s tai vähemmän. (SFS-EN 50438)

Yksi LVDC-verkon käyttötila on saarekekäyttö. Tällöin on pystyttävä ylläpitämään saa-

rekkeen tehotasapaino, mutta toisaalta suunnittelussa on huomioitava suojauksien toimi-

vuus saarekekäytössä. Tarvittaessa tuotannon ja varastojen on irrottava verkosta, kun

verkko kytketään jännitteettömäksi esimerkiksi vian vuoksi. (Jeong et al., 2015)

4.5 Ali- ja ylijänniterajat

Ali- ja ylijännitteelle on sekä yleiset, että maakohtaiset rajat ja laukaisuaikavaatimukset

standardissa SFS-EN 50438. Yleinen vaatimus on, että laukaisua ei sallita, kun liitoskoh-

dan jännite on vähintään 85 % ja enintään 110 % nimellisestä. 230 V järjestelmässä tämä

tarkoittaa jännitealuetta 195 - 253 V. Yleisenä vaatimuksena alijännitekatkaisulle on jän-

nitteen laskiessa alle 85 %:n laukaisu 1,5 sekunnin kuluessa. Ylijännitteelle on kaksi lau-

kaisuporrasta. Jännitteen kymmenen minuutin keskiarvon ollessa yli 110 % laukaisun on

tapahduttava 3 sekunnin kuluessa ja hetkellisellä yli 115 % jännitteellä 0,2 sekunnissa.

Maakohtaiset vaatimukset vaihtelevat laajasti kuten myös saarekekäytönestossa. Suo-

messa vaatimuksena on laukaisu 0,2 sekunnissa kun jännite on alle 85 % tai yli 110 %



30

nimellisestä. Standardin yleisessä osassa mainitaan, että kehityssuunta on, että usean sa-

dan millisekunnin jännitekuopasta aiheutuvaa laukaisua ei sallita. Esimerkiksi Suomen

kantaverkkoon liittyvillä yli 500 kW tuotantolaitoksilla vaatimus on, että alle 0,15 sekun-

tia kestävä jännitekuoppa ei saa aiheuttaa irtoamista verkosta. (SFS-EN 50438; Fingrid,

2013)

LDVC-verkossa jännitteen ylärajan määrittää pienjännitteen määritelmä ja alarajan suun-

taajista riippuen joko asiakassuuntaajan tarvitsema minimijännite tai verkon stabiilius.

Jos verkon kapasitanssit on mitoitettu jännitteen väreen pienentämiseksi, stabiilius ei ai-

heuta ongelmia, jolloin suurin jännitteenalenema on asiakassuuntaajien ominaisuuksien

rajoittama (Lana, 2014).

4.6 Kytkeytyminen verkkoon ja tehontuotannon käynnistäminen

Generaattorin kytkeytyminen verkkoon ja sähköntuotannon aloittaminen on sallittua, kun

jännite ja taajuus ovat sallitulla alueella tietyn ajan. SFS-EN 50438:n mukaan jälleenkyt-

kentä sallitaan suojauksien laukeamisen jälkeen, kun jännite on 85 - 110 % nimellisestä

ja taajuus välillä 47,5 - 50,05 Hz vähintään 60 s:n ajan. Jälleenkytkennän jälkeen pätöte-

hon muutosnopeuden on oltava alle 10 % nimellistehosta minuutissa. Jos tehon muutos-

nopeutta ei voida asetella, tuotanto voidaan käynnistää satunnaisella ajanhetkellä vähin-

tään minuutin kuluttua. Jos kyseessä on normaali käynnistys, pienin havaintoaika ja jän-

nitealue ovat samat kuin jälleenkytkennässä, mutta taajuusalue on 47,5 - 50,1 Hz. Mikro-

generaattorin synkronointi jakeluverkon kanssa on oltava automaattinen. (SFS-EN

50438)

4.7 Tuotannon säätövaatimukset

Vuonna 2016 julkaistun ja vuonna 2019 voimaan tulevan ENTSO-E:n voimalaitosten liit-

tämisen verkkosäännön mukaan jakeluverkon haltija määrää tehonsäädön statiikan. Oh-

jeellinen tehonvähennys ylitaajuudella on taajuuden noustessa alueen 50,2 - 50,5 Hz ylä-

puolelle, tehontuotantoa vähennetään statiikalla 2 - 12 %. Vaihtoehtoisesti verkonhaltija

voi sallia tuotannon automaattisen irtikytkennän taajuuskynnyksen yläpuolella satunnai-

sella taajuudella. Alitaajuudella tehonalenemaa sallitaan alle 49,5 Hz:n taajuudella mak-

simissaan 10 %/Hz ja tehon tulee alentua alle 49 Hz:n taajuudella vähintään 2 %/Hz. Sal-
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littu tehotuotannon aleneminen alitaajuudella on esitetty graafisesti kuvassa 4.1. Standar-

din SFS-EN 50438 mukainen oletusasettelu ylitaajuusstatiikalle on 5 % kynnystaajuu-

della 50,2 Hz. ENTSO-E:n verkkosäännön voimaantulon myötä on vähintään 0,8 kW:n

tuotantoyksiköille tulossa vaatimus logiikkaliitännästä, jotta pätötehon tuotanto voidaan

lopettaa etäkäytöllä. Nykyisen SFS-EN 50438 -standardin mukaan ylitaajuusstatiikka ja

tehonalentaminen alitaajuudella eivät ole Suomessa pakollisia, mutta niitä voidaan käyt-

tää. (Euroopan komissio, 2016; SFS-EN 50438)

Kuva 4.1. Pätötehontuotannon aleneminen taajuuden laskiessa. (Euroopan komissio, 2016)

Normaalitilanteessa KJ-verkosta otettavaa tai sinne syötettävää tehoa säädetään LVDC-

verkon tehotasapainon mukaan. Mahdollisessa saarekekäyttötilanteessa LVDC-verkossa

olevien tuotantoyksiköiden ja energiavarastojen tulee kyetä itsenäisesti pitämään tehota-

sapainoa yllä. AC-verkon tapaan tehotasapainon hallinta ei onnistu taajuuden perusteella

LVDC-verkossa, vaan tarvitaan esimerkiksi jännitteeseen perustuva säätö. DC-järjestel-

män ominaisuutena on, että eri kohdissa verkkoa jännite on eri suuruinen tehonsiirrosta

riippuen. Tavanomaisella droop-säädöllä eri kohtiin verkkoa liittyvien yksiköiden välillä

tehonjako ei ole optimaalinen, jos jokaisen yksikön liitäntäpisteessä yritetään ylläpitää

sama jännite. Yksi ratkaisu perinteisen droop-säädön ongelmaan on sallia suurempi vaih-

teluväli jännitteelle, jolloin verkossa aiheutuva jännitteenalenema vaikuttaa eri pisteissä
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jännitteeseen vähemmän kuin tehonsäätö. Perinteisen droop-säädön sijaan yksi ehdotettu

menetelmä LVDC-verkon tehotasapainon hallintaan on mukautuva droop-säätö. Ilman

tiedonsiirtoa mukautuvassa droop-säädössä säädön jyrkkyys riippuu kuormituksesta si-

ten, että pienellä kuormalla pyritään tarkkaan jännitteensäätöön ja suurella kuormituksella

sallitaan suurempi jännitteen vaihtelu, jolloin saavutetaan tasainen tehonjako yksiköiden

välillä. Tiedonsiirtoyhteyttä käytettäessä voidaan säädön jyrkkyys pitää samana kuormi-

tustilanteesta riippumatta muuttamalla kunkin liityntäpisteen referenssijännitettä kuormi-

tustilanteen mukaan. Toisaalta pientuotannon ja energiavarastojen tarvitsee ylläpitää

LVDC-verkon tehotasapainoa vain saarekekäyttötilanteessa, jolloin säädöstä huolehtii

konvertterin välityksellä kytketty akusto tai akustot. Suoraan kytketyn akuston säätö teh-

dään säätämällä verkon jännitettä. (Anand et al., 2013; Jeong et al., 2015; Khorsandi et

al., 2014; Lana et al., 2015)

5 VIKATILANNEANALYYSI

Vikatilanteiden analysointia varten laadittiin MATLAB®:n Simulink®-ympäristössä si-

mulointimalli LVDC-verkosta. Simulointimallin toimintaa tarkasteltiin vertaamalla sitä

tehtyihin tutkimuksiin niissä käytetyillä parametreilla. Tässä työssä käytetyillä paramet-

reilla mallin toimintaa tarkasteltiin muutamilta osin laskennallisesti ja malli todettiin toi-

mivan riittävällä tarkkuudella. Keskeisimmät parametrit on esitetty myöhemmin tulok-

sien analysoinnin yhteydessä ja tarkastellun verkon periaatekuva ja erilaisia vikatilanteita

on esitetty kuvassa 5.1.

Kuva 5.1.  Tarkasteltavia vikatilanteita. Selkeyden säilyttämiseksi kaikkia asiakasverkon vika-
mahdollisuuksia ei ole piirretty.
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Verkossa mahdollisia vikoja ovat oikosulut navan ja keskipisteen tai molempien napojen

välillä ja maasulut navoista tai keskipisteestä. LVDC-verkkoon liitetyssä aurinkovoima-

lassa on mahdollista oikosulku paneelistokaapeleissa ja maasta erotetun järjestelmän ta-

pauksessa maasulut. Konvertterin välityksellä kytketyssä akuston ja konvertterin välillä

mahdollisia ovat samanlaiset viat kuin aurinkovoimalassa. Asiakkaan AC-verkossa mah-

dollisia vikoja ovat erilaiset oikosulut. Myös KJ-verkon vikoja tarkasteltiin, koska

LVDC-verkko näyttää KJ-verkkoon pistemäiseltä kuormalta tai tuotantolaitokselta.

Luvan tarkastelut ovat teoreettisia, toisin sanoen verkon suojalaitteita ei mallinnettu ja

konverttereissa ei käytetty muuta suojauslogiikkaa kuin yksinkertaista virranrajoitusta.

Esitetyt tulokset simuloinneista kuvaavat lähinnä tapahtuvia ilmiöitä, ei niinkään abso-

luuttisten vikavirtojen tasoja. Käytännössä monissa eri vikatilanteissa esiintyvät vikavir-

rat aiheuttaisivat laiterikkoja ilman asianmukaista suojausta.

5.1 KJ-verkko

KJ-verkon vikojen tapauksessa tarkoituksena oli tarkastella LVDC-verkon mahdollisia

vaikutuksia. KJ-verkon jännite oli 20 kV ja oikosulkuteho LVDC-verkon liityntäpis-

teessä 6 MVA.

5.1.1 Oikosulku

KJ-verkon liityntäpisteen suuntaaja pyrkii pitämään LVDC-verkon jännitteen asetetussa

arvossa ja tehon suunta ja määrä riippuvat kulutuksesta ja tuotannosta. Jos tehoa siirretään

KJ-verkon suuntaan ja samalla KJ-verkossa tapahtuu oikosulku, suuntaaja pyrkii vain pi-

tämään LVDC-verkon jännitteen asetetussa, eli syöttää KJ-verkkoon tehoa LVDC-ver-

kon ylituotannon verran. Jännitteen laskettua liityntäpisteessä riittävästi, suuntaaja kyt-

keytyy irti ja LVDC-verkko siirtyy saarekkeeksi, jos mahdollista. Vastaavasti jos ennen

oikosulkua tehoa siirtyy KJ-verkosta LVDC-verkon suuntaan, oikosulun tapahduttua

suuntaaja kytkeytyy irti ja LVDC-verkko siirtyy saarekkeeksi, jos mahdollista.
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5.1.2 Maasulku

KJ-verkon maasulut eivät itse ilmiönä vaikuta LVDC-verkkoon galvaanisen erotuksen

johdosta. Maasulun myötä kuitenkin KJ-verkkoon tulee keskeytys ja LVDC-verkon suun-

taaja kytkeytyy irti KJ-verkosta ja LVDC-verkko siirtyy saarekekäyttöön, jos mahdol-

lista.

5.2 LVDC-verkko

LVDC-verkon vikatilanteiden simuloinneissa lähellä KJ-verkon liityntää tapahtuvissa oi-

kosuluissa suuntaajan tehoelektroniikka tuhoutuisi simulointien tuloksena saaduilla virta-

arvoilla käytännössä heti. Myös transienttivirrat ovat teoreettista tarkastelua, vaikka tu-

loksena saadut virrat ovat suuria, kestoaika on luokkaa millisekunnin osia.

5.2.1 Oikosulku

AC-järjestelmään verrattuna oikosulkuvirtojen luonne poikkeaa DC-järjestelmässä mer-

kittävästi. Oikosulun alussa kulkee suuri transienttivirta, kun kapasitanssit purkautuvat.

Aluksi oikosulkuvirta myös oskilloi verkon kapasitanssien ja verkon induktanssien vä-

lillä. Aktiivikytkimillä toteutetun suuntaajan tapauksessa yleensä suuntaajan oma yli-

kuormitussuojaus lopettaa aktiivikytkimien käytön, jolloin suuntaaja toimii diodisiltana.

Alkutransientin jälkeen oikosulkuvirta laskee verkon impedanssista, syöttävästä verkosta,

energiavarastoista ja verkkoon kytketystä tuotannosta riippuvalle tasolle. Etenkin suoraan

kytketty akusto tuottaa ominaisuuksista riippuen helposti useiden kiloampeereiden suu-

ruisen oikosulkuvirran liitäntäpisteessä tapahtuvan oikosulun tapauksessa. Kytkettäessä

akusto konvertterin välityksellä vaikuttavat konvertterin ominaisuudet suurimman oiko-

sulkuvirran suuruuteen. Tietynlaisella konvertteritopologialla ilman galvaanista erotusta,

oikosulkuvirtaa ei voida rajoittaa kytkimiä ohjaamalla, koska virta pääsee kulkemaan kyt-

kimien kanssa vastarinnankytkettyjen diodien kautta. Aurinkovoimalan tapauksessa oi-

kosulkuvirta on hyvin lähellä suurimman tehon virtaa. (ABB, 2015; Emhemed & Burt,

2013)

LVDC-verkon jatkuvan tilan oikosulkujen simuloinnissa sijaiskytkentä vastasi kuvaa 5.2.

Sijaiskytkennän parametrit on esitetty taulukossa 5.1. Syöttävän verkon parametrit olivat

samat kuin kohdassa 5.1. Vikapaikan sijaintia vaihdeltiin kuvan mukaisesti ja energiava-

rastoja ja pientuotantoa oli kytkettynä tilanteesta riippuen.
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Kuva 5.2.  LVDC-verkon napojen välisten oikosulkujen yksinkertaistettu sijaiskytkentä. Zv on
syöttävän KJ-verkon impedanssi, Zm on muuntajan impedanssi, Rs on suuntaajan suo-
dattimen kelojen resistanssi, Xm on suodattimen kelojen reaktanssi, Rb on akuston si-
säinen resistanssi ja Rk on kaapelin resistanssi.

Syöttävän verkon oikosulkutehoksi liityntäpisteessä valittiin 6 MVA. Muuntajan tehoksi

valittiin 50 + 50 kVA ja oikosulkuimpedanssiksi 3,5 %, josta ensiön ja yhden toision vä-

linen oikosulkuimpedanssi saatiin (Pangonilo, 2011) mukaisesti. KJ-verkon liityntäpis-

teen suuntaajan suodatin mitoitettiin (Liserre et al., 2005) mukaisesti. LVDC-verkon kaa-

peli on AMCMK 3x120/41. Akuston parametrien pohjana käytettiin Simulinkin oletus-

arvoja litiumakulle, josta sarjaan- ja rinnankytkennöillä muodostettiin noin 30 kW ja

20 kWh akusto suoraan kytketyn akuston tapauksessa. Aurinkovoimalan nimellisteho on

noin 13 kW ja konvertterin välityksellä kytketty akusto on noin 15 kW ja 10 kWh.

Taulukko 5.1. LVDC-verkon parametrit.
KJ-verkon impedanssi Zv 0,047 Ω

Muuntajan oikosulkuimpedanssi Zm 0,295 Ω

Suodattimen resistanssi Rs 0,02 Ω

Suodattimen induktanssi Ls 900 µH

Kaapelin resistanssi Rk 0,253 Ω/km

Akuston sisäinen resistanssi Rb 0,14 Ω
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Simulointien perusteella tapauksessa, jossa suurin osa verkon kokonaiskapasitanssista

koostuu KJ-verkon liitäntäpisteen suuntaajan kapasitansseista, oikosulun alkuhetken

transienttivirtaan ei merkittävästi vaikuta, onko verkossa kytkettynä pientuotantoa ja

energiavarastoja vai ei. Tämä toki riippuu konvertterien suodatinratkaisuista, mutta to-

dennäköisesti suurin osa verkon kokonaiskapasitanssista on KJ-verkon liityntäpisteen

suuntaajalla. Suuntaajan navoissa tapahtuvan oikosulun virran käyrämuoto on esitetty ku-

vassa 5.3, kun verkossa ei ole pientuotantoa eikä energiavarastoja. Etenkin kuvissa 5.3 ja

5.5 esiintyvät oikosulkuvirran alkutransientit kuvaavat enemmin ilmiötä kuin virran ab-

soluuttista arvoa. Transienttivirran tarkkojen arvojen tutkiminen vaatisi komponenttien

tarkempaa mallintamista muutosilmiöiden suhteen. Tässä työssä keskityttiin enemmän

pidempikestoisiin ilmiöihin kuin nopeisiin muutoksiin. Transienttivirta riippuu voimak-

kaasti kapasitanssien kanssa sarjassa olevista resistansseista. Ilman sarjaresistanssia saa-

dut tulokset vastasivat suuruusluokaltaan (ABB, 2015) tuloksia. Simuloinneissa käytetty

kapasitanssin arvo napojen ja keskipisteen välillä KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajan

yhteydessä oli 10 mF koostuen kahdesta sarjaan kytketystä kondensaattorista napaa koh-

den, jolloin sarjaresistanssi oli 20 mΩ (United Chemi-Con, 2013). Sarjaresistanssin

kanssa saadut tulokset vastaavat suuruusluokaltaan pienemmillä jännitteillä ja kapasitans-

seilla saatuja tuloksia, joissa ei ilmeisesti ole käytetty sarjaresistanssia (Emhemed & Burt,

2013; Wang et al., 2016).
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Kuva 5.3.  Napojen välisen oikosulun virran käyrämuoto, kun oikosulku tapahtuu KJ-verkon lii-
tyntäpisteen suuntaajan navoissa.

Transienttivirta pienenee hyvin nopeasti, kun etäisyys vikapaikan ja kapasitanssien välillä

kasvaa. Kuvassa 5.4 on oikosulkuvirta napojen välisessä oikosulussa, kun oikosulku ta-

pahtuu 1 km:n etäisyydellä KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajalta. Alkutransientti on

huomattavasti pienempi kuin suuntaajan navoissa tapahtuvassa oikosulussa ja virta tasoit-

tuu jatkuvan tilan arvoon nopeammin.
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Kuva 5.4.  Oikosulkuvirta 1 km:n etäisyydellä KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajalta napojen vä-
lisessä oikosulussa. Alkutransientti on huomattavasti pienempi kuin suuntaajan na-
voissa.

Oikosulun alun transientin jälkeen värähtelyjen vaimennettua oikosulkuvirtaan vaikuttaa

verkon kokonaisimpedanssi syöttävä verkko mukaan lukien ja mahdollisesti verkkoon

liitetyt tuotantoyksiköt ja energiavarastot. KJ-verkon liitynnässä erilaiset muuntajan ja

suuntaajan yhdistelmä vaikuttaa oikosulkuvirtaan, mutta vaihtoehtojen suuren määrän

vuoksi tässä työssä tarkasteltiin kuvan 5.1 mukaista ratkaisua, jossa on kolmikäämimuun-

taja ja bipolaarisen verkon molemmilla navoilla oma suuntaaja.

Navan ja keskipistejohtimen välisessä oikosulussa jatkuvan tilan virta on itse asiassa hiu-

kan suurempi kuvan 5.5 mukaisesti kuin napojen välisessä oikosulussa. Vaikka kuvan 5.2

sijaiskytkentä esittää napojen välisen oikosulun tilannetta, voidaan ilmiö havaita siitä.

Navan ja keskipistejohtimen välisessä oikosulussa virtaa syöttää vain toinen suuntaaja ja

siten suuntaajan syötön puolelta jäävät pois toinen KJ-verkon, muuntajan ja AC-suodat-

timen impedanssi, jolloin oikosulun tapahtuessa suuntaajan DC-navoissa, napojen väli-
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sessä oikosulussa piirin impedanssi on noin likimääräisesti kaksinkertainen navan ja kes-

kipisteen väliseen oikosulkuun verrattuna. Koska jännitteiden ero on myös kaksinkertai-

nen näiden tapausten välillä, oikosulkuvirta on lähes sama molemmissa tapauksissa. Pi-

demmällä verkossa tapahtuvassa oikosulussa virroissa on ero tapausten välillä, koska kol-

minapaista kaapelia käytettäessä kaapelin impedanssi on sama riippumatta siitä tapah-

tuuko oikosulku napojen vai navan ja keskipistejohtimen välillä. Esimerkiksi kolmen ki-

lometrin päässä KJ-verkon liityntäpisteestä napojen välisessä oikosulussa virta on noin

270 A ja navan ja keskipistejohtimen välisessä oikosulussa 150 A.

Kuva 5.5.  Navan ja keskipistejohtimen välisen oikosulun virran käyrämuoto, kun oikosulku ta-
pahtuu KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajan navoissa.

Aurinkopaneelien oikosulkuvirta on hyvin lähellä suurimman tehon virtaa. Suhde riippuu

paneelin tekniikasta ja valmistajasta, mutta myös yksittäisien paneelien välillä on pieniä

eroja. Datalehtien perusteella monokristallipaneeleilla oikosulkuvirta on suhteessa mak-

simitehon virtaan pienempi kuin ohutkalvopaneeleilla. Monokristallipaneeleilla oikosul-
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kuvirta voi olla vain 1,02 kertainen maksimitehon virtaan verrattuna ja ohutkalvopanee-

leilla jopa 1,2 kertainen (Kaneka, 2013; SolarWorld, 2012). Kuvassa 5.6 on paneelisto-

kaapelin virta, kun kaapelissa tapahtuu oikosulku 0,1 s:n kohdalla. Alun transientti aiheu-

tuu lähinnä paneelien kapasitanssien purkautumisesta ja jatkuvan tilan virta on lähes sama

kuin suurimman tehon virta ennen oikosulkua.

Kuva 5.6. Paneelistokaapelin virta, kun kaapelissa tapahtuu oikosulku 0,1 s:n kohdalla.

Akusto tuottaa helposti kiloampeeriluokkaa olevan oikosulkuvirran navoissa tapahtu-

vassa oikosulussa. Konvertterin välityksellä verkkoon kytkeytyvä akuston tapauksessa

konvertterin on rajoitettava ohjelmallisesti virtaa komponenttien hajoamisen estämiseksi,

jolloin konvertterista riippuen verkkoon syötettävä oikosulkuvirta ei välttämättä poikkea

juurikaan nimellisvirrasta. Suoraan verkkoon kytketty akusto puolestaan tuottaa huomat-

tavan oikosulkuvirran liityntäpisteessään tapahtuvaan oikosulkuun. Oikosulun ollessa

kauempana liitäntäpisteestä virta pienenee piirin resistanssin kasvaessa. Kuvassa 5.7 on

esitetty jatkuvan oikosulkuvirran suuruus eri kohdissa verkkoa, kun suoraan kytketty

akku on sijoitettu KJ-verkon liityntäpisteeseen, kahden kilometrin tai kolmen kilometrin

päähän KJ-verkon liityntäpisteestä. Lisäksi kuvassa on vertailukohdaksi oikosulkuvirta

ilman akkua.
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Kuva 5.7.  Jatkuva oikosulkuvirta napojen välisessä oikosulussa etäisyyden KJ-verkon liityntä-
pisteestä funktiona, kun suoraan kytketty akku on liitetty eri kohtiin verkkoa.

Sen lisäksi, että suoraan kytketty akusto tuottaa suuren oikosulkuvirran lähivioissa, se voi

sokaista muita suojauksia. Tilanteessa, jossa akusto on KJ-verkon liityntäpisteen suun-

taajan yhteydessä, se sokaisee suuntaajan suojauksen jo suhteellisen lähellä tapahtuvissa

oikosuluissa. Kuvassa 5.8 on tilanteen tarkastelua. Kuvassa on sekä suuntaajan, että akus-

ton suojalaitteiden näkemät virrat, kun oikosulku tapahtuu napojen välillä eri etäisyyk-

sillä. Lisäksi kuvaan on merkitty eräällä suojausratkaisulla pikalaukaisuportaan virtaraja

150 A. Kuvasta voidaan havaita, että suuntaajan suojauksen pikalaukaisuporras ei enää

laukaise, kun oikosulku on yli 5 km:n etäisyydellä. Ilman akustoa virta on riittävän suuri

vielä 12 km:n etäisyydellä.
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Kuva 5.8.  KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajan ja suoraan kytketyn akuston suojalaitteiden nä-
kemät virrat, kun verkossa tapahtuu oikosulku napojen välillä. Vertailukohtana on
suuntaajan virta ilman akustoa. Suojauksen laukaisuraja 150 A on merkitty katkovii-
valla.

Jos verkossa on vain konvertterien välityksellä liittyviä yksiköitä, ne eivät merkittävästi

vaikuta verkon jatkuviin oikosulkuvirtoihin. Transienttivirta riippuu merkittävästi suoda-

tinratkaisuista, mutta taso pienenee nopeasti, kun piriin resistanssi kasvaa. Kuvassa 5.9

on jatkuva oikosulkuvirta verkon eri pisteissä ilman pientuotantoa ja energiavarastoja ja

kun verkossa on 2 km:n päässä KJ-verkon liityntäpisteestä aurinkovoimala, suuntaajakyt-

ketty akusto tai molemmat. Molempien ollessa kytkettynä verkkoon oikosulkuvirta kas-

vaa 2 km:n kohdalla eli aurinkovoimalan ja energiavaraston liityntäpisteessä noin 30 %

tilanteeseen, kun pientuotantoa ja energiavarastoja ei ole kytketty, nähden.
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Kuva 5.9.  Jatkuva oikosulkuvirta eri etäisyyksillä KJ-verkon liityntäpisteestä, kun verkossa ei
ole ja on pientuotantoa ja energiavarastoja kytkettynä.

Saarekekäytössä transienttivirta riippuu verkon kokonaiskapasitanssista ja on normaaliti-

lannetta pienempi, mikäli KJ-verkon liityntäpisteen suuntaaja (suuntaajan kondensaatto-

rit) on kytketty verkosta irti. Jatkuva oikosulkuvirta määräytyy verkkoa syöttävän tuotan-

non ja energiavarastojen oikosulkuvirran syöttökyvyn mukaan. Konvertterien suhteessa

nimellisvirtaan pienen oikosulkuviran vuoksi saarekkeessa kokonaisoikosulkuvirta jää

pieneksi, jos suoraan kytkettyä akustoa ei ole. Kuvassa 5.10 on havainnollistettu pientuo-

tannon ja energiavarastojen sijainti verkossa tarkastellussa saarekekäyttötilanteessa.
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Kuva 5.10.  Pientuotannon ja energiavarastojen sijainnit saarekekäyttötilanteen tarkastelussa.
Suoraan kytketty akusto on verkon alussa, 2 km:n kohdalla on aurinkovoimala ja
konvertterikytketty akusto ja verkon lopussa on konvertterikytketty akusto.

Kuvassa 5.11 on oikosulkuvirta saarekkeessa sekä suoraan kytketyn akuston kanssa, että

ilman. Kuten kuvasta havaitaan, suoraan kytketty akusto kasvattaa oikosulkuvirtaa huo-

mattavasti, verkon loppupäässä virta on vielä noin 1000 A, kun ilman akustoa se on noin

130 A.

Kuva 5.11.  Oikosulkuvirta napojen välisessä oikosulussa verkon ollessa saarekkeena, siten että
verkossa on vain konvertterien välityksellä kytkeytyviä energiavarastoja ja pientuo-
tantoa ja että verkossa on myös suoraan kytketty akusto.
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Asiakkaan verkkoon kytkeytyvän tuotannon ja energiavarastojen vaikutukset LVDC-ver-

kon vioissa ovat käytännössä olemattomia. Simuloidussa tilanteessa, jossa asiakaan pien-

tuotannon teho on 25 A:n pääsulakkeiden sallima 17 kW, joka kokonaisuudessaan siirre-

tään LVDC-verkkoon ja LVDC-verkossa tapahtuu oikosulku suoraan asiakassuuntaajan

DC-navoissa asiakkaan tuotannon syöttämän oikosulkuvirran osuus kokonaisoikosulku-

virrasta oli noin 2 %, kun LVDC-verkossa ei ollut pientuotantoa eikä energiavarastoja.

Simuloinnissa tuotantoyksikön syöttämä oikosulkuvirta oli VDE-AR-N 4105 -standardin

mukaisesti nimellisvirran suuruinen. SFS-EN 50348 ei määrää suurinta sallittua oikosul-

kuvirtaa aurinkoinverttereille, mutta useat invertterit täyttävät myös VDE-AR-N 4015 -

standardin vaatimukset. Toisaalta vaikka asiakkaan verkossa oleva tuotantolaitos tai ener-

giavarasto pystyisi tuottamaan nimellisvirtaa suurempaa oikosulkuvirtaa, asiakassuuntaa-

jalla on mahdollista rajoittaa virtaa asiakkaan verkosta LVDC-verkon suuntaan.

5.2.2 Maasulku

Maasta erotetussa IT-järjestelmässä maasulkuvirralla ei ole paluureittiä, jolloin maakapa-

sitanssien purkautumisen jälkeen maasulkuvirta on hyvin pieni ja tämän ansiosta huo-

noissakin maadoitusolosuhteissa kosketusjännitevaatimukset täyttyvät helposti. Maa-

sulun myötä järjestelmästä tulee maadoitettu järjestelmä ja kaksoismaasulun tapauksessa

virtapiiri sulkeutuu ja huonoissa maadoitusolosuhteissa kosketusjännite kohoaa vaaralli-

sen suureksi. (Karppanen et al., 2015b)

Tässä työssä tarkasteltiin vain IT-järjestelmää, koska suomalaisissa maadoitusolosuh-

teissa TN-järjestelmällä voidaan harvoin täyttää kosketusjännitevaatimukset. IT-järjestel-

mässä maata vasten kytkeytyvien kapasitanssien purkautumiseen maasulussa vaikuttaa

vikaimpedanssi. Mitä suurempi impedanssi, sitä hitaammin ja pienemmällä virralla kapa-

sitanssit purkautuvat. Simuloidussa verkossa tarvittiin kuitenkin kilo-ohmin impedanssi,

jotta transientin laskuaika piteni edes kymmeniin millisekunteihin. Jatkuva maasulkuvirta

ei juurikaan riipu vikaimpedanssista, koska IT-järjestelmässä ei ole virralle paluureittiä

vuotovirtoja lukuun ottamatta. Pienestä virrasta johtuen kosketusjännitteet pysyvät rei-

lusti vaaditun rajan alapuolella lukuun ottamatta alkuhetken transientteja, mutta kuten

kuvasta 5.12 voidaan havaita, jo 10 ohmin vikaimpedanssilla virta pienenee alle millise-

kunnissa jatkuvan tilan arvoon.
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Kuva 5.12. Maasulkuvirta toisen navan maasulussa 10 ohmin vikaimpedanssilla.

Ensimmäinen maasulku muuttaa IT-järjestelmän TN-järjestelmäksi, jolloin toinen maa-

sulku aikaansaa oikosulkutilanteen, mikäli vika tulee eri johtimeen kuin ensimmäinen.

Kaksoismaasulussa sijaiskytkentä on kuvan 5.13 mukainen.

Kuva 5.13.  Kaksoismaasulun sijaiskytkentä. Rpe on kaapelin konsentrisen johtimen resistanssi,
0,443 Ω/km ja Um on maadoitusjännite
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 Kuvassa 5.14 on kosketusjännite ja maasulkuvirta kaksoismaasulun tapauksessa, kun en-

simmäinen maasulku tapahtuu 0,1 s:n kohdalla positiivisesta navasta ja toinen 0,2 s:n

kohdalla negatiivisesta navasta. Vikapaikkojen etäisyys toisistaan on 2 km. Kaksoismaa-

sulun tapahtuessa kaapelin konsentriseen johtimeen ilman varsinaista maakosketusta vi-

kavirta ei kulje maan kautta ja siten tilanne ei ole niin vaarallinen kuin, jos kaapelissa ei

ole konsentrista johdinta. Tällöin maasulussa virta kulkee maan kautta ja Suomessa maa-

perän resistiivisyys on korkea, jolloin maadoitusjännite on suuri pienelläkin virralla.

Kuva 5.14.  Maasulkuvirta ja maadoitusjännite kaksoismaasulussa, kun ensimmäinen maasulku
tapahtuu 0,1 s:n kohdalla ja toinen 0,2 s:n kohdalla.

Galvaanisesti verkosta erotetussa aurinkovoimalassa paneelistokaapeleissa tapahtuvan

maasulun virta riippuu voimalan maadoitustavasta. Jos voimala on maasta erotettu, alku-

hetkellä virrassa esiintyy verkon tavoin transientti, joka riippuu voimalan kapasitanssista

maata vasten. Kaapelien ollessa lyhyitä, kapasitanssi muodostuu suurimmaksi osaksi pa-

neelien kapasitansseista. Aurinkopaneelien kapasitanssi riippuu paneelien rakenteesta,

asennuskorkeudesta maahan nähden ja telineiden rakenteesta. Sopivissa olosuhteissa pa-

neelien päällä oleva lika ja kosteus voivat kasvattaa kapasitanssia huomattavasti (Chen et
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al., 2016). Kuvassa 5.15 on paneelistokaapelissa tapahtuvan maasulun virta, alun tran-

sientti aiheutuu kapasitanssien purkautumisesta. Jatkuvassa tilassa virtapiiri pääsee sul-

keutumaan kapasitanssien kautta ja korkean kytkentätaajuuden seurauksena virran tehol-

lisarvo on noin 0,9 A.

Kuva 5.15.  Maasulkuvirta paneelistokaapelissa tapahtuvassa maasulussa maasta erotetussa jär-
jestelmässä.

Aurinkovoimala tarvitsee verkkoliitynnässä joka tapauksessa konvertterin, jotta voimalan

jännite saadaan muunnettua vastaamaan verkon jännitettä, vaikka galvaanista erotusta ei

käytettäisikään. Paneeleista otettavan virran vaihtovirtakomponentti pääsee maasulun

sattuessa kiertämään paneelien maakapasitanssien kautta, aivan kuten kuvan 5.15 tapauk-

sessa, jolloin ilman galvaanista erotusta kytketty voimala kasvattaa verkon maasulkuvir-

toja. Maasulkuvirta ilman aurinkovoimalaa oli noin 3 mA. Galvaanisesti erottamattoman

aurinkovoimalan kanssa maasulkuvirta kasvoi arvoon 50 mA. Voimalan liityntäpisteessä

tapahtuneen maasulun virta oli noin 0,55 A. Tästä voidaan siis todeta, että lähellä voima-

laa tapahtuvassa maasulussa galvaanisen erotuksen puuttuminen kasvattaa maasulkuvir-

taa huomattavasti, mutta huomioitava on, että paneelien maakapasitanssin arvona on käy-

tetty (Chen et al., 2016) mukaista pahimman mahdollisen tilanteen arvoa 26,8 nF/kW,
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kun todennäköisesti arvo olisi suurimmillaan luokkaa 2 nF/kW. Suurimmallakin virralla

suurimman sallitun maadoitusjännitteen 120 V ylittyminen vaatisi noin 220 Ω:n impe-

danssin maadoitukseen.

Akuston maakapasitanssi riippuu merkittävästi akuston fyysisestä toteutuksesta, joten

asiaa pitäisi tarkastella tapauskohtaisesti. Joka tapauksessa eristemateriaalien paksuudet

ovat sen verran suuria, että kapasitanssi on käytännössä luokkaa alle mikrofaradi. (Ginart

et al., 2016) Jatkuvaan maasulkuvirtaan kapasitanssi vaikuttaa konvertterin välityksellä

kytketyn akuston tapauksessa ja silloinkin vain, jos galvaanista erotusta ei käytetä.

Maakapasitanssin lisäksi maasulkuvirtaan vaikuttaa aurinkovoimalan tai akuston jännit-

teen vaihtokomponentti, kun galvaanista erotusta ei käytetä. Esimerkiksi simuloidussa

verkossa aurinkovoimalan maakapasitanssi oli pienempi kuin konvertterin välityksellä

kytketyn akuston, mutta akuston tapauksessa maasulkuvirta jäi pienemmäksi johtuen pie-

nemmästä konvertterin aiheuttamasta vaihtokomponentista jännitteessä.

5.3 Asiakasverkko

Lähtökohtana LVDC-jakelun käyttöönotossa on, että asiakasverkon suojauksien toimi-

vuus tulee varmistaa myös suuntaajalla syötetyn kiinteistöverkon tapauksessa. LVDC-

verkon tapauksessa asiakassuuntaajan on syötettävä riittävä oikosulkuvirta, jotta suoja-

laitteet voivat toimia vähintään yhtä luotettavasti kuin tavanomaisesti AC-verkosta syö-

tettynä.

5.3.1 Oikosulku

Asiakasverkossa tapahtuvassa oikosulussa tehontarve LVDC-verkosta voi ylittää nor-

maalin huippukulutuksen tehontarpeen oikosulun impedanssista riippuen. Normaalitilan-

teessa, jolloin LVDC-verkon syöttö KJ-verkosta on toiminnassa, verkossa ei aiheudu on-

gelmia, mikäli jännitteenaleneman näkökulmasta verkko on mitoitettu asiakasverkon oi-

kosulun tehontarpeen mukaan ja asiakassuuntaaja on mitoitettu syöttämään riittävä oiko-

sulkuvirta. Saarekekäyttötilanteessa asiakasverkon oikosulku voi aiheuttaa tehopulaa

LVDC-verkkoon, etenkin silloin, kun kaikkien asiakkaiden kulutus on korkea ja käytössä

olevat tuotantoyksiköt ja energiavarastot toimivat jo ennen vikaa lähellä maksimitehoaan.
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Maadoitetussa TN-järjestelmässä yhden vaiheen maasulku on yksivaiheinen oikosulku.

Koska LVDC-verkko ja asiakaan verkko ovat galvaanisesti erotettu, asiakasverkon maa-

sulku ei näy LVDC-verkossa muuten kuin tehontarpeena oikosulkuluonteesta johtuen.

5.4 LVDC-verkon tahaton saareke

Tahaton saareke syntyy, kun verkko halutaan tehdä jännitteettömäksi, mutta kaikki tehoa

syöttävät yksiköt eivät kytkeydy irti. Mahdollisia tilanteita tahattoman saarekkeen syn-

tyyn ovat muun muassa maasulkutilanteessa häiriö tiedonsiirrossa ja pitkässä verkossa

ikääntyneen välisulakkeen palaminen normaalilla kuormitusvirralla. Jos maasulkusuo-

jaus on toteutettu tiedonsiirtoyhteyden välityksellä, verkkoon kytkettyjen laitteiden toi-

minta pitää olla määritetty myös tilanteessa, kun tiedonsiirto ei toimi. Välisulakkeen pa-

laminen ilman vikaa on hiukan kaksijakoinen tilanne. Toisaalta verkossa ei ole vikaa,

jolloin estettä käytön jatkamiselle ei ole, mutta toisaalta suojaus on toiminut virheellisesti

ja jos eristystilan valvonta on vain KJ-verkon liitäntäpisteen suuntaajan yhteydessä, jäl-

jelle jääneessä saarekkeessa ei ole maasulkusuojausta. Kuitenkin jos välisulake palaa,

verkon loppupäähän syntyneessä saarekkeessa on todennäköisesti niin paljon joko kulu-

tusta tai tuotantoa, että se ei ole tehotasapainossa ja tehoa syöttävät yksiköt irtoavat jän-

nitteen perusteella. Vaikka muodostuvassa saarekkeessa kulutus ja tuotanto ovat tasapai-

nossa, mutta tuotantolaitokset kytkeytyvät ilman liityntää keskipistejohtimeen ja kulutus

on napojen välillä epäsymmetrinen, enemmän kuormitetun navan ja keskipistejohtimen

välinen jännite laskee ja vähemmän kuormitetun nousee. Kun asiakassuuntaajat irtoavat

verkosta jännitteen noustua tai laskettua liikaa, saareke ei ole tehotasapainossa, jolloin

myös tuotantolaitokset irtoavat verkosta. Tahaton saareke LVDC-verkossa on epätoden-

näköinen tilanne etenkin silloin, kun kaikki suojaukset toimivat oikein. Verkossa asen-

nus- ja korjaustöitä tehtäessä on joka tapauksessa erotettava kaikki mahdolliset syötöt

(SFS 6002).

6 REUNAEHDOT VERKKOON LIITTYMISELLE

Verkkoon liittymisen reunaehdoissa keskitytään käsittelemään julkiseen LVDC-verk-

koon liittyviä energiavarastoja ja pientuotantoa, koska asiakaan verkko on edelleen AC-

verkko, johon liitämiseen on liitäntävaatimukset olemassa ja toisaalta asiakkaan verkkoon

liittyvän pientuotannon ja energiavarastojen vaikutuksia LVDC-verkkoon voidaan hallita
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asiakassuuntaajalla. Jos jossain vaiheessa asiakkaan pientuotantoa tai energiavarastoja

kytketään suoraan DC-verkkoon, niihin sovelletaan DC-verkon liitäntävaatimuksia.

6.1 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähkömagneettisten häiriöiden osalta verkkokomponenttien tulee sietää häiriöitä riittävän

hyvin ja ne eivät saa itse tuottaa liikaa häiriöitä. LVDC-verkon jännitteeseen ei saa tulla

liikaa värettä ja välkynnän on pysyttävä sallitulla tasolla myös KJ-verkossa. Etenkin kyt-

kentätaajuisiin häiriöihin ja niiden kerrannaisiin on kiinnitettävä huomiota, koska järjes-

telmässä on paljon tehoelektroniikkaa ja kytkentätaajuudet ovat korkeita, jos verrattaan

tavanomaisen vaihtosähköverkon taajuuteen. Jos tiedonsiirtoon käytetään sähköverkkoa,

on erityisesti kiinnitettävä huomiota häiriöiden päästöön. Laitteiden häiriönsietoa käsit-

telee standardi EN 61000-6-1 ja häiriöiden päästöä EN 61000-6-3. Alle 16 A:n nimellis-

virran laitteiden aiheuttamia jännitteenmuutoksia ja välkyntää käsittelee EN 61000-3-3 ja

alle 75 A:n nimellisvirran laitteiden EN 61000-3-11. Harmonisia virtoja käsitellään alle

16 A:n nimellisvirran laitteiden suhteen standardissa EN 61000-3-2 ja alle 75 A:n nimel-

lisvirran laitteiden suhteen standardissa EN 61000-3-12. Edellä mainittujen lisäksi vaati-

muksia mikrotuotantoa koskien on koottu tekniseen raporttiin EN 61000-3-15. Kuiten-

kaan 2 - 150 kHz:n sähkömagneettisille häiriöille ei ole olemassa päästörajoja (Nuutinen

et al., 2017).

6.2 Järjestelmän toiminnalliset vaatimukset

Pientuotannon ja energiavarastojen tulee sietää verkon normaalit jännitteenvaihtelut ir-

toamatta verkosta ja tukea verkkoa poikkeustilanteissa. Eri laitteiden säädöt eivät saa toi-

mia ristiin haitaten verkon toimintaa, mutta energiavarastojen ja pientuotannon tulee pitää

yllä verkon tehotasapainoa saarekekäytössä.

6.2.1 Normaalin toiminnan jännitealue

Tehtyjen tarkastelujen pohjalta sallituksi jännitteen vaihteluksi on määritetty + 10 %/-

20 % nimellisestä (Nuutinen et al., 2017). Normaalin toiminnan jännite on 10 minuutin

keskiarvo standardin SFS-EN 50160 periaatteen mukaisesti. Jos uusi keskiarvo lasketaan

standardin EN 61000-4-30 mukaisesti 3 sekunnin välein, niin tällöin suojauksen toiminta-

ajaksi normaalin toiminnan jännitealueen rajojen ylityksessä sopii 3 s (SFS-EN 50438).
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Normaalitilanteessa tehoelektroniikan komponenttien suurimmaksi potentiaalieroksi on

määritetty 900 V bipolaarisessa ± 750 V:n järjestelmässä (Nuutinen et al., 2017). Välit-

tömän ylijännitelaukaisun rajaksi voidaan tämän perusteella määrittää + 20 % nimellis-

jännitteestä. Järjestelmän nimellisjännitteen ollessa pienjännitteen määritelmän maksimi,

ei ole tarvetta käyttää järjestelmää 20 %:n ylijännitteellä, joten suojauksen toiminta-

ajassa ei ole tarvetta poiketa AC-järjestelmän SFS-EN 50438 -standardin mukaisesta

0,2 s:sta.

Vuonna 2019 voimaan tulevassa ENTSO-E:n voimalaitosten liittämisen verkkosäännössä

ei ole vaatimusta luokan A eli 0,8 kW - 1,5 MW:n kokoisille tuotantolaitoksille lähivika-

kestoisuudelle eli jännitekuopan siedolle. Standardissa SFS-EN 50438 on maininta, että

tulevaisuuden kehityssuunta on, että lyhytaikaisesta, useiden satojen millisekuntien jän-

nitekuopasta ei sallita irtoamista verkosta. (Euroopan komissio, 2016; SFS-EN 50438,

2015)

AC-järjestelmässä yli 1,5 MW:n tuotantolaitosten pitää pysyä verkossa lyhyen jännite-

kuopan aikana, jotta tuotanto ei irtoa terveestä verkosta. AC-järjestelmään verrattuna

LVDC-verkko on huomattavasti pienempi kokonaisuus, siinä ei ole inertiaa vastaavasti

kuten AC-järjestelmässä ja verkon ylläpito perustuu suuntaajien säätöön. Lisäksi jos

LVDC-verkossa jännite laskee asiakassuuntaajien pienimmän toimintajännitteen alapuo-

lelle, asiakkaille aiheutuu keskeytys ja tällöin verkon jännitteen hallittu nosto takaisin

normaalille tasolle ei aiheuta muuta haittaa kuin pidemmän keskeytyksen kuin jos jännit-

teen nostoa tuettaisiin pientuotannolla ja energiavarastoilla. Tämän kaltainen jännite-

kuoppa, jonka jälkeen verkon käyttö jatkuu normaalisti, on mahdollinen, jos verkossa on

useampi johtolähtö tai pitkässä verkossa välisulake tai -katkaisija ja vika tapahtuu verkon

loppupäässä. Useamman johtolähdön tapauksessa oikosulku yhden johtolähdön alussa ai-

heuttaa jännitteen nopean laskun ja samalla verkon kapasitanssien purkautumisen. Kun

viallisen johtolähdön suojalaite on toiminut ja lähtö on erotettu, tilanne vastaa jännitteet-

tömän verkon käynnistystä. KJ-verkon liityntäpisteen suuntaaja kykenee lataamaan ver-

kon kapasitanssit hallitusti ja jos tätä tuetaan pientuotannolla ja energiavarastoilla, pitäisi

niiden säätöjärjestelmien olla siihen soveltuvia. Jos useassa kohdassa verkkoa yritetään
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vakioida jännite samaan arvoon, eri kohtiin kytketyn pientuotannon ja energiavarastojen

säädöt saattavat toimia ristiin.

Tämän työn tarkastelujen pohjalta voidaan todeta, että LVDC-verkkoon kytkettyjen ener-

giavarastojen ja pientuotannon ei tarvitse tukea verkon jännitteen palautumista jännite-

kuopan jälkeen, koska saavutettavat hyödyt jäävät kyseenalaisiksi verrattuna tuen toteut-

tamiseen ja sen mukanaan tuomiin lisähaasteisiin. Järjestelmää ei ole tarpeen käyttää asia-

kassuuntaajien pienintä toimintajännitettä pienemmällä jännitteellä ja suojauksen toi-

minta-aika on sama kuin AC-järjestelmässä eli 0,2 s.

6.2.2 Tehontuotannon säätö

Normaalitilanteessa KJ-verkon liityntäpisteen suuntaaja huolehtii verkon tehotasapainon

ylläpidosta jännitettä säätämällä. DC-verkkoon liittyvän pientuotannon ja energiavaras-

tojen kanssa käytettäväksi soveltuvia säätömenetelmiä on esitelty luvussa 4.7. Akuston

tai akustojen käytön ohjaukseen voidaan käyttää tiedonsiirtoyhteyttä, jolloin akustoja

pystytään käyttämään tehokkaasti myös luvussa 2.2 esiteltyihin käyttötarkoituksiin.

Aurinkovoimalasta kannattaa ottaa kaikki mahdollinen teho hyödyksi joko suoraan verk-

koon tai energiavarastoon. Jos teho siirretään verkkoon, ylituotantotilanteessa DC-ver-

kossa jännite nousee. Tuotannon samanaikainen sammutus tietyn rajan ylittyessä voi ai-

heuttaa tehonheilahteluja ja stabiiliusongelmia. Esimerkkinä tästä niin sanottu 50,2 Hz:n

ongelma Saksassa, kun pientuotanto oli asetettu lopettamaan tuotanto taajuuden noustessa

yli 50,2 Hz:n (von Appen et al., 2013). Parempi vaihtoehto ylituotannon rajoittamiseksi

on pienentää tehoa ennen tuotannon sammuttamista kokonaan. LVDC-verkkoon liittyvän

aurinkovoimalan tapauksessa tehon pienennys alkaa aikaisintaan normaalin toiminnan

jännitealueen ylittyessä, eli jännitteen ollessa 10 % yli nimellisen. Nimellisjännitteen ala-

puolella, mutta kuitenkin pysyttäessä normaalin toiminnan jännitealueella, tehontuotan-

non on hyvä pysyä samana kuin nimellisjännitteellä verkon jännitteen ylläpitämiseksi.

AC-järjestelmässä tehontuotannon säätö perustuu taajuuteen, joka on sama kaikkialla ver-

kossa. DC-verkossa säädön ei ole mahdollista perustua taajuuteen, vaan säätö tapahtuu

jännitteen perusteella. Jännite on aina paikallinen suure, jolloin tehonjako verkon eri

osissa olevien yksiköiden välillä ei ole optimaalinen ja joissain tilanteissa eri yksiköiden
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säädöt voivat toimia ristiin (Chaudhuri et al., 2013). Kuvassa 6.1 on tehontuotannon sää-

dön periaate suhteessa jännitteeseen. Normaalin toiminnan jännitealueen alapuolella te-

hontuotannon pienennys on sallittu siten, että virta pysyy samana kuin normaalin toimin-

nan jännitealueen alarajalla, jotta komponentteja ei tarvitse ylimitoittaa. Normaalin toi-

minnan jännitealueen yläpuolella tapahtuva tehontuotannon pienennys vaatii jatkotutki-

muksia verkon stabiiliuden ja eri yksiköiden säätöjen yhteensovittamisen osalta millä jän-

nitteen arvolla tehontuotannon pienennys aloitetaan ja kuinka jyrkästi tehoa vähennetään

suhteessa jännitteeseen. Lähtökohtaisesti käytetään esitettyä säätöasettelua, mutta sitä on

mahdollista muuttaa jos ongelmia esiintyy.

Kuva 6.1. Tehontuotannon säädön periaate.

Suoraan kytketyn akuston kohdalla latauksen ja purun säätely tapahtuu verkon jännit-

teellä, jolloin jos verkon jännite pyrkii poikkeamaan nimellisestä, akuston tehonsiirto

muuttuu jännitteen mukaan. Suoraan kytkettyjä akustoja voidaan käytännössä sijoittaa

samaan verkkoon vain yksi, koska useita akustoja ei pystyttäisi kuitenkaan säätämään

erikseen ja eri pisteiden välille syntyvästä jännitteenalenemasta johtuen useampaa akus-

toa ei pystyttäisi käyttämään optimaalisesti.

Konvertterilla kytkeytyvä akusto huolehtii jännitteensäädöstä saarekekäytössä. Siirryttä-

essä saarekekäyttöön voidaan säätövastuu siirtää KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajalta

konvertterin välityksellä kytkeytyvällä akustolla tiedonsiirtoyhteyttä hyödyntämällä. Täl-

löin normaalitilanteessa ei ole vaaraa, että eri yksiköiden säädöt toimisivat ristiin.
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6.2.3 Kytkentä ja toiminnan käynnistys

AC-verkkoon liittyville mikrogeneraattoreille on standardissa SFS-EN 50438 määrätty

minuutin viive verkkoon kytkeytymiselle ja tuotannon käynnistykselle, kun verkon jän-

nite ja taajuus ovat normaalin toiminnan rajojen sisällä. Minuutin aikarajaa noudatetaan

vain, jos tehontuotannon muutosnopeus on korkeintaan 10 %Pn/min. Muussa tapauksessa

tuotantoyksikkö voidaan kytkeä verkkoon satunnaisella viiveellä välillä 1 - 10 min.

LVDC-verkossa ei ole tarvetta ainakaan pidemmälle viiveelle, joten tässä vaiheessa läh-

tökohtana on, että viive on sama ja tehontuotannon muutosnopeus korkeintaan

10 %Pn/min. Aurinkovoimalan ja konvertterin välityksellä kytketyn akun tehoa voidaan

säätää ja käynnistyksessä nostaa asteittain. Suoraan kytketty akku puolestaan voi aiheut-

taa virtapiikkejä, jos akun ja verkon jännite ei ole sama kytkentähetkellä. Suoraan kyt-

ketty akku tulee aluksi kytkeä verkkoon sopivaksi mitoitetun vastuksen kautta ja jännit-

teiden ollessa riittävän lähellä toisiaan, voidaan vastus ohittaa (Lana et al., 2015).

Suojauksen toimimisesta aiheutuneen verkosta irtoamisen jälkeen AC-verkossa ehdot

jännitteen ja viiveen suhteen ovat samat kuin normaalissa käynnistyksessä. LVDC-ver-

kossa ei ole haittaa, vaikka pientuotannon ja energiavarastojen kytkennässä on minuutin

viive, koska tällöin verkon jännite on varmuudella vakautunut ja asiakassuuntaajat käyn-

nistyneet. KJ-verkon liityntäpisteen suuntaaja on joka tapauksessa suunniteltu lataamaan

verkon kapasitanssit hallitusti käynnistystilanteessa. Tilanne, jossa pientuotannon ja ener-

giavarastojen pitää käynnistää verkko, on saarekekäyttö. Jos saarekekäytössä käytetään

automaattista jälleenkytkentää, tulee laitteiden toimintalogiikka olla sellainen, että vial-

lista verkkoa ei yritetä syöttää.

6.2.4 Saarekekäyttö

LVDC-verkon yksi suunniteltu käyttötilanne on saarekekäyttö. Normaalitilanteessa KJ-

verkon liityntäpisteen suuntaaja ylläpitää LVDC-verkon tehotasapainoa. Saarekekäytössä

tehotasapainon ylläpito on pientuotantolaitosten ja energiavarastojen vastuulla. Kuten te-

honsäädön yhteydessä kohdassa 6.2.2 on mainittu, LVDC-verkossa tehonsäätö perustuu

jännitteeseen. Jännite on paikallinen suure ja jännite-erot verkon eri kohtien välillä riip-

puu siirrettävästä tehosta. Jos verkon eri pisteissä olevissa tuotantolaitoksissa ja energia-

varastoissa on samanlainen säätö, tehonjako näiden välillä ei ole välttämättä optimaali-

nen.
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Saarekekäytössä suojauksien tulee toimia samalla tavalla kuin normaalitilanteessa ja asia-

kasverkon vikojen varalle saareketta ylläpitävissä energiavarastoissa ja pientuotannossa

on oltava riittävästi tehontuotantokapasiteettia huippukulutuksen lisäksi asiakasverkon

vian varalle tai vaihtoehtoisesti asiakassuuntaaja voidaan sammuttaa ja katkaisija avata

asiakasverkon vikatilanteessa.

Asiakkaan verkkoon liittyvät energiavarastot ja pientuotanto eivät nykyisten määräyksien

mukaan saa jäädä syöttämään tahatonta saareketta, kun verkkosyöttö katkeaa (Energiate-

ollisuus, 2016b). Mahdollisen saarekkeen tunnistamiseen käytetään erilaisia tekniikoita

saarekkeen tunnistuksen perustuen muun muassa jännitteeseen, taajuuteen, tehoon tai im-

pedanssiin. Jokaiselle tekniikalla on hyviä ja huonoja puolia ja eri tekniikoita yhdistetään

saarekkeen tunnistuksen toiminnan parantamiseksi. (Laaksonen, 2013) Verkon impe-

danssiin perustuva menetelmä saattaa aiheuttaa tarpeettomia laukaisuja suuntaajalla

LVDC-verkosta syötetyssä asiakasverkossa. Mikäli LVDC:llä syötetyssä asiakasver-

kossa ilmenee ongelmia saarekekäytön estosuojauksen kanssa ja saarekekäytön estoon

käytetään useampia menetelmiä samanaikaisesti, voidaan harkita impedanssin muutok-

seen perustuvan menetelmän poistamista käytöstä. Suojausasetteluja muutettaessa on var-

mistuttava, ettei tahattoman saarekkeen riski kasva liian suureksi. LVDC-verkon kannalta

syöttö asiakasverkosta ei aiheuta riskiä, koska tehonsiirto on mahdollista estää asiakas-

suuntaajalla.

6.3 Vaatimukset tietoliikenteeseen perustuvalle ohjaukselle

ENTSO-E:n vuonna 2016 julkaistun ja vuonna 2019 voimaantulevan voimalaitosten liit-

tämisen verkkosäännön mukaan yli 0,8 kW:n tuotantoyksiköissä on oltava ohjausliitäntä,

jotta pätötehontuotanto on mahdollista lopettaa etäkäytöllä (Euroopan komissio, 2016).

Tämän perusteella voidaan todeta, että myös LVDC-verkkoon liittyvissä yksiköissä on

oltava etäohjausmahdollisuus. Oletuksena on, että LVDC-verkkoon kuuluu tiedonsiirto-

yhteys laitteiden välillä ja että laitteet ovat lähtökohtaisesti hallittavissa etänä. Ilman eril-

listä tiedonsiirtoyhteyttä pientuotantoa ja energiavarastoja voidaan ohjata ennalta asete-

tulla statiikalla verkon jännitteen mukaan, mutta tällöin eri yksiköiden välinen tehonjako

ei yleensä ole optimaalinen (Anand et al., 2013). Ilman erillistä tiedonsiirtoyhteyttä ener-

giavarastoja ja pientuotantoa voidaan ohjata verkon jännitteen avulla, kun droop-säätö on
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ennalta ohjelmoitu yksiköihin. (Brenna et al., 2008). Pientuotannon ja energiavarastojen

tehokas hyödyntäminen luvussa kaksi esiteltyihin käyttötarkoituksiin vaatii käytännössä

tiedonsiirtoyhteyden.

Tiedonsiirtoyhteyttä on mahdollista ohjauksen lisäksi käyttää suojaustarkoituksiin. Tie-

donsiirrolla toteutettujen suojaustoimintojen toiminta-aikavaatimukset ja kriittisyys aset-

tavat omat vaatimuksensa tiedonsiirron nopeudelle ja toteutukselle. Tiedonsiirtoyhteyden

kapasiteetin tarve riippuu myös ohjaukseen ja valvontaan liittyen siirrettävien tietojen

määrä. Jos tiedonsiirtoa käytetään suojaustarkoituksiin, pitää määrittää miten laitteet toi-

mivat, kun tiedonsiirtoyhteys ei ole käytettävissä.

Tiedonsiirrolla saavutetaan etuja niin ohjauksessa kuin suojauksessa. Vaatimus tiedon-

siirtoportista, käytettävä protokolla ja siirrettävät tiedot tulisi määrittää laadittaessa varsi-

naisia liitäntävaatimuksia. Etenkin tiedonsiirtoprotokolla tulisi määrittää mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa, jotta yhteensopivuusongelmilta ja päällekkäisiltä järjestelmiltä

vältytään.

6.4 Henkilöturvallisuuden takaaminen

LVDC-konseptissa tavoitteena on sähköturvallisuuden pysyminen vähintään samalla ta-

solla kuin AC-verkoissa. Verkkoon liittyvät energiavarastot ja pientuotanto eivät saa huo-

nontaa koko järjestelmän sähköturvallisuutta ja aiheeseen liittyen on syytä tehdä lisätar-

kasteluja ennen varsinaisien liitäntävaatimuksien laatimista.

6.4.1 Maasulkusuojaus

IT-verkossa maasulkusuojaus on yleisesti toteutettu eristysvastusmittauksella, joka on

järkevintä sijoittaa KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajan yhteyteen, jolloin eristyksenval-

vonta voi laukaista suoraan suuntaajan katkaisijan (Salonen et al., 2009). Pientuotannon

ja energiavarastojen kohdalla ongelmaksi muodostuu, miten ne saadaan kytkettyä irti ver-

kosta maasulkutilanteessa. Yksi vaihtoehto on tiedonsiirtoyhteyden hyödyntäminen.

Koska SFS 6000-8-801 -standardi sallii verkon käytön maasulussa kahden tunnin ajan,

tiedonsiirtoyhteyden käyttö ei aseta sille suuria vaatimuksia. Toinen vaihtoehto on sijoit-

taa eristysvastusmittaus myös pientuotannon ja energiavarastojen yhteyteen. Menetelmän

valinnassa tulee tarkasteltavaksi molempien vaihtoehtojen kokonaiskustannukset.
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SFS 6000-7-712 -standardi mahdollistaa aurinkovoimalan toteutuksen joko maasta ero-

tettuna tai toiminnallisella potentiaalintasauksella varustettuna, mikäli paneelivalmistaja

sellaista vaatii. Maasta erotetussa toteutuksessa vaaditaan eristystilan valvonta ja toimin-

nallista potentiaalintasausta käytettäessä potentiaalintasausjohdin on varustettava auto-

maattisella erotuslaitteella, jonka laukaisuvirta riippuu paneeliston huipputehosta. (SFS

600-7-712)

6.5 Laiteturvallisuuden takaaminen

Lähtökohtaisesti konvertterit on suunniteltava siten, että ylikuormitustilanteessa virtaa

voidaan rajoittaa ohjelmallisesti, jotta sisäisten komponenttien virtakestoisuus ei ylity.

Nykyinen standardointi ei salli puolijohteiden käyttöä suojalaitteina, joten laitteet on va-

rustettava katkaisijoilla. Niitä voidaan kuitenkin ohjata laitteen omiin mittauksiin perus-

tuen.

6.5.1 Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus

Aurinkopaneelien maksimitehon virta on hyvin lähellä oikosulkuvirtaa, jolloin oikosul-

kutilanteissa suurin ongelma on saman kuin maasulkusuojauksen tapauksessa, eli miten

voimala erotetaan verkosta vian ollessa verkossa. Jos varsinainen suojaus ei havaitse oi-

kosulkua, voimala kytkeytyy irti viimeistään verkon jännitteen laskettua alijänniterajan

alle. Paneeliketjujen ja paneeliston suojaus ja kaapelointi on toteutettava standardin SFS

6000-7-712 mukaisesti.

Akuston suojauksilta tarvittavat ominaisuudet riippuvat käytetystä akkutekniikasta.

Useimmiten virtakestoisuus on erilainen purettaessa ja ladattaessa tai ainakin valmistaja

saattaa suositella pienempää virtaa lataukseen kuin purkuun, jolloin suojalaitteiden lau-

kaisuarvot riippuvat virran suunnasta. Valmistajat ilmoittavat monissa tapauksissa sekä

lataukseen että purkuun jatkuvan ja hetkellisen virran arvot (A123systems, 2011). Näiden

perusteella ylikuormitussuojaus voidaan asetella jatkuvan virran mukaan ja oikosul-

kusuojaus hetkellisen virran mukaan. Akkutekniikoiden kehittyessä tilanne voi muuttua

ja suojauksien suunnittelussa on huomioitava akkuvalmistajan suositukset. Akuston oi-

kosulkusuoja on sijoitettava mahdollisimman lähelle akustoa ja akuston ja suojalaitteen
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välinen kaapelointi on toteutettava siten, että oikosulun riski on mahdollisimman pieni

(SFS-EN 50272-1).

Suoraan kytketty akku tuottaa huomattavan suuren oikosulkuvirran, jos oikosulku on lä-

hellä akkua, joten oikosulkusuojauksen on toimittava nopeasti. Toisaalta on suunnittelu-

vaiheessa varmistettava suojauksen toimivuus kaukana tapahtuvissa oikosuluissa, jolloin

virta on pieni. Suoraan kytketyn akun kanssa on myös huomioitava myös muiden verk-

koon kytkettyjen laitteiden suojauksien toimivuus. Etenkin jos akku kytkeytyy verkkoon

suuntaajan ja oikosulkupaikan välille, suuntaajan suojaus ei välttämättä havaitse vikaa.

Toisaalta akun virta on tällaisessa tilanteessa suuri ja akun suojaus kytkee akun irti, jonka

jälkeen suuntaaja pystyy havaitsemaan vian. Tällaisissa tilanteissa, joissa suojaukset eivät

pysty toimimaan samanaikaisesti, on huomioitava kokonaisaika vian alkuhetkestä viimei-

sen suojalaitteen toimintaan komponenttien oikosulkukestoisuutta tarkasteltaessa.

Konvertterin välityksellä kytketyssä akustossa käytös verkon oikosulkutilanteessa on lä-

hes samanlainen kuin aurinkovoimalalla, eli oikosulkuvirta ei juurikaan eroa normaaliti-

lanteen maksimivirrasta, jos konvertteri pystyy rajoittamaan virtaa. Tällöin varsinkin yli-

kuormitussuojaus voidaan toteuttaa ohjelmallisesti, mutta huomioitava, että nykyiset

standardit eivät salli puolijohteiden käyttöä suojalaitteina. Jos konvertteri ei pysty rajoit-

tamaan virtaa, on suojauksien asetteluissa huomioitava akkuvalmistajan ilmoittamat

virta-arvot aivan kuten suoraan kytketyn akun tapauksessa ja lisäksi huomioitava kon-

vertterin komponenttien virta- ja aikakestoisuudet.

6.5.2 Galvaaninen erotus

Aurinkovoimalan ja suuntaajan välityksellä kytketyn akuston tapauksessa galvaaninen

erotus verkkoliitynnässä on suositeltava toteuttaa. Periaatteessa galvaaninen erotus voi-

daan jättää teknisestä näkökulmasta pois, mutta turvallisuuden kannalta tarvitaan lisätar-

kasteluja. Jos voimalassa ei tarvita toiminnallista potentiaalintasausta, ei galvaanisen ero-

tuksen käyttö ole välttämätöntä. Osa markkinoilla olevista aurinkopaneeleista on luoki-

teltu 1500 V:n maksimijännitteelle, joten jännitekestoisuuden näkökulmasta galvaaninen

erotus ei ole välttämätöntä. Galvaanisen erotuksen puuttuminen kasvattaa maasulkuvir-

taa, mutta ei niin paljon, että maadoitusjännite kasvaisi vaarallisen suureksi. Galvaanisen
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erotuksen pois jättämisestä seuraa se, että verkon eristystilan valvonta valvoo myös au-

rinkovoimalaa, jolloin aurinkovoimalassa tapahtuva pysyvä maasulku aiheuttaa keskey-

tyksen koko verkkoon. Galvaanista erotusta käytettäessä aurinkovoimala on maasulkujen

suhteen oma suojausvyöhykkeensä, jolloin voimalassa tapahtuva maasulku aiheuttaa vain

voimalan irtoamisen verkosta.

6.5.3 Ylijännitesuojaus

DC-järjestelmän yksi merkittävä ero AC-järjestelmään on tehoelektroniikan heikko yli-

jännitteiden sietokyky. LVDC-verkon ylijänniteluokka on IV, jolloin laitteiden on kestet-

tävä 15 kV:n impulssiylijännite ± 750 V:n verkossa (SFS 6000-4-44). LVDC RULES -

hankkeessa LVDC-verkko on suunniteltu varustettavaksi ylijännitesuojilla, joten pien-

tuotantolaitokset ja energiavarastot on varustettava ylijännitesuojilla verkon puolella. Jos

liitäntä tehdään esimerkiksi KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajan kanssa samaan pistee-

seen, suuntaajan ylijännitesuojat riittävät suojaamaan myös liitetyn tuotantolaitoksen tai

energiavaraston. Aurinkovoimalan sisäisen ylijännitesuojauksen tarpeen arviointiin on

SFS 6000-7-712 -standardissa esitetty menetelmä transienttiylijännitteiden riskiarvioin-

nille.

6.5.4 Laitteiden sisäiset viat

Konverttereissa ja suuntaajissa tulee olla oma suojaus sisäisten vikojen varalle. Sisäisen

vian, esimerkiksi kytkimen oikosulun, tapahduttua konvertterin tai suuntaajan tulee oh-

jata molempien puolien katkaisijat auki tai jommankumman katkaisijan lauetessa on sen

laukaistava myös toinen. Esimerkiksi jos KJ-verkon liityntäpisteen suuntaajassa tapahtuu

kytkimen oikosulku, KJ-verkon puoleinen katkaisija avautuu virran ylittäessä laukaisura-

jan. LVDC-verkon puoleinen katkaisija ei välttämättä laukea riippuen LVDC-verkosta

päin syötettävästä vikavirrasta, jolloin tilanne voi aiheuttaa pientuotannon ja energiava-

rastojen irtoamisia verkosta ja siten tarpeettoman keskeytyksen verkkoon, kun suuntaajan

erottaminen ja verkon siirtyminen saarekekäyttöön olisi riittänyt.

6.6 Vaatimusten todentaminen

AC-järjestelmään liittyville pientuotantolaitoksille ja aurinkovoimaloille on olemassa

useita standardeja liittyen vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen ja käyttöönottotes-

teihin. LVDC-verkkoon liittyville pientuotantolaitoksille ja energiavarastoille tarvitaan
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vastaavat standardit liitäntävaatimustenmukaisuuden todentamiseen ja laitteistojen käyt-

töönottotestaukseen. Ennen omaa standardia voidaan hyödyntää olemassa olevissa stan-

dardeissa esitettyjä testausmenetelmiä. SFS-EN 50438 sisältää testausmenetelmien peri-

aatteita, SFS-EN 62446-1 vaatimukset aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotesteille ja

IEC 62619 turvallisuusvaatimukset paikallisakuille. Olemassa olevia standardeja hyö-

dyntäen yli- ja alijännitesuojauksen toiminta on mahdollista tyyppitestata esimerkiksi

standardin SFS-EN 50438 kohdassa D.2.3 kuvatulla tavalla. SFS-EN 62446-1 -standar-

dissa käyttöönottotestit keskittyvät paneelistoon, jolloin se soveltuu hyvin käytettäväksi

LVDC-verkkoon liittyvien aurinkovoimaloiden testauksessa.

6.7 Yhteenveto liitäntävaatimuksista

Liitettäessä pientuotantoa ja energiavarastoja LVDC-verkkoon on kiinnitettävä huomiota

turvallisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen. Te-

hoelektroniikkalaitteiden kytkentätaajuudet ovat korkeita, jolloin riski häiriöistä on ole-

massa, etenkin kun sitovia raja-arvoja kilohertsiluokan häiriöille ei ole.

Yli- ja alijännitteille voitiin määitellä rajat aiempien tutkimusten perusteella ja ainakaan

tässä vaiheessa ei ole perustetta poiketa suojauksen toiminta-ajoissa AC-järjestelmään

määrätyistä ajoista. Energiavarastojen ja pientuotannon oikosulku- ja ylivirtasuojauksen

asettelut riippuvat niin laitteiden toteutuksesta kuin aurinkopaneelien ja akkujen valmis-

tajien suosituksista ja järjestelmien tehosta. Vaikka konvertteri ei pysty syöttämään suo-

jalaitteen toimimiseksi tarvittavaa virtaa, nykyiset standardit eivät salli puolijohdekytki-

mien käyttöä suojauksessa, jolloin konvertterin on lähetettävä ohjaussignaali piirit fyysi-

sesti erottavalla suojalaitteelle. Saarekekäytön ollessa mahdollista on varmistettava, että

laitevian tapauksessa laite kytketään irti LVDC-verkosta, ettei koko verkko sammu yk-

sittäisen laitteen vikaantumisen vuoksi.

Tiedonsiirtoyhteyden avulla on mahdollista ohjata pientuotantoa ja energiavarastoja

etänä. Tiedonsiirrolla on mahdollista toteuttaa myös suojaustoimintoja, joiden toteutta-

misessa on kuitenkin otettava huomioon suojaustoimintojen ja tietoliikenteen aikakriitti-

syys sekä toiminta tietoliikenteen puuttuessa. Maasulkusuojaus on mahdollista toteuttaa

tiedonsiirtoyhteyden välityksellä, mikäli verkon eristystilaa valvovia laitteita ei sijoiteta
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jokaisen verkkoon tehoa tuottavan yksikön yhteyteen. Galvaanisen erotuksen pois jättä-

minen pientuotannon ja energiavarastojen verkkoliitynnästä vaatii lisätutkimuksia, mutta

teknisestä näkökulmasta se on mahdollista.

Taulukoon 6.1 on edellä esitetyistä reunaehdoista koottu asetteluarvot edellä esitettyjen

pohdintojen perusteella niiltä osin, kun asetteluarvoja on voitu määrittää.

Taulukko 6.1. Pientuotannon ja energiavarastojen verkkoliitynnän suojauksen asetteluarvot.
Parametri Toiminta-aika Asetteluarvo

Ylijännite - porras 1 a) 3 s Un + 10 %

Ylijännite - porras 2 0,2 s Un + 20 %

Alijännite - porras 1 a) 3 s Un - 20 %

Alijännite - porras 2 0,2 s riippuu asiakassuun-

taajasta
a) Mitataan 10 min keskiarvona.

Kuvassa 6.2 on esitetty normaalin toiminnan, tehontuotannon säädön ja yli- ja alijännite-

laukaisun jännite- ja aikarajat jännite-aika -kuvaajassa.
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Kuva 6.2.  Normaalin toiminnan, tehontuotannon säädön ja yli- ja alijännitelaukaisun rajat jän-
nite-aika -kuvaajassa. Umin on minimijännite asiakassuuntaajan toiminnalle.

Reunaehtoja on syytä tarkastella uudelleen olemassa olevista kohteista saatujen koke-

muksien perusteella, mutta etenkin seuraavien osa-alueiden suhteen tarvitaan lisätarkas-

teluja ennen varsinaisien liityntävaatimuksien laatimista. Korkeataajuisille sähkömag-

neettisille häiriöille on tulossa standardi, mutta silti on syytä tarkastella ovatko vaatimuk-

set riittäviä etenkin siinä tapauksessa, että sähköverkkoa käytetään tiedonsiirtoon. Yli- ja

alijännitelaukaisun toiminta-ajat, tehontuotannon säätö normaalin toiminnan jännitealu-

een ulkopuolella ja tehontuotannon käynnistyminen on tarkasteltava siltä kannalta, miten

pientuotannon ja energiavarastojen pitää tukea verkon toimintaa ilman, että toteuttaminen

on haasteellista saavutettuihin hyötyihin nähden. Galvaanisen erotuksen pois jättäminen
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pientuotannon ja energiavarastojen verkkoliitynnästä vaatii lisätarkasteluja turvallisuus-

näkökulmasta. Vaatimuksien laatimisen yhteydessä tulee laatia ohjeistus vaatimuksien

todentamiselle.

7 YHTEENVETO

Yksi vaihtoehto ikääntyvien ja toimitusvarmuuskriteerejä täyttämättömän sähköverkon

saneeraukseen on tasajännitejakelun käyttö korvaamaan pienitehoisia KJ-verkon haaroja

ja PJ-verkkoa. Hajautettujen energiaresurssien liittämistä, monipuolista hyödyntämistä ja

toimintavarmuutta ajatellen LVDC-verkko tarjoaa rajapinnan pientuotannon ja energia-

varastojen liittämiseksi. LVDC-järjestelmä on konseptina monipuolinen ja tukee tulevai-

suuden sähköenergiajärjestelmälle asetettujen vaatimusten toteuttamista. LVDC-verkon

yksi ominaisuus on mahdollisuus käyttää verkkoa saarekkeena. Kokonaisuudessaan

LVDC-tekniikan standardointi on alkuvaiheessa ja pientuotannon ja energiavarastojen

liitäntävaatimuksia ei työtä tehdessä havaittu olevan julkaistu. Työn tavoitteena oli tar-

kastella liittymisehtoja koskevan standardoinnin nykyistä tilannetta niin AC- kuin DC-

järjestelmien osalta, tutkia pientuotannon ja energiavarastojen vaikutuksia LVDC-verk-

koon ja laatia reunaehtoja pientuotannon ja energiavarastojen liittämiseksi.

LVDC-tekniikkaa on tutkittu jonkin aikaa ja pilottikohteita kuten myös tuotantokäytössä

olevia kohteita on jo olemassa. Standardointi sen sijaan on vasta alkuvaiheessa. Pientuo-

tantoon ja energiavarastoihin liittyviä tutkimuksia on tehty lähinnä vikatilanteisiin liit-

tyen, mutta liitäntävaatimuksiin ei ole otettu kantaa.

LVDC-verkon toteutuksessa on erilaisia topologiavaihtoehtoja ja aiempia tutkimuksia on

tehty useilla jännitteillä. Työssä tarkasteltiin bipolaarista ± 750 V maasta erotettua järjes-

telmää kaapeliverkkona toteutettuna. Pientuotannossa keskityttiin aurinkovoimaloihin ja

energiavarastoissa akkuihin. Työssä ei tutkittu suojauksien toteuttamista vaan lähinnä tar-

kasteltiin mitä ilmiöitä vastaan on varauduttava.

DC-verkolla on tiettyjä erityispiirteitä AC-verkkoon nähden. Esimerkiksi AC-verkossa

taajuuteen perustuvat toiminnot pitää toteuttaa LVDC-verkossa toisella tavalla, kuten jän-

nitteeseen perustuen. Poikkeavuuksista huolimatta olemassa olevia standardeja ja liitän-

tävaatimuksia voidaan soveltuvilta osin hyödyntää myös LVDC-verkkoon liittyvissä
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energiavarastoissa ja pientuotannossa. Niiltä osin kuin samoja reunaehtoja tarvitaan niin

LVDC-järjestelmässä kuin AC-järjestelmässä, AC-järjestelmälle olemassa olevista vaa-

timuksista ei havaittu tarvetta merkittävästi poiketa.

Vikatilanneanalyysin perusteella pientuotannolla ja energiavarastoilla ei havaittu olevan

merkittäviä vaikutuksia LVDC-verkon oikosulkuihin paitsi suoraan kytketyllä akustolla,

joka saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ongelmia muiden suojauksien toimivuu-

delle. Nykyisten vaatimusten mukaiset asiakkaan verkkoon liittyvät energiavarastot ja

pientuotanto eivät myöskään vaikuta merkittävästi LVDC-verkkoon ja toisaalta vaiku-

tuksia voidaan kontrolloida asiakassuuntaajalla, jos tarvetta ilmenee.

Galvaanisella erotuksella varustetut yksiköt eivät merkittävästi vaikuta LVDC-verkossa

tapahtuviin maasulkuihin. Ilman galvaanista erotusta maasulkuvirta kasvaa jonkin verran,

osittain riippuen vian sijainnista pientuotantoon ja energiavarastoihin nähden. Lisäksi

verkon eristystilanvalvonta havaitsee myös aurinkovoimalan ja akuston sisäiset viat, joka

voi aiheuttaa tarpeettomia laukaisuja. Galvaanisen erotuksen pois jättäminen vaatii lisä-

tarkasteluja turvallisuusnäkökulmasta, vaikka teknisestä näkökulmasta se voitaisiin jättää

pois, ottaen huomioon kuitenkin edellä mainitut seikat.

Asiakasverkkoon kytkeytyvät energiavarastot ja pientuotanto eivät merkittävästi vaikuta

LVDC-verkon vikatapauksiin, koska asiakasverkosta syötettävä virta jää suhteessa pie-

neksi. Toisaalta asiakassuuntaajalla voidaan vaikuttaa siihen, miltä asiakasverkon pien-

tuotanto ja energiavarastot näyttävät LVDC-verkon vioissa. Asiakasverkon vika voi ai-

heuttaa tehopulan LVDC-verkon ollessa saarekekäytössä, mutta yksi ratkaisu on tiedon-

siirron hyödyntäminen ja asiakassuuntaajan sammutus tällaisessa tilanteessa.

Vaikka AC- ja DC-järjestelmät eroavat toisistaan monilla tavoin, voidaan olemassa olevia

standardeja hyödyntää soveltuvilta osin. Ennen kuin DC-verkkoon liittyville energiava-

rastoille ja pientuotannolle on olemassa omat standardit mukaan lukien tyyppistes-

tausstandardit, voidaan olemassa olevia AC-järjestelmän standardeja hyödyntää soveltu-

vilta osin.
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Kirjallisuuskatsauksen ja simulointien tuloksien perusteella laadittiin esitys reunaeh-

doista pientuotannon ja energiavarastojen liittämiselle LVDC-verkkoon. Pääpiirteittäin

laaditut reunaehdot noudattelevat samoja perusperiaatteita kuin AC-verkon liitäntävaati-

mukset huomioiden DC-verkon erityispiirteet. Työssä on esitetty kohteita lisätarkaste-

luille, joita tarvitaan ennen varsinaisien liitäntävaatimusten laatimista. Työssä esitetyt

reunaehdot antavat suuntaa vaatimusten laatimiselle.
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