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Työn tarkoitus on arvioida ja selvittää, milloin generaattorin uusinta on optimaalista
tehdä vesivoimalaitoksella teknisen kunnon suhteen. Melon generaattori otettiin
käyttöön vuonna 1971 ja se on peruskunnostettiin 1998. Vuonna 2009 tehdyn
kuntokartoituksen mukaan koneelle annettiin laskelmien 20 vuotta elinikään.
Alkuperäisessä generaattorissa on ollut ongelmia alusta asti. Alkuperäiset ongelmat
pohjautuvat väärään uralukuun, joka aiheutti värinöitä koneeseen. Värinät saatiin
korjattua staattorin käämitystä muuttamalla 1973 ja muutos rajoitti generaattorin
tehon 33 MW:iin. Myöhemmin konetta on ajettu yli 33 MW:n teholla, joka aiheutti
staattorin levypaketin aaltoilun. Aaltoilu olisi voinut aiheuttaa vakan vaurion
generaattoriin. Vuonna 2014 tehdyn revision yhteydessä edellä mainitut ongelmat
poistuivat. Ottaen huomioon generaattori 2 ongelmat (käyttöönotettu 1971), niin
voidaan todeta, että revisio tehtiin täysin optimaaliseen aikaan.
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The purpose of this master’s thesis is to estimate and clarify optimal timing for
generator refurbishment at hydropower plants in technical point of view. In this work
the generator in focus is Melo generator 1 in Nokia which was commissioned in
1971 and overhauled in 1998. Based on calculations and inspections performed in
2009 the generator was given 20 years of lifetime. The generator had problems ever
since its commission. These problems were caused by a wrong slot number, which
then caused problematic vibration to the unit. This was solved by changing the stator
winding in 1973 which unwantedly limited the power of the generator to 33 MW.
Later on the unit was operated at over 33 MW power which then caused waving in
the stator core. Waving in stator core could have caused serious damage to the
generator. After a refurbishment in 2014, all the issues mentioned above were
solved. Considering the serious problems with Melo generator 2 (commissioned in
1971) it can be concluded that the refurbishment of Melo generator 1 was performed
at a very optimal timing.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
CHP

Combined Heat and Power eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto

eKr.

Ennen kristusta

Hz

Hertsi

kg /m3

Kilogrammaa per kuutio

mm

Millimetri

MVA

Megavolttiampeeri

MW

Megawatti

m3/s

Kuutiota sekunnissa

m/s2

Metri per sekunti toiseen

rpm

Round per minute eli kierroksia minuutissa.

TWh

Terawattitunti

%

Prosentti
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta
Tässä

työssä

keskitytään

Melon

vesivoimalaitoksen

generaattori

1

kuntokartoitukseen sekä sen revisiointiin. Generaattorille on tehty vuonna 2009
kuntokartoitus, jonka pohjalta generaattorin revisiointia on lähdetty kehittämään.
Työssä käydään aluksi lävitse vesivoiman historiaa sekä kerrotaan, mikä rooli
vesivoimalla on Suomessa. Sähkömarkkinaosiossa selvitetään kuinka sähkönhinta
muodostuu,

mitkä

ovat

sähkönhintaan

vaikuttavia

tekijöitä

sekä

kuinka

yhteispohjoismainen sähköpörssi toimii. Vesivoimalaitososiossa on kerrottu
voimalaitoksen

peruskomponentit

kuten

turbiini,

generaattori

ja

magnetointijärjestelmä. Suurin huomio on keskitetty generaattoreihin, koska työn
tarkoituksena on arvioida generaattorin kuntoa. Tässä työssä kun puhutaan
vesivoimageneraattoreista, niin niillä tarkoitetaan yli 10 MVA koneita, jotka ovat
tahtikoneita. Suomessa on olemassa paljon pienvesivoimaa, joissa kaikissa
laitoksissa ei välttämättä ole tahtikoneita käytössä. Joten epätahtikoneet on rajattu
työnulkopuolelle.

Työn pääasiallinen tarkoitus on perehtyä Melon generaattori 1 kuntoon sekä tehdä
oletus

generaattorin

optimaaliselle

vaihtoajankohdalle

teknisen

käyttöiän

näkökulmasta. Case Melo osiossa on esitelty Melon vesivoimalaitos, vuonna 1971
käyttöönotetun generaattorin ongelmat ja haasteet heti käyttöönotosta lähtien.
Työssä on myös esitelty uuden koneen revisiointi. Käyttöiän arviointiin käytettiin
olemassa olevaa tietoa generaattorista kuten, vikahistoria sekä huoltorevisiot.
Vuonna 2009 generaattorille tehtiin kuntokartoitus josta saatiin hyödyllistä tietoa
generaattorin

senhetkisestä

kunnosta. Optimaalisen

ajankohdan

arviointiin

käytettiin myös kokemusperäistä tietoa, joka saatiin haastattelemalla PVO:n
asiantuntijoita. Työn loppuosassa on pohdittu revisionnin ajankohtaa, ottaen
huomioon ainoastaan generaattorin tekniseen kuntoon liittyvät riskitekijät.
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2 VESIVOIMA
2.1 Vesivoiman historia
Kiinalaiset sekä egyptiläiset ovat olleet vesivoiman edelläkävijöitä ja he ovat

hyödyntäneet koskista saatavaa voimaa yli viiden tuhannen vuoden ajan.
Kreikkalainen Mitridates rakensi noin 80 eKr. Lycusjokeen maailman ensimmäisen
tunnetun vesimyllyn. Ludvig XIV puolestaan rakennutti ensimmäisen suuren
vesivoimalaitoksen omiin kuninkaallisiin tarpeisiin. Vuonna 1684 rakennutussa
vesivoimalaitoksessa oli 14 vesiratasta, jotka pyörittivät 235 vesipumppua. Nämä
pumput pumppasivat vettä 162 metrin korkeuteen, Versailles’n palatsin
suihkulähteiden tarpeisiin.

Asiakirjatietojen mukaan, vuonna 1352 valmistui Suomen ensimmäinen vesimylly
Piispa Hemmingille. Hän sai myllyoikeudet Halisten-koskeen, joka sijaitsee
aurajoessa. 1400-luvulla vesimyllyt olivat levinneet ympäri eteläistä Suomea ja
vuosituhannen lopussa myllyjä olikin jo 1700. Vesimyllyissä huomattiin potentiaalia
teollisuudelle ja näin ollen, vesimyllyä hyödynnettiin 1616 Karjaanjoen varrella
olevalla rautatehtaalla. Tosin vesisahoja on ollut käytössä jo 1500-luvun lopusta
lähtien. Vesimyllyjen määrä nousi noin neljään tuhanteen 1800-luvun puoliväliin
mennessä, jolloin asennettiin myös ensimmäinen rautainen juoksupyörä joka
otettiin käyttöön 1837. Suomen ensimmäinen, vanhoihin vesimyllyihin nähden
ylivertainen

rautainen

vesiturbiini

otettiin

käyttöön

Finlaysonin

tehtaalla

Tampereella. (Holm 1991)

Vesivoima oli tie Suomen teollistumiselle. Teollistuminen alkoi sahateollisuudesta
sekä rautaruukeista. Tästä syystä sahat sijoitettiin joen varsiin sekä ruukit koskien
tai pienten vesiputousten äärelle. Vesivoiman yksi tyypillinen käyttökohde oli myös
kimröökin valmistus, jota käytettiin muun muassa mustaan ruutiin. Myöhemmin
sahateollisuutta alettiin sijoittamaan ruukkien yhteyteen, koska ruukit alkoivat olla
varsin merkittäviä asutuskeskittymiä ja puutavaralle oli tarvetta. 1860-luvun aikaan
aloitettiin puuhiomoiden rakennus. Puuhiomoista saatiin mekaanista puumassaa,
josta jalostettiin pahvia sekä myöhemmin paperia. Koska puumassan tekemiseen
5

tarvittiin suuri määrä energiaa, niin puuhiomot rakennettiin suurimpien koskien
äärelle. (VTT Prosessit, 2004)

2.2 Vesivoima Suomessa
Suomessa on noin 250 vesivoimalaitosta, joista noin 60 ovat suurempia kuin 10
MW:n vesivoimalaitoksia. Verrattuna muuhun Eurooppaan, Suomen sähkötuotanto
on varsin hyvin hajautettu. Hajautettu sekä monipuolinen tuotantorakenne lisää
sähkön hankinnan varmuutta. Vuoden 2004 lopussa Suomen vesivoima kapasiteetti
oli noin 3 000 MW. Suurin kasvupiikki vesivoimakapasiteetin kasvussa (Kuva 2.1)
tapahtui 1950- ja 1960 luvulla, jolloin koskia valjastettiin paljon.

Kuva 2.1: Suomen vesivoimalaitosten teho 1930-2004 (Energiateollisuus 2005)

Vesivoimarakentaminen

oli

1980-luvulla

hiljaisempaa,

mutta

1990-luvulla

vesivoiman kasvu lähti uudelleen nousuun uusien laitoshankkeiden sekä
tehonnostorevisioiden

myötä.

Vuosien

1990-2004

välissä

Suomen

vesivoimapotentiaali kasvoi 444 MW. Tästä tehosta 315 MW on täysin uutta
kapasiteettia ja 129 MW voimalaitosten tehonnostojen yhteydessä saatua lisätehoa.
(Energiatollisuus 2005)
Suomen vesirikkain joki on Vuoksi, jonka keskimääräinen virtaama on 600 m 3/s.
Vuoksen varrelle on rakennettu isoja vesivoimalaitoksia kuten Tainionkoski ja
6

Imatra. Imatran vesivoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1922 ja
voimalaitos alkoi tuottaa sähköenergiaa vuonna 1928. Tätä nykyään Imatra koostuu
seitsemästä koneikosta, jonka yhteisteho on 185 MW. Imatran putouskorkeus on 25
metriä. Kuvassa 2.2 Imatran vesivoimalaitos. (Fortum Oyj 2014)

Kuva 2.2: Imatran vesivoimalaitos (Larjola 2007)

2.3 Vesivoiman merkitys
2.3.1 Yleistä
Suomessa vesivoimalla on ja on ollut suuri merkitys. Vesivoiman sähköntuotanto
alkoi 1800-luvun lopussa Tampereella. 1950- ja 1960 luvulla lähes 90 % sähkön
tarpeesta tuotettiin vesivoimalla. Tänä päivänä sähköntuotanto on Suomessa hyvin
monipuolista, jonka osoittaakin kuva 2.3. Vesivoiman osuus oli 18,6 % vuonna 2013.
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Kuva 2.3: Sähkön tuotanto energialähteittäin 2013 (Energiateollisuus 2014)

Vesivoimantuotannon osuus pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on hyvin merkittävä.
Tämä tarkoittaa, että noin puolet koko sähköpörssissä olevasta energiasta
tuotetaan juuri vesivoimalla, kuten kuvasta 2.4 voi huomata. Norjan vesivoimavarat
kattavatkin tästä suurimman osan, koska Norjassa vesivoimalla tuotetaan
käytännössä katsoen kaikki käytettävä energia.
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Kuva

2.4:

Sähköenergian

tuotanto

Pohjoismaissa

vuonna

2003

(Energiatollisuus 2005)

2.3.2 Säätövoima
Sähköntuotannossa vesivoimalla on useampia merkittäviä rooleja. Kuitenkin sen
tärkein ominaisuus on säätöominaisuus. Fingridin ohjeistuksen mukaan kaikki
säätökykyiset

voimalaitokset,

jotka

pystyvät

toteuttamaan

yli

10

MW

tehonmuutoksen alle 15 minuutin aikaikkunassa voivat tarjota säätösähköä
Fingridille.

(Fingrid

2015)

Tuotannon

on

kyettävä

vastaavaan

suuriin

tehonmuutoksiin ja reagoinnin on tapahduttava nopeasti. Kuvassa 2.5 on esitetty
Kemijoki Oy:n vesivoimatuotannon vaihtelu viikolla 3 vuonna 2004.

Kuva 2.5: Kemijoki Oy:n tuotannon vaihtelu viikolla 3 vuonna 2004
(Energiatollisuus 2005)
9

Säätöominaisuudella voidaan vastata sähkön verkon kulloiseenkin kulutushuippuun
ja tuottaa sähköä silloin kun tarve on suurimmillaan. Yleensä sähkönkulutus on
suurimmillaan aamulla sekä illalla ja pienimmillään yöaikaan. (Energiateollisuus
2005) Sähköverkossa on oltava tasapaino tuotetun ja käytetyn energian määrässä,
vaikkakin sähkön varastointi on mahdollista, mutta vielä niin kallista. Koska
sähkönkulutukseen ei voida täysin vaikuttaa, niin tasapainotuksen ainoaksi keinoksi
sähkötehon kasvattaminen tai vähentäminen tilanteiden mukaan. Säätötehtävään
tarvitsee reagoida nopeasti ja jostain on saatava säätävää voimaa. Päivän tai viikon
aikana muutoksen voivat olla hyvinkin suuria, kuten kemijoen osalta havaittiin
edellisessä kuvassa. Vaihtelu ei kuvaa koko Suomen voimajärjestelmää
(Vesirakentaja 2008)

Vesistöjen säännöstely mahdollistaa säätövoiman käytön ja sähkönenergian
häiriöttömän toimituksen loppukäyttäjälle. Vesivoimalla kyetään myös minimoimaan
kevät- ja syystulvien aiheuttamat mittavat vahingot edellyttäen, että on
varastoallakapasiteettia, jolla säännöstellä. Tulvaa pystytään juoksuttamaan
tarpeen mukaan sekä tarvittaessa jopa ”varastoimaan”. Kun vettä varastoidaan, niin
tämä tarkoittaa sitä, että se voidaan myöhemmin muuttaa sähköenergiaksi
juoksuttamalla se turbiinin lävitse. Erityisesti kuivina vuosina vesivoiman rooli
sähköntuottajana korostuu. Nousevan sähkönkulutuksen myötä säätösähkön tarve
lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi tuulivoiman lisärakentaminen luo jatkuvasti lisäpaineita
säätösähkön lisäämiselle. (Energiateollisuus 2004)

Energiateollisuuden julkaisussa Fingrid Oyj sekä VTT ovat yhdessä arvioivat, että
Suomen tarve lisätä uusiutuvaa energiaa johtaa lisäsäätövoiman tarpeeseen.
Tuulivoiman lisäämisen tarve on 2500 MW aiheuttaa säätövoimalle 300 – 400 MW
lisäystarpeen. Kotimainen vesivoima on paras säätöenergian lähde ja sen
lisärakentamista

tukisi

myös

lauhdutusvoimakapasiteetin

(Vesirakentaja 2008)
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vähentäminen.

Kuten edellä todettiin, koska sähköä ei pystytä varastoimaan, niin sähköverkon teho
ja kulutus on pidettävä tasapainossa toistensa kanssa joka hetki. Tämä koskee sekä
pätö- että loistehoa. Pätötehotasapainon häiriintyessä esimerkiksi kuormitusten
takia, niin pyörivien koneiden liike-energia kompensoi aluksi muutoksen.

Liike-energian yhtälö on:
WK = ½ Jω2 = ½ J (2*π*f) 2

(1)

missä,
J on pyörivien massojen hitausmomentti eli ns. huimamomentti.
ω on kulmataajuus

Liike-energian pystytään havaitsemaan pyörimisnopeuden vaihteluna eli taajuuden
muutoksena. Vaikka verkontaajuus pyritään pitämään mahdollisimman tarkkaan 50
Hz, niin se ei ole sitä jatkuvasti. Taajuus vaihtelee 50 Hz molemmin puolin jatkuvasti.
Normaalin kuormituksen satunnaiset muutokset eivät juurikaan vaikuta taajuuden
muutokseen, koska Pohjoismaisessa yhteissähköverkon liike-energia määrä on
valtavan suuri. (Elovaara 1988)

2.3.3 Taajuuden säätö ja ylläpito
Eri tuotantomuodot poikkeavat hyvin paljon toisistaan juuri säätöominaisuuksiltaan.
Aurinkovoimaa saa silloin kun aurinko paistaa, tuulivoimaa on hyvin hankala tai
lähes mahdotonta säätää, höyry- ja hiililauhdetta voidaan säätää vain osittain.
Ydinvoimaa

pyritään

ajamaan

mahdollisimman

suurella

teholla,

koska

ydinvoimalaitoksen kiinteät kustannukset ovat varsin suuret.

Valtaosa Suomen vesivoimakoneikoista on varustettu erinomaisen säätökyvyn
omaavilla Kaplan-turbiineilla. Kaplan-turbiinin säädöstä aiheutuvat energian
menetykset ovat hyvin pienet sekä säätö ei aiheuta koneikolla juurikaan lisää
kulumista.
11

Kaikilla eri energian tuotantomuodolla ei voida taata riittävän nopeaa sekä tehokasta
säätöä teknisesti tai taloudellisesti. Tuntitasoisessa säädössä sekä nopeassa
häiriöreservisäädössä käytännössä katsoen vesivoima on ainoa mahdollinen
energiantuotantomuoto,

joka

siihen

kykenee

Pohjoismaissa.

Erinomaisen

säätökyvyn ansiosta Suomessa käyttöreservistä 85 % ja taajuusohjatusta
häiriöreservistä 90 % on vesivoimaa. (Fingrid, 2014), (Oy Vesirakentaja 2007)

Tehotasapainosta eli tuotannon ja kulutuksen välisestä tasapainosta vastaa
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid. Koska Suomen sähköverkko ei toimi yksittäisenä
saarekkaana vaan kuuluu Pohjoismaiseen sähköverkkoon. Koko Pohjoismaiselle
sähköverkolle on synkronisesti yhteen kytketty ja näin olleen sähköverkossa
vallitsee sama taajuus. Tuotannon ja kulutuksen tasapainoa kuvaa verkontaajuus,
jonka sallittu vaihteluväli kuvassa 2.6 on 49,9 – 50,1 Hz välillä. Mitä paremmin
tasapaino säilyy, niin sitä vähemmin verkon taajuus vaihtelee sekä sitä parempi on
sähkön laatu.

Kuva 2.6: Sallittu vaihteluväli taajuudelle (Vesirakentaja 2008)

Mikäli sähköverkon taajuus on suurempi kuin f nimellistaajuus 50 Hz, niin se
tarkoittaa, että kulutus on pienempää kuin tuotanto. Vastaavasti jos nimellistaajuus
on alle 50 Hz, silloin tuotanto kun kulutusta pienempää. (Fingrid 2014)

Jotta taajuus voidaan pitää tasapainossa, niin sen ylläpitoon tarvitaan säätövoimaa.
Tätä säätövoimaa kutsutaan taajuusohjatuksi häiriöreserviksi. Nimitys tulee siitä,
että se aktivoituu automaattisesti kun taajuus muuttuu. Pohjoismaisessa
sähköverkossa

on

niin

paljon

häiriöreserviä,

että

se

kestää

suurenkin

voimalaitoksen nopean irtoamisen verkosta ilman, että taajuuspoikkeama olisi
suurempi kuin 0,5 Hz. (Vesirakentaja 2008)
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Häiriötilanteessa jossa alitaajuutta ei pystytä normalisoimaan taajuusohjatuilla
reserveillä,

tällöin

käyttöön

otetaan

häiriöreservit.

Pohjoismaisessa

käyttöjärjestelmässä on sovittu, että Nordel-maissa joka hetki ylläpidetään 600 MW
taajuusohjattua käyttöreserviä, jotta sähköverkon taajuus pystytään turvaamaan.
Suomen osuus tästä häiriöreservin määrästä on 145 MW. Normaalin käyttötilanteen
hetkellinen häiriöreservi on 1000 MW, josta Suomen velvoite on 240 MW.
(Vesirakentaja 2008)

Tässä

allaesitetyssä

kuvassa

2.7

iso

tuotantoyksikkö

on

tippunut

pois

sähköverkosta, joka johtaa välittömästi taajuuden notkahdukseen. Kuvan 2.7 käyrä
1 kuvaa tilannetta, jossa verkko pyrkii käyttämään omaa säätövoimaansa jota ei
käytännössä ole. Käyrässä 2 on puolestaan havainnollistettu tilanne, jossa vika
tilanteessa taajuus tippuu hetkeksi mutta kun taajuusohjatut säätöreservit alkaa
säätämään voimalaitosten tehoa niin taajuus palaa nimellistaajuudelle eli 50 Hz. On
mahdollista, että taajuusohjatut reservit eivät riitä palauttamaan taajuutta
nimelliseen, tällöin ostetaan Nord Poolin säätösähkömarkkinoilta ylössäätöä.
(Elovaara 1988)

Kuva 2.7: Verkontaajuus tehovajauksen jälkeen (Paavola 1968)

Taajuuden

säädössä

generaattorien

tuotantoa

muutetaan

automaattisesti

taajuuspoikkeaman perusteella. Taajuuserosignaalit tuntevat generaattorin ja
osaavat näin ollen säätää sitä halutun mukaisesti. Kuormituksenlisäyksen
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aiheuttama taajuuspoikkeama jää näin kuvan 2.7 mukaiseksi. Generaattorien
säätäjät eivät korjaa pätöteho säätöä täysin ennalleen, vaan jäljelle jää pieni pysyvä
poikkeama Δfp kuten kuvasta 2.7 nähdään. Taajuuspoikkeaman kuormitusmuutos
ja suuruus ovat verrannollisia yhtälön 2 mukaisesti siten, että
ΔPk = K * Δfp

(2)

Tässä yllä esitetyssä yhtälössä K on verrannollisuuskerroin, joka on nimeltään
säätövoima. (Elovaara 1988)

Koko

sähköjärjestelmän

kokonaissäätövoiman

muodostuu

sähköverkon

luonnollisen säädön sekä kun kaikkien rinnan käytettävien säätövoimien tehot
summataan yhteen yhtälön 3 mukaisesti. (Kantaverkko 2002)
𝑘

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑛 + ∑ 𝑅𝑔𝑖

(3)

𝑖=1

missä,
Rn sähköverkon luonnollinen säätövoima
Rgi rinnan käytettävien säätövoimien summa

2.3.4 Koskiensuojelulaki
Vesilain

mukaan

Suomessa

rakennusluvan

myöntäminen

uusien

vesivoimalaitosten rakentamiseen on kielletty erityisalueilla eräisiin vesistöihin ja
eräiden vesistöjen yksittäisiin koskiin. Ounasjoen erityissuojelusta on lailla
(703/1983)

kielletty

vesilain

mukaisen

luvan

myöntäminen

uusille

vesivoimalaitoksien rakentamiselle Ounasjokeen, Ounasjärveen sekä Ounasjoen
sivujokiin. Lailla Kyrönjoen erityissuojelusta (1139/1991) on kielletty vesilain
mukaisen luvan myöntäminen uusien vesivoimalaitosten rakentamiseen Kyrösjoen
keski- ja alajuoksulle. Koskien suojelulailla (35/1987) luvan myöntäminen mm. Iijoen keskijuoksun koskiin ja joukkoon erillisiä koskia useissa eri vesistöissä on lailla
kielletty. (Energiateollisuus 2005)

14

3 SÄHKÖPÖRSSI
Pohjoismaiset avoimet sähkömarkkinat tarvitsevat jonkin markkinaympäristön,
missä kuluttuja sekä sähköntuottajat kohtaavat. Kaupankäyntimekanismi sekä
tasehallinta muodostavat markkinaympäristön. Pohjoismaisen markkinaympäristön
muodostavat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Viro. Koska maiden ja alueiden
välillä on siirtorajoituksia, niin markkinat ovat jaettu erillisiin hinta-alueisiin. Norjassa
hinta-alueita on viisi, Ruotsissa neljä, Tanskassa kaksi ja Suomessa sekä Virossa
yksi hinta-alue. (Partanen 2010)

Ennen kuin sähkömarkkinat muuttuivat avoimeksi Pohjoismaissa, niin kullakin
valtiolla

oli

oma

säännelty

markkina-alueensa.

Sähköenergian

toimitti

loppuasiakkaalla aiemmin aina paikallinen sähköyhtiö. Nykyään sähköenergian
myyminen on kilpailtua liiketoimintaa, kun taas sähkönsiirto on alueellinen monopoli
kuten ennenkin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että loppukäyttäjä voi kilpailuttaa
sähköenergiayhtiönsä. Näiden uudistusten myötä sähköpörssi sai alkunsa ja se
alkoi toimimaan rinnan kahdenvälisten sopimusten kanssa. (Partanen 2010)

Nord Pool toimii yksin Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Nord Pool on vastuussa
sähkönhinnan laskemisesta. Vuonna 1991 sähkömarkkinat avautuivat ensi kertaa
Norjassa. Tuolloin sähköenergian tuotanto sekä sähkönsiirto eriytettiin itsenäisiksi
yhtiöiksi ja samalla Norjaan perustettiin paikallinen sähköpörssi. Vuonna 1995
Suomi seurasi perästä kun markkinalain vapauttaminen pantiin täytäntöön.
Nykytasolle sähkömarkkinat saatiin vuonna 1997. (Purasjoki 2006)

Vesivoimalla tuotetun sähköenergian osuus kokonaistuotannosta on hyvin
merkittävä. Sähkön kulutuksen suuri volatiliteetti eli vaihtelu ovat merkittävimmät
erityispiirteet Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sääolosuhteilla on myös suuri
vaikutus sähkön tuotantoon sekä kulutukseen. Sateet vaikuttavat merkittävästi
vesivarantoihin ja puolestaan kylmä ilma nostaa lämmityskuluja. (Partanen 2010)
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3.1 Hinnan muodostuminen
Loppuasiakkaan

sähkön

hinta

muodostuu

sähkönsiirron

kustannuksista,

sähköenergian hankintakustannuksista sekä veroista. Hankintahinnalta muodostuu
sähköenergian hinnasta sekä myyntityön aiheuttamista kuluista. Sähkönsiirron
kustannukset muodostuvat kantaverkossa, alueverkossa sekä jakeluverkossa
siirtämiseen kuuluvista kustannuksista. (Partanen 2010)

Suomessa sähkön hinta oli yksi Euroopan edullisimmista jo ennen markkinoiden
avautumista. Markkinoiden avautumisen myötä hinta laski edelleen. Vuonna 2002
sähkönhinta lähti jyrkkään nousuun, mikä johtui pitkälti siitä, että Pohjoismaiden
vesitilanne oli huono. Verotuksella oli myös osansa tässä hinnan nousussa mutta
vesivarannot näytti pääroolia. (Adato 2004)

Sähköpörssissä kaupankäynti tuotteet ovat fyysisiä tuotteita, jotka johtavat sähkön
toimitukseen tai finanssituotteita. Elspot- ja Elbas-markkinat ovat tarkoitettu
fyysisille kaupankäynti tuotteille. Finanssituotteissa kaupankäynti ei johda
sähköenergian

fyysiseen

toimitukseen,

vaan

selvitys

tehdään

rahalla.

Referenssihintana selvityksessä käytetään sähköpörssin Elspot-markkinahintaa.
Finanssituotteilla

sekä

sähköntoimittajat,

että

kuluttajat

voivat

suojautua

sähkönhinnan nousua vastaan. (Partanen 2010)

3.2 Elspot-markkinat
Sähköpörssin päivittäinen kaupankäynti tapahtuu sähkön osto- ja myyntitarpeiden
perusteella.

Energian

hankkijat

päättävät

kuinka

paljon

he

tarvitsevat

sähköenergiaa, jotta he tyydyttävät asiakkaittensa tarpeen. Puolestaan energian
myyjän täytyy päättää kuinka paljon se kykenee sähköenergiaa tuottamaan ja millä
kustannuksella. Jotta vastapuoliriskiltä vältytään sähkökaupassa, niin myynti- sekä
ostotarjouksen tehdään suljettuna kaupankäyntinä. Näin ollen osapuolet eivät siis
tiedä toistensa tarjouksia. Markkinat sulkeutuu joka päivä klo 12 Keski-Euroopan
aikaan,

jolloin

tulevan

vuorokauden

tarjoukset

tulee

jättää.

Fyysiset

sähköntoimitukset tulevalla vuorokaudella aloitetaan aina 00.00 Keski-Euroopan
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aikaa. Elspot-markkinoilta hankitaan noin 70 % kokonaiskulutuksesta. (Partanen
2010), (Nord Pool Spot 2011/1)

Sähkön kysynnän ja tarjonnan kaavio on esitetty kuvassa 3.1. Kysynnän ja
tarjonnan seurauksena sähkön tukkuhinta lasketaan pörssissä myynti- sekä
ostotarjousten perusteella. Kun kaikki tarjoukset yhdistetään kahdeksi kuvaajaksi,
niin löydetään yhtymäkohta joka vastaa toimitettavan sähköenergian määrää sekä
sähkön spot-hinnan.

Kuva 3.1: Sähköenergian kysyntä ja tarjonta. (Partanen 2010)

Tällä menetelmällä muodostetaan jokaisen tunnin oma spot-hinta sähkölle. Tätä
hinnoittelumallia

kutsutaan

marginaalihinnoitteluksi.

Kysynnän

ja

tarjonnan

leikkauspiste merkitsee kalleimman sähköenergian tuotantomuodon muuttuvia
keskimääräiskustannuksia.

Järjestelmällä

pystytään

sähköenergiaa tuotetaan aina kustannustehokkaasti.
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takaamaan

se,

että

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähkötuotetaan tuotantomuoto järjestyksessä
vesivoima, ydinvoima, sähkön ja lämmön yhteistuotan eli CHP, hiililauhde,
öljylauhde ja kaasuturbiinit. Tämä edellä mainittu asia on havainnollistettu kuvassa
3.2. Jokainen sähkön myyjä saa määrätyn spot-hinnan riippumatta siitä, mikä on
tuottajan tuotantotapa. (Partanen 2010)

Kuva 3.2: Eri tuotantomuotojen tuotantokustannukset (Partanen 2010)

3.3 Elbas-markkinat
Vuonna 1999 perustettiin Elbas-markkinat, jotka tulivat täydentämään Elspotmarkkinat. Poiketen Elspot-markkinasta, Elbas-markkinoilla kauppaa käydään
ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Kaupankäynti jatkuu aina tuntia
ennen fyysisen sähköenergian toimitukseen asti. Kun Elspot-markkinat sulkeutuu
klo 12, niin joillakin toimijoilla voi olla edelleen tarve käydä kauppaa senkin jälkeen.
Elbas-markkinoilla voidaan tasoittaa tämä tilanne. (Kalatie 2006)

Vaikkakin suurin osa kulutuksesta saadaan tasapainoon Elspot-markkinoilla, niin
aina voi tulla odottamattomia tilanteita. Odottamattomien tilanteiden seurauksena
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sähköntoimitusten määrä voi muuttua oleellisesti. Tällaisia tapauksia voivat olla
esimerkiksi,

että

vesivoimalaitoksella

joudutaan

ottamaan

huoltokatko,

ydinvoimalaitos joudutaan ajamaan pikaisesti alas tai tuuliolosuhteet ovat
muuttuneet

merkittävästi.

Näissä

edellä

mainituissa

tapauksissa

sähköntoimitukseen tulee merkittäviä muutoksia. Elbas-markkinat ovat tarkoitettu
juuri tällaisten tilanteiden hallintaan. Elbas-markkina hinta muodostuu parhaimpien
ostotarjousten ja edullisimpien myyntitarjousten järjestyksessä. Tulevaisuudessa
kun tuulivoiman osuus Suomessa ja Pohjoismaissa kasvaa, niin Elbas-markkinat
tulevat myös kasvamaan. (Nord Pool Spot 2011/2)

3.4 Pörssin ulkopuolinen kauppa
Pohjoismaisilla

sähkömarkkina

myydään

sekä

ostetaan

sähköenergiaa

sähköpörssin ulkopuolelta. Näitä markkinoita kutsutaan OTC-markkinoiksi (Over the
Counter). OTC-markkinoilla sähkösopimukset tehdään joko kahden kumppanin
välillä tai jonkin välitysyhteisön avustuksella. OTC-markkinoilla tehdään paljon
pitkäaikaisia kahdenkeskeisiä

sähköntoimituksen hankintasopimuksia

omien

perustarpeiden kattamiseksi. OTC-markkinoilla välittäjät tarjoavat sekä räätälöityjä
että valikoituja sopimuksia kuluttajille. Etuna on se, että pystytään määrittelemään
erittäin tarkasti mitä sopimus sisältää. Kun sopimuksen tekee sähköpörssin kautta,
niin silloin ei ole vastapuoliriskiä. OTC-markkinoilla riski on olemassa ja tämä
johtuukin siitä, että kuinka hyvin solmittua sopimusta noudatetaan. (Kalatie 2006),
(Partanen 2010)

Nord Pool tarjoaa selvityspalveluita pohjoismaisille OTC-markkinoille, joka
pienentää

oleellisesti

kaupanriskiä.

OTC-markkinat

ovat

erittäin

aktiiviset

pohjoismaissa ja Nord Pool toimii vastapuolena noin 80 % standardoiduista
johdannaisista. Muille, kun standardoiduille johdannaisille Nord Pool ei tee
selvityspalveluita. (Kalatie 2006)
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3.5 Finanssimarkkinat
Sähkömarkkinoilla toimiminen sisältää suuria riskejä sähkön hinnan suuren
volatiliteetin vuoksi, jonka vuoksi on tärkeää suojautua. Nord Poolin ELTERMINjohdannaismarkkinoilla käydään kauppaa finanssituotteilla. Futuurit, Forwardit ja
optiot ovat sähköpörssin finanssituotteita. Finanssituotteiden hinnat määräytyvät
sähköpörssin

sport-hintojen

mukaan,

vertailuhintana

on

aina

kulloinenkin

systeemihinta.

Finanssituotteilla kaupankäynti tapahtuu nettoarvon tilityksenä eli rahallisena
selvityksenä.

Finanssituotteiden

kaupankäyntiin

ei

siis

sisälly

fyysisen

sähköenergian toimitus. Futuurit ja forwardit sitovat molempia osia puolia.
Sopimuksen voi ostaa tai myydä eteenpäin.

Futuurisopimuksen rahallinen tilitys aloitetaan välittömästi kun sopimus on tehty ja
sitä

päivitetään

joka

päivä

aina

viimeiseen

voimassaolo

päivään

asti.

Futuurisopimuksilla suojataan sähkönhinnan nousun riskit lyhyellä aikajaksolla.
Nord Pool tarjoaa päivä- ja viikkofutuureita. Päiväfutuurit ovat tarkoitettu seuraavalle
seitsemälle päivälle ja viikkofutuurit puolestaan seuraaville kuudelle viikolle.
Forwardeilla käydään kauppaa seuraaville kuukausille, neljännesvuosille tai jopa
seuraaville vuosille sähkön keskihinnoista. (Kalatie 2006), (Partanen 2010)

Optiota on olemassa sekä myynti- että osto-optioita ja näillä tuotteilla hankintaan
oikeus tai velvollisuus myydä forwardi ennalta sovittuun hintaan. Optiosta
maksetaan tai ansaitaan aina preemio. Nord Pool tarjoaa markkinaosapuolille
eurooppalaisia optiota, jotka voidaan toteuttaa vain erääntymispäivänä. Kun optio
erääntyy, uusi optio sarja lasketaan pörssissä liikkeelle. (Partanen 2010)

3.6 Säätösähkömarkkinat
Säätösähkömarkkinat
ratkaisevasti.

poikkeavat

merkittävästi

Säätösähkömarkkinoilla
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aiemmin

esitetyistä

kaupankäyntimekanismia

hyvin

ylläpitää

järjestelmävastaava, joka on aina toinen kaupankäynnin osapuoli. Fingird pitää yllä
Suomen

säätösähkömarkkinoita,

säätökapasiteettia

vaikkakin

tehotasapainon

Fingridillä

ei

ylläpitämiseksi.

ole

omaa

Ylläpidettävät

säätösähkömarkkinat Suomessa on osa koko ylläpidettävää yhteispohjoismaista
säätösähkömarkkinoita.
halutessaan

Säätökykyiset

säätökapasiteettia

voimalaitoksen

säätötarjouksilla

voivat

tarjota,

järjestelmän

niin

ylläpitäjälle.

Säätökykyisellä voimalaitoksella ymmärretään sitä, että säätöteho on nopeasti
saatavissa. Vesivoimalaitos soveltuu myös säätösähkömarkkinoille loistavasti,
erinomaisen säätökyvyn ansiosta. Säätösähkömarkkinoilla tarjouksia voidaan tehdä
sekä ylös- että alassäädöistä. (Sähkömarkkinat 2010), (Fingrid 2010/2)
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4 SÄHKÖN HINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
4.1 Sähkön kulutus
Sähkön kulutus on jatkuvasti kasvussa yhteispohjoismaiselle sähkön markkinaalueella ja sen arvioidaan jatkuvan kasvua edelleen. Vaikka Suomessakin on
tehtaita ajettu ajas, niin siitäkin huolitamma yleinen trendi on, että sähkön
kulutuksen kehittyminen on ylöspäin. Suomen energia vision 2030 julkaisun
mukaan, Suomen sähkön kulutus tulee nousemaan hiljalleen vuoteen 2030 asti,
kuva 4.1 mukaisesti.

Kuva 4.1: Sähkön hankinnan rakenne (VTT 2011)

Talouden kehityssuunnille on vaikutusta sähkönkulutuksen kehittymiseen, mutta
kuten kuvasta voidaan todeta, niin kulutus on kasvamassa. Kokonaissähkön
kulutuksesta noin puolet on teollisuuden kuluttamaan sähköenergiaa, kolmas osa
kotitalouksien kulutusta. Koska pohjoismaissa on hyvin paljon sähkölämmitteisiä
kiinteistöjä, niin lämpötilalla on merkittävä vaikutus kokonaissähkönkulutukseen
sekä hintaan. Sähkön hintaan vaikuttaa myös erityisesti vesitilanne, jolla on iso
vaikutusta säätösähkömarkkinoille.

Yleisesti, sähkönkulutus on suurempaa

päiväsaikaan verrattuna yöaikaan tai viikonloppuihin. Näillä asioilla on myös
vaikutusta sähkön systeemihintaan.
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Vaikka metsäteollisuudella kuluttaa todella paljon sähköenergiaa, niin sen
kulutuksella ei juurikaan ole vaikutusta kulutuksen ja tuotannon tasapainoon on
laitos käynnissä tai ei. Tämä johtuu siitä, että useat tehtaat kykenevät tuottaa
itseoman sähköenergian ja joskus jopa myymään sitä markkinoille. (Keskikallio
2003)

4.2 Lämpötila
Ulkolämpötila on suurin yksittäinen sähkönkulutukseen liittyvä tekijä. Ainakin
Suomessa merkittävä määrä kotitalouksista on sähkölämmitteisiä ja näiden
lämmityksellä on suora vaikutus sähkönkulutukseen. Kun ulkona vallitseva
lämpötila laskee, niin sisälämpötilaa joudutaan nostamaan, jotta saadaan pidettyä
haluttu sisälämpötila. Kuten kuvasta 4.2, nähdään niin aikajaksolla 17.11.2013 –
17.11.2014 suurinta kulutus on ollut tammi-helmikuun vaihteessa 2014. Kun
sähkönkulutus kasvaa tai siinä tulee huippu, niin sähkö joudutaan monesti
tuottamaan epäedullisen menetelmin kuten kaasuturbiineilla ja muilla fossiilisilla
polttoaineilla. Toinen vaihtoehto on tuontisähkö, joka on todennäköisesti myös
arvokasta kun kylmällä. (Keskikallio 2003)

Kuva 4.2: Sähkön kulutus aikajaksolla 17.11.2013 – 17.11.2014
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5 VESIVOIMALAITOS
5.1 Vesivoimalaitos yleisesti
Vesivoimalaitokset

voidaan

jakaa

käyttötavan

jokivoimalaitoksiin,

säännöstelyvoimalaitoksiin,

tai

säännöstelyn

mukaan

pumppuvoimalaitoksiin

sekä

vuorovesivoimalaitoksiin. Jokivoimalaitoksella hoidetaan sähköverkon lyhytaikaiset
säädöt

ja

se

on

rakennettu

nimensä

mukaisesti

jokeen

patoamalla.

Säännöstelyvoimalaitos on rakennettu ison säännöstelyaltaan läheisyyteen.
Laitoksissa, jossa turbiini voi toimia myös pumppuna kutsutaan pumppulaitoksiksi.
Pumppulaitoksissa vettä pumpataan toisinaan voimalaitoksen lävitse takaisin
yläaltaaseen. Voimakkaan vuorovesivaihtelun alueella olevaan lahteen voidaan
rakentaa

vuorovesivoimalaitos.

pumppuvoimalaitosta.

Suomessa

ei

ole

yhtään

vuorovesi-

tai

Tyypillisen jokivesivoimalaitoksen periaate on esitetty

kuvassa 5.1.

Kuva 5.1: Vesivoimalaitoksen periaatekuva. 1 = Yläallas ja välpät, 2 = Tuloputki,
3 = Turbiini, 4 = Generaattori, 5 = Imuputki, 6 = Ala-allas (Energiatollisuus 2005)

Vesivoimalaitoksen pääkomponentteihin kuuluvat putouskorkeuden keskittämiseen
tarkoitetut patorakenteet joiden välissä on potentiaalienergiaa. Potentiaalienergia
muutetaan liike-energiaksi kun yläaltaan vesi juoksutetaan voimalaitoksen turbiinin
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lävitse. Turbiini puolestaan pyörittää generaattoria, jonka tehtävä on muuttaa
turbiinin aiheuttama liike-energia sähköenergiaksi. Tätä asiaa on kuvatta yllä
olevassa kuvassa 5.1 (Ryti 1957)

5.2 Vesivoimalaitoksen ominaisarvoja
Vesivoimalaitoksen rakennevirtaamaksi kutsutaan sitä maksimivesimäärää, joka
menee

vesivoimalaitoksen

kaikkien

turbiinien

lävitse.

Vesivoimalaitoksen

rakennusvirtaama QR voidaan määritellä yhtälön 4 mukaisesti:
𝑄𝑅 = 𝑀𝑄 𝑅

(4)

missä,
MQ on keskivirtaama
R on rakennusaste

Vesivoimalaitoksen teho on puolestaan suoraan verrannollinen turbiinien lävitse
kulkevaan virtaamaan sekä yläaltaan ja ala-altaan väliseen putouskorkeuteen.
Turbiinilla on suurin vaikutus vesivoimalaitoksen tuottamaan tehoon, koska
teoreettiseen tehoon vaikuttavat komponentit ovat suoraan yhteydessä siihen,
kuinka turbiini käsittelee virtaaman ja putouskorkeuden.

Varsinkin jokivoimalaitoksissa teoreettinen teho ei ole kaikkina ajanhetkinä vakio
vaan

se

voi

vaihdella

merkittävästi.

Jokivoimalaitokseen

teoreettiseen

potentiaalitehoon vaikuttaa muun muassa, säännöstely altaat sekä vuotuiset
sademäärät. Esimerkiksi keväällä tulvaaikaan, jos joen lähettyvillä ei ole
säännöstelyaltaita,

niin

todennäköisesti

osa

virtaamasta

joudutaan

ohijuoksuttamaan. Tällöin turbiineja ajetaan täydellä teholla. Vastaavasti jos kesällä
joessa ei välttämättä ole paljoakaan vettä, niin turbiinien lävitse juoksutetaan
minimimäärä vettä, joka on pakko ajaa lävitse. Näillä molemmilla edellä mainituilla
tapauksilla on myös vaikutusta sekä virtaamaan, että myös putouskorkeuteen.
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Tarkan tehon laskeminen vesivoimalaitokselle on hyvin haastavaa, kuten Jarmo
Perttula

kirjassaan

toteaa.

(Perttula

2000)

Mutta

yksinkertaistettuna

vesivoimalaitoksen teho P saadaan yhtälöstä 5:
𝑃 = 𝑄∗𝐻∗ρ ∗g∗ ɳ

(5)

missä,
P on teho

(W)

Q on virtaama

(m3/s)

H on putouskorkeus

(m)

ρ on vedentiheys

(kg /m3)

g on maanvetovoima

(m/s2)

ɳ on turbiini hyötysuhde

(%)

Kuten tästä yllä mainitusta yhtälöstä voidaan havaita, niin muuttuvina tekijöinä ovat
ainoastaan virtaama sekä putouskorkeus. (Huhtinen, 2013)

5.3 Vesivoimaturbiinit Suomessa
Vesivoimalaitoksissa turbiinien tarkoitus on muuttaa veden potentiaalienergia
mekaaniseksi työksi ja edelleen sähköenergiaksi. Vesivoimalaitosten generaattorit
joudutaan suunnittelemaan täysin turbiinin ominaisuuksien mukaisesti. Suomen
vesivoimalaitoksissa putouskorkeudet ovat pääsääntöisesti pieniä ja näihin soveltuu
parhaiten myöhemmin esiteltävä Kaplan-turbiini. Suomessa on käytössä myös
Francis-turbiineja muun muassa Suomen suurimmassa vesivoimalaitoksessa
Imatralla. Alla olevassa kuvassa 5.2 on havainnollistettu mille putouskorkeudelle ja
mille teholle Kaplan-turbiini (keltainen) sekä Francis-turbiini (sininen) soveltuvat.
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Kuva: 5.2: Turbiinit valitaan virtaamaan sekä putouskorkeuden perusteella
(ČKD Blansko 2014)

5.3.1 Kaplan
Itävaltalainen Tekniikan tohtori Viktor Kaplan alkoi systemaattisesti etsimään
ratkaisua pienemmän pyörimisnopeuden omaaville vesiturbiineille. Tohtori Kaplan
työskenteli professorina Brnon yliopistossa ja vuonna 1912 hänen tutkimukset
alkoivat tuottaa tulosta. Kaplanin keksimä uusi juoksupyörä oli malliltaan potkuri,
joka oli varustettu kääntyvillä siivillä. Monet turbiinivalmistajat pitivät Kaplanin
keksintöä hyvin utopisena ja väittivät, että tällaista turbiinia on mahdoton valmistaa.
Vuonna 1918 valmistettiin kuitenkin ensimmäinen Kaplanin-nimeä kantava
vesiturbiini, joka on esitetty kuvassa 5.3. (Perttula 2000)
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Kuva 5.3: Kaplan-turbiini (ČKD Blansko 2014)

Kaplan turbiineja käytetään pienemmissä putouskorkeuksissa kuin Francisturbiineja. Suurimmat yksittäiset Kaplan-turbiinit ovat teholtaan yli 200 MW,
Suomessa suurimmat Kaplan-turbiinit ovat teholtaan yli 70 MW. Kaplan-trubiinit
soveltuvat erinomaisesti Suomen vesivoimalaitoksille, koska putouskorkeudet ovat
pääsääntöisesti pieniä. Kaplan-turbiineja on asennettu 2 metristä noin 70 metrin
putouskorkeuksiin. Suomen vesivoimalaitosten yli 10 MW vesivoimakoneista
Kaplan-turbiini on selvästi tyypillisin turbiini-malli. Myös Melon vesivoimalaitoksella
on Kaplan-turbiinit käytössä. (Perttula 2000)

5.3.2 Francis
Francis-turbiini on alun perin patentoitu Samuel Dowin toimesta, mutta BrittiläisAmerikkalainen insinööri James Bicheno Francis kehitti sitä edelleen ja tänä päivä
turbiinin tyyppi kantaa hänen nimeään. Suomessa isoimmissa vesivoimalaitoksissa
Francis-turbiinit ovat harvinaisempia, koska Francis-turbiinin paras hyötysuhde
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saavutetaan suurissa putouskorkeuksissa. Suuret Francis-turbiinit tehdään Kaplanturbiinien tavoin pystyakselisiin koneisiin, joissa tehot voivat yltää aina tuhanteen
megawattiin asti. Kuvassa 5.4 esitetty Francis-turbiini on rakenteeltaan varsin
yksinkertainen, joka tekee niistä myös käyttövarmoja. Francis- ja Kaplan-turbiineja
on mahdollista käyttää sekä turbiinina, että pumppuna.

Kuva 5.4: Francis-turbiini (ČKD Blansko 2014)

5.4 Generaattori
Generaattori on pyörivä sähkökone, jonka tarkoitus on muuttaa turbiinilta saatu
mekaaninen liike-energia sähköenergiaksi. Generaattorityyppejä on olemassa
paljon erilaisia mutta tyypillisimmät generaattorit ovat epätahti- ja tahtigeneraattorit.
Tässä työssä tarkastellaan vesivoimalaitoksen tahtigeneraattoria. Generaattorin
pääkomponentit ovat staattori sekä roottori, jotka esitellään yksityiskohtaisemmin
myöhemmin tässä työssä.
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5.4.1 Tahtigeneraattorit
Sähkövoimajärjestelmän
generaattorit.

merkittävimpiä

Erityisesti

tahtigeneraattoreita,

joilla

yksittäisiä

suuritehoissa
on

erinomainen

komponentteja

voimalaitoksissa
hyötysuhde.

ovat

käytetään

Suurimman

osan

sähköverkkoon tuotetusta tehosta syötetään sinne juuri tahtigeneraattoreilla.
Generaattorin toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon. Kun liikkuva
magneettikenttä

leikkaa

johdinta,

niin

johtimeen

muodostuu

jännite.

Sähkömagneettiseen induktion muodostaan jännitteeseen voidaan vaikuttaa
generaattorilla kahdella eri tavalla. Joko liikutetaan johdinta magneettikentässä tai
muutetaan paikalla olevan johtimen magneettikenttää. Tahtigeneraattoreissa
magneettikenttä

muodostetaan

joko

kestomagneettinavoilla

tai

ulkoisesti

magnetoituvilla magnetointinavoilla. Korkean hyötysuhteen tahtigeneraattoreissa
kuten isoimmissa vesivoimageneraattoreissa on ulkoisesti magnetoidut navat,
joiden

magnetointi

tapahtuu

tasavirralla.

Tasavirta

synnyttää

roottorin

magnetointinapoihin pysyvän magneettivuon silloinkin kun roottori pyörii. Roottorin
magnetointinapoihin magneettivuota kutsutaankin päävuoksi. (Aura 1996)

Generaattorin toista päätä eli turbiinia voi tässä tapauksessa pyörittää useampikin
eri energian lähde kuten höyry-, kaasu- tai vesiturbiini. Tahtigeneraattori pyörii
nimensä mukaisesti ja täsmällisesti sähköverkon kanssa samassa taajuudessa.
Juuri tästä johtuen tahtigeneraattorin pyörimisnopeus on suoraan verrannollinen
sähköverkon taajuuteen. Tahtigeneraattorin pyörimisnopeus säädetään turbiinilla,
joka on saatava pyörimään nimellispyörimisnopeuttaan ennen kuin tahtigeneraattori
voidaan tahdistaa sähköverkkoon. Vesivoimakoneessa generaattorin tehoa
säädetään turbiini läpijuoksevan veden määrällä sekä magnetoinnin säädöillä.
Ennen verkkoon kytkemistä ja tahdistamista tahtigeneraattorin napajännite on
säädettävä päämuuntajan nimellisjännitteen suuruiseksi. Tahtigeneraattoreiden
tehtävä on tuottaa sähköverkkoon pätötehoa sekä säädellä loistehon tuottoa ja
kulutusta ulkoisen magnetoinnin avulla. Tässä työssä keskitytään ainoastaan
vesivoimageneraattoreihin, koska tutkittava kohde on vesivoimalaitos. (Aura 1996)
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Suurimmillaan tahtigeneraattoreiden tehot voivat olla yli 1000 MVA ja niiden
nimellisjännite 10-30 kV. Vesivoimalaitosten tahtigeneraattorit ovat Suomessa
poikkeuksetta kolmivaihegeneraattoreita ja niiden kylmäpää on kytketty tähteen.

Edellä kerrottiin, että tahtigeneraattorit pyörivät täsmälleen verkon taajuutta, joten
laskukaava tahtigeneraattorin nimellispyörimisnopeudelle n on yhtälön 6 mukainen:
𝑛=

60 ∗ 𝑓
𝑝

(6)

missä,
f = sähköverkontaajuus (50 Hz)
p = napaparien lukumäärä

esimerkiksi jos tahtigeneraattorissa on 44 magnetointinapaa, kuten Melon G1 on,
niin sen pyörimisnopeus on silloin:
𝑛=

Tämä

60 ∗ 50
= 136,4 𝑟𝑝𝑚
22
on

erittäin

tyypillinen

pyörimisnopeus

Suomen

vesivoimalaitosten

tahtigeneraattoreille. Koska putouskorkeuden on pieniä ja vesimäärät kohtuullisen
suuria, niin koneet suunnitellaan 100 - 200 rpm pyörimisnopeudelle Suomessa.
Tällaiseen käyttöön Kaplan-turbiinit ovat erinomaisia. (Paavola 1968)

Vesivoimageneraattoreissa tahtikoneen roottorin rakenne tyypiltään avonapa, joka
tarkoittaa sitä, että tahtigeneraattorin roottorin magnetointinavat on sijoitettu
roottorin ulkokehälle, eikä kehän sisään. Kuvassa 5.5 on esitetty avonapakoneen
rakenne. (Paavola 1968)
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Kuva 5.5: 2-napaisen umpinapakoneen ja 4-napaisen avonapakoneen roottorin
rakenne. (Korpinen 1998)

Staattorin käämitys suunnitellaan aina vastaamaan roottorin napalukua. Staattorin
käämitykset kytketään sarjaan vaiheittain siten, että niihin magnetoituu S- ja N-napa
vuorotellen. Tässä tapauksessa S-napa on positiivinen plusnapa ja N-napa on
negatiivinen miinusnapa. Jotta staattoriin saadaan indusoitumaan mahdollisimman
tasainen siniaalto, niin roottorin napojen kengät tulee muotoilla kaareviksi ja
staattoria käämitystä myötäileviksi. Napojen muotoilun vuoksi staattorin ja roottorin
välinen ilmaväli ei pysy jatkuvasti vakiona. Vesivoimageneraattoreiden halkaisijat
voivat olla useita metrejä ja ilmavälit ovat noin 12-16 mm.

Umpinapaisten tahtigeneraattoreiden magnetointinavat sijoitetaan roottorin akselin
suuntaisiin uriin. Umpinapakoneita käytetään yleisesti höyryturbiineissa joiden
pyörimisnopeudet ovat 1500 rpm tai jopa 3000 rpm. Nämä ovat rakenteeltaan hyvin
päinvastaisia kun vesivoimageneraattorit. Umpinapakoneiden roottori voi olla hyvin
pitkä ja staattorin halkaisija pieni. Lisäksi umpinapakoneet ovat vaaka-akselikoneita.
Vesivoimageneraattorit ovat pääsääntöisesti pysty-akselikoneita, joiden akselit
tuetaan kannatus- ja ohjauslaakereilla. Yleensä tahtigeneraattorissa on yksi tai
kaksi ohjauslaakeria sekä kannatuslaakeri joka voi olla roottorin ylä- tai alapuolella.
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5.5 Tahtikoneen roottorin napojen magnetointi
Roottorin magnetointinavat tahtigeneraattoreissa on suunniteltu siten, että ne
muodostavat
muotoisen

staattorinkäämitykseen
jännitteen.

Kun

turbiinilla

mahdollisimman
pyöritetään

puhtaan
roottoria

siniaallon
ja

samalla

magnetointinapoihin syötetään tasavirtaa joka muodostaa magneettivuon, niin sen
vuoviivat leikkaavat staattorikäämityksen ja silloin staattorin syntyy sinimuotoinen
vaihtojännite. Roottorin magnetointitapoja on isoilla vesivoimageneraattoreilla vain
kaksi. Ne jaetaan harjallisiin sekä harjattomiin tahtikoneisiin.

5.5.1 Harjallinen magnetointi
Harjallinen magnetointi on vesivoimalaitoksissa lähes poikkeuksetta tänä päivänä
staattinen. Staattisella magnetoinnin tarkoitetaan sitä, että roottorin navoille tuotava
magnetointivirta tuodaan sille erillisestä säädettävästä järjestelmästä, vanhan
herätinkoneikon sijaan.

Magnetointilaitteisto koostuu:


Magnetointimuuntajasta



Staattisesta kolmivaiheisesta tasasuuntaajasta



Ohjaus-, säätö- ja sytytysjärjestelmästä



Kentänheikennysjärjestelmästä



Suojaus- ja valvontajärjestelmästä

Magnetointijärjestelmää voidaan syöttää myös ulkoisesta sähköverkosta, mutta
vesivoimageneraattoreissa, jännite otetaan suoraan generaattorin kiskoista.
Generaattorin tuottama kolmivaihe vaihtosähkö viedään magnetointimuuntajalle.
Magnetointimuuntajassa jännitettä pienennetään sopivaksi magnetointilaitteistoa
varten.

Magnetointilaitteistossa

vaihtojännite

tasasuunnataan ja

säädetään

halutuksi sekä johdetaan haluttu tasasähkö roottorin liukurenkaiden välityksellä
magnetointinavoille. Staattisen magnetoinnin periaate on esitetty kuvassa 5.6.
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Koska staattinen magnetointijärjestelmä toimii generaattorin tuottamalla sähköllä,
niin

käynnistysvaiheeseen

tarvitaan

herätysvirtaa.

Herätysvirta

saadaan

magnetointilaitteistoon asennetusta akustosta. Herätysvirran tarkoitus on herättää
generaattori, jotta se pystyisi tuottamaan energiaa sähköverkkoon sekä tuottamaan
oman magnetointijännitteensä.

Kuva 5.6: Staattisen magnetoinnin periaate (McCown 1999)

Aiemmin vesivoimageneraattoireita magnetoitiin tasasähkömagneetin avulla mutta
ne ovat tulleen nyt staattisen magnetoinnin syrjäyttämiksi. Staattinen magnetointi
on hyvin luotettava, lähes huoltovapaa sekä säätöominaisuuksiltaan hyvä.
Dynaamisesti haastaviin käyttökohteisiin staattinen magnetointi sopii erinomaisesti,
koska napakäämien virtoja voidaan säätää nopeasti. Harjallisen magnetoinnin
haittapuolena on liukurenkaiden ja hiilien jatkuva huollon tarve sekä hiilen
aiheittama hiilipöly. Hiili on johtavaa ainetta ja se voi aiheuttaa esimerkiksi
roottorissa

maasulkuhälytyksiä.

Liukurenkaat

voivat

magnetointivirran suuruutta. (McCown 1999), (K-INEM 2014)
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myös

rajoittaa

5.5.2 Harjaton magnetointi
Tänä päivänä vesivoimageneraattoreiden magnetointiin on toinenkin varteen
otettava vaihtoehto. Harjaton magnetointi on nykyään yksi käytetyimmistä
magnetointi menetelmistä vesivoimalaitoksilla. Nimensä mukaisesti harjattomassa
magnetoinnissa

ei

tarvita

liukurenkaita

ja

hiiliharjoja

magnetointivirran

toimittamiseksi roottorin navoille. Magnetointiin tarvittava energia tuotetaan
generaattorin akselilla, jonka jälkeen se tasasuunnataan roottorilla olevalla
tasasuuntaajalla.
Harjattoman magnetoinnin pääkomponentit:


syöttävä verkko



magnetointikonetta ohjaava tyristoritehoaste



magnetointikone



pyörivän kolmivaiheinen dioditasasuuntaaja



napakäämivirran säätöjärjestelmä

Vaihtosähkögeneraattori toimii herättimenä harjattomassa magnetointilaitteistossa.
Vaihtosähkögeneraattorin
staattorissa.

Roottorissa

magnetointikäämitys
sijaitsee

sijaitsee

kolmivaiheinen

herätinkoneen

ankkurikäämitys,

johon

indusoidaan jännite. Roottorissa oleva pyörivä diodeista tehty tasasuuntaussilta
tasasuuntaa magnetointijännitteen ennen kuin se toimitetaan varsinaiselle
generaattorin
sähkö

magnetointikäämitykselle.

saadaan

Herätinkoneen

kestomagneettigeneraattorilta.

magnetointikäämeihin

Varsinaisen

generaattorin

jännitteensäätäjä tarkoitus on ohjata herättimen tuottaman magnetointijännitteen
suuruutta tyristorin sytytyskulmaa muuttamalla. Juuri tyristorisillan sytytyskulma
määrääkin

tasavirran

magnetointikäämeihin.

suuruuden,
Kyseisellä

joka

menetelmällä

johdetaan

herätinkoneen

magnetointikentän

suuruus

pystytään määrään toivotun magnetointivirran mukaiseksi. Toinen vaihtoehto on,
että teho otetaan ulkoisesti sähköverkosta. Oli tehonsyöttötapa magnetointiin kumpi
tahansa, niin automaattinen jännitteensäädin (AVR) löytyy teholähteen perästä.
Harjattoman magnetoinnin periaate on esitetty kuvassa 5.7.
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Kuva 5.7: Harjattoman magnetoinnin periaate (McCown 1999)

Harjattoman magnetoinnin etuina ovat hiiliharjattomuus sekä vähenevä huollon
tarve. Järjestelmä on todettu hyvin luotettavaksi ja sen vuoksi se soveltuukin hyvin
huoltovapaisiin

kohteisiin.

Haittapuolena harjattomassa magnetoinnissa on

rajallisempi käyttödynamiikka, joka ei ole samalla tasolla kuin harjallinen
magnetointi. Yksi harjattoman magnetoinnin eduista on myös sen riippumattomuus
sähköverkossa tapahtuvista häiriöistä, siinä tapauksessa kun magnetointijännite
tuotetaan

herätinkoneen

avulla.

Harjattoman

magnetoinnin

napajännitteen

nousuaika on hieman pidempi kuin harjallisella magnetoinnilla. Kantaverkkoyhtiö
Fingrid asettavat omat vaatimuksensa napajännitteen nousulle ja tällä asialla voi
olla vaikutusta, että mikä magnetointijärjestelmä valitaan. (McCown 1999), (K-INEM
2014)

5.5.3 Magnetoinninsäätö kuormitettuna
Tahtikoneen ollessa kytkeytyneessä sähköverkkoon ja sähköverkon ollessa jäykkä
ei

magnetointivirtaa

kasvattamalla

saada

napajännitettä

muutettua.

Magnetointivirtaa säädetään kuormitetun tahtikoneen sisäisten jännitehäviöiden
sekä kuormitustyypin mukaan. Jokaiselle kuormitushetkelle on säädetty oma virtaarvonsa. Magnetoinnin säätäjän on pystyttävä ajamaan magnetointivirtaa ylös tai
alas riippuen siitä, että onko kuormitus kapasitiivinen vai induktiivinen.
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Verkkoon tahdistetulla tahtikoneella pystytään säätämään konetta siten, että se joko
ottaa tai tuottaa loistehoa sähköverkkoon jos kyse jäykästä sähkönjakeluverkosta.
Jos tahtikone on alimagnetoitu, niin se ottaa sähköverkosta induktiivista loisvirtaa,
jolloin tahtikone kompensoi loistehoa. Jos tahtikone on ylimagnetoitu, niin se tuottaa
induktiivista loisvirtaa sähköverkkoon sekä ottaa sieltä kapasitiivista loisvirtaa.
(Aura1996)

5.6 Tahdistaminen
Jotta vesivoimalaitoksen generaattori pystytään kytkemään sähköverkkoon siten,
että se ei aiheuta ongelmia sähköverkkoon, niin generaattori ja sähköverkon
jännitteet on oltava synkronissa. On varmistuttava, että generaattorin ja
sähköverkon jänniteosoittimet ovat samansuuntaiset, jottei kytkentätilanne aiheuta
liian suurta sysäysvirtaa. Jos generaattori yritettäisiin kytkeä verkkoon väärässä
tahdissa, niin sysäysvirtapiikki luultavasti laukaisee ylivirtasuojan, joka estäisi
sähköverkkoon

kytkeytymisen.

kytkeytyminen

saattaa

Generaattorin

aiheuttaa

vääräaikainen

mekaanisia

ongelmia

sähköverkkoon
muun

muassa

staattorinkäämitykselle. Generaattorin tahdistaminen sähköverkkoon tapahtuukin
automaattisella tahdistuskytkimellä, jonka tehtävä on tutkia generaattorin oikea
kytkentähetki sähköverkkoon. Tänä päivänä tämä on yleisimmin käytetty
tahdistusmenetelmä, koska vaatimus tulee sähköverkon puolelta. (Thompson 2010)

Jotta generaattorin on turvallista kytkeä sähköverkkoon, niin seuraavat neljä ehtoa
on täytyttävä tahdistamisessa:






Generaattorikatkaisijan molemmilla puolilla jännitteiden amplitudit tulisi olla
lähes samat.
±5% on maksimi sallittu jännite-ero generaattorin ja
sähköverkon välillä, jotta verkon stabiilisuus voidaan taata.
Taajuusero saa olla maksimissaan ±0,067 Hz generaattorin ja sähköverkon
välillä
Ennen sähköverkkoon kytkeytymistä on todettava, että generaattorin ja
sähköverkon vaihejärjestys on sama
Vaihe-ero tulee olla mahdollisimman pieni. Suurin sallittu vaihe-ero on ±10°
generaattorin ja sähköverkon välillä. (IEEE 2006), (McCown 1999)
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5.7 Generaattorin teho
Tässä työssä on keskitytty generaattoreihin, jotka tahdistetaan suoraan verkkoon.
Kun tahtigeneraattori on tahdistettu sähköverkkoon, niin tahtigeneraattorin tuottama
pätöteho kasvaa, kun vääntömomentti kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa
vesivoimakoneen turbiinin johtosiipiä. Samalla kun vääntömomentti kasvaa, niin
generaattorin napakulma kasvaa. Napakulman kasvamiselle ymmärretään, että
sisäisen lähdejännitteen Em ja staattorinjännitteet Ug välinen kulma kasvaa kun
turbiinin tuottama vääntövoima kasvaa.

Generaattorin staattorinkäämitykseen

indusoitunut lähdejännite on suoraan verrannollinen magnetointivirtaan sekä
roottorin pyörimisnopeuteen. Generaattorin jännite E voidaan laskea yhtälön 7
mukaisesti:
𝐸=

2π
√2

𝑓𝑘 𝑓𝑁Ф𝑚

(7)

missä,
fk = käämityskerroin
f = taajuus
N = staattorin vaihekäämin sarjaan kytketyt johdinkierrokset
Фm = yhden magneettinavan päävuo, joka on kuin staattorinkäämin maksimi
eli huippuvuo

Roottorin navan ja staattorinkäämityksen magneettikenttien välinen kytkentä on
näytetty

kuvassa

5.8.

A-kuvassa

roottori

pyörii

tyhjäkäynnillä

eli

nimellisnopeudellaan ilman tehoa, jossa roottorin napa ja staattorin käämitys ovat
kohtisuorassa keskenään. Kuvassa B, kun turbiinin johtopyöriltä säädettävä
vääntövoima lisääntyy, niin napapyörän kulma kasvaa β verran staattorin
käämityksen edelle.
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Kuva 5.8: Roottorin navan ja staattorin käämityksen välinen sähköinen kytkentä
(Korpinen 1998)

Jos napakulma eli tehokulma kasvaa yli 90°, niin kone puotaa tahdista ainakin
teoreettisella tasolla. Tahdista putoaminen tarkoittaa tahtigeneraattorikin kohdalla
sitä, että välillä generaattori tuottaa verkkoon sähköä ja välillä generaattori toimii
moottorina, jolloin se kuluttaa sähköä. Tahdista putoaminen tekee koneesta
epästabiilin. (Korpinen 1998)

Tahtigeneraattorin pätöteho P saadaan laskettua yhtälöstä 8:
𝑃 = 3∗

𝐸𝑚 ∗ 𝑈𝑔
∗ 𝑠𝑖𝑛φ
𝑋𝑑

(8)

missä,
P on pätöteho (W)
Em on sisäinen lähdejännite (V)
Ug on napajännite (V)
Xd on koneen tahtireaktanssi (Ω)
φ on tehokulma (°)
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Generaattorin magnetointia muuttamalla voidaan säättää loistehon suuntaa ja
suuruutta. Tahtigeneraattorin syöttämä loisteho (Q) voidaan laskea yhtälöstä 9:
𝑄 =3∗

𝐸𝑚 ∗ 𝑈𝑔
𝑈𝑔2
∗ 𝑐𝑜𝑠φ −
𝑋𝑑
𝑋𝑑

(9)

5.8 Tahtigeneraattorin sijaiskytkentä
Tahtigeneraattorin toiminta on helpommin ymmärrettävissä, kun se mallinnetaan
yksivaiheiseen sijaiskytkentään. Koska generaattorin kaikki kolme vaihetta on
symmetrisiä verrattuna toisiinsa, niin tästä johtuen tahtigeneraattorin toimintaa
voidaan tarkastella yksivaiheisen sijaiskytkennän avulla. Kuvan 5.9 esitetyssä
sijaiskytkennässä ei ole huomioitu saturoitumista, ankkurireaktiota eikä muita
epälineaarisia ilmiöitä tai vaikutuksia.

Kuva 5.9: Tahtigeneraattorin yksivaiheinen sijaiskytkentä (Korpinen 1998)
Yksivaiheisessa sijaiskytkennässä Xm (Ω) on magnetointireaktanssi ja Xб (Ω) on
hajareaktanssi, jotka voidaan yhdistää tahtireaktanssiksi Xd (Ω). Tahtigeneraattorin
resistanssia kuvaa R, joka on hyvin mitätön suuritehoissa tahtigeneraattorireissa ja
se voidaan jättää huomioimatta. Staattorissa kulkevaa virta on Is (A), liitinjännite on
Us (V) ja lähdejännite on Em (V).

Yksivaiheisesta

sijaiskytkennästä

jänniteyhtälö yhtälön 10 mukaan:
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saadaan

umpinapaisen

tahtigeneraattorin

Us = Em – (R+jXd)Is

(10)

Huom: Tämä yhtälö pätee ainoastaan umpinapaiselle tahtigeneraattorille ja sitä ei
voi soveltaa avonapaiselle tahtigeneraattorille. Avonapaisen tahtigeneraattorin
yhtälö on huomattavasti monimutkaisempi ja se johtuu koneen epälinearisuudesta.

Kun generaattori kuormittuu ja staattorin virran kasvaa, niin samalla kasvaa sisäistä
lähdejännitettä pienentävä jännitehäviö. Tämän johtuu tahtireaktanssista sekä
resistanssista yllä olevan yhtälön 10 mukaisesti. Kun tahtigeneraattorilla pyritään
tuottamaan vain pelkkää pätötehoa, täytyy magnetointivirtaa nostaa hieman, jotta
sisäinen jännitehäviö kyetään kumoamaan. Jos magnetointivirtaa ei voida nostaa ja
pyritään nostamaan tahtigeneraattorin tuottamaan pätötehoa, niin loistehotasapaino
ei säily. Tällaisessa tapauksessa kone joutuu ottamaan loistehoa sähköverkosta.

Tahtigeneraattori on alimagnetoitu silloin, kun se ottaa loistehoa sähköverkosta.
Alimagnetoitu tahtigeneraattori aiheuttaa sähköverkolle ylimääräisiä rasituksia.
Esimerkiksi kestomagneeteilla varustettujen tahtigeneraattorien magnetointivirtaan
ei pystytä vaikuttamaan. Nimellispisteessään kestomagneettikone jää toimitaan
alimagnetoituna. (Korppinen 1998)
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6 MELON VESIVOIMALAITOS
Pohjolan voiman omistama Melon vesivoimalaitos (kuvassa 6.1) sijaitsee
Kokemäenjoessa, Nokialla. Melon vesivoimalaitoksen varhaisimmat suunnitelmat
tehtiin jo 1920-luvulla ja rakennustyöt aloitettiin 1968. Melon vesivoimalaitos on
valmistunut vuonna 1971 ja edellisen kerran sitä peruskunnostettu vuonna 1999.
Vuonna 2014 oli generaattori revision aika, joka esitetään tässä kappaleessa.

Kuva 6.1: Melon vesivoimalaitos (Pohjolanvoima 2015)

Kokemäenjoki on yksi Suomen tärkeimmistä vesivoimantuotantoalueita ja
Kokemäenjoki onkin lähes täysin valjastettu vesivoimalalla. Melon ohella muita
tärkeitä vesivoimalaitoksia ovat Harjavalta sekä Kolsi.

Melon vesivoimalaitoksen putouskorkeus on 19,5 metriä, rakennusvirtaama 420
m3/s sekä keskivirtaama 145 m3/s. Melon vesivoimalaitos toteuttaa vuorokausisekä viikkosäännöstelyä. Tämä säännöstely tarkoittaa käytännössä sitä, että öisin
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sekä viikonloppuisin juoksutus on kaikista pienintä. Melon vesivoimalaitoksen
kokonaisteho on 68 MW. (Pohjolanvoima 2015)

6.1 Case: Melon generaattori 1
Melon generaattori 1 on akselilla yhteydessä pystymalliseen Kaplan-turbiiniin.
Kuten alla olevasta generaattorin leikkauskuvasta 6.2 nähdään, niin generaattorin
on rakenteeltaan sateenvarjo-tyyppinen. Tämä tarkoittaa sitä, että roottorin
yläpuolella on heiluva akseli jossa, ei ole ohjauslaakeria ollenkaan. Kuvasta 6.2
nähdään staattorin, roottorin, ylä- ja alaristikoiden poikkileikkaukset sekä
jarrulaitteisto. Staattorin ja roottorin komponentit tulevat yksityiskohtaisemmin
kuvattua tämän kappaleen edetessä.

Kuva 6.2: Melon generaattorin poikkileikkauskuva (KGIM 2012)
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Melon G1:n laakerointi muodostuu kahdesta roottorin alapuolella sijaitsevasta
ohjauslaakerista sekä kannatuslaakerista. Toinen ohjauslaakereista sijaitsee
alaristikossa ja toinen on juoksupyörän yläpuolella. Staattori on kiinnitetty
generaattorin kuilussa oleviin perustuslevyisin sen jaloistaan. Yläristikko makaa
staattorin rungon päällä johon on kiinnitetty myös suojapellit.

Staattorin

käämityksen eristysluokka on F, IEC 60085 standardin mukaisesti. Staattorin
kytketään

WYE-tunnuksen

maadoituksesta.

mukaisesti,

Generaattorin

jossa

magnetointi

on

tähtipiste
tyypiltään

on

erotettuna

staattinen

eli

magnetointivirta tuodaan ulkoisesti liukurenkaiden välityksellä roottorin navoille.

Melon generaattorin roottori muodostuu roottorin ristikosta, napapyörästä joka
sisältää

myös

roottorin

magnetointinavat,

tuulettimista,

jarrukehästä

sekä

liukurenkaista. Roottorin ristikko on pulteilla kiinnitetty turbiininakselin laippaan.
Generaattorin ilmanvaihto on tehostettu, joka tarkoittaa tässä tapauksessa on
suljettu ilmankiertoa. Generaattori jäähdytetään ilma-vesi jäähdytysradiaattoreilla,
jotka ovat kiinnitetty staattorin runkoon. Melon uuden generaattorin tekniset tiedot
on esitetty taulukossa 1. (KGIM 2012)

Taulukko 1: Melon uuden generaattorin tekniset tiedot
Tyyppi
Rakennetyyppi
Nimellisteho
Nimellisjännite
Jännitteensäätö
Nimellisvirta
Tehokerroin
Nimellistaajuus

S 7157 – 44
IM 8140
45 MVA
10,5 kV
±5%
2474 A
0,9
50 Hz

Laakerointi
Nimellispyörimisnopeus

itse voiteleva
136.4 rpm

Ryntäysnopeus
Eristysluokka (staattori/roottori)
Jäähdytys (IEC 60034-6)
Magnetointi

300 rpm
F/F
IC7 A1 W7
staattinen
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6.2 Melon staattori
6.2.1 Staattorin runko
Staattorin

runko

valmistetaan

teräsrakenteista

hitsaamalla

ja

sen

profiili

suunnitellaan siten, että se kestää standardien ISO 7919-5 sekä ISO 10816-5
mukaiset värähtelyt, jotka johtuvat esimerkiksi sähköisistä rasituksista ja turbiinista.
Staattorinrungon suunnittelussa on myös huomioitava, että sen tulee olla riittävän
jäykkä sekä luja rakenteeltaan muun muassa kuljetuksen, käytön sekä mahdollisen
oikosulun

aiheuttamia

rasituksia

vastaan.

Kuvassa

6.3

on

esitetty

poikkileikkauskuva staattorin rungosta.

Kuvassa 6.3: Staattorin rungon poikkileikkaus (KGIM 2012)

Staattorin runko koostuu vaakatasossa olevasta pohjalevystä, pystyssä olevista
tukipilareista, ”kylkiluista” sekä kuoren teräslevyistä. Nämä kaikki komponentit
hitsataan toisiinsa kiinni. Kaikki teräkset soveltuvat myös sähköhitsaukseen. Melo
G1 on valmistettu neljästä identtisestä staattorin lohkosta, joissa on ulkokehälle
asennettu ilma-vesi jäähdytysradiaattorit. Kuvassa 6.4 nähdään, kun kaikki neljä
staattorin lohkoa on yhdistetty toisiinsa. (KGIM 2012)
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Kuvassa 6.4: Staattorin runko (KGIM 2012)

6.2.2 Staattorin levypakka
Staattorin levypakka asennetaan staattorin rungon sisälle ja se valmistetaan
korkealaatuisesta

kylmävalssatusta

suuntaamattomasta

silikoniteräksisistä

laminointilevyistä. Laminointilevyt ovat eristetty molemmin puolin sekä ne ovat
lakattu

lämpöä

kestävällä

lakalla.

Laminointilevyt

kiinnitetään

staattorin

kiilapalkkeihin, joissa on lohenpyrstösovitus. Levypakka rakennetaan levypakan
epämagneettisten ”puristussormien” (pressing/clamping fingers) väliin kompaktiksi
paketiksi. Puristussormet ovat kiinni puristuslevyissä joita asennetaan staattorin
levypaketin molemmin puolin. Levypakka kiristetään oikeaan momenttiin pulteille
kuten kuvasta 6.5 huomataan. Kiilapalkkien ylä- ja alapäässä ovat kierteet, joihin
pultit siis kiristään siten, että puristuslevyt ovat kuitenkin välissä.
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Kuvassa 6.5: Staattorin levypakka (KGIM 2012)

Levypaketin ylä- ja alaosaan päätykäämitysten kohdalle tehdään niin sanotut
portaat, joiden tehtävä on pienentää staattorin rautahäviöitä. Jotta kone ei
aiheuttaisi ylimääräisiä värinöitä, niin levypaketin ylä- ja alapäät on liimattu
epoksihartsilla yhteen.

Määrätyin välein levypakkaan asennetaan myös ilmasolalevyt, jotta staattorin
levypakka ja käämitystä saadaan jäähdytettyä. Jotta staattorin levypaketin
lämpenemää pystytään seuraamaan, niin staattorin levypakettiin asennetaan
PT100

lämpötila-antureita.

PT100

lämpötila-antureita

asennetaan

myös

jäähdytysradiaattoreiden molemmin puolin, jotta tiedetään miten jäädytys toimii
levypaketissa.

6.2.3 Staattorin käämitys
Magnetointi aiheuttaa

pyörivään

tahtikoneeseen

vaihtosähkön

syntymisen.

Vaihtosähkö puolestaan aiheuttaa johdinmateriaaliin vaihtelevan vuon ja siten
johtimessa alkaa esiintyä virranahtoa. Virranahto esiintyy enimmäkseen staattorin
levypaketin ura-alueella, mutta myös päätykäämeissä sitä esiintyy.
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Kun

generaattorin staattorin yksittäisen vyyhdin poikkipinta-ala kasvaa riittävän suureksi,
niin johtimen sisäiselle reiteille indusoituu sähkökentänvoimakkuuspyörre.

Melon vesivoimalaitoksen uudet staattorin käämit ovat tyypiltään kaksikerrosRoebel-sauvoja. Menetelmän on keksinyt saksalainen insinööri, Ludwig Roebel
vuonna 1912. Roebel-sauva koostuu yksittäisistä tehollisista osajohtimista.
Staattorin urassa olevan sauvan keskiosan sisällä tapahtuu jatkuvaa tasonsiirtoa
ylä- ja alatasojen välillä. Tämän menetelmän ansiosta Roebel-sauvoissa päässään
lähes kokonaan eroon virranahtaumasta sekä pyörrevirrasta aiheutuneiden
osavoiden summat saadaan kumottua. Kokonaan virranahtautumista menetelmällä
ei kyetä poistamaan, mutta sauvan pinta-ala kun pilkotaan pienempiin osiin, jotka
ovat toisistaan eristettyjä, niin vaikutus on merkittävä. (Pyrhönen 2006)

Roebel-sauvassa on yksittäisiä tehollisia osajohtimia kahdessa kerroksessa. Tässä
alla olevassa kuvassa 6.6 esimerkki tapauksessa on 10 erillistä osajohdinta. Tässä
menetelmässä esimerkki-johdin numero kahdeksan, kiertää sauvan jokaisessa
mahdollisessa kohdassa ja palaa samaan kohtaan, mistä lähtikin. Joka tarkoittaa
sitä, että Roebel-sauvan alapäässä samassa kohdassa oleva johdin on myös
yläpäässä samassa kohdassa.

Kuva 6.6: Kaksikerros Roebel-sauvan yksittäiset teholliset osajohtimet (Poopak
2007)

Tämä on niin sanottu 360°-menetelmä, jossa on kaikille tehollisille osajohtimille 10
eri asemaa. Kuten kuvasta 6.7 voidaan havaita, niin osajohtimien kääntäminen
tehdään kaksi kertaa yhden sauvan osalta eli 720°. Muita mahdollisia sovelluksia
Roebel-sauvasta on, että yksittäinen sauva kiertää 90°, 180°, 360°, 450° tai 540°
(Poopak 2007)
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Kuva 6.7: Roebel-sauva 360° -menetelmä. (Poopak 2007)

Sovelluksissa kuten vesivoimageneraattorissa käytetään usein Roebel-sauvoja,
joissa on vain yksi kierros vyyhtiä kohden. Kuvassa 6.8 on esitetty, kuinka Roebelsauvat asennetaan staattorin käämiuriin ja niitä asennetaan kahteen kerrokseen
uraan kohden.

Kuva 6.8: Oikealla, Roebel-sauvat staattorin urissa sekä poikkileikkauskuva roebelsauvasta vasemmalla. (KGIM 2012)

Staattorin ylä- sekä alapäässä päätykäämityksen yhdistetään aina seuraaviin
käämeihin. Päätykäämityksien kohdalla virranahto ei ole niin suurta kuin urassa,
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joten virranahdon näkökulmasta se on erinomainen paikka yhdistää käämit
toisiinsa. Päätykäämitysten teholliset osajohtimet yhdistetään hieman rinnakkain
toisiinsa nähden ja yhdistäminen tapahtuu korkeataajuushitsauksella. Kuvassa 6.9
on esitetty, päätykäämitys ja niiden kupit. Päätykäämitysten kupit on valmistettu
lasikuidusta ja asennukseen kupit täytetään epoksihartsilla, joka toimii yhtenä
päätykäämitysten eristeenä. Kuppien epoksihartsi kovettuu kun se on jäähtynyt.

Kuva 6.9: Päätykäämitys (KGIM 2012)

Staattorin Roebel-sauvat sidotaan ylä- ja alapäästä kiinni tukirenkaaseen. Sidonnan
tarkoitus on varmistaa, että käämitys pysyy tiukasta levypaketin urissa sekä niiden
tarkoitus on estää käämityksen vajoamista.

Staattorin on sähköteknisesti kytkettynä tähteen ja siinä on 3+3 läpiviennit.
Pääläpiviennit eli vaiheläpiviennit on merkittynä U,V,W ja tähtipisteen läpiviennit on
merkittynä X,Y,Z. Kaikki läpiviennit on valmistettu lattakuparista ja ne on eristettynä
tuotu staattorin ulkopuolelle. Läpivientikotelo, joka lävitse läpiviennit tulevat on
kiinnitetty staattorin runkoon. Läpivientikotelo on valmistettu epämagneettisesta
materiaalista, jotta niissä ei tapahtuisi pyörrevirtojen aiheuttamaa lämpenemistä.

Kun staattorin on valmiiksi (kuvassa 6.10) kasattuna generaattorin kuilussa, niin se
keskitetään

turbiinin

akseliin

nähden
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korkeus-

ja

vaakasuunnassa.

Keskittämisen

jälkeen

staattori

kiinnitetään

jaloistaan

rakennuksen

perustuslaattoihin pulteilla. Jalkojen ja perustuslaattojen väliin tulee korkopala, joka
on työstetty haluttuun korkoon. Staattorin jalat ovat varustettu niin sanotuilla
liukujaloilla, jotta staattori pääsee liikkumaan kun lämpölaajenemisen mukana.
Staattorin jalkoihin asennettu myös radiaalisuuntaiset ohjaustapit, jotta pystytään
hallitsemaan lämpölaajenemisen suuntaa. Lopuksi staattorin hitsataan, mutta ei
jaloistaan vaan hitsisaumat tehdään korkopalojen ja perustuslaattojen väliin. (KGIM
2012)

Kuva 6.10: Valmis staattori (KGIM 2012)

6.3 Roottori
Melon roottorin ristikko koostuu useammasta armista, jotka on hitsattu kiinni
toisiinsa roottorin keskiön kautta. Armien tarkoitus on antaa tukea roottorin
laminointikehälle, jossa roottorin magnetointinavat sijaitsevat. Kuvassa 6.11 on
esitetty roottorin osia. Roottorin armit yhdistetään roottorin laminointikehään
krymppiliitoksen avulla.
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Kuva 6.11 Roottori ilman magnetointinapoja (Stressfield 2007)

6.3.1 Roottorin laminointikehä
Roottorin napapyörän laminointikehä kuvassa 6.12 muodostuu magneettisista
laminointiteräksestä,

puristuslevyistä

sekä

pulteista,

jota

menee

suoraan

laminointikehän lävitse. Laminointikehän magneettiset teräslevyt on valmistettu
kuumavalssatusta magneettisesta teräksestä sekä ne on leikattu oikeaan muotoon
laserleikkurilla. Jokaiseen yksittäiseen laminointilevyyn on napapyörän sisäpuolella
tehty

T-

tai

lohenpyrstöura,

jonka

välityksellä

laminointikehä

kiilataan

roottorinristikon armeihin.

Kuva 6.12 Roottori laminointikehä sekä magnetointinavat (KGIM 2012)
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6.3.2 Roottorin navat
Roottorin magnetointinavat asennetaan laminointikehällä, kuten yllä olevasta
kuvasta 6.12 voidaan nähdä. Naparunko, käämit, vaimennuskäämit sekä
virtajohtimet muodostavat roottorin magnetointinapojen pääkomponentit. Roottorin
napojen runko muodostuu kymmenistä kylmävalssatuista teräslevyistä sekä navan
päätylevyistä.

Napa

rakentuu

siten,

että

pitkät

pultit

viedään

kaikkien

kylmävalssattujen teräslevyjen lävitse ja ne kiristetään päätylevyä vasten.
Tällaisella navan rakenteella saadaan vähennettyä magnetointinapojen aiheuttamia
sähköisiä häviöitä sekä niiden lämpenemä saadaan pidettyä pienenä. Naparunkoon
asennetaan myös roottorin napojen vaimennuskäämitys. Vaimennuskäämien
tarkoitus on parantaa koneen stabiilisuutta, poistaa harmonisia jännitteitä silloin kun
kone ei ole täysin balanssissa. Vaimennuskäämi on rakenteeltaan samanlainen
kuin oikosulkumoottoreiden häkkikäämitys.

Naparungon sisälle asennetaan napojen magnetointikäämitys. Napojen käämitys
on tehty lattakuparista. Magnetointikäämissä on useita johdinkierroksia kuparia ja
johdin kierrosta ei yleensä tehdä yhdestä johtimesta vaan se rakennetaan osista.
Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki kulmapalat hitsataan kiinni toisiinsa argon
kaasulla. Johdinkierrosten välinen eristys on toteutettu ohuella eristys nauhalla sekä
eristysainetta laitetaan myös roottorin navan runkoon, jotta vältytään roottorin
maasululta.

Eristettymagnetointikäämit

asennetaan

napa

rungon

sisälle,

puristetaan tiiviiksi paketiksi ja tähän jälkeen toimitetaan varsinaiseen eristykseen.
Varsinainen

eristäminen

tehdään

lämpökäsittely-menetelmällä

tai

sitten

tyhjökyllästämällä. Eristämisen jälkeen roottorin navat täyttävät IEC 60085standardin F-luokan vaatimukset.

Napojen virtaliittimet yhdistävät roottorin magnetointinavat sähköisesti toisiinsa.
Liitoksen tehdään sekä magnetointikäämityksen välille, että vaimennuskäämin
välille. (KGIM 2012)
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7 GENERAATTORI 1 KUNTO
7.1 Generaattori 1 kuntokartoitus
Melon generaattori 1 tehtiin kunto- ja eliniän selvitys vuonna 2009 Fortumin
toimesta. Tuolloin todettiin, että generaattori 1 on kokonaisuudessaan tyydyttävässä
kunnossa. Generaattorissa ei ole esiintynyt käynninaikaisia vikoja. Staattorin runko
todettiin olevan hyvässä kunnossa. Levypaketti oli toistaiseksi vielä hyväkuntoinen,
mutta siinä esiintyy kuitenkin aaltoilua kuten kuvasta 7.1 voidaan havaita. Aaltoilu
on selvä merkki levypaketin kunnon heikkenemisestä. Staattorin käämitys todettiin
olevan hyvässä kunnossa.

Kuva 7.1: Levypaketin aaltoilu

Fortumin suorittaman kunto- ja eliniän selvityksen perusteella generaattorille
saatiin

seuraavan

kaltaiset

arvosanat:

Staattorin

rungolle

"Hyvä";

Levypaketille "Tyydyttävä"; Käämitykselle "Erittäin hyvä" ja staattorin
yleiskuntoindeksiksi "Tyydyttävä". Roottorin napojen kuntoindeksi on
"Erittäin hyvä" ja mekaanisen pyörivän järjestelmän (roottori ja laakerit)
yleiskuntoindeksi "Hyvä". Roottorin navat ovat uudelleeneristetty vuoden
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1999 perusparannuksen yhteydessä. Tehtyjen mittausten ja laskentojen
perusteella staattorin eliniäksi saatiin 20 vuotta. Laskentatuloksessa on
huomioituna myös levypaketin aaltoilu. Roottorin sekä laakeroinnin eliniäksi
saatiin laskennassa 50 vuotta.

Generaattori 1 todennäköisin vika seuraavan 10 vuoden aikana on käämivika.
Käämiviankin todennäköisyys on pieni. Jos generaattorissa tapahtuisi
käämivika, niin sekin pystyttäisiin korjaamaan kohtuullisessa ajassa koska
voimalaitokselta löytyy reilusti vara käämejä sekä tarvittavat varaosat
käämivian

korjaamiseen.

Käämivika

aiheuttaisi

arviolta

2-3

viikon

käyttökeskeytyksen tuotantoon. Joten käämiviasta aiheutuneet kustannukset
olisivat käämivian korjauksesta aiheutuneet kustannukset sekä tuotannon
menetykset. Generaattorissa esiintyi alussa voimakasta värinää, joka
kompensoitiin staattorinkäämisauvoja leikkaamalla. Värinän aiheuttaja oli
väärin suunniteltu staattorin uraluku. Staattorinkäämityksen muutoksen
johdosta, generaattorin tehoa jouduttiin rajoittamaan 33 MW:iin. Levypaketin
aaltoilun on aiheuttanut luultavasti generaattorin ylikuormittaminen.

Jatkotoimenpiteenä Fortum suositteli, että generaattorin kuntoa tulisi seurata
säännöllisesti 1-2 vuoden välein mittaamalla käämityksen tasavirtavastukset,
eristysvastukset sekä seurata levypaketin aaltoilun kehittymistä. Näiden
lisäksi suositellaan, että koneen värinät mitattaisiin vuosittain sekä
osittaispurkaus mittaus suoritettaisiin muutaman vuoden välein. Seuraavan
generaattorin

perusparannuksessa

kokonaisuudessaan.

Taulukossa

2

suositellaan

staattorin

on

Melon

esitetty

generaattori 1 tekniset tiedot ja kunnossapitohistoria.
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uusimista

alkuperäisen

Taulukko 2: Melon alkuperäisen generaattorin tekniset tiedot, käyttötiedot ja
kunnossapitohistoria
Valmistaja
Valmistusvuosi
Tyyppi
Sarjanumero
Nimellisteho
Tehokerroin cosϕ
Nimellisjännite
Nimellisvirta
Pyörimisnopeus
Staattorikäämitys
Staattorikäämitys kentänvoimakkuus
Staattorikäämitys, lämpötilaluokka
Roottorikäämitys, lämpötilaluokka
Käyttötunnit vuodessa, arvio
Kokonaiskäyttötuntimäärä
Käyttölämpötila, keskiarvo
Vuosittaiset käynnistykset, keskiarvo
Käynnistykset, kokonaismäärä

Käyttötapa
Viimeinen perushuolto
Vikahistoria

Parannustoimenpiteet

Strömberg
1971
HHSO 70/11022 W6
4512975
40 MVA
0.8
10.5 kV
2199 A
136.4 r/min
ASEA Miracax
2.02 kV/mm
F (155 °C)
B (135 °C)
5200 tuntia
197 000 tuntia
70 - 90 °C
260
9800
Pääosin vakioteho päivällä tehotarpeen mukaan,
vain pieniä säätöjä harvoin. Pysäytetään usein
yöajaksi
Staattorille perusteellinen puhdistushuolto
1998. Roottorin navat uudelleen eristetty 1998
Ei käynninaikaisia vikoja. Yksi vaiheläpilyönti
testauksen yhteydessä 1987.
Virheellisen uraluvun aiheuttaman värinän
vuoksi osa staattorinkäämeistä leikattu pois
käytöstä (6käämiä/vaihe kylmäksi) 1973.
Ura-alueella on parannettu staattorikäämityksen
kuntoa uusimalla käämin ja levypaketin
sivutäytteet sekä grafitoimalla käämin pinta
1988.
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7.2 Kunnossapitohistoria G1
Koska staattorin uraluku on alunalkaen suunniteltu väärin, niin generaattorissa
esiintyi heti alussa voimakasta värinää. Tästä johtuen kuusi käämiä vaihetta kohden
otettiin kylmäksi heti ensimmäisien käyttövuosien jälkeen vuonna 1973. Tällä
muutoksella generaattorin värähtelytaso pienentyi, mutta vastaavasti se rajoitti
yksikön tehoa. Staattorinkäämityksen lämpötila kohoaisi liian suureksi ja näin ollen
teho on jouduttu rajoittamaan 33 MW:iin. Toiseen koneeseen käämityksen muutos
on tehty eri tavalla. Näin ollen generaattori kakkosella ei olla lämpötilannoususta
johtuen rajoittamaan tehoa nimellisestä.

Staattorikäämityksen tukirenkaasta on irronnut pala, joka hitsattiin takaisin
tukirenkaaseen vuoden 1984 vuosihuollon yhteydessä. Myös staattorin levystä oli
katkennut palanen, jonka hartsattiin kiinni. Generaattorille tehtiin kuntomittaus
vuonna 1987. Kun käämitykselle tehtiin tanδ-koe, niin staattorinkäämityksessä
tapahtui läpilyönti. Tanδ-koessa koestusjännite oli 90 % nimellisjännitteestä.
Kuvassa 7.2 on esitetty läpilyöntikohta. Myöhemmissä tutkimuksissa havaittiin, että
läpilyönnin aiheuttanut tekijä oli halkeama käämityksen eristyksessä.

Kuva 7.2: Läpilyöntikohta Melon generaattori 1 käämityksessä (Kokko 2009)
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Kaksi staattorin käämityksen sauvaa irrotettiin staattorista ja tutkittiin vuonna 1988.
Tutkimustulosten mukaan staattorin käämityksen sauvat olivat hyvässä kunnossa.
Toisen käämitys sauvan pinnassa havaittiin olevan vihertävää jauhetta, jonka
epäiltiin olevan peräisin hohtopurkauksista. Kyseisen sauvan käämiurasta ei
löydetty sivutäytettä sekä sauvan urakiilaus oli löystynyt. Staattorinkäämitykselle
tehtiin isompi kunnostus vuonna 1988, jolloin staattorin käämitys uudelleen kiilattiin,
staattorin uriin lisättiin sivutäytteet, kääminpinnan ja levypaketin väli injektointiin
puolijohtavalla hartsilla sekä staattorikäämityksen yläosan tukisukka täytettiin
kvartsihiekalla.

Vuonna 1992 staattorin levypaketti kiristettiin, koska pientä löystymistä oli havaittu
levypaketissa. Generaattorin päällyskannen alapuoliset ilmanohjauslevyt vaihdettiin
meluntorjunta tyyppisiksi levyiksi.

Vuoden 1998 turbiiniremontin yhteydessä

staattorinkäämitykselle sekä staattorin levypaketille tehtiin perusteellinen huolto.
Samassa yhteydessä roottorin navat eristettiin uudelleen. Melon generaattori 1 ei
ole ollut käyttöhistoriansa aikana yhtään käynninaikaista vikaa, jolla olisi ollut
välitöntä vaikutusta tuotannon menetyksiin tai välittömään korjaustoimenpiteeseen.
Yksi oleellinen syy tähän on, että generaattorin heikot kohdat on löydetty huoltojen
ja vuositarkastusten yhteydessä ennen kuin vika on realisoitunut. (Kokko 2009)

7.3 Generaattori 1 kuntoselvitys 1998
Generaattori 1 tehtiin edellinen staattorin kuntotarkastus vuonna 1992 Stimekin
toimesta. Tuolloin kuntokartoitus raportissa todettiin, että staattorinkäämitys on ollut
likainen. Lisäksi staattorikäämityksen sauvojenpäideneristykset olivat hyvässä
kunnossa kuntokartoituksen aikaan. Staattorin käämien päiden tuennan todettiin
olevan moitteettomassa kunnossa kuten sauvojen urakiilauskin.

Staattorin levypakka tarkastettiin tuolloin sisältäpäin. Staattorinlevypakka oli kireä
sekä

lohkosaumojen

eristyslevyt
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olivat

pysyneet

paikoillaan

saumoissa.

Tarkastuksessa

ei

havaittu

staattorinlevypaketin

muodonmuutoksia.

Staattorinkäämitys puhdistettiin perusteellisesti vuoden 1998 peruskunnostuksen
yhteydessä. (Kokko 2009)

7.4 Generaattori 1 kuntoselvitys 2009
Fortum suoritti Melon generaattori 1 kuntokartoituksen lokakuussa 2009. Tuolloin
kuntokartoituksen

pääasiallinen

tarkastuksen

kohde

oli

staattorin

kunnon

tarkastaminen. Tarkastukseen staattorin suojapeltejä sekä ilmanohjauslevyjä
avattiin kuva 7.3, jotta staattorinkäämitystä päästään tarkastamaan. (Kokko 2009)

Kuva 7.3: Staattorin käämityksen tarkastus (Kokko 2009)

Koneen

suurempi

purkaminen

olisi

johtanut

suurempaan

purku-

sekä

asennustyöhön. Järjestelyt olisivat vaatineet myös pidemmän käyttökeskeytyksen.

Kuten kuvasta 7.4 voidaan nähdä, niin staattorikäämitys on puhdas ja kuiva.
Staattorikäämityksen vyyhtienpäät olivat kohtuullisen hyvässä kunnossa. Tässä
kuntokartoituksessa ei päästy tutkimaan staattorikäämityksen urakiilauksen kuntoa.
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Kuva 7.4: Staattorikäämityksen vyyhtienpäät (Kokko 2009)

Kuvassa 7.5 on esitetty staattorinrungon jalka. Staattorin seisoo useamman jalan
varassa perustuslevyjen päällä. Staattorin jalat ovat fyysisesti perustuslaatan
hitsattuun olevan välilevyn päällä vapaana. Jalat ovat vapaana, koska niiden on
saatava liikkua, jos staattorissa tapahtuu lämpölaajenemista. Tarkastuksen
yhteydessä staattorinrungon jaloista ei löydetty merkkejä säröistä ja todettiin, että
jalat ovat hyvässä kunnossa. Staattorinlevypakkaa voidaan säätää kuvassa
nähtävien säätöruuvien avulla. Kuten kuvasta 7.5 voidaan nähdä, niin säätöruuvin
on lukittu paikalleen hitsaamalla. (Kokko 2009)

Staattorin levypakettia tarkastettiin staattorin selkäpuolen tarkastusaukoista.
Staattorin selässä oli havaittavissa jonkin verran aaltoilua, joka on esitetty
aiemmassa kuvassa 7.1.
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Kuva 7.5: Staattorinrungon jalka (Kokko 2009)

Staattorin levypaketin aaltoilu oli suuruusluokaltaan 4-5 mm. Tarkastuksessa
todettiin, että staattorin levypaketti on säilynyt pääosin tiiviinä sekä hyväkuntoisena.
Ainoa poikkeus oli aaltoilukohta. Myös staattorin ilmasolat olivat puhtaat sekä ehjät.

Roottorin

magnetointinavat

uudelleen

eristettiin

vuonna

1998.

Roottorin

magnetointinavoille ei tehty sen suurempaa tarkastusta, koska oletettiin niiden
olevan hyvässä kunnossa. Tarkastuksessa roottorin magnetointinavat valokuvattiin,
kuvassa 7.6.
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Kuva 7.6: Roottorin magnetointinavat (Partanen P. 2014)

Kuvasta 7.6 nähdään, että roottorin magnetointinapojen eristyspinta on hyvässä
kunnossa sekä puhdas. Myös roottorin magnetointinapojen liittimet olivat hyvässä
kunnossa. (Kokko 2009)

7.5 Generaattori 1 kuntoindeksien laskenta
Kuntoindeksi Melon generaattori 1 on laskettu Fortumissa käytössä olevalla.
Kuntoindeksilaskennassa
valmistustiedot,

huomioidaan

käyttöhistoria,

kunnossapitohistoria

sekä

muun

käyttötapa,

kuntomittauksen

muassa

käyttöolosuhteet,
ja

vikahistoria,

kuntotarkastuksen

Taulukossa 3 on esitetty kuntoindeksin arviointitaulukko.

62

suunnittelutiedot,

tulokset.

Taulukko 3: Generaattorin kuntoindeksin arviointitaulukko
Generaattorin kuntoindeksin arviointitaulukko
Kuntoindeksi

Kunto

92 - 100 Erinomainen

Kunto määrittely

Jatkotoimenpiteet

Elinikä

Uutta vastaava

Huoltoväli voi olla
pitkä, kuntoa valvotaan

Elinikä ei ole
lyhentynyt

harvakseltaan
85 - 92

72 - 85

Erittäin hyvä

Hyvä

Lähes uutta vastaava,
pientä
kunnon

Huoltoväli voi olla
pitkä, kuntoa valvotaan

Kymmeniä vuosia

heikkenemistä

säännöllisesti

joissakin osissa
Kohtuullista
vanhenemista,

Huoltoväli
kohtuullinen, kuntoa valvotaan

kunnon

säännöllisesti

erikseen

heikkenemistä
60 - 72

30 - 60

Tyydyttävä

joissakin osissa
Merkittävää
vanhenemista,

Lyhennetty
huoltoväli,

kunnon

parantavia toimenpiteitä, kuntoa

heikkenemistä

valvotaan säännöllisesti

useissa osissa
Vakavaa
vanhenemista,

Huono

kunnon

heikkeneminen
voimakasta

Kymmeniä
vuosia,
määritettävä

Lyhennetty
huoltoväli,

korjaavia

korjaavia

ja

ja

parantavia toimenpiteitä, kuntoa
joissakin

komponenteissa

valvotaan

Yleensä yli 10
vuotta,
määritettävä
erikseen

Yleensä joitakin
vuosia,
määritettävä
erikseen

tehostetusti,

perusparannuksen

tai

perushuollon suunnittelu
0 - 30

Erittäin huono

Elinikä päätöksessä,
kunnon

Perusparannuksen tai
perushuollon toteutus pikaisesti

Elinikä lähes
lopussa

heikkeneminen
kriittinen

Generaattorin kuntoindeksi lasketaan erikseen kaikille pääkomponenteille. Näin
saadaan haarukoitua generaattorin komponentit, jotka ovat huonommassa
kunnossa

kuin

muut

komponentit.

Kuntoindeksin

jaottelu

generaattorin

pääkomponenttien osakokonaisuuksiin antaa paremmat valmiudet suunnitella sekä
aikatauluttaa tulevia perusparannusrevisioita. Taulukossa 4 on esitetty generaattori
1 kuntoindeksit eri pääkomponenteille.
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Taulukko 4: Melo generaattori 1 pääkomponenttien kuntoindeksit:
Melo generaattori 1 pääkomponenttien kuntoindeksit
Komponentti

Kuntoindeksi %

Kuntoindeksin arvosana

Staattorin runko

78 %

Hyvä

Staattorin levypaketti

69 %

Tyydyttävä

Staattorin käämitys

86 %

Erittäin hyvä

Roottorin navat

94 %

Erinomainen

Tämän lisäksi laskettiin yleiskuntoindeksi, jossa generaattori jaotellaan staattoriksi
ja mekaanisesti pyöriväksi järjestelmäksi. Tulokset on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5: Melo generaattori 1 yleiskuntoindeksi
Melo generaattori 1 yleiskuntoindeksit
Osa

Kuntoindeksi %

Kuntoindeksin arvosana

Staattori

78 %

Hyvä

Mekaaninen pyörivä
järjestelmä

78 %

Hyvä

Jos mittaustuloksen antama arvo on heikko, niin kuntoindeksin laskennassa
käytetään kriittisille mittaustuloksille korjauskerrointa. Tästä johtuen laskenta on
herkkä muutamille kriittisille mittaustuloksille, koska sellaiset pudottavat indeksin
arvoa radikaalisti. Yllä esitettyjen mittaustulosten perusteella vuonna 2009 tehdyn
kuntoindeksi laskennan perusteella Melon generaattori 1 on tyydyttävässä
kunnossa. Indeksiä pudottavia kriittisiä arvoja ei ollut Melon generaattori 1. Ottaen
huomioon, että käytössä oli kattavasti laitteet tekniset tiedot, käyttötiedot,
kunnossapitohistoria sekä muut tarkastus- ja mittaustulokset, niin voidaan olettaa,
että kuntoindeksin laskennan tarkkuus on kohtuullisen hyvä. (Kokko 2009)

7.6 Generaattori 1 eliniän laskenta ja arviointi
Melon generaattori 1 elinikälaskenta on suoritettu Fortumissa käytössä olevalla
menetelmällä. Elinikälaskennassa huomioidaan muun muassa suunnittelutiedot,
valmistustiedot,

käyttöhistoria,

käyttötapa,
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käyttöolosuhteet,

vikahistoria,

kunnossapitohistoria sekä kuntomittauksen ja kuntotarkastuksen tulokset. Eliniän
laskennassa käyttötunneilla, käyttöolosuhteilla, pysäytys- ja käynnistyssykleillä
sekä käyttötavalla on merkittävä rooli.

Generaattorin kunnonlaskenta koostuu alla mainituista osa-alueista:


Määritetään

odotettu

maksimielinikä

generaattorille

joka

perustuu

suunnittelu- ja valmistustietoihin


Määritetään tähän mennessä käytetty elinikä käyttöhistorian, vikahistorian
sekä

kunnossapitohistorian

perusteella.

Generaattorin

kunnon

heikkeneminen otetaan huomioon laskennoissa.


Tulevaisuuden käyttöskenaarion avulla voidaan laskea generaattorin jäljellä
oleva elinikä. Eri käyttöskenaarioiden simulointien avulla voidaan tarkastella
kuinka erikäyttötavat vaikuttavat generaattorin elinikään



Jos generaattorilla on havaittu olevan vanhenemismekanismi, niin tällöin
elinikä tulee määrittää sen perusteella.

Generaattorin tarkkaa elinikää ei voida ennustaa, koska monesti vaurioituminen
tapahtuu satunnaisen tekijän tai poikkeavan tapahtuman sattuessa. Tällaisia
tapahtumia voisi olla esimerkiksi kolmivaiheinen oikosulku voimalaitoksen lähellä,
ylijännite piikki tai generaattorin käyttövirhe. Laskennan tarkoitus on määrittää
generaattorin odotettu elinikä, jonka todennäköisesti selviytyy normaalissa
käyttöolosuhteissa tai ilman suurempia poikkeavia tapahtumia. (Kokko 2009)

Taulukossa 6 on esitetty generaattorin eliniänodotusarvot sekä staattorille että
mekaaniselle pyörimisjärjestelmälle. Käyttövuodet ovat laskettu generaattorin
keskimääräisen vuosikäyttötuntien mukaisesti. Laskennassa on myös oletettu, että
koneen käyttötapa ei tule juurikaan poikkeamaan saaduista historiatiedoista.
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Taulukko 6: Melo generaattori 1 elinikäodote
Melo generaattori 1 - jäljellä oleva elinikäodote
Käyttötunnit

Käyttövuodet

Staattori

110 000 h

21 vuotta

Mekaaninen pyörivä järjestelmä

273 000 h

53 vuotta

Suurin yksittäinen asia, joka on vaikuttanut staattorin elinikään alentavasti on
staattorinlevypaketin aaltoilu. Fortumin tekemää kuntoarviota voidaan pitää
kohtalaisen luotettavana, koska Melon generaattorista on käytössä hyvin sen vika
historia, kunnossapitohistoria on dokumentoitu kattavasti sekä koneelle on tehty
vuosihuoltojen yhteydessä kunnonvalvontamittauksia. (Kokko 2009)

7.7 Generaattori 1 vikaantumisen todennäköisyys
Koko elinkaarensa aikana generaattori 1 ei ole ollut yhtään käynninaikaista vikaa.
Tutkimusten ja mittausten perusteella generaattori 1 staattorinkäämitys oli edelleen
hyvässä kunnossa. Tutkimustulosten perusteella pystyttiin myös toteamaan, että
generaattori 1 roottori oli erinomaisessa kunnossa. Tämä selittyy pitkälti myös sillä,
että 1998 kun 1 koneisto revisioitiin turbiinin osalta, niin roottorin navat uudelleen
eristettiin. Selvitystyön sekä käytännönkokemuksen perusteella voidaan todeta, että
generaattorin
aikajaksolla.

vikaantumisriski
Sähköisistä

on

osista,

melko
kaikkein

alhainen

seuraavan

todennäköisin

10

vuoden

vikaantumiskohta

generaattorissa tulee olemaan staattorinkäämissä esiintyvä vika. Tähän vikaan on
varauduttu jo silloin kun alkuperäiset staattorit toimitettiin Meloon. Toimituksen
yhteydessä Meloon jätettiin reilusti varasauvoja, jotta mahdollinen vikaantuminen
voidaan korjata. Varasauvan vaihtaminen ottaa aikaa noin 2-3 viikkoa ja tästä
aiheutuvat kulut ovat etupäässä työvoimakustannukset sekä tuotantotappiot.
Aiemmin mainitussa kuntoselvityksessä otettiin kantaa ainoastaan staattoriin sekä
roottoriin. Generaattorissa on myös muita mahdollisia vikapaikkoja kuten sen
laakerointi. Kannatuslaakerien pinta voi kulua loppuun ja aiheuttaa suurta
lämpenemää voiteluöljyyn. Kannatuslaakerien segmenttien vaihto ottaa aikaa
kokonaisen

työviikon.

PVO-Vesivoiman
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edustajat

arvioivat

tämän

vian

todennäköiseksi. Muita pienempiä todennäköisiä vikoja generaattorissa ovat
jäähdytyskapasiteetin tukkeutumat, hiilipölyn aiheuttama maasulku roottorissa sekä
liukurenkaiden pintavauriot. On mahdollista, että generaattori joutuu tekemisiin
hyvin monenlaisien vikojen kanssa. Ulkoiset viat aiheuttavat myös merkittävät riskin
generaattorille. Tyypillisiä vikaantumiskohtia tai vianaiheuttajia ovat oikosulut tai
maasulut virtakiskoissa, muuntajassa tai sähköverkossa. Fyysisesti lähellä
tapahtuvat viat voivat aiheuttaa vakavia vaurioita ikääntyneelle generaattorille ja
samalla lyhentää sen käyttöikää. Liitteessä 2 on listattu muita mahdollisia
generaattorivikoja. (Kokko 2009)

Liitteessä 3 on vuonna 1988 suoritetut staattorinkäämien eristysvastuksen ja
tasavirtavastuksien mittaukset sekä eristysjännitekoe. Samanlaiset mittaukset
suoritettiin 2009 ja niiden mittauksien tulokset on esitettynä liitteessä 4.
Mittaustulosten

perusteella

voidaan

huomata,

että

staattorikäämityksen

eristysvastuksen taso on pudonnut hieman alkuperäisestä, mutta eristysvastusarvo
on edelleen hyvällä tasolla. Mittaustuloksia vertaillessa on otettava huomioon, että
staattorikäämityksen

lämpötilat

ovat

olleet

mittaushetkillä

hyvin

erilaiset.

Ilmankosteutta ei ole myöskään ilmoitettu mittaustuloksissa, jolla on myös
vaikutusta mittaustuloksiin.

7.8 Generaattori 1 uusinta
Edellä mainittujen tietojen pohjalta PVO-Vesivoima alkoi viemään staattorien
uusimisen hanketta eteenpäin. Vaikka Fortumin raportissa todetaan, että staattorin
laskennallinen elinikä oli 20 vuotta, silti staattorin kunto katsottiin riskiksi.
Suurimpina yksittäisinä asioina jotka vaikuttivat staattorin uusimiseen olivat vanhan
staattorin levypaketin aaltoilu. Staattorin levypaketin aaltoilu johtuu todennäköisesti
siitä, että staattorin lämpötilat ovat joskus käyneet liian korkealla. Tästä asiasta ei
kuitenkaan

ole

täyttä

varmuutta.

Aaltoileva

levypaketti

voi

aiheuttaa

käämieristyksen rikkoutumisen staattorin uranputken alueella. Toinen merkittävä
seikka, joka vaikutti staattorin uusimisen päätökseen oli staattorin rajallinen
kapasiteetti tehon suhteen. Staattorin tehoa oli jouduttu rajoittamaan, koska
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käämitystä oli muutettu viallisen uraluvun takia. Melon generaattori 1 uuden
staattorin uraluku suunniteltiin huolella. Käytännössä Melon generaattoriin oli kolme
erivaihtoehtoa uudeksi uraluvuksi. Näistä vaihtoehdoista valittiin turvallisin
vaihtoehto koneen värinöiden kannalta, vaikkakin sillä oli nostava vaikutus
magnetointihäviöihin, koska koneen ilmaväli kasvoi. Melo uusi generaattori 1 on
nimellisarvoltaan 45 MVA kokoinen ja sitä pystytään ajamaan noin 38-39 MVA:lla,
minkä verran nykyinen Kaplan-turbiini antaa tehoa. Vanhalla koneella teho oli
rajoitettu 33 MW:iin, johtuen staattorin käämityksen muutoksista. Generaattorin
päivitys Melon G1 osalta koostui täysin uudesta staattorista, joka valmistettiin
neljästä segmentistä. Staattorin erikomponentit esitettiin kappaleessa 6, jotka kaikki
liittyvät täysin Melon G1 uusintaan. Tällä investoinnilla koneesta tuli huoltovapaampi
sekä koneiston käyttöikä ja -varmuus paranivat huomattavasti.

Kuva 7.7: Melon uusi staattori (Partanen P. 2014)
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7.9 Uuden generaattorin osittaispurkaus- ja värinämittaukset
Kaikkien käyttöönottomittauksien lisäksi, Melon uuteen generaattoriin asennettiin
myös

kiinteät

käynninaikaiset

osittaispurkausmittalaitteet

sekä

staattorin

läpivientien kuuman päähän kuvassa 7.8 että 10,5 kV verkon puolelle kuvassa 7.9.
Liitteessä 5 esitettyjen mittaustulosten perusteella Melon uusi generaattori on
osittaispurkausarvojen perusteella juuri sellainen kuin uuden generaattorin pitääkin
olla.

Osittaispurkausmittaukset

suoritettiin

19

MW

ja

35

MW

tehoilla,

staattorinkäämin lämpötilan ollessa 56 °C ja 63 °C. Sormenjälkimittaustulokset
toimivat lähtötietona tuleviin mittauksiin, joihin tulevia mittaustuloksia tullaan
vertaamaan.

Generaattorien kuntoa arvioitaessa, osittaispurkausten arvoon kiinnitetään erityistä
huomiota, koska sen ajatellaan olevan paras indikaattori kertomaan staattorin
nykykunnosta ja sen kehityksestä. Osittaispurkauksien mittauksien on tarkoitus
valvoa generaattorin staattorin käämieristeen kuntoa. Staattorin käämityksessä
osittaispurkauksia voi esiintyä käämityksessä pinnalla, jolloin puhutaan koronasta.
Toinen paikka staattorissa missä osittaispurkauksia esiintyy, on staattorin
käämieristeessä. Uusille staattoreille tehdään ennen käyttöönottoa korona-koe
pimeässä, koska korona voidaan havaita paljaalla silmällä ja ongelma voidaan
korjata

helposti.

Käämieristeessä

tapahtuva

osittaispurkaus

tunnistetaan

sähköisistä pulsseista niihin tarkoitetulla mittalaitteella. Osittaispurkausmittauksilla
ei kuitenkaan nähdä aina kaikkia alkavia vikoja tai jo olemassa olevia vikoja.
Esimerkiksi

on

mahdollista,

että

staattorin

päätykäämityksissä

esiintyy

osittaispurkauksia, vaikka mittaustuloksissa ei olisi ollut merkkiäkään niistä. Tästä
syystä

PVO-Vesivoiman

edustaja

pitävät

erityisen

tärkeänä

suorittaa

staattorinkäämitykselle muutaman vuoden välein tarkastus, joissa voidaan asiat
todeta visuaalisesti.

69

Kuva 7.8: Osittaispurkausmittalaitteistoa staattorin liittimissä (Partanen P. 2014)

Kuva 7.9: Osittaispurkausmittalaitteistoa 10,5 kV verkossa (Partanen P. 2014)

Kuten alla olevasta kuvasta 7.10 huomataan, niin Melon G1 koneen värinät ovat
hävinneet lähes kokonaan. Jostain syystä 100 Hz:n taajuudella värinä taso on
kasvanut,

mutta

muilla taajuusalueilla värinät ovat laskeneet alhaiselle
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tasolle verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen. Kuvan 7.10 vasemmasta yläkulmasta
nähdään

miten

koneen

värinät

ovat

kehittyneet

vuosien

saatossa.

Staattorikäämityksen muutoksen jälkeen (1973) arvot ovat pysyneet standardien
ISO 7919-5 sekä ISO 10816-5 sallimissa arvoissa.

Kuva 7.10: Melo G1 värinämittaukset (PVOV 2014)

Vaikka mittaustuloksia on matkanvarrelta kerätty huomattava määrä, niin täysin
relevanttina mittaustuloksia ei voida pitää. Mittauslaitteet sekä mittauspaikat ovat
osittain vaihtuneet, joten tämä on enemmänkin suuntaa antava tulos kuin
absoluuttinen totuus. Kuvasta ei nähdä kuitenkaan väärän uraluvun aikaisia
värinöitä, vaan siitä nähdään värinät ennen revisiota ja revision jälkeen.

Generaattorin värinät voivat yleisesti ottaen johtua kolmesta eri aiheuttajasta.
Värinöitä voi aiheuttaa mekaaniset ongelmat, magnetoinnista johtuvat ongelmat tai
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termiset ongelmat. Mekaanista värinää koneeseen voi aiheuttaa mekaanisesti
epätasapainossa

oleva

roottori,

tällöin

kone

ei

pyöri

tasaisesti.

Jos

turbiininkannentiiviste, -laakeri tai -akseli ei ole linjattu oikein niin kaikki nämä voivat
aiheuttaa värinää generaattorin puolella. Roottorin magnetoinnin puolesta tulevat
ongelma liittyvät tyypillisesti epätasaiseen ilmaväliin tai roottorin navoissa oleviin
vaimennuskäämityksiin. Myös roottorin napojen impedanssilla voi vaikuttaa
värinöihin, koska generaattori on epätasapainossa magnetoinnin suhteen. Termiset
ongelmat ovat käytännössä generaattorin jäähdyttämiseen liittyvät asiat kuten
staattorin jäähdytysradiaattorit.

7.10 Käynninaikainen vika Melon generaattori 2
Vaikka tässä työssä on keskitytty Melon generaattori 1 kunnonkartoittamiseen, niin
Melon generaattori 2 kunto on myös yksi oleellinen mittari sisarkoneen generaattori
1 kunnon arvioimisessa. Kesällä 2013 generaattori 2 tapahtui käynninaikainen vika,
joka olisi voinut käydä yhtä hyvin generaattori 1:llä. Staattorinlevypaketin
alapuolinen puristussormilevyn palanen kuvassa 7.11 katkesi rasituksesta johtuen.
Ottaen huomioon, että staattorin ja roottorin välinen ilmaväli on noin 10-12 mm ja
irronnut kappale on useita senttimetrejä pitkä niin on selvää, että se tekee tuhoja
generaattoriin.

Puristussormilevyn

palanen

aiheutti

staattorikäämitykseen

maasulun sekä vaurioitti roottorin napaa. Tämän vian korjaaminen aiheutti koneelle
noin kahden viikon käyttökatkoksen. Vastaavanlaista vikaa voidaan pitää
todennäköisenä myös jatkossa.
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Kuva 7.11: Generaattori 2 puristussormilevyt (PVOV 2014)
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8 POHDINTA JA TULEVAISUUS
Melon generaattori 1 uusinta onnistui projektoinnin näkökulmasta aikataulussa sekä
onnistuneesti siitä näkökulmasta, että koneen värinäongelma ei toistunut, koska
uuden staattorin uraluku saatiin muutettua sopivaksi. Vuonna 2014 revisioidulla
generaattorilla voidaan nyt ajaa 38-39 MVAn teholla. Tällä uudistuksella saatiin siis
koneistoon 4-5 MVA tehoa lisää. Koneen värinät ovat laskeneet lähes erittäin
alhaiselle tasolle verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen. PVO-Vesivoiman edustujat
näkevät, että tällä investoinnilla koneistolle saatiin näin huomattavasti lisää
elinaikaa sekä staattoriin jäi vielä hieman tehoa reserviin, jos tulevaisuuden
turbiiniremontissa Kaplan-pyörästä saataisiin vielä lisää tehoa ulos. Lisäksi
generaattorin huolto- ja käyttövarmuus ovat lisääntyneet merkittävästi, koska uuden
koneen huoltaminen on vähäisempää kuin vanhan. Käyttövarmuutta lisää uusi
staattori, koska eristyksen taso on parantunut verrattuna vanhaan staattoriin sekä
staattori on kokonaan uusi ja puhdas. Koska generaattori on mitoitettu 45 MVA
teholle, niin voidaan myös olettaa, että staattorinkäämityksessä ei tule olemaan
lämpenemisongelmaa, kuten vanhassa koneessa esiintyi staattorinkäämitys
muutoksen jälkeen. Tarkkaa tietoa ei ole, mutta olettavaa on että juuri
staattorinkäämityksen lämpeneminen liian kuumaksi on aiheuttanut vanhan koneen
levypaketin aaltoilun.

Jotta uusi generaattori pysyisi kunnossa ja kestäisi oletetun eliniän, on generaattoria
syytä huoltaa kuten valmistajan käyttö- ja kunnossapito-ohjeissa todetaan. On myös
todella tärkeää tehdä staattorinkäämitykselle vuosittainen osittaispurkausmittaus,
jotta pystytään näkemään mihin suuntaan koneen osittaispurkauksien tasot
kehittyvät.

Kuten

edellä

todettiin,

niin

osittaispurkauksien

arvot

kertovat

generaattorin kunnosta, enemmän kuin muut mittaustulokset. Osittaispurkauksien
mittauksilla ei kuitenkaan nähdä aina kaikkia mahdollisia ongelmia esimerkiksi
staattorinkäämityksessä. On mahdollista, että staattorin päätykäämeissä esiintyy
osittaispurkauksia vaikka, ne eivät näkyisikään mittauksissa. Tästä syystä on
erityisen tärkeää tehdä generaattorille vuosittainen huoltoseisokki, joissa voidaan
seurata koneen kuntoa visuaalisesti. Huollettuna ja oikein käytettynä koneen tulisi
kestää seuraavat 50 vuotta, joka

on koneen laskennallinen elinikä.
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9 YHTEENVETO
Melon vanhan generaattori 1 ongelmat alkoivat välittömästi koneen käyttöönoton
yhteydessä.

Koska

staattorin

staattorinkäämitykseen

jouduttiin

uraluku

oli

tekemään

suunniteltu

väärin,

kytkentämuutoksilla

niin

”kylmiä”

staattorinkäämejä, jotta koneen värinät saatiin koekäytössä standardien ISO 79195 sekä ISO 10816-5 mukaisiin arvoihin. Johtuen tästä kytkentämuutoksesta, koneen
tehoa jouduttiin rajoittamaan 33 MW:iin, jotta kone ei lämpenisi liikaa. Mitä
todennäköisimmin generaattori on joskus historian saatossa ajettu liian kuumaksi,
joka on aiheuttanut staattorin levypaketin aaltoilun. Staattorinlevypaketin aaltoilu voi
vaurioittaa staattorikäämityksen eristystä ja täten aiheuttaa koneeseen maasulun.
Uuden staattorin uraluku optimoitiin häviöiden ja värinöiden suhteen. Haluttiin
kuitenkin erityisesti varmistua siiten, että generaattorissa ei tulisi esiintymään
värinöitä uudestaan. Tämä johti uraluvun valintaan, jossa staattorin ja roottorin
välinen ilmaväli kasvoi hieman mutta takasi sen, että generaattorissa ei esiintyisi
värinöitä. Ilmavälin kasvaminen tarkoitti puolestaan sitä, että generaattorin
magnetointihäviöt kasvoivat hieman. Tämä oli optimoinnin tulos, kun vertailtiin
häviöitä sekä värinöitä.

Ottaen huomioon edellä mainitut staattorinkäämityksen muutokset jotka tehtiin
värinöistä johtuen, tehonrajoitukset johtuen staattorinkäämityksen muutoksista
koneessa

sekä

kappaleessa

7.11

mainitusta

staattorinlevypaketin

puristussormilevyn palasen irtoamisesta ja Fortumin tekemän kuntokartoitusraportin
vuonna 2009, voidaan todeta, että Melon generaattorille 1 vuonna 2014 tehty
generaattori revisio tehtiin aivan koneen elinkaaren loppupäässä. Generaattori 1
kunto todettiin vuonna 2009 tyydyttäväksi ja laskennallisesti koneelle luvattiin noin
20 vuotta elinaikaa. Melon uusi generaattori 1 on nimellisarvoltaan 45 MVAn
kokoinen ja sitä pystytään ajamaan noin 38-39 MW:lla, minkä verran nykyinen
Kaplan-turbiini antaa tehoa. Vanhalla koneella teho oli rajoitettu 33 MW:n, johtuen
staattorin käämityksen muutoksista. Koneeseen saatiin näin ollen myös lisää
huippu- sekä säätötehoa. Uuden generaattorin oletettu käyttöikä on noin 50 vuotta.
Tämä investointi toi koneistolla lisää elinikää sekä paransi koneen käyttövarmuutta.
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