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Käytetyt merkinnät ja lyhenteet 
 

AC   Vaihtovirta 

aM   Moottorikuormille tarkoitettu sulake 

aR   Puolijohteille tarkoitettu sulake 

c   Ominaislämpökapasiteetti 

𝑐net   Verkon vakio 

CCF   Kytkin-, kytkin- ja sulakeyksikkö 

𝐶f   Vakio valokaarienergian jännitetasoon 

CCV   Kytkin-, kytkin- ja katkaisijayksikkö 

D   Etäisyys valokaaresta 

DC    Tasavirta 

𝐸   Energia 

EMC   Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

𝐸′n Normalisoitu tapahtumaenergia pinta-alayksikköä 

kohti 

𝐺1   Sähkökentän voimakkuus -vakio 

ℎ   Läpilyöntijännitteen korjauskerroin 

𝐼a   Valokaarivirta 

𝑖a   Hetkellinen valokaarivirta 

𝐼bf   Prospektiivinen oikosulkuvirta 

𝑖k̂   Vikavirran huippuarvo 

𝐼k   Oikosulkuvirta 

𝑖′̂k   Vikavirran alkutilanteen huippuarvo 

IR   Infrapuna 

ISU1   Invertterikaappi numero 1 

ISU2   Invertterikaappi numero 2 

𝐼2   Toisiopuolen nimellisvirta 

𝐼3kf   Kolmivaiheoikosulkuvirta 

K    Muuntajan muuntosuhde 

𝐾a   Vakio valokaarivirran laskemiseksi 
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𝐾1   Vakio valokaaren energian laskemisessa 

𝐾2   Vakio valokaaren energian laskemisessa 

l   Johtimien etäisyys 

L   Valokaaren pituus 

LCL   Kela-kondensaattori-kela -suodin 

LV   Pienjännite (Low Voltage) 

m   Massa 

MV   Keskijännite (Medium Voltage) 

PE   Suojamaa 

p   Paine 

𝑃a   Valokaaren teho 

PLC   Ohjelmoitava logiikka 

𝑝k   Kuormitushäviö 

𝑃PTR   Muuntajan kokonaishäviöt 

r   Ominaishöyrystymislämpö 

𝑅a   Valokaaren vastus 

𝑅CLV   Pienjännitekaapeleiden resistanssi 

𝑅cmt    Keskijännitekaapelin vastus 

𝑅cmv   Keskijännitekaapeleiden resistanssi 

𝑅cmv2   Keskijännitekaapeleiden resistanssin toisiopuolella 

𝑅k,net2    Verkon oikosulkuresistanssin toisiopuolella 

RMS   Neliöllinen keskiarvo 

𝑅Tk   Kokonais resistanssi oikosulun aikana 

𝑅TR   Muuntajan resistanssi 

s   Ominaissulamislämpö 

𝑆nTR    Muuntajan nimellisteho 

t   Aika 

T   Lämpötila 

U   Jännite 

𝑈a   Valokaaren jännite 

UV   Ultravioletti 

𝑈1   Ensiöjännite 
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𝑈2   Toisiojännite 

W   Valokaaren energia 

W’ Valokaaren tapahtumaenergia pinta-alayksikköä 

kohti 

x   Etäisyyseksponentti 

𝑋CLV   Pienjännitekaapeleiden reaktanssi 

𝑋cmt    Keskijännitekaapelin reaktanssi 

𝑋cmv   Keskijännitekaapeleiden reaktanssi 

𝑋cmv2   Keskijännitekaapeleiden reaktanssin toisiopuolella 

𝑋k,net2   Verkon oikosulkureaktanssin toisiopuolella 

𝑋TR   Muuntajan reaktanssi 

𝑋Tk   Kokonais reaktanssi oikosulun aikana 

𝑍k,net   Verkon oikosulkuimpedanssi 

𝑍k,net2   Verkon oikosulkuimpedanssi toisiopuolella 

𝑍Tk   Kokonaisimpedanssi oikosulun aikana 

𝑍TR   Muuntajan impedanssi 
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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden ja monien pienten voimalähteiden käyttö ja liittäminen 

verkkoon lisääntyvät kiihtyvässä määrin ympäri maailman. Tällä pyritään vastaamaan 

kasvavaan energiantarpeeseen ja toteuttamaan se ympäristöystävällisesti. 

 

Kansainväliset päästösopimukset vauhdittavat muutosta. Euroopan Unionissa tehdyn 

päätöksen mukaan vuoteen 2030 mennessä kaikkien jäsenmaiden tulee vähentää 

kasvihuonepäästöjä 40 % vuoden 1990 tasoihin nähden, mikä vahvistaa tarvetta siirtyä 

uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. [1] 

 

Samanlainen trendi on näkyvissä ympäri maailmaa, mm. Intiassa 2015 uusiutuvilla 

energianlähteillä tuotettiin vain 7 % kokonaisenergian määrästä, kun tavoite vuoteen 2027 

mennessä on tuottaa jopa 43 %. [2;3] 

 

Järjestelmien kokoluokat vaihtelevat yksittäisten kiinteistöjen tai laitteiden sähköistyksestä 

aina useiden satojen megawattien järjestelmiin. Järjestelmät suunnitellaan ja tehdään niin, että 

ne toimivat ilman miehitystä erilaisissa olosuhteissa. Olosuhteet voivat olla välillä todella 

ankarat ja vaihtelevat. Joskus yksittäinen eläin, hyönteinen, epäpuhtaus tai muu syy voi 

laukaista vikatilanteen. Vikatilanne voi olla esimerkiksi oikosulku tai jokin muu laitteen 

häiriötilanne. Huonossa tapauksessa viasta aiheutuu valokaari. 

 

Valokaaren palamislämpötila voi olla yli 19 000 °C. Tämä lämpötila riittää sulattamaan ja 

höyrystämään kaikki tunnetut materiaalit. Valokaarien aikatasot ovat todella nopeita. 

Ensimmäinen paineaalto tulee noin 10 millisekunnin jälkeen syttymisestä ja ympäristön 

lämpötila nousee voimakkaasti paineaallon perässä. Valokaaren tuhot kasvavat 

eksponentiaalisesti ajan funktiona ja esimerkiksi yli 100 millisekunnin kestoiset valokaaret 

voivat saada aikaan metallipaloja. Andrew Cochranin IAEI:ssa julkaistun artikkelin mukaan 

laitteistolle tulee keskimäärin 42000 euron vahingot, ja liiketoiminnan keskeytyksestä koituu 

noin 72000 euron vahingot tapausta kohden. Arviot perustuvat teollisuustilastoihin. Rahallisien 

vahinkojen lisäksi tulee myös vaaratilanteiden ja henkilövahinkojen minimoimiseksi suojautua 

valokaaria vastaan. [4;5] 
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 

Valokaaret saavat aikaan lyhyessäkin aikatasossa paljon tuhoa. Ne poikkeavat 

prospektiivisista oikosuluista siinä, että niiden impedanssit voivat olla jopa niin suuria, etteivät 

virtamäärät poikkea merkittävästi normaalista huippukuormituksesta. Tällöin niitä on todella 

vaikea havaita virran nousun perusteella ja katkaista nopeasti. Valokaaritilanteita tapahtuu 

tutkimuksen kaltaisissa järjestelmissä ympäri maailmaa satunnaisesti. On kaikkien yhteinen 

etu, että näiden vahinkojen minimoimiseen panostetaan ja tehdään asianmukaiset 

suojausjärjestelmät. Kuvassa 1 on valokaaren vaikutuksia ajan funktiona. 

 

 
Kuva 1. Valokaaren vaikutukset ajan funktiona. [5] Kuvasta voi nähdä lämpötilanmuutoksen, 
joka alkaa heti valokaaren syttymisestä ja tätä seuraavan paineen nousun. Metallipalot alkavat 
tavallisesti noin 100 ms kuluttua valokaaren alusta. 50 Hz järjestelmässä tämä tarkoittaa viittä 
jaksonaikaa, joiden aikana valokaari pitäisi pystyä sammuttamaan suurten tuhojen 
välttämiseksi. 
 

Tämän työn tarkoitus on kartoittaa erilaisia menetelmiä valokaarien tunnistamiseksi ja valita 

niistä soveltuvin vaihtoehto verkkoon kytketyn invertterin tarpeisiin. Menetelmän tulisi olla niin 

geneerinen, että sitä voitaisiin käyttää erilaisissa sovelluksissa, erilaisten energianlähteiden ja 

muuntajien kanssa, sekä saada siitä niin varma- ja nopeatoiminen, että sen toteuttaminen 

taloudellisesti olisi mielekästä. 

 

Havaitsemisen lisäksi tutkitaan erilaiset suojausketjut ja niiden toiminta-aikatasot. Näitä 

vertaillaan keskenään ja järjestelmään, johon on lisätty erillinen valokaaren tunnistus. 
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Työ rajataan koskemaan ainoastaan keskijänniteverkkoon muuntajan avulla kytketyn 

invertterin erottamista verkosta valokaaritilanteessa ja järjestelmän sisäisen valokaaren 

havaitsemista. 

 

Kuvassa 2 on tutkimuksen aiheen mukaisen järjestelmän tavanomainen rakenne ja kuvassa 3 

tyypillisen sovelluksen kuva. Aurinkopaneelien tilalla voi olla muitakin tehonlähteitä. 

 

 

Kuva 2. Verkkoon kytketyn invertterijärjestelmän rakenne. [6] LV/MV-muuntajalla tarkoitetaan 
pienjännite/keskijännitemuuntajaa, jolla laitteisto kytkeytyy jakeluverkkoon. 

 

 

Kuva 3. Tyypillinen keskijänniteverkkoon kytketyn invertterijärjestelmän sovellus. [7] Kuva 
löytyy vapaasta kuva-arkistosta. 
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1.3 Tutkimusmetodologia ja tutkimussuunnitelma 
 

Tutkimusstrategia laaditaan erilaisten periaatteellisten valintojen perusteella. Alapuolella 

olevassa kuvassa esitellään tutukimusstrategian eri valintatasoja.  

 

 

Kuva 4. Tutkimusstrategia. [8] 

 

Työn alussa rajataan aihe huolellisesti ja tarkastellaan tähän tarvittavaa teoriaa. 

Kirjallisuusosion jälkeen valitaan sovellukseen sopivin ratkaisu ja testataan se sopivalla 

koejärjestelyllä. Testien tarkoituksena on varmistaa teorian toimivuus tutkimuskohteen 

kaltaisessa sovelluksessa ja tämän lisäksi selvittää sen optimaalisin kytkeminen järjestelmään. 

Testidatan perusteella voidaan päätellä, onko suojausmenetelmä riittävän nopea ja luotettava. 

 

Tutkimusstrategiaksi on valittu yhdistelmä teoreettista tutkimusta ja empiiristä tutkimusta. 

Tutkimussuunnitelma jatkuu määrällisenä tutkimuksena ja huipentuu kokeelliseen 

tutkimukseen. Mittausdata analysoidaan ja arvioidaan. Tämän perusteella todetaan 

suojausmenetelmä sopivaksi tai epäsopivaksi. 
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2. Valokaari 
 

2.1 Valokaari-ilmiö 
 

Valokaari tarkoittaa ilmiötä, jossa sähköinen eristys ei kestä kahden eri pisteen välistä 

potentiaalieroa, vaan se tasaantuu ionisoituneen kaasun tai muun eristeen läpi. Virran 

kulkiessa eristeessä pisteestä toiseen se synnyttää reitin, jota kutsutaan valokaareksi. [19] 

 

Valokaari poikkeaa muista potentiaalintasauksista eristeaineen läpi, esim. korona ilmiöstä, niin 

valotehon kuin virta-jännite-käyrän ominaisuuksiltaankin. Kuvassa 5 on näytetty jännitetasoja 

eri ilmiöiden taustalla ja virran suuruuksia. [24] 

 

 

Kuva 5. Valokaaren U-I-käyrä. [24] Kuvasta nähdään eri potentiaalintasautumisvaiheet ja niille 
ominaiset virta-arvot. Kuvaajan pienimmillä virta-arvoilla kaasu ionisoituu. Tällöin sähkökenttä 
ionisoi atomeita eli atomi saa tai menettää elektronin ja varautuu. Saturaatiopisteessä kaasu 
on ionisoitunut tiettyyn kylläiseen pisteeseen, eivätkä elektronit enää liiku atomeilta toisille, 
ennen kuin saavutetaan riittävän suuri jännite. Tämän jälkeen saavutetaan piste, jossa 
siirrytään purkautumisvaiheesta toiseen. Näissä vaiheissa kaasun eristyskyky romahtaa ja 
vastus putoaa, jolloin virta pääsee kasvamaan. Viimeisenä muutosvaiheena on 
epänormaalista hohdosta siirtyminen valokaareen, jolloin virta-arvot kasvavat huomattavasti 
ja kaasun eristyskyky romahtaa. 
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2.1.1 Valokaaren syntyminen ja ehkäiseminen 
 

Kun sähkökentänvoimakkuus kasvaa riittävän suureksi, se ionisoi ilmaa. Mitä lähempänä 

kiskoa tai johdinta ollaan, sitä ionisoituneempaa ilma on. Ionisoituminen heikentää ilman 

eristekykyä, jolloin virta pääsee lyömään siitä läpi helpommin. Valokaarien syntyyn voidaan 

vaikuttaa suunnitteluvaiheessa etenkin ilmavälien osalta ja ottamalla huomioon järjestelmän 

maksimijännite, asennuskorkeus ja ilmasto-olosuhteet. Terävien kulmien kohdalla 

sähkökentänvoimakkuus on suurempi kuin pyöreämmissä kohdissa. Kohdissa, joissa ilmavälit 

jäävät pieniksi, kannattaa johtimen fyysiseen muotoon kiinnittää erityshuomiota. [14] 

 

Taulukossa 1 esitellään pienjännitekojeiden ilmavälivaatimukset IEC 61439-1:n mukaisesti. 

Standardi ilmoittaa myös pintavälit eri likaisuusasteille ja sähkökenttätyypeille. Likaisuusaste 

viittaa ympäristöön, johon laite on tarkoitettu. Likaisuusaste 1 tarkoittaa, että laite on 

pelkästään kuivissa olosuhteissa, jossa ei ilmene johtavaa likaisuutta. Likaisuusaste 4 

puolestaan tarkoittaa jatkuvaa johtavaa pölyä, sadetta tai muita märkiä olosuhteita. 

Likaisuusasteiden määritykset löytyvät myös IEC 61439-1 standardista. 

 

Taulukko 1. Ilmavälivaatimukset, IEC 61439-1. [9] 

Nimellinen 
impulssijännitekestoisuus       Minimi-ilmaväli       

     [mm]      

    

Epähomogeeninen 
kenttä (teräviä tai 
kulmikkaita osia)   

Homogeeninen kenttä 
(optimaalinen 
kentänvoimakkuus) 

𝑈   Likaisuusaste     Likaisuusaste   

                   [kV] 1 2 3 4 1 2 3 4 

0,33 0,01 0,2 0,8 1,6 0,01 0,2 0,8 1,6 

0,5 0,04 0,2 0,8 1,6 0,04 0,2 0,8 1,6 

0,8 0,1 0,2 0,8 1,6 0,1 0,2 0,8 1,6 

1,5 0,5 0,5 0,8 1,6 0,3 0,3 0,8 1,6 

2,5 1,5 1,5 1,5 1,6 0,6 0,6 0,8 1,6 

4,0 3 3 3 3 1,2 1,2 1,2 1,6 

6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 2 2 2 2 

8,0 8 8 8 8 3 3 3 3 

12 14 14 14 14 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Tutkimusaiheen laitteen ilmavälit suunnitellaan soveltumaan likaisuusluokka 2:een, kun 

sähkökenttä on epähomogeeninen. 
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Eristekaasu vaikuttaa luonnollisesti ilmavälien suuruuteen, koska eri kaasuilla on erilaiset 

sähköiset ominaisuudet. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohde on ainoastaan ilman kanssa 

tekemisissä. 

 

Vaikka eristekaasu on vakio, sen eritysominaisuudet eivät ole vakiot. Ilman eristysomi- 

naisuuksiin vaikuttavat muun muassa ilmanpaine ja sitä kautta myös asennuskorkeus, sekä 

ilmankosteus ja lämpötila. Taulukossa 2 esitellään ANSI C37.20.1 standardien mukaiset 

korjauskertoimet asennuskorkeuden funktiona. Kuvasta 6 voidaan nähdä jännitelaskuissa 

käytettävän kertoimen ℎ arvoja ilmankosteuden funktiona. Tätä kerrointa käytetään IEC 60052 

standardin jännitelaskuissa laskettaessa läpilyöntijännitettä tietyssä ilmavälissä. Kerroin on 

suoraan verrannollinen jännitteeseen, joten kuvaajasta voidaan päätellä, että ilmankosteuden 

kasvaessa tulee ilmavälejä kasvattaa tai vastaavasti järjestelmän jännitettä laskea. [10;52] 

 

Taulukko 2. Virran ja jännitteen korjauskertoimet asennuskorkeuden funtiona, ANSI/IEEE 
C37.20.1. [10] 

Korkeus 
merenpinnasta   Jännitteen Virran 

(Jalkaa) Metriä korjauskerroin korjauskerroin 

6600 2012 1,000 1,000 

7000 2134 0,989 0,998 

7500 2286 0,976 0,995 

8000 2438 0,963 0,993 

8500 2591 0,950 0,990 

9000 2743 0,933 0,987 

9500 2896 0,917 0,983 

10000 3048 0,900 0,980 

10500 3200 0,883 0,977 

11000 3353 0,867 0,973 

11500 3505 0,850 0,970 

12000 3658 0,833 0,967 

12500 3810 0,817 0,963 

13000 3962 0,800 0,960 



 
 

17 
 

 

Kuva 6. Läpilyöntijännitteen laskemiseen käytettävä kerroin ilmankosteuden funtiona. [11] 
 

 

2.1.2 Standardien valokaarivaatimukset invertterisovelluksissa 
 

Tärkeimpiä valokaariin liittyviä standardeja julkaisevat IEC ja IEEE. Molemmat näistä ovat 

kansainvälisiä organisaatioita. Myös NFPA liittyy paloturvallisuuden osalta valokaariin. 

 

Riippuen tuotteen markkina-alueesta ja sovelluksesta voivat myös muut standardit tulla 

kyseeseen. Standardeilla pyritään takaamaan asiakkaille, että laite täyttää tietyt turvallisuus- 

vaatimukset ja ominaisuudet. Tutkimusaiheen mukaisen järjestelmän tulee täyttää IEC 62109-

1 (Safety of power converters for use in photovoltaic power systems) ja IEC 62109-2 (Part 2: 

Particular requirements for inverters. Lisäksi hyviä suunnittelukäytäntöjä löytyy IEC 61641(low-

voltage switchgear and control gear assemblies) ja IEC 61439-1 (The new standard for low-

voltage switchgear and control gear assemblies) standardeista.  
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Jotta tuotteelle saadaan tuotespesifiset sertifikaatit, tulee se testauttaa standardien mukaisissa 

valokaaritesteissä. Tuotteen on täytettävä niissä määritellyt ehdot. Standardeissa vaaditaan 

seuraavaa: 

• ovien sekä muiden suojien pitää pysyä kiinni valokaaren aikana  

• mitään materiaalia ei saa lentää ulos kaapista  

• kaapitukseen ei saa tulla reikiä  

• kosketusjännite ei saa ylittää määrättyä raja-arvoa  

• valokaaren pitää pysyä rajatussa alueessa ilman, että uusia valokaaria syttyisi muissa 

osissa.  

 

Nämä testataan valvotuissa oloissa. Järjestelmän ympärille tehdään aitaus, johon kiinnitetään 

paloindikaattoreita. Mikään näistä indikaattoreista ei saa syttyä tulee testin aikana. 

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi standardit ottavat kantaa esimerkiksi muovimateriaalien 

sijoitteluun, valokaariherkkiin komponentteihin ja muihin paloturvallisuusseikkoihin. [9;17;18] 

 

 

2.2 Valokaarien lajit 
 

Valokaaret voidaan jakaa hyötyvalokaariin ja häiriövalokaariin. Kytkimissä voi myös ilmetä 

kytkentävalokaaria, jotka ovat eräänlaisia häiriövalokaaria. Hyötyvalokaaria voidaan 

hyödyntää esimerkiksi hitsauksessa, valokaarisulatusuuneissa ja ylijännitesuojissa. 

Ylijännitesuojissa tehdään tietyn mittainen kipinäväli suljetussa järjestelmässä, jolloin 

tiedetään tarkka läpilyöntijännite. Tällöin valokaari on hallittu. Valokaarihitsauksen ja 

valokaarisulatusuunien toiminnat perustuvat valokaaren suureen lämpöön. [12] 

 

 

2.3 Valokaarien vaikutukset ympäristöön 
 

2.3.1 Valo ja säteily 
 

Valokaari synnyttää palaessaan kirkkaan valon. Sen spektri sisältää ultraviolettisäteilyä (UV) 

ja infrapunasäteilyä (IR). UV-säteily on lyhytaaltoista, eikä sitä näe silmin. Se kuitenkin 
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vahingoittaa silmiä ja ihoa. Mikäli silmät alistuvat sille, voi aiheutua joko väliaikainen tai pysyvä 

sokeutuminen. Runsaalle UV-säteilylle altistunut paljas iho voi sairastua ihosyöpään. [13] 

 

IR-valo on puolestaan pidempiaaltoista. Pitkäaikainen altistuminen IR-säteilylle voi aiheuttaa 

silmän linssin sameutumista. [13] 

 

 

2.3.2 Paine ja ääni 
 

Valokaari lämmittää ympärillä olevan kaasun nopeasti. Tämä aiheuttaa kaasun tilavuuden 

nopean kasvun ja paineaallon. Paineaalto voi rikkoa korvien tärykalvot ja aiheuttaa 

kuuroutumisen. [4;15] 

 

Paineaallossa on neljä vaihetta. Ensimmäinen näistä on puristusvaihe, jossa valokaari 

synnyttää suljetussa tilassa paineen. Toinen vaihe on laajenemisvaihe, jossa kasvanut 

paineaalto etsii itselleen reitin purkautua ja muodostaa esimerkiksi pienen purkautumisaukon. 

Kolmas vaihe on päästövaihe, jossa valokaaren kuumentama ilma pääsee syntyneestä 

aukosta jatkuvasti purkautumaan. Viimeisenä vaiheena on lämpövaihe, jossa purkautuva ilma 

lämmittää ympärillä olevia komponentteja ja sulattaa kaiken materiaalin. Tämä vaihe kestää 

siihen asti, kunnes valokaari sammuu. Vapaassa tilassa kaikkia näitä edellä mainittuja vaiheita 

ei välttämättä käydä läpi, mutta tulee ottaa huomioon, että valokaari aiheuttaa aina painetta ja 

lämpöä. [4;15] 

 

Valokaaren aiheuttaman paineen voi suuntaa-antavasti laskea. Laskukaava perustuu Ralf 

Leen laskelmiin IEEE papereissa 1987. Kaavassa ei oteta kantaa valokaaren 

syntymispaikkaan ja sitä ympäröiviin objekteihin. [4] Voidaan olettaa, että kyseessä on vapaan 

tilan esitys, sillä kaavassa ei oteta huomioon aikaa. 

 

𝑝 = 4,448(
11,58𝐼a

0,3048𝐷0,9)    (1) 

 

Tässä  

𝑝 on paine [Pa] 

𝐼a on valokaarivirta [kA] 

𝐷 on etäisyys valokaaresta [m] 
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Yhtälöön (1) tarvittavan valokaarivirran voi laskea yhtälöllä, joka on määritelty standardissa 

IEEE 1584 seuraavasti. Prospektiivinen oikosulkuvirta määritellään IEC standardeissa virraksi, 

joka pääsee kulkemaan piirissä, jossa impedanssi on merkityksetön. [16] 

 

log(𝐼a) = 𝐾 + 0,662 log(𝐼bf) + 0,0966𝑈 + 0,000526𝐺 + 0,5588𝑈 log(𝐼bf) −

                                              0,00304𝐺log (𝐼bf)   

     (2) 

𝐼a =  10log (𝐼a)     

  

jossa 

𝐼a on valokaarivirta [kA] 

𝐾a = 0.153 avoimille systeemeille ja 𝐾 = 0.097 suljetuille systeemeille  

𝐼bf on RMS arvo prospektiiviselle oikosulkuvirralle [kA] 

𝑈 on järjestelmän jännite [kV] 

𝐺 on johtimien välinen etäisyys [mm] 

 

 

2.3.3 Lämpö ja kaasut 
 

Valokaaren lämpö riittää sulattamaan ja höyrystämään kaikki tunnetut materiaalit. Se aiheuttaa 

kuumia kaasuja, joita hengittäessä keuhkot voivat vaurioitua. Kuumuudessa höyrystyneet 

metallit ja eristeet itsessään voivat olla myös myrkyllisiä. Valokaaren aikana voi sulanutta 

metallia ja muita partikkeleita lentää kojeistoon paineen vaikutuksesta. [4] 

 

 

2.3.4 Valokaaren teho ja energia 
 

Valokaaren läpi kulkee energiaa. Se syntyy virrasta, joka kulkee sen läpi. Yhtälön (2) avulla 

voidaan laskea valokaaren virta. Kun virta tiedetään, voidaan laskea valokaaren normalisoitu 

säteilyenergia 𝐸′n. Normalisoitu energia tarkoittaa 610 mm päässä valokaaresta 0,2 sekunnin 

ajan kestävää valokaarta. [16] 

 

log(𝐸′n) =  𝐾1 + 𝐾2 + 1,08 log(𝐼a) + 0,0011𝑙  (3) 
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𝐸′n =  10log (𝐸n)  

 

jossa  

𝐸′n on normalisoitu tapahtumaenergia pinta-alayksikköä kohti [J/cm2] 

𝐾1 = 0.792 avoimille systeemeille ja 𝐾1 = 0.555 suljetuille systeemeille 

𝐾2 = 0 maadoittamattomille systeemeille ja 𝐾2 = 0.113 maadoitetuille systeemeille 

𝑙 on johtimien välinen etäisyys toisistaan [mm] 

 

Kun normalisoitu energia on laskettu, voidaan laskea valokaaren säteilyenergia pinta-

alayksikköä kohti. [16] 

 

𝑊′ = 4,184𝐶f𝐸n(
𝑡

0,2
)(

610

𝐷
)𝑥    (4) 

 

jossa 

𝑊′ on valokaaren tapahtumaenergia pinta-alayksikköä kohti [J/cm2] 

𝐶f = 1 yli 1 kV järjestelmille ja 𝐶f = 1.5 1 kV tai sen alittaville järjestelmille 

𝐸n normalisoitu energia [J/cm2] 

𝑡 on aika [s] 

𝐷 etäisyys valokaaresta [mm] 

𝑥 on eksponentti 𝐷: lle, joka riippuu sovelluksesta (Katso taulukko 3) 

 

Taulukko 3. Etäisyyseksponentin arvoja. [16] 

Laitetyyppi 𝐷 (etäisyyseksponentti) 

Vapaa ilma 2,0 

Pienjännitekojeisto (0,208 - 1 kV) 1,473 

Korkeajännitekojeisto (1 - 15 kV) 0,973 

Pienjänniteohjauskojeet ja 
paneelit 1,641 

Kaapelit 2,0 
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Valokaaren energia lasketaan ajan funktiona, sen energia voidaan arvioida seuraavasti. [19] 

 

𝑊 =  ∫ 𝑖a
2(𝑡)𝑅a(𝑡)

𝑡
≈  𝐼a

2𝑅a𝑡    (5) 

 

jossa  

𝑊 on valokaaren energia [Ws] 

𝑖a on hetkellinen valokaaren virta [A] 

𝐼a on valokaaren virta [A] 

𝑅a on valokaaren vastus [Ω] 

𝑡 on aika [s] 

 

Valokaaren teho voidaan laskea likimäärin seuraavasti. [19] 

 

𝑃a ≈  𝑈a𝐼a = 𝑅a𝐼a
2     (6) 

 

jossa  

𝑃a on valokaaren teho [W] 

𝑈a on valokaaren jännite [V] 

𝐼a on valokaaren virta [A] 

𝑅a on valokaaren vastus [Ω] 

 

Leen metodin mukaan maksimivalokaariteho voidaan määrittää prospektiivisen maksimitehon 

avulla kertomalla se arvolla 0,7072. Tämä perustuu klassiseen piiriteoriaan. [4] 

 

 

2.3.5 Valokaaren energiatasot ja materiaalien ominaislämpökapasiteetti 
 

Jokaisella materiaalilla on omanlaisensa ominaislämpökapasiteetti, joka tarkoittaa aineen 

kykyä varastoida lämpöenergiaa. Kun materiaali saavuttaa sulamislämpötilan, tarvitaan 

energiaa sen sulattamiseen. Materiaalin sulamiseen tarvitaan tietty määrä energiaa. Tietyn 

energiamäärän jälkeen materiaali on sulanut ja se alkaa lämmetä kohti höyrystymislämpötilaa. 

Materiaalille ominaisessa lämpötilassa alkaa höyrystyminen. Vastaavasti höyrystämiseen 

tarvitaan materiaalille ominainen määrä energiaa suhteessa massaan. [35] 
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Kuva 7. Materiaalin lämpöenergia käyrä. [35] A-B lämpiäminen (energiamäärä 𝐸1), B-C 
sulaminen (energiamäärä 𝐸2), C-D lämpiäminen (energiamäärä 𝐸3), D-E höyrystyminen 
(energiamäärä 𝐸4), E-F lämpiäminen (energiamäärä 𝐸5). 
 

Tarvittava energiamäärä lämmittämään materiaali lämpötilasta toiseen lasketaan seuraavasti. 

[35] 

 

𝐸1 = 𝐸3 = 𝐸5 = 𝑐𝑚∆𝑇    (7) 

 

jossa  

𝐸 on energia [J] 

𝑐 on ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kg°C)] 

𝑚 on massa [kg] 

𝑇 on lämpötila [°C] 

 

Sulattamiseen tarvittava energia on [35] 

 

𝐸2 = 𝑠𝑚     (8) 
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Höyrystymiseen tarvittava energiamäärä on [35] 

 

𝐸4 = 𝑟𝑚     (9) 

 

joissa  

𝐸 on energia [J] 

𝑠 on ominaissulamislämpö [kJ/kg] 

𝑟 on ominaishöyrystymislämpö [kJ/kg] 

𝑚 on massa [kg] 

 

Kun kaikki nämä energiamäärät summataan yhteen, saadaan kokonaisenergiamäärä, joka 

tarvitaan esimerkiksi valokaarelta ensin lämmittämään alkulämpötilasta alumiini 

sulamislämpötilaan, sulattamaan alumiini, lämmittämään sulanut alumiini höyrystymisläm- 

pötilaan ja höyrystämään se. [35] 

 

Energialaskujen ja yhtälön (5) avulla voidaan päätellä, että valokaaren aiheuttama tuho riippuu 

pääosin kahdesta eri tekijästä: ajasta ja valokaarivirrasta. Näin ollen ei pelkkää tiettyä 

aikarajaa voida määritellä pisteeksi, jonka jälkeen suurimmat tuhot syntyvät. 

 

 

2.3.6 Valokaaren impedanssi 
 

Valokaaren impedanssin laskenta on erittäin hankalaa, koska se ei ole stabiili ja muutokset 

ovat todella nopeita. Muuttujia ovat konvektio, sähkömagneettiset voimat, materiaalin 

palaessa muuttuva pituus, valokaaren sammuminen ja uudelleen syttyminen ja plasman 

muutokset. Lisäksi valokaari pyrkii liikkumaan syöttävästä lähteestä poispäin Lorenzin voiman 

vaikutuksesta. Valokaari-ilmiö on tunnettu jo pitkään ja aikojen saatossa on käytetty monia 

erilaisia laskentamenetelmiä impedanssin laskemiseksi. Tässä kappaleessa esitellään niistä 

muutamia. [19] 

 

Vuonna 1931 A. Warringtonin julkaisema menetelmä valokaaren vastuksen laskemiseen on 

[20] 

 

𝑅a =  
28707,35𝐿

𝐼1,4     (10) 



 
 

25 
 

Myöhemmin R. Mason teki oman version [20] 

 

𝑅a =  
1804,46𝐿

𝐼
     (11) 

 

Y. Goda kumppaneineen puolestaan ehdotti vastuksen laskentaan yhtälöä [20] 

 

𝑅a = ( 
950

𝐼
+

5000

𝐼2 ) 𝐿    (12) 

 

Terzijan ja Koglinin artikkeleissa vastus lasketaan seuraavalla tavalla. Ensimmäinen yhtälö on 

soveltuu virta-alueelle 100 – 20 kA. Jälkimmäisessä yhtälössä ei ole rajattu virta-aluetta, eikä 

kaavassa oteta huomioon jännitegradienttia. [20] 

 

𝑅a =  
𝐺1𝐿

𝐼
     (13) 

 

𝑅a = (
855,30

𝐼
+

4501,58

𝐼2 ) 𝐿    (14) 

 

Blackburnin ja Domin teoksessa esiteltiin yhtälö [20] 

 

𝑅a =  
1443,57𝐿

𝐼
     (15) 

 

Yllämainituissa yhtälöissä  

𝑅a on valokaaren vastus [Ω] 

𝐿 on valokaaren pituus [m] 

𝐼 on RMS arvo virralle [A] 

𝐺1 on sähkökentän voimakkuus -vakio 1080,38 ja 1350,47 välillä. Vakio riippuu 

jännitegradientin suuruudesta. 1080,38 kun valokaaren jännitegradientti on 1200 V/m ja 

1350,47 kun valokaaren jännitegradientti on 1500 V/m. 

 

G. Stokes ja Oppenlander tekivät todella kattavat mittaukset, jossa valokaari synnytettiin 

horisontaalisesti ja vertikaalisesti laajalla virtaskaalalla. Näiden mittausten perusteella he loivat 

yhtälön, jolla voidaan laskea kuvassa 8 olevan siirtymäpistesuoraa suuremmilla 

valokaarivirroilla valokaaren vastus. [19] 
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𝑅a =
20+0,534𝑧g

𝐼a
0,88     (16) 

 

jossa  

𝑅a on valokaaren vastus [Ω] 

𝑧g on ilmaväli [mm] 

𝐼a on valokaaren virta [A] 

 

Kuvasta voidaan päätellä, ettei valokaarijännite ole lineaarinen virran suhteen, vaan 

suuremmilla virroilla jännite on lähes vakio ja valokaaren vastus pienenee. [19] 

 

 

Kuva 8. Valokaaren jännite virran funtiona. [19] 
 

Vielä viimeisenä valokaaren resistanssin laskemiseen käytetty menetelmä on H. Paukertin 

tutkimuksen tulos. Hän yhdisti seitsemän eri tutkimuksen tulokset yhteen, joissa on tutkittu DC- 

ja AC-valokaaria kattavalla virtajakaumalla. Näiden tuloksena syntyivät taulukot 4 ja 5. 

Taulukoissa ei harmillisesti oteta kantaa elektrodien muotoon, joten joudumme olettamaan, 

että kyseessä ovat tavanomaiset rakenteet. [19] 
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Taulukko 4. Valokaaren jännite ja vastus eri ilmaväleillä, kun virta on alle 100 A. [19] 

Empiiriset valokaarikaavat kun valokaarivirta < 100 A 

Elektrodien välinen 
etäisyys [mm] 

Valokaaren jännite 
[V] 

Valokaaren vastus 
[Ω] 

1  36,32𝐼−0,124  36,32𝐼−1,124 

5   71,39𝐼−0,186  71,39𝐼−1,186 

10   105,25𝐼−0,239  105,25𝐼−1,239 

20  153,63𝐼−0,278  153,63𝐼−1,278 

50  262,02𝐼−0,310  262,02𝐼−1,310 

100  481,20𝐼−0,350  481,20𝐼−1,350 

200  662,34𝐼−0,283  662,34𝐼−1,283 

 

Taulukko 5. Valokaaren jännite ja vastus eri ilmaväleillä, kun virta on 100A ja 100 kA välillä. 
[19] 

Empiiriset valokaarikaavat kun valokaarivirta 100 A < I < 100 kA 

Elektrodien välinen 
etäisyys [mm] 

Valokaaren jännite 
[V] 

Valokaaren vastus 
[Ω] 

1  13,04𝐼0,098   13,04𝐼−0,902 

5   14,13𝐼0,211  14,13𝐼−0,789 

10   16,68𝐼0,163  16,68𝐼−0,837 

20  20,11𝐼0,190  20,11𝐼−0,810 

50  28,35𝐼0,194  28,35𝐼−0,806 

100  38,18𝐼0,241  38,18𝐼−0,759 

200  52,26𝐼0,264  52,63𝐼−0,736 

 

 

2.4 Valokaarityypit 
 

Valokaari voi syntyä rinnan tai sarjaan. Sarjavalokaari on samassa johtimessa tapahtuva 

valokaari, esimerkiksi kytkimen avaustilanteessa. Rinnakkaisvalokaari voi tapahtua johtimien 

välille tai johtimesta maahan. Valokaari voi myös kolmivaihejärjestelmissä syttyä 

kolmivaiheiseksi. Kuvassa 9 esitellään edellä mainitut tapaukset.  
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Kuva 9. Valokaarityypit. Numero 1 on DC-puolen rinnakkaisvalokaari positiivisen ja 
negatiivisen johtimen välillä, 2 on DC-puolen rinnakkainen valokaari maahan, 3 on DC-puolen 
sarjavalokaari, 4 on AC-puolen vaiheiden välinen rinnakkaisvalokaari, 5 on AC-puolen 
vaiheesta maahan oleva rinnakkainen valokaari, 6 on AC-puolen sarjavalokaari ja 7 on 
kolmivaiheinen rinnakkaisvalokaari. 
 

 

2.4.1 Valokaaren vaikutus virta- ja jännitekäyrään 
 

Jokaisella valokaarityypillä on erilainen vaikutus virta- ja jännitekäyrään. Aikaisemmassa 

kappaleessa käydyt eri vikatilanteet vaikuttavat eri tavalla virta- ja jännitekäyriin, joista on 

mahdollista havaita tietynlaiset muodot ja käyttäytymismallit. 

 

 

2.4.2 Valokaaret DC-puolella 
 

Kuvissa 10 - 13 on esitetty erään mittauksen rinnakkais- ja sarjavalokaaren virta- ja 

jännitekäyrät DC-puolen valokaaressa. 
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Kuva 10. DC-puolen rinnakkaisvalokaari. [21] 
 

 

Kuva 11. DC-puolen rinnakkaisvalokaaren virta- ja jännitekäyrät. [21] 
 

Kuten käyristä voi huomata, aiheuttaa rinnakkaisvalokaari korkeataajuista säröä. Tämä johtuu 

valokaaren vastuksen nopeista muutoksista, jolloin virta jakautuu kuormalle ja valokaarelle 

virtareittien vastusten suhteen. DC-puolen rinnakkaisvalokaaren tapauksissa valokaari voi 

aiheuttaa vaihtosuuntaajaan nähden virran suunnan muuttumisen, jos sen impedanssi on 

riittävän pieni, kun välipiirin kondensaattori purkautuu valokaareen ensimmäiseksi. Kyseisen 
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mittauksen data soveltuu hyvin tähän tutkimukseen, sillä tutkimuskohde on 

jännitevälipiirillinen. [21] 

 

Huomattavaa rinnakkaisvalokaaressa on normaaliin tilanteeseen verrattuna virran nopea 

kasvu ja tästä aiheutuva jännitteen romahtaminen. 

 

Kuvassa 12 on puolestaan sarjavalokaari ja kuvassa 13 on sen virta- ja jännitekäyrät. 

 

 

Kuva 12. Sarjavalokaari DC-puolella. [21] 
 

 

Kuva 13. Sarjavalokaari DC-puolella. [21] 
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Sarjavalokaaren tapauksessa virran suunta pysyy samana. Valokaaren vastuksen takia virta 

laskee hieman häiriöttömään tilanteeseen verrattuna. Sarjavalokaari aiheuttaa virtakäyrään 

samanlaista korkeataajuista säröä kuin rinnakkaisvalokaarikin. Sarjavalokaaren tapauksessa 

toimilaitteen virran säröisyys on suurempaa kuin rinnakkaisvalokaaressa, sillä virta näkyy 

kokonaisuudessaan mittauskojeissa. Rinnakkaisvalokaaren tapaukseen verrattuna kysei-

sessä tapauksessa virran arvon tippumisesta johtuen jännite pääsee hieman kasvamaan. 

 

 

2.4.3 Valokaaret AC-puolella 
 

Sarja- ja rinnakkaisvalokaarien suurin ero syntyy siinä, että rinnakkaisvalokaarissa ei ole 

samassa virtareitissä kuormaa aiheuttamassa lisävastusta, jolloin rinnakkaisvalokaarivirta on 

yleensä sarjavalokaarivirtaa suurempi. Sarjavalokaaret ovat tässä suhteessa yleensä 

pahempia suojauksen suhteen, koska pienempi vikavirta hidastaa sen havaitsemista ja 

suojauksen toimintaa. [22] 

 

 

Kuva 14. AC-puolen sarjavalokaari. [22] 
 

 

Kuva 15. AC-puolen rinnakkaisvalokaari. [22] 
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AC-puolella ei tapahdu samanlaista virran suunnanmuutosta kuin DC-puolella. Virran muoto 

kuitenkin muuttuu siniaallosta hieman kulmikkaammaksi. Valokaaressa virran muoto muuttuu 

yleensä siniaallosta kulmikkaammaksi ja nollan tuntumaan tulee ”olkapäät”. Virran tehollisarvo 

tippuu ideaalista, koska vaihtovirralla tulee siniaallon nollakohtia ja valokaari tarvitsee tietyn 

jännitteen aina sen jälkeen ennen kuin se syttyy uudelleen.  

 

 

Kuva 16. AC-puolen sarjavalokaaren virta. [22] 
 

Valokaari muuttaa jännitteen sinikäyrää kantikkaaksi. Kanttien reunoihin muodostuu terävät 

kulmat, joissa valokaari syttyy uudelleen nollakohdan jälkeen ja virta pääsee jälleen 

kulkemaan. Kun valokaari syttyy, romahtaa jännite ja synnyttää aallon huipun kohdalle pienen 

kuopan. 

 

 
Kuva 17. AC-puolen valokaaren vaikutus jännitekäyrään. [23] 
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2.5 Valokaaritestien mittausdata 
 

Tämän tutkimuksen aiheena oleva järjestelmä kävi hyväksyntälaitoksen valokaaritesteissä 

sertifikaatteja varten toukokuussa 2017. Tässä kappaleessa käydään läpi testien perusteella 

saatua mittausdataa. 

 

Valokaaret aiheutettiin kahteen eri kohtaa, joiden tarkoituksena oli todistaa laitteen kyvykkyys 

vastata standardin vaatimaa valokaarikestoisuutta. Valokaaritestissä prospektiiviseksi 

vikavirraksi aseteltiin 50 kA, syöttöjännite 400 V ja taajuus 50 Hz. Valokaaren maksimipaloaika 

on 300 millisekuntia. Valokaari sytytettiin ohuella johtimella, jonka avulla tehtiin kolmivaiheinen 

oikosulku. 

 

Valokaaret aiheutettiin AC-puolelle, toinen AC-sulakkeen ja LCL-moduulin väliin, ja toinen 

ilmakatkaisijan eteen syöttöpuolelle katkaisijan ollessa kiinni. Jännite ja virta mitattiin 

syöttävästä AC-jännitelähteestä. 

 

 
Kuva 18. Ensimmäisen valokaaritestin sytyttämispaikka. 
 

 
Kuva 19. Toisen valokaaritestin sytyttämispaikka. 
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Kuvissa 18 ja 19 merkinnät AC tarkoittaa keskijännitemuuntajaan kytkettävää lähtökaappia, 

ISU1 (Inverter Supply Unit) ja ISU2 tarkoittavat invertterikaappeja ja DC tarkoittaa DC-

energialähteeseen kytkettävää tulokaappia. 

 

 

Kuva 20. Ensimmäisen valokaaritestin virranmittaukset. 

 

 

Kuva 21. Ensimmäisen valokaaritestin jännitemittaukset. 
 

Mittausdatan perusteella on helppo huomata jännitteen säröytyminen ja aaltomuodon 

muuttuminen kantikkaammaksi. Virtakäyrissä on selvästi huomattavissa ”olkapäät”. 
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Kuvassa 22 on laskettu erilaisilla johtimien väleillä valokaari-impedansseja käyttäen yhtälöitä  

(10) – (16) ja taulukkoa 5. Kuvaajan perusteella voidaan päätellä, mikä osui parhaiten tämän 

testin aikana saatuihin tuloksiin. Arviointia vaikeuttaa se, ettei valokaaren sijaintia voida 

tarkkaan tietää. Valokaaritesteistä saatujen kuvien perusteella arvioidaan piste ja 

mekaniikkakuvista mitataan sen oikea pituus.  

 

Valokaaren impedanssi lasketaan mittaustulosten perusteella kolmen ensimmäisen 

puolikkaan syklin aikaisen RMS-virran avulla. Tästä impedanssista poistetaan vielä 

mittausjärjestelmän kalibroinnista saatu syöttöjärjestelmän impedanssi, jolloin jäljelle jää enää 

valokaaren impedanssi. 

 

Valokaari paloi 55,6 ms. Tämän aikana valokaari on syntyneiden tuhojen perusteella liikkunut 

alaspäin kohti LCL-suodinta. Myös energian kulkusuunta tukee tätä teoriaa. 

Sytyttämispisteessä kiskojen etäisyys toisistaan on 97 millimetriä. Kiskojen minimietäisyys on 

14 mm juuri ennen LCL-suodinta, ja näiden yläpuolella on piste, jossa etäisyys on 31 mm.  

 

Kuvaan 22 lasketut impedanssit on laskettu toisen vaiheen mittausdatan perusteella. 

Ensimmäinen vaihe on sammunut toisen puolikkaan syklin aikana hetkeksi, jolloin impedanssi 

on muuttunut. Oletetaan kuitenkin, että valokaari on palanut kolmivaiheisena kolmen syklin 

ajan, mistä impedanssi lasketaan. 
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Kuva 22. Valokaaren impedanssi. 
 

Jos oletetaan, että valokaari on liikkunut alaspäin LCL-suotimen suuntaan, ovat kaava (16) ja 

taulukko 5 antaneet lähimmät tulokset. Mikäli valokaari olisi palanut kuvan 24 kohdassa, olisi 

taulukko 5 antanut lähes täsmälleen oikean arvon. Taulukon 5 impedanssien laskennassa 

käytetyt kaavat tekevät kuvassa 22 pienen notkahduksen 5 ja 15 millimetrin välillä. Tähän ei 

ole mitään tunnettuja perusteita, miksi impedanssi juuri siinä notkahtaisi, vaan 

todennäköisempi vaihtoehto olisi suora viiva 0 ja 15 pisteiden välillä. 
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Kuva 23. Ensimmäisen valokaaritestin tulos . 
 

 

Kuva 24. Ensimmäisen valokaaritestin paikka mekaniikkakuvissa. 
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Kuva 25. Ensimmäisen valokaaritestin sytyttämispaikka (ohut viiva punaisten merkkien välillä). 
 

 

Kuva 26. Ensimmäisen valokaaritestin ensimmäisen ja kolmannen vaiheen ilmäväli. 
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Valokaaren aikana mitattiin myös kahdella eri paineanturilla paineen suuruus. Kuvassa 28 

vertaillaan mitattuja arvoja laskettuihin arvoihin. Paineet lasketaan kaavalla (1). 

 

 

Kuva 27. Ensimmäisen valokaaritestin paineantureiden paikat. 
 

 

Kuva 28. Painemittausten ja -laskelmien tulokset. 
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Kuten kuvasta 28 voidaan havaita, syntyy painelaskelmien ja mittausarvojen kanssa suurta 

virhettä. Ensimmäinen paineaalto katossa sijaitsevaan anturiin saapuu lähestulkoon samaan 

aikaan, kun valokaari syttyy toisinkuin esimerkiksi kuvasta 1 voidaan päätellä. Lisäksi 

huippuarvo jää huomattavasti pienemmäksi, kuin laskettu huippuarvo. Osaltaan tätä voisi 

selittää se, että todellinen matka valokaaresta paineanturille voi poiketa arvioidusta. Kaavaan 

valittu etäisyys mitattiin suorinta reittiä oletetusta valokaaripisteestä anturiin. Valokaaren 

sijainti saattoi poiketa arvioidusta ja sen lisäksi sisällä olevat kalusteet vaikuttavat paineaallon 

etenemismatkaan. Kaiken lisäksi, sekä ylhäällä, että alhaalla sijaitsevat ilmanvaihtoritilät, 

joiden kautta osa paineesta pääsee purkautumaan ennen mittauspistettä. 

 

Toinen anturi oli sijoitettu järjestelmän lattiatasoon takaseinään. Valokaaren tapahtumapaikan 

ja anturin välissä on invertterimoduulit ja LCL-suodin, sekä etupuolella ovessa on 

ilmanottoaukko, jota kautta paine pääsee purkautumaan. Lattian anturin tapauksessa lasketut 

paineet olivat aivan liian suuria, mikä voi selittyä edellä mainituista seikoista. 

 

Itse paineen laskemiseen käytettävässä kaavassa ei oteta ympäristöä huomioon, vaan se 

koostuu pelkästään valokaarivirrasta ja etäisyydestä. Tämän kaltainen laskutulos oli 

arvattavissa. Toisaalta paineen laskeminen menee todella hankalaksi ja muuttujien määrä 

kasvaa, mikäli yhtälöllä koetetaan ottaa huomioon kaikki mahdolliset tekijät. 

 

 

2.6 Valokaaren tunnistaminen 
 

Valokaari tunnistetaan jonkin edellä mainitun ilmiön perusteella. Eli vaihtoehdoiksi jäävät 

lämpö, ääni, valoon perustuva optiikka, jännitemittaus, virranmittaus tai paine. Tässä osiossa 

käydään läpi näihin perustuvia potentiaalisia patentteja ja kojeita. 

 

 

2.6.1 Paineantureihin perustuva tunnistus 
 

Paineanturin tulee kestää kuumuutta ja valokaaren aiheuttamaa paineaaltoa. 

Tutkimuskohteen paineaallot voivat nousta useisiin baareihin, sillä keskijännitemuuntajasta 

saatava vikavirta voi olla useita kymmeniä kiloampeereja. Esimerkiksi 10 cm päässä 50 kA 

valokaaresta paine voi nousta hetkellisesti noin kuuteen baariin. 
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Muutamien paineeseen perustuvien valokaarireleiden toiminta-ajat liikkuvat 10 millisekunnin 

molemmin puolin, sekä joissakin jopa vain muutamissa millisekunneissa. [25;26;27;28] 

 

Taulukko 6. Erään sovellukseen sopivan valokaarentunnistukseen käytettävän releen speksit. 
[27] 

 
 

Laukaisutaso tulisi asetella anturin sijainnin ja järjestelmän muiden ominaisuuksien suhteen. 

Kuten mittausdatan perusteella aikaisemmassa kappaleessa laskettiin ja mitattiin, oikean 

valokaaritilanteen aikana paine kasvaa normaalitilannetta huomattavasti isommaksi, eikä 

väärän laukaisun vaara ole kovinkaan suuri. Kuitenkin, mitä alhaisemmaksi laukaisuarvo 

asetellaan, sitä nopeammin se vikaan reagoi ja tällöin esimerkiksi ovien sulkeminen voi 

lähennellä laukaisutasoa. 

 

Toinen huomioon otettava seikka on laitteiston mekaniikka ja valokaariherkkien paikkojen 

sijainti suhteessa siihen. Jos esimerkiksi katkaisija sijaitsee tai syöttökiskot sijaitsevat lähellä 

pistettä, mistä paine pääsee purkautumaan, voi olla vaara, että mittausanturin paine jää 

pieneksi. Tällöin voi tulla haasteeksi sijoittaa tietyt komponentit ja hoitaa kaapin jäähdytys, jos 

valokaariherkimmät kohteet ja kojeet eivät saa sijaita liian lähellä avointa tilaa. Vaihtoehdoksi 

jäisi tällöin lisätä anturien määrää, jolloin olisi todennäköisempää, että valokaari osuisi lähelle 

jotain niistä, eikä paine pääsisi purkautumaan toista reittiä, ennen kuin se saavuttaa anturin. 

Anturien määrän kasvattamien lisää järjestelmän hintaa. 

 

Kuvassa 29 vielä tyypillisiä painekäyriä ajan funktiona. Paineaalto itsessään tulee jo hieman 

viiveellä valokaaren syttymiseen nähden. Vastaavanlainen viive oli nähtävissä työn 

alkupuolella kuvassa 1, jonka mukaan paineaalto tulee 10 - 15 millisekunnin viiveellä. Tällöin 

kokonaisviive tunnistuksen suhteen tulee olemaan noin 20 - 30 millisekunnin luokkaa. 
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Kuva 29. Tyypillisiä painearvoja ajan funktiona. [26] 
 

 

2.6.2 Lämpötila-anturit 
 

Tutkimuskohteen mukaisessa laitteessa on jo vakiona sisätilan lämpötilanmittaus. Tämän 

avulla ei kuitenkaan voida suojata laitetta valokaarilta, sillä sen nopeus ei riitä. Tätä 

lämmönmittausta käytetään suojaamaan laitteen komponentteja ylikuormitukselta. 

Valokaarisuojaus lämpötila-anturilla vaatii paljon nopeamman laukaisun ja toisaalta se ei voi 

toimia pelkästään lämpötilan mukaan, koska laitteiston lämpötila muuttuu vuorokaudenajan, 

vuodenajan ja kuormituksen mukaan. Vaihtoehtoisesti laukaisulämpötila pitäisi nostaa riittävän 

ylös, ettei vikalaukaisuja tehtäisi. Tämä taas hidastaa suojauksen toimintaa. 

 

Lämpötilaa käytettäessä valokaarentunnistukseen, sen tulisi toimia ennemminkin dT/dt -arvon 

mukaan. Valokaaren aiheuttama lämmönnousu on paljon nopeampi, kuin mikään muu 

lämpötilanmuutos, jota laite normaalioloissa kokee. Mittauspisteitä tulisi järjestelmässä olla 

useita, jotta valokaari voitaisiin havaita mahdollisimman nopeasti.  

 

Kuten paineeseen perustuvassakin laukaisussa, lämpötilanmuutos tapahtuu viiveellä 

valokaaren syttymiseen verrattuna. Järjestelmän lämpösensori toimii mekaanisesti noin 1 

millisekunnissa riippuen valmistajasta ja mallista, mutta riippuen PLC-laitteen operaatiosyklistä 
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reagoiminen voi kestään 1 - 100 ms. Lisäksi täytyy ottaa huomioon viive siinä, että sensori saa 

tarvittavan lämmön toimiakseen valokaaren sytyttyä. [47;48;49] 

 

 

2.6.3 Jännite- ja virtamittaus 
 

Virta- ja jännitemittaukseen perustuvat valokaarentunnistukset ovat tutkimuskohteen kannalta 

mielenkiintoisia, sillä DC-puolen virran- ja jännitteenmittaukset kuuluvat molemmat vakiona 

tyypilliseen invertteriin. Tällöin niistä ei tulisi lisäkuluja. AC-puolen mittaukset ovat optiona 

myös jo valmiiksi suunniteltuja. Molempien metodien etuna voidaan myös pitää sitä, että niiden 

avulla on mahdollista saada tieto valokaaren syttymisestä lähes viiveettömänä.  

 

Havaitsemisessa voidaan käyttää erillistä virtarelettä ja virranmittausta tai järjestelmän omia 

kojeita, jolloin mittausdata kulkee järjestelmään kuuluvan PLC:n kautta. PLC:n toiminta-aika 

perustuu ennalta määrättyyn operaatiosykliin. Kokonaisen syklin pituus voi olla esimerkiksi 100 

millisekunnin luokkaa. Tällöin virta- ja jännitemittauksen toimintanopeus voi vaihdella 1 - 100 

millisekunnin välillä riippuen ohjelman yksinkertaisuudesta, prosessorista, ja millä hetkellä 

PLC:n laskentasykliä vikatilanne tapahtuu. Operaatiosyklejä voidaan myös jaotella hitaisiin ja 

nopeisiin sykleihin. Nopeassa syklissä yksi sykli voi kestää esimerkiksi 8 ms. [47;48] 

 

PLC:n sykli alkaa itsediagnoosilla, jossa varmistetaan, että PLC toimii, tämän jälkeen 

mittaustiedot käsitellään ja tallennetaan muistiin. Seuraavaksi muistista luetaan mittausarvot 

ja niiden perusteella tehdään ohjelma ja sen loogiset päätelmät. Logiikan tulos tallennetaan 

ulostulomuistiin ja ulostulolaitteiden käytettäväksi. [47] 

 

Kuten aikaisemmissa osioissa käytiin läpi, ei valokaaren virran suuruutta voida tietää 

kovinkaan tarkasti johtuen impedanssin muutoksista. Virran katkaisuraja tulisi säätää 

normaalitilanteen maksimivirranarvosta hieman suuremmaksi. Mitä lähemmäksi 

normaalitilanteen arvoa laukaisuarvo asetellaan, sitä suurempi riski on katkaista ilman oikeaa 

vikatilannetta. Erilaiset kytkentätilanteet voivat aiheuttaa hetkellisiä virran muutoksia.  

 

Toinen ongelmallinen tilanne virran suuruuteen perustuvassa laukaisussa on sarjavalokaari, 

jossa virta ei pääse välttämättä nousemaan riittävän suureksi. Tällöin virran suuruutta ei voi 

käyttää valokaaren tunnistamiseen, vaan sen aiheuttama korkeataajuinen särö virtakäyrässä 
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toimii tehokkaampana indikaattorina. Kuvassa 30 näytetään erään valokaaritestin tulokset 

taajuuden funktiona. [29;30] 

 

 

Kuva 30. Valokaaritestien mittausdata taajuudenfunktiona. [29] 
 

Kyseisessä tapauksessa korkeapäästösuodatin esimerkiksi virranmittauksessa, ja sen arvon 

perusteella suoritettu laukaisu voisi tarjota luotettavan menetelmän. Ongelmaksi muodostuu 

se, että riippuen sovelluksesta pitäisi laukaisuarvo asetella aina tapauskohtaisesti. Erilaisilla 

kokoonpanoilla, erilaisilla muuntajilla ja energianlähteillä voi olla erilaiset puhtaasta siniaallosta 

ja taajuudesta poikkeavia säröjä ja muita häiriöitä. Jotta laukaisu saataisiin toimintavarmaksi, 

tulisi järjestelmällä suorittaa aina koeajo, jolla määritellään korkeapäästösuodattimen 

laukaisutaso. 

 

 

2.6.4 Valo-optiikka 
 

Valo voidaan havaita lähes viiveettömästi valokaaren syttymisestä. Markkinoilla on saatavilla 

valokuituihin perustuvia tunnistuslaitteita, jotka keräävät valoa 360 astetta kuidun ympäriltä. 
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Lisäksi on saatavilla linssimäisiä vaihtoehtoja. Näiden valmistajien datalehtien mukaan 

toiminta-ajat ovat noin 2 - 7 millisekunnin luokkaa. 

 

Valoon perustuva tunnistaminen on erittäin luotettavaa. Normaalitilanteessa minkään muun 

kuin valokaaren ei pitäisi aiheuttaa saman mittaluokan valotehoja. Ainoastaan suora 

auringonvalo ja kameran salamavalo pääsevät lähelle samoja luksiarvoja kuin valokaari. 

 

Erään mittauksen mukaan valokaaren valaistusvoimakkuus oli aina 100000 luksista yli 250000 

luksiin 3 metrin päästä mitattuna, kun suoran auringonvalon valaistusvoimakkuus voi olla 

100000 luksia. Taulukossa 7 on vielä eri valonlähteiden valaistusvoimakkuuksista. 

[31;32;33;34] 

 

Taulukko 7. Valaistusvoimakkuuden arvoja eri lähteistä. [34] 

Valonlähde 
Luksia 457 mm etäisyydeltä 
mitattuna [lx] 

Kameran salama 234000 

Suora auringonpaiste 
(etäisyydestä riippumatta) 100000 

Korkeatehoinen LED-lamppu 28000 

LED-lamppu 4560 

 

Käytännön sovelluksissa sensoreiden asetukset alkavat 8000 lx tietämiltä ylöspäin. Zhou 

suosittelee korkeampia 20000 - 40000 lx asetuksia. Etäisyyttä valokaariherkistä pisteistä ei 

mainita. Käytännössä releen herkkyys tulisi asettaa tilanteesta riippuen mahdollisimman alas, 

jotta valokaari tunnistettaisiin varmemmin ja nopeammin. Korkeampaa asetusta puolestaan 

tulisi käyttää, jos järjestelmään pääsee muita valolähteitä usein. [40] 

 

Tutkimuskohteen kaltaisessa järjestelmässä, joka pääosin seisoo miehittämättömänä 

suljetussa tilassa, voidaan käyttää alhaisen tason luksiasetuksia. 

 

 

2.6.5 Tunnistusmenetelmien soveltuvuuden arviointi 
 

Tunnistusmenetelmän tulisi olla mahdollisimman nopea ja luotettava. Sovelluksesta riippuen 

väärät katkot voivat tulla kalliiksi. Koska järjestelmät sijoitetaan paljon kojeistoltaan ja 

ympäristöolosuhteiltaan vaihteleviin paikkoihin ja niiden läheisyydessä, sekä itse laitteissa 
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saatetaan tehdään erilaisia huoltotöitä ja muita töitä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä, tulisi 

tunnistusmenetelmän olla sellainen, johon nämä eivät vaikuta. 

 

Edellä käydyn listan mukaan ja tunnistusmenetelmien ominaisuuksien perusteella tässä 

työssä päädytään käyttämään tunnistusmenetelmänä valo-optiikkaa. Perusteluina ovat 

valokaaren synnyttyä lähes viiveetön havaitsemismahdollisuus, optiikkaa käyttämällä ei 

tarvitse kohteesta ja laitteistosta, sekä ympäristöstä johtuvia muuttujia ottaa laukaisussa 

huomioon. Optiikan käyttö tutkimuskohteen kaltaisessa järjestelmässä saadaan toteutettua 

suhteellisen pienillä toimenpiteillä, jos pelkästään valokaarialttiit paikat kuten kiskot, katkaisijat 

ja kohteet, joissa on liikkuvia osia, suojataan. 

 

Toinen potentiaalinen vaihtoehto olisi virranmittaukseen perustuva laukaisu. Tällöin kuitenkin 

pitäisi joka kohteessa erikseen määritellä laukaisuarvo ja erilaiset kytkentätilanteet tai muut 

väliaikaishäiriöt saattaisivat aiheuttaa vääriä katkoksia. Ongelmallisia tälle tunnistusmene- 

telmälle ovat suuri-impedanssiset valokaaret. 

 

Toimintavarmuutta tunnistamiseen toisi optiikan ja virranmittauksen yhdistäminen, jolloin 

laukaisu tapahtuisi ainoastaan kun molemmat indikaattorit ovat samanaikaisesti aktiivisia tai 

silloin kun jompikumpi on aktiivinen. Tässä tutkimuksessa päädytään kuitenkin vain 

käyttämään pelkkää optiikkaa tunnistuksessa. Perusteluina on geneerisyys. Järjestelmästä ja 

energianlähteistä riippumatta voidaan suojaus toteuttaa samoilla asetuksilla, samalla tavalla.  

 

 

3 Järjestelmän kytkeytyminen keskijänniteverkkoon ja suojaus 
 

3.1 Järjestelmän rakenne 
 

Järjestelmä kytkeytyy keskijänniteverkkoon muuntajan ja suojapiirin kautta. Suojapiiri on 

muuntajan ensiöpuolella. Muuntajan ensiöpuoli on keskijänniteverkon puolella ja toisio on 

invertterijärjestelmän puolella. Tutkimusaiheen mukaisessa järjestelmässä ovat pääasiassa 

ensiöpuolella käytössä vain CCV (cable switch unit, cable switch unit, circuit breaker unit) tai 

CCF (cable switch unit, cable switch unit, switch fuse disconnector unit) suojauspiirit. CCF 

tarkoittaa kahta kaapelointiyksikköä ja yhtä sulakeyksikköä. Vastaavasti sulakeyksikön 

paikalla voi olla katkaisijayksikkö, jolloin puhutaan CCV suojauspiiristä. Katkaisijan toiminta 
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perustuu virranmittaukseen ja sen kanssa toimivaan releeseen, johon voidaan asetella haluttu 

laukaisuvirtamäärä tietylle aikatasolle. Suojapiirin toinen pää kytketään muuntajan ensiöön ja 

suojapiirin toinen pää kytketään keskijänniteverkkoon. Invertteri kytketään muuntajan toisioon 

pienjännitepuolelle. 

 

Muuntajan toisiopuolella seuraava suojauspiste on järjestelmän oma katkaisija tai sulakkeet. 

Kuvissa 18 ja 19 käytiin läpi invertterin rakenne. Vikatilanteessa jonkin näistä suojauksista 

täytyy toimia. Mikäli muuntajassa on toisiopuolella monta eri syöttöhaaraa, tulisi mieluiten 

järjestelmän oman suojauksen toimia nopeiten, jotta muut laitteet voivat jatkaa toimintaa. 

 

Kuva 31. Keskijännitemuuntajan suojapiirit. [36] Kuvassa C tarkoittaa kaapelointiyksikköä 
kytkimellä, F tarkoittaa sulakkeellista kytkinyksikköä, De tarkoittaa suoraa kaapelointiyksikköä 
maadoituskytkimen kanssa ja V tarkoittaa ilmakatkaisijayksikköä. 
 

 

3.2 Katkaisijan ja releen toiminta 
 

Releet tarkkailevat sähköverkon tilaa ja suorittavat kytkentöjä automaattisesti. Suojareleet ja 

niiden ohjaamat katkaisijat muodostavat suoja-alueita. Kun suoja-alue toimii vain omalla suoja-

alueella, se on selektiivinen. Selektiivisyyttä voidaan toteuttaa aika- tai virtaselektiivisesti. Tällä 

pyritään saamaan aikaan se, että mahdollisimman pieni alue saadaan rajattua pois käytöstä 

vian sattuessa. 
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Releet tarvitsevat suojaustehtävästä suoriutumiseen lisäksi mittamuuntajat ja katkaisijan, sekä 

apuenergialähteen. Tutkimuskohteen mukaisissa järjestelmissä releet toimivat kolmivaihe- 

virranmittauksen perusteella. Rele on kaksiportainen: hidastettu laukaisu ja pikalaukaisu. 

Hitaalla laukaisulla pyritään sallimaan hetkittäiset ylikuormitukset, joista muuntaja ei vielä kärsi. 

[37] 

 

Suositeltu arvo hidastetulle ylivirtareleelle on 1,5 x nimellinen virta. Toinen seikka, joka tukee 

tätä arvoa, on järjestelmän kyky syöttää 1,2 x nimellisvirta tietyissä olosuhteissa. Tällöin 

vältytään katkaisemasta syöttöä liian herkästi. 

 

Pikalaukaisulla puolestaan pyritään katkaisemaan oikosulkutilanteet ja mahdolliset valokaaret, 

mikäli vikavirta on riittävän suuri. Yhdessä muuntajassa voi toisiopuolella olla useampikin 

invertteri kytkettynä, jolloin yhden toisiopuolen haaran vikatilanne ensiöpuolen virranmit- 

tauksessa voi olla vaikea havaita. Pikalaukaisuvirtaraja määritellään yleensä siten, etteivät 

kytkentäsysäysvirrat aiheuta turhia reletoimintoja. Tällöin ne jäävät yleensä hidastetun 

laukaisun alueelle, joiden hidastusaika määritellään sysäysvirran keston suhteen. [37] 

 

Taulukko 8. Keskimääräisiä sysäysvirta-arvoja verrattuna nimellsivirtaan 𝐼n. [37] 

Muuntajan 
teho 

Syöttö 
yläjännitekäämiin 

Syöttö 
alajännitekäämiin 

Aika, jossa virta pienenee 
puoleen 

[MVA]  -  - [s] 

1 7𝑖n 12𝑖n 0,1…0,2 

5 5𝑖n 9𝑖n 0,2…0,5 

10 4𝑖n 8𝑖n 0,5…1,0 

50 3,5𝑖n 7,5𝑖n 1,2…7,2 

 

Hidastettu laukaisu voidaan asetella esimerkiksi 0,4 sekuntiin 1,5 x nimellisvirta -arvoon ja 

pikalaukaisu riippuen järjestelmästä 5 - 7 x nimellisvirta maksiminopeuteen, joka riippuu 

releestä tai pienellä 0,1 sekunnin viiveellä. Invertterin oman ilmakatkaisijan pikalaukaisun virta-

arvot voidaan asetella pienemmiksi, koska sen ei pitäisi kokea vastaavanlaisia sysäysvirtoja, 

kuin ensiöpuolen katkaisijan. Ainoina komponenttina, jotka aiheuttavat hetkellisen virtapiikin 

ovat LCL-suotimen kondensaattorit, kun AC-kontaktori ohjataan kiinni. 

 

Pikalaukaisunarvon määrittämisessä tulee ottaa huomioon myös verkonhaltijan määräykset ja 

muuntajan oikosulkutehon ja -virran arvot. Laukaisuarvo tulee asetella siten, että se on 

mahdollista saavuttaa. 
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Seuraavaksi esitellään tarvittavat yhtälöt, joilla voidaan laskea oikosulkuvirta 

keskijännitemuuntajan tapauksessa. [38;41] 

 

𝐾 =  
𝑈1

𝑈2
     (17) 

 

𝑍k,net =
𝑐net𝑈1

√3𝐼k
     (18) 

 

𝑍k,net2 =
𝑍k,net

𝐾2     (19) 

 

𝑋k,net2 = 0,995𝑍k,net2    (20) 

 

𝑅k,net2 = 0,1𝑋k,net2    (21) 

 

𝑅cmv2 =
𝑅cmt

𝐾2      (22) 

 

𝑋cmv2 =
𝑋cmt

𝐾2      (22) 

 

𝑍TR =
𝑈2

2𝑣k%

100𝑆nTR
     (23) 

 

𝑃PTR =
𝑃k%𝑆nTR

100
    (24) 

 

𝐼2 =
𝑆nTR

√3𝑈2
     (25) 

 

𝑅TR =
𝑃PTR

3𝐼2
2      (26) 

 

𝑋TR = √(𝑍TR
2 − 𝑅TR

2 )    (27) 

 

𝑅Tk = 𝑅k,net2 + 𝑅cmv2 + 𝑅TR + 𝑅CLV   (28) 

 

𝑋Tk = 𝑋k,net2 + 𝑋cmv2 + 𝑋TR + 𝑋CLV   (29) 
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𝑍Tk = √(𝑅Tk
2 + 𝑋Tk

2 )    (30) 

 

𝐼3kf =
𝑐net𝑈2

√3𝑍Tk
     (31) 

 

joissa 

𝐾 on muuntajan muuntosuhde 

𝑈1 on ensiöjännite [V] 

𝑈2 on toisiojännite [V] 

𝑍k,net on verkon oikosulkuimpedanssi [Ω] 

𝑐net on kerroin, joka riippuu jännitteestä ja ottaa huomioon kuorman, sekä verkon 

jännitteenvaihtelut 

𝐼k on verkon oikosulkuvirta [A] 

𝑍k,net2 on verkon oikosulkuimpedanssin vaikutus toisiopuolella [Ω] 

𝑋k,net2 on verkon oikosulkureaktanssin vaikutus toisiopuolella [Ω] 

𝑅k,net2 on verkon oikosulkuresistanssin vaikutus toisiopuolella [Ω] 

𝑅cmv2 on keskijännitekaapeleiden resistanssin vaikutus toisiopuolella [Ω] 

𝑅cmv on keskijännitekaapeleiden resistanssi [Ω] 

𝑋cmv2 on keskijännitekaapeleiden reaktanssin vaikutus toisiopuolella [Ω] 

𝑋cmv on keskijännitekaapeleiden reaktanssi [Ω] 

𝑍TR on muuntajan impedanssi [Ω] 

𝑆nTR  on muuntajan nimellisteho [VA] 

𝑃PTR on muuntajan kokonaishäviöt [W] 

𝑝k on kuormitushäviö [%] 

𝐼2 on toisiopuolen nimellisvirta [A] 

𝑅TR on muuntajan resistanssi [Ω] 

𝑋TR on muuntajan reaktanssi [Ω] 

𝑅Tk on kokonais resistanssi oikosulun aikana [Ω] 

𝑅CLV on pienjännitekaapeleiden resistanssi [Ω] 

𝑋Tk on kokonais reaktanssi oikosulun aikana [Ω] 

𝑋CLV on pienjännitekaapeleiden reaktanssi [Ω] 

𝑍Tk on kokonaisimpedanssi oikosulun aikana [Ω] 

𝐼3kf on kolmivaiheoikosulkuvirta [A] 

𝑅cmt on keskijännitekaapelin vastus [Ω] 
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𝑋cmt on keskijännitekaapelin reaktanssi [Ω] 

 

Toisiopuolen vastukseen tulee ottaa huomioon myöskin kaapeleiden vastuksen lisäksi 

invertterin kiskot, katkaisijat, sulakkeet, valokaaren vastus ja muut kojeet, jotka aiheuttavat 

vikatilanteen sijainnista riippuen lisävastusta. 

 

Vikavirran käyränmuodot muistuttavat usein kuvan 32 muotoa oikosulussa. Epäsymmetrinen 

oikosulku on negatiivisen ja positiivisen puolen suhteen epäsymmetrinen, mutta molemmissa 

tilanteissa käyttäytyminen on vastaavanlaista. Vikatilanteen alussa vikavirta 𝐼k voi olla jopa 

kaksinkertainen verrattuna myöhäisempään stabiiliin tilanteeseen verrattuna. Seuraavien 

yhtälöiden avulla voidaan laskea vikavirran huippuarvoja vikatilanteen alussa ja 

myöhäisemmässä vaiheessa. [38] 

 

 

  

Kuva 32. Symmetrinen oikosulkuvirta ajan funktiona. [38] Kuvassa 𝑖k on oikosulkuvirta, 𝑖s on 
oikosulkuvirran symmetrinen komponentti ja 𝑖u on tasavirtakomponetti, joka aiheutuu 
induktanssista.  
 

 𝑖̂k = √2𝐼k     (32) 

 

 𝑖′̂k = 2√2𝐼k     (33) 
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joissa 

𝑖k̂ on oikosulkuvurran huippuarvo 

𝐼k on oikosulkuvirran rms arvo 

𝑖′̂k on vikavirran alkutilanteen huippuarvo 

 

 

3.3 Sulakkeiden toiminta 
 

Sulake on osa varoketta. Alle kilovoltin järjestelmissä käytetään yleensä tulppa- tai 

kahvasulakkeita. Sulakkeen sisällä kulkee sulake-elementtejä, joita muotoilemalla ja 

käyttämällä esimerkiksi tinaa ja kuparia, saadaan sopivat sulamisominaisuudet. Sulakelangat 

ympäröidään kvartsihiekalla, joka sammuttaa valokaaren ja estää kaasujen pääsy ilmaan. 

Sulakkeen palamisaika on verrannollinen vikavirran suuruuteen. 

 

Sulamisaika koostuu kahdesta vaiheesta; sulamisajasta ja valokaariajasta. Kuvassa 33 

esitellään sulakkeen toimintakäyrä. [37] 

 

 

Kuva 33. Sulakkeen toimintakäyrä. [37] Kuvassa 𝑡L on valokaariaika, 𝑢B on jännite sulakkeen 
valokaariaikana, 𝑖D sulakkeen rajoittama vikavirran huippuarvo, 𝑖p on vikavirran huippuarvo 

ilman sulaketta, 𝑖 on vikavirta ja 𝑢 jännite. 
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Sulakkeiden toiminta-aika ilmoitetaan valmistajan toimesta sulamiskäyrillä. Sulakkeilla on 

erilaisia sulamisprofiileita niille tarkoitettujen kuormien takia. Esimerkiksi Moottorinsuo- 

jaamiseen käytetty aM-sulake toimii hitaasti ja sallii suuret käynnistysvirrat. Tämän 

tutkimuksen kohteen kaltaisessa järjestelmässä valitaan aR-sulakkeet. Ne ovat 

puolijohdekomponettien suojaamiseen käytettyjä sulakkeita. aR-sulakkeiden 𝐼2𝑡 -arvot ovat 

todella pieniä, jolloin niillä on potentiaalisempaa saada suojattua puolijohdekomponetteja, 

mikäli suojattavan kohteen 𝐼2𝑡 -arvo on suurempi kuin aR-sulakkeen. Vaikkei sulake ehtisikään 

suojata puolijohdekomponettia, toimii se niin nopeasti, että suuremmilta tuhoilta voidaan 

välttyä. 

 

Suurilla vikavirroilla ja nopeilla sulakkeilla sulamisaika on marginaalinen suhteessa 

valokaariaikaan. Näille tilanteille valmistajat ilmoittavat 𝐼2𝑡 -arvot, jotka kuvaavat 

energiamäärää, joka tarvitaan sulakkeen virtatien katkaisemiseksi. Tätä kutsutaan 

rajakuormaintegraaliksi. Kuvassa 34 voidaan nähdä kuinka valokaariaika tulee määrääväksi 

tekijäksi suurilla oikosulkuvirroilla ja kuvasta 35 nähdään 𝐼2𝑡 -arvojen laskukaavat erilaisilla 

vikavirran muodoilla. [37] 

 

 
Kuva 34. Sulakkeen toimintanopeus. [37] 
 

Sulakkeen 𝐼2𝑡 -arvo voidaan ilmoittaa joko erikseen sulamis- ja valokaariaikana tai näiden 

summana. Kun vikavirran neliötä integroidaan ajan suhteen, saadaan oletettu toiminta-aika 

selvitettyä. Tällöin tulee ottaa huomioon myös vikavirran nousunopeus, suuruus ja muoto. 𝐼2𝑡 
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-arvot ovat käyttökelpoisia yleensä alle 10 ms toiminta-aikoina, sillä lämpö pääsee siirtymään 

ympäröivään ilmaan sulakkeen rungon läpi ja vaikuttaa täten toiminta-aikaan. 

 

 

Kuva 35. Vikavirtojen käyränmuodot ja sulamisenergian laskukaavat. [39] Kuvassa 𝐼P on 
vikavirta, 𝑖b vikavirran loppuhetken alempi arvo, 𝑘 on kulmakerroin ja 𝑡 on aika sekuntteina. 

Näin ollen 𝐼2𝑡:n yksiköksi tulee A2s. 
 

 

3.4 Suojausketjujen kokonaistoiminta-ajat 
 

Järjestelmän suojausketju koostuu siis ensiöpuolen suojauksesta, jossa voi olla sulakkeet 

ja/tai katkaisija tai pelkät sulakkeet ja kuormakytkin. Toisiopuolella puolestaan on itse järjestel- 

mässä sulakkeet ja katkaisija tai sulakkeet ja kytkin. 
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Kuva 36. Järjestelmän suojausketjun rakenne yksiviivaesityksenä. E1 on DC-energianlähde 
(esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmä), F1 on DC-sulake, U1 on invertteri, F2 on AC-sulake, 
S1 on järjestelmän oma kytkin tai katkaisija, T10 on LV/MV muuntaja, F3 on muuntajan 
ensiöpuolen sulake, S2 on muuntajan kytkin tai katkaisija, R1 on ylivirtarele, mikäli katkaisija 
on käytössä. 
 

Kuviin 37 - 39 lasketaan eri suojauskomponettien toiminta-aikoja erilaisissa järjestelmissä, eri 

suuruisilla vikavirroilla ja esimerkkikojeilla, jotka sopivat sähköisiltä ominaisuuksiltaan 

esimerkkijärjestelmään. Kojeiden toiminta-ajat otetaan valmistajien ilmoittamien arvojen 

mukaan. [42;43;44;45;46] 

 

Lista valituista komponenteista esimerkkijärjestelmään: 

- 170M7066, aR-sulakkeet toisiopuolelle 

- SACE Emax 2 E4.2 3200A, ilmakatkaisija toisiopuolelle 

- VD4 X02406-20, ilmakatkaisija ensiöpuolelle 

- 30 196 13, MV-sulake ensiöpuolelle, kun yksi invertteri toisiossa 

- 30 196 14, MV-sulake ensiöpuolelle, kun kaksi invertteriä toisiossa 

- SPAJ 131 C, Ylivirtarele ensiöpuolen katkaisijaan 

 

Järjestelmän ominaisuudet: 

- 20 kV verkko 

- 400 V toisiopuoli 

- 1 - 3 invertteriä toisiossa, 1,7 MW/invertteri 

 

Huomioita: 

Järjestelmän omiksi sulakkeiksi valittiin 4000 ampeerin sulakkeet, jotka sijoitetaan kuvista 18 

ja 19 poiketen heti AC-kaapin lähtöterminaalien läheisyyteen. Tällöin suojauspisteeksi 

saadaan ilmakatkaisijan kanssa sama piste ja niiden vertailusta mielekkäämpää. 
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Kuva 37. Suojauksen toiminta-ajat, toisiossa yksi invertteri. 

 

 

Kuva 38. Suojauksen toiminta-ajat, toisiossa kaksi invertteriä. 
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Kuva 39. Suojauksen toiminta-ajat, toisiossa kolme invertteriä. 

 

Mikäli järjestelmä on kytketty 2 MVA-muuntajaan, voidaan aikaisemmin esitellyn Leen metodin 

mukaan arvioida valokaaren virta. Leen arvio perustuu klassiseen piiriteoriaan. Alla olevassa 

taulukossa 9 on esitelty esimerkki valokaarivirran suuruudesta, kun oletetaan, että muuntajan 

oikosulkuimpedanssi on 6 %. [51] 

 

Taulukko 9. Oletettu valokaarivirta. 

Muuntajan koko [MVA] Nimellisvirta [A] Oikosulkuvirta [A] Valokaarivirta [A] 

2 2900 48100 24000 
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4 Valokaaritunnistuksen testaus 
 

4.1 Testijärjestelmä ja kojeet 
 

Valokaaritestaus koostuu kahden eri valmistajan valokaarisensoreista ja -releistä. Molempien 

valmistajien sensorit ja releet testataan viiteen kertaan. 

 

Ennen mittausten aloitusta mitataan salamalaitteen välähdyksen viive laukaisuohjeeseen 

verrattuna. Tämä viive vähennetään lopuksi muista toiminta-ajoista, jotta saadaan kojeiden 

toiminta-ajat selville. Viive välähdyksen ja laukaisukomennon välillä selvitetään 

suurnopeuskameran avulla. 

 

Sensorit testataan tutkimuskohteen mukaisella järjestelmällä, jossa selvitetään tarvittavien 

valokaarisensori linssien ja kuitujen määrä ja toiminta, sekä sijoittelu, jotta järjestelmä 

havaitsee valokaaret luotettavasti. Samalla tutkitaan väärien katkaisujen riski väläyttämällä 

salamaa kaapin ulkopuolelta ovien/peltien ollessa auki. 

 

Schneiderin linssisensorin signaali kulkee sähköisessä muodossa releelle ja ABB:n releen 

valosignaali kulkee vastaavasti kuidun sisällä. 

 

Testijärjestelmän kojeet: 

- REA 101, valokaarirele, ABB 

- 1MRS 120536-5, linssisensori, ABB 

- 1MRS 120512.005, sensorikuitu, ABB 

- V121, valokaarirele, Schneider electric 

- VA1DA-6, linssisensori, Schneider electric 

- SACE Emax 2, ilmakatkaisija, ABB 

- DL850E, oskilloskooppi, Oykogawa 

- 34 BCT 1, salama, Metz Mecablitz 

- CPS20, jännitelähde, PULS 

- 700924, mittapää, Yokogawa 

- M310, suurnopeuskamera, MIRO 
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Kuva 40. Testijärjestelmän toiminta. 

 

 

4.2 Mittausvirheet 
 

Valokaarireleen mittauksessa mittausvirhettä aiheuttaa salaman viive laukaisukomennon 

antamisesta. Suurnopeuskameralla mitattuna salaman välähdyksen viiveeksi saatiin 0,5 ms. 

Salaman viivettä mitattiin 10000 kuvaa sekuntissa ottavalla kameralla. Jotta kyseiseen 

nopeuteen päästiin, jouduttiin kuvanlaatua pudottamaan. Kuvanlaadun takia itse mekaanista 

kosketusta oli vaikea saada selville, mutta kuva kerrallaan -vertailun perusteella sen aika 

haarukoitiin kolmen kuvan perusteella. Tällöin virhemarginaaliksi tuli ±1/10000. Välähdys 

syntyi 0,1 millisekunnin aikana ja oli ohi 3,5 millisekunnissa. 

 

Oskilloskoopilla mitatuista toiminta-ajoista vähennetään edellä mitattu 0,5 ms. jolloin jäljelle jää 

kojeiden toiminta-aika. 

 

Koko suojausketjun mittauksessa oskilloskooppi ohjattiin piirtämään laukaisukomennon 

antamisesta eteenpäin. Työssä käytettävä oskilloskooppi kykenee datalehden mukaan 

ottamaan 100 miljoonaa näytettä sekunnissa kun kokonaispiirtoaika on alle 2 sekuntia. 

Tämänkaltaisella näytemäärällä mittausdata on kokonaisajan suhteen hyvin tarkka, eikä sen 

virheellä ole lopputuloksen kannalta merkittävää vaikutusta. [50] 
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Lisäksi virhettä voi syntyä oskilloskoopin asettelussa tapahtuvassa käyttäjän omassa 

virheessä. Kaikki nämä tekijät ovat niin pieniä, että kokonaisuudessaan puhutaan 

maksimissaan alle 1 millisekunnin virheistä, joten tällä ole lopullisen suojausmenetelmän 

valinnan suhteen ratkaisevaa vaikutusta. 

 

 

4.3 Mittaustulokset 
 

 

Kuva 41. Ensimmäisen valokaarireleen mittauksen oskilloskooppikuva. Keltainen signaali on 
painonapin jännite, vihreä signaali on valokaarireleen jännite ja violetti signaali on 
ilmakatkaisijan pääkontaktin jännite. 
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Taulukkoon 10 on kirjattu laboratoriotesteissä saadut mittaustulokset. 

 

Taulukko 10. Mitatut valokaarireleen ja ilmakatkaisijan toiminta-ajat. 

      
Mitattu toiminta-
aika [ms]     

Koje 1 2 3 4 5 Keskiarvo 

ABB sensorilinssi + REA101 9,65 10,14 10,00 9,81 9,6 9,84 

Katkaisija 55,74 53,6 53,6 53,6 53,88 54,084 

Kokonaisaika 65,81 64,23 64,05 63,81 63,96 64,372 

Schneider sensorilinssi + 
VAMP121 8,69 8,94 9,10 9,17 9,10 9,00 

Katkaisija 54,7 53,6 53,66 53,66 53,26 53,776 

Kokonaisaika 63,73 63,10 63,24 63,33 63,01 63,282 

 

Sensorikuidun ja -linssin sijoittelua eri paikkoihin kokeiltiin kaapin sisällä. Kuitu asennettiin 

kiskojen myötäisesti kaapista toiseen ja linssi asennettiin yläkulmaan suunnattuna kiskoihin. 

Kaikki sensorit ja niiden sijoituspaikat testattiin aikaisemmassa osiossa esitellyllä 

salamavalolla. 

 

Molempien sensorityyppien kanssa valokaarirele saatiin aktivoitua käyttämällä testeissä 

salamavaloa. Kuitenkin kuidun kanssa havaittiin ongelmia saada aktivoituminen tapahtumaan. 

Havaittiin, että salamavalon välähdyksen piti tapahtua tarpeeksi lähellä kuitua, jotta laukaisu 

tapahtui. Kaapin sisällä valo heijasteli liian heikosti. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että 

kyseisen salamavalon valovoima ei välttämättä vastaa oikeaa valokaarta. 

 

Sensorikuidulla rele aktivoitui aina, ääripäästäkin salamavalolla väläytettynä, kun välähdys 

tapahtui tarpeeksi lähellä sitä. Mikäli salamavalon väläytystä kokeiltiin etupuolelta kaappia ja 

kaapin yläosan ilmanvaihto- aukosta, ei laukaisua syntynyt. 

 

Linssisensorilla rele aktivoitui joka kerta, kun salamavaloa väläytettiin kaapin yläosissa - myös 

kaapin etupuolelta väläyttäessä. Tämän perusteella voidaan arvioida, että linssisensori toimi 

herkemmin tai sitä käytettäessä ei tapahtunut samoissa määrin häviöitä valon kulkeutuessa 

releelle. 
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4.4 Mittaustulosten analysointi 
 

Mittaustulosten perusteella valokaarireleellä päästään kiitettävään nopeuteen valokaaren 

katkaisussa. Jos mitattuja kokonaisaikoja verrataan kuvan 1 aikatasoihin, pitäisi kyseisen 

katkaisunopeuden riittää suojaamaan invertteri suurimmilta tuhoilta. Valokaarireleen käyttö 

takaa tasaisen varman suojauksen, joka ei ole riippuvainen vikavirran suuruudesta. Kuitenkin 

mikäli taulukon 9 perusteella koetetaan arvioida mahdollisen valokaarivirran suuruutta ja 

vertaillaan sitä kuviin 37 – 39, huomataan, että nykyisessä invertterissä olevalla ilmakatkaisijan 

virtaan perustuvalla katkaisulla pitäisi kyetä hoitamaan valokaarireleen virka lähestulkoon aina. 

 

Molempien valmistajien valokaarireleiden ja sensoreiden toiminta-ajat olivat samaa 

suuruusluokkaa, minkä perusteella kumpikaan ei valikoidu pois. Suurimpana erottavana 

tekijänä näissä oli signaalin muoto, millä valokaaritieto kulkee sensorilta releelle. Myös 

Schneiderilla on valokuituun perustuvat omat kojeet. 

 

Toisiopuolen sulakkeet ovat sen verran suuret, että niiden palamisajat ovat oletetuilla 

valokaarivirroilla aivan liian pitkiä. Tämän ongelman pystyisi ratkaisemaan jakamalla 

syöttökiskot ISU-kaapeille siten, että virta puolittuu ja sulakkeet saataisiin pienemmäksi. 

 

Ensiöpuolen suojaus jää suurimmassa osassa tapauksista liian hitaaksi, ja mikäli toisiossa on 

useampi invertteri, ei ensiöpuolen suojaus usein edes havaitse vikaa. Vain jos toisiossa on 

yksi invertteri voi ensiöpuolen virtaan perustuva ilmakatkaisija toimia riittävän nopeasti. 

Tässäkin tapauksessa vikavirran tulee olla huomattava. 

 

 

5. Päätelmät 
 

Nykyisessä järjestelmässä ilmakatkaisija ylivirtalaukaisulla toimii AC-puolen valokaarivirran 

katkaisussa hyvin suurimmassa osassa tapauksia. Ainoaksi heikkoudeksi jäävät suuri-

impedanssiset valokaaret, jotka jäävät virran mittauksessa havaitsematta. Laitteen AC-

sulakkeet vaativat huomattavat vikavirrat ollakseen nopeampia kuin ilmakatkaisija. DC-

puolella ainoana ylivirran katkaisijana toimivat DC-sulakkeet. Riippuen energianlähteestä 

näillä voidaan saada ylivirta katkaistua, mutta osassa tapauksista virta jää liian pieneksi. 
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Valokaarireleen potentiaalisen häiriintymisen minimoimiseksi tulisi valita sellainen rele, jossa 

sensorin tieto releelle kulkee valon muodossa. Tällöin laukaisu-signaali saadaan vietyä 

tarvittaessa vaikka sähköjohtojen kanssa samaa reittiä releelle, eikä virheen mahdollisuutta 

synny. 

 

Valokaarireleen, jossa valokaariteto vietiin sähköisessä muodossa sensorilta releelle, hyvänä 

puolena voidaan pitää sen edullista hintaa verrattuna valokuidulla toimivaan versioon. Lisäksi 

sen pienempi fyysinen koko ja suurempi sensoriliitäntöjen määrä olivat plussaa. Esimerkiksi 

yhteen V121-releeseen saa kytkettyä 10 sensoria. Tällä sensorimäärällä pystyy jo suojaamaan 

useammankin laitteen tai lisäämään varmuutta yksittäisen invertterin suojauksessa. 

Kyseisessä sensorissa voidaan DIP-kytkimellä määrittää myös, tarvitaanko kahden sensorin 

laukaisu-signaali vai riittääkö yksi. Tutkimuskohteen mukaisessa järjestelmässä tulisi johdinten 

olla ehdottomasti häiriösuojattuja ja niiden johdotusreitti pitäisi suunnitella siten, että ne 

pääsisivät kulkemaan mahdollisimman häiriöttömästi. 

 

Lopullisen valokaarisuojauksen pystyisi testien perusteella toteuttamaan esimerkiksi 4/5 

linssisensorilla, riippuen DC-tulokiskojen määrästä ja yhdellä REA101-releellä, jonka lisäksi 

tarvitaan vielä laajennusyksikkö linsseille. REA101 on yksi sensorin paikka. 

 

Vaihtoehtoisesti suojaus voitaisiin toteuttaa myös yhdellä 5 metrin sensorikuidulla ja 

REA101:llä. Tätä varten tulisi kuitenkin suunnitella tarkkaan reitti ja läpivientireiät, jotta se 

saataisiin asennettua järkevällä tavalla ja riittävän lähelle kiskoja. Tämän menetelmän etuna 

olisi, että pelkkä yksi REA101-valokaarirele riittäisi toteuttamaan koko suojauksen. 

 

Varmempaan lopputulokseen päästään, kun yhdistetään molemmat sensorityypit. Tätä varten 

täytyy REA101:n lisäksi käyttää esimerkiksi REA107-laajennusosa. Tähän saa loput tarvittavat 

linssisensorit kiinni. REA107:n hinta suhteessa REA101-valokaarireleeseen on noin 1/5. Itse 

sensorit maksavat releeseen ja laajennusosaan nähden marginaalisia summia. Vielä 

laajennusosankin jälkeen hinta verrattuna ilmakatkaisijaan on pienehkö. Valokaarireleen 

käytön houkuttelevuutta lisää vielä se, että yhdellä valokaarireleellä voi halutessaan suojata 

useampia invertterejä. Parhaimmillaan ensiöpuolen katkaisijalle saataisiin kaikkien invertterien 

valokaarireleiden laukaisukäskyt, jolloin pystyttäisiin jättämään kaikki toisiopuolen katkaisijat 

pois. Tämän ratkaisun ongelmana on selektiivisyyden poistuminen. Riippuen siitä missä 

järjestelmä sijaitsee ja kuinka kallista on katkaista kaikki toisiopuolen syötöt yhden laitteen 

vikatilanteessa, voi kyseinen menetelmä olla hyväksyttävä tai poissuljettu. 
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Valokaarireleen ominaisuudet olisivat erittäin otolliset suojaamaan järjestelmää, jossa 

invertterin toisen puolen, eli DC-energianlähteen valokaarivirta saataisiin myös katkaistua. 

Kuvien 18 ja 19 mukaisessa järjestelmässä DC-energianlähteen suunta on suojattu 

ainoastaan DC-sulakkeilla. Vaikka DC-puolella olisi myös oma katkaisija virranmittauksineen, 

voivat esimerkiksi aurinkoenergia-järjestelmän vikavirrat jäädä niin pieniksi, että siihen 

perustuvaa laukaisua on hankala toteuttaa. Jos valokaari syttyy AC-puolella ja kulkeutuu DC-

puolelle voi DC-energianlähde jatkaa valokaaren polttamista edelleen, vaikka AC-puoli 

saataisiin katkaistua. Yleensä tutkimuskohteen kokoluokan inverttereissä on jokin DC-puolen 

katkaisija, jota voitaisiin hyödyntää valokaarisuojauksessa. 

 

Ongelmalliseksi tilanteeksi voivat pelkkään valoon perustuvassa suojauksessa tulla tilanteet, 

joissa yhden järjestelmän valokaarireleen tieto viedään keskijännitepuolen katkaisijalle ja 

samassa muuntajassa on useampi invertteri kiinni. Tällöin voi potentiaalisesti huoltotoimen- 

piteiden aikana esim. taskulampun valo laukaista muutkin invertterit pois käytöstä, mikäli 

valokaarirele on vielä päällä ja sen laukaisutaso alhainen. Joissain tapauksissa vaaditaan 

huoltohenkilön lisäksi eri käyttäjä jälleenkytkemään keskijännitemuuntaja verkkoon. 

Tutkimuskohteen invertterin rakenne estää pääosin valon suoran osumisen sensoriin kaapin 

etupuolelta, koska välissä ovat aina kiskot ja/tai asennuspelti. Lisäksi huoltotoimenpiteiden 

ajaksi voidaan tehdä toimet, joissa valokaarirele otetaan pois käytöstä väliaikaisesti. 
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Kuvassa 42 on esimerkkimalli tutkimuskohteen kaltaisen invertterin valokaarisensoreiden 

sijoittamisesta. 

 

Kuva 42. Valokaarisuojauksen toteutusvaihtoehtoja. 

 

 

6. Yhteenveto 
 

Optiseen tunnistamiseen perustuva valokaarisuojaus takaa tasaisenvarman suojauksen 

valokaaria vastaan, eikä ole riippuvainen virran suuruudesta. Tutkimuskohteen kaltaisessa 

järjestelmässä, jossa kojeet ja teholähteet voivat vaihdella, saadaan optiseen valokaaren 

tunnistamiseen perustuva suojaus toteutettua aina pääpiirteittäin samalla tavalla, jolloin se 

saadaan helposti suunniteltua ja ohjeistettua tuotannolle, eikä sen toteuttaminen vaadi suurta 

panostusta. 

 

Valokaarireleen ja ilmakatkaisijan avulla saadaan kokonaistoiminta-aika niin nopeaksi, että 

suurimmilta tuhoilta vältytään. Kun ilmakatkaisijan lisäksi järjestelmään lisätään valokaarirele, 

saadaan suojausaika suurinpiirtein vakioksi ja virrasta riippumattomaksi. Suurimmassa osassa 

tilanteista selvitään muutaman komponentin/virtakiskonpalan vaihdolla ja laitteen huolellisella 

puhdistamisella, kun ilman valokaarirelettä, voi joutua uusimaan koko invertteri.  
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Kokonaistoiminta-aika koostuu pääosin pelkästään ilmakatkaisijan toiminta-ajasta. Mikäli 

nopeammalle suojaukselle olisi tarvetta, tulisi järjestelmään lisätä nopeampi koje, esim. 

puolijohteilla toteutettu erotus- tai oikosulkukytkentä yhdistettynä valokaarireleeseen.  

 

Valokaarirelesuojauksen hyvänä puolena verrattuna järjestelmään, jossa laite suojataan 

ainoastaan ilmakatkaisijan ylivirtaan perustuvalla suojauksella, voidaan pitää sitä, että 

valokaarireleellä saadaan varmennettua tieto SCADA-järjestelmään, että laukaisun aiheutti 

valokaari, eikä esimerkiksi oikosulku. Tällöin esimerkiksi huoltotoimenpiteisiin osataan 

varautua sopivilla varusteilla. 

 

Tutkimuksen perusteella valokaarirele on hyvä lisä invertteriin. Sitä tulisi tarjota asiakkaille 

vähintään optiona ja mahdollisesti tulevaisuudessa jopa standardiominaisuutena. On 

mahdollista, että tulevaisuudessa vakuutusyhtiöt vaativat valokaarisuojausta tutkimuskohteen 

kaltaisiin laitteisiin, tai määrittelevät vakuutuksen hinnan sen perusteella, onko järjestelmässä 

valokaarisuojaus vai ei.   
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