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Enocell pulp mill has notable role in controlling voltage of North Karelia area of Finnish national 110 kV main grid but this also causes significant rise of voltage on mills grid access point
while keeping transfers of reactive power within limits set by transmission system operator
Fingrid. Because of this transmission system operator Fingrid has freed Enocell mill from paying for excessive reactive power transfers when active power is being transferred to the grid
since autumn 2017 and demands acts form Enocell mill to reduce voltage rise on mills grid
access point. This new situation has proven challenging to the mills generators voltage controller and need has risen for determining means to improve reactive power control within Enocell
mill.
This study determines the current state on reactive power control in Enocell mill and how its
capacity fulfills needs caused by changes in grid and mill processes in next few years. The study
material has been collected from database of mill process values recorded by automation system
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JOHDANTO

Joensuun kaupungin Uimaharjun taajamassa sijaitseva Stora Enson Enocellin sulfaattisellutehdas on tuottanut sulfaattimenetelmällä valmistettua sellua jo viidenkymmen vuoden ajan ja kokenut lukuisten pienempien investointien lisäksi koko tehtaan modernisoinnin 90-luvun alussa.
Kehityksen mukana tehtaan sähkönjakelussa on tapahtunut muutoksia käyttövarmuusvaatimusten kasvaessa, epälineaaristen kuormien määrän lisääntyessä ja sähkön laatuvaatimusten kiristyessä. Kun viisikymmentä vuotta siten ukkosella tehdas jouduttiin ottamaan saarekekäyttöön
tehdasta syöttäneen yhden voimajohtolinjan epäluotettavuuden vuoksi ja generaattorin sähkö
riitti vain välttämättömien prosessien turvaamiseen, nykyään tavoitteena on mahdollisimman
häiriötön tuotanto ja tehdas liittyy kantaverkkoon kolmella eri suuntaan lähtevällä nykyaikaisesti suojatulla voimajohdolla.
Kantaverkon solmukohdassa toimivalla, nykyään sähköyliomavaraisella Enocellin tehtaalla on
kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan merkittävä rooli kantaverkon alueellisessa jännitteensäädössä ja tämä korostaa tehtaan generaattorin jännitteensäädön ja koko tehtaan loistehonhallinnan merkitystä. Tämän diplomityön tarkoituksena on käydä läpi tehtaan loistehonhallinnan nykytila ja laatia ehdotus loisteho- ja jännitteensäädön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa tehdasprosesseissa ja lähiympäristön verkossa tapahtuvat muutokset huomioiden.
1.1

Tausta, rajaukset ja tutkimusmenetelmät

Työn taustalla ovat Enocellin tehtaan vaikeudet loistehonhallinnan ja jännitteensäädön yhteensovittamisessa. Generaattoria käytetään kompensoimaan prosessilaitteiden loistehotarvetta ja
samalla koetetaan pitää tehtaan kantaverkkoliityntäpisteen, Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen, jännite Fingridin asettamien raja-arvojen sisällä. Kesäisin ja erityisesti yöaikaan näiden
tavoitteiden yhteensovitus ei usein ole onnistunut ja kantaverkon jännite on noussut huomattavasti yli tavoitteiden. Tilanne kehittyi lopulta siten, että syyskuussa 2017 Fingrid antoi Enocellin tehtaalle toistaiseksi voimassa olevan luvan jättää loistehon siirtorajat huomioimatta tehtaan
tuottaessa pätötehoa kantaverkkoon ja ohjeen rajoittaa 110 kV jännitteenvaihteluja. Uuden säätötavan ja suunnitteilla olleiden turbiinin ja generaattorin ohjaus- ja suojausjärjestelmien korvausinvestointien vuoksi tehtaalla katsottiin tarpeelliseksi selvittää loistehonhallinnan nykytila
ja erityisesti generaattorin vaikutusmahdollisuudet tähän Fingridin voimassaolevat ohjeet ja
määräykset huomioiden.

Tämän työn tarkoituksena on selvittää loistehonhallinnan nykytilaa Enocellin sellutehtaalla ja
tarkastella erityisesti tehtaan generaattorin jännitesäädön tehokkaampia hyödyntämismahdollisuuksia. Loistehonhallinnassa rajataan tarkastelu ensisijaisesti 110 kV ja 10 kV jännitetasoihin
ja pienjännitepuolta tarkastellaan vain määrittämällä siellä oleva kompensointikapasiteetti ja
sen ohjauksen toimintaperiaatteet. Tutkimusongelmana on määrittää tehdasverkon nykyinen
loistehonhallintatapa ja arvioida sen riittävyyttä ja toimivuutta teknisten reunaehtojen sekä
Fingridin ohjeiden suhteen. Tarkastelua tehdään tehdasprosessin normaaleissa sähkönkäyttötilanteissa nykyhetkessä ja viiden vuoden päässä tulevaisuudessa huomioiden siten tehdasprosessiin ja alueen kantaverkkoon lähitulevaisuudessa tehtävien investointien vaikutuksia.
Tutkimuksen tietolähteinä käytetään kirjallisuuskatsausta, tehtaan laitteistojen teknisiä dokumentteja, tehdasautomaatiojärjestelmään liittyvästä Savcor Wedge - prosessidiagnostiikkajärjestelmän prosessiarvomittaustietokannasta saatavia tehdasautomaatiojärjestelmän keräämiä
mittaustietoja, joita täydennetään ja varmennetaan omilla mittauksilla, laskelmilla ja simulaatioilla.
1.2

Enocellin sellutehdas

Stora Enso Biomaterials - divisioonaan kuuluva Enocellin tehdas valmistaa kahdella tuotantolinjalla sulfaattieräkeittomenetelmällä valmistettua valkaistua havu- ja lehtipuusellua noin
450 000 t/a. Selluntuotannon lisäksi tehdas tuottaa puusta runsaasti erilaisia sivutuotteita, joiden vuosituotannot ovat 170 GWh/a ylijäämäsähköä, 339 t/a tärpättiä ja 16 000 t/a raakamäntyöljyä. Tehtaalla työskentelee nykyisin noin 175 henkilöä, joista 28 on toimihenkilöitä. Tehtaan juuret ovat 1950 luvulla, jolloin Enso-Gutzeit Osakeyhtiö osti Uimaharjussa sijainneen
sahan Neuvostoliitolta. Vuonna 1967 samalla tontilla käynnistyi Uimaharjun sellutehdas, josta
ovat peräisin nykyisen tehtaan vanhimmat osat. Vuonna 1989 tehtiin päätös tehtaan modernisoinnista ja nykymuodossa toimiva Enocellin sellutehdas käynnistyi vuonna 1992. (Enocell
2017)
Nykyisestä tehtaan tuotannosta noin yksi kolmasosa on muun muassa vaateteollisuuden käyttöön valmistettavaa liukosellua, jonka valmistus alkoi tehtaalla vuonna 2009. Syksyllä 2017
julkaistun investointipäätöksen mukaisesti tehdasprosesseihin tehdään muutoksia ja tuotantokapasiteettia kasvatetaan tuottamaan ainoastaan liukosellua vuoden 2019 loppuun mennessä
(Enocell 2017)
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ENOCELLIN TEHTAAN SÄHKÖNJAKELU

Tehtaan sähkönkulutus voidaan jakaa prosessi ja rakennussähköihin siten, että prosessisähkö
sisältää tuotantolaitteiden käyttämän sähkönkulutuksen ja rakennussähkö valaistuksen, ilmastoinnin, toimistojen ja muiden ei suoraan tuotantoon liittyvien kohteiden sähkönkulutuksen.
Sähkönjakelu tehtaalla koostuu osasto- tai rakennuskohtaisista sähkökeskuksista, joita syöttävät omat jakelumuuntajat 10 kV keskijänniteverkosta. Keskijänniteverkko koostuu kahden päämuuntajan syöttämistä kytkinkojeistoista ja niiden muuntaja sekä moottorilähdöistä. Päämuuntajat ja tehtaan generaattori 2 liittyvät maakaapeleilla tehdasalueella sijaitsevaan Fingridin Uimaharjun 110 kV kytkinlaitokselle, josta lähtevät avojohtoyhteydet muualle Suomen kantaverkkoon. Kuvassa 2.1 on esitetty tehtaan sähkönjakelun supistettu pääkaavio 110 kV ja 10 kV
jännitetasoissa.

Kuva 2.1

2.1

Enocellin tehtaan sähkönjakelun pääkomponentit 110 ja 10 kV jännitetasoilla. Kuvaan ei ole merkitty kaikkia 10 kV lähtöjä. (Muokattu lähteestä Pöyry 2002)

110 kV kytkinlaitos

Enocellin sellutehdas liittyy kantaverkkoon tehdasalueella sijaitsevan Fingridin omistaman Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen kautta. Kytkinlaitos on avorakenteinen yhdeksänkenttäinen
ulkokytkinlaitos, jossa on kiskorakenteena kisko- apukiskojärjestelmä. Katkaisijoina kytkinlaitoksella käytetään SF6-pilarikatkaisijoita. Kytkinkentältä lähtee kolme kantaverkon avojohtolähtöä suuntinaan Pamilo, Lieksa ja Kontiolahti ja kolme kaapelilähtöä tehtaan kolmelle 110/10

kV muuntajalle. Huomionarvoista 110 kV johtolähdöissä on se, että niiden pituudet ovat suuria
ja ne liittyvät 400 kV kantaverkkoon usean sadan kilometrin päässä Huutokoskella, Alapitkällä
ja Visulahdella. (Vaittinen 1992 s. 3; Fingrid 2017b s. 45)
2.2

110/10,5 kV tehomuuntajat

Tehtaan tarvitsema sähkönkulutus otetaan 110 kV kytkinlaitokselta kahdella päämuuntajalla
PM1 ja PM2. Päämuuntaja 1 on vanhan tehtaan aikainen Strömbergin valmistama 20 MVA
110/10,5 kV muuntaja, joka syöttää normaalitilanteessa 10 kV kytkinkojeiston 1 toista kiskoa.
Uudempi päämuuntaja 2 on ABB:n valmistama 63 MVA 110/10,5 kV muuntaja ja se syöttää
normaalitilanteessa kytkinkojeisto 2:n lisäksi kuristimen läpi kojeiston 1 toista kiskoa. Tarvittaessa tehtaan sähkönjakelu voidaan suorittaa kokonaan päämuuntaja 2:n avulla, mutta normaalitilanteessa käytetään edellä kuvattua säteittäissyöttöä. Molemmat päämuuntajat ovat varustettuina käämikytkimillä, jotka mahdollistavat 10 kV keskijännitteen pysymisen lähellä nimellisjännitettään 110 kV jännitetason jännitteen vaihteluista riippumatta. Kolmas 110 kV kytkinlaitokselle liittyvä tehtaan muuntaja on GEC Alstromin valmistama 117 MVA 120/10,5 kV Blokkimuuntaja BLK, joka syöttää generaattorin tuottaman tehon suoraan 110 kV kytkinlaitokselle.
Kaikkien muuntajien kytkentäryhmä on YNd11, eli yläjännitepuolet on kytketty tähteen ja alajännitepuolet kolmioon. Taulukossa 2.1 on listattu tehtaan muuntajien keskeisimpiä teknisiä
tietoja. (Pöyry 2002)
Taulukko 2.1

Enocellin tehtaan päämuuntajien teknisiä tietoja (Vaittinen 1992 s. 4)
Nimellisteho

Nimellisjännite

Oikosulkuimpedanssi

Nimellinen tehohäviö

[MVA]

[kV]

[%]

[kW]

Blokkimuuntaja

117

120/10,5

12,7

225

Päämuuntaja 1

20

116±(8*2 %)/10,5

10,3

99

Päämuuntaja 2

63

115±(9*1,67 %)/10,5

12,0

217

2.3

10 kV kytkinlaitokset

Tehtaan keskijännitejakelusta vastaa kaksi 10 kV kytkinlaitosta. 10 kV kytkinkojeisto 1 on
vanha, vuonna 1963 Strömbergin valmistama kaksoiskytkinkytkinlaitos, eli niin sanottu duplex-kytkinlaitos, jossa käytetään katkaisijoina ulosvedettäviä magneettipuhalluskatkaisijoita.
Vuonna 1992 tehtaan modernisoinnin yhteydessä kojeistoa 1 syöttävän päämuuntaja 1:n teho
jäi pieneksi ja kytkinlaitokselle tehtiin muutos, jossa sen toiselle kiskolle tuotiin syöttö uudelta

kojeistolta 2. Syöttöön asetettiin välikuristin estämään vanhan kojeisto 1 oikosulkukestoisuuden ylittyminen suuritehoisemman päämuuntaja 2:n syöttämänä. Muuten kojeistoon ei ole tehty
merkittäviä muutoksia tehtaan modernisoinnin yhteydessä ja muun muassa sen lähtöjen suojaus
on toteutettu edelleen pääosin mekaanisin relein. (Vaittinen 1992 s. 6-7)
10 kV kytkinkojeisto 2 on Siemensin vuonna 1992 valmistama yksikiskojärjestelmäinen kytkinlaitos, joka on jaettu kahteen osaan pitkittäiserottimella ja omilla syöttökatkaisijoillaan. Ensimmäinen osa sisältää puunkäsittelyn ja kemikaalien talteenoton lähtöjä ja toisesta osasta lähtee syötöt keittämölle, kuitulinja 2:lle ja kuivauskone 2:lle. Katkaisijoina kytkinlaitos 2:lla käytetään ulosvedettäviä tyhjökatkaisijoita. (Vaittinen 1992 s. 6-7)
Kojeiston 1 yksi 10 kV lähtö syöttää samalla tehdastontilla olevaa Stora Enso Wood Products
Uimaharjun Sahaa, jonka lisäksi sahalla on varavirransyöttömahdollisuus paikallisen sähköyhtiön 20 kV keskijännitelinjasta. Myös tehtaan vanha 15 MVA generaattori GE1 syötti tehoa
suoraan kojeiston 1 kiskostoon, mutta tämä generaattori jäi pois käytöstä tehtaan modernisoinnin yhteydessä vuonna 1992. (Pöyry 2002; Hassinen 2012 s. 10)
2.4

Generaattori 2 ja turbiini

Generaattori 2 on ABB:n vuonna 1992 valmistama 117,5 MVA tahtigeneraattori. Umpinapaisessa, vaaka-akselisessa generaattorissa on yksi napapari, eli sen synkroninen pyörimisnopeus
on 3000 kierrosta minuutissa. Magnetointi on toteutettu harjattomasti ja magnetointivirta tuotetaan apuherätinkoneella, joten generaattorin akselin päässä on kaksi apukonetta. Nimellisjännite generaattorilla on 10,5 kV, joka nostetaan blokkimuuntajalla suoraan 110 kV jännitetasolle.
Jäähdytysmenetelmänä on ilma-vesijäähdytys, jossa generaattorin sisällä kiertävää jäähdytysilmaa jäähdytetään generaattorin kyljissä olevien vesi-ilma lämmönvaihtimien avulla. Generaattoria pyörittävänä voimakoneena on ABB:n vuonna 1992 valmistama väliottolauhdehöyryturbiini nimellisteholtaan 106,13 MW. (ABB 1992)
Turbiinin ensisijainen tehtävä ei ole pyörittää generaattoria sähköntuotantotarkoituksessa, vaan
tuottaa tehtaan sooda- ja kuorikattiloiden tuottamasta 8 MPA paineisesta korkeapainehöyrystä
tehtaan tarvitsemaa prosessihöyryä 1,2 ja 0,5 MPA painetasoille. Koska sähköntuotanto ei ole
voimakoneen ensisijainen käyttötarkoitus vaihtelee myös generaattorin sähköteho voimakkaasti prosessihöyryntarpeen ja tuotetun höyrymäärän mukaan. Prosessihöyryn kulutuksen ollessa höyryntuotantoon nähden suurta riittää turbiinin lauhdeperään virtaamaan vähemmän

höyryä, jolloin turbiinin akseliteho ja edelleen generaattorin sähköteho ovat pienempiä. Nykyisin tyypillisessä tuotantovauhdissa generaattori tuottaa sähkötehoa noin 80 MW. Prosessihöyryn tarpeiden hetkelliset vaihtelut ovat kuitenkin erityisesti Enocellin tehtaalla käytettävässä
syrjäytyseräkeittomenetelmän sellutehdasprosessissa suuria ja generaattorin sähköntuotannon
hetkelliset vaihtelut voivat siten olla selvästi yli 20 MW suuntaan tai toiseen. Alla olevaan taulukkoon 2.2 on koottu generaattorin valmistajan toimittamia ja niistä laskettuja keskeisimpiä
teknisiä tietoja generaattorista. (ABB 1992; Vakkilainen & Kivistö 2014 s. 47)
Taulukko 2.2

Enocellin tehtaan generaattori 2:n sähköteknisiä ominaisuuksia (ABB 1992)

Nimellisteho

[kVA]

Nimellinen tehokeroin
Nimellisjännite

117500
0,90 ind.

[V]

10500

[1/min]

3000

Tahtireaktanssi, pitkittäinen X d

[p.u.] / [Ω]

2,13 / 2,00

Tahtireaktanssi, poikittainen X q

[p.u.] / [Ω]

1,70 / 1,60

Alkureaktanssi, pitkittäinen X d''

[p.u.] / [Ω]

0,21 / 0,20

Muutosreaktanssi, pitkittäinen X d'

[p.u.] / [Ω]

0,29 / 0,27

Nimellinen pyörimisnopeus

2.5

Sähkönjakelu

Keskijännitekojeistot syöttävät tehtaan yhteensä 50 jakelumuuntajaa siten, että yhden 10 kV
kojeiston lähdön perässä voi olla kolmekin jakelumuuntajaa. Prosessilaitteiden sähkönjakelu
on toteutettu 690 V ja 400 V jännitetasoilla siten, että vanhan tehtaan osastoilla laitteet ovat
lähes poikkeuksetta 400 V jännitetasossa ja uudemmilla osastoilla käytetään 690 V jännitettä
pienitehoisimpia keskuksia lukuun ottamatta. Prosessisähkökeskuksia syöttävät muuntajat ovat
teholtaan 690 V jännitteellä 3,15 MVA ja 400 V jännitteellä tyypillisesti 2 MVA. Näiden lisäksi
voimalaitoksen syöttövesipumput toimivat suoraan 10 kV jännitteellä ja vanhan tehtaan suuritehoisimmat moottorikäytöt 3 kV jännitteellä. (Pöyry 2002)
Prosessisähkönkulutus koostuu pääasiassa suoraan käynnistettävistä tai taajuusmuuttajalla ohjattavista oikosulkumoottorikäytöistä siten, että erilaiset moottorikäytöt kuluttavat noin 90 %
tehtaan kuluttamasta sähköstä. Tehtaan normaalin käynnin aikainen tyypillinen sähkönkulutus
on noin 50 MW pätötehoa ja 20 MVAr loistehoa mitattuna 10 kV kojeistoista, eli lukemista
puuttuu 110/10 kV muuntajien häviöt. Prosessisähkön kulutus myös seuraa pääpiirteittäin tehtaan selluntuotantovauhtia ja siten myös tuotantovauhdista vahvasti riippuvaa sähköntuotantoa.

Näin lähes kaikissa normaaleissa tuotantotilanteissa tehdas on sähköyliomavarainen tuottaen
pätötehoa kantaverkkoon.
2.6

Loisteho ja yliaallot

Loistehon kompensointi tehtaalla on toteutettu 690 V ja 400 V pääkeskuksissa olevilla itsenäisillä loistehosäätimillä varustetuilla releohjatuilla 6x50 kVAr kondensaattoriyksiköillä, joita on
asennettu keskuksiin tyypillisesti yhdestä neljään kappaletta. Taajuusmuuttajia syöttävissä keskuksissa kompensointi on kiinteä muodostuen yliaaltosuodattimien perustaajuuden kapasitiivisesta reaktanssista. Kompensointikapasiteettia tehtaalla on yhteensä noin 30 MVAr, josta noin
5 MVAr muodostuu yliaaltosuodattimista.
Yliaaltojen suodatus tapahtuu tehtaalla pääsääntöisesti kokoamalla yliaaltoja tuottavat taajuusmuuttajakäytöt omilla jakelumuuntajilla varustettuihin keskuksiin ja toteuttamalla yliaaltojen
suodatus keskitetysti näissä keskuksissa. Suodatus on toteutettu passiivisesti kondensaattoreiden ja kelojen sarjakytkennästä muodostetuin imupiirein, joita on viritetty viidennelle ja seitsemännelle yliaallolle tuottaen samalla perustaajuista loistehoa keskuksiin. Yliaaltosuodattimia
on asennettu taajuusmuuttajakeskuksiin kahdesta neljään kappaletta keskusta kohden siten, että
keskuksessa on vähintään yksi viidennen yliaallon suodatin ja yksi seitsemännen yliaallon suodatin. Yliaaltosuojaus on kuitenkin monin paikoin alimitoitettu ja käynyt pieneksi johtaen suotimien ylikuormittumisiin ja siten suojalaitteiden suorittamiin suotimien poiskytkentöihin (Hassinen 2017).

3

SÄHKÖNSIIRTOTEKNIIKKA

Sähköntuotanto on perinteisesti ollut kustannustehokkainta suurissa voimalaitosyksiköissä, jolloin niiden kapasiteetti on usein ylittänyt niiden lähiseudun sähkönkulutuksen. Tällaisen voimalaitoksen on siten täytynyt joko toimia osateholla tai siirtää ylijäämäteho kulutuksen luo siirtojohtojen avulla. Tällaiseen pitkien etäisyyksien sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen käytetään nykyään siirtoverkkoa, joka kykenee kustannustehokkaasti ja häiriöttömästi
siirtämään voimalaitosten tuottaman sähköenergian kuluttajille. Suomessa valtaosa sähkönsiirrosta tapahtuu nykyään kantaverkkoyhtiö Fingridin omistamassa verkossa 110, 220 ja 400 kV
johtojännitteillä. Tarkastellaan sähkönsiirron teknistä perustaa ja rajoitteita erityisesti loistehon
näkökulmasta. (Aura & Tonteri 1993 s. 70)
3.1

Yksittäinen siirtojohto

Siirtojohtoa tarkasteltaessa tulee sen resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi ottaa huomioon
riippuen käytettävästä sijaiskytkennästä. Johdon kapasitanssi sisältää vaiheiden väliset ja vaiheiden ja maan välisen kapasitanssin. Induktanssi on johtojen sisäistä itseinduktanssia ja ulkoista keskinäisinduktanssia. Induktansseilla ja kapasitansseilla on paljon johdingeometriasta
riippuvia komponentteja, mutta resistanssi riippuu vain johdinmateriaalista, johtimen lämpötilasta ja poikkipinta-alasta. Esimerkiksi kaapeleissa kapasitanssin merkitys korostuu vaihejohtimien lähekkäisyyden vuoksi ja resistanssin osuus jää paksuilla suurjännitejohtimilla usein merkittävästi reaktansseja pienemmiksi. (Partanen 2015b s. 5-15)
3.1.1 Johdon sijaiskytkennät
Siirtojohtoja voidaan vaihtosähköverkon lyhyillä, alle 200 km siirtomatkoilla mallintaa π- tai
T- sijaiskytkennöillä ja selvästi alle 100 km matkoilla myös pelkällä sarjaimpedanssilla. Suuremmilla etäisyksillä tai normaalia korkeammilla taajuuksilla joudutaan verkkoa tarkastelemaan monimutkaisempien aaltoyhtälöiden avulla, koska johdon pituuden lähestyessä vaihtosähkön aallonpituutta, reaktanssien ei voida olettaa enää jakautuvan sijaiskytkentöjen mukaisella tavalla yksittäisiin pisteisiin johdolla. Muuntajat, reaktorit ja kondensaattorit mallinnetaan
verkkoon aina niiden yksivaiheisen sijaiskytkentöjen mukaisesti samoin kuin generaattorit, joiden oikosulkureaktanssina käytetään umpinapaisilla koneilla tahtireaktanssia tai avonapaisilla
koneilla pitkittäistä tahtireaktanssia. Kaikki verkon impedanssiarvot redusoidaan laskennassa
samaan jännitetasoon. Kuvassa 3.1 on esitelty verkon mallinnuksessa käytettäviä siirtojohdon
sijaiskytkentöjä. (Aura & Tonteri 1993 s. 73–81)

Kuva 3.1

Siirtojohdon T- ja π malliset sijaiskytkennät ja johdon impedanssien ja admitanssien jakautuminen
komponenttien kesken.

T- ja π- sijaiskytkentäisellä johdolla johdon sarjaimpedanssin Z muodostavat johdon resistanssi
R ja induktanssin aiheuttama reaktanssi X ja rinnakkaisadmittanssin Y muodostavat johdon kapasitanssin aiheuttama suskeptanssi B, joka on johtokapasitanssin käänteisluku, ja konduktanssi
S, joka on johdon vaiheen ja maan välisen resistanssin käänteisluku ja se kuvaa muun muassa
johdossa tapahtuvia dielektrisiä- ja koronahäviöitä. Johdon impedanssi aiheuttaa jännitehäviön
virrallisessa johtimessa ja admitanssi vastaavasti aiheuttaa virran jännitteellisessä johtimessa.
Konduktanssi voidaan yleensä jättää kokonaan huomiotta alle 400 kV siirtojännitteillä ja suskeptanssi lyhyillä, alle 100 km pitkillä, johdoilla. (Partanen 2015b s. 6, 16)
3.1.2 Johdon loistehotase
Kuvan 3.1 sijaiskytkentöjä tarkasteltaessa havaitaan siirtojohdon kapasitanssien ja reaktanssien
aiheuttavan johdossa loistehontuotantoa ja -kulutusta. Johtokapasitanssitanssit tuottavat jännitteellisissä johdoissa kapasitiivista loistehoa vaikka johtoa ei muuten kuormitettaisi. Johtojen
induktanssi vastaavasti tuottaa kuormitetussa johdossa induktiivista loistehoa.
Näiden ilmiöiden pohjalta jokaiselle johdolle on olemassa sen rakenteesta ja käyttöjännitteestä
riippuva virta, jolla toimiessaan johto kompensoi itse itsensä eikä tuota lainkaan loistehoa ympäristöönsä. Tätä virtaa vastaavaa tehoa kutsutaan johdon luonnolliseksi tehoksi. Luonnollista
tehoa pienemmillä kuormituksilla johto tuottaa kapasitiivista loistehoa ja suuremmilla kuormituksilla induktiivista loistehoa kuvan 3.2 mukaisesti. Pitkän siirtojohdon toimiessa selvästi
luonnollisesta tehosta poikkeavalla teholla, voi johtojen loistehontuotanto ilman ulkoista kompensointia aiheuttaa merkittävää jännite-eroa johdon yli. (Partanen 2010a s. 8–10)

Kuva 3.2

Siirtojohdon tuottaman tai kuluttaman loistehon riippuvuus johdon läpi siirrettävästä pätötehosta

3.1.3 Johdon jännitehäviö
Johdon jännitehäviöt, eli kuinka paljon johdon eri päiden jännitteet poikkeavat toisistaan valitulla tehonsiirrolla, lasketaan johdon pituuden perusteella valitun sijaiskytkennän avulla. Käytetään esimerkkinä jännitehäviötarkastelua 110 kV siirtojohdolle π- sijaiskytkennässä. Johdon
sähköiset ominaisuudet on esitetty alla taulukossa 3.1 ja sitä vastaava sijaiskytkentä on esitetty
kuvassa 3.3.
Taulukko 3.1

Esimerkkisiirtojohdon sähköiset suureet π- sijaiskytkentää varten

110 kV siirtojohto, pituus 100 km

Kuva 3.3

R [Ω]

X [Ω]

B [µS]

5

40

200

110 kV esimerkkisiirtojohdon yksivaiheinen sijaiskytkentä

Tarkastellaan tilannetta, jossa kuvan 3.3 mukaiseen esimerkkijohtoon siirtyy alkupisteessä A
pelkkää pätötehoa 10 MW teholla ja johdon jännite U A on tässä pisteessä nimellinen 110 kV.
Johdossa kulkeva virta I A on tällöin yhtälön 3.1 mukaisesti noin 52 A
PA = 3𝑈𝐴 IA cos φ ⇒ IA =

IA =

10 000 kW
3∗

110 kV
√3

∗ cos 0

PA
3UA cos φ

(3.1)

= 52 A

Sijaiskytkennän mukaisesti puolet johdon admittanssista, joka koostuu tarkasteltavassa johdossa vain suskeptanssista, vaikuttaa välittömästi johdon alussa kasvattaen johdon sarjaimpedanssin läpi kulkevaa virtaa I Z yhtälön 3.2 mukaisesti.
IZ = IA + IY = IA + UA *
IZ = 52 A +

110
√3

Y
2

(3.2)

* 103 V * j100 * 10-6 S = 52 + j6 A

Johdon sarjaimpedanssi tuottaa johdolle siinä tapahtuvan jännitehäviön, joka on yhtälön 3.3
mukaisesti esimerkkijohdon tapauksessa 6 + j2112 V ja pääjännite pisteessä U B on tällöin
109 990 - j3658 V.
Uh = UA - UB = (R + jX) * IZ

(3.3)

Uh = (5 + j40) Ω * (52 + j6) A = 6 + j2112 V
Käytännössä usein mielenkiintoisempaa on tarkastella pääjännitteen absoluuttista jännitteenalenemaa UH johdon päiden välillä, joka on yhtälön 3.4 mukaisesti - 50 V ja absoluuttinen pääjännite johdon pisteessä B on esimerkkitilanteessa siis noin 110,1 kV.
UH = |√3 ∗ UA | - |√3 * UB |
UH = 110 000 V - √(109 990 V)2 +(- j3658 V)2 = - 50 V

(3.4)

Jännite siis nousee johtovälillä siirrettävän pätötehon kulkusuunnassa. Syynä ilmiölle on johdon läpi kulkevan varausloistehon ja johdon induktiivisen reaktanssin jännitettä nostava vaikutus. Alla yhtälössä 3.5 avataan tarkemmin yhtälön 3.3 laskutoimituksen välivaihetta.
UH = (5 * 52 - 40 * 6) V + j(5 * 6 + 40 * 52) V

(3.5)

Ryhmitellystä yhtälöstä nähdään kuinka kapasitiivisen loistehon siirron jännitehäviö johtoreaktanssissa kumoaa pätötehon siirrosta aiheutuvan jännitehäviön reaaliosaa. Jos johdon resistanssi
jätetään huomattavasti induktiivista reaktanssia pienempänä huomiotta, kuten siirtotekniikassa
yleensä tehdään, siirtojohdossa tapahtuva jännitehäviö olisi yhtälön 3.3 mukaisesti -240 + j2080
V ja jännitteenalenema tällöin yhtälön 3.4 mukaisesti -474 V, eli lähes kymmenkertainen resistanssin huomioivaan alenemaan nähden. Resistanssilla voi siten olla vielä 110 kV jännitetasolla
huomattavia vaikutuksia jännitteenaleneman suuruuteen johdinrakenteesta riippuen.
Vastaavasti loistehon siirto johdon resistanssin yli ja pätötehon siirto induktiivisen reaktanssin
yli aiheuttavat jännitehäviön imaginääriosan kääntäen jännitteen U B osoittimen jännitteen U A
osoittimen jälkeen kuvan 3.4 mukaisesti.

Kuva 3.4

110 kV esimerkkisiirtojohdolle tehtyjen laskelmien tuloksen mukainen osoitinpiirros, jossa jännitehäviön suuruutta on liioiteltu voimakkaasti kuvan selkeyden parantamiseksi.

Kuvan mukaisesti johdon resistanssi vaikuttaa johdon jännitehäviöön tuottamalla virtaosoittimen suuntaisen jännitehäviökomponentin. Johdon reaktanssi tuottaa vastaavasti jännitehäviökomponentin, joka on kääntynyt virtaosoittimesta 90 ̊ vastapaivään.
Koska jännite nousee johdon tehonsiirrossa, ei tehon kulkusuunta siirtoverkossa määräydy johdon jännitteenalenemasta, vaan johdon jännitehäviöstä ja impedanssista. Näiden siirtojohtojen
tehonsiirron ilmiöiden tarkasteluun käytetään tehokulmayhtälöä.

3.1.4 Tehokulmayhtälö
Tehokulmayhtälö perustuu olettamaan, että johdon reaktanssi on riittävän paljon resistanssia
suurempi ja resistanssi voidaan jättää huomiotta laskennan yksinkertaistamiseksi. Tällöin kuvan 3.3 mukaisen johdon tehonsiirtoa tarkasteltaessa voidaan johdon virrat ja siirtyvät tehot
kirjoittaa yhtälöiden 3.6 ja 3.7 mukaisesti. (Aura & Tonteri 1993 s. 100–101)
IA =
IB =

UA - UB
jX
UB - UA

(3.6)

jX

SA = 3 UA I*A

(3.7)

SB = 3 UB I*B

Kun nämä yhtälöt sijoitetaan toisiinsa, saadaan johdossa kulkeville tehoille laadittua yhtälö 3.8,
jonka reaaliosa, eli pätöteho, voidaan ilmaista yhtälön 3.9 mukaisesti ja imaginääriosa, eli loisteho, voidaan ilmaista vastaavasti yhtälön 3.10 mukaisesti. (Aura & Tonteri 1993 s. 100–101)
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X

(3.10)

P𝐴 = - P𝐵 =

Yhtälö 3.9 määrittää johdossa siirtyvän pätötehon määrän, joka riippuu vain johtojen jännitteistä, johdon reaktanssista ja jännitteiden välisestä kulmasta. Tämä yhtälö tunnetaan yleisesti
tehokulmayhtälönä. Tehokulmayhtälöllä voidaan määrittää myös suurin teoriassa mahdollisen
johdossa tehtävä pätötehon siirto, joka tapahtuu tehokulman ollessa 90 astetta. Tällöin kuitenkin
yhtälön 3.10 mukaisesti johdossa kulkee myös sen oikosulkutehon edestä loisvirtaa, jota ei käytännön tilanteissa ole saatavilla. Huomattavaa on myös, että johdossa siirtyvä teho pienenee

tehokulman kasvaessa yli rajatehon. Tällä on merkitystä häiriötilanteissa, sillä käytännössä siirtojohtojen tehokulmat pysyvät enintään 10 asteessa. (Aura & Tonteri 1993 s. 100–102; Partanen
2010a s. 28–29)
Realistisilla siirtoverkon tehokulmilla pätötehon siirto riippuu pääasiassa tehokulman suuruudesta ja paljon vähemmän johdon päiden jännitteistä. Siirtoverkossa verkkosolmun absoluuttisella jännitteellä ei ole merkitystä pätötehon kulkusuunnan suhteen, vaan jännitteiden kulmaerot määrittävät pätötehon kulkusuunnan johdoissa. Vastaavasti yhtälön 3.10 mukaan loistehon
siirto riippuu realistisilla tehokulmilla erittäin voimakkaasti johdon päiden jännitteiden absoluuttisista arvoista, mutta vain vähän jännitteiden välisestä kulmasta. Näin ollen loistehon siirto
vaikuttaa voimakkaasti johdon jännitteenalenemaan ja pätötehon siirto johdon tehokulmaan.
(Partanen 2010a s. 6–7)
3.2

Siirtoverkko

Siirtojohtoista muodostuvaa siirtoverkkoa voidaan käyttää säteittäisesti tai silmukoidusti ja molemmilla verkkomuodoilla on etuja toisiinsa nähden. Säteittäisessä verkossa sähköasemat saavat syöttönsä yksittäisellä syöttöjohdolla suuremmalta sähköasemalta ja toimivat syöttämiensä
kuormien ainoina syöttöinä. Tällaisen verkon etuina ovat alhaisemmat investointikustannukset
yksinkertaisemman suojauksen ja pienempien oikosulkuvirtojen vuoksi. Säteittäisen verkon
suojaus myös toimii varmemmin johdon vikavirran tullessa vain yhdestä suunnasta, mutta samalla sähköaseman syöttöjohdossa tapahtuva vika vaikuttaa kaikkiin aseman syöttämiin kuormiin. (Partanen 2015a s. 11)
Silmukoidussa verkossa sähköasemille tulee vähintään kaksi syöttöjohtoa muilta sähköasemilta. Tällainen verkkorakenne mahdollistaa suuremman tehonsiirron, paremman käyttövarmuuden ja alhaisemmat häviöt säteittäiseen verkkoon nähden, mutta on monimutkaisempi suojattava useamman syöttöjohdon vuoksi. Suomen kantaverkkoa on rakennettu aluksi säteittäiseksi ja se toimii nykyään silmukoituna verkkona. (Partanen 2015a s. 11)
3.2.1 Tehonjako siirtoverkoissa
Siirtoverkon tehonjakolaskenta edellyttää pohjatietoina verkon komponenttien sähköisten arvojen tuntemista koko tarkasteltavasta verkosta, generaattoreiden pätötehontuotanto ja napajännitetietoja, sekä kuormien pätö- ja loistehonkulutustietoja. Lisäksi tarvitaan vertailupiste,
josta tiedetään tai valitaan jännitteen itseisarvon lisäksi vaihesiirtokulma muiden jännitteiden
vaihesiirtojen määrityksien vertailuarvoksi. (Partanen 2010b s. 14)

Verkon tehojakolaskennan kannalta säteittäisverkko on yksinkertainen, koska jokaisen johdon
päässä on vain yksi sähköasema, eikä tehoa siirry asemalle rinnakkaisjohtojen kautta. Tällöin
verkon solmupisteiden jännitteitä ja virtoja voidaan tarkastella solmupiste kerrallaan tehokulmayhtälöllä. Silmukoidussa verkossa tehojakolaskenta on huomattavasti monimutkaisempi jokaisen solmun liittyessä vähintään kahteen muuhun solmuun. Esimerkiksi loistehonsiirtojen
muutoksien vaikutukset voidaan säteittäisessä verkossa laskea suoraviivaisesti johto kerrallaan,
mutta silmukoidussa verkossa joudutaan tilannetta tarkastelemaan iteratiivisen tehonjakolaskelman avulla. (Partanen 2010b s. 14; Aura & Tonteri 1993 s. 95–96)
Iteratiivisen tehojakolaskennan tavoitteena on ratkaista ensin kaikkien verkon solmupisteiden
jännitteet iteratiivisesti ja vasta tämän jälkeen tarkastella tehovirtaamia solmupiste- ja johtokohtaisesti, kuten säteittäisessäkin verkossa. Jännitteiden ratkaisemiseksi tarkasteltava verkko
kuvataan admittanssimatriisilla, johon kootaan silmukoidun verkon kustakin solmupisteestä
lähtevistä johdoista jakoisen johdon kokonaisimpedanssi käänteislukunaan, eli admittanssina,
sekä solmupisteestä lähtevien johtojen admittanssien summa. Admittanssimatriisi kuvaa verkon kaikkien solmujen jännitteiden ja virtojen suhdetta yhtälön 3.11 mukaisesti. (Partanen
2010b s. 12–16)
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Yhtälön mukaisesti solmupisteiden virtamatriisi I on verkon admittanssimatriisin Y ja solmupisteiden jännitematriisin U tulo. Admittanssimatriisin alkio y ii kuvaa verkon solmupisteen i
kaikkien johtimien admittanssien summaa ja alkio y ij verkon solmupisteiden i ja j välisen johdon admittanssia. (Partanen 2010b s. 14)
Galuss-Seidelin menetelmällä tehonjako ratkaistaan määrittämällä aluksi jokaisen solmupisteen virrat niiden ja siirtoverkon välisen tehonsiirron mukaan ja arvaamalla jokaiselle solmupisteelle jännitteen aloitusarvo. Tämän jälkeen lasketaan jokaiselle solmupisteelle uusi jännitearvo yhtälön 3.12 avulla. Tämän jälkeen laskutoimitus toistetaan uusilla arvoilla, eli iteroidaan, kunnes peräkkäisten kierrosten väliset jännitteiden erot ovat riittävän pieniä. (Partanen
2010b s. 12–17)

Pi - jQi

Ui =

U*i

+ ∑j Yij Uj

Yi0 + ∑j Yij

(3.12)

Laskentaa voidaan nopeuttaa käyttämällä kiihdytyskerrointa ω uuden laskukierroksen alkujännitteiden määrittämiseen yhtälön 3.13 mukaisesti. Sopiva kiihdytyskerroin on yleensä 1,6. (Partanen 2010b s. 18)
U p+1 = U p + ω(U p+1 - U p )

(3.13)

Kun jännitteet saadaan ratkaistua halutulla tarkkuudella, voidaan johtojen tehovirtaamat laskea
johto kerrallaan, kuten säteittäisessäkin verkossa.
3.2.2 Taajuuden ylläpito siirtoverkossa
Vaihtosähköisen sähkönsiirtojärjestelmän normaalissa toiminnassa siihen liitetyt generaattorit
käyvät samassa tahdissa ja sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä vallitsee tasapaino. Sähkön
kulutuksen tai tuotannon muuttuessa tehoepätasapaino näkyy voimalaitoksissa voimakoneiden
tuottaman tehon poiketessa sähköntuotantotehosta. Epätasapaino johtaa ainoan mahdollisen
energiavaraston, generaattorien ja voimakoneiden pyörimisenergian, muuttumiseen ja siten
verkon taajuuden muutokseen. Taajuuden muutos riippuu tehonmuutoksen suuruudesta ja sähköverkon luonnollisesta säätövoimasta. Luonnollinen säätövoima syntyy verkon kuormien taajuusriippuvuuksista, kuten esimerkiksi vakiomomenttisen sähkömoottorikäytön kuorman kasvusta pyörimisnopeuden kasvaessa. Pohjoismaisessa verkossa 1000 MW suuruinen tehonmuutos johtaa ilman säätöä noin 1 Hz taajuusmuutokseen. (Aura & Tonteri 1993 s. 98; Partanen
2014 s. 5–6)
Verkon taajuuden pitäminen vakiona edellyttää generaattoreiden voimakoneelta kykyä säätää
tehoa taajuuden mukana turbiinisäätäjien tai vastaavien toimilaitteiden avulla. Säätäjän statiikka määrittää kuinka voimakkaasti voimakoneen teho muuttuu taajuuden muuttuessa mahdollistaen säätötehon jakautumisen useiden voimalaitosten kesken niiden säätökyvyn mukaisesti. Tällöin kaikkien verkon voimalaitosten ei tarvitse säätää tehoa taajuuden mukana. (Aura
& Tonteri 1993 s. 98; Partanen 2014 s. 8-10)

Pelkällä turbiinisäätäjän statiikalla ei kuitenkaan voida palauttaa kuormanmuutostilanteessa alkuperäistä taajuutta, vaan statiikka vain kasvattaa verkon säätövoimaa luonnollisesta pienentäen taajuuden muutosta. Taajuuden palauttaminen edellyttää riittävän säätötehon omaavia voimalaitoksia toimimaan taajuussäädöllä, eli muuttamaan tehoa taajuusvirheen perusteella virheen poistumiseen asti. (Partanen 2014 s. 11–12)
3.3

Siirtoverkkojen loistehonhallinta

Loistehon siirto kasvattaa siirtojohdon läpi kulkevaa virtaa kasvattaen siten johdon pätöteho- ja
jännitehäviöitä ja rajoittaen mahdollisesti johdon termistä siirtokapasiteettia. Näistä tekijöistä
erityisesti jännitehäviö on ongelmallinen verkon jännitteen ylläpidon kannalta ja loistehonsiirtoja tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Tarkastellaan tarkemmin siirtoverkojen loistehonhallintaa. (Partanen 2010a s. 4-7)
3.3.1 Verkon jännitteen säätö loistehon avulla
Sähköverkon loistehontuotannon ja -kulutuksen tulee aina olla tasapainossa. Tehokulmayhtälöstä johdettavat yhtälöiden 3.9 ja 3.10 mukaiset pätöteho/tehokulma- ja loisteho/jännite- riippuvuudet määrittelevät hyvin voimakkaasti sähkönsiirtojohtojen toimintaa jännitteen ja loistehon suhteen. Niiden mukaisesti siirtoverkon jännitehäviöt johtuvat voimakkaammin loistehon
siirrosta pätötehon siirron ensisijaisen vaikutuksen ollessa jännitteiden vaihekulmaerojen muutos. Johtojen reaktanssit ja suskeptanssit kuitenkin aiheuttavat suuret häviöt loistehonsiirroille
pitäen siitä aiheutuvan jännitehäviön suhteellisen paikallisena, joten siirtoverkossa ei voida siirtää loistehoa pitkiä etäisyyksiä ilman suuria häviöitä. (Partanen 2010a s. 7)
Näistä ilmiöistä erityisesti loistehoa käytetään verkon jännitteen ylläpitämisessä ja säädössä
hyödyksi, sillä verkon solmupisteen jännitettä voidaan muuttaa muuhun verkkoon nähden syöttämällä tai ottamalla pisteestä loistehoa. Johdon induktiivinen pitkittäisreaktanssi johtaa verkon
solmupisteen jännitteen nousuun, jos solmupisteeseen syötetään loistehoa ja vastaavasti kuluttamalla solmupisteestä loistehoa saadaan jännitettä laskettua. Yhtä lailla liiallisella loistehonsiirrolla voidaan näihin solmupisteisiin aiheuttaa merkittäviä jännitteenalenemia tai ylijännitteitä. (Partanen 2010a s. 7)

3.3.2 Siirtoverkon kompensointimenetelmät
Siirtojohtojen ja muiden sähköjärjestelmän loistehontuottajien varalta verkossa tarvitaan säädettävää kompensointikapasiteettia rajoittamaan loistehonsiirron vaikutuksia verkkoon. Kompensointia siirtoverkossa tehdään kondensaattorien, reaktorien, sekä voimalaitosten tahtigeneraattorien avulla. Kondensaattoreita ja reaktoreita käytetään siirtoverkon sarja ja rinnakkaiskompensointiin. (Partanen 2010a s. 12–14)
Rinnakkaiskompensoinnissa siirtojohdon vaiheen ja nollan väliin sijoitetaan kompensointilaite,
joka toimii verkon rinnalla syöttäen tai kuluttaen jännitteeseen verrannollisen määrään loistehoa verkosta. Tällainen kompensointi tehdään lähellä loistehon kulutuskohdetta tavoitteena pienentää verkossa tapahtuvaa loistehonsiirtoa sekä siitä aiheutuvia jännite- ja tehohäviöitä. Kondensaattorein toteutetussa kompensoinnissa on aina otettava huomioon resonanssin vaara ja mitoitettava kompensointiyksiköt siten, etteivät kondensaattorit muodosta verkon impedanssin
kanssa resonanssipiiriä yleisimmillä verkon yliaaltotaajuuksilla. (Aura & Tonteri 1993 s. 113–
116; Partanen 2010a s. 16–17)
Sarjakompensoinnissa siirtojohdon välille sen kanssa sarjaan asennetaan kompensointilaitteisto, jonka läpi johdossa kulkeva virta kulkee tuottaen tai kuluttaen johdon kuormavirtaan
verrannollisen loistehon. Kapasitiivisella sarjakompensoinnilla pienennetään johdon induktiivista reaktanssia mahdollistaen tehokulmayhtälön mukaisesti suuremmat siirtokapasiteetit johdolle ja parantaen voimansiirtojärjestelmän jännitestabiilisuutta tehonsiirtoon tarvittavan vaihekulmaeron pienentyessä. (Aura & Tonteri 1993 s. 113–117; Koski 2015 s. 13)
Suomen kantaverkossa rinnakkaiskompensointia tehdään tyypillisesti 110 kV jännitetason sähköasemilla olevin rinnakkaiskondensaattorein. Toinen rinnakkaiskompensointikohde on 400 ja
220 kV siirtojohtojen kapasitiivisen varausloistehon kompensointi reaktorien avulla tilanteissa,
joissa johdot toimivat aliluonnollisella teholla. Suurtehonsiirrossa käytettäviä 400 kV voimajohtoja on myös varustettu sarjakondensaattorein pienentääkseen siirtojohdon sarjareaktanssia
ja loistehonkulutusta suurilla kuormitusvirroilla. (Partanen 2010a s. 20; Koski 2015 s. 13)
Tahtigeneraattoreiden magnetointia muuttamalla voidaan yli- tai alimagnetoida generaattori,
jolloin generaattori tuottaa tai kuluttaa loistehoa verkosta tuottaen portaattomasti säädettävän
kompensointikapasiteetin. Tahtigeneraattorit muodostavatkin merkittävän osan siirtoverkon
kompensointikapasiteetista, mutta huomattava osa tästä kapasiteetista varataan Suomessa re-

servikapasiteetiksi tukemaan verkon jännitettä häiriötilanteissa. Loistehoreservikapasiteetti tarjoaa nopean tavan reagoida verkkohäiriön aiheuttamiin verkon loistehotaseen muutoksiin. Esimerkiksi suuren siirtojohdon irtoaminen verkosta aiheuttaa silmukoidussa verkossa muiden samansuuntaisten johtojen loistehonkulutuksen lisäytymistä virtojen kasvaessa ja tämä loistehonkulutus edellyttää kompensointia loistehotuotantoa lisäämällä verkon jännitteen ja jännitestabiiliuuden ylläpitämiseksi. Loistehoreservikapasiteetiksi varataan 400 kV verkkoon liittyvien
voimalaitosten generaattoreista koko loistehokapasiteetti omakäytön ja generaattorimuuntajan
loistehonkulutusta lukuun ottamatta ja 220 kV tai 110 kV verkkoon liittyvillä voimalaitoksilla
varataan puolet generaattorien nimellistehon loistehokapasiteetista generaattorin napajännitetasolla. (Partanen 2010a s. 21, 28–31)

4

KANTAVERKKOLIITYNTÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid asettaa kantaverkon liittymissopimuksessa ja sen liitteissä
joukon vaatimuksia voimalaitoksille ja muille kantaverkkoon liittyville asiakkailleen. Näitä
vaatimuksia on kuvattu dokumenteissa yleiset liittymisehdot, voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset ja kantaverkkopalvelusopimus sekä näiden dokumenttien liitteissä. Yleiset liittymisehdot kuvaavat kantaverkkoon liittymistapoja ja niihin liittyviä rajoituksia ja mitä toimintavaatimuksia kantaverkkoon liittyneelle sähkölaitteistolle asetetaan (Fingrid 2012 s. 1). Voimalaitoksen järjestelmätekniset vaatimukset kuvaavat suomen sähköjärjestelmään liittyvien, yli
0,5 MW tehoisten voimalaitoksen toimintakykyvaatimukset ja kuinka kyseisten vaatimusten
täyttyminen todennetaan (Fingrid 2013 s. 1). Kantaverkkopalvelusopimus liitteineen määrittelee asiakaskohtaisesti kantaverkon käytön periaatteet, juridiset ja järjestelmätekniset vastuut
sekä kantaverkkomaksujen määräytymisperusteet (Fingrid 2016a s. 3). Käydään läpi kunkin
dokumentin keskeinen sisältö ja erityisesti Enocellin tehtaan generaattorin jännitesäädön kehittämisessä huomioitavat vaatimukset ja rajoitteet.
4.1

Yleiset liittymisehdot

Liittymisehdot pohjautuvat pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sääntökokoelmaan Nordic
Grid Code, joka on osa laajempaa eurooppalaista sääntökokoelmaa. Ehtojen tarkoituksena on
varmistaa yhteen liitettävien verkkojen yhteensopivuus, sekä kantaverkkoliityntää koskevat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Määriteltäviä asioita ovat muun muassa kytkinlaitosliitynnän
omistusrajat, 110 kV voimajohtoliitynnän toteutusehdot, voimalaitoksen liittämistä koskevat
lisäehdot, Fingridin tiedonsaantioikeuksista liitynnöistä ja sähköverkon muuttamisesta. Loppuosassa on joukko toimintavaatimuksia koskien kantaverkon jännitettä ja taajuutta, siirtokeskeytyksiä, sähköverkon häiriöitä ja vikoja, suojausta ja maadoitusta koskien. Tällä hetkellä voimassa olevat ehdot ovat vuodelta 2012, mutta ehtojen uudistaminen on parhaillaan käynnissä
ja uusista ehdoista on olemassa lausuntokierroksella oleva luonnos. (Fingrid 2012)
Yleisten liittymisehtojen sähköverkkojen muuttamista koskevassa luvussa edellytetään, että
laitteiden tai järjestelmäteknisten ominaisuuksien muuttuessa on oltava yhteydessä hyvissä
ajoin Fingridiin, joka varmistaa muutosten täyttävän kulloinkin voimassa olevat vaatimukset.
Tällaisesta muutoksesta annetaan esimerkkeinä uuden muuntajan käyttöönotto, muuntajan
vaihto tai voimalaitosturbiinin tai -generaattorin ohjaus ja suojausjärjestelmien muutos. (Fingrid 2012 s. 5)

Käytännössä yleiset liittymisehdot siis velvoittaa ilmoittamaan kaikista kantaverkon kannalta
merkittävistä muutoksista ja Fingrid arvioi ilmoituksen perusteella täyttävätkö kyseiset muutokset kaikki kyseisellä hetkellä sovellettavat ehdot. Enocellin tehtaan tapauksessa generaattorin jännitesäätäjän toimintatavan muutos on asia, joka täytyy hyväksyttää liittymisehtojen mukaan Fingridillä.
4.2

Voimalaitoksen järjestelmätekniset vaatimukset

Voimalaitoksen järjestelmätekniset vaatimuksen on laadittu varmistamaan, että voimalaitos kykenee toimimaan sähköverkossa normaalisti esiintyvien jännite- ja taajuusvaihteluiden häiritsemättä ja pystyy tukemaan sähköjärjestelmän toimintaa häiriötilanteissa. Lisäksi vaatimuksilla
varmistetaan, ettei voimalaitos aiheuta haittaa sähköjärjestelmälle tai muille siihen liitetyille
laitteille ja liittymispisteen verkonhaltijalla ja Fingridillä on käytössään tarpeelliset tiedot voimalaitoksesta käyttövarmuuden ylläpitoa ja käytön suunnittelua varten. Lisäksi dokumentissa
annetaan erityisvaatimuksia tahkokone- ja tuulivoimalaitoksille, joista tässä yhteydessä käydään läpi vain tahtikonevoimalaitoksia koskevat vaatimukset. Nykyiset vaatimukset ovat peräisin vuodelta 2013 ja niitä ollaan parhaillaan päivittämässä. Odotettavissa on uusien järjestelmävaatimusten tulevan voimaan vuoden 2018 toisella puoliskolla. (Fingrid 2013 s. 6; Kuusela
2017)
Dokumentti jakaa voimalaitokset maantieteellisen sijainnin ja tehon perusteella neljään luokkaan ja luokitus määrittelee sovellettavan vaatimuksien tason ja varmennusprosessin laajuuden.
Alimmilla teholuokilla riittää hyvin pitkälle laitetoimittajien tuottama dokumentaatio ja korkeammilla teholuokilla vaadittavien mallinnusten ja käyttöönottokokeiden määrä kasvaa voimakkaasti. Enocellin voimalaitos on mitoitustehonsa 106 MW perusteella suurimman teholuokan,
eli teholuokan 4 voimalaitos ja siihen sovelletaan muutoksia tehtäessä dokumentin tiukimpia
vaatimuksia. (Fingrid 2013 s. 10)
Voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten täyttyminen todennetaan pääsääntöisesti niin
sanotussa VJV-referenssipisteessä, joka määritellään liittymisverkon haltijan toimesta generaattorimuuntajan yläjännitepuolta vastaavaan sähköiseen pisteeseen. Suoraan kantaverkkoon
liittyvissä voimalaitoksissa VJV-referenssipiste sijoitetaan yleensä verkkojen omistusrajalle.
(Fingrid 2013 s. 25–26)
Dokumentissa asetetaan voimalaitosluokittain VJV-referenssipisteen jännite- ja taajuusalueet,
verkon taajuuden muutosnopeus, sekä lyhytaikainen jännitehäiriö, joilla voimalaitoksien tulee

kyetä toimimaan ilman pysyviä rajoitteita. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava laskemilla
teholuokkaa 2 suuremmilla voimalaitoksilla ja lisäksi teholuokan 4 laitos tulee varustaa heilahtelu- ja häiriötallentimilla, joilla voidaan tarkastella voimalaitoksen ja sen säätäjien toimintaa
todellisissa verkon häiriötiloissa. Enocellin tapauksessa nämä vaatimukset edellyttävät generaattorin kykyä toimia 110 kV kytkinkentän jännitealueella 100–123 kV ja kestää enintään 2
Hz/s taajuuden muutosnopeus ja enintään 0.25 sekunnin jännitteettömyys, jota edeltänyt pätötehotuotanto tulee saavuttaa yhden sekunnin kuluessa häiriön poistumisesta. (Fingrid 2013 s.
23–24, 27–32)
Lisävaatimukset tahtikonevoimalaitoksille tarkentavat pätö-, taajuus- ja loistehosäädön toimintavaatimuksia ja antavat suunnitteluohjeita voimalaitosten minimitehosta ja tehonsäätönopeudesta. Voimalaitoksen pätö- tai loistehosäätimen säätötapaa tai asetusarvoa tulee muuttaa Fingridin niin pyytäessä 15 minuutin kuluessa ja pätötehon säädön tulee teholuokan 2 ja suuremmissa voimalaitoksissa olla mahdollista manuaalisesti, taajuusmittaukseen perustuen ja mahdollisella laitossäätäjällä. Lisäksi annetaan voimalaitoksille asetusarvon muuttamisesta johtuvan tehonmuutosnopeuden vähimmäisarvot, jotka ovat lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitoksilla ±5 % nimellistehosta minuutissa lähtötehon ollessa 60–90 % nimellistehosta.
(Fingrid 2013 s. 23, 35–37)
Loistehokapasiteettia koskevat vaatimukset edellyttävät teholuokan 2 ja suurempien voimalaitosten generaattorien pystyvän toimimaan mitoitustehollaan tehokertoimien 0,95 kap. – 0,9 ind.
välisellä alueella. Pienemmillä tehoilla toimintakykyä edellytetään generaattorille nimellisjännitteellä ja -taajuudella laaditun PQ-diagrammin mukaisesti. Loistehokapasiteettien tarkoituksena on varmistaa tahtigeneraattorien kyky rajoittaa VJV-referenssipisteen jännitteen vaihtelua
pystymällä kuluttamaan tai tuottamaan loistehoa referenssipisteeseen. Generaattorin jännitteensäätäjä ja suojaus tulee asetella siten, että loistehokapasiteetti on mahdollisimman tehokkaasti
käytettävissä. (Fingrid 2013 s. 39–40)
Jännitteensäätäjällä ensisijainen toimintatapa teholuokan 2 ja suuremmissa voimalaitoksissa tulee olla vaatimusten mukaan generaattorin liitinjännitteen vakiojännitesäätö ja mikäli perustellusta syystä toisenlaista jännitteensäätötapaa käytetään, tulee sen kyetä reagoimaan VJV-referenssipisteen jännitteen muutoksiin kuten vakiojännitesäätö. Käyttövarmuuden turvaamiseksi
jännitteensäätäjässä tulee olla kaksi erillistä toimintakanavaa, joissa on toimintatapoina liitinjännitteen automaattisäätö ja magnetointivirran vakiovirtasäätö. Säätimen toimintatilamuutok-

set eivät saa aiheuttaa äkillisiä muutoksia voimalaitoksen lois- ja pätötehotaseessa. Jännitteensäädössä tulee olla loistehostatiikka, joka on aseteltavissa +-10 % alueella enintään 1 % portaissa. Teholuokan 4 voimalaitoksissa tulee jännitesäätäjä varustaa lisäksi lisästabilointipiirillä
PSS vaimentamaan generaattorin ja sähköjärjestelmän välisiä tehoheilahteluja muutostilanteissa. (Fingrid 2013 s. 42–44)
4.3

Jännitteensäädön asetteluperiaatteet

Tekninen ohje Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperusteet tarkentaa jännitteensäätäjälle
Voimalaitoksen järjestelmäteknisissä vaatimuksissa asetettuja toimintavaatimuksia ja esittää
suosituksia asetteluarvojen valinnasta. Ohje määrittää kantaverkon 110 kV jännitetasolle jännitteensäätäjän asetteluarvon 118 kV ja ohjeistaa mitoittamaan blokkimuuntajan yläjännitteen
tätä jännitetasoa vastaavaksi, sekä kieltää mahdollisen käämikytkimen automaattikäytön, mikäli jännitesäätäjän referenssipiste on blokkimuuntajan alajännitepuolella. (Fingrid 2016b s. 23)
Loistehostatiikkalle, eli sille kuinka voimakkaasti voimalaitoksen tuottama loisteho muuttuu
jännitteensäätäjän referenssipisteen jännitteen muuttuessa, annetaan ohjeessa määrittelyperusteet blokkimuuntajan alle kytkeytyneiden generaattoreiden lukumäärän ja blokkimuuntajan oikosulkuimpedanssin mukaan. Loistehostatiikalla on tärkeä merkitys rinnankäyvien generaattorien stabiilin käynnin turvaamisessa ja yhtälailla sillä tasataan kantaverkon jännitteensäätöön
osallistuvien voimalaitosten loistehontuotantotarpeen muutokset kantaverkon jännitteen muuttuessa. (Fingrid 2016b s. 3-4)
Enocellin tapauksessa yhdellä generaattorilla, jonka jännitteensäätäjän referenssipiste on blokkimuuntajan alajännitepuolella, suositeltu statiikan arvo on 0-4 %. Koska blokkimuuntajan oikosulkuimpedanssi on yli 12 %, tulee statiikan kuitenkin olla 0 %. Toisin sanoen Enocellin
tehtaan generaattorin jännitesäätäjän tulisi toimia ilman loistehostatiikka ja pyrkiä pitämään
generaattorin napajännite vakiona koko käytettävissä olevan loistehokapasiteetin avulla. Tällaisessa tilanteessa blokkimuuntajan yli vaikuttava jännitehäviö ja sen voimakas riippuvuus
muuntajan läpi kulkevasta virrasta aikaansaa generaattorin stabiiliin käyntiin tarvittavan loistehostatiikan.

4.4

Loistehon toimitus ja loistehoreservien ylläpito

Tämä kantaverkkopalvelusopimuksen liitedokumentti sisältä soveltamisohjeet asiakkaan liittymispisteen kautta toimitettavan loissähkön toimitusperusteista, -rajoista ja maksuista. Loissähkön maksuttoman toimitusikkunan rajat määritellään dokumentissa 110 kV verkkoon liittyville
asiakkaille sen perusteella tuotetaanko vai kulutetaanko liittymispisteessä pätötehoa. Suuremmille jännitetasoille liittyville asiakkaille loissähköikkuna sovitaan tapauskohtaisesti. (Fingrid
2017 s. 2)
110 kV sähköverkon asiakkaiden sähköntuotannolle loistehon otto- ja antorajat ovat symmetriset, mutta pätötehoa kulutettaessa saa loistehoa tuottaa vain neljänneksen kulutusrajaan nähden.
Kantaverkon jännitteensäätöön osallistuvalla voimalaitoksella tuotannon loissähkörajoja ei sovelleta, mikäli liittymispisteen takaisen kulutuksen vuosienergia on alle ¼ liittymispisteen takaisen tuotannon vuosienergiasta ja voimalaitoksen ja liittymispisteen välinen voimajohto on
enintään 15 km pituinen. (Fingrid 2017 s. 2-3)
Loistehorajat määritellään liittymispisteessä siirretyn vuosienergian ja mahdollisten voimalaitosten nettosähkötehon mukaan. Ne tarkistetaan vuosittain toteutuneiden energiansiirojen perusteella. Rajojen minimi ja maksimiarvot sähköasemaliitynnässä ovat 4 MVAr – 50 MVAr.
Kiinteiden loistehojen lisäksi loistehoikkunaan kuuluu myös tehokerroinpohjaisia rajoja, jotka
sallivat suuritehoisille kulutuskohteille suuremmat loistehon otot ja annot sekä rajoittavat pienitehoisen tuotannon loistehon antoa. (Fingrid 2017 s. 2-4)
Loistehomaksuperusteiden lievennyksinä loistehoikkunan ylityksestä ei peritä maksua, jos
syynä on kantaverkon häiriöstä johtuva ylitys. Tällä pyritään turvaamaan generaattoreiden loistehoreservien tarkoituksenmukainen aktivoituminen verkon vikatilanteissa. Lisäksi kompensointilaitteen tai kompensoitiin käytettävän voimalaitoksen vikatilanteessa, voidaan vikaantumisesta johtuva loistehoikkunan ylitys jättää laskuttamatta asiakkaan niin pyytäessä enintään
kahden viikon ajan. Myös muita, asiakkaan tai Fingridin pyynnöstä toteutettavia perusteltuja,
poikkeuksellisia loistehotoimituksia voidaan sopia normaalin loistehoikkunan ulkopuolella toimitettavaksi. (Fingrid 2017 s. 6-7)
Edellä kuvattu poikkeuksellinen loistehon toimitus on tällä hetkellä käytössä Enocellin tehtaalla. Fingrid katsoi syyskuussa 2017 tehtaan voimalaitoksen olevan merkittävä kantaverkon
alueellisen jännitteensäädön kannalta ja antoi toistaiseksi voimassa olevan päätöksen jättää laskuttamatta loistehoikkunan rajat ylittäviä loistehosiirtoja tuotettaessa pätötehoa kantaverkkoon.

Lievennyksen tarkoituksena on parantaa tehtaan kykyä pitää Uimaharjun kytkinlaitoksen jännite 117–120 kV jänniterajojen sisällä ja vähentää loistehoikkunoiden mukaisten siirtojen aiheuttamaa jännitteennousua. (Huikari 2017)
Loistehoreservit määritellään dokumentissa velvoiteperusteiseksi toiminnaksi yli 10 MW tehoisilla generaattoreilla ja niiden tarkoitus on varmistaa tietty minimituki sähköverkon jännitteelle verkon häiriötilanteessa. Muilla, kuin 400 kV kantaverkkoon liittyvillä generaattoreilla
tulee varata reserviksi puolet generaattorijännitetasolla käytettävissä olevasta loissähkön tuotanto ja sisäänottokyvystä. Generaattorin kyky syöttää tai ottaa vastaan loistehoa reservivaatimuksia määritettäessä lasketaan generaattorin nimellisjännitteellä ja -teholla. Mikäli generaattorin nimellinen tehokerroin on alle 0,9 ind. lasketaan rajat tämän alemman tehokertoimen mukaan. Voimalaitoksen järjestelmäteknisissä vaatimuksissa edellytettiin tahtigeneraattorin pystyvän toimimaan nimellistehollaan tehokeroimen ollessa välillä 0,9 ind. – 0,95 kap. ja nämä
rajat määrittävät yhdessä tahtigeneraattorin nimellistehon avulla loistehoreserveiksi varattavan
tuotannon ja kulutuksen minimiarvot. (Fingrid 2017a s. 8; Fingrid 2013 s. 39–40)

5

TAHTIGENERAATTORI

Tahtikone on pyörivä sähkökone, jonka roottori pyörii samalla nopeudella paikallaan pysyvässä
staattorissa pyörivän magneettikentän kanssa, eli tahdissa. Tällaisen koneen roottori voidaan
toteuttaa sylinterimuotoisena umpinapakoneena, avonapakoneena, kestomagneettikoneena tai
synkronisena reluktanssikoneena. Tarkastellaan sähköntuotannossa yleisimpien, eli avo- ja umpinapaisten generaattoreiden toimintaperiaatetta, keskeisimpiä komponentteja ja ominaisuuksia. (Pyrhönen et al. 2016 s. 191)
Avonapaisia koneita käytetään hidaskäyntisissä kohteissa, kuten vesivoimalaitoksissa ja hidasta pyörimisnopeutta vaativissa sähkökäytöissä. Alhaisen pyörimisnopeuden edellyttämä
suuri napaparimäärä edellyttää niiden roottoreilta suurta halkaisijaa, mikä tekee roottoreista
usein lyhyitä akselisuunnassa. Umpinapaisia koneita käytetään nopeammin pyörivissä laitteissa, kuten höyry- ja kaasuturbiinivoimalaitoksissa ja näissä roottorin mekaanisen kestävyys
rajoittaa suurinta mahdollista halkaisijaa. (Aura & Tonteri 1986 s. 241)
5.1

Generaattorin rakenne

Tahtigeneraattori rakentuu generaattorirungosta, staattorista, akselista ja siihen liittyvästä roottorista sekä akselia tukevista laakereista ja roottorin magnetointilaitteiston komponenteista.
Generaattorirunko muodostaa suojakotelon muille generaattorin komponenteille ja kannattelee
suoraan laakereita ja staattoria. Staattori koostuu ohuista lakatuista dynamolevyistä kootusta
sylinterinmuotoisesta rautasydämestä ja sen sisäpinnan rakoihin käämityistä staattorikäämeistä.
(Pakkanen 2016 s. 9-11)
Umpinapaisten tahtigeneraattoreiden roottori on yleensä valmistettu yhdestä teräskappaleesta
lieriön muotoiseksi rakenteeksi, johon työstettyihin loviin on asennettu roottorikäämit. Lieriön
muotoisen roottorin ulkopinnan ansiosta roottorin ja staattorin välinen magneettinen ilmaväli
on homogeeninen. Avonapaisissa generaattoreissa roottorin navat on käämitty akselin ympärille kiinnitetyille erillisille rautasydämille. Napoja erottava rako tarkoittaa epätasaista ilmaväliä roottorin ja staattorin välillä ja ilmavälien erilainen muoto aiheuttaa merkittävimmät erot
avo- ja umpinapaisen tahtigeneraattorin ominaisuuksissa. Molemmissa tarkasteltavissa rakenteissa roottorikäämit magnetoidaan tasavirralla erillisellä magnetointilaitteistolla. (Pakkanen
2016 s. 17; Pyrhönen et al. 2016 s. 191, 193)

Tahtigeneraattorin roottori voidaan varustaa vaimennuskäämityksellä, joka tarkoittaa aivan
roottorin pintaan tehtyä, päistä oikosuljettua häkkikäämitystä. Tämä lisäkäämitys pyrkii hidastamaan generaattorin päävuon muutoksia tuottamalla niihin oman, magneettivuon muutosta
vastustavan vuon. Magneettivuon muuttumisen vastustaminen nopeuttaa staattorivirran kykyä
vastata nopeisiin vääntömomentin muutoksiin. Myös epäsymmetristen kuormien kehittämät,
koneen pyörimissuuntaa vastaan pyörivät magneettikentät vaimentuvat vaimennuskäämeissä.
(Pyrhönen et al. 2016 s. 56, 191, 194)
Tahtigeneraattorin roottorikäämissä kulkeva virta muodostaa generaattorin päävuon, joka indusoi pyörivässä generaattorissa staattorin käämeihin pyörivän kolmivaiheisen lähdejännitteen
E . Lähdejännitteen suuruus on induktiolain mukaisesti suoraan verrannollinen staattorikää-

miin läpi kulkevan magneettivuon muutosnopeuteen. Sinimuotoisen lähdejännitteen tuottaminen edellyttää siten päävuon tiheys roottorin ja staattorin ilmavälissä muuttuu sinimuotoisesti
roottorin kehää pitkin tarkasteltaessa. Avonapakoneilla voidaan yksittäisten napojen napakenkien muotoilulla vaikuttaa ilmavälin pituuteen ja siten muotoilla syntyvä magneettivuo sinimuotoiseksi, mutta umpinapakoneilla tämä magneettikentän muotoilu täytyy tehdä puhtaasti
käämityksen muotoilulla staattorin ja roottorin ilmavälin ollessa vakio. Sinimuotoisesti muuttuvan päävuon indusoiman lähdejännitteen suuruus voidaan laskea yhtälöllä 5.1. (Aura & Tonteri 1986 s. 244)
E ≈ 4,44 fk f N ϕm

(5.1)

Tarkastelemalla yhtälöä voidaan todeta, että tasaista nopeutta pyörivässä generaattorissa lähdejännitteen tehollisarvo riippuu vain magneettivuon suuruudesta, eli roottorin magnetointivirrasta kaikkien muiden muuttujien ollessa perustaajuiselle jännitteelle vakioita. Yhtälön käämityskerroin on staattorikäämin käämintätavasta riippuva vakio, joka kuvaa eri staattorilovissa
olevien saman vaiheen käämikierrosten yhteisvaikutusta ja muotoilemalla staattorikäämi määrätyllä tavalla, voidaan indusoituvia yliaaltojännitteitä pienentää pienentämällä niiden käämityskerrointa. (Pyrhönen et al. 2016 s. 47–48; Aura & Tonteri 1986 s. 244)
5.2

Generaattorin sähkömagneettinen toiminta

Kolmivaiheinen tahtigeneraattori voidaan symmetrisyytensä vuoksi esittää sähköisesti yksivaiheisen sijaiskytkennän avulla kuvan 5.1 mukaisesti tarkastelun yksinkertaistamiseksi. Tarkastelussa tulee tällöin tiedostaa generaattorin koostuvan kolmesta vastaavasta kytkennästä, jotka

ovat 120 asteen vaihesiirrossa toisistaan. Tahtikoneen sähköistä toimintaa tarkastellaan seuraavaksi syvällisemmin umpinapakoneen näkökulmasta ja myöhemmin tarkennetaan avonaparakenteeseen liittyvät poikkeukset. (Aura & Tonteri 1986 s. 247)

Kuva 5.1

Tahtigeneraattorin sisäinen yksivaiheinen sijaiskytkentä

5.2.1 Sähköteho ja tahdistava momentti
Kun tahtigeneraattori tahdistetaan verkkoon, sitä pyörittävä voimakone pyörittää generaattoria
nimellisellä pyörimisnopeudella ja jännitteensäätäjä tuottaa verkon jännitettä vastaavan napajännitteen. Kun vaihesiirto ja jännite-ero generaattorin ja verkon välillä asettuvat nollaksi ja
tahdistuslaite sulkee generaattorikatkaisijan, on generaattorin staattorivirta ideaalitilanteessa
nolla. Syynä tähän ovat täysin samansuuntaiset ja yhtä pitkät generaattorin lähdejännitteen ja
napajännitteen jänniteosoittimet kuvan 5.2 mukaisesti. Generaattoria pyörittävä voimakone
tuottaa pätötehoa vain mekaanisiin ja sähkömagneettisiin häviöihin kuluvan määrän. (Aura &
Tonteri 1986 s. 243)

Kuva 5.2

Osoitinpiirros tyhjäkäyvän tahtigeneraattorin staattorikäämiin vaikuttavasta sähköisistä ilmiöistä: staattorikäämin leikkaava roottorin magneettivuo Φ r , vuon seurauksena staattorikäämiin
indusoituva lähdejännite E sekä ulkoisen sähköverkon jännitettä vastaava generaattorin napajännite U n

Lisättäessä voimakoneen tehoa tyhjäkäynnistä pyrkii voimakoneen momentti kasvattamaan generaattorin roottorin pyörimisnopeutta yli verkkotaajuutta vastaavan pyörimisnopeuden. Tällöin lähdejännitteen ja verkon jännitteen osoittimet ole enää samansuuntaisia ja staattorin käämeissä alkaa kulkea sähkövirta. Staattorivirta kehittää staattorille oman magneettivuon, joka
summautuu roottorivuon kanssa pienentäen ja kääntäen päävuota kuvan 5.3 mukaisesti. (Aura
& Tonteri 1986 s. 260–262)

Kuva 5.3

Osoitinpiirros resistiivisellä ja induktiivisella kuormalla kuormitetun generaattorin staattorikäämiin vaikuttavista sähköisistä ilmiöistä: Pyörivän roottorin kehittämä magneettivuo Φ r indusoi
staattoriin lähdejännitteen E , joka on napakulman  verran generaattorin napajännitettä U n

edellä. Staattorin jännite-ero synnyttää staattoriin virran I s , jonka aikaansaama staattorivuo Φ s
summautuu roottorivuohon tuottaen päävuon Φ m . Staattoriresistanssin vaikutus on jätetty kuvassa huomioimatta.

Syntyvä päävuo vaikuttaa myös generaattorin roottorissa leikaten roottorikäämin, jolloin Lorentzin voiman seurauksena roottorin ja staattorin välille syntyy pyörimisnopeuden kasvua vastustava momentti. Momentin suuruus on häviöttömässä generaattorissa suoraan verrannollinen
generaattorin tuottaman pätötehon määrään energian säilymislain mukaisesti yhtälöllä 5.2.
(Pyrhönen et al. 2016 s. 98–99)
Pe = Ω Tg = 3 Un Is cos φ

(5.2)

Toisaalta tahtigeneraattoria voidaan sen kuvassa 5.1 esitetyn yksivaiheisen sijaiskytkennän perusteella tarkastella myös siirtojohtona. Tällöin sen pätötehon tuotantokykyä voidaan tarkastella myös tehokulmayhtälön avulla. Sijoitetaan yhtälön 5.2 sähkötehon tilalle tehokulmayhtälö
3.4, jolloin saadaan yhtälöön 5.3 suora yhteys tahdistavan momentin ja generaattorin napakulman välille.
Pe = Ω Tg = 3

E Un
sin δ
Xs

(5.3)

Yhtälön 5.3 mukaisesti tahdistavaan momenttiin vaikuttavia muuttujia vakiopyörimisnopeudella ovat generaattorin napa- ja lähdejännite sekä tehokulma. eli generaattorin napakulma.
Tahdistavan momentin tulee aina vakionopeudella pyörivässä generaattorissa vastata voimakoneen tuottamaa momenttia. Pyörimisnopeuden muutokset vaikuttavat ensin napakulmaan, joka
aiheuttaa yhtälön 5.3 mukaisesti tahdistavan momentin muutoksen pyrkien vaimentamaan
muutosta ja pitämään generaattorin tahdissa. Tätä generaattorin kykyä pysyä tahdissa jännitteiden ja tehojen muuttuessa kutsutaan staattiseksi stabiiliudeksi. Jos napakulma kuitenkin ylittää

90 asteen rajan, aiheuttaa napakulman kasvu sähköisen tahdistavan momentin pienenemistä yhtälön mukaisesti, eikä generaattori pysy tahdissa ilman ulkoista ohjausta. (Aura & Tonteri 1986
s. 273–274)
5.2.2 Magnetoinnin vaikutus generaattorin toimintaan
Aiemmin on jo todettu generaattorin lähdejännitteen suuruuden määräytyvän pelkästään magnetointivirran perusteella ja kuvan 5.3 mukaisesti lähdejännite on napajännitteen sekä staattorivirran ja tahtireaktanssin tulon osoittimien summa. Oletettaessa jäykkään verkkoon liitetyn
generaattorin napajännite ja voimakoneen tuottama teho vakioiksi, täytyy magnetoinnin muutoksen aiheuttaa sellainen lähdejännitteen ja edelleen staattorivirran muutos, jossa I s  cos  termi pysyy vakiona tehotasapainon säilyttämiseksi sähköisen ja mekaanisen tehon välillä. Tällöin vain virran napajännitteen suhteen poikittainen komponentti voi muuttua kuvan 5.4 mukaisesti. (Aura & Tonteri 1986 s. 267–269)

Kuva 5.4

Magnetoinnin lisäämisestä aiheutuvat muutokset generaattorin staattorivirtaan ja lähdejännitteeseen. Alkuperäiset osoittimet on merkitty yhtenäisillä viivoilla ja muutoksen jälkeiset arvot katkoviivoilla. Staattoriresistanssin vaikutus on jätetty kuvassa huomioimatta.

Kuvasta nähdään, että magnetoinnin kasvattaminen lisää generaattorin loistehontuotantoa ja
pienentää napakulmaa suuremman lähdejännitteen seurauksena pätötehon pysyessä vakiona.
Generaattori siis tuottaa enemmän loistehoa verkkoon. Sama tilanne pätee myös toiseen suuntaan ja pienennettäessä magnetointia voimakkaasti saadaan generaattori kuluttamaan loistehoa
kuvan 5.5 mukaisesti.

Kuva 5.5

Alimagnetoitu generaattori kuluttaa loistehoa. Staattoriresistanssin vaikutus on jätetty kuvassa
huomioimatta.

Kuvasta huomataan myös, että loistehoa kulutettaessa staattorivuon vaikutus kasvattaa kokonaisvuon suuruutta. Generaattorin lähdejännite on alle napajännitteen ja puuttuva jännite syntyy
tahtireaktanssissa virran vaikutuksesta. Alimagnetoitu generaattori ottaa siis puuttuvan magnetoinnin verkosta. Tahtikoneen loistehontuotanto jäykässä verkossa on näiden tarkastelujen mukaisesti täysin säädettävissä magnetoinnin säädön avulla. (Aura & Tonteri 1986 s. 267–269)
Tilanne, jossa generaattorin kuormana on vain reaktiivista tehoa muistuttaa hyvin paljon kuvan
5.2 tyhjäkäyntiä. Tällöin generaattorin napajännitteestä 90 asteen vaihesiirrossa oleva staattorivirta aiheuttaa roottorivuon suuntaisen tai täysin sitä vastan osoittavan staattorivuon. Koska
näissä tilanteissa syntyvä päävuo leikkaa roottorikäämin tasaisesti, ei roottorin ja staattorin välille muodostu vääntömomenttia. Kuvassa 5.6 on esitelty staattorin osoitinpiirros puhtaasti reaktiivisilla kuormilla. (Aura & Tonteri 1986 s. 247–252)

Kuva 5.6

Staattorin osoitinpiirrokset puhtaasti induktiivisella (a) ja kapasitiivisella (b) kuormalla kuormitetussa generaattorissa Kuvien selkeyden vuoksi päällekkäisiä osoittimia on siirretty katkoviivojen mukaisesti sivuun. Staattoriresistanssin vaikutus on jätetty kuvassa huomioimatta.

5.2.3 Avonapaisen generaattorin erot umpinapaiseen
Edellä kuvatut ilmiöt pätevät myös avonapaisissa generaattoreissa, mutta niissä roottorin ja
staattorin välisen ilmavälin epätasainen muoto muuttaa käyttäytymistä. Ilmavälin muodon vaihtelu johtaa siihen, että staattorikäämien induktanssi muuttuu roottorin asennon mukana ja siten
päävuon magneettipiirin reluktanssi kasvaa generaattorin napakulman kasvaessa. Avonapaisen
generaattorin toiminnan tarkastelussa täytyy siksi jakaa staattorin tahtireaktanssi pitkittäiseen
ja poikittaiseen komponenttiin. Pitkittäinen reaktanssi kuvaa roottorin navan suuntaisen magneettipiirin, jolla on lyhin ilmaväli, reaktanssia ja poikittainen reaktanssi roottorin napojen puolivälistä kulkevan magneettipiirin reaktanssia, jolla on vastaavasti suurin reluktanssi. Yksinapaparisella generaattorilla poikittaisen magneettipiirin akseli on myös geometrisesti poikittain piirin akseliin nähden, joten tässä yhteydessä tarkastellaan vain yksinapaparista generaattoria.
(Pyrhönen et al. 2016 s. 192; Aura & Tonteri 1986 s. 254)
Myös umpinapaiselle generaattorille voidaan määrittää erilliset pitkittäiset ja poikittaiset tahtireaktanssit, mutta tasapituisen ilmavälin vuoksi ne ovat lähes yhtä suuret ja kuvataan yleensä
yhteisellä tahtireaktanssilla. Kuvassa 5.7 on esitetty avonapaisen tahtigeneraattorin osoitinpiirros, josta on nähtävissä erillisten tahtireaktanssien aiheuttamat keskeiset erot aiemmin esitettyihin umpinapakoneiden yhtä suurien reaktanssien tapauksiin nähden. (Aura & Tonteri 1986 s.
258)

Kuva 5.7

Avonapaisen generaattorin osoitinpiirros, jossa staattorivirta, staattorivuo ja tahtireaktanssi ovat
jakautuneen pitkittäisiin ( d ) ja poikittaisiin ( q ) komponentteihin. Staattoriresistanssin vaikutus
on jätetty kuvassa huomioimatta.

Kuvasta nähdään kuinka staattorivuo ja staattorivirran aiheuttaman jännitehäviö koostuu staattorivirran pitkittäiskomponentin I d ja pitkittäisen tahtireaktanssin X d sekä virran poikittais-

komponentin I q ja poikittaisen tahtireaktanssin X q tulojen summasta. Kuvan tapauksessa reaktanssit ovat lähes yhtä suuret, mutta todellisilla avonapaisilla generaattoreilla pitkittäinen tahtireaktanssi on yleensä merkittävästi poikittaista reaktanssia suurempi.
Käytännössä avonapaisilla generaattoreilla tahtireaktanssien suuruusero aiheuttaa generaattorin
toimimisen saman tehoista ja muuten vastaavaa umpinapakonetta pienemmällä napakulmalla.
Kuvan 5.8 osoitinpiirrokset kuvaavat tätä syntyvää napakulmaeroa. Generaattorit ovat roottorin
naparakennetta lukuun ottamatta samanlaisia ja niiden pitkittäiset tahtireaktanssit ovat yhtä suuria, mutta avonapaisella generaattorilla on rakenne-erosta johtuen pienempi poikittainen tahtireaktanssi. (Pyrhönen et al. 2016 s. 192)

Kuva 5.8

Avonapaisen (a) ja umpinapaisen (b) generaattorin napakulman muodostuminen muutoin vastaavissa generaattoreissa ja samalla ulostuloteholla Umpinapaisen generaattorin staattorivirta ja tahtireaktanssi ovat aiemmista kuvista poiketen myös jaettu pitkittäiseen ja poikittaiseen komponenttiin paremman vertailtavuuden saavuttamiseksi avonapakoneen kanssa. Staattoriresistanssin vaikutus on jätetty kuvassa huomioimatta.

Kuvasta on selvästi nähtävissä kuinka umpinapaisen generaattorin yhtä suuret tahtireaktanssit
aiheuttavat suuremman jännitehäviön staattorin induktansseissa vaatien huomattavasti suuremman napakulman päästäkseen samaan ulostulotehoon avonapaiseen generaattoriin verrattuna.
5.2.4 PQ-kaavio
Tahtigeneraattorin kyky tuottaa pätö- ja loistehoa esitetään yleensä PQ-kaavion avulla. Kaavio
koostuu nimensä mukaisesti S-tasoon piirretystä yleensä p.u.-arvoille laadituista P- ja Q- koordinaatistoista, joihin on merkitty viivoilla generaattorin pätö- ja loistehontuotantojen rajat. Generaattori voi toimia rajoittamattoman ajan näiden viivojen mukaisten rajoitteiden ja Q-akselin
määrittämällä alueella ja näitä rajoitteita ovat roottorin ja staattorin käämien lämpenemä, käytännön stabiiliuus, pienin magnetointivirta ja staattoriin päiden lämpenemä. (Nabavi et al. 2015
s. 18–21; Pyrhönen et al. 2016 s. 181)

Staattorin ja roottorin lämpenemät rajoittavat käämeissä kulkevaa virtaa tasolle, jolla generaattorin jäähdytys riittää pitämään käämieristysten lämpötilat sallituissa rajoissa eivätkä eristeet
vanhene ennenaikaisesti. Lämpenemärajat PQ-kaaviossa ovat siten riippuvaisia jäähdytyksestä
ja generaattorin napajännitteestä, koska alemmalla jännitteellä ulostuloteho pienenee virran pysyessä vakiona. Ylilämpö vaikuttaa ensisijaisesti eristeiden elinikään, joten hetkellisiä ylitykset
PQ-kaavion sallimissa käämivirroissa voidaan sallia. Generaattorin valmistaja ilmoittaa suurimmat sallitut käämivirrat, joiden perusteella PQ-kaavion lämpenemärajat voidaan laskea halutulle jännitetasolle. (Nabavi et al. 2015 s. 18–21; Pyrhönen et al. 2016 s. 181)
Stabiiliuusraja tarkoittaa, kuten kappaleessa 4.2.1 tarkasteltiin, ettei koneen napakulmaa voida
pitää liian lähellä rajakulmaa ilman huomattavaa riskiä tahdista putoamiselle muutostilanteissa.
Staattorin päiden lämpenemä rajoittaa generaattorin toimintaa, koska staattorin päädyissä magneettikentän hajavuo kääntyy poikittain rautasydämen levyihin nähden indusoiden niihin lämmittäviä pyörrevirtoja. Ilmiö on erityisen voimakas toimittaessa generaattorin toimiessa alimagnetoidulla alueella, jossa generaattorin päädyssä olevat vuonohjaimet eivät magnetoidu tarpeeksi vähentääkseen staattorin päiden kautta poistuvaa hajavuota. Molemmat rajat määrittää
generaattorin valmistaja, eivätkä ne ole riippuvaisia generaattorin napajännitteestä. Kuvassa 5.9
on esimerkki generaattorin PQ-kaaviosta ja generaattorin toimintarajoista. (Nabavi et al. 2015
s. 18–21; ABB 2000 s. 17)

Kuva 5.9

Generaattorin toimintarajat merkittyinä katkoviivalla PQ-kaavioon

Kuvan piirroksessa esimerkkigeneraattorin toiminta alue rajoittuu kirjaimilla AE merkittyjen
pisteiden kautta kulkevan katkoviivan ja Q-akselin väliseen alueeseen. Raja välillä AB muodostuu magnetointivirran minimiarvon perusteella ja se kulkee pisteiden GH määrittämän puoliympyrän ulkopuolella. Välillä BC generaattoriin toimintaa rajoittaa käytännön stabiilius ja

raja estää napakulman kasvun liian suureksi. Välillä CD generaattorin toimintaa rajoittaa staattorivirta ja tämä kaari kulkee vakioetäisyydellä origosta säteen FS mukaisesti. Vastaavasti välillä DE roottorivirta toimii rajoittavana tekijänä ja tämä kaari kulkee vakioetäisyydellä pisteestä H säteen HR mukaisesti. Pisteessä D generaattori toimii staattorin ja roottorin käämien
nimellisvirroilla ja tämä piste vastaa yleensä generaattorin kilpiarvoissa ilmoitettua nimellistä
toimintapistettä. (ABB 2000 s. 17; Aura & Tonteri 1986 s. )
Pisteiden H ja G määrittämä puoliympyrä kuvaa magnetoimattoman generaattorin toimintakäyrää ja se johtuu generaattorin erisuurista pitkittäisitä ja poikittaisista tahtireaktansseista.
Umpinapaisilla generaattoreilla kyseistä käyrää ei ole, tai se on merkityksettömän pieni. Jos
generaattori menettää magnetointivirran toimiessaan puoliympyrän huippua alhaisemmalla
pätöteholla, tahtireaktanssieron tuottaman reluktanssin momentti pitää generaattorin tahdissa ja
sen toimintapiste siirtyy puoliympyrälle pätötehoa vastaavaan pisteeseen. Generaattori kuitenkin kuluttaa tällaisessa toiminnassa huomattavan määrän loistehoa PQ-piirroksen mukaisesti.
Tahtireaktanssien määrittäessä pisteiden D ja Q sijainnit piirroksessa voidaan todeta pienien
tahtireaktanssien parantavan generaattorin kykyä toimia alimagnetoidulla alueella. (ABB 2000
s. 17–18)
PQ-kaavioon on mahdollista sisällyttää myös osoitinpiirros, jolloin yhdessä p.u.-asteikolle laaditusta piirroksesta käy huomattava määrä generaattorin toimintaparametreja tarkasteltavasta
toimintapisteestä. Kuvassa 5.10 en esitelty tällainen edellisen esimerkin PQ-kaavio, johon on
lisätty virtaosoitindiagrammiin joukko kaaviosta selviäviä tietoja. (ABB 2000 s. 17–18)

Kuva 5.10

Generaattorin PQ-diagrammi, johon on piirretty mukaan virtaosoitindiagrammi.

Kuvasta näkyy muun muassa napakulman, staattorivirran ja tämän vaihesiirron napajännitteeseen nähden, magnetoimisvirran ja tyhjäkäyntimagnetoimisvirran suuruudet. Generaattorin toi-

mintapiste sijaitsee staattorivirran etäisyydellä origosta ja magnetointivirran etäisyydellä nollamagnetointikäyrästä. Kuvasta nähdään myös kuinka tahtireaktanssierosta johtuva reluktanssi
vähentää magnetointitarvetta roottorissa.
5.3

Tahtikoneen magnetointitavat

Avo- ja umpinapaisen tahtikoneen roottorin magnetointivirta tuotetaan erillisellä magnetointilaitteistolla, joka kehittää käyttämästään sähkönlähteestä säädettävän tasavirran ja siirtää sen
roottorissa pyörivään magnetointikäämiin. Magnetointivirta tuotetaan ulkoisella apuenergialla
jännitteensäätäjässä ja se siirretään pyörivälle roottorille harjallisesti hiiliharjojen ja liukurenkaiden avulla tai harjattomasti erillisen magnetointikoneen avulla. (Marttinen 2010 s. 5, 12)
5.3.1 Harjaton magnetointi
Harjattomassa magnetoinnissa generaattorin akselille on asetettu erillinen magnetointigeneraattori, jonka pyörivä roottori sisältää kolmivaiheisen käämityksen ja staattorissa on tasavirralla
toimiva magnetointikäämitys. Generaattorin pyöriessä magnetointikoneen roottoriin indusoituu
kolmivaiheinen jännite, joka tasasuunnataan akselin mukana pyörivällä dioditasasuuntaajalla
generaattorin roottorin magnetointiin käytettäväksi tasavirraksi. Generaattorin magnetointia
säädellään siten epäsuorasti magnetointikoneen staattorin virtaa muuttamalla. (Aura & Tonteri
1986 s. 275; Pyrhönen et al. 2016 s. 193)
5.3.2 Harjallinen magnetointi
Harjallisessa magnetoinnissa roottorin päässä on messingistä tai teräksestä tehdyt liukurenkaat
ja niitä pitkin liukuvat hiiliharjat, joiden avulla magnetointitasavirta tuodaan suoraan generaattorin roottorille. Hiiliharjojen käyttö tekee magnetointilaitteistosta yksinkertaisemman ja nopeuttaa tahtikoneen dynaamisia ominaisuuksia magnetointikoneen puuttuessa välistä. Harjallisen magnetoinnin heikkoutena ovat huollon tarvetta lisäävät liukurenkaat ja kuluvat hiiliharjat.
Erityisesti suuritehoisissa generaattoreissa, joissa magnetointiin tarvittava teho voi olla megawatteja, suositaan harjatonta magnetointia suuria tehoja kestävän harjallisen magnetoinnin korkeiden kustannusten takia. (Aura & Tonteri 1986 s. 245; Pyrhönen et al. 2016 s. 193)
5.3.3 Magnetointivirran tuottaminen
Sähkövirta, josta jännitteensäätäjä tasasuuntaa magnetointivirran, pyritään yleensä tuottamaan
paikallisesti muusta sähkönlähteestä riippumatta, jolloin ulkoiset sähköverkon häiriötilanteet
eivät vaikuta generaattorin magnetoinnin toimintaan. Tämä sähkö voidaan tuottaa erillisellä

apuherätinkoneella tai ottaa magnetointimuuntajan avulla generaattorin liittimistä. Apuherätinkone on pieni kestomagneettiroottorilla varustettu generaattori päägeneraattorin akselilla, jonka
tuottamasta virrasta jännitteensäätäjä tasasuuntaa ja säätää varsinaisen generaattorin magnetointivirran. Vaihtoehtoinen, suoraan generaattorin liittimistä otettava magnetointivirta edellyttää käynnistystilanteessa magnetoinnin herättämistä esimerkiksi ulkoisen akuston tai magnetointikoneeseen asetetun kestomagneetin avulla. Navoista otettavassa magnetointivirrassa on
huomioitava myös, että lähellä generaattoria sattuvissa oikosuluissa voi generaattorin napajännite laskea liian alas mahdollistaakseen riittävän magnetoinnin oikosulkutilanteessa. Tällaisten
tilanteiden varalle tulee generaattorin ulostulojen yhteyteen asentaa erilliset virtamuuntajat,
jotka tuottavat generaattorin ulostulovirrasta osan tarvittavasta magnetointivirrasta. (Aura &
Tonteri 1986 s. 276; Ahokas 2011 s. 19)
5.4

Jännitteensäätäjä

Jännitteensäätäjän tehtäviä ovat magnetointivirran tuotannon ja säädön lisäksi joukko rajoitustoimintoja, joilla määritellään normaalitilanteessa generaattorin toiminta-alueen rajat. Jännitesäätäjä soveltuu näiden rajoitustoimintojen toteutuspaikaksi hyvin, koska se joutuu jännitteensäätötoimintojensa vuoksi joka tapauksessa mittaamaan generaattorin napajännitettä ja vaihevirtaa. (Aura & Tonteri 1986 s. 281)
5.4.1 Säätötoiminnallisuus
Säätötoimintojen tavoitteena on herättää generaattori hallitusti käynnistyksessä, magnetoida generaattoria sopivasti myös nopeissa muutostilanteissa ja säätää generaattorin liitinjännitettä tai
tuotettua loistehoa. Jännitteensäätö perustuu mitatun napajännitteen vertaamista säätimelle annettuun jännitteen asetusarvoon ja näiden jännitteiden erotuksen perusteella PID-säädöllä suoritettavaa magnetointilaitteiston tyristoritasasuuntaajan ohjauskulman säätöä. Loistehosäätöä
voidaan suorittaa vakioloistehosäätönä tai vakiotehokerroinsäätönä. Molemmissa on sama perusidea, jossa säädin kehittää jännite ja virtamittausten perustella generaattorin loistehotuotantoa tai tehokerrointa kuvaavan signaalin ja vertaa sitä asetusarvoon lopun säädön tapahtuen
kuten vakiojännitesäädössä. (Aura & Tonteri 1986 s. 279–280; ABB 1989 s. 25)
Loistehostatiikka tai loisvirtastatiikka kuvaa vakiojännitesäädöllä toimivan jännitteensäätäjän
sisäisen asetusarvon muutosta generaattorin loistehontuotannon muuttuessa. Ilman loistehostatiikkaa verkon jännitteen muuttuessa jännitteensäätäjä pyrkii korjaaman jännitevirheen muut-

tamalla magnetoinnilla generaattorin loistehontuotantoa kunnes generaattorin napajännite asettuu vastaamaan säätäjän asetusarvoa tai jännitesäätäjän rajoituspiirit aktivoituvat ylivirrasta tai
alimagnetoinnista. Tällainen toiminta johtaa useita generaattoreita sisältävässä verkossa herkästi säädön värähtelyyn, jossa generaattorit vuoronperään pyrkivät nostamaan ja laskemaan
napajännitettään. Loistehostatiikka rajoittaa generaattorin loistehontuotannon muutosta alentamalla jännitteensäätäjän asetusarvoa generaattorin loistehontuotannon kasvaessa kuvan 5.11
mukaisesti.

Kuva 5.11

Generaattorin loistehostatiikkasuora UQ-koordinaatistossa. Kun generaattorin loistehontuotanto
muuttuu verkon jännitteen muutoksen seurauksena, muuttuu jännitteensäätäjän asetusarvo U as
samalla loistehostatiikkasuoran määräämässä suhteessa rajoittaen generaattorin loistehontuotannon muutosta Q .

Kuvan mukaisesti loistehostatiikkasuora on QU-koordinaatistossa loistehon funktiona laskeva
suora, joka määrittää kuinka paljon generaattorin loistehotuotanto muuttuu napajännitteen tai
muun jännitteensäätäjän referenssijännitteen muutoksessa. Yhtälö 5.4 kuvaa jännitteensäätäjään aseteltavan loistehostatiikan arvon s laskentamenetelmää. (Aura & Tonteri 1986 s. 279–
280; Fingrid 2016 s. 3)
s=

ΔUas ⁄ Unim
100 %
ΔQ ⁄ Qn

(5.4)

Yhtälön mukaan mitä pienempi statiikan arvo on, sitä suuremman loistehomuutoksen jännitteenmuutos aiheuttaa generaattorissa. Jos statiikka on 0, johtaa pienikin jännitteenmuutos koko
generaattorin loistehokapasiteetin aktivoitumiseen ja jos statiikka on todella suuri, niin generaattorin loistehotuotanto muuttuu jännitteen muutoksissa vain vähän. Loistehostatiikan avulla
sähköverkon loistehotaseen ylläpitämiseen tarvittavat tuotantomuutokset jakautuvat tasaisesti
kaikille säätöön osallistuville voimalaitoksille niiden loistehostatiikoiden ja mitoitusloistehojen
määrittämissä suhteissa. (Aura & Tonteri 1986 s. 279–280; Fingrid 2016 s. 3)

5.4.2 Rajoitus ja suojaustoiminnallisuus
Jännitteensäätäjän rajoitustoiminnot pyrkivät generaattorin magnetointia muuttamalla estämään roottorin ja staattorin ylivirtatilanteita, jotta varsinaisten suojalaitteiden ei tarvitse keskeyttää sähköntuotantoa. Alitaajuusrajoitin, eli U/f -rajoitin valvoo generaattorin taajuutta tarkoituksenaan estää taajuuteen nähden liian suuri magnetointi ja siten haitallinen generaattorin
ja generaattorimuuntajan rautasydämen kyllästyminen. Rajoitin toimii pienentämällä magnetointijännitettä generaattorin taajuuden alittaessa suojan toimintarajan. (Aura & Tonteri 1986 s.
276–277; Pirkkalainen 1992 s. 6)
Ylivirtarajoittimia käytetään sekä staattorille että roottorille. Roottorikäämin ylivirtasuojaus
vain valvoo magnetointivirran suuruutta estäen sen kasvu liian suureksi, mutta staattorivirran
ja magnetointivirran epälineaarisen suhteen vuoksi staattorin ylivirtasuoja joutuu ensin määrittämään onko generaattori yli- vai alimagnetoitu, koska tämä tieto määrittää tuleeko magnetointivirtaa kasvattaa vai pienentää staattorivirran kasvaessa lian suureksi. (Pirkkalainen 1992 s. 5)
Alimagnetointirajoitin pyrkii estämään generaattorin putoamista tahdista liian suuren napakulman vuoksi. Tämä rajoitustoiminto laskee napakulman mitattujen jännitteen ja virran sekä generaattorista sähköisen mallin avulla. Havaitessaan liian suuren napakulman, rajoitin kasvattaa
magnetointivirtaa palauttaen generaattorin stabiilille toiminta-alueelle. (Pirkkalainen 1992 s. 5)
Generaattorissa tai muualla ennen generaattorikatkaisijaa tapahtuvissa vikatilanteissa ei generaattorikatkaisijan avaaminen poista vikavirtaa, koska generaattori kehittää itse huomattavan
oikosulkuvirran niin kauan kuin voimakone sitä pyörittää. Näitä vikoja poistetaan lopettamalla
generaattorin magnetointi ja heikentämällä jäljelle jäävää staattorin magneettikenttää mahdollisimman nopeasti. (Marttinen 2010 s. 10)
Kentänheikennys voidaan toteuttaa kenttäkatkaisijalla, joka avautuessaan estää magnetointivirran normaalin kulun magnetointipiirissä ja ohjaa virran kulkemaan erillisen jännitteenpurkuvastuksen kautta muuttaen magneettikentän energian lämmöksi. Kenttäkatkaisija sijoitetaan
magnetointijärjestelmän ennen tai jälkeen tyristorisillan. Toinen magnetointivirran laskutapa
on kääntää magnetointijännite negatiiviseksi jännitteensäätäjän tyristorisiltojen ohjauskulmaa
muuttamalla. Tyristoriohjaus häviää vain hieman nopeudessa kenttäkatkaisijalla toteutettuun
kentänheikennykseen. (Marttinen 2010 s. 10–12, 15)

6

ENOCELLIN TEHTAAN LOISTEHONHALLINNAN NYKYTILA

Loistehonsiirroilla on aiemmin luvussa 3 käsitellyn sähkönsiirtotekniikan teorian mukaisesti
merkittävä vaikutus kantaverkon jännitteen hallinnassa ja siksi Enocellin tehtaan kokonaisloistehotaseen hallinnalla voidaan selkeimmin vaikuttaa Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitteeseen. Perehdytään tarkemmin tehtaalla käytettäviin loistehon kompensointiratkaisuihin,
niiden käyttömahdollisuuksiin jännitteensäädössä. Samalla arvioidaan kompensoinnin toimivuutta nykytilanteessa sekä lähitulevaisuudessa tapahtuvien verkko- ja tehdasprosessimuutosten jälkeen. Tarkastelun tavoitteena on saada selkeä yleiskuva loistehonhallinnalla saavutettavissa olevasta jännitteensäätökapasiteetista ja sen kehityksestä lähitulevaisuudessa.
6.1

Generaattori 2 jännitteensäätäjän toiminta

Enocellin generaattorin jännitteensäädöstä vastaa ABB:n vuonna 1992 valmistama modulaarinen UNITROL M - jännitteensäädin, joka kootaan asennuskehikkoon kootuista yksittäisistä
osamoduuleista. Säätimen toiminta on hyvin pitkälle toteutettu analogisella elektroniikalla ja
se sisältää vain yksittäisiä digitaalisia osapiirejä. Säädin sisältää kaksi täysin itsenäistä osakokonaisuutta, jotka muodostavat pääjärjestelmänä toimiva automaattinen jännitteensäätöpiiri ja
varajärjestelmänä vakiomagnetointivirtasäätöpiiri, eli niin sanottu magnetoinnin käsisäätöpiiri.
Varasäädin tarkkailee jatkuvasti pääsäädön toimintaa ja seuraa sen asetusarvoa mahdollistaen
siirtymisen varasäädölle automaattisäädön häiriötilanteessa ilman muutosta generaattorin magnetointivirrassa. Liitteessä I on kuva jännitesäätäjän täydellisestä lohkokaaviosta ja kuvassa 6.1
on esitetty säätäjän automaattijännitteensäätäjän yksinkertaistettu lohkokaavio ilman suojaustoiminnallisuuksia. (ABB 1989 s. 7)

Kuva 6.1

Enocellin tehtaan generaattori 2 jännitesäätäjän automaattisen jännitteensäätöpiirin yksinkertaistettu lohkokaavio Käsisäätöpiiri on rakenteeltaan vastaava keskeisimpien erojen ollessa magnetointivirran toimiminen napajännitteen sijaan säädettävänä ja aseteltavana suureena sekä loistehostatiikan puute.

Automaattisäädin toimii kuvan mukaisesti siten, että generaattorin ulostuloliittimien yhteydessä olevilta jännitemuuntajilta saadaan kolmivaiheinen generaattorin napajännitettä vastaava
vaihejännitesignaali, joka muutetaan pienjännitteiseksi tasavirtasignaaliksi säätimen sisällä.

Tästä oloarvosignaalista suodatetaan korkeataajuiset häiriöt pois jonka jälkeen sitä verrataan
säätimen summapisteessä vertailuarvoihin, joihin kuuluu operaattorin asettaman jännitteen tavoitearvo, generaattorin tuottaman loisvirran suuruuden mukaan määräytyvä jänniteviesti ja
alitaajuussuojan signaali. Summautunut signaali viedään PI-säätimelle, joka muodostaa säätöparametriensa perusteella summasignaalista generaattorin magnetoinnin tavoiteohjausta vastaavan signaalin. Tämä ohjaussignaali summataan vielä stabilointipiirin PSS tuottamaan signaaliin generaattorin ja verkon välisten tehoheilahtelujen vaimentamiseksi. Lopuksi säädin
muuntaa ohjaussignaalin magnetoinnin tasasuuntaussillan tyristorien ohjauspulsseiksi. (ABB
1989 s. 7)
Jännitteensäätäjän asetusarvo muodostetaan digitaalisella ylös-alas laskurilla, jonka lukema
muunnetaan generaattorin napajännitteen säätöaluetta vastaavaksi tasajännitesignaaliksi. Laskurin lukemaa voidaan muuttaa ohjauspaneelista tai valvomokäyttöliittymästä nousee/laskee painikkeilla, joita pitämällä pohjassa saadaan laskuri muutamaan lukemaa haluttuun suuntaan.
Asetusarvolla voidaan generaattorin tavoitenapajännite asettaa 85–115 % generaattorin nimellisjännitteestä ja laskurilla kuluu säätöalueen läpi kulkemiseen 60 sekuntia. Säätöalueen läpikäynnin viive muodostaa ainoan aikahidastuksen generaattorin loistehontuotannon nopeille
operaattorimuutoksille. Jännitesäätimen asetusarvolla ei myöskään ole minkäänlaista suoraa indikointia, joten ainoa tapa arvioida säädön riittävyyttä on seurata generaattorin napajännitteen
ja loistehotuotannon muutoksia. (ABB 1989 s. 13; Pirkkalainen 1992 s. 3)
Jännitteensäätäjän muista vertailuarvoista stabilointipiiriltä PSS tulevan signaalin tarkoitus on
vaimentaa sähköverkon ja generaattorin välisiä tehonheilahteluja luomalla teho- ja taajuusheilahteluista negatiivisen takaisinkytkentäsignaalin jännitteensäätäjälle. Loisvirtaan verrannollisen signaalin tarkoitus on luoda jännitesäädölle loisvirtastatiikka. Statiikka määrittää kuinka
voimakkaasti generaattorin tuottama loisteho muuttuu generaattorin napajännitteen muuttuessa
ja se on aseteltu ottamaan huomioon blokkimuuntajan jännite- ja loistehohäviöt. Viimeinen jännitesäätäjän summapisteeseen tuleva vertailusignaali tulee alitaajuussuojasta ja sen tarkoitus on
estää generaattorin ja blokkimuuntajan ylimagnetoituminen ja rautasydämien kyllästyminen tilanteessa, jossa generaattorin taajuus on merkittävästi nimellistä 50 Hz alempi, kuten esimerkiksi mahdollisesti saarekekäytössä. Suoja estää kyllästymisen tuottamalla generaattorin napajännitettä alentavan jänniteviestin säätäjälle havaitessaan alitaajuustilanteen. (Pirkkalainen
1992 s. 6)

Muut jännitteensäätäjän yhteydessä olevat rajoitustoiminnot toimivat varsinaisen jännitteensäätäjän rinnalla ja aktivoituvat säätäjän ulostulon ylittäessä tai alittaessa rajoittimien tuottaman
referenssiohjauksen. Tällöin jännitteensäätäjän ulostulosignaali vaihtuu rajoitinpiirin tuottamaksi signaaliksi, joka pysyy aktiivisena kunnes jännitteensäätäjän ulostulo poistuu rajoitetulta
alueelta. Käytössä olevat suojat ovat magnetointivirran rajoitin, napakulman rajoitin ja staattorivirran rajoitin. Magnetointivirran rajoitin ja staattorivirran rajoitin estävät generaattorin roottorin ja staattorin liiallisen lämpenemisen rajoittamalla käämien virran generaattorin nimellisarvoihin. Rajoittimet on varustettu ylimagnetoinnin ja staattorin induktiivisen loistehon osalta
käänteisaikatoiminnolla, joka sallii hetkelliset ylivirrat generaattorin dynaamisten ominaisuksien parantamiseksi. Napakulmarajoitin laskee sisäisellä mallilla generaattorin napajännitteen
ja vaihevirran avulla generaattorin napakulman suuruuden ja napakulman ylittäessä 90 ̊ rajoitin
aktivoituu ja nostaa magnetointia kunnes napakulma on rajan alla. (ABB 1989 s. 21–22; Pirkkalainen 1992 s. 7)
Vakiomagnetointivirtasäädin on varajärjestelmänä säätöperiaatteeltaan yksinkertaisempi ja se
vertaa generaattorin magnetointivirtaa sisäiseen asetusarvoon ja ohjaa magnetointia pelkästään
näiden erotusten ja rajoituspiirien perusteella. Vakiovirtasäädin sisältää myös seurantapiirin,
joka muuttaa jatkuvasti omaa asetusarvoaan vastaamaan automaattisen säätimen ulostuloa. Tällöin automaattipiirin vikaantuessa varasäädin jatkaa ohjausta viimeisimmällä automaattisäädön
magnetointivirralla eikä generaattorin napajännite tai loistehontuotanto muutu aktiivisen säätimen vaihtuessa. Asetusarvoa voidaan sen toimiessa muuttaa paikallispaneelista tai valvomokäyttöliittymästä samalla tavalla kun automaattisäädintäkin asettelualueen kattaessa 0-130
% nimellisestä magnetointivirrasta. (ABB 1989 s. 12)
Säädin muuntaa jännitevertailun tuloksen ohjauspulsseiksi 6-pulssityristoritasasuuntaajalle,
joka tuottaa pulssien ohjauksen perusteella apuherätinkoneen tuottamasta vaihtovirrasta säätyvän tasavirran generaattorin päämagnetointikoneen magnetointiin. Magnetointikone on generaattorin akselilla pyörivä vaihtovirtakone, jonka virta tasasuunnataan generaattorin roottorin
mukana pyörivällä tasasuuntaussillalla generaattorin magnetointivirraksi. (ABB 1989 s. 18)
Generaattorin 2 jännitteensäätäjä on siis hyvin itsenäinen toimilaite jolla on vähän yhteistä muut
prosessiautomaation kanssa. Nykyinen säädin keskustelee muun automaation kanssa vain reletuloilla ja -lähdöillä tehden erityisesti operaattoreiden suorittamasta jännitteensäädöstä epätarkkaa.

6.2

Tehtaan 110 kV ja 10 kV jännitetasojen käytettävissä olevat mittaustiedot

Kaikki tehtaan omat reaaliaikaiset automaatiojärjestelmän sähkömittaukset sijaitsevat 110 kV
omistusrajojen takia 10 kV jännitetasossa. Päämuuntajien tehdasalueelle syöttämä sähkö mitataan niiden alajännitepuolelta käsin luettavilla pätö- ja loisenergiamittareilla, sekä automaatiojärjestelmään tulevilla reaaliaikaisilla virta, jännite, pätö- ja loistehotiedoilla. Generaattorin
ja blokkimuuntajan välissä olevat mittaukset ovat pelkästään automaatiojärjestelmään tulevia
reaaliaikaisia mittauksia, jotka sisältävät generaattorin napajännitteen, taajuuden, vaihevirtojen
sekä pätö- ja loistehon mittaukset. Koska kaikki nämä mittaukset ovat päämuuntajien alajännitepuolella, eivät muuntajien tehohäviöt näy missään tehtaalla suoritettavassa mittauksessa.
Sähkönjakelun 10 kV jännitetasolla kojeistojen lähdöissä on virta ja jännitemuuntajat, mutta
niiden käyttö rajoittuu pääasiassa kiskojännitteiden ja lähtöjen kuormitusvirtojen indikointiin
paneelimittareilla. Energiankulutuksien seurantaa varten 10 kV lähdöissä on mekaanisia energiamittareita ja valituissa lähdöissä myös mekaaninen loisenergiamittari. Kojeistossa 2 on lisäksi reaaliaikainen automaatiojärjestelmään tuleva pätötehomittaus jokaiselle lähdölle, mutta
reaaliaikaisia loistehomittauksia ei 10 kV tasolla ole.
Fingridin 110 kV kytkinlaitokselta saadaan mittaustietoina tahdistuslaitteiston tarvitsema 110
kV kisko- ja johtojännite ja verkon taajuus, jotka tuodaan myös reaaliaikaisina mittaustietoina
automaatiojärjestelmään. Tehdasalueen 110 kV muuntajalähtöjen pätö- ja loisenergiankulutuksista saadaan myös energiapulssitiedot laskutusenergiamittareilta. Nämä laskutusmittareiden
pulssit ovat ainoita tehtaan automaatioon tulevia mittauksia, joihin tehtaan 110/10 kV muuntajien tehohäviöt sisältyvät. Tehtaan loistehotase lasketaan automaatiojärjestelmässä summaamalla jokaisen muuntajalähdön laskutusenergiamittarin energiayksiköllä painotetut loistehon
pulssitiedot yhteen. Tämän pulssitiedoista saadun loistehotaseen perusteella voimalaitoksen
valvomon operaattorit säätävät generaattorin magnetointia, jos jännitteensäätöä tehdään loistehon perusteella.
6.3

Tehtaan sähkönkulutuksen kompensointimenetelmät ja loistehotase

6.3.1 Prosessisähkökeskusten kompensointilaitteet
Kompensointilaitteistot ovat tehtaalla hajautettu 400 V ja 690 V jännitetasojen osastokohtaisille
keskuksille, joiden sijoittelut on kuvattu tarkemmin liitteiden II ja III taulukoissa. Taulukoiden
mukaisesti uudempien osastojen lähes kaikki ei-taajuusmuuttajakeskukset ovat varustettu automaattisella 24-portaisella 1200 kVAr kompensointilaitteistolla. Taajuusmuuttajakeskuksille on

vastaavasti asennettu 5. ja 7. yliaallon suotimia, jotka toteuttavat samalla perustaajuisen loistehon kompensoinnin näillä keskuksilla. Vanhempien osastojen keskuksilla kompensointikapasiteetti vaihtelee kapasiteetin ollessa keskuksesta riippuen 250–900 kVAr ja osassa keskuksista,
esimerkiksi nykyisen kuorikattilan alueella, ei ole lainkaan kompensointilaitteita. Vanhemman
osan keskuksilla on myös hyvin vähän yliaaltosuodattimia, mikä johtunee pääosin vähäisemmästä taajuusmuuttajakäyttöjen määrästä.
Kompensointilaitteistot koostuvat keskuksen syötön tehokertoimen perusteella toimivista tehokerroinsäätimistä, jotka kytkevät kompensointiparistoja kuorman rinnalle pyrkien näin pitämään keskuksen syötön tehokeroimen asetelluissa rajoissa. Asetteluarvo syötetään säätimen
paikallisnäytöltä, eivätkä säätimet ole kytkettynä tehtaan prosessiautomaatioon. Osassa säätimistä olisi mahdollisuus keskitetylle väyläohjaukselle, mutta näitä optioita ei ole otettu käyttöön, eikä kompensointia siten voida ohjata keskitetysti.
Keskuskohtaisesti säätyvä ja erityisesti vanhempien osastojen osalta kokonaan puuttuva kompensointi on todennäköisesti pääsyitä normaalin tuotantovauhdin tehdasalueen 20 MVAr loistehonkulutukselle. Sähkökeskuksien lisäksi loistehoa kuluttavat tehtaalla suoraan 10 kV kojeistoilta syöttönsä ottavat epätahtimoottorikäyttöiset syöttövesipumput, Uimaharjun saha, jakelumuuntajat ja 10 kV kojeistojen välinen välikuristin, joiden loistehonkulutuksiin nykymallinen
kompensointi ei parhaimmallakaan mitoituksella kykene vaikuttamaan. Paremman käsityksen
nykyisen kompensoinnin toimivuudesta ja suurimmista loistehonkuluttajista saadaan mittaamalla 10 kV kojeistolähtöjen loistehonkulutusta tehtaan normaalissa tuotantovauhdissa.
6.3.2 Prosessisähkökompensoinnin mittausjärjestely
Suoritettavat mittaukset tehdään 10 kV kojeistoilla, jolloin päästään riittävään kohdejaotteluun
ilman jokaisen 50 jakelumuuntajan syöttämän keskuksen mittaamista erikseen. Parhaan kuvan
kompensoinnin toimivuudesta ja lisätarpeesta saisi kaikki keskukset yksittäin kiertämällä,
mutta paikallisten mittausten tuoma lisähyöty verrattuna keskitetysti 10 kV kojeistoilta osastokohtaisten lähtöjen mittaukseen verrattuna on vähäinen. Lisäksi se veisi moninkertaisen ajan
lisäten sähkönkulutuksen muutoksen mahdollisuutta heikentäen kokonaismittaustuloksen vastaavuutta todellisen tilanteen kanssa.
Mittausten tavoitteena on lähtöjen pätö- ja loistehojen lisäksi jännitteen ja virran yliaaltojen
aiheuttamaan kokonaisharmoniseen säröön. Käytettävä mittalaite on Fluke 43B yksivaiheinen

sähkönlaatuanalysaattori, jolla voidaan mitata myös symmetrisiä kolmivaihekuormia. Moottorikuormien ollessa tehdasprosessin pääasiallinen kuormituskohde, voidaan olettaa lähtöjen
kuorman olevan riittävän symmetrinen mittauksille. Rakennussähkölähdöillä kuormat ovat todennäköisemmin yksivaiheisia, eikä lähdön kokonaiskuormitus siten todennäköisesti ole symmetrinen. Näistä mittauksista ei voida laskea luotettavasti tehoja, mutta tehokerroin ja harmoniset säröt pitävät mitatuille vaiheille paikkansa.
6.3.3 Mittaukset 10 kV kojeistossa 2
Kojeiston 2 mittaukset suoritettiin 20.11.2017 kello 13:00–14:30 ja liitteen IV taulukkoon on
koottu mittaustulosten lisäksi niistä lasketut lähtöjen pätö- ja loistehot, sekä särövirrat. Taulukosta nähdään, että kojeistolla 2 keskusten kompensointi toimii pääsääntöisesti hyvin. Lähtöjen
puunkäsittely, haihduttamo ja pesemö 2 tehokertoimet ovat kompensoinnista huolimatta hieman muita alhaisempia, mahdollisesti alimitoitettujen tai vanhuuttaan heikentyneiden kondensaattorien vuoksi. Täysin kompensoimattomissa rakennussähkökeskuksien lähdöissä on myös
huomattavaa loistehonkulutusta ja erityisesti soodakattilan rakennussähkökeskuksen lähdön tehokerroin on huono 0,79 ind. Kojeiston keskuksia syöttävien lähtöjen yhteinen tehokerroin on
kuitenkin hyvä, noin 0,98 ind. Merkittävimpiä loistehoin kuluttajia kojeistossa ovat rakennussähköt, soodakattilan syöttövesipumppu ja aiemmin mainitut kolme alitehoisella kompensoinnilla varustettu keskuslähtöä. Mittaushetkellä myös kokonaan kojeiston 2 kautta syöttönsä ottava kojeisto 1 on odotetusti suhteessa selvästi suurempi loistehon kuluttaja tehokertoimella
0,91.
Jännitteen harmoninen särö kojeistossa 2 on liitteen IV taulukon mukaisesti mittaushetkellä
noin 2,8 % vaihdellen 2,6–2,9 % välisellä alueella. Virran säröytyminen ovat taulukon mukaisesti suurinta taajuusmuuttajakeskuksilla johtuen taajuusmuuttajien tasasuuntaajien epälineaarisen kuormituksen yliaaltotuotannosta ja pääsääntöisesti pois käytöstä olevista yliaaltosuodattimista. Huomionaroivoista yliaaltovirtojen kulussa on päämuuntajalta tulevien kojeiston virransyöttöjen vähäinen särövirtaosuus. Särövirtaa kulkee kojeiston 2 osan 1 lähdöissä yhteensä
noin 100 A ja tästä vain 56 A kulkee kojeiston syötön läpi. Epälineaaristen kuormien tuottamat
yliaaltovirrat kulkevat silloin osin muihin kojeiston lähtöihin kuormittaen näissä mahdollisesti
vielä toimivia yliaaltosuodattimia.
Osa yliaaltovirroista hakeutuu myös kompensointilaitteistoilla varustettuihin keskuksiin kondensaattoriparistojen yliaaltotaajuuksilla alhaisen reaktanssin vuoksi. Tästä oli myös viitteitä

tehtaalla vuonna 2012 ABB:n suorittamien kompensointilaitteiden ja yliaaltosuotimien mittausten yhteydessä. Mittausraporttien mukaan kaikki neljä mitattua 690 V ei-taajuusmuuttajakeskusta sisälsivät harmonisista yliaaltovirroista eniten 7. yliaaltoa, minkä oli todettu johtuvan pääasiassa jännitteen säröstä ja keskuksen syötön jakelumuuntaja-kondensaattori resonanssista.
Käytettävien 10,5/0,73 kV 3,15 MVA jakelumuuntajien oikosulkuimpedanssi ja täydellä kapasiteetilla kompensoiva 1200 kVAr kompensointilaitteiston muodostamat resonanssipiirit todellakin virittyvät lähelle 7. yliaaltotaajuutta yhtälön 6.1 mukaisesti. Kyseessä on 10 kV kojeiston
näkökulmasta sarjaresonanssipiiri, joka johtaa tällaisen lähdön toimimisen 7. yliaallon suodattimena 10 kV verkolle kuormittaen kompensointikondensaattoreita ja jakelumuuntajia sekä lisäten jännitesäröä 690 V keskuksessa. (Kesäläinen 2012 s. 6; Partanen 2010a s. 16)
Sk
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1 200 000 VAr
Kompensointilaitteiden ja muuntajien muodostamaa seitsemännen yliaallon suodatintoimintaa
tukee myös tarkempi kojeiston jännitesärön tarkastelu, sillä se koostuu mittauksen mukaan pelkästään 5. yliaallosta. Symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä yleisimmät yliaallot ovat 5. ja
7. yliaalto ja kojeiston kiskojännitteen jännitesärö muodostuu yliaaltovirran jännitehäviöstä sitä
syöttävän verkon impedanssissa. Näin ollen 10 kV kojeiston 2 syötössä ei kulje lainkaan 7.
yliaaltovirtaa, eli tehdasverkossa on oltava sen syötön impedanssiin nähden pienemmän impedanssin reitti näille yliaaltovirroille.
6.3.4 Mittaukset 10 kV kojeistossa 1
Kojeiston 1 mittaukset suoritettiin kahdessa osassa 11.1.2018 klo 8:00–9:00 ja 16.1.2018 klo
9:30–10:30 ja niiden tulokset on koottu liitteen V taulukkoon. Mittauksia suoritettaessa kojeiston 1 sähkönsyöttö on kokonaisuudessaan kojeiston 2 väliyhteyden avulla. Odotetusti kojeiston
1 suurin yksittäinen sähkönkuluttaja on Uimaharjun saha lähes 4,7 MW pätötehon ja 2,65
MVAr loistonkulutuksella. Taulukosta nähdään myös kojeiston 1 keskusten lähtöjen tehokeroimien olevan selvästi kojeiston 2 lähtöjä huonompia. Erityisestä huomiota herättävät sahan
lisäksi kokonaan kompensoimaton kuorikattila 2 ja toinen kuivauskoneen lähdöistä, joiden tehokertoimet olivat mittaushetkillä parhaimmillaan 0,9. Rakennussähköllä on myös yllättävän

hyvä tehokerroin 0,96. Muilla lähdöillä tehokeroimet ovat kompensoinnin ansiosta kohtalaisia
tai jopa hyviä. Pelkästään tehtaan käyttöön menevien lähtöjen yhteinen tehokerroin on kohtalaisen hyvä 0,96.
Vanhojen osastojen taajuusmuuttajakäyttöjä ei ole eritelty uudempien osastojen tapaan omiin
suodattimilla varustettuihin keskuksiin ja tämä näkyy liitteen V taulukossa paikoin korkeina
yliaaltovirtojen osuuksina. Erityisesti pumppuaseman ja jätevedenkäsittelyn lähdöt tuottavat
huomattavasti yliaaltoja sisältäessään useita suuria taajuusmuuttajakäyttöjä ilman suodatusta.
Jännitteen särö on odotetusti samalla, noin 3 % tasolla kojeiston 2 kanssa kiskojen ollessa mittaushetkellä kytkettyinä yhteen. Myös kojeistossa 1 on nähtävissä särövirran ohjautumista muihin lähtöihin ja kojeistossa olevat muutamat 1,2 MVAr kompensoinnilla varustetut keskukset
toimivat myös 7. yliaallon suotimina 10 kV verkolle kuormittaen kompensointilaitteita.
6.3.5 Generaattorikompensointi
Normaalitilanteessa Enocellin tehtaan generaattori 2 kompensoi osan tehdasalueella kulutetusta
loistehosta säätäen loistehontuotannollaan loistehotasetta tai 110 kV kiskojännitettä. Kuvassa
6.2 on generaattorivalmistajan antaman PQ-kaavion pohjalta laadittu generaattori 2:n PQ-kaavio, johon on myös merkitty Fingridin edellyttämä generaattorin loistehoreservikapasiteetti ja
sen rajoittama osa generaattorin toiminta-alueesta. Liitteessä VI on lisäksi valmistajan laatiman
PQ-kaavion pohjalta tehoasteikolla piirretty kaavio ilman reservikapasiteettia.

Kuva 6.2

Enocellin generaattori 2:n PQ-kaavio. Yhtenäinen viiva kuvaa valmistajan määrittämää toiminta-aluetta. Fingridin edellyttämän loistehoreservikapasiteetin minimimäärät on merkitty generaattorin nimellisellä pätöteholla nuolilla ja niiden perusteella katkoviivan rajaama alue esittää
valmistajan määrittämästä toiminta-alueesta rajattua aluetta, jolla vastaavan suuruiset loistehoreservit ovat käytettävissä. 1 p.u = 117,5 MW tai MVAr (Muokattu lähteestä ABB 1990)

Kuvan PQ-kaavion mukaisesti generaattorilla voidaan tuottaa loistehoa loistehoreservit huomioiden ja tehosta riippuen 26–64 MVAr siten, että loistehontuotantomahdollisuudet ovat suurimmat pienellä pätötehontuotannolla ja pienenevät sitten pätötehontuotannon kasvaessa. Vastaavasti loistehoa generaattorilla voidaan kuluttaa 15–38 MVAr kapasiteetin jälleen pienentyessä suurilla pätötehontuotannoilla.
Kuvasta nähdään myös valmistajan ilmoittaman toiminta-alueen kattavan generaattorin tyhjäkäyntipiste ilman magnetointia ja ettei generaattori nimellistehollaan yllä täysin Fingridin asettamiin nykyisiin cos φ = 0,95 kap. loistehon sisäänottokykyvaatimuksiin. Generaattorin pitkittäisen ja poikittaisen tahtireaktanssin poiketessa hieman toisistaan taulukon 2.2 mukaisesti umpinaparakenteesta huolimatta, on kuvan piirrokseen merkitty myös tästä aiheutuva magnetoimattoman koneen toimintakäyrä loistehon kulutusalueelle Q-akselin alueelle -0,47– -0,6 p.u.
Kuten jo aiemmin todettiin, toteutetaan generaattorin jännitteensäätö tällä hetkellä manuaalisesti joko loistehotaseen tai Uimaharjun kytkinlaitoksen kiskojännitteen mukaan. Generaattorin
toimintapisteen liikkeitä näiden säätöjen seurauksena nähdään tarkastelemalla generaattorin
loistehontuotantoa vastaavan hetken pätötehontuotannon suhteen kuvan 6.3 mukaisesti. Kuvan
mittaustiedot ovat peräisin tehdasautomaation mittauksista siten, että loistehotaseen perusteella
suoritetun säädön mittaustiedot ovat peräisin ajanjaksolta 1.3–22.6.2017 ja jännitteen perusteella suoritetun säädön mittaustiedot ajanjaksolta 1.10.2017–22.1.2018.

Kuva 6.3

Enocellin generaattorin loistehontuotantopisteet pätötehotuotannon suhteen kahdella eri säätötavalla: säätö tehtaan loistehotaseen mukaan ja säätö 110 kV kytkinaseman jännitteen mukaan.

Tehtaan generaattori 2:n toimintapiste on kuvan mukaisesti aina loistehon tuotannon puolella
vaihdellen loistehotaseperusteisessa säädössä noin 15–40 MVAr välissä ja jänniteperusteisessa
säädössä 5–35 MVAr välissä. Kuvan mukaisesti generaattorin loistehontuotanto on pienentynyt
vastaavalla pätötehotuotannolla noin 5 MVAr säätöperusteen vaihduttua loistehotaseperusteisesta jänniteperusteiseen 1.8.2017. Vertaamalla kuvan 6.2 toimintapisteitä kuvan 6.1 PQ-kaavioon voidaan todeta generaattorin loistehoreservikapasiteetin määrän loistehoperusteisella
säädöllä ja suurimmilla pätötehontuotannoilla paikoin alittaneen Fingridin asettaman 110 kV
verkkoon liitetyn generaattorin loistehoreserviksi varattavan kapasiteetin rajan.
Loistehoreservivaatimuksen alitukset johtunevat verkon jännitteen vaihtelusta ja loistehosäädön manuaalisesta luonteesta, joten tarkastellaan tarkemmin generaattorin jännitteensäädön toimintaa. Kuvassa 6.4 on automaatiojärjestelmän mittaustietoina tarkastelujaksolta 1.5–
30.10.2017 Uimaharjun kytkinlaitoksen kiskojännite ja operaattoreiden asettama generaattorin
jännitteensäätäjän asetusarvo. Jakson puolivälissä 1.8 säätöperuste vaihdettiin loistehoperustei-
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Kuva 6.4

Jännitteensäätäjän asetusarvo [%]

110 kV kojeiston kiskojännite [kV]

sesta kiskojännitteen perusteella tapahtuvaksi säädöksi.

Jännitteensäätäjän asetusarvo

Generaattori 2 jännitteensäätäjän asetusarvot ja Uimaharjun kytkinlaitoksen kiskojännite ajanjaksolla 1.5–30.10.2017. Ajanjakson puolivälissä generaattorin jännitteensäätäjän säätöperiaate muutettiin loistehoperusteisesta säädöstä kiskojännitteen perusteella tapahtuvaksi säädöksi.

Kuvan alkuosasta nähdään, että generaattoria säädettäessä loistehon perusteella 110 kV kytkinlaitoksen jännite on vaihdellut 118–122 kV välissä vuorokautisen vaihtelun rajoittuessa enintään 3 kV muutoksiin. Vuorokautisessa vaihtelussa jännite tyypillisesti nousee yöksi ja laskee
jälleen aamulla jääden viikonloppuisin korkeammalle tasolle. Jännitteensäätäjän asetusarvo on

ollut vastaavana aikavälillä pääsääntöisesti 105–106 % välillä hetkellisten asetusten vaihdellessa enimmillään 101–107 % rajoissa.
Kuvan 6.4 loppuosan jännitepohjaisessa säädössä tavoitteena on ollut pitää jännite 117–120 kV
välisellä alueella ja tämä näyttää pääpiirteittäin toteutuneenkin vaihteluvälin ollessa kuitenkin
115–121 kV. Jänniteperusteisella säädöllä toimittaessa ovat operaattoreiden tekemät asetusarvon muutokset olleet suurempia kuin loistehoperusteisella säädöllä. Yksittäiset muutokset ovat
olleet suurimmillaan 5 prosenttiyksikköä asetusarvon vaihteluvälin ollessa 97–105 % ja tämä
näkyy myös 110 kV kiskojännitteen suuremmissa muutoksissa säätöjen yhteydessä.
Käytettävissä säätötavoissa on nähtävissä nykyisen käsin toteutettavan generaattorin säädön
ongelmat. Erityisesti jännitepohjaisessa säädössä ohjauksen muutokset ovat olleet voimakkaita
ja usein ylittäneet säätötarpeen. Jännite ei myöskään ole pysynyt aina tavoiterajoissa. Toisaalta
operaattorien tekemän säädön määrä on pudonnut sekä kuvan, että operaattoreiden haastattelujen mukaan selvästi jännitepohjaiseen säätöön siirtymisen jälkeen.
Käytetyissä säätöperusteissa on myös selviä periaatteellisia eroja, jotka vaikuttavat operaattoreiden tekemiin asetusarvojen muutoksiin. Jänniteperusteisessa säädössä säädetään jännitettä
reaaliaikaisena suureena ja muutoksien vaikutukset näkyvät lähes välittömästi täysimääräisesti
jännitteessä. Loistehoperusteisessa säädössä taasen säädetään keskituntitehoa, eli vaikutukset
nähdään viiveellä ja toisaalta muutoksia voidaan ennakoida automaatiojärjestelmän varoittaessa ennustetusta tuntikeskitehon ylityksestä hyvissä ajoin. Loistehoperusteisen säädön hidas
vaikutus on myös todennäköisesti tutumpi pääasiassa muutoksiin hitaasti reagoivia prosessilaitteita ohjaaville operaattoreille. Todennäköisesti jännitepohjaisessa säädössä tapahtuvat voimakkaat asetusmuutokset johtuvat juuri näistä säädettävien suureiden hyvin erilaisista luonteista jänniteperusteisen säätötavan uutuudesta operaattoreille.
Generaattorin säätöperusteen vaihdolla ja siitä seuranneella jännitetason muutoksella on oltava
myös vaikutusta tehtaan loistehotaseeseen, koska tehokulmayhtälön mukaisesti siirtoverkon
jännite on voimakkaasti riippuvainen loistehon siirrosta verkossa. Kuvassa 6.5 on esitetty tehtaan loistehon kulutus ja jännitteensäätäjän asetusarvo samalla 1.5–30.10.2017 tarkastelujaksolla.
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Kuva 6.5

Jännitteensäätäjän asetusarvo [%]

Kantaverkosta otettu loisteho [MVAr]

25

Jännitteensäätäjän asetusarvo

Enocellin tehtaan loistehonsiirto kantaverkkoon ja generaattori 2 jännitteensäätäjän asetusarvo
ajanjaksolla 1.5–30.10.2017. Ajanjakson puolivälissä generaattorin jännitteensäätäjän säätötapa
muutettiin loistehoperusteisesta säädöstä kiskojännitteen perusteella tapahtuvaksi säädöksi.

Kuvasta nähdään jännitesäädön aloittamisen kasvattaneen tehtaan verkosta ottamaa loistehoa
noin 10 MVAr aiempaan tasoon verrattuna ja loistehonsiirron vaihtelun kasvaneen merkittävästi. Loistehoperusteisessa säädössä päivän sisäiset vaihtelut ovat olleet pääsääntöisesti lieviä
ja suurempiin muutoksiin on reagoitu asetusarvoa muuttamalla. Jänniteperusteisessa säädössä
loistehonsiirron vaihtelu on voimakkaampaa aiemmin havaittujen asetusarvojen voimakkaampien operaattorimuutoksien seurauksena.
6.3.6 Tarkastusmittaukset generaattorin mittalaiteissa
Pääosa generaattorin kompensoinnin tarkasteluun tarvittavista mittauksista on toteutettu automaatiojärjestelmään tulevin mittaustiedoin, joiden hyödyntäminen on järkevää mittausaineiston
laajuuden ollessa paljon lyhyttä tehoanalysaattoritarkastelua suurempi. Automaationkeräämässä mittausaineistossa voi kuitenkin olla huomattavia epätarkkuuksia, joita havaittiin alustavasti olevan ainakin generaattorin vaihevirtamittausten epäsymmetrisyys ja 110 kV kytkinlaitoksen jännitemittauksessa oleva noin 1 kV ero Fingridin ja tehdasautomaation saaman tiedon
välillä. Nämä epätarkkuudet vaativat tarkastusmittauksien suorittamista automaatiojärjestelmän tiedonkeruulaitteisiin, jotta virheiden syyt ja vaikutukset voidaan ottaa tarkasteluissa oikein huomioon.
Fingridin ottaessa esille heinäkuussa 2017 Uimaharjun kytkinlaitoksen korkean jännitteen ja
ylös säädetyn jännitteensäätäjän asetusarvon kävi ilmi, että tehtaan automaatiojärjestelmään tu-

leva mittaustieto kytkinlaitoksen kiskojännitteestä näyttää lähes 1 kV Fingridin mittausta vähemmän. Loistehoperusteisella säädöllä generaattoria ohjattaessa on kytkinlaitoksen jännite ollut useaan otteeseen 123 kV tai enemmän. Tämä jännite on 110 kV verkon suurin käyttöjännite,
jota ei tulisi jatkuvuustilassa koskaan ylittää laiterikko- ja läpilyöntiriskien vuoksi. (Aura &
Tonteri 1986 s. 236–237)
Jännitevirheen syytä tarkastellaan aluksi mittauksilla tehtaalla turbiinin laitetilassa, jonne kytkinaseman kiskon jännitemuuntajilta tuodaan signaalijohtimet generaattorin tahditusta, jännitteensäätöä ja jännitteen indikointia varten. Mittausten mukaan signaalimuuntimen sisäänmenojännite vastaa automaatiojärjestelmän näyttämää kytkinlaitoksen jännitettä, eli virhe tapahtuu
ennen muunninta. Vaihtoehdoiksi jäävät tällöin virheen syntyminen kytkinlaitoksella olevassa
Fingridin signaalimuuntimessa tai jännitehäviössä kytkinlaitoksen ja turbiinin laitetilan välisissä signaalijohtimissa. Tarkistusmittauksessa 110 kV kytkinlaitoksella havaitaan jännitemuuntajien toisiopiiristä mitatun jännitteen poikkeavan tehdasautomaation näyttämästä noin
770 V ja kytkinaseman paikallisten jännitenäyttöjen vastaavan paikallisia mittaustuloksia.
Syynä tehdasautomaation ja Fingridin välisten jännitemittauksien eron välillä on siis signaalijohtimissa tapahtuva jännitehäviö. Jännitehäviötä aiheuttavaa kuormitusta ei kuitenkaan turbiinin laitetilasta löydetä ja kytkinlaitoksen ja tehtaan välisten johtimien huono dokumentointi
estää jatkotarkastelujen suorittamisen tämän työn aikataulun puitteissa.
Turbiinin laitetilassa suoritettavat muut tarkastusmittaukset sisältävät generaattorin napajännitteen ja vaihevirtojen signaalimuuntimien tarkastusmittaukset vertaamalla muuntimien sisäänmenosignaaleita automaatiojärjestelmän näyttämiin. Mittauksissa todettiin signaalimuuntimien
näyttävän oikein ja generaattorin yhden vaiheen virtamuuntajan toisiopiirin virran olevan muita
pienempi. Todellinen generaattorivirta tuskin on epäsymmetrinen ja kyse on todennäköisesti
vioittuneesta virtamuuntajasta tai muusta häiriöstä mittauspiirissä. Jos generaattorin virroissa
todella olisi asymmetriaa, täytyisi Kirchhoffin virtalakien mukaan muiden vaiheiden virtojen
vaihekulmien muuttua virtojen summautumiseksi ilman ulkoista nollajohdinta kytketyssä generaattorissa ja jokaisessa generaattorin vaihe tuottaisi tehoa eri tehokertoimella. Epätasainen
kuormitus aiheuttaisi todennäköisesti myös merkittäviä värähtelyjä generaattorissa.
Automaatiojärjestelmästä virtamittauksia tarkasteltaessa havaitaan kaikkien vaiheiden virtamittauksien näyttävän samaa lukemaa generaattorin virran ollessa noin 2,6 kA. Suuremmilla
virroilla virheellinen mittaus näyttää muita vähemmän ja suuremmilla virroilla muita enemmän.
Lisäksi viallinen mittaus näyttää virtaa myös muiden virtojen ollessa nolla. Näiden havaintojen

perusteella on pidettävä todennäköisenä väärin näyttävän virtamittauspiirin johtimien keräävän
häiriötä ympäristöstään. Jos signaalijohtimen lähellä kulkee sopivan suurivirtainen signaali, voi
sen magneettikenttä indusoida signaalijohtimiin ylimääräistä virtaa vääristäen virtamittausta.
Johtimien magneettisen kytkennän toimiessa muuntajan tavoin johtaa siihen, että alhaisilla generaattorin virroilla tehoa siirtyy virtamittauksen johtimeen kasvattaen sen virtaa ja suurilla generaattorin virroilla tehonsiirron suunta kääntyy pienentäen mitattua virtaa. Lisäselvityksiä kuitenkin tarvitaan todellisen syyn ja mahdollisen vaihesiirron määrittämiseksi.
Virtojen asymmetrialla on merkitystä erityisesti automaatiojärjestelmän reaaliaikaisiin generaattorin pätö- ja loistehomittauksiin. Näiden mittausten signaalimuuntimet ovat tyypiltään Tillquist P100-114, joiden käyttöohjeiden tai muiden tietojen löytäminen osoittautuu haastavaksi.
Uudemman Tillquist P400 – sarjan nimeämiskäytännön mukaisesti 114-pääte kertoo kuitenkin
muuntimien olevan suunniteltu 3-vaiheisille epäsymmetrisille kuormille. Tällöin epäsymmetrinen vaihevirtasignaali johtaa käytössä olevilla muuntimilla vain yhden vaiheen tehojen alenemiseen todellisesta, ellei virheellisessä signaalissa ole myös merkittävää vaihekulmavirhettä.
Tällöin tehovirhettä voidaan virtavirheen säännönmukaisuuden vuoksi pienentää automaatiojärjestelmässä laskennallisella, virrasta riippuvalla korjauskertoimella, tai olettamalla virheellinen virtamittaus kahden muun virran suuruiseksi.
6.3.7 Generaattori 2:n loistehostatiikka
Kuvista 6.4 ja 6.5 on nähtävissä, että Enocellin tehtaan generaattori 2:n loistehontuotanto muuttuu vain vähän 110 kV kytkinlaitoksen kiskojännitteen muuttuessa ja kytkinlaitoksen jännite
pääsee vaihtelemaan suhteellisen vapaasti. Nämä havainnot viittaavat jännitesäätäjän loistehostatiikan olevan aseteltu suureksi. Nykyisen jännitesäätäjän loistehostatiikka asetellaan loisvirtastatiikkana, joka asetellaan sen etupaneelin potentiometrillä. Potentiometrilla aseteltava loisvirtastatiikka ei anna selkeää tietoa statiikan asetuksesta, joten sen nykyinen arvo tulee määrittää laskemalla.
Loistehostatiikka lasketaan yhtälön 5.4 mukaisesti vertaamalla generaattorin napajännitteen
suhteellista muutosta loistehotuotannon suhteelliseen muutokseen. Valitaan tarkastelupäiväksi
7.12.2017, jolloin generaattorin napajännitteen vuorokautinen vaihtelu oli enimmillään 10,52–
10,62 kV ja vastaavasti loistehotuotanto muuttuu 21,13–13,58 MVAr. Mitoitusjännitteenä käytetään generaattorin nimellisjännitettä 10,5 kV ja mitoitusloistehona Fingridin dokumenttien
mukaista 51 MVAr. Tällöin loistehostatiikaksi saadaan 6,4 %, joka poikkeaa merkittävästi

Fingridin ohjeen Enocellin tehtaan generaattorille sovellettavasta 0 % arvosta. Käytännön statiikka on vielä tätäkin suurempi korkeaimpedanssisen blokkimuuntajan jännitteenaleneman
vuoksi.
6.4

Erilaisten tuotantoskenaarioiden pätötehotaseet

Sellutehdasprosessin sähkönkulutus ei jatkuvatoimisena prosessina merkittävästi muutu normaalissa tuotantovauhdissa ja merkittävimmät sähkötaseen muutokset tulevatkin sähkön tuotannon vaihteluista ja vain osan vuorokautta toimivien osastojen sähkönkulutuksen vaihtelusta.
Tarkastellaan tehtaan sähkötaseeseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden perustella määritettäviä eri
tuotantoskenaarioiden sähkötaseet myöhempää tarkastelua varten.
6.4.1 Sähköntuotannon ja kulutuksen luonne
Enocellin sellutehtaan normaalin tuotantovauhdin sähkönkulutuksessa tehdasalueen ottama
keskiteho on automaatiojärjestelmän reaaliaikaisten mittausten perusteella noin 47 MW päivän
sisäisen vaihtelun pysyessä tyypillisesti välillä 43–53 MW. Tehtaan selluntuotantovauhti on
suurin yksittäinen prosessisähkönkulutukseen vaikuttava tekijä, mutta koska sellutehtaan prosessilaitteista valtaosa on jatkuvatoimisia ja niiden pysäytyksiä vältellään häiriötilanteita lukuun ottamatta, ei normaalissa tuotantotilanteessa sähkönkulutus muutu merkittävästi. Lisäksi
eri prosessiosastojen välissä on suuret välisäilöt, joten yksittäisen osaston hetkellinen häiriötilanne ei välttämättä aiheuta välittömiä muutoksia muiden osastojen sähkönkulutuksessa. Vasta
suuremmat tai pitkittyvät häiriöt näkyvät selvästi sähkönkulutuksessa, kun useampi tehtaan
osastoista joutuu hidastamaan vauhtia ja prosessilaitteita pysäytetään huoltotöitä varten.
Vuodenaikojen vaikutus sähkönkulutukseen on vähäistä, koska lämmitys toteutetaan höyryllä
ja rakennussähkön ja siihen sisältyvän ilmanvaihdon osuus tehtaan kokonaisenergiankulutuksesta on murto-osa tehtaan prosessisähkönkulutukseen nähden. Normaalissa tuotantovauhdissa
merkittävimmiksi sähkönkulutukseen vaikuttavaksi tekijöiksi jäävät vain osan vuorokautta toimivat tehdasalueella oleva ja tehtaan kautta sähkönsä ottava Uimaharjun saha ja tehtaan puunkäsittelyosasto, jotka molemmat pienentävät tehonkulutuksiaan yöaikaan. (Piri 2017 s. 62)
Normaali ajotilanteen sähköntuotantoteho on generaattorilla noin 80 MW vaihdellen prosessin
höyrytaseen mukana tyypillisesti 60–100 MW välillä. Sähköntuotantoon käytettävä korkeapainehöyry tuotetaan tehtaan prosessikemikaalien talteenottoon käytettävässä soodakattilassa sekä
puun kuorinnan ja jätevedenkäsittelyn jätteitä polttavassa kuorikattilassa. Soodakattilan osal-

listuminen keittokemikaalien regenerointiin johtaa kattilan höyryntuotannon seuraavan pääpolttoaineen, eli mustalipeän, polton osalta voimakkaasti selluntuotantovauhtia. Alhaisilla tehoilla höyryntuotantoa voidaan tukea polttamalla raskasta polttoöljyä käynnistys- ja kuormaöljypolttimissa. Kuorikattilan polttoaineen eli kuoren tuotanto tehtaan puunkäsittelyssä seuraa
pääpiirteittäin myös selluntuotantoa, mutta kuorta varastoidaan huomattavia määriä tehdasalueella, mikä mahdollistaa kattilan ajamisen vapaammin selluntuotantoprosessista riippumattomana. Sähköntuotanto riippuu hieman vuodenajasta, koska tehtaan lämmitykseen käytettävä
matalapainehöyry ei kulje turbiinin lauhdeperän läpi pienentäen sähköntuotantoa lämmityskauden ajalta. Toisaalta jos lämmityshöyryn saantia varten joudutaan lisäämään höyryntuotantoa,
kasvattaa turbiinin korkeapaineosan läpi virtaava höyrymäärä sähköntuotantoa.
6.4.2 Normaalin tuotannon sähkötaseen vaihtelut
Sähkön kulutuksen osalta normaalissa tuotannossa lyhytaikaista vaihtelua syntyy syklisesti
käytettyjen moottorikäytöissä ja muiden prosessilaitteiden kuormien vaihtelussa. Tällaisten
vaihtelujen vaihteluväli on noin 2 MW tunnin keskikulutuksen välillä. Vuorokauden sisällä tapahtuvia vaihteluita ovat puunkäsittelyosaston noin 3 MW tehonpudotus kello 21:30–5:30 väliseksi ajaksi puun kuorinnan keskeytyessä yöksi, sekä sahan sähkönkulutuksen pieneneminen
yöaikaan noin klo 23:00–6:00 väliseksi ajaksi. Sahan 10 kV lähdön energiamittarin perusteella
sen vuorokautinen keskiteho vaihtelee noin 1–2,5 MW välillä ja työssä suoritettujen 10 kV
kojeiston 1 sahan lähdön mittauksen (liitteen V taulukko) perustella hetkellinen tehonkulutus
voi olla jopa 5 MW. Tällöin keskimääräinen sähkönkulutus tehdasalueella on yöaikaan noin 6
tunnin ajan 4–6 MW päiväkulutusta alhaisempi.
Hetkellisistä sähköntuotannon muutoksista voimakkain aiheutuu reaaliaikaisten automaatiojärjestelmän mittausten mukaan sellunkeittoprosessin noin 85 minuutin välein toistuvan suuremman prosessihöyryn kulutusjakson yhteydessä. Jakson alussa generaattorin sähköntuotanto pienenee tasaisesti noin puolen tunnin aikana 15–20 MW lähtötilanteesta turbiinin väliotoista poistuvan höyrymäärän kasvaessa. Tämän jälkeen sähköntuotanto palautuu nopeasti lähelle edeltänyttä tehotasoa prosessin höyrynkulutuksen pienentyessä ja loppujakson sähköntuotanto pysyttelee pääosin vakiona. Höyrytaseen muut hetkelliset muutokset voivat myös pienentää sähköntuotantoa jopa 20 MW normaalin vaihtelun ollessa lähempänä 5 MW tasoa, mutta näitä muita
vaihteluja ei voida yksilöidä ja säännöllistää yhtä järkevästi, kuin edellä kuvattua keittoprosessin vaihtelua.

6.4.3 Poikkeustilanteiden tuotannon vaihtelut
Tehtaan tuotannon aiheuttamaan sähkönkulutukseen eniten vaikuttavia tilanteita ovat linja- ja
vuosiseisokit tai niihin rinnastettavat häiriönkorjaustilanteet, joissa tehtaan kokonaisia prosessilinjoja pysäytetään huolto- ja kunnossapitotoimia varten. Linjaseisokki toteutetaan nimensä
mukaisesti vain yhdellä prosessilinjalla muun tehtaan jatkaessa normaalia tuotantoa. Tällaisen
seisokin kesto on tyypillisesti yksi tai kaksi päivää ja sen vaikutukset seisokinaikaiseen sähkönkulutukseen riippuvat seisokin kohteesta. Kuitulinjan 1 seisokki pienentää tehtaan sähkönkulutusta noin 5-10 MW kokonaiskulutuksen jäädessä tasolle 35–48 MW. Suuremman linjan 2 seisokki vastaavasti pienentää tehtaan sähkönkulutusta noin 20 MW kokonaiskulutuksen jäädessä
tasolle 25–33 MW. Kemikaalien talteenoton seisokissa joudutaan pysäyttämään molemmat kuitulinjat ja sähkönkulutus pienenee noin 35 MW kokonaiskulutuksen jäädessä vastaavasti tasolle
12–18 MW. Laajimmissa, yleensä noin viikon kestävissä vuosiseisokeissa pysäytetään koko
tehdas välttämättömimpiä keräily, käsittely, lämmitys ja sekoituslaitteita lukuun ottamatta ja
tehdasalueen sähkönkulutus putoaa noin 38 MW kokonaiskulutuksen jäädessä noin 9 MW tasolle. (Piri 2017 s. 71,74)
Sähkön tuotantoon merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat samat kuin kulutuksessakin, eli linja
ja vuosiseisokit. Linjan 2 seisokki johtaa soodakattilan tehon voimakkaaseen pienenemiseen ja
noin 40 MW generaattorin tehon pienemiseen jääden tasolle 30–45 MW. Linjan 1 seisokki johtaa enimmillään noin 20 MW tehon alenemaan generaattorissa. Sopivissa välisäiliöiden täyttötilanteissa voidaan soodakattilan ajovauhti kuitenkin pitää korkealla linjan 1 seisokin ajan, jolloin generaattorin teho ei pienene seisokin ajaksi. Vuosiseisokeissa tehtaan voimalaitos pysäytetään usein kokonaan ja sähköntuotantoa ei tällöin ole. (Piri 2017 s. 71)
6.4.4 Sähkötaseen vaihtelurajat
Edellä kuvattujen tekijöiden perusteella voidaan rakentaa neljä tehtaan ja kantaverkon välistä
sähkönsiirtoa kuvaava sähkötaseskenaariota: normaalin ajotilanteen pätötehotaseiden ääripäät,
suurin verkkoon siirrettävä pätöteho ja pienin generaattorin pätötehontuotanto. Normaalin tuotannon ääritilanteet määrittävät tyypillisissä tuotantotilanteissa esiintyvää pätötehosiirojen
vaihteluväliä myöhemmissä sähkönsiirtojen verkkovaikutusten arvioinnissa. Suurin verkkoon
siirrettävä pätöteho ja generaattorin pienin pätötehontuotanto määrittävät erikoistilanteiden vastaavat siirtotehojen ääripäät.

Normaalissa tuotantovauhdissa tehtaan kantaverkkoon siirtämä sähköteho on keskimäärin 33
MW normaalin vaihteluvälin ollessa 7–56 MW riippuen tuotantovauhdista, puunkäsittelyn ja
sahan ajotilanteesta sekä prosessien hetkellisestä höyryntarpeesta. Tarkasteluun otetaan molemmat vaihteluvälin rajatapaukset.
Suurin ulossiirrettävä teho vastaa tilannetta, jossa linjalla 1 on seisokki tai muu lyhytaikainen
tuotantokatkos, puuosaston sekä sahan sähkönkulutukset ovat alimmillaan ja generaattorin teho
on suurimman normaalituotannon mukainen johtaen 10–15 MW normaalia pienempään tehonkulutukseen prosessissa. Skenaariossa ulossiirrettävä teho on siten keskimäärin 45 MW vaihteluvälin ollessa 17–62 MW. Otetaan tarkasteluun vaihteluvälin suurin arvo.
Pienin generaattorin tuotantoteho esiintyy laajassa kemikaalien talteenoton pysäyttävässä seisokissa tai häiriössä. Tällöin Soodakattila jää öljypolttimien varassa minimiteholle kuorikattilan
toimiessa normaalisti. Tilanteessa ulossiirrettävä tehon on keskimäärin 2 MW vaihteluvälin ollessa - 6–11 MW. Kyseisessä tilanteessa tehtaan sähkönkulutus voi siis olla tuotantoa suurempi
käyntiin jäävien prosessien sähkönkulutuksista riippuen. Tarkastellaan vaihteluvälin pienintä
arvoa. Taulukkoon 6.1 on koottu kaikkia neljää skenaariota vastaavat pätötehon tuotannot, kulutukset ja kokonaistaseet.
Taulukko 6.1

Tehtaan pätötehotaseen tyypilliset arvot normaalituotannon ääritilanteissa, suurimmalla verkkoon
siirrettävällä teholla ja pienimmällä generaattorin teholla.

Skenaario

Sähkön tuotanto [MW]

Sähkön kulutus [MW]

Sähköylijäämä [MW]

Normaali tuotanto, pienin siirto

60

53

7

Normaali tuotanto, suurin siirto

100

44

56

Suurin verkkoon siirrettävä teho

100

38

62

18

24

-6

Pienin generaattorin teho

Loistehon kulutus tehdasprosesseissa on automaatiojärjestelmän mittausten mukaan 10 kV tasossa likimain lineaarisesti riippuvainen pätötehon kulutuksesta, eli tehdasalueen sähkönkulutuksen tehokerroin voidaan olettaa pätötehon kulutuksesta riippumattomaksi vakioksi. Generaattorilla voidaan kompensoida kuormien loistehonkulutusta kuvan 6.2 PQ-kaavion asettamien loistehoreservirajojen puitteissa pätötehontuotannosta riippuen enintään 40 MVAr kap. –
60 MVAr ind. Koska generaattori ei ole kuitenkaan suoraan yhteydessä tehdasalueen 10 kV
sähkönjakelujärjestelmään ja 10/110 kV muuntajien loistehonkulutus ei näy suoraan missään
automaattimittauksessa, täytyy tehtaan kokonaisloistehotaseen ja niiden todellisten vaihteluvälien määrittäminen suorittaa laskemalla.

6.5

Tehdasverkon tarkastelu laskentamallin avulla

Kokonaisloistehotaseen määrittäminen tehtaalle edellyttää laskentamallin tekemistä tehtaan
sähkönjakelulle. Luonnollinen solmupiste tarkastelulle löytyy Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen kiskosta, johon kaikki tehtaan kulutuspisteet yhtyvät ja jonka loistehotaseen mukaan
Fingrid mahdollisesti laskuttaa loistehon siirroista tehtaan verkon ja kantaverkon välillä. Kuvassa 6.6 on esitetty laskennassa käytetty verkon yksivaiheinen sijaiskytkentä ja yhtälö 6.2 esittää 110 kV kytkinlaitoksen lähtöjen virtojen laskentaan käytettävää yhtälöryhmää.

Kuva 6.6

Verkkolaskelmissa käytetty verkon yksivaiheinen sijaiskytkentä. Yhdyspiste kuvaa Uimaharjun
110 kV kytkinlaitoksen pääkiskoa. Kantaverkon jännitettä ja oikosulkuimpedanssia ei tehtaan
loistehotasetta laskettaessa tarvita, mutta verkko tulee muuten huomioida Kirchhoffin virtalakia
sovellettaessa.

Ig + Ip1 + Ip2 + Iv = 0
I*g =
I*p1 =

Sg
3 Ug
- Sp1

(6.2)

3 (Ug - ZBlk Ig + ZPM1 Ip1 )

- Sp2
I*p2 =
3 (Ug - ZBlk Ig + ZPM2 Ip2 )
{
Sijaiskytkentä ja sitä kuvaava yhtälöryhmä on toteutettu käyttäen vain generaattorin jännitettä
referenssinä 110 kV kytkinlaitoksen kiskojännitetietoon kohdistuneiden epätarkkuusepäilyjen
vuoksi. Muut valitut mittaustiedot ovat kunkin muuntajan alajännitetason kompleksiset näennäistehot. Valittuihin lähtötietoihin päädyttiin, jotta laskentamallia voidaan käyttää todellisilla
mittaustiedoilla ja sähkötaseella teoreettisten minimien ja maksimien tarkastelun ohella. Laskennassa jätetään myös muuntajien ja 110 kV kytkinlaitoksen välisten kaapelien impedanssit

huomiotta, koska niiden suuruusluokka on lyhyiden etäisyyksien vuoksi merkityksettömän
pieni muuntajien impedansseihin nähden, kun huomioidaan lisäksi mittaustietojen tarkkuudet.
Tarkastelun tavoitteen on määrittää aiemmin määritetyille tuotantoskenaarioille loistehotase ja
muuntajien loistehohäviöt, jotka voidaan laskea yhtälöllä 6.2 ratkaistujen virtojen ja tunnettujen
muuntajien oikosulkuimpedanssien avulla. Taulukkoon 6.2 on koottu laskennan tuloksia aiemmin määritellyissä tuotantotilanteissa ja liitteessä VII kuvataan mallinnuksessa käytettävän
Wolfram Mathematica -ohjelmistolle tehty laskentaohjelma sekä liitteessä VIII laskentaohjelman esimerkkitulos.
Taulukko 6.2

Tehtaan loisteholaskennan lähtötilanteen pätötehot, generaattorin tehoa vastaavat loistehon
tuotantorajat, ja laskennan tuloksena saatavat loistehohäviöt muuntajissa ja kokonaisloistehotase
normaalilla tuotantovauhdilla ja ulos siirrettävän pätötehon ääripäissä
Generaattorin
pienin teho

Normaali
tuotanto,
pienin siirto

Normaali
tuotanto,
suurin siirto

Suurin teho
verkkoon

Generaattorin pätöteho

[MW]

18

60

100

100

Päämuuntajan 1 syöttämä pätöteho

[MW]

6

6

3

1

Päämuuntajan 1 syöttämä loisteho

[MVAr]

3,5

3,5

2

0,5

Päämuuntajan 2 syöttämä pätöteho

[MW]

18

47

41

37

Päämuuntajan 2 syöttämä loisteho

[MVAr]

4,5

16,5

16,0

14,5

PQ-kaavion mukaiset generaattorin
loistehontuotantokapasiteetin rajat
(Suurin / Pienin loistehontuotanto)

[MVAr]

64 / -39

53 / -39

31 / -23

31 / -23

Blokkimuuntajan loistehohäviö
(Suurin / Pienin loistehontuotanto)

[MVAr]

4,7 / 2,0

6,8 / 5,5

11,7 / 11,2

11,7 / 11,2

Päämuuntaja 1 loistehohäviö
(Suurin / Pienin loistehontuotanto)

[MVAr]

0,3 / 0,2

0,3 / 0,2

0,1 / 0,1

0,0 / 0,0

Päämuuntaja 2 loistehohäviö
(Suurin / Pienin loistehontuotanto)

[MVAr]

0,8 / 0,6

5,8 / 4,6

4,2 / 3,7

3,4 / 3,0

Kantaverkkoon siirtyvä loisteho
(Suurin / Pienin loistehontuotanto)

[MVAr]

50 / -49

20 / -70

-3 / -56

0,9 / -53

Taulukkoon kootuista tuloksista nähdään, kuinka tehtaan loistehotaseen rajat ovat suuremmilla
generaattorin tehoilla painottuneet loistehon oton puolelle, eikä tehdas ei voi normaalissa tuotantovauhdissa tuottaa verkkoon merkittäviä määriä loistehoa. Suurilla tuotantotehoilla generaattorin käytettävissä oleva loistehontuotantokapasiteetti kuluu tällöin suurimmaksi osaksi
muuntajien ja tehdasprosessien loistehonkulutuksen kompensointiin. Pienemmillä tuotantote-

hoilla loistehon tuotantokapasiteetti kasvaa PQ-kaavion mukaisesti sekä muuntajien ja prosessien loistehonkulutukset pienenevät mahdollistaen tällöin huomattavasti suuremmat loistehon
siirrot kantaverkkoon.
Normaalissa tuotantovauhdissa generaattorin suurimmalla loistehotuotannolla tehtaan loistehotase voi vaihdella enimmillään 23 MVAr ja suurimmalla siirtoteholla tehtaan loistehotase menee kokonaan loistehon oton puolelle. Suurimman pätötehon verkkoon siirron tilanteessa loistehotaseen maksimi on kuitenkin jälleen hieman loistehon verkkoon siirron puolella pienentyneiden tehtaan loistehonkulutusten seurauksena.
Taulukosta 6.2 selviää myös päämuuntajien laskennalliset loistehonkulutukset, jotka ovat blokkimuuntajalle generaattorin tehontuotannosta riippuen 2–12 MVAr, päämuuntaja 2:lle vastaavasti tehtaan sähkönkulutuksesta riippuen 1–6 MVAr ja päämuuntaja 1:lle enimmillään noin
0,3 MVAr sähkönkulutuksesta riippuen. Yhteensä päämuuntajat kuluttavat loistehoa 3–16
MVAr tehtaan muun loistehontarpeen lisäksi tyypillisellä tuotantovauhdilla loistehonkulutuksen ollessa noin 12 MVAr.
Laskentamallin tulosten oikeellisuutta voidaan arvioida vertaamalla todellisen tuotantotilanteen
generaattorin ja prosessisähköjen tehoilla laskettua loistehotasetta 110 kV kytkinlaitoksen laskutusmittausten pulssitiedoista saatuun loistehotaseeseen. Samalla tarkastelulla voidaan arvioida laskentamallilla saadun tehtaan hetkellisen loistehotaseen soveltuvuutta automaattisen säädön tarpeisiin. Tarkistuslaskennassa käytetään joulukuussa 2017 käytössä ollutta kytkentätapaa, jossa päämuuntaja 1 on irti verkosta. Tarkistustilanteiden mittapisteiksi valittiin normaalia
tuotantotasoa edustava tilanne 1 ja normaalia pienempää tuotantoa edustava tilanne 2. Tilanteiden tarkastelutunnit valittiin automaatiojärjestelmän mittaustiedoista siten, että lähtötietoina
käytettävät tehomittaukset eivät muutu merkittävästi tunnin aikana, jotta vältytään virheiden
muodostumiselta pulssimittaukselta saatavan tuntiloisenergian ja lasketun loistehon välille.
Tarkistuksen tulokset on esitetty taulukossa 6.3.

Taulukko 6.3

Laskentamallin lähtötiedot todellisesta tuotantotilanteesta ja näistä laskennan tuloksena saatu
tehtaan loistehotase, sekä vastaavan ajankohdan laskutusloistehomittauksen lukemat
Tilanne 1

Tilanne 2

Generaattorin pätötehontuotanto

[MW]

88,4

45,8

Generaattorin loistehontuotanto

[MVAr]

18,5

19,9

[kV]

10,6

10,6

Päämuuntajan 2 tehtaalle syöttämä pätöteho

[MW]

49.2

35,8

Päämuuntajan 2 tehtaalle syöttämä loisteho

[MVAr]

19,8

13,5

Laskennallinen loistehotase

[MVAr]

-16,2

-0,7

Pulssimittauksen mukainen loistehonkulutus
kyseiselle tunnille

[MVAr]

-16,0

-1,2

Generaattorin napajännite

Taulukon havaintojen perusteella laskentamalli vastaa todellista loistehotasetta mittaustarkkuuksien puitteissa hyvin. Normaalilla tuotantovauhdilla virhettä olisi vain 0,2 MVAr ja pienemmillä tehoilla 0,5 MVAr. Epätarkkuus johtuu todennäköisesti mittauksien epätarkkuuksista
ja vertailuarvon tuntikeskiarvoluonteesta. Muuntajien loistehovaikutus ja siten tehtaan reaaliaikainen loistehotase olisi kuitenkin näin arvioitavissa hyväksyttävällä tarkkuudella. Laskentaa
voidaan käyttää, jos tarvitaan tuntitasoa tarkemmin määritettyä loistehotasetta ilman mittausjärjestelyiden muutoksia.
6.6

Tehtaan kyky säätää Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitettä

Uimaharjun kytkinlaitos on hyvin ainutlaatuisessa tilanteessa Suomen kantaverkossa, että se
sijaitsee huomattavan pitkien 110 kV siirtojohtojen päässä 400 kV jännitetason päävoimansiirtoverkosta ja siihen on liittynyt erittäin paljon sähköä käyttävä ja tuottava Enocellin sellutehdas.
Kytkinlaitoksen kolme johtolähtöä muodostavat laajoja alueellisia rengasverkkoja alueen kantaverkon käyttövarmuuden ylläpitämiseksi ja niiden oikosulkuimpedanssit ovat esitelty taulukossa 6.4. (Fingrid 2017b s. 8, 44–45)
Taulukko 6.4

Uimaharjun kytkinlaitoksen johtolähtöjen oikosulkuimpedanssien vaihteluvälit (Huhtanen 2001)

Pamilo
Kontiolahti
Lieksa
Kaikki kolme

Pienin oikosulkuimpedanssi 𝑧𝑘 [Ω]

Suurin oikosulkuimpedanssi 𝑧𝑘 [Ω]

8,3 + j22,3

12,3 + j27,0

11,8 + j30,0

12,9 + j31,3

24,0 + j54,0

46,0 + j63,0

4,3 + j12,7

5,8 + j15,7

Taulukon suurimmat impedanssit vastaavat tilannetta, jossa johtolähtöjen varrella olevat muut
voimalaitokset eivät ole verkossa ja vastaavasti pienemmät impedanssit vastaavat tilannetta,
jossa muut voimalaitokset ovat verkossa. (Huhtanen 2001; Seppänen 2018)
Taulukosta nähdään myös resistiivisten komponenttien huomattavan suuri osuus verkon oikosulkuimpedanssista ja siten voidaan arvioida yleisesti siirtojohdoille sovellettavasta tehokulmayhtälön soveltuvan huonosti tehonsiirron ilmiöiden tarkasteluun alueen siirtojohdoissa. Resistanssi aiheuttaa kuvan 3.3 osoitinpiirroksen mukaisesti kuormitusvirran suuntaisen jännitehäviön johdossa, joka voi sopivissa olosuhteissa nousta reaktanssia merkittävämmäksi johdon
jännitteenalenemaa tarkasteltaessa.
Kytkinlaitokselle liittyvän kantaverkon rengasluonteen vuoksi tarkkojen jännitteenalenemalaskelmien laatiminen edellyttäisi tehonjakolaskentaa, jota ei tämän työn puitteissa ja resursseilla
ole järkevää toteuttaa. Tehonjakolaskennalla pitäisi tarkastella lähes koko kantaverkon SavoKarjalan verkkoaluetta kaikkine tuotantoineen ja kulutuksineen eikä laskentatulos pätisi kuin
nimenomaiselle verkon käyttötilanteelle. Karkeampaa arviointia tehtaan loistehotaseen vaikutuksesta Uimaharjun kytkinlaitoksen kiskojännitteeseen voidaan kuitenkin tehdä verkon oikosulkuimpedanssin avulla yhdistämällä johtojen impedanssi yhden, jäykkään verkkoon päättyvän, johdon impedanssiksi. (Partanen 2010b s. 14–15)
6.6.1 Jännitteensäätökyvyn määrittäminen
Tarkastellaan tehtaan verkkoon aiheuttamaa jännitteenmuutosta edellä kuvatussa teoreettisessa
tilanteessa taulukoiden 6.2 tehtaan tehotaseilla ja 6.3 verkon oikosulkuimpedansseilla. Taulukkoon 6.5 on koottu tarkastelun yhtälöillä 3.1–3.4 lasketut jännitteenalenemat tarkastelun neljällä tuotantoskenaariolla ja niitä vastaavat loistehoreservit huomioivilla generaattorin loistehontuotantorajoilla. Saadut jännitteenalenemat vastaavat tehtaan pätö- ja loistehosiirtojen kokonaisvaikutusta Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitteeseen oletettuun jäykkään verkkoon nähden verkon pienimmällä oikosulkuimpedanssilla verrattuna tehtaan käyntiin saarekkeena irti kantaverkosta. Samaan taulukkoon on laskettu myös pätötehon jännitettä nostavaa
vaikutusta kuvaava verkon jännitteenalenema siirrettäessä pelkkää pätötehoa verkkoon ja tarvittava loistehonsiirto, joka kumoaa edellä kuvatun pätötehonsiirrosta aiheutuvan jännitteenaleneman.

Taulukko 6.5

Uimaharjun kytkinlaitosta syöttävien johtojen yhteen johtoon redusoidulla mallilla lasketut
verkon jännitteenalenemat tarkastelun neljällä tuotantoskenaarioilla generaattorin suurimmalla ja
pienimmällä loistehonkulutuksella, sekä siirrettäessä pelkkää pätötehoa verkkoon ja
loistehonsiirto, jolla verkon jännitehäviö tilanteessa on nolla
Generaattorin Normaali tuotanto, Normaali tuotanto, Suurin teho
pienin teho
pienin siirto
suurin siirto verkkoon

Kytkinlaitoksen jännitteen muutos
suurimmalla loistehotuotannolla

[V]

5100

2400

1600

2200

Kytkinlaitoksen jännitteen muutos
suurimmalla loistehonkulutuksella

[V]

-5500

-7300

-4300

-3700

Kytkinlaitoksen jännitteen muutos
siirrettäessä vain pätötehoa

[V]

-220

250

1900

2100

[MVAr]

2

-2

-17

-19

Loistehonsiirto verkkoon, jolla
kytkinlaitoksen jännite ei muutu

Taulukossa esitetyistä jännitehäviöistä nähdään generaattorin jännitteensäätökapasiteetin rajat
yksinkertaistetun verkkomallin mukaisessa tilanteessa. Suurilla pätötehonsiiroilla säätökapasiteetti on kapeahko ja painottuu enemmän jännitettä laskevaksi. Normaalin tuotannon suurimmalla pätötehonsiirrolla jännitteensäätökapasiteetti on edelleen kapea ja se on siirtynyt vielä
enemmän jännitettä laskevaksi. Molemmilla tilanteissa pätötehonsiirto on merkittävässä roolissa jännitettä nostavalla vaikutuksellaan, joka vastaa taulukon 6.2 mukaisia näiden tilanteiden
loistehotaseita. Normaalin tuotannon pienimmillä pätötehonsiirroilla säätöalue kasvaa selvästi
generaattorin loistehokapasiteetin kasvaessa jännitettä nostavasti ja laskevasti painopistealueen
ollessa edelleen jännitettä laskeva. Generaattorin pienimmällä teholla jännitteensäätökapasiteetti kasvaa edelleen ja on lähes yhtä suuri jännitettä nostavalta ja laskevalta vaikutukseltaan.
Taulukosta nähdään myös tehtaan pätötehoylijäämällä oleva huomattava jännitettä nostava vaikutus 110 kV kytkinlaitoksen jännitteeseen ja tehtaan loistehotaseen tulee olla selvästi loistehon
verkosta oton puolella kumotakseen pätötehon tuotannon vaikutuksen jännitteeseen. Laskelmien tuloksista nähdään myös yhden megavarin loistehonsiirron aiheuttavan noin 110 V jännitteen muutoksen Uimaharjun kytkinaseman jännitteessä. Jos lasketaan loistehosiirtojen verkkovaikutus taulukon 6.4 suuremmalla koko verkon oikosulkuimpedanssilla, saadaan vastaavaksi loistehon siirron jännitevaikutukseksi 132 V/MVAr ja vastaavasti taulukon 6.5 jännitteensäätökapasiteetit, jännitteen muutokset ja loistehonsiirrot ovat tällöin hieman suurempia.
6.6.2 Laskentatuloksen arviointi
Käytetyn yksinkertaistetun laskentamallin toimivuutta todellisuudessa voidaan arvioida tarkastelemalla todellisen tehtaan loistehotaseen muutoksen vaikutuksia kytkinlaitoksen jännittee-

seen mahdollisimman vähän muita muutoksia sisältävässä tilanteessa. Tarkastellaan mittaustietojen perusteella loistehotaseen ja 110 kV kiskojännitteen riippuvuutta kahdessa eri loistehotuotannon muutostilanteessa. Ensimmäinen tapaus on arkipäivältä noin kello 7:30 ja toinen tapaus noin kello 4:30 yöllä. Generaattorin loistehontuotannon muutos tapahtui molemmissa tapauksissa tasaisesti kolmen minuutin aikana ja verkon jännite nousi samana aikana tasaisesti
ilman muita merkittäviä muutoksia jännitteessä ja tapauksien loistehotaseen ja jännitteen muutokset on kuvattu alla taulukossa 6.6.
Taulukko 6.6

Tapaus 1
Tapaus 2

Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen kiskojännitteen muutokset tehtaan loistehotaseen
muutoksissa kahdessa eri tapauksessa.
Loistehotaseen muutos
[MVAr]
8
9

110 kV jännitteen muutos
[kV]
1,1
0,9

Jännitteen loistehoriippuvuus
[V/MVAr]
138
100

Taulukon mukaisesti muutosten suuruus vastaa hyvin lähelle laskemalla saatuja 110 V/MVAr
ja 132 V/MVAr loistehon jänniteriippuvuuksia. Näiden tarkastelujen perusteella Uimaharjun
110 kV kytkinlaitoksen jännite on laskentamallin mukaisesti riippuvainen verkon oikosulkuimpedanssista ja siirrettävästä tehosta.
Johtojen kapasitanssin vaikutus on jätetty näissä jännitevaikutuslaskelmissa tuntemattomana ja
vaikeasti arvioitavana huomiotta. Kapasitanssien vaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida yhtälöiden 3.2–3.4 mukaisesti aiheuttavan loistehotaseessa pääasiassa tasovirhettä, jolloin tehtaan
on otettava verkosta enemmän loistehoa pätötehonsiirron jännitteennousun kumoamiseksi.
Myös taulukossa 6.5 esitetyt jännitteensäätöalueiden rajat siirtyvät johtokapasitanssien vaikutuksesta hieman enemmän jännitettä nostavaksi. Kapasitansseilla ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta loistehonsiirron muutosten aiheuttamaan jännitteenmuutokseen 110 kV kiskossa, koska
johtojen kapasitiivinen varausvirta ei muutu merkittävästi jännitteen pysyessä lähes vakiona ja
johtojen jännitehäviö riippuu virrasta lineaarisesti.
Tarkempien analyysien tekeminen taulukon 6.5 laskutuloksista ei ole mielekästä. Johtolähtöjen
yhdistäminen yhdeksi impedanssiksi olettaa johtolähtöjen vastapäiden jännitteiden ja tehokulmaerojen Uimaharjun sähköasemaan nähden olevan yhtä suuret. Tällöin johdoissa ei tapahtuisi
muuta sähkönsiirtoa ja tehtaan sähkönsiirrot jakautuvat verkkoon johtoimpedanssien mukaisesti johdoille. Todellisuudessa kyseinen tilanne lienee erittäin harvinainen ja Uimaharjun sähköaseman suhteen poikittaiset siirrot vääristävät laskutoimitusten tuloksia.

Myös verkon muiden voimalaitosten jännitteensäätömekanismit ja loistehostatiikat vaikeuttavat loistehonsiirron vaikutusten arviointia vääristäessään johtojen ominaisuuksia oletettuun
jäykkään verkkoon nähden. Muiden voimalaitosten jännitteensäätövaikutuksen voidaan arvioida vähentävän Enocellin tehtaan sähkönsiirtojen vaikutusta kantaverkon jännitteeseen ja toisaalta rajoittaa muista syistä, kuten alueen sähkönkulutuksen vaihtelusta, johtuvia verkon jännitteen muutoksia.
6.7

Generaattorikompensoinnista aiheutuvat tehohäviöt

Generaattorin käyttäminen tehtaan loistehonkulutuksen kompensointiin aiheuttaa generaattorin, blokkimuuntajan, päämuuntajan ja muun tehdasverkon virran kasvua paikalliseen loistehokompensointiin verrattuna. Tämä virran kasvu aiheuttaa kustannuksia tuottavia tehohäviöitä
kyseisissä komponenteissa. Arvioidaan generaattorikompensoinnin aiheuttamia tehohäviöitä ja
niiden kustannuksia 110/10 kV muuntajissa. Generaattorin valmistajan toimittamassa dokumentaatiossa ei ole eritelty mekaanisia häviöitä sähköisistä, joten jätetään generaattorin häviöiden muutokset tarkastelun ulkopuolelle. Jakelumuuntajien häviöitä ei voida nyt käytettävissä
olevien tietojen perustella laskea, koska lähes kaikkien 10 kV lähtöjen takana on useampi
muuntaja, eikä pätö- ja loistehojen jakautumista näiden kesken tunneta tehtyjen mittausten perustella.
Tarkastellaan generaattorikompensoinnin aiheuttamia tehohäviöitä päämuuntajissa taulukoiden
6.2 mukaisia normaalin tuotannon tehotaseilla ja niitä vastaavilla loistehotaseilla. Kyseisten tilanteiden loistehonsiirron kokonaishäviöt vastaavat kompensoinnin häviöiden äärirajoja. Jos
tehtaan loistehonkulutus kompensoidaan kokonaan 10 kV tasossa, vastaavat lasketut häviöt
suoraan saavutettavissa olevia säästöjä. Jakelujännitetasolla kompensoitaessa tehohäviöiden
pieneneminen on laskettuja arvoja suurempaa.
Koska virran kasvusta johtuvat tehohäviöt kasvavat virran neliöön verrannollisena, saavutetaan
osittaisellakin kompensoinnilla huomattavia tehohäviöiden pienenemistä. Tarkastellaan näin
ollen myös tilannetta, jossa lisäkompensointia on 5 MVAr vastaten noin neljäsosaa koko tehtaan normaalin tuotannon loistehonkulutuksesta 10 kV jännitetasossa. Alla taulukossa 6.7 on
esitelty laskelman tulokset generaattorin toimiessa jännitesäädöllä ja loistehotasesäädöllä. Laskelmissa vuosienergiat on laskettu olettamalla tehtaan olevan normaalissa tuotantovauhdissa
vuodessa 350 päivää, eli 8400 tuntia, ja teho häviöitä syntyvän vain kyseisenä aikana.

Taulukko 6.7

Generaattorilla kompensoinnin aiheuttamat häviöt tehtaan 110/10 kV muuntajissa ja 5 MVAr
kulutuksen kompensoinnin lisäyksellä saavutettava häviöiden pieneneminen.

Generaattori jännitesäädöllä

Normaalin tuotantovauhdin
suurin generaattorin
pätötehontuotanto

Normaalin tuotantovauhdin
pienin generaattorin
pätötehontuotanto

Generaattorikompensoinnin
aiheuttamat tehohäviöt
päämuuntajissa

[kW] / [MWh/a]

17,5 / 147

28,4 / 239

Generaattorikompensoinnin
aiheuttamat tehohäviöt
päämuuntajissa 5 MVAr
lisäkompensoinnilla

[kW] / [MWh/a]

9,0 / 76

11,7 / 98

Lisäkompensoinnin aiheuttama
tehohäviöiden pieneneminen

[kW] / [MWh/a]

8,5 / 71

16,7 / 140

Normaalin tuotantovauhdin
suurin generaattorin
pätötehontuotanto

Normaalin tuotantovauhdin
pienin generaattorin
pätötehontuotanto

Generaattori loistehosäädöllä

Generaattorikompensoinnin
aiheuttamat tehohäviöt
päämuuntajissa

[kW] / [MWh/a]

30,1 / 253

31,4 / 264

Generaattorikompensoinnin
aiheuttamat tehohäviöt
päämuuntajissa 5 MVAr
lisäkompensoinnilla

[kW] / [MWh/a]

12,0 / 101

12,3 / 103

Lisäkompensoinnin aiheuttama
tehohäviöiden pieneneminen

[kW] / [MWh/a]

18,1 / 152

19,1 / 160

Taulukon mukaan tehtaan loistehon täydellinen kompensointi 10 kV jännitetasolla tai alemmalla pienentää muuntajien häviötehoa generaattorin säätötavasta ja tehosta riippuen 18–31 kW
ja vuosienergiankulutusta generaattorin säätäessä 110 kV jännitettä arviolta 170 MWh/a ja loistehotasetta säädettäessä noin 260 MWh/a. Näiden häviöenergioiden arvoina on nykyisillä tyypillisillä sähkönhinnoilla noin 7 k€/a ja 10 k€/a, jota eivät tee täydellisestä kompensoinnista
näillä perusteilla taloudellisesti järkevää. Tarvittava noin 20 MVAr kompensointikapasiteetin
lisäys maksaa merkittävästi enemmän, kuin mitä saavutettavilla säästöillä on järkevää toteuttaa.
Viitteellisenä hintana kompensoinnille voidaan pitää Energiaviraston julkaisemaa yksikköhintaa alle 3 MVAr keskijännitteen kompensointilaitteistolle, joka on suuruudeltaan lähes 40 k€
(Energiavirasto 2015).
Pienemmän 5 MVAr lisäkompensoinnin aikaansaa häviötehojen pieneneminen on vastaavasti
tehosta ja säätöperiaatteesta riippuen 9–20 kW ja häviöenergian pienenemistä arviolta noin 100
tai 150 MWh/a vuodessa aiheuttaen vastaavasti noin 4 k€/a tai 6 k€/a säästöt tehohäviöissä

nykyisillä sähkönhinnoilla vuodessa. Tämä vaihtoehto on kannattavuudeltaan huomattavasti
täyttä loistehonkulutuksen kompensointia parempi, mutta ei silti riitä tekemään kompensoinnin
kasvattamisesta pelkästään tehohäviötarkastelun perusteella järkevää pitkän takaisinmaksuajan
vuoksi.
6.8

Tehtaan ja alueen kantaverkon lähitulevaisuuden muutokset

Tehtaan loistehon- ja jännitteensäädön kannalta on tärkeää ottaa huomioon toimintaympäristön
lähitulevaisuuden muutokset ja arvioitava niiden vaikutuksia säädön toimintaan. Fingrid suunnittelee uusivansa Enocellin tehdasta kantaverkkoon liittäviä johtoja ja myös tehtaalla on tulossa muutoksia tuotantoprosesseissa. Tarkastellaan näiden muutosten vaikutuksia jännitteensäädön ja loistehonhallinnan toteutukseen.
6.8.1 Alueen kantaverkon kehittyminen
Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa 2017 on esitetty suunnitteilla oleva hanke,
jossa voimajohdot välillä Kontiolahti-Pamilo-Uimaharju-Kontiolahti uusitaan vuosina 2019–
2021, Pamilon sähköasemalta etelään lähtevän voimajohtolinjan alkupää puretaan ja siirretään
lähtemään Kontiolahden sähköasemalta ja Uimaharjun kytkinlaitokselle asennetaan kondensaattori vuonna 2019. Hankkeista voimajohtojen uusinta on myös saanut investointipäätöksen
19.12.2017. (Fingrid 2017b s. 45; Fingrid 2017c)
Näistä toimenpiteistä voimajohtojen uusinta suurempiin poikkipinta-aloihin pienentää niiden
resistanssia ja induktiivista reaktanssia. Samalla kuitenkin poistetaan yksi Uimaharjua lähimpänä olevan Pamilon sähköaseman etelään lähtevä siirtojohto, jonka vaikutuksena Pamilon
suunnan johtojen kokonaisimpedanssi kasvaa rinnakkaisten johtojen vähentyessä ja Kontiolahden suunnan impedanssi vastaavasti pienenee johtosiirtojen kokonaisvaikutuksen ollessa Uimaharjun sähköaseman näkemän oikosulkuimpedanssin kasvu haarautumispisteen siirtyessä
kauemmaksi. Taulukossa 6.8 on esitetty Fingridin laskemista Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen oikosulkuimpedansseista nykyiselle ja investointien jälkeiselle verkolle. (Seppänen 2018)
Taulukko 6.8

Verkon oikosulkuimpedanssien kehittyminen Fingridin verkkoinvestointien seurauksena
Pienin oikosulkuimpedanssi 𝑧𝑘 [Ω]

Suurin oikosulkuimpedanssi 𝑧𝑘 [Ω]

Nykyisen verkon tilanne

4,3 + j12,7

5,8 + j15,8

Verkkomuutosten jälkeinen tilanne

2,7 + j10,2

5,6 + j13,6

Taulukon mukaisesti verkkomuutosten kokonaisvaikutuksena verkon oikosulkuimpedanssi
pienenee vähentäen Enocellin tehtaan ja kantaverkon välisten sähkönsiirtojen vaikutusta Uimaharjun kytkinlaitoksen jännitteeseen ja siten tehtaan jännitteensäätökapasiteettiin. Muutoksen
myöstä reaktanssi pienenee tasaisesti verkon muista voimalaitoksista riippumatta, mutta resistanssista tulee voimakkaammin muiden voimalaitosten verkkoon kytkeytymisestä riippuvainen. Syynä tälle ilmiölle on yhteyksien vahvistuminen muille alueen voimalaitoksille, jotka
syöttävät merkittävän osan Uimaharjussa näkyvästä verkon oikosulkuvirrasta. Tällöin myös
alueen muiden voimalaitosten jännitteensäätö näkyy voimakkaammin Uimaharjun jännitteessä.
Ilmiö pienentää Enocellin tehtaan jännitteen tai loistehon säädöstä ja muista verkon ilmiöistä
aiheutuvia jännitteen muutoksia Uimaharjun kytkinlaitoksessa.
Johtojen rakennusaikana tulee lisäksi ajanjaksoja, jolloin yksittäisiä Uimaharjun kytkinlaitokselle tulevia voimajohtoja on rakennustöiden vuoksi poissa käytöstä. Näinä aikoina myös kytkinlaitoksen näkemä verkon impedanssi kasvaa, jolloin edelleen tehtaan ja kantaverkon väliset
sähkönsiirrot vaikuttavat voimakkaammin 110 kV kytkinlaitoksen jännitteeseen. Tällöin myös
tehtaan pätötehontuotanto ja sen tuotannon mukana tapahtuvat muutokset vaikuttavat voimakkaammin kytkinlaitoksen jännitteeseen edellyttäen suurempaa tarvetta säätää tehtaan loistehotaseen avulla jännite säätöikkunan sisälle.
Uimaharjun kytkinlaitoksen yhteyteen suunnitellun kondensaattorin asennuksen yhteydessä tulee ennen kaikkea huolehtia asianmukainen säätöjen koordinointi siten, etteivät kondensaattorin
ohjaus ja tehtaan generaattorin jännitesäätäjä yritä missään tilanteessa toimia ristiin. Kondensaattorin lisäyksellä ei kuitenkaan verkon normaalitilassa pitäisi olla vaikutusta tehtaan loistehotaseen ja jännitesäädön toimintaan, sillä taulukon 6.5 laskutulosten perusteella jännitteen pitäminen nykyisissä tavoitearvoissa edellyttää huomattavaa loistehon kulutusta sen tuotannon
sijaan tehtaan generaattorin tuottaessa pätötehoa verkkoon. Tällöin kondensaattorin pitäisi olla
häiriötilanteita lukuun ottamatta lähes aina irti verkosta. Kondensaattorille on tarvetta lähinnä
Enocellin tehtaan generaattorin ollessa pois käytöstä, jolloin Uimaharjun kytkinlaitoksen kiskojännite laskee automaatiojärjestelmän mittausten mukaan 118 kV tavoitejännitteestä pahimmillaan 111–113 kV tasolle tehdasprosessien sähköntarpeiden aiheuttaman verkon jännitehäviön vuoksi.
6.8.2 Tehdasprosesseissa tehtävät muutokset
Enocellin tehtaalla toteutetaan vuosina 2018–2019 laajennus- ja muutostöitä, joiden myötä tehdas siirtyy tuottamaan pelkää liukosellua. Muutostöiden seurauksena tehtaan tuotantorakenne

muuttuu kasvattaen soodakattilassa poltettavan mustalipeän määrää ja siten tehtaan sähköntuotantoa. Samalla kasvaa kuitenkin myös tehtaan prosessihöyryn ja -sähköntarve laajennusten uusien laitteiden tarpeisiin.
Pöyryllä teetetyn alustavan energiataselaskelman mukaan tehtaan generaattorin sähköntuotanto
kasvaa uuden prosessin normaalilla tuotantovauhdilla nykyvauhtiin nähden noin 3–8 MW vuodenajasta riippuen tuotannon kasvun ollessa talvella pienempi uuden prosessin asettamien rajoitteiden vuoksi. Sähkönkulutuksessa kasvua tapahtuu vastaavien laskelmien perusteella enintään noin yhden megawatin verran ja talvella kulutus pysyy noin nykytasolla. Prosessimuutosten kokonaisvaikutuksena tehtaan tehoylijäämä kasvaa laskelmien mukaan kesätuotannolla
noin 7 MW ja talvituotannolla 3 MW. (Pöyry 2016 s. 10)
Generaattorin jännitteensäädön ja tehtaan loistehonhallinnan kannalta prosessimuutokset myös
rajoittavat generaattorin loistehontuotanto- ja kulutuskapasiteettia pätötehontuotannon kasvun
kaventaessa PQ-kaavion (kuva 6.1) mukaista toiminta-aluetta Q-akselin suunnassa. Tuotetun
tehon kasvu aiheuttaa myös suuremmat blokkimuuntajan loistehohäviöt pienentäen generaattorin todellista loistehon tuotantokykyä entisestään. Toisaalta suurempi pätötehon siirto verkkoon, joka edellyttää suurempaa loistehon ottoa verkosta 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen
nousun estämiseksi johtaa generaattorin PQ-kaavion toimintapisteen siirtymiseen lähemmäksi
Q-akselin nollaa.
Taulukkoon 6.9 on koottu Pöyryn raportin pohjalta yhtälön 6.2 laskentamallilla määritetyt tehtaan nykyisen ja muutoksen jälkeiset normaalien tuotantovauhtien loistehotaseet suurimman ja
pienimmän pätötehoylijäämän tilanteissa. Uuden prosessin suurin teho vastaa kesäajan tuotantovauhdin parasta tilannetta ja pienin teho vastaa talviajan tuotantovauhdin huonointa tilannetta.
Laskelmissa oletetaan muutostöissä tulevien prosessikeskuksien kompensoinnin olevan toteutettu vastaavalla tavalla kuin nykyisen tehtaan uudemmilla, linjan 2, osastoilla ja tehtaan loistehonkulutuksen näin ollen pysyvän nykyisellä tasolla.

Taulukko 6.9

Tehtaan loistehotaseiden vertailu nykyisen tuotantoprosessin ja uuden liukoselluprosessin
pätötehotuotannoillaä normaalien tauotantovauhtien loistehotuotannon ääripäissä
Nykyprosessi, Nykyprosessi,
suurin teho
pienin teho

Uusi prosessi,
suurin teho

Uusi prosessi,
pienin teho

Tehdasalueen kuluttama pätöteho

[MW]

44

53

45

54

Tehdasalueen kuluttama loisteho

[MVAr]

18

20

18

20

[MW]

100

60

106

63

[MVAr]

31 / -23

53 / -39

26 / -16

52 / -39

Loistehon siirto verkkoon
(Suurin / Pienin loistehontuotanto) [MVAr]

-3 / -56

20 / -70

-9 / -50

19 / -70

Generaattorin pätöteho
Generaattorin loistehokapasiteetti
(Suurin / Pienin loistehotuotanto)

Taulukossa esitetyistä tuloksista nähdään kuinka pääasiassa generaattorin pätötehontuotannon
kasvu pienentää PQ-kaavion mukaista loistehon tuotantokapasiteettia ja kaventaa erityisesti uuden prosessin suurimmalla pätötehotuotannolla loistehon säätökapasiteettia merkittävästi. Tästä
seuraa myös jännitteensäätökapasiteetin huomattavaa pienenemistä taulukon 6.5 havaintojen
mukaisesti. Uuden prosessin suurimmalla pätötehontuotannolla loistehotase on parhaimmillaankin 9 MVAr loistehon oton puolella, mikä rajoittaa estää tehtaan loistehotaseen pitämisen
lähellä nollaa generaattorin loistehoreservivaatimusten puitteissa.
Jos Fingrid palauttaa jossain vaiheessa Enocellin tehtaalle loistehoikkunan ylittäville siirroille
loistehomaksut, ei uusilla tehdasprosesseilla generaattorin loistehon säädölle jää kesäajan suurimmilla tuotannoilla merkittävää liikkumisvaraa loistehoreservivaatimusten puitteissa. Nykyisellä loistehoikkunalla tehdas saisi ottaa tai syöttää loistehoa ilman maksuja verkkoon noin 9
MVAr. Tällaisella toimiminen edellyttäisi jännitesäätäjän loistehostatiikan asettamista todella
suureksi, jolloin generaattori toimii käytännössä asetellulla vakioloisteholla verkon jännitevaihteluista riippumatta. Tällöin eivät myöskään loistehostatiikkaa hyödyntävät loistehoreservit aktivoidu automaattisesti tarkoituksenmukaisella tavalla verkon häiriötilanteissa, koska generaattorin loistehontuotanto riippuu suurella statiikalla heikosti napajännitteestä. Generaattorin loistehon säätöalueen pieneneminen voi siten edellyttää muutoksia joko tehtaan kompensoinnissa
tai generaattorin jännitesäätäjässä, jos loistehomaksuihin palataan prosessimuutosten jälkeen.
6.8.3 Muutosten yhteisvaikutus jännitteensäätökapasiteettiin
Sekä prosessimuutokset, että verkon muutokset vaikuttavat tehtaan kykyyn säätää Uimaharjun
110 kV kytkinlaitoksen kiskojännitettä muun verkon suhteen. Verkon johdinmuutosten seurauksena kytkinlaitoksen näkemä verkon impedanssi pienenee ja muiden voimalaitosten säädön
vaikutuksen näkyvän paremmin kytkinaseman jännitteessä. Samaan aikaan tehtaalla tehtävät

prosessimuutokset tulevat kasvattamaan generaattorin tuottaman pätötehon määrää pienentäen
PQ-kaavion mukaista loistehotuotantokapasiteettia.
Taulukkoon 6.10 on koottu taulukkoa 6.5 vastaava tarkastelu tehtaan jännitteensäätökyvyn nykytilasta ja arvio sen kehittymisestä uudella tehdasprosessilla ja verkon impedansseilla normaalituotannon suurimmilla ja pienimmillä generaattorin loistehotuotannoilla. Jännitteen muutokset vastaavat tehtaan pätö- ja loistehosiirtojen kokonaisvaikutusta Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitteeseen verrattuna tehtaan käyntiin saarekkeena irti kantaverkosta. Taulukkoon
on laskettu myös pelkän pätötehonsiirron jännitettä nostavaa vaikutus ja tarvittava loistehonsiirto, joka kumoaa edellä kuvatun pätötehonsiirrosta aiheutuvan jännitteenmuutoksen.
Taulukko 6.10 Enocellin tehtaan jännitteensäätökapasiteettien kehittymisen vertailu nykyisen prosessin ja
verkon, sekä tehtaan prosessimuutosten ja Fingridin verkkoinvestoinnin jälkeisen tilanteen välillä.
Nykyinen
tilanne,
suurin teho

Nykyinen
tilanne,
pienin teho

Uusi prosessi
ja verkko,
suurin teho

Uusi prosessi
ja verkko,
pienin teho

Kytkinlaitoksen jännitteen muutos
suurimmalla loistehotuotannolla

[V]

1600

2400

490

1900

Kytkinlaitoksen jännitteen muutos
suurimmalla loistehonkulutuksella

[V]

-4300

-7300

-3100

-5900

Kytkinlaitoksen jännitteen muutos
siirrettäessä vain pätötehoa

[V]

1900

250

1300

200

[MVAr]

-17

-2

-15

-2

Loistehonsiirto verkkoon, jolla
kytkinlaitoksen jännite ei muutu

Taulukon laskentatuloksista nähdään, kuinka muutokset pienentävät tehtaan jännitteensäätökapasiteettia ja pätötehonsiirron aiheuttamaa kytkinlaitoksen jännitteen nousua. Erityisesti uuden
prosessin suurimmilla tehoilla tehtaan kyky nostaa kytkinlaitoksen jännitettä rajoittuu noin 0,5
kV tasolle ja kokonaissäätöikkuna pienenee kahdella kilovoltilla nykyisen tilanteen tasosta. Jos
Uimaharjun kytkinlaitoksen jännitteen vuorokausivaihtelut pysyvät lähellä kuvasta 6.4 havaittavaa 3 kV vaihteluväliä, generaattorin jännitteensäätökapasiteetti kuitenkin riittää muutosten
jälkeenkin rajoittamaan ja tarvittaessa kokonaan estämään näitä verkon jännitteen vaihteluja.
Suurimmilla pätötehotuotannoilla tehtaan pätötehoylijäämän aiheuttaman jännitteen nousun
kumoamiseen tarvitaan laskutulosten mukaan noin 2 MVAr vähemmän loistehonkulutusta,
mikä kuvaa verkon resistanssista johtuvan jännitehäviön pienenevän reaktanssista johtuvaa jännitehäviötä enemmän. Tämä myös edellyttää suhteessa suurempaa loistehonkulutuksen kompensointia tehtaalla nykytilanteeseen nähden kyseiseen kytkinlaitoksen jännitevaikutukseen
pääsemiseksi.

7

LOISTEHONHALLINAN KEHITTÄMINEN

Tehtaan loistehotaseen vaihtelurajat soveltuvat tarkastelujen perusteella tyydyttävästi jännitteen säätöön eri tuotantoskenaarioiden pätötehoylijäämillä ja loistehon kulutuskyky riittää kumoamaan suurimmillakin pätötehon verkkoon siirroilla kytkinlaitoksen jännitteen nousun. Sähkönsiirtojen jännitettä nostava vaikutus kuitenkin muodostuu normaalituotannossa suurelta osin
tehtaan säätämättömästä ja paljon vaihtelevasta pätötehoylijäämästä loistehon sijaan ja jännitteen noston säätövara on siten selvästi laskemisen säätövaraa rajoittuneempi.
Sähkönkäytön kompensoinnissa tehdasalueella on havaittavissa selkeitä puutteita ja ne tulevat
entistä selkeämmin esille lähitulevaisuuden prosessimuutosten myötä, kun generaattorin kompensointikapasiteetti pienenee pätötehotuotannon kasvaessa. Tällöin generaattorin loistehontuotanto joutuu toimimaan lähempänä loistehoreservivaatimusten sallimaa rajaa ja riski vaatimusrajan alittumiselle verkon jännitteenvaihteluiden yhteydessä kasvaa nykyisellä jännitteensäätäjän ohjaustavalla. Generaattorin jännitesäätäjän asetusarvon säätäminen automaation
avulla voisi mahdollistaa generaattorin kompensointikapasiteetin täysimääräisen hyödyntämisen ilman loistehoreservien pienenemistä ja siten poistaa tarvetta lisätä kompensointikapasiteettia tehtaalle.
Tarkastellaan loistehonhallinnan kehittämisratkaisuja kulutuksen kompensoinnin lisäämisen ja
generaattorin jännitesäädön tehostamisen kannalta siten, että Enocellin tehtaalle asetettavat
loistehon- ja jännitteensäätövaatimukset saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti.
7.1

Generaattorilla kompensoinnin kehittäminen

Jännitteensäätäjän tehokkaampaa hyödyntämistä loistehon kompensoinnissa rajoittavat kolme
tekijää. PQ-kaavio määrittää ehdottomat rajat, joiden sisällä generaattoria voidaan käyttää pidempiä aikoja. Ainoa tapa parantaa tätä toiminta-aluetta olisi generaattorin jäähdytyksen parantaminen, joka johtaisi kaavion mukaisten virtarajojen kasvuun parantaen ennen kaikkea loistehon tuotantokykyä. Fingridin asettamat toimintavaatimukset muodostavat toisen keskeisen
jännitesäätäjäkompensointia rajoittavan alueen. Näistä keskeisin on loistehoreservikapasiteettivaatimus, joka rajoittaa kompensointiin käytettävissä olevaa generaattorin PQ-kaavion mukaista loistehontuotantoa, mutta myös jännitesäätimen sallitut toimintatilat, loistehostatiikka ja
oikea toiminta verkon häiriötilanteissa tulee huomioida. Generaattorin ensisijaisena säätötapana
tulisi olla voimalaitoksen järjestelmätekniset vaatimukset-dokumentin mukaan napajännitteen

vakiojännitesäätö Fingridin antamalla asetusjännitteellä ja loistehostatiikalla. Viimeisenä rajoitteena on itse tehdasprosessi, josta johtuu huomattavaa tunninsisäistä generaattorin tehon
vaihtelua ja siten myös sallitun loistehontuotantokapasiteetin vaihtelua. Hienoin säädin voisi
hyödyntää loistehoperusteisessa säädössä tunnin laskutusjakson keskituntiteholuonnetta ja prosessien sähköntuotannon jossain määrin ennustettavissa olevaa syklisyttä ja pitää siten keskituntiloistehon määrätyssä ikkunassa. Järkevämpi toimintasuunta on vain huomioida tehonmuutoksiin liittyvät riskit PQ-kaavion mukaisessa loistehontuotantokapasiteetissa.
7.1.1 Loistehoreservivaatimusten huomiointi
Loistehoreserviksi varattava osuus, eli puolet generaattorin nimellistehon loistehokapasiteetista, tulee varata sähköverkosta aiheutuvien 110 kV kytkinlaitoksen jännitteenmuutosten kumoamiseen. Tämän loistehotuotannon tulee aktivoitua jännitesäätäjän loistehostatiikan mukaisesti generaattorin napajännitteen muutoksissa, tai sen tulee muutoin toimia loistehostatiikkaa
vastaavalla periaatteella. Jäljelle jäävä generaattorin loistehokapasiteetti on vapaasti käytettävissä tehtaan loistehokulutuksen kompensointiin tai jännitteen säätöön. Generaattorin tuottaman sähkötehon vaihtelu asettaa kompensointitoiminnalle haasteita PQ-kaavion mukaisen loistehokapasiteetin pienenentyessä pätötehotuotannon kasvaessa. Loistehoreservien suuruus ei
puolestaan riipu generaattorin pätötehotuotannosta, joten niiden toiminnan kannalta generaattorin teho saa vaihdella vapaasti.
Loistehoreservien verkon jännitestabiiliuuden kannalta tärkeän merkityksen vuoksi on reservien aktivoituminen järkevintä toteuttaa generaattorin jännitesäätäjällä sen loistehostatiikan
avulla. Tällöin kompensoinnin tai jännitesäädön ohjaus tapahtuu jännitesäätäjän asetusarvoa
muuttamalla. Nykyinen Enocellin tehtaan generaattorin loistehostatiikka poikkeaa merkittävästi jännitesäädölle parhaiten soveltuvasta ja Fingridin ohjeen mukaisesta 0 % arvosta. Korkeahko statiikka yhdessä blokkimuuntajan impedanssin kanssa pienentää generaattorin loistehotuotannon muutoksia verkon jännitteen vaihteluissa johtaen siten suurempiin jännitteen vaihtelut 110 kV kytkinlaitoksella. Loistehostatiikan muuttaminen suositeltuun arvoon parantaa siten generaattorin jännitteensäätökykyä merkittävästi.
7.1.2 Jännitesäädöllä toimiminen
Kun generaattorin jännitesäädin asetellaan toimimaan Fingridin ohjeen mukaan loistehostatiikan arvolla 0, niin generaattorin napajännite pysyy asetusarvon mukaisena vakiona. Jänniteeroa generaattorin ja 110 kV kiskon välille tulee vain blokkimuuntajan jännitteenalenemasta,

joka toimii tarvittavana loistehostatiikkana. Tällöin verkon jännitteen muuttuessa jännitesäätäjä
korjaa generaattorin loistehotuotantokapasiteetin avulla napajännitteen takaisin asetusarvoonsa
ja Uimaharjun kytkinlaitoksen jännite poikkeaa muuntajan jännitteenaleneman muutoksen verran muutosta aiemmasta jännitteestä.
Kun tavoitteena on säätää tehtaan loisteholla 110 kV kytkinlaitoksen jännitettä, ei jännitesäätäjän asetusarvoa tarvitse tällöin muuttaa usein. Oikein viritetty loistehostatiikka hyödyntää generaattorin loistehokapasiteettia paljon nykytilannetta paremmin, eikä asetusarvoa tarvitse
muuttaa ellei blokkimuuntajan jännitteenalenema aiheuta liian suurta jännite-eroa 110 kV kytkinlaitoksen todellisen ja tavoitellun jännitteen välille. Kompensointiin käytettävissä olevalla
generaattorin loistehokapasiteeteilla päästään taulukon 6.5 alimman rivin laskutulosten mukaisesti aina tilanteeseen, jossa tehtaan ja kantaverkon välisen pätötehonsiirron vaikutukset kytkinlaitoksen jännitteessä saadaan kumottua, joten myöskään loistehoreservikapasiteettivaatimukset eivät alitu missään tilanteessa tehtaan pätötehosiirojen vuoksi. Huomioitavaa tällaisessa
säädössä on merkittävästi nykytilasta kasvavat generaattorin loistehotuotannon vaihtelut sen
seuratessa voimakkaammin verkon jännitteen muutoksia. Todennäköisesti blokkimuuntajan
keskimääräinen tehohäviö tulee myös kasvamaan suurimpien loistehotuotantojen kasvattaessa
muuntajan läpi kulkevaa keskimääräistä virtaa ja siitä aiheutuvia tehohäviöitä.
7.1.3 Loistehosäädöllä toimiminen
Siinä tilanteessa, jossa Fingrid palauttaa Enocellin sellutehtaalle loistehoikkunan ylittymismaksut, tulee generaattorin säätöperiaatetta muuttaa edellä kuvatusta jänniteperusteisesta säädöstä.
Säätö kohdistuu nyt tehtaan loistehotaseeseen ja jännitesäätäjän asetusarvoa on muutettava loistehoikkunan ylitysten mukaan. Jännitesäätäjän ohjausta tarvitsisi tällöin muuttaa harvemmin,
jos säätäjän loistehostatiikkaa suurennettaisiin tälle säätötavalle jännitesäädöllä käytettävästä
arvosta. Todennäköisesti alkuperäisesti käytössä oleva noin 6 % loistehostatiikka on otettu
käyttöön juurikin helpottamaan loistehosäädön toteuttamista. Statiikan jättäminen nykyarvoon
tai kasvattaminen johtaa kuitenkin loistehoreservien oikeanlaisen hyödyntämisen vaikeutumiseen, koska jännitemuutos ei aktivoi Fingridin ohjeen mukaisella tavalla loistehotuotannon
muutosta, ja tällaisesta toiminnasta täytyy neuvotella Fingridin kanssa.
Koska generaattorin loistehotuotanto vaihtelee tällä säätötavalla verkon jännitevaihtelujen mukana ja blokkimuuntajan jännitehäviöt vaihtelevat läpi kulkevan virran vaihdellessa, joudutaan
myös jännitesäätäjän asetusarvoa muuttamaan usein loistehotaseen tasaamiseksi ja loistehosta-

tiikan aiheuttamien muutosten kumoamiseksi. Tehohäviöiden näkökulmasta generaattorin loistehotuotanto kannattaa pitää mahdollisimman pienenä, mutta samalla loistehoikkunan ylityksiä
tulee välttää loistehomaksujen vuoksi. Myös mitä pienempi on säädön tavoiteloistehoikkuna,
sitä useammin jännitesäätäjän asetusarvoa on muutettava.
Loistehon jatkuvasta säädöstä tulee haasteeksi tunnistaa loistehoreservien aktivoituminen verkon häiriön vuoksi, koska reservien aktivoitumisen tuottamaa tehtaan loistehotasevirhettä ei saa
korjata automaattisesti pois, eikä siitä myöskään aiheudu loistehomaksuja. Selvin indikaattori
verkon häiriöstä on Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen selkeä muutos suuntaan tai
toiseen. Tällaisen poikkeavan jännitemuutoksen vallitessa yksinkertaisin tapa toimia on lopettaa jännitesäätäjän asetusarvon säätäminen ja jäädä pelkän jännitesäätäjän toteuttamalle vakiojännitesäädölle, kunnes jännite palautuu asetetun toimintaikkunan sisälle. Kompensoinnin
säädössä on myös tarkkailtava generaattorin loistehoreservikapasiteetin säilymistä edellä kuvattujen verkon jännitehäiriöiden varalta. Seurantaa tarvitaan erityisesti lähitulevaisuuden prosessi- ja verkkomuutosten jälkeen, koska tällöin generaattorin suurimmilla pätötehotuotannoilla
tehtaan hetkellinen loistehotase ei voi pysyä loistehoikkunoiden sisällä reservivaatimusten puitteissa taulukon 6.7 loistehotaselaskelman mukaisesti. Jos loistehomaksut palautetaan ja generaattorin teho pysyy uudella prosessilla pitkiä aikoja lähellä huipputehoa, tarvitaan myös muuta
kompensointia pitämään loistehonsiirron tuntikeskiarvo tavoiteikkunassa.
Käytännössä tällaisen loistehotaseeseen perustuvan säädön on siis toimittava rajatuissa olosuhteissa siten, että 110 kV kytkinlaitoksen jännite ja generaattorin kompensointikapasiteetti muodostavat rajat loistehotasesäädölle. Jos loistehosäädön raja tulee vastaan, niin jäädään jännitesäädölle kunnes säätö vastakkaiseen suuntaan on tarpeen. Kompensointikapasiteetti määräytyy
PQ-kaavion mukaisesti pätötehontuotannosta, josta vähennetään loistehoreserviksi varattava
osuus loistehokapasiteetista. Tämän rajan uhatessa ylittyä on myös jätettävä asetusarvon muutos tekemättä. Jänniterajat on asetettava siten, että verkon suurimmalle sallitulle käyttöjännitteelle jää riittävä turvamarginaali ja pienin jännite asetetaan verkon 118 kV tavoitejännitteen
alapuolelle. Lähtökohtana voidaan käyttää esimerkiksi nykyisessä jännitesäädössä käytettävää
117–120 kV jänniteikkunaa, mutta jännitteen ylärajaa voi olla tarpeen nostaa loistehorajoihin
pääsemiseksi verkon normaaleista jännitevaihteluista riippuen. Toisaalta 110 kV kytkinlaitoksen ylijännitteen estämiseksi voi ajoittain olla tarvetta säätää jännitteensäätäjän asetusarvoa
alaspäin.

7.2

Sähkön kulutukset kompensoinnin kehittämisvaihtoehdot

Generaattorilla toteutettava kompensointi on säädettävyydeltään ja kapasiteetiltaan merkittävimmässä roolissa Enocellin tehtaan tapauksessa. Se myös riittää tarkastelujen perustella kohtalaisen hyvin tulevaisuuden muutosten jälkeisen tilanteen kytkinlaitoksen jännitteen perusteella tehtävään säätöön. Ongelmia generaattorilla kompensoinnissa kuitenkin tulee, jos joudutaan prosessimuutosten jälkeen säätämään loistehotuotantoa tehtaan loistehotaseen perusteella
kompensointikapasiteetin loppuessa suurimmilla pätötehontuotannoilla. Tämä on yksi pääsyy
tehtaan sähkönkulutuksen kompensoinnin kehittämisvaihtoehtojen tarkastelulle muiden ollessa
loistehonsiirron aiheuttamien pätötehohäviöiden pieneneminen ja kompensointilaitteiden yliaaltokuormituksen pienentäminen ja siten käyttöiän parantaminen.
Tehdasalueella on yhteensä kompensoitavaa loistehonkulutusta yli 30 MVAr, josta noin 20
MVAr muodostuu 10 kV ja alempien jännitetasojen sähkönkulutuskohteiden loistehontarpeesta
ja noin 12 MVAr muodostuu 110/10 kV muuntajien loistehohäviöistä. Näistä loistehonkulutuksista on järkevää keskittyä 10 kV ja alemman jännitetason kulutuskohteisiin. Yksittäisiä
huonosti kompensoituja prosessisähkökeskuksia löytyi mittauksissa useita. Lisäksi Uimaharjun
sahan lähdössä on lähes 2,5 MVAr kompensointipotentiaalia, mitä ei kuitenkaan tässä työssä
tarkastella enempää sen kuuluessa työn rajauksen ulkopuolelle.
7.2.1 Loistehotaseen korjaamiseen tarvittava kompensointikapasiteetti
Tarvittavan lisäkompensoinnin määrän tulee olla vähintään riittävä tuomaan taulukon 6.7 uuden
prosessin suurimman pätötehotuotannon lähimpänä nollatilannetta oleva 9 MVAr ind. loistehonkulutus Fingridin asettamien loistehoikkunoiden sisälle. Fingridin asettamat loistehon siirtorajat ovat voimassa olevan kantaverkkosopimuksen mukaan pätötehoa verkkoon siirrettäessä
± 8,65 MVAr, eli noin 1 MVAr lisäkompensointi on ehdoton minimivaatimus mahdollistamaan
loistehoikkunassa pysyminen kaikilla uuden prosessin tuomilla tuotantotilanteilla. (Fingrid
2016c)
Tällaisessa minimitilanteessa loistehotaseperusteisessa säädössä generaattorin jännitteensäätäjän säätöikkuna on kuitenkin kapea ja siinä pysyminen haastavaa. Loistehon säätöikkunan kasvattamisen on siten tällaisessa tilanteessa tarpeen ja järkevämpi kompensoinnin lisäys olisi siten
lähemmäksi 3–5 MVAr. Tällä päästään loistehoikkunan sisään kaikilla muutetun prosessin tuo-

tantotilanteilla ja lisäksi jää vielä lähes 2–4 MVAr liikkumavaraa varmistamaan loistehoikkunan sisällä pysymistä. Käsin säädettävällä generaattorikompensoinnilla tarve voi olla vieläkin
suurempi.
7.2.2 Yliaaltoresonanssien poistaminen
Tehtaan 690 V keskusten kompensointilaitteiden ja keskuksia syöttävien muuntajien muodostaman resonanssipiiri suurella kompensointiteholla voidaan poistaa kahdella tavalla. Joko vähentämällä 10 kV jännitetasoon tulevien 7. yliaaltovirtojen määrää, tai kasvattamalla resonanssipiirien resonanssitaajuutta.
Yliaaltovirtojen vähentäminen on tehtävä lähellä niiden syntypaikkaa, kuten alkuperäinen toteutus on suunniteltu, koska nykyiset monet resonanssipiirit 10 kV jännitetasossa toimivat rinnankytkettyinä yliaaltosuotimina ja suotimien lisääminen tälle jännitetasolle ei muuta merkittävästi virtojen jakautumista. Toteutus siis edellyttää taajuusmuuttajakeskusten nykyisten alimitoitettujen suotimien korvaamista suurempikapasiteettisilla suotimilla. Suotimien uusinnassa
tulee erityisesti huomioida ylikompensointi ja sen aiheuttama keskusten taajuusmuuttajille haitallinen jännitteennousu. [Hassinen 2012 s. 49]
Resonanssitaajuuden muuttaminen puolestaan edellyttää resonoivien keskusten kompensointikapasitanssin pienentämistä tai kompensointilaitteiden induktanssin kasvattamista, jotka molemmat johtavat tosiasiallisesti kompensointikapasiteetin pienenemiseen nykyisestä. Käytännön toimina voivat olla siten kompensointiyksiköiden vähentäminen keskuksissa tai niiden korvaaminen uusilla estokelallisilla malleilla. Yksiköiden vähentäminen ei ole perusteltavissa,
koska tarvetta on ennemmin kasvattaa tehtaan kompensointikapasiteettia. Tällöin ainoa järkevä
tapa muuttaa resonanssitaajuutta on vaihtaa kompensointiyksiköitä estokelallisiin malleihin.
Nämä toimenpiteet tulee lisäksi suorittaa kaikille resonoiville keskuksille yhtä aikaa, koska resonoivien piirien vähentyessä kasvaa jäljelle jäävien piirien resonanssivirrat kasvattaen häviöitä
ja vaurioitumisriskejä.
Sekä yliaaltosuodattimien uusiminen, että kompensointiyksiköiden vaihto estokelalla varustettuihin malleihin on kustannuksiltaan suuri toimenpide nykytilanteeseen nähden saavutettaviin
hyötyihin nähden, eikä näitä toimenpiteitä voida siten perustella yksistään yliaaltoresonanssien
vähentämisellä. Järkevin etenemistapa olisi uusia yliaaltosuotamia asteittain riittävän kapasiteetin omaaviin malleihin ja pienentää siten tehdasverkon yliaaltovirtoja ja resonansseja.

7.2.3 Kytkentämuutokset 10 kV jakelussa
Reaktanssin kuluttama loisteho kasvaa sen läpi kulkevan virran neliöön verrannollisesti, joten
tehtaan päämuuntajien läpi kulkevien virtojen minimoiminen johtaa niissä pienimpiin loistehohäviöihin. Kuvan 2.1 pääkaavion mukaisesti 10 kV kojeistosta 1 on duplex-kiskoratkaisun ja
kojeistolta 2 tulevan sivusyötön ansiosta mahdollista valita kutakin lähtöä syöttävä muuntaja
tehtaan kahden päämuuntajan väliltä. Päämuuntajan 1 huippukuormitus on nykyisellä käytöllä
enintään 9 MVA, joten sille olisi mahdollista siirtää noin 8 MVA edestä kuormaa tasaten muuntajien välisiä kuormituksia suuressa kuomassa olevaan päämuuntajaan 2 nähden pienentää kokonaisloistehohäviöitä. Kojeistojen 1 ja 2 välisen välikuristimen virran pieneneminen johtaa
myös loistehonkulutuksen laskuun.
Yhtälön 6.2 mallin mukaisen tarkastelun perusteella 6 MW ja 3,5 MVAr kuormituksen siirto
päämuuntajalle 1 johtaa normaalin tuotannon sähkönkulutuksella muuntajien loistehonkulutuksen pienenemiseen 0,5 MVAr ja välikuristimen loistehonkulutuksen pienenemiseen noin 0,3
MVAr. Suuremmalla 10 MW ja 6,5 MVAr kuormituksen siirrolla muuntajien loistehonkulutuksen pieneminen on vain 0,3 MVAr ja välikuristimen noin 0,4 MVAr nykyiseen tilanteeseen
nähden.
Kuormansiirrolla on siis saavutettavissa noin 0,7 MVAr loistehonkulutuksen pieneneminen ilman merkittäviä kustannuksia. Ainoa merkittävä rajoite on lähtöjä syöttävien katkaisijoiden
vaihdon edellyttämä sähkönjakelun katkos, joka edellyttää siten muutosten suorittamista seisokissa tai vastaavassa tuotantokatkossa.
7.2.4 Nykyisen kompensointilaitteiston tehokkaampi hyödyntäminen
Nykyisessä kompensointilaitteistolla on mahdollista tuottaa hieman enemmän loistehoa, sillä
mitatuista 10 kV lähdöistä (liitteet IV ja V) neljässä kompensointilaitteistot toimivat normaalissa tuotantotilanteessa todennäköisesti vajaakäytöllä. Näitä lähtöjä ovat jätevedenkäsittelyn,
keittämön ja molemmat soodakattilan lähdöt, jotka sisältävät kompensointikapasiteettia yhteensä 8 MVAr edestä seitsemään keskukseen jaettuna. Hyödynnettävissä olevan kapasiteetin
tarkka määritys edellyttää keskuskohtaisia lisäselvityksiä, mutta varovaisesti arvioimalla näiden keskusten kompensointikapasiteettien täysimääräinen hyödyntäminen voi pienentää tehtaan kokonaisloistehokulutusta jopa 2 MVAr. Erityisesti keittämön lähdön kompensointilaitteet

toimivat pitkiä aikoja vajaateholla mahdollisesti keittoprosessin ja sen sähkönkulutuksen syklisyydestä johtuen. Tämä kompensointikapasiteetti voidaan ottaa tehokkaammin hyötykäyttöön
kahdella tapaa.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa kyseisten keskusten kompensointilaitteista poistetaan yksittäisiä
portaita ja siirretään ne toisiin, pahiten alikompensoituihin keskuksiin lisäämään niiden yksittäisten portaiden kapasiteettia. Kompensointilaitteet on asennettu modulaarisesti keskuksiin,
joten tähän liittyvä työ painottuu tarvittavien johdotusten tekoon ja kompensoinnin ohjauslaitteiden asetusten muuttamiseen ollen siten suhteellisen edullinen toteuttaa. Toiminta toki edellyttää sähkökatkon muutosten alla olevissa keskuksissa, eli ajoituksellisesti työ on tehtävä vuosiseisokin yhteydessä. Yliaaltoresonanssitilanteiden kannalta tilanne ei muutu oleellisesti ja voi
jopa parantua hieman, jos nykytilanteessa 7. yliaallon kanssa resonoivaan kondensaattoriparistoon siirretään lisää kapasitanssia ja muutetaan siten normaalitilan resonanssitaajuutta hieman
alemmaksi. Tällöin toki lähestytään 5. yliaallon resonanssitaajuutta, joka voi olla merkittävästi
7. yliaallon resonanssia vahingollisempi muiden vastaavien resonanssipiirien puuttuessa 10 kV
jännitetasosta.
Toisessa vaihtoehdossa asetetaan näiden ylikapasiteettisten keskusten kompensoinnin ohjainten tavoitetehokertoimet kapasitiivisen loistehon puolelle. Tällöin keskusten normaalitilan ylikompensointi aiheuttaa tehtaan kokonaisloistehotaseen paranemista, mutta kasvattaa loistehon
siirrosta aiheutuvia häviöitä jakelumuuntajissa ja nostaa ylikompensoitujen keskusten jännitettä. Loistehotaseen paraneminen on tällä tavalla toteutettuna vähäistä, mutta se voidaan toteuttaa vähäisellä työmäärällä ja ilman sähkökatkoa keskuksilla. Tämä toimintatapa voi tuoda
ylikapasiteettisten keskusten tyypillisen tilan kapasitanssin lähemmäksi 7. yliaallon resonanssitilan aiheuttavaa ja siten aiheuttaa ylimääräistä kuormittumista kondensaattoreissa. Toisaalta
7. yliaallon resonanssissa olevien kompensointilaiteiden lisääntyminen pienentää muiden resonanssissa olevien kompensointilaitteiden yliaaltovirtoja.
Tavoiteloistehokertoimen nostoa voidaan tehdä myös muiden keskusten kompensoinnin ohjaimille. Tällainen toiminta ei paranna normaalin tuotannon loistehonkulutusta kaiken kapasiteetin ollessa jo käytössä, mutta se auttaisi jonkin keskuksen sähkönkulutuksen pienentyessä
syystä tai toisesta. Tehtaan loistehonkulutus pienenisi siis voimakkaammin juuri silloin, kun se
on jo muutoin pienempi alhaisemman sähkönkulutuksen vuoksi huippukulutuksen pysyessä lähes samana.

Ylikompensoinnin haittavaikutuksina on siis sen aiheuttama keskusten jännitteiden nousu ja
loistehon siirron kasvusta johtuvat tehohäviöt keskuksia syöttävissä jakelumuuntajissa. Samalla
kuitenkin generaattorin kompensointitarpeen pienenemisen myötä pienenevät blokkimuuntajan
ja päämuuntajien tehohäviöt kumoten jakelumuuntajien häviöiden kasvun vaikutuksia. Jännitteen nousemisen puolestaan on todettu Timo Hassisen insinöörityössä olevan riski osalle tehtaan taajuusmuuttajista, koska niiden suurin sallittu käyttöjännite on lähellä 690 V keskusten
normaalia jännitetasoa. Tämä jännitteennousun rajoittaminen asettaa tiukimman rajan kapasitiivisen loistehon tuottamiselle jakelukeskusten kompensoinnin avulla. Jätevedenkäsittelyn ja
soodakattilan toisessa lähdössä on taajuusmuuttajakeskukset, joiden herkkyys ylijännitteille tulee erityisesti huomioida ylikompensointivaihtoehtoa harkittaessa. (Hassinen 2012 s. 21)
Nykyisen kompensoinnin kehittäminen tarjoaa rajoittuneimman, mutta kustannustehokkaan tavan pienentää tehtaan loistehokulutusta ja siten vähentää generaattorikompensoinnin tarvetta.
Jos kompensointikapasiteettia siirretään keskuksista toiseen, saavutetaan myös pieniä kustannussäästöjä häviötehojen pienentyessä.
7.2.5 Kompensointilaitteiden lisääminen jakelujännitetasoille
Tehtyjen 10 kV kojeistojen mittausten perusteella (Liitteet IV ja V) niissä on useita vajaalla
kompensoinnilla varustettuja lähtöjä, joiden jakelujännitetason keskuksiin olisi mahdollista lisätä kompensointikapasiteettia. Näistä lähtöjä, joissa loistehonkulutus on mittausten mukaan
kompensoinnista huolimatta yli 0,5 MVAr, on yhteensä yhdeksän kappaletta sisältäen yhteensä
20 jakelujännitteistä keskusta ja niiden kompensoinnin tehostamisella saavutetaan enintään lähes 7 MVAr loistehonkulutuksen pieneneminen. Kyseiset 10 kV lähdöt ja lisäkompensoinnin
tarpeet on eritelty tarkemmin liitteessä IX.
Jakelujännitteisessä kompensoinnissa kustannustekijä korostuu kompensointilaitteiden lisäyksen hajautuessa useaan keskukseen, joten on järkevää keskittyä lisäämään kapasiteettia suurimman hyödyn tarjoaviin keskuksiin. Tällaisissa keskuksissa yksittäisten muuntajasyöttöjen takana on mittaustietojen perusteella korkea loistehokulutus ja liitteen IX taulukko on järjestelty
juuri tällä periaatteella esittäen tärkeimmät loistehokapasiteetin lisäykset ensin. Liitteen taulukossa ehdotetut keskuskohtaiset kompensointikapasiteetin lisäykset perustuvat olettamaan tehojen tasaisesta jakautumisesta lähtöjen kesken, joten useampia muuntajia sisältävien lähtöjen
taakse kompensoinnin lisäämistä harkittaessa tulee suorittaa keskuskohtaisia lisämittauksia.

Liitteen IX taulukon mukaisesti pelkästään yhden keskuksen lähtöjä kompensoidessa saavutetaan 1,8 MVAr loistehonkulutuksen pieneneminen normaalissa tuotantovauhdissa ja jos otetaan
tarkasteluun vielä ainoa muu perustellusti 0,6 MVAr lisäkapasiteettia tarvitseva kahden keskuksen lähtö, niin päästään 3,0 MVAr kompensointikapasiteetin lisäykseen. Tämä ylittäisi
aiemmin arvioidun 2,4 MVAr minimirajan loistehomaksujen palautumisen edellyttämälle lisäkompensoinnille uudessa tehdasprosessissa ja se saavutettaisiin ehdotuksessa kompensointikapasiteetin 0,6 MVAr lisäyksellä viiteen keskukseen.
Kaksi kompensointia vaativaa keskusta ovat 400 V rakennussähkökeskuksia, joissa ei ole ennestään kompensointia ja joiden ottaman sähkön tehokerroin on nykyisellään huono. Näihin
tulee siten asentaa täydellinen kompensointilaitteisto virtamuuntajineen ja loistehosäätimineen.
Muut kolme keskusta ovat verrattain voimakkaasti kuormitettuja 690 V prosessisähkökeskuksia, joissa on ennestään 1,2 MVAr kompensointikapasiteetit. Näihin keskuksiin kompensointikapasiteetin lisäys on järkevää tehdä nykyisen kompensointilaitteen kompensointiportaiden kapasitanssia kasvattamalla ja muuttamalla loistehosäätimen kytkentäsekvenssiä kapasitanssimuutokset huomioivaksi.
Yliaaltoresonanssien kannalta on huomattavaa, että rakennussähkökeskuksia syöttävät 2 MVA
muuntajat muodostavat ehdotetun 0,6 MVAr kompensointikapasiteetin kanssa resonanssipiirin
tehdasverkkoon lähelle 7. yliaaltoa yhtälön 6.1 mukaisesti. Vastaavasti prosessisähkökeskusten
muuntopiirit muodostaisivat täydellä ehdotetulla 1,8 MVAr kompensoinnilla resonanssitaajuudet lähelle virran 5. yliaaltoa. Virran 5. yliaallon resonanssi voi olla erittäin haitallinen kondensaattoreiden keston kannalta, koska tehdasverkon 10 kV tasossa ei ole muita resonoivia piirejä
tällä taajuudella ja yksittäisen piirin resonanssivirrat voivat siten kasvaa suuriksi. Asennettavat
uudet kondensaattorit tulee siksi varustaa estokelalla ja prosessikeskuksissa myös olemassa olevat kondensaattorit on syytä vaihtaa samalla estokelallisiksi.
Loistehon siirron häviökustannusten pieneneminen on voimakkainta alhaisella tehokertoimella
toimivien rakennussähkökeskusten kompensoinnilla ja kokonaisuudessaan 3 MVAr loistehosiirojen pienenemisestä seuraavat tehohäviökustannuksien vuosittaisiski säästöiksi voidaan arvioida noin 4 k€/a. Toteutuskustannuksiltaan tällainen jakelujännitetason kompensointi on vaadittavien muutosten hajautetun luonteen vuoksi korkeahko, mutta sillä saadaan päätavoitteena
olevan loistehokulutuksen pienenemisen lisäksi muutettua osa tehtaan laajasta tehtaan kompensointikapasiteetista asianmukaisilla yliaaltosuojauksilla varustetuiksi ja siten pitkäikäisimmiksi.

7.2.6 Kompensointilaitteiden lisääminen 10 kV jännitetasolle
Lisäkompensointia voidaan toteuttaa myös keskitetysti 10 kV jännitetasossa. Keskitetty lisäkompensointi mahdollistaa kompensoinnin toteuttamisen yhdellä, suuren yksikkökoon laitteistolla jakelujännitetason monen pienikapasiteettisen kompensointilaitteen sijaan.
Tehdasverkon yliaaltojen kannalta suoraan 10 kV kiskoon kytkeytyvä kapasitanssi toimii pieniimpedanssisena kulkureittinä ja voi muodostaa sopivilla kapasitansseilla resonanssipiirejä kantaverkon tai tehdasverkon yliaaltolähteiden kanssa. Yhtälön 6.1 mukaisesti 7. yliaallon resonanssi kantaverkon kanssa muodostuu noin 7 MVAr kompensointikapasiteetilla ja vastaavasti
tehtaan muun verkon kanssa jo 0,6 MVAr kompensointikapasiteetilla. Näihin resonansseihin
tulee varautua käyttämällä estokeloilla varustettuja kondensaattoreita.
Tässä jännitetasossa kompensoinnin ei tarvitse myöskään olla useassa portaassa säädettävä,
koska kapasiteetti ei riitä kompensoimaan kaikkea loistehonkulutusta ja kompensointilaitteisto
olisi siten todennäköisesti lähes jatkuvasti käytössä täydellä kapasiteetilla. Kompensoinnin kytkentätoiminnan vaikutus ei ole yhtälön 6.2 mukaisten laskelmien mukaan 0,5 kV enempää 110
kV tasossa 3 MVAr loistehomuutokselle, eikä kompensoinnin ohjaus ei siten välttämättä vaadi
erityistä automaatiota koordinoimaan sitä esimerkiksi generaattorin jännitesäätäjän kanssa.
Kustannuksiltaan vertailun vuoksi 3 MVAr kokoisella kompensoinnilla tehohäviökustannukset
pienenevät noin 3 k€/a jakelumuuntajien tehohäviöiden jäädessä poistumatta tällä ratkaisulla.
Toisaalta keskitetty ja harvaportainen toteutus tuo säästöjä erityisesti kompensoinnin ohjauksessa hajautettuun nähden, mutta muutoin tarvittavat keskijännitekomponentit ovat vastaavia
pienjännitekomponentteja kalliimpia. Kompensoinnille on myös saatavissa vapaa 10 kV lähtö
kojeistosta 2 suojareleineen, joten tältä osin suuria kustannuksia ei synny. Kokonaisuuden kannalta keskitetty 10 kV kompensointi on hajautettua jakelujännitteistäkompensointia selkeämpi
ja yksinkertaisemmin liitettävissä tarvittaessa automaatiojärjestelmän ohjauksen piiriin.
7.3

Ylemmän tason jännitesäätö

Generaattorin tehokkaampi säätö ei nykyisellä käsin muutettavan asetusarvon ohjaustavalla ole
mahdollista, koska käsin tehtävän hienosäädön tarve olisi erityisesti tarkassa loistehotaseperusteisessa säädössä valtava. Automaatiojärjestelmään toteutetulla ohjelmalla säädön kuormittavuus saadaan pois operaattoreilta ja sen tarkkuus paranee merkittävästi. Säädin ohjaa generaattorin jännitteensäätäjää muuttamalla generaattorin napajännitteen asetusarvoa ja siihen voidaan

tarvittaessa liittää 10 kV kompensointilaitteiston ohjaus mukaan kasvattamaan tosiasiallisia generaattorin loistehon- ja jännitteensäätökapasiteetteja. Ylätason säädön tulee toimia hitaasti,
jotta se ei häiritse oleellisesti varsinaisen generaattorin jännitesäätäjän eikä varsikaan tämän
stabilointipiirin PSS toimintaa.
7.3.1 Tarvittavat mittaukset ja laskettavat pohjatiedot
Keskeisimmät tarvittavat pohjatiedot ylätason säädön toteutukselle ovat säädettävät suureet, eli
110 kV kytkinlaitoksen kiskojännite ja tehtaan loistehotase. Pääkiskon jännite on saatavilla,
mutta siinä on virhettä Fingridin mittaukseen nähden. Generaattorin ohjausjärjestelmän uudistuksen yhteydessä on selvitettävä mahdollisten dokumentoimattomien kuormien olemassaolo
kyseisessä signaalijohtimessa. Jos virhe ei selity muutoin, on sitä pidettävä tasovirheenä ja korjattava virhe ohjelmallisesti automaatiojärjestelmästä.
Loistehotase on tehtyjen laskutarkastelujen perusteella määritettävissä kahdella tapaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa käytetään tehtaan 10 kV tasossa olevia reaaliaikaisia virta- ja loistehomittauksia ja niihin lisätään mukaan virtojen avulla yhtälöllä 7.1 laskettavat 110/10 kV muuntajien loistehohäviöt. Toisessa vaihtoehdossa mitataan Fingridin laskutusmittauksilta tulevien
loisenergiapulssien välistä aikaa ja lasketaan niistä kyseisen aikavälin keskimääräiset loistehosiirrot 110 kV tasoon kaikkien lähtöjen summana. Pulssimittauksien reaaliaikaisuus ja siten
tarkkuus kärsii pulssivälin kasvaessa pienillä generaattorin tai kulutuksen loistehosiirroilla toimittaessa, joten laskennallinen arvo on parempi. Tarvittavia mittaustietoja ovat siten päämuuntajien syöttämät loistehot, sekä virrat ja generaattorin virta.
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Loistehotaseperusteinen säätötapa edellyttää myös loistehoreservikapasiteettivaatimusten seuraamista, joten säätimelle täytyy luoda generaattorin PQ-kaavion pohjalta malli, jonka perusteella voidaan tarvittaessa rajoittaa generaattorin loistehontuotanto sallitulle alueelle. Käytännössä malli kannattanee yksinkertaistaa murtoviivaksi, joka määritellään paloittain pätötehotuotannon funktiona. Tämän mallin toteuttamiseen tarvitaan generaattorin pätö- ja loistehomittaustiedot, jotka ovat saatavissa automaatiojärjestelmään generaattorin napajännitetasossa. Näihinkin mittauksiin sisältyy tarkasteluiden perusteella epätarkkuutta yhden virtamuuntajan näyttämän perustella. Virtamuuntajapiirin kunto tuleekin selvittää sopivan revision yhteydessä ja
tarkastaa erityisesti virtamuuntajan ja piirin taakkavastuksen kunto.

7.3.2 Toimintaperiaate vakiojännitesäädössä
Jänniteperusteisessa säädössä pääasiallinen säätövastuu on generaattorin jännitesäätimellä ja
sen nollaan asetettavalla loistehostatiikalla. Jännitesäädin pitää generaattorin napajännitteen vakiona ja ylemmän tason säädön tehtävänä on korjata jännitesäädön tavoitearvoa vain 110 kV
kytkinlaitoksen jännitteen poiketessa tavoitearvon ympärille asetetusta ikkunasta. Muutoin
ylemmän tason säätimen ei tarvitse tehdä mitään jännitesäätimelle. Operaattorin tulee voida
antaa ylemmän tason säätimelle jännitteen tavoitearvo ja sallitun jänniteikkunan raja-arvot,
sekä ikkunan ylittyessä tapahtuvan säädön voimakkuutta kuvaava hystereesi. Kuva 7.1 esittää
säädön toimintaperiaatetta. Tarvittaessa ylemmän tason säädin pitää myös olla ohitettavissa ja
jännitesäätäjän asetusarvo syötettävissä manuaalisesti.

Kuva 7.1

Ylemmän tason säätäjän toimintaperiaate vakiojännitesäädössä. Vasemmassa kuvassa on ylemmän tason säätäjän tuottaman asetusarvon vaste 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen vaihteluihin ja
oikealla on säädön tuottaman generaattorin loistehotuotannon vaste vastaavissa jännitteenmuutoksissa.

Kuvan mukaisesti kytkinlaitoksen kiskojännitteen ollessa lähellä tavoitearvoaan Utav , antaa ylätason säädin jännitesäätimelle tavoitearvoa vastaavan asetusarvon Uas . Kun kiskojännite kasvaa
tai pienenee asetettujen jänniteikkunan arvojen Uimin tai Uimax ohi, muuttaa säädin antamaansa
asetusarvoa hieman voimistaakseen generaattorin loistehotuotannon muutosta. Säädön stabilointiin tarvitaan myös hystereesiä Uhys , joka määrittää kuinka paljon jännitteen on palauduttava
ennen ohjauksen palauttamista edeltävään lukemaan tai muututtava lisää ennen siirtymistä seuraavaan. Kuvan tavalla toteutettaessa hystereesin suuruus vaikuttaa myös aktivoituvan säädön
jyrkkyyteen siten, että mitä pienempi on hystereesi, sitä jyrkemmin loistehontuotanto muuttuu
jännitteenmuutoksessa.
Hystereesin pienintä arvoa rajoittaa säädön stabiiliuus, sillä pienellä hystereesillä loistehotuotannon muutoksen aiheuttama jännitteenmuutos ylittää hystereesirajan ja säätö alkaa värähdellä
häiriten generaattorin jännitteensäätäjän toimintaa. Yhtälön 7.2 mukaisesti blokkimuuntajan

jännitteenalenema riippuvuus loisteonsiirrosta on noin 130 V/MVAr. Verkon jännitteenaleneman vaste loistehonsiirron muutoksiin on luvun 6.6.2 tarkastelujen mukaan normaalitilanteessa noin 100–130 V/MVAr, mutta se kasvaa poikkeavissa kytkentätilanteissa.
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Enocellin 10 kV kojeistojen suojaus on suunniteltu toimimaan tilanteessa, jossa vähintään Pamilon suunnasta tulee syöttö, joten samaa rajatapausta kannattaa käyttää myös hystereesin rajatapauksena. Taulukon 6.2 mukaisesti Pamilon suunnan suurin reaktanssi on 27 Ω ja tällöin
110 kV jännitteen riippuvuus loistehotaseesta on noin 245 V/MVAr. Jännitteensäätäjän asetusarvon muutos nostaa 110 kV kiskojännitettä nykytilassa enimmillään noin puolet asetusarvon
muutoksen 110 kV tasoon redusoidusta arvosta ja pelkällä Pamilon voimajohtoyhteydellä noin
kaksi kolmasosaa vastaavasta muutoksesta. Verkkomuutokset huomioiden pienin turvallisin
hystereesin arvo tulisi olla siten vähintään asetusarvon muutoksen 110 kV tasoon redusoidun
arvon suuruinen, joka on kaksinkertainen nykytilanteen normaaliin värähtelyrajaan verrattuna
ja jättää vielä viimeisessäkin normaalissa verkon käyttötilanteessa kolmanneksen hystereesivaraa.
Fingridin Uimaharjun 110 kV kytkinlaitokselle asennettavaa kondensaattoria ei tarvitse ottaa
jänniteperusteisessa säädössä huomioon lainkaan ylätason säätimessä, koska Fingridin tekemän
kompensoinnin kasvu pienentää vastaavasti generaattorin loistehotuotantoa blokkimuuntajan
yli vaikuttavan jännitteenaleneman pienentyessä. Ohjausten mahdollinen tarkempi koordinointitarve selviää kuitenkin vasta kyseisen projektin edetessä.
Tämä ohjaustapa on pääpiirteittäin Fingridin vaatimusten mukainen, koska pääasiallinen ohjaustapa on generaattorin liitinjännitteen vakiojännitesäätö. Ylemmän tason säätimen käyttö
110 kV jännitteen vaihtelujen rajoittamiseen edellyttää toki Fingridin hyväksynnän, mutta toimintatavan pitäisi olla täysin hyväksyttävä vastatessaan käytännössä loistehostatiikan pienentämistä määrätyn jännitevirheen jälkeen.
7.3.3 Toimintaperiaate loistehotasesäädössä
Loistehotaseeseen perustuvalla säädöllä toimiessaan ylemmän tason säätimellä on paljon suurempi rooli säädön toteutuksessa. Operaattori antaa tällöin loistehotaseelle ja 110 kV jännitteelle tavoiteikkunat, joissa ylemmän tason säädin pyrkii nämä suureet pitämään loistehoreser-

vikapasiteettivaatimusten puitteissa. Säätö toimii loistehostatiikalla nolla viritetyn jännitesäätäjän yläpuolella muuttaen tämän jännitteen asetusarvoa loistehotaseen virheen perusteella. Kuva
7.2 esittää säädön toimintaperiaatetta.

Kuva 7.2

Ylätason jännitesäädön toimintaperiaate ja säätömuutoksen määräytyminen loistehotaseperusteisessa säätötavassa. Vasemmanpuoleisessa kuvaajassa on kuvattu loistehosäädön mahdollinen toiminta-alue 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen ja sallitun loistehoikkunan rajaamana. Oikeanpuoleisessa kuvaajassa on esillä tarvittavan säätömuutoksen määräytyminen toimintapisteettä korjattaessa pisteestä A pisteeseen B.

Kuvan mukaisesti säädöllä on loistehotaseesta ja jännitteestä muodostuva toimintaikkuna,
jonka sisällä loistehotaseperusteinen säätö pyrkii pysymään. Säädön ikkuna on kaksiulotteinen,
mutta generaattorin jännitesäädöllä aikaansaatava muutos on yksiulotteinen pisteiden A ja B
kautta kulkeva suora, jonka todellinen sijainti kuvaajassa määräytyy tehtaan loistehonkulutuksen ja tehtaan näkemän kantaverkon jännitteen perusteella. Suoran AB kulmakerroin on verkon
käyttötilanteesta riippuen tyypillisesti 110–130 V/MVAr lukujen 6.6.2 ja 6.6.3 tarkastelujen
perusteella.
Kuvan mukaisessa säädössä suoritettava loistehotaseen muutos ΔQtase määritellään siten, että
jänniterajat ovat ehdottomat ja ikkunan sisällä toimintapiste sijaitsee mahdollisimman etäällä
ikkunan reunoista muodostaen oikeanpuoleiseen kuvaajaan siihen piirretyn murtoviivan. Tehtaan loistehotaseen ja jännitteen toimintapisteen ollessa pisteessä A säädin löytää leikkauspisteestä B uuden toimintapisteen, johon päästään muuttamalla loistehotasetta ΔQtase määräämän
arvon.
Ennen loistehontuotannon muutosta säädin huomioi blokkimuuntajan loistehohäviön muutoksen tuotannon muutoksessa ja ottaa sen huomioon generaattorin loistehotuotanto-ohjetta määritettäessä. Tämän jälkeen tarkistetaan generaattorin loistehotuotantokapasiteetin riittävyyden
loistehotuotannon muutokseen ja tarvittaessa rajoitetaan tai kokonaan estetään loistehotuotannon säädön muutos. Lopullinen loistehotuotannon muutos käännetään jännitesäätäjän asetusarvon muutokseksi jänniteperusteisen säädön hystereesitarkastelusta saadulla kertoimella 260

V/MVAr. Kuvassa 7.3 on kuvattu vielä koko säätöperiaate yksinkertaistetun lohkokaavion
avulla.

Kuva 7.3

Loistehotaseperusteisen ylätason säädön yksinkertaistettu lohkokaavio

Loistehosäädön hitaus saavutetaan toteuttamalla säätö määrävälein, kuitenkin riittävän usein
kyetäkseen reagoimaan tehtaan loistehonkulutuksen, generaattorin pätötehotuotannon muutosten ja verkon jännitteenmuutosten aiheuttamiin loistehotaseen vaihteluihin ja pitämään tunnin
keskitehon asetetussa ikkunassa. Sopiva aikaväli voisi olla esimerkiksi 2 minuuttia, jolloin säätöä tehdään 30 kertaa tunnin aikana. Tällöin säätö reagoi muutoksiin nopeasti häiritsemättä liikaa varsinaisen jännitesäätäjän omia nopeita säätötoimintoja.
Fingridin kondensaattorilla ei pitäisi olla mitään vaikutusta loistehotaseperusteisen säädön toimintaan, koska tehtaan normaalissa tuotantovauhdissa ja generaattorin ollessa verkossa tehtaan
kokonaisvaikutus kytkinlaitoksen jännitteeseen on jännitettä nostava. Tällöin verkkohäiriöitä
lukuun ottamatta ei kondensaattorin tulisi olla lainkaan verkossa. Jos kyseinen kondensaattori
kuitenkin on verkossa, nousee kytkinlaitoksen jännite ja ehdotettu ohjaustapa pudottaisi generaattorin vakiojännitesäädölle estäen loistehoikkunassa pysymisen.
Ehdotettu loistehotaseperusteinen säätötapa pyrkii ottamaan Fingridin vaatimukset generaattorin loistehokapasiteetista ja säädöstä huomioon, sekä varmistamaan loistehoreservikapasiteetin
aisanmukaisen aktivoitumisen ensisijaisen säätökohteen ollessa kuitenkin tehtaan loistehotase.
Kyseessä on kuitenkin erittäin haastava säätökohde siirrettäviin tehoihin nähden alhaisen kantaverkon jäykkyyden johdosta, joten molempien tavoitevaatimusten jatkuva täyttyminen ei todennäköisesti ole mahdollista. Kuvattu taseperusteinen säätötapa on kuitenkin toimiva kompromissi, mutta sen käyttöönoton vaihtoehdoista tulee neuvotella Fingridin kanssa mahdollisessa
loistehomaksujen uudelleenkäyttöönottotilanteessa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tehtyjen havaintojen ja mittausten perustella Enocellin tehtaan loistehonhallinnan suurin haaste
on sovittaa aiemmin loistehotaseen perusteella toteutettu generaattorin jännitesäätötapa nykyiseen 110 kV jänniteperusteiseen säätöön. Lisäksi lähitulevaisuudessa tehtaalla suoritettavat
prosessimuutokset rajoittavat generaattorin kompensointikykyä, jolloin loistehotaseen hallinta
muodostuu toiseksi haasteeksi loistehomaksujen mahdollisessa palautumistilanteessa tehtaalle.
Kompensoinnin puolella keskeisin puute tällä hetkellä on vajaa yliaaltojen suodatus ja tästä
seuraavat 7. yliaallon resonanssitilanteet 690 V prosessisähkökeskuksissa.
8.1

Jännitesäädön kehittäminen

Uimaharjun 110 kV kytkinaseman jännitteen säädön vaikeudet johtuvat verkon siirtojohtojen
kuormitusvaihteluista ja tehdasprosessin vuorokaudensisäisistä sähkönkulutusvaihteluista johtuvista jännitevaihteluista sekä generaattorin jännitesäätäjän loistehotasesäädölle paremmin sopivaksi viritetystä loistehostatiikasta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena Uimaharjun kytkinlaitoksen vuorokaudensisäinen jännitevaihtelu on noin 3 kV vaeltaen jännitealueella 116–
122 kV. Fingridin edellyttämä jännitteensäätö noin 118 kV tasolle edellyttää siten tehtaan generaattorin jännitesäätäjän asetusarvon tiheää muuttamista käsin pahimpien jännitevaihtelujen
rajoittamiseksi. Nykyisen jännitesäätäjän epätarkasta painikepohjaisesta säätötavasta johtuen
tämä toiminta sisältää myös huomattavan ylisäätämisen riskin lisäten myöhempää säätötarvetta.
Ensimmäisenä kehitystoimenpiteenä generaattorin jännitesäätäjän loistehostatiikka tulee muuttaa nykyisestä noin 6 % arvosta Fingridin ohjeen mukaiseen 0 % arvoon. Tällä toimenpiteellä
yksistään rajoitetaan voimakkaasti Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen vaihteluja
jännitesäätäjän hyödyntäessä tehokkaammin generaattorin loistehotuotantokapasiteettia jännitevaihtelujen tasaamiseen. Jäljelle jäävä säädön jännitevirhe syntyy blokkimuuntajan jännitteenalenemasta, joka voi kuormitusvirran muutoksista riippuen aiheuttaa edelleen ajoittaista tarvetta säätää jännitteen asetusarvoa.
Käsisäädön tarve saadaan minimoitua toteuttamalla vielä jännitesäätäjälle ylätason jännitesäätö. Kuvassa 7.1 esitetyllä toimintaperiaatteella toimivassa ylätason säädössä automaatiojärjestelmä korvaa nykyisen käsisäädön pääasiallisena jännitteensäätötapana ja rajoittaa 110 kV
kytkinlaitoksen jännitteen vaihtelut tarvittaessa koko generaattorin jännitteensäätökapasiteetin

voimin operaattorin asettelemien rajojen sisään. Ylätason säädön toimintaperiaate on jännitepohjaisessa säädössä yksinkertainen ja kaikki tarvittavat mittaustiedot ovat jo olemassa automaatiojärjestelmässä, joten säädön käyttöönottaminen ei aiheuta merkittäviä kustannuksia.
Jännitteensäätökapasiteettia eli loistehon tuotanto- ja kulutuskapasiteettia tehtaan generaattorilla on riittävästi ja vaikka lähitulevaisuuden verkkomuutokset pienentävät loistehosiirtojen
vaikutusta 110 kV kytkinlaitoksen kiskojännitteeseen ja tehtaan prosessimuutokset rajoittavat
generaattorin loistehotuotantokapasiteettia, niin säätökapasiteetti riittää pahimmassakin tapauksessa muuttamaan tehtaan ja verkon välisen sähkönsiirron jännitevaikutuksen 0,5 kV nostavaksi tai 3 kV laskevaksi. Nämä säätörajat riittävät hyvin rajoittamaan Uimaharjun 110 kV
jännitteen tyypillistä vaihtelua.
8.2

Loistehonhallinnan parantaminen

Kompensoinnin kehittämiselle ei ole välitöntä tarvetta niin kauan, kun Fingrid ei peri loistehomaksuja Enocellin tehtaalta siirtäessä pätötehoa kantaverkkoon. Kompensoinnin kehittäminen
ainoastaan generaattorin tai turbiinin häiriöitä varten ei puolestaan ole perusteltua tarvittavan
kompensointikapasiteetin suuren kustannuksen vuoksi ja koska kyseisissä tilanteissa loistehomaksuja ei peritä kahden ensimmäisen viikon aikana häiriön alusta. Yliaaltovirtojen suhteellisen tasainen jakautuminen usealle keskukselle rajoittaa yliaaltoresonanssista syntyvän virran
hyväksyttävälle tasolle, eikä ilmiö siten edellytä välittömiä toimenpiteitä. Ainoa kompensoinnin kehittämisellä saavutettava välitön hyöty on generaattorin jännitteensäätöikkunan siirtyminen ylöspäin ja yhdistettynä ylemmän tason säätöön myös ikkunan kasvaminen, jolle voi tulla
tarvetta generaattorin jännitesäätöikkunan pienentyessä prosessi- ja verkkomuutosten seurauksena.
Jos loistehomaksujen perintää palataan lähitulevaisuudessa, päällimmäiseksi haasteeksi muodostuu loistehotaseen säätö generaattorin jännitesäätäjän avulla. Käsin toteutettava säätö Fingridin ohjeen jännitteensäätäjän loistehostatiikalla 0 % kuormittaa operaattoreita erittäin paljon
ja johtaa herkästi loistehoikkunan ylityksiin tai generaattorin loistehoreserviksi varattavan kapasiteetin käyttöön. Ylemmän tason loistehosäätö esimerkiksi kuvissa 7.2 ja 7.3 esitetyllä toimintatavalla pystyy säätämään loistehotasetta itsenäisesti parhaalla mahdollisella tavalla ja
poistamaan käsisäädön tarpeen.
Tarkastelun perusteella generaattorin kompensointikapasiteetti ei kuitenkaan riitä tehtaan prosessimuutosten jälkeen pitämään tehtaan loistehotasetta kaikissa olosuhteissa loistehoikkunan

sisällä ja arvioitu lisäkompensoinnin tarve on tällöin vähintään 2,4 MVAr. Tätä kapasiteettivajetta on kaikkein helpoin lähteä kuromaan kiinni 10 kV jakelussa suoritettavilla kytkentämuutoksilla, joilla saavutetaan noin 0,7 MVAr vähennys loistehonkulutuksessa. Tämän jälkeen
toiseksi edullisin ratkaisu on hyödyntää yksittäisisät keskuksista löytyviä kompensoinnin ylikapasiteetteja tehokkaammin loistehontuotannossa. Tehokkaammalla hyödyntämisellä saadaan
arviolta noin 2 MVAr loistehotaseen paraneminen, eli näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu
kokonaisvaikutus riittää korjaamaan tehtaan loistehotaseen ikkunaan ilman investointeja.
Jos loistehotasetta katsotaan tarpeelliseksi kasvattaa edelleen lisäämällä kompensointikapasiteettia, keskitetty 10 kV jännitetasolle toteutettava säätö tarjoaa selkeitä etuja hajautetun kompensointiin lisäämiseen nähden. Näitä etuja ovat helppo liitettävyys automaatiojärjestelmään
ohjaukseen ja tarvittaessa ylätason säätöön generaattorin jännitesäätäjän kanssa, uusi laitteisto
jolla ei ole nykyiseen hajautettuun kompensointiin nähden yhtä pahoja tila- ja kapasiteettirajoitteita ja yliaaltosuojaus voidaan toteuttaa uusimatta nykyistä kompensointikapasiteettia laajennuksen yhteydessä. Heikkoutena 10 kV tason kompensoinnilla on todennäköisesti hinta erityisesti pienimuotoisen lisäkompensoinnin tapauksessa, mutta suuremmalla kokonaiskapasiteetilla monikäyttöisyyden tuomat edut ja pienenevät kustannuserot puoltavat ratkaisua.
8.3

Muita huomioon otettavia havaintoja

Uimaharjun sahan sähkönkäytön tarkastelu ei kuulu tämän työn päärajauksen piiriin, mutta mittauksista on havaittavissa sahan olevan tehdasalueen yksittäinen loistehonkuluttaja noin 2,5
MVAr loistehon hetkellisellä kulutuksella, joka yhdessä sähkönkulutuksen tehokertoimen 0,87
kanssa viittaa hyvin vähäiseen tai jopa kokonaan puuttuvaan loistehon kompensointiin sahalla.
Mahdollisessa loistehomaksujen palautumistilanteessa voisi siten olla perusteltua pohtia sähköntoimitussopimusten puitteissa vaatimuksia kompensoinnin kehittämiseen sahalla tai loistehomaksujen kustannusjaosta esimerkiksi loistehonkulutusten suhteessa Enocellin tehtaan ja Uimaharjun sahan kesken. Nykyisellään tätä ei tehdä sahan lähdöstä puuttuvan loisenergiamittauksen vuoksi, joten toiminta edellyttää uuden mittarin asennusta.
Tarkastusmittauksissa havaittiin virhettä tehtaan käyttämässä 110 kV kytkinlaitoksen kiskojännitemittauksessa ja generaattorin yhden vaiheen virtamittauksessa, joiden seurauksena tehtaan
automaatiojärjestelmä ja generaattorin tahdistuslaitteisto näkevät 110 kV jännitteen noin 0,7
kV todellista alempana sekä generaattorin pätö- ja loistehomittaukset näyttävät todellista pienempiä lukemia. Pätötehomittauksen lukema on normaalilla tuotantoteholla noin 2 MW todellista pienempi ja loistehomittauksen lukemassa on vastaava tehokertoimesta riippuva virhe.

Jännitemittauksen syy on saatu tarkasteluissa rajattua 110 kV kytkinlaitoksen ja turbiinin laitetilassa olevan tahdistuskaapin välisen jännitemuuntajan toisiojännitteen signaalijohtimen jännitteenalenemaksi, mutta tehtaan puoleisissa tarkasteluissa ei löytynyt jännitteenalenemaa aiheuttavaa kuormitusta. Tarkastelua vaikeuttaa kyseisten signaalijohtimien puutteellinen dokumentaatio niiden sijaitessa kytkinlaitoksen rakentaneen Imatran Voiman ja Enocellin tehtaan
välisellä omistusrajalla. Jännitevirhettä voidaan pitää paremman tiedon puutteessa tasovirheenä, joka voidaan korjata automaatiojärjestelmään.
Generaattorin virtamittauksen virhe johtuu todennäköisesti virtamuuntajan mittauspiiriin vaikuttavasta ulkoisesta häiriöstä, jonka tarkempi selvittäminen edellyttäisi lisämittauksia ja tarvittaessa piirin kunnon ja johdotusten laajaa tarkastusta. Jos virhelähdettä ei voida poistaa, voidaan virtavirheen aiheuttamia tehovirheitä korjata automaatiossa virrasta ja sen vaihekulmavirheestä riippuvilla korjauskertoimilla.
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YHTEENVETO

Enocellin sellutehtaan sijainti laajan 110 kV Pohjois-Karjalan kantaverkon suurimpana sähkönkäyttäjänä ja -tuottajana tekee tehtaan loistehonhallinasta merkittävän alueellisessa jännitteensäädössä. Generaattorin pääasiallinen säätötapa on ollut elokuuhun 2017 asti tehtaan loistehotaseperusteinen säätötapa ja tämän jälkeen tehtaan kantaverkkoon liittävän Uimaharjun 110 kV
kytkinlaitoksen jännitteen perusteella tapahtuva säätö Fingridin vapautettua tehtaan loistehomaksuista. Säätötavan vaihto synnytti tarpeen selvittää tehtaan loistehosäädön nykytila ja soveltuvuus jännitesäätöön.
Tehdyssä tutkimuksessa keskityttiin tehtaan ja kantaverkon välisten pätö- ja loistehosiirojen
vaikutuksien määrittämiseen Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen jännitteessä tehtaan erilaisilla
tuotantoskenaarioilla. Lisäksi tarkasteltiin laajemmin tehtaan loistehonhallinnan nykyistä toteutusta ja sen puutteita, sekä vaikutuksia tehtaan kykyyn säätää jännitettä tai tehtaan loistehotasetta kantaverkkoyhtiö Fingridin ohjeiden mukaisesti. Tutkimuksessa myös arvioitiin lähitulevaisuuden Pohjois-Karjalan kantaverkkoinvestointien ja tehtaalla tehtävien muutosinvestointien vaikutuksia tehtaan säätökykyjen kehitykseen. Käytettävää tutkimusaineistoa kerättiin tehdasautomaatiojärjestelmän tiedonkeruulaitteiden aineistoa, joiden keskeisimpien mittaustietojen oikeellisuus varmistettiin tarkistusmittauksin. Lisäksi suoritettiin mittauksia tehtaan kahdella 10 kV kojeistolla tarkoituksena täydentää automaatiojärjestelmän mittaustietoja tehtaan
loistehonkulutuksen jakautumisesta, loistehon kompensoinnin puutteista ja virran ja jännitteen
yliaalloista 10 kV jännitetasossa.
Tarkastelun tuloksina voidaan todeta tehtaan loistehonhallinnan olevan tyydyttävällä tasolla.
Merkittävin puute on generaattorin jännitesäätäjän loistehostatiikan korkeahko 6 % asetusarvo,
joka rajoittaa yhdessä blokkimuuntajan korkean impedanssin kanssa liikaa jännitteensäätäjän
kykyä reagoida loistehontuotannon muutoksilla 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen muutoksiin.
Jännitteensäätäjän käsisäädön vähentämiseksi on lisäksi järkevää toteuttaa automaatiojärjestelmään ylemmän tason säätö generaattorin jännitesäätäjälle, joka varmistaa jännitteen pysymisen
halutussa ikkunassa alueen suuresta luontaisesta jännitevaihtelusta huolimatta. Samaan ylätason säätöön kannattaa toteuttaa myös loistehotaseperusteinen säätö, joka auttaa välttämään loistehoikkunan ylityksiä loistehomaksujen mahdollisessa palautumistilanteessa.
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LIITE I: GENERAATTORIN ABB UNITROL M-JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄN PIIRIKAAVIO

LIITE II: 10 KV KOJEISTON 1 KOMPENSOINTILAITTEET

Kojeistolähtö
3
KT1
4
JVK
6
KT2
9

KL1

10

VA1

11

KU1 #1

12

PUA

14

KU1 #2

15

Rakennus
Yhteensä

Keskustunnus
+741F342
+691E342
+742F342
+742F351
+632F342
+632F352
+632F362
+633F342
+633F362
+633F382
+681F345
+681F355
+711E342
+711F345
+681D343
+681E366
+681E393
+630M362
+742M372

Kompensoinnin toteutustapa
Kompensointikapasiteetti
Ei kompensointia
0 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Kompensointilaite 1 x 250 kVAr
250 kVAr
Yliaaltosuodattimet 1 x 5. & 1 x 7.
569 kVAr
Kompensointilaite 2 x 300 kVAr
600 kVAr
Kompensointilaite 2 x 300 kVAr
600 kVAr
Kompensointilaite 1 x 300 kVAr
300 kVAr
Kompensointilaite 3 x 300 kVAr
900 kVAr
Kompensointilaite 12 x 50 kVAr
600 kVAr
Kompensointilaite 6 x 50 kVAr
300 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Kompensointilaite 12 x 50 kVAr
600 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
7,1 MVAr

LIITE III: 10 KV KOJEISTON 2 KOMPENSOINTILAITTEET

Kojeistolähtö
2
PU2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

Keskustunnus
+610E352
+610E362
PU2 Tamu
+610E382
PU2 Rakennus
+610M342
SK2 #1
+764E342
+764E344
SK2 #2
+764H346
+764E348
SK2 Rakennus
+746M350
HA2
+761E342
KS2, MU2 & SPK +765E342
+767E342
SK2 Syve 1
SK2 Syve 2
TU2
+747F344
HAK2
+614H342
KE2
+641E342
+641E344
PE2
+642E342
+643E342
VA2
+643E344
+643E346
KL2 Tamu
+642H344
KL2 Rakennus
+642M346
KU2
+682E344
+682E346
KU2 Tamu
+682H342
+682E348
KU2 Rakennus
+682M352
KT2 Syve
Yhteensä

Kompensoinnin toteutustapa
Kompensointikapasiteetti
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Yliaaltosuodattimet 2 x 5. & 1 x 7.
717 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Yliaaltosuodattimet 2 x 5. & 1 x 7.
849 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Yliaaltosuodattimet 2 x 5. & 2 x 7.
1042 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Yliaaltosuodattimet 1 x 5. & 1 x 7.
325 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Kompensointilaite 24 x 50 kVAr
1200 kVAr
Yliaaltosuodattimet 2 x 5. & 1 x 7.
540 kVAr
Yliaaltosuodattimet 2 x 5. & 1 x 7.
849 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
Ei kompensointia
0 kVAr
22,3 MVAr
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LIITE IV: 10 kV KOJEISTO 2:N MITTAUSTULOKSET

10 kV Kojeisto 2, Osa 1
Lähtö

Selite

U RMS [kV]

I RMS [A]

DPF

P [MW]

Q [MVAr]

THDr U [%]

THDr I [%]

Särövirta [A]

2

PU2

10,46

104,8

0,95

1,79

0,59

2,9

11,6

12,2

3

PU2 Tamu

10,46

40,4

1,00

0,70

0,00

2,9

30,0

12,1

4

PU2 Rakennus

10,46

19,2

0,91

0,31

0,14

2,9

10,0

1,9

5

SK2 #1

10,46

142,4

1,00

2,57

0,00

2,9

7,0

10,0

6

SK2 #2

10,46

145,6

1,00

2,63

0,00

2,9

6,2

9,0

7

SK2 Rakennus

10,46

64,8

0,79

0,93

0,72

2,9

1,5

1,0

8

HA2

10,43

90,8

0,95

1,55

0,51

2,9

7,0

6,4

9

KS2, MU2 & SPK

10,43

77,6

0,99

1,39

0,20

2,9

5,0

3,9

10

SK2 Syve 1

10,43

0,0

-

-

-

2,9

-

-

11

SK2 Syve 2

10,43

125,4

0,91

2,06

0,94

2,7

4,4

5,5

12

TU2

10,43

18,0

0,61

0,20

0,26

2,8

4,0

0,7

13

Lähtö Kojeistolle 1

10,43

1124,0

0,91

18,46

8,41

2,8

3,9

43,8

15

Osan 1 syöttö

10,43

1875,0

0,94

31,83

11,55

2,6

3,0

56,3

2 (2)

10 kV Kojeisto 2, Osa 2
Lähtö

Selite

U RMS [kV]

I RMS [A]

DPF

P [MW]

Q [MVAr]

THDr U [%]

THDr I [%]

Särövirta [A]

30

KT2 Syve

10,43

31,2

0,86

0,48

0,29

2,9

7,0

2,2

27

KU2 Rakennus

10,39

45,6

0,85

0,70

0,43

2,8

1,7

0,8

26

KU2 Tamu

10,41

88,0

1,00

1,58

0,00

2,9

10,0

8,8

25

KU2

10,43

216,0

0,99

3,85

0,55

2,9

7,8

16,8

24

KL2 Rakennus

10,43

46,4

0,80

0,67

0,50

2,9

1,7

0,8

23

KL2 Tamu

10,46

46,4

0,99

0,81

0,12

2,6

24,0

11,1

22

VA2

10,46

184,0

0,99

3,30

0,47

2,6

3,9

7,2

21

PE2

10,46

166,4

0,94

2,83

1,03

2,6

3,9

6,5

20

KE2

10,46

88,0

1,00

1,59

0,00

2,6

5,8

5,1

19

HAK2

10,46

0,0

-

-

-

2,6

-

-

18

Osan 2 syöttö

10,46

860,0

0,98

15,26

3,10

2,6

2,9

24,9

LIITE V: 10 kV KOJEISTO 1:N MITTAUSTULOKSET

Lähtö

Selite

U RMS [kV]

I RMS [A]

DPF

P [MW]

Q [MVAr]

THDr U [%]

2

Saha

10,39

298,8

0,87

4,68

2,65

2,8

THDr I [%] Särövirta [A]
2,0

6,0

3

KT1

10,39

1,8

0,20

0,00

0,02

2,8

73,0

1,3

4

JVK

10,43

118,0

1,00

2,12

0,00

2,8

10,0

11,8

6

KT2

10,43

90,6

0,86

1,40

0,83

2,7

6,7

6,1

9

KL1

10,36

142,8

0,93

2,38

0,94

3,6

4,0

5,7

10

VA1

10,36

129,0

0,97

2,24

0,56

3,6

4,1

5,3

11

KU1 #1

10,36

88,8

0,99

1,57

0,22

3,5

6,2

5,5

12

PUA

10,43

52,2

0,96

0,89

0,26

2,7

20,0

10,4

14

KU1 #2

10,43

136,8

0,90

2,22

1,08

3,2

2,10

2,87

15

Rakennus

10,46

28,8

0,96

0,50

0,15

2,6

6,0

1,7

13

Syöttö Kojeistolta 2

10,43

920,0

0,92

15,28

6,51

3,3

4,2

38,6

LIITE VI: ENOCELLIN TEHTAAN GENERAATTORI 2:N PQ-KAAVIO
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LIITE VII: TEHTAAN LOISTEHOTASEEN LASKENTAOHJELMA

(*Stora Enso Oyj Enocellin sellutehtaan loistehotaseen ja sen verkkovaikutusten mallintamiseen laadittu Wolfram Mathematica-työkirja*)
(*Tekijä: Niko Suni*)
(*Laskennassa käytettävän muunnosvakion määrittely*)
NN=11.42857;
(*Blokkimuuntajan muuntosuhde*)
(*Laskennan lähtötietoina annettavien tehojen ja generaattorin napajännitteen määrittelyt*)
Sg=(13+39*i)*1000000;
(*Generaattorin pätö- ja loistehontuotanto*)
Sp1=(5+2*i)*1000000;
(*Päämuuntaja 1:n tehtaalle syöttämä teho*)
Sp2=(47.5+17*i)*1000000;
(*Päämuuntaja 2:n tehtaalle syöttämä teho*)
Ug=10600*NN/Sqrt[3];
(*Generaattorin napajännite 10 kV jännitetasossa, joka redusoidaan 110 kV jännitetasoon vaihejännitteeksi*)
(*Laskennassa vakioina pysyvien Impedanssien määrittelyt:*)
Zblk = (0.237+15.63*i);
(*Blokkimuuntajan oikosulkuimpedanssi*)
Zv = (4.34+12.70*i);
(*Verkon alempi oikosulkuimpedanssi*)
Zpm1 = (3.60+74.86*i);
(*Päämuuntaja 1:n oikosulkuimpedanssi*)
Zpm2 = (0.736+27.77*i);
(*Päämuuntaja 2:n oikosulkuimpedanssi*)
(*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------*)
(*Laskentaosa alkaa*)
(*Uimaharjun 110 kV kytkinlaitoksen virtoja kuvaava yhtälöryhmä ja sen ratkaiseva funktio*)
Ratkaisut=Solve[{
Ig+Iv+Ip1+Ip2==0,
(*Kirchoffin virtalain mukaisesti kytkinlaitoksen kautta kulkevien virtojen summa on nolla*)
Conjugate[Ig]==Sg/Ug/3,
(*Generaattorin virta on tosiasiassa vakio, koska sekä jännite, että teho tunnetaan*)
Conjugate[Ip1]==-Sp1/(Ug-Zblk*Ig+Zpm1*Ip1)/3,
(*Päämuuntajien virroille täytyy jännite kirjoittaa generaattorijännitteen avulla*)
Conjugate[Ip2]==-Sp2/(Ug-Zblk*Ig+Zpm2*Ip2)/3},
(*Yhtälöt on muotoiltu näin, koska ohjelma ei pystynyt muuten iteroimaan virrasta riippuvaa virtaa*)
{Ig,Iv,Ip1,Ip2}];
(*Ratkaistavat muuttujat: Generaattorin, Verkon ja Päämuuntajien lähtöjen virrat. Positiivinen suunta virroilla on kytkinlaitokseen päin*)
(*Yhtälöryhmälle löytyy kaksi tai neljä mahdollista ratkaisua päämuuntaja 1:n verkossa olosta riippuen.*)
(*Havaintojeni perusteella väärissä vastauksissa jokin virta on yli 800 A, jota ei normaalioissa esiinny.*)
(*Valitaan käytettäväksi ratkaisuksi se, jolla kaikki virrat ovat alle tämän rajan*)
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(*Testataan ratkaisuvaihtoehtojen virtojen arvoja ja asetetaan vaatimukset täyttävä ratkaisu muuttujaan Virrat*)
If[(Abs[Ig] > 800) || (Abs[Iv] > 800) || (Abs[Ip1]> 800) || (Abs[Ip2] > 800) /. Ratkaisut[[1]],,Virrat=Ratkaisut[[1]]]
If[(Abs[Ig] > 800) || (Abs[Iv] > 800) || (Abs[Ip1]> 800) || (Abs[Ip2] > 800) /. Ratkaisut[[2]],,Virrat=Ratkaisut[[2]]]
If[(Abs[Ig] > 800) || (Abs[Iv] > 800) || (Abs[Ip1]> 800) || (Abs[Ip2] > 800) /. Ratkaisut[[3]],,Virrat=Ratkaisut[[3]]]
If[(Abs[Ig] > 800) || (Abs[Iv] > 800) || (Abs[Ip1]> 800) || (Abs[Ip2] > 800) /. Ratkaisut[[4]],,Virrat=Ratkaisut[[4]]]
(*Ratkaistaan jännitteet nyt tunnettujen virtojen avulla*)
(*Yhtälöiden lopussa oleva /.Virrat -merkintä ohjaa ohjelmaa sijoittamaan yhtälöryhmästä ratkaistut virtojen arvot yhtälön virtamuuttujien tilalle*)
Uk=Abs[Ug-Ig*Zblk]; /.Virrat
(*Lasketaan 110 kV kiskon jännite blokkimuuntajan jännitehäviön avulla*)
\[Theta]k =Arg[Ug-Ig*Zblk]; /.Virrat
(*Lasketaan 110 kV kiskolle myös vaihekulmaero generaattorijännitteen suhteen*)
Uv=Abs[Ug-Ig*Zblk+Iv*Zv]; /.Virrat
(*Lasketaan kuvitteellisen jäykän verkon jännite jännitehäviöiden ja generaattorijännitteen avulla*)
Uh = Abs[Uk-Uv];
(*Määritetään absoluuttisten jännitteiden avulla vielä jännitteenalenemat verkossa*)
Ublk = Abs[Ug-Uk];
(*ja blokkimuuntajassa*)
(*Tulostetaan jännitteet selitteineen 110 kV tasoon redusoituna ja ilmoitetaan ne pääjännitteinä laskennassa käytettyjen vaihejännitteiden sijaan*)
Row[{"Verkon jännite: ", Uv*Sqrt[3], " V"}]
Row[{"Jännitteenalenema verkossa: ", Uh*Sqrt[3], " V"}]
Row[{"Kiskon jännite: ", Uk*Sqrt[3], " V"}]
Row[{"Jännitteenalenema blokkimuuntajassa: ",Ublk*Sqrt[3], " V"}]
Row[{"Generaattorin jännite: ", Ug*Sqrt[3], " V"}]
Row[{}]
(*Jaetaan lähtötietona annettu generaattorin teho pätö- ja loistehoihin*)
Pg =Re[Sg]/1000000;
Qg=Im[Sg]/1000000;
(*Lasketaan muuntajien loistehohäviöt virtojen ja impedanssien avulla*)
Qhblk=3*Im[Zblk]*Abs[Ig]^2/1000000; /.Virrat
(*Muuntajan loistehonkulutus on virran neliön ja muuntajan reaktanssin kolminkertainen tulo*)
Qhpm1=3*Im[Zpm1]*Abs[Ip1]^2/1000000; /.Virrat
(*Tulokset muunnetaan megavareiksi muiden tehojen tapaan*)
Qhpm2=3*Im[Zpm2]*Abs[Ip2]^2/1000000; /.Virrat
(*Lasketaan erikseen päämuuntajien ottamat pätö- ja loistehot laskettujen virtojen ja 110 kV kytkinlaitoksen jännitteen avulla*)
(*Laskennassa täytyy huomioida kiskojännitteen vaihekulman muutos virtojen 'nollakulmana' käytettävän generaattorijännitteen suhteen*)
Ppm1=-3*Uk*Abs[Ip1]*Cos[Arg[Ip1]-\[Theta]k]/1000000; /.Virrat
Qpm1=3*Uk*Abs[Ip1]*Sin[Arg[Ip1]-\[Theta]k]/1000000; /.Virrat

(*Muuntajan ottama pätöteho on kiskon vaihejännitteen ja muuntajan ottaman virran*)
(*kolminkertainen tulo, joka kerrotaan vielä jännitteen ja virran välisen kulman cosinilla*)

Ppm2=-3*Uk*Abs[Ip2]*Cos[Arg[Ip2]-\[Theta]k]/1000000; /.Virrat
Qpm2=3*Uk*Abs[Ip2]*Sin[Arg[Ip2]-\[Theta]k]/1000000; /.Virrat

(*Loisteho on muuten sama, mutta jännitteen ja virran tulo kerrotaan sinillä cosinin sijaan*)

3 (3)

(*Verkkoon siirrettävät tehot Pv ja Qv saadaan laskettua muiden tunnettujen tehojen summana*)
(*Tehokulmayhtälö ei sovellu, koska johtojen vastapäiden todellinen jännite ja vaihekulma eivät ole tiedossa*)
Pv=Pg-Ppm1-Ppm2;
Qv=Qg-Qhblk-Qpm1-Qpm2;
(*Tulostetaan laskennan tehot selitteineen*)
Row[{"Generaattorin tuottama pätöteho: ", Pg, " MW"}]
Row[{"Generaattorin tuottama loisteho: ", Qg, " MVAr"}]
Row[{"Blokkimuuntajan Loistehohäviö: ", Qhblk, " MVAr"}]
Row[{}]
Row[{"Päämuuntaja 1:n ottama pätöteho: ", Ppm1, " MW"}]
Row[{"Päämuuntaja 1:n ottama loisteho: ", Qpm1, " MVAr"}]
Row[{"Päämuuntaja 1:n Loistehohäviö: ", Qhpm1, " MVAr"}]
Row[{}]
Row[{"Päämuuntaja 2:n ottama pätöteho: ", Ppm2, " MW"}]
Row[{"Päämuuntaja 2:n ottama loisteho: ", Qpm2, " MVAr"}]
Row[{"Päämuuntaja 2:n Loistehohäviö: ", Qhpm2, " MVAr"}]/
Row[{}]
Row[{"Pätöteho verkkoon: ", Pv, " MW"}]
Row[{"Loisteho verkkoon: ", Qv, " MVAr"}]
Row[{}]
(*END OF FILE*)

LIITE VIII: TEHTAAN LOISTEHOLASKENTAOHJELMAN TULOSESIMERKKI

LIITE IX: LISÄKOMPENSOINTITARPEET JAKELUJÄNNITETASON SÄHKÖKESKUKSISSA

10 kV
Kojeisto

Lähtö

Selite

Lähdön syöttämät
muuntajat
[kpl]
1

Mitattu loistehon- Nykyinen kompensoinnin
kulutus
kapasiteetti
[MVAr]
[MVAr]
0,72
0

Ehdotettu lisäLisäys Kumulatiivinen
kompensointi yhteensä
lisäys
[MVAr] [MVAr]
[MVAr]
1 x 0,6
0,6
0,6

Koj. 2

7

SK2 Rak.

Koj. 2

8

HA2

1

0,51

1,2

1 x 0,6

0,6

1,2

Koj. 2

24

KL2 Rak.

1

0,5

0

1 x 0,6

0,6

1,8

Koj. 2

21

PE2

2

1,03

2,4

2 x 0,6

1,2

3

Koj. 1

6

KT2

2

0,83

0

2 x 0,3

0,6

3,6

Koj. 2

2

PU2

2

0,59

2,4

2 x 0,3

0,6

4,2

Koj. 2

25

KU2

2

0,55

2,4

2 x 0,3

0,6

4,8

Koj. 1

14

KU1 #2

3

1,08

0,6

3 x 0,3

0,9

5,7

Koj. 1

9

KL1

3

0,94

1,4

3 x 0,3

0,9

6,6

