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Development and change in distribution networks create a reason to look at the state of
networks protection. Changes in networks can cause needs for changes in existing protections
and needs for new kinds of protections. Familiarization with future changes in distribution
networks and their protections helps create an idea about what is required of distribution
networks protection in the future and how these protections can be implemented.
In this thesis the current state and future of Kymenlaakson Sähköverkko Oy’s (KSOY-V)
distribution network protection is examined. The work is limited to include examination of
medium voltage network protection.
The current state of medium voltage network protection is examined with case examples of
three substations chosen from KSOY-V’s network. The data affecting the protections of the
example stations and the suitability of the set values of the protection relays for the current state
of the network are reviewed. The set values of the relays are typically fit for the current state of
the network, but in some cases the increased short-circuit current of the network causes
problems. Falsely set relays in the network information system are also a problem.
Disclarity in current protections is caused by the implementation of intermittent earth fault
protection, use of automatic reclosing with mixed networks underground cables and the impacts
distributed generation has on protections. KSOY-V uses intermittent earth fault protection as
alarming which was found to be a good practice. Automatic reclosing in short circuit faults of
mixed networks underground cables can be disabled by setting the overcurrent protection’s
quick release function to cover the length of the cable. Distributed generation is not yet a
problem for KSOY-V's protections, but development of the matter needs to be monitored.
In the near future, development of protection relays will focus on flexibility, digitalization,
automation and cyber security. Increase of the electricity networks intelligence enables better
network monitoring and control capabilities. How future changes of networks affect protection
needs is difficult to assess. New protection relays allow downloading of software updates which
allows the new protection needs caused by changes in networks to be met without having to
replace the protection relays with new ones.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET
Merkinnät
3I0max

kantaverkon

syöttämä

yksivaiheinen

maasulkuvirta

normaalissa

yksivaiheinen

maasulkuvirta

normaalissa

maksimitilanteessa
3I0min

kantaverkon

syöttämä

minimitilanteessa
C0

galvaanisesti yhteen kytketyn verkon yhden vaiheen maakapasitanssi

Cj

viallisen johtolähdön yhden vaiheen maakapasitanssi

I>

ylivirtasuojauksen aikahidastettu porras

I>>

ylivirtasuojauksen lyhyen viiveen laukaisunporras

I0>

maasulkusuojauksen aikahidastetun portaan asetusarvo

I0>>

maasulkusuojauksen lyhyen viiveen portaan asetusarvo

I0d>

kaapelipäätteiden differentiaalisuojaustoiminto

I0INT>

katkeilevan maasulun suojaustoiminto

Idir0>

suunnattu maasulkusuojaustoiminto

If

maasulkuvirta

Ik1s

johtimen suurin sallittu yhden s:n kestävä oikosulkuvirta

Ik2

kaksivaiheinen oikosulkuvirta

Ik3

komivaiheinen oikosulkuvirta

Ik3max

johtolähdön suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta

Ikmin

johtolähdön pienin kaksivaiheinen oikosulkuvirta

Ikt

johtimen suurin sallittu oikosulkuvirta oikosulun ekvivalenttisella kestoajalla

Ir

maasta erotetun verkon viallisen johtolähdön releen havaitsema maasulkuvirta

k

maadoitusjärjestelmiin perustuva kerroin

l

johtimen pituus

L

kompensointikuristimen induktanssi

L3

kolmivaiheisen sähköjärjestelmän kolmas vaihe

Pk

muuntajan kuormitushäviöt

Pmax

päämuuntajan vuoden aika kokema suurin teho
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R0

verkon ja kompensointikuristimen häviöitä vastaavan resistanssin sekä
mahdollisesti kuristimen rinnalle kytketyn vastuksen tähtipisteeseen redusoitu
kokonaisresistanssi

Rf

vikaresistanssi

Rm

maadoitusresistanssi

ri

maasulkuvirtaa syöttävän johdon reduktiokerroin

Rj

johtimen resistanssi

rj

johtimen resistanssi johdinpituutta kohden

Rk

syöttävän verkon resistanssi

R’k

syöttävän verkon redusoitu resistanssi

Rt

muuntajan resistanssi

SN

muuntajan nimellisteho

t1 >

suojareleen aikahidastetun portaan toiminta-aika

t1>>

suojareleen lyhyen viiveen portaan toiminta-aika

t1

ensimmäisen oikosulun ja PJK:n jälkeisen oikosulun kestoaikojen summa

t0

jännitteetön aika ennen AJK:ta

t2

AJK:n jälkeisen oikosulun kestoaika

tekv

oikosulun ekvivalenttinen kestoaika

τ

johtimen jäähtymisaikavakio

U0

nollajännite

Uas

maasulkusuojauksen nollajännitteen asetusarvo

uk

muuntajan suhteellinen oikosulkuimpedanssi

UL1,2,3

vaiheen L1, LE tai L3 jännite

U’L1,2,3

vaiheen L1, L2 tai L3 jännite maasulkuvian aikana

Um

maadoitusjännite

UN

muuntajan nimellisjännite

UN1

muuntajan ensiöpuolen nimellisjännite

UN2

muuntajan toisiopuolen nimellisjännite

ur

muuntajan suhteellinen oikosulkuresistanssi

UTP

suurin sallittu kosketusjännite

Uv

vaihejännite

ux

muuntajan suhteellinen oikosulkureaktanssi
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XC

verkon maakapasitanssien reaktanssi

Xj

johtimen reaktanssi

xj

johtimen reaktanssi johdinpituutta kohden

Xk

syöttävän verkon reaktanssi

X’k

syöttävän verkon redusoitu reaktanssi

Xt

muuntajan reaktanssi

Zf

vikaimpedanssi

Zi

verkon impedanssi vikakohdasta laskettuna

Zj

syöttävän verkon impedanssi

𝜔

kulmataajuus

Lyhenteet
AJK

aikajälleenkytkentä

KJ

keskijännite

KSOY-V

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

LoM

eroonkytkentäsuojaus (Loss of Mains)

OVK

oikosulkuvirrankestoisuus

PJK

pikajälleenkytkentä

PM

päämuuntaja

SST

solid-state transformer
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1
1.1

JOHDANTO
Työn tausta

Sähkön merkitys yhteiskunnassa jatkaa kasvuaan ja katkeamattoman sähkönjakelun tärkeys
korostuu entisestään. Sähköverkkojen laajentuessa, muuttuessa ja kehittyessä täytyy
jakeluverkkoyhtiöiden muistaa tarkastella sähköverkkoa kokonaisuutena, jossa lähes kaikki
vaikuttaa kaikkeen. Viime vuosien mittavat jakeluverkkojen maakaapeloinnit, sähköautojen
yleistyminen sekä hajautetun sähköntuotannon jatkuva lisääntyminen muuttavat jakeluverkkoja
huomattavasti. Verkon jatkuvan kehityksen keskellä täytyy myös tarkastella verkon suojausta
ja varmistua sen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta tämänhetkisessä verkossa sekä
tulevaisuudessa. Sähköverkkojen suojauksen oikeanlainen toiminta on yhteiskunnallisesti
tärkeää. Se lisää henkilöturvallisuutta sekä minimoi verkon vahinkoja ja asiakkaiden kokemia
sähkön toimituskatkoja.

Lähitulevaisuudessa odotetaan jakeluverkon kehityksen ja muutosten jatkuvan. Suojalaitteiden
kehittyminen sekä verkon älykkyyden lisääntyminen luovat mahdollisuuksia verkon
suojauksen ja ohjaamisen entistä parempaan toteuttamiseen mahdollistaen turvallisemman
verkon sekä vähemmän toimituskatkoja. Verkon vikavirtojen ja tehojen muutokset voivat
aiheuttaa tarvetta nykyisten suojausten säätämiselle sekä luoda tarpeita täysin uusille
suojauksille. Näitä muutoksia täytyy ennakoida ja pyrkiä varautumaan niihin hyvissä ajoin.

Työssä tarkastellaan sähkönjakeluverkkoyhtiö Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n (KSOY-V)
keskijänniteverkon suojauksen nykytilaa ja tulevaisuutta. KSOY-V toimii Kaakkois-Suomessa
pinta-alaltaan noin 8550 km2 kokoisella alueella. KSOY-V:n jakelualueen rajat esitetään
kuvassa 1.1. KSOY-V:llä on noin 103 000 käyttöpaikkaa noin 65 000 liittymässä. Yrityksen
toimialueella on monipuolisesta kaupunki-, taajama-, haja-asutus- ja saaristoverkkoa.
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Kuva 1.1. KSOY-V:n jakelualueen kartta. KSOY-V toimii Kaakkois-Suomessa noin 8550 km2 laajuisella alueella
monimuotoisessa toimiympäristössä (Kymenlaakson Sähkö 2021).

1.2

Tavoitteet ja rajaus

Työssä varmistetaan KSOY-V:n keskijänniteverkon oikosulku- ja maasulkusuojausten
tarkoituksenmukainen toiminta verkon nykytilanteessa ja varaudutaan verkon tulevaisuuden
muutoksiin. Työ on rajattu sisältämään sähköasemien suojaukset sekä maastokatkaisijat.

Suojauksen tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamisen lisäksi työssä perehdytään
nykyisen keskijännitesuojauksen ongelmakohtiin ja puutteisiin ja pyritään löytämään niihin
ratkaisut. Työssä etsitään myös tulevaisuuden tuomia muutostarpeita keskijänniteverkkojen
suojaukseen. Lisäksi työssä tutustutaan suojalaitteiden kehityksen ja automaation lisääntymisen
tuomiin suojauksen kehittämismahdollisuuksiin.
1.3

Tutkimuksen toteutus

KSOY-V:n keskijänniteverkon suojausta tarkastellaan case-esimerkeillä verkosta valittujen
kolmen erityyppisen sähköaseman perusteella. Työn tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää
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yrityksen kaikilla sähköasemilla. Työssä halutaan varmistua suojareleiden asetusarvojen
soveltuvuudesta verkon nykytilassa. Verkkojen lähtötiedot varmistetaan ja päivitetään
pyytämällä Fingridiltä sähköasemien liittymäpisteiden oikosulkuimpedanssit sekä tarkistamalla
päämuuntajien ja johtimien impedanssit. Lähtötietoja käyttäen suoritetaan Trimble NIS
verkkotietojärjestelmällä sähköasemien verkoille oikosulku- ja maasulkulaskelmat. Näiden
tietojen avulla tarkastetaan, ovatko suojareleiden asetusarvot nykytilanteeseen sopivat.

Työssä

suoritettiin

kattava

kirjallisuusselvitys

ja

itseopiskelu

monien

suojauksen

ongelmakohtien ja puutteiden osalta. Nämä ongelmat ja puutteet eivät ole suojauksen kannalta
välttämättömiä, mutta kehittävät suojausta omalta osaltaan.

Työssä pyritään myös löytämään tulevaisuuden haasteita ja selvittämään niihin ratkaisuja
hyvissä ajoin. Tämä tehtävä suoritetaan kirjallisuusselvityksellä. Lisäksi työssä haastatellaan
eri rele- ja johdinvalmistajia heidän tulevaisuuden näkymistään. Tulevaisuuden näkymien
pohjalta pohditaan mitä vaikutuksia niillä on keskijänniteverkon suojaukseen.
1.4

Raportin rakenne

Diplomityö koostuu seitsemästä luvusta. Työn luvussa 2 esitetään jakeluverkossa aiheutuvia
vikoja sekä niiden aiheuttajia. Luvussa käydään läpi erilaisten vikojen vaikutukset sekä miksi
ja kuinka niiltä suojaudutaan relesuojauksella.

Luku 3 esittelee KSOY-V:n keskijänniteverkon suojauksen perustan. Luku kertoo KSOY-V:n
toimialueen olosuhteista ja suojauksen tavoitteista. Luku sisältää myös katsauksen KSOY-V:n
käyttämiin suojareleisiin, suojaustoimintoihin ja suojauksen toteutukseen.

Luvussa 4 suoritetaan laskelmia suojauksen tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
Lisäksi luvussa perehdytään muihin suojauksessa ilmenneisiin ongelmiin sekä puutteisiin ja
etsitään ratkaisuja niihin.

Luvussa 5 esitetään KSOY-V:n keskijänniteverkkojen suojausten kehitysehdotukset luvuissa 3
ja 4 tehtyihin tutkimuksiin perustuen.
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Luvussa

6

perehdytään

potentiaalisiin

keskijänniteverkon

suojaukseen

vaikuttaviin

tulevaisuuden muutoksiin. Luvussa perehdytään etenkin suojalaitteiden kehitykseen sekä
verkon automaation lisääntymiseen.

Luvussa 7 tehdään yhteenveto työn kokonaisuudesta.
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2

KESKIJÄNNITEVERKON VIAT JA SUOJAAMINEN

Sähköverkon viat voivat aiheutua henkilövahinkoja, virtapiirin laitteiden vaurioitumista sekä
käyttökatkoksia verkon asiakkaille. Näiden asioiden minimoimiseksi käytetään sähköverkoissa
suojalaitteita. Suojalaitteiden pääasiallinen tarkoitus on havaita viat ja katkaista verkon
sähkönsyöttö

mahdollisimman

nopeasti.

Sähkönsyötön

nopea

katkaisu

lisää

henkilöturvallisuutta ja pienentää ylivirtojen aiheuttamia vahinkoja virtapiirin komponenteille.
Sähkönsyötön katkaisu aiheuttaa kuitenkin asiakkaille toimituskatkon, mutta nämä katkot ovat
huomattavasti lyhyempi kestoisia, kuin mitä aiheutuisi, jos verkon komponentteja ehtisi
rikkoontua ylivirran takia. Sähköverkon vioista aiheutuvia käyttökatkoja pyritään
minimoimaan

sähkön

takaisinkytkentä

toiminnoilla

ja

häiriöalueen

rajaamisella

mahdollisimman pieneksi.

Sähkönjakeluverkkoja käytetään säteittäisinä, jolloin sähköaseman jokaista johtolähtöä
syötetään vain yhdestä suunnasta. Jakeluverkon käyttäminen säteittäisenä helpottaa sen
suojausten asettelua ja suojausten selektiivisyyden varmistamista. Johtolähdöillä on usein myös
yhteys viereisiin johtolähtöihin, jolloin niitä voitaisiin käyttää silmukkaverkkoina. Käytännössä
nämä yhteydet pidetään kuitenkin avoimina erottimien avulla ja niitä käytetään ainoastaan
varasyöttöyhteyksinä vikatilanteissa sekä muuttamaan verkon jakorajoja tarpeen tullen.
Nykyään yhä vain lisääntyvä hajautettu sähköntuotanto tuo kuitenkin sähköverkkoon uusia
sähkönsyöttösuuntia, jotka saattavat aiheuttaa muutostarpeita verkon suojaukseen.
2.1

Vikatilastoja

Suomessa eniten sähkökatkoja aiheuttavat luonnonilmiöt kuten tuuli, myrskyt, lumi, jää ja
ukkonen. Luonnonilmiöistä aiheutuvat sähkökatkot ovat yleisesti myös pidempikestoisia.
Kuvassa 2.1 esitetään sähkönkäyttäjien kokemien keskeytysten keskimääräiset aiheuttajat
Suomessa. (Energiateollisuus ry 2020, 3–4)
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Kuva 2.1. Sähkönkäyttäjien kokemien keskeytysten aiheuttajat Suomessa. Jälleenkytkennät eivät ole mukana
tilastossa. (Energiateollisuus ry 2020, 4)

Toimitusvarmuusvaatimusten tiukentumisen myötä on sähköverkkoja alettu parantamaan
vikojen määrien sekä kestojen vähentämiseksi. Avojohdot ovat verkon vikaherkin komponentti
ja niitä onkin viime vuosina korvattu paljon maakaapeleilla. Taulukossa 2.1 esitetään
jakeluverkkojen eri johdintyyppien keskimääräiset vikataajuudet sataa kilometriä kohden sekä
vikojen aiheuttajat Suomessa.

Taulukko 2.1. Jakeluverkkojen eri johdintyyppien keskimääräiset vikataajuudet kpl/100 km sekä vikojen
aiheuttajat Suomessa. Maakaapelit aiheuttavat huomattavasti vähemmän keskeytyksiä, kuin ilmajohdot.
(Energiateollisuus ry 2020, 15)

Keskijänniteverkon viat aiheuttavat noin 90 % asiakkaiden kokemista keskeytyksistä. Loput,
eli noin 10 % keskeytyksistä aiheutuu pienjänniteverkon vioista. Pienjänniteverkossa tapahtuu

17

kuitenkin suhteessa tätä enemmän vikoja. Keskijänniteverkon vika aiheuttaa sähkökatkon
monelle

asiakkaalle,

kun

pienjänniteverkon

vika

vain

harvalle.

Tämän

takia

keskijänniteverkkojen parantaminen on tärkeämpää, kuin pienjänniteverkkojen. (Lakervi &
Partanen 2009, 79)
2.2

Relesuojaus

Keskijänniteverkon

suojaus

toteutetaan

relesuojauksena.

Relesuojaus

koostuu

mittamuuntajista, suojareleistä ja katkaisijoista (Elovaara & Haarla 2011b, 335).
Mittamuuntajat muuntavat verkon sähköiset arvot pienemmiksi, joista ne jatkavat matkaansa
suojareleille. Sähköiset arvot tulee pienentää, jotta suojareleet kestävät niitä. Suojareleelle
asetetaan näille sähköisille suureille rajat. Jos mittamuuntajien lähettämät sähköiset suureet
ylittävät suojareleelle asetetut rajat, lähettää suojarele katkaisijalle laukaisukäskyn tai tekee
hälytyksen. Suojareleiden asettelut on tehtävä niin, että ne toimivat tarkasteltavien suureiden
ollessa suojauksen toimivuuden kannalta haastavimmissa arvoissaan. (Elovaara & Haarla
2011b, 344)

Releiden halutaan toimivan selektiivisesti, jotta verkosta irrotetaan mahdollisimman pieni alue
vian seurauksena. Tämän takia releellä on oma suojausalueensa, kuten yksi johtolähtö, jonka
katkaisija pystyy irrottamaan verkosta. Suojauksessa käytetään myös varasuojia. Varasuojan
tarkoituksena on toimia, jos sitä edeltävä suojaus ei toimikkaan. Varasuojauksen selektiivisyys
toteutetaan aikaporrastuksella. (Elovaara & Haarla 2011b, 342–343)

Keskijänniteverkon johtolähtöjen yleisimmät suojaustoiminnot ovat ylivirtasuojaus, suunnattu
maasulkusuojaus nollajännitteen ja johtolähtöjen summavirran mittauksilla sekä automaattiset
jälleenkytkennät. Kiskoston syötön suojauksessa käytetään yli- ja alijännitesuojausta,
nollajännitesuojausta, ylivirtasuojausta ja valokaarisuojausta. Muuntajien suojina käytetään
differentiaalisuojia, ylivirtasuoja sekä muuntajan kaasuuntumisen ja lämpötilan seuraamista.
Monilla suojaustoiminnoilla on useita asetteluportaita, joilla suojaus saadaan toimimaan
nopeammin erilaisissa tilanteissa.
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2.2.1 Erilaiset suojareleet
Releet ovat viime vuosikymmeninä kehittyneen paljon. Ensimmäiset suojareleet olivat
sähkömekaanisia, joissa on liikkuvia osia. Sähkömekaanisien ylivirtareleiden toiminta perustu
virran kasvattamaan magneettikenttään, joka saa niissä aikaan liikkeen. Sähkömekaaniset releet
ovat kookkaita ja kestäviä, mutta hieman epätarkkoja. Niitä on yhä käytössä sähköasemilla ja
niitä tulee välillä koestaa jäykistymisen estämiseksi. (Elovaara & Haarla 2011b, 344)
Sähkömekaanisten releiden asettelut tulee tehdä fyysisesti releellä. Sähkömekaanisten releiden
toiminnot ovat hyvin rajatut ja yksittäinen rele pystyy vain yhteen suojaustoimintoon.
Kuvassa 2.2 on BBC:n ISM21 sähkömekaaninen yhden vaiheen kaksiportainen ylivirtarele.

Kuva 2.2. BBC ISM21 sähkömekaaninen ylivirtarele. Releet ovat vaihekohtaisia ja niillä on kaksi ylivirtaporrasta.

19

Suojareleiden seuraava sukupolvi ovat 1960-luvulla käyttöön tulleet staattisiksi releiksi
kutsutut elektroniset releet. Staattiset releet koostuvat puolijohdekomponenteista ja
mikropiireistä eikä niissä ole enää liikkuvia osia. Staattisilla releillä pystytään toteuttamaan
haastavampia suojaustoimintoja, kuin sähkömekaanisilla releillä, mutta niiden toiminnot ovat
edelleen todella rajatut. Staattiset releet ovat sähkömekaanisia releitä tarkempia, mutta herkkiä
ylijännitteille. (Elovaara & Haarla 2011b, 344–345) Staattisilla releillä on jokaiselle
suojaustoiminnolle omat releyksiköt ja niiden asettelut tehdään fyysisesti releellä. Kuvassa 2.3
on Strömbergin SPAA 3A5 J40 staattinen johdonsuojapaketti.

Kuva 2.3. Strömberg SPAA 3A5 J40 staattinen johdonsuojapaketti. Staattisten releiden asettelut tehdään fyysisesti
kierrettävistä nupikoista. Johdonsuojapaketissa on omat releyksiköt jokaiselle suojaustoiminnoille. Tässä
johdonsuojapaketissa on kaksiportainen ylivirtarele, maasulkurele ja takaisinkytkentäreleet.

1980-luvun lopulla markkinoille tulivat ensimmäiset digitaaliset releet. Digitaalisten releiden
suojaustoiminnot ja asettelumahdollisuudet ovat aiempaa laajemmat. Digitaalisilla releillä on
itsevalvontatoimintoja, jotka ilmoittavat joistakin releet vioista. (Elovaara & Haarla 2011b,
345) Ensimmäisillä digitaalisilla releillä on kuitenkin edelleen erilliset releyksiköt jokaista
suojaustoimintoa

kohden.

Useimmat

digitaaliset

releet

omaavat

kaksisuuntaisen

kommunikointiyhteyden. Ne saadaan liitettyä etäyhteyteen, jonka välityksellä niiden asetuksia
voidaan säätää ja tarkastella. ABB:n ja Strömbergin SPACOM-sarjan tuotteista staattisen ja
digitaalisen releen erottaa nyrkkisääntönä reletyypin nimen loppuosan C-kirjaimesta. Näissä
releissä C-kirjain tarkoittaa kaksisuuntaisen kommunikointiyhteyden mahdollisuutta. Kuvassa
2.4 on ABB:n SPAD 346 C 2 differentiaalirele.
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Kuva 2.4. ABB SPAD 346 C 2 digitaalinen differentiaalirele. 90-luvun digitaaliset releet koostuivat edelleen
erillisistä releyksiköistä ja niiden toiminnot ovat melko rajatut. Digitaalisten releiden asettelut tehdään
tietokoneohjelmalla.

Digitaaliset releet ovat jatkaneet kehittymistään ja nykyään puhutaan vapaasti ohjelmoitavista
releistä. Näiden releiden suojaustoiminnot ovat lisääntyneet ja kehittyneet niin paljon, että
suurin osa releen tarjoamista suojaustoiminnoista jää käyttämättä. Uudet digitaaliset releet
tuovat joustavuutta suojaukseen. Niihin voidaan tarvittaessa ladata ohjelmistopäivityksiä ja sitä
kautta tuoda uusia suojaustoimintoja releeseen ostamatta kokonaan uutta relettä. (Valtari 2021)
Jokaisella relevalmistajalla on omat ohjelmansa suojareleiden asetteluita varten. Uudet
suojareleet tukevat IEC 61850 kommunikointistandardia, joka mahdollistaa eri valmistajien
laitteiden keskinäisen kommunikoinnin ongelmitta. Kuvassa 2.5 on Schneider Electricin uusi
P3U digitaalinen yleisrele.
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Kuva 2.5. Schneider Electricin P3U digitaalinen yleisrele. Uudet digitaaliset releet omaavat paljon erilaisia
suojaustoimintoja. Niiden asettelut tehdään etänä tai niiden fyysisestä ohjauspaneelista. (Schneider Electric 2020,
1)

2.3

Oikosulku

Oikosulussa verkon johtimet pääsevät keskenään kosketukseen ja sulkevat virtapiirin. Kosketus
voi olla valokaaren kautta, vikaimpedanssin kuten puun oksan kautta tai suora kosketus
johtimien välillä. Sähkönjakeluverkoissa oikosulku tapahtuu vaihejohtimien välille joko
kahden tai kaikkien kolmen vaihejohtimen keskinäisestä kosketuksesta. Oikosulku aiheuttaa
verkkoon kuormitusvirtaa suuremman vikavirran, joka voi aiheuttaa henkilöturvallisuusriskin,
laiterikkoja virtapiirin lämpenemisen takia sekä sähköjakelun häiriöitä ja keskeytyksiä.
Virtapiirin vioittunut osa tulee kytkeä irti verkosta. (Lakervi & Partanen 2009, 28)

Oikosulussa aiheutuva oikosulkuvirta on vaimeneva. Oikosulun tapahtuessa on vikavirta aluksi
suurimmillaan, josta se laskee muutosoikosulkuvirran kautta jatkuvan tilan oikosulkuvirraksi.
Suurin alkuoikosulkuvirta kestää vain hetken, mutta se täytyy selvittää laitteiden kestävyyden
varmistamiseksi. Muutostilan oikosulkuvirtaa käytetään nopeiden alle 0,5 s laukaisuajan
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suojalaitteiden

katkaisukyvyn

varmistamiseksi,

sillä

muutostilan

oikosulkuvirta

on

katkaisuhetkellä vallitseva oikosulkuvirran suuruus. Vastaavasti pidemmän laukaisuajan
suojauksissa tarvitaan jatkuvan tilan oikosulkuvirta. (Lakervi & Partanen 2009, 28)

Oikosulun aiheuttaman ylivirran laskemiseksi tarvitaan vikapaikan jännite sekä vikapaikkaa
edeltävän verkon impedanssi (Lakervi & Partanen 2009, 28). Keskijänniteverkossa vikapaikkaa
edeltävän verkon impedanssi koostuu päämuuntajaa syöttävän verkon impedanssista,
päämuuntajan impedanssista sekä keskijännitejohtimien impedansseista.

Päämuuntajaa syöttävänä verkkona toimii Fingridin suurjännitteinen kantaverkko tai
alueverkko. Pyydettäessä Fingrid ilmoittaa sähkönjakeluverkkoyhtiöille kunkin sähköaseman
syöttävän verkon oikosulkuvirran sekä taustaverkon oikosulkuimpedanssit suurjännitteellä.
Syöttävän verkon impedanssi redusoidaan suurjännitteestä keskijännitteeseen yhtälöiden 2.1 ja
2.2 (Lakervi & Partanen 2009, 28):
𝑈

2

𝑅𝑘′ = 𝑅𝑘 (𝑈𝑁2 )
𝑁1

𝑈

𝑋𝑘′ = 𝑋𝑘 (𝑈𝑁2 )

(2.1)

2

𝑁1

(2.2)

avulla, joissa
R’k = syöttävän verkon redusoitu resistanssi [Ω]
Rk = syöttävän verkon resistanssi [Ω]
UN2 = muuntajan toisiopuolen nimellisjännite [V]
UN1 = muuntajan ensiöpuolen nimellisjännite [V]
X’k = syöttävän verkon redusoitu reaktanssi [Ω]
Xk = syöttävän verkon reaktanssi [Ω].
Muuntajan impedanssi saadaan selville muuntajan kilpiarvoista. Kilpiarvoissa ilmoitetaan
yleensä ensiö- ja toisiopuolten nimellisjännitteet sekä suhteellinen oikosulkuimpedanssi ja
suhteellinen oikosulkuresistanssi. Muuntajan suhteellinen oikosulkureaktanssi saadaan
suhteellisesta oikosulkuimpedanssista ja oikosulkuresistanssista Pythagoraan lauseella.
Resistanssin ja reaktanssin suhteelliset arvot muutetaan ohmeiksi yhtälöiden 2.3 ja 2.4 (Lakervi
& Partanen 2009, 26):
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𝑈2

𝑅𝑡 = 𝑢𝑟 𝑆 𝑁

(2.3)

𝑁

𝑈2

𝑋𝑡 = 𝑢𝑥 𝑆 𝑁

(2.4)

𝑁

avulla, joissa
Rt
ur
UN
SN
Xt
ux

= muuntajan resistanssi [Ω]
= muuntajan suhteellinen oikosulkuresistanssi
= muuntajan nimellisjännite [V]
= muuntajan nimellisteho [VA]
= muuntajan reaktanssi [Ω]
= muuntajan suhteellinen oikosulkureaktanssi.

Johtimien impedanssit lasketaan johdinvalmistajien antamista resistanssi ja reaktanssiarvoista
johdin pituutta kohden sekä johtimien pituuksista vikapaikassa. Keskijännitejohtimien
oikosulkulaskelmissa käytetään +40 °C resistanssiarvoja. Nämä resistanssiarvot saadaan
kertomalla normaalisti ilmoitetut +20 °C resistanssiarvot kertoimella 1,08. (Lakervi & Partanen
2009, 30) Johtimien resistanssit ja reaktanssit lasketaan yhtälöiden 2.5 ja 2.6:
𝑅𝑗 = 𝑟𝑗 ∗ 𝑙

(2.5)

𝑋𝑗 = 𝑥𝑗 ∗ 𝑙

(2.6)

avulla, joissa
Rj
rj
l
Xj
xj

= johtimen resistanssi [Ω]
= johtimen resistanssi johtopituutta kohden [Ω/km]
= johtimen pituus [km]
= johtimen reaktanssi [Ω]
= johtimen reaktanssi johtopituutta kohden [Ω/km].

Sähkönjakeluverkkoja käytetään säteittäisinä, jolloin oikosulkuvirran laskennassa vikapaikkaa
edeltävän verkon impedanssit summataan yhteen. Impedansseja tulee käsitellä osoitinsuureina.
Vikapaikkaa edeltävän verkon impedanssi lasketaan yhtälön 2.7 avulla (Lakervi & Partanen
2009, 29–30):
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𝑍𝑖 = 𝑅𝑘′ + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑗 + 𝑋𝑘′ + 𝑋𝑡 + 𝑋𝑗

(2.7)

avulla, missä
Zi = verkon impedanssi vikakohdasta laskettuna [Ω].
Jakeluverkoissa oikosulkuvirran laskentaa tarvitaan johtimien oikosulkukestoisuuksien,
oikosulkusuojauksen asetusarvojen sekä vikapaikan laskennallisin keinoin määrittämiseksi.
Kolmivaiheinen oikosulkuvirta lasketaan yhtälön 2.8 avulla ja kaksivaiheinen oikosulkuvirta
lasketaan kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta yhtälön 2.9 (Lakervi & Partanen 2009, 29–30):
𝐼𝑘3 = 𝑍

𝑈𝑣

(2.8)

𝑓 +𝑍𝑖

𝐼𝑘2 = 𝐼 ∗

√3
2

(2.9)

avulla, joissa
Ik3
Uv
Zf
Ik2

2.4

= komivaiheinen oikosulkuvirta [A]
= vikapaikan vaihejännite ennen vikaa [V]
= vikaimpedanssi [Ω]
= kaksivaiheinen oikosulkuvirta [A].

Oikosulkusuojaus

Oikosulkusuojauksen tarkoituksena on katkaista vikapaikan sähkönsyöttö taaten turvallisuutta
verkon käyttäjille ja ulkopuolisille henkilöille sekä pyrkiä ehkäisemään oikosulkuvirran
aiheuttamia lämpövaurioita verkon laitteille (Lakervi & Partanen 2009, 176).

Suomessa

keskijänniteverkon

oikosulkusuojauksessa

käytetään

yleisimmin

vakioaikaylivirtareleitä. Vakioaikaylivirtareleille asetetaan virta-arvo, jonka ylittyessä rele
lähettää katkaisijalle toimintakäskyn. Selektiivisyyden vuoksi vakioaikaylivirtareleelle
asetetaan myös aikahidastus, jotta verkon pidemmällä olevat suojalaitteet toimivat ennen sitä
ja mahdollisimman pieni osa verkosta jäisi vian seurauksesta ilman sähköjä. Releelle voidaan
myös asetella eri virta-asettelun portaita. Jos johtolähdön releen havaitsema vikavirta on niin
suuri, että vian tiedetään tapahtuneen johtolähdön alkupäässä, voidaan laukaisutoiminto
suorittaa ilman aikahidastusta. Tällöin tiedetään, että vika on tapahtunut ennen pidemmällä
verkossa olevia suojalaitteita ja etteivät ne poistaisi tätä vikaa verkosta. Lisäksi johtolähdön

25

alkupäässä tapahtuvat viat aiheuttavat huomattavia jännitekuoppia sähköaseman saman kiskon
muihin lähtöihin, jonka takia johtolähdön alkupään viat kannattaa poistaa verkosta
mahdollisimman nopeasti. Myös sähköaseman pääkatkaisijalla käytetään ylivirtasuojausta
ilman aikahidastusta suojaamaan kiskosto-oikosuluilta. Pääkatkaisijan ylivirtasuojaus toimii
samalla varasuojana johtolähtöjen ylivirtasuojille. (Lakervi & Partanen 2009, 176)

Johtolähdön

suojareleen

virta-asetteluarvon

tulee

olla

pienempi

kuin

johtolähdön

kaukaisimman pisteen kaksivaiheinen oikosulkuvirta, eli pienin oikosulkuvirta mitä kyseisen
johtolähdön oikosulussa voi tapahtua. Asetteluarvon tulee kuitenkin olla suurempi, kuin
verkolle sallittu normaali kuormitusvirta. (Lakervi & Partanen 2009, 176)

Suojalaitteiden halutaan toimivan myös selektiivisesti. Selektiivisyys tarkoittaa sitä, että
kauempana verkossa oleva suojalaite toimii ennen, kuin lähempänä verkossa oleva suojalaite.
Jos kauempana verkossa olevan suojalaitteen toiminta poistaa vian verkosta ei muiden
suojalaitteiden tarvitse enää toimia. Tällaisella järjestelyllä saadaan sähkökatkot rajattu
mahdollisimman pienelle alueelle ja mahdollisimman vähän asiakkaita jää sähköittä.
Vakioaikaylivirtareleillä selektiivisyyden toteuttaminen säteittäisessä verkossa on melko
helppoa asettamalla suojalaitteille aikahidastuksia, jolloin kauempana verkossa olevat
suojalaitteet toimivat ensimmäisinä. Tätä kutsutaan aikaselektiivisyydeksi. Nykyaikaisilla
numeerisilla suojareleillä suositellaan suojalaitteiden laukaisuaikojen eroksi 150 ms, jotta
suojalaitteet ehtivät havaita vian päättymisen ja lopettavat laukaisukäskyn. Selektiivisyyttä
voidaan toteuttaa myös virtaselektiivisyyden avulla, jolloin suojareleet havahtuvat
erisuuruisista virroista. (Lakervi & Partanen 2009, 177–182)

Sen lisäksi, että varmistetaan verkon minimioikosulkuvirran riittävyys suojausasetteluiden
havahtumiseen,

tulee

varmistua

johtimien

oikosulkukestoisuudesta

suurimmilla

oikosulkuvirroilla. Suurimmilla oikosulkuvirroilla tarkoitetaan johtimien alussa tapahtuvia
kolmivaiheisia oikosulkuvirtoja, jolloin käytännössä lasketaan kiskoston kolmivaiheinen
oikosulkuvirta.

Johdinvalmistajat ilmoittavat johtimilleen suurimman sallitun yhden s:n kestoisen
oikosulkuvirran Ik1s. Jos suojauksen toiminta-aika poikkeaa tästä, voidaan laskea, kuinka suuri
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on

suurin

sallittu

oikosulkuvirta

Oikosulkusuojauksessa

käytetään

suojauksen
usein

toiminta-ajan

automaattinen

pituiselle

oikosululle.

jälleenkytkentä

toimintoja.

Automaattinen jälleenkytkentä kytkee johtolähdön takaisin jännitteelliseksi pienen katkon
jälkeen toivoen, että vika on tällä välin poistunut itsestään. Jos vika ei kuitenkaan ole poistunut,
aiheutuu verkkoon uudestaan oikosulkuja, jotka edelleen lämmittävät johtimia. Normaalisti
jälleenkytkentöjä

suoritetaan

vain

kaksi

kertaa,

pikajälleenkytkentä

(PJK)

ja

aikajälleenkytkentä (AJK). Näille perättäisille lyhytkestoisille oikosuluille voidaan laskea
ekvivalenttinen kestoaika, jossa huomioidaan myös oikosulkujen välillä tapahtunut
jäähtyminen. PJK:ta edeltävä jäähtymisaika on kuitenkin niin lyhyt, ettei sitä tarvitse ottaa
laskennassa huomioon. Oikosulun ekvivalenttinen kestoaika lasketaan yhtälön 2.10 (Lakervi &
Partanen 2009, 177):
𝑡0

𝑡𝑒𝑘𝑣 = 𝑡1 ∗ 𝑒 − 𝜏 + 𝑡2

(2.10)

avulla, missä
oikosulun ekvivalenttinen kestoaika, kun otetaan huomioon
tekv = peräkkäisten oikosulkujen kestoajat sekä oikosulkujen välillä
tapahtuneet jäähtymiset huomioon [s]
ensimmäisen oikosulun ja PJK:n jälkeisen oikosulun kestoaikojen
t1 =
summa [s]
t0 = jännitteetön aika ennen AJK:ta [s]
τ = johtimen jäähtymisaikavakio [min]
t2 = AJK:n jälkeisen oikosulun kestoaika [s].
Johtimen todellinen oikosulkukestoisuus varmistetaan laskemalla johdinvalmistajien antamalla
suurimmalla sallitulla yhden s:n oikosulkuvirralla ja kyseisen verkon ekvivalenttisella
oikosulun kestoajalla todellinen suurin sallittu oikosulkuvirta. Verkon suurin sallittu
oikosulkuvirta lasketaan yhtälön 2.11 (Lakervi & Partanen 2009, 180):
𝐼𝑘𝑡 =

𝐼𝑘1𝑠
𝑡
√ 𝑒𝑘𝑣

(2.11)

𝑠

avulla, missä
johtimen suurin sallittu oikosulkuvirta oikosulun ekvivalenttisella
kestoajalla [A]
Ik1s = johtimen suurin sallittu yhden s:n kestävä oikosulkuvirta [A].
Ikt =
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2.5

Maasulku

Maasulku tarkoittaa johtavaa yhteyttä virtapiirin johtimen ja maan välillä. Johtava yhteys voi
muodostua mm. eristysviasta, puun rungosta tai salamaniskun aiheuttamasta valokaaresta.
(Elovaara & Haarla 2011b, 340) Suomen keskijänniteverkko on perinteisesti rakennettu maasta
erotetuksi verkoksi. Maasta erotetussa verkossa ei maasulun vikavirralla ole pieniimpedanssista kulkureittiä verkkoon, vaan se kulkee verkkoon ainoastaan johtimien
maakapasitanssien kautta ja vikavirta pysyy pienenä. (Lakervi & Partanen 2009, 183)
Toimitusvarmuusvaatimusten tiukentumisen myötä on maakaapelointi lisääntynyt Suomessa.
Maakaapelien

maakapasitanssi

on

moninkertainen

ilmajohtoihin

verrattuna,

joten

maakaapeloinnin lisääntyminen kasvattaa maasulkujen vikavirtaa ja kosketusjännitteitä. Tästä
syystä on Suomessa alettu maasta erotettujen verkkojen tähtipisteisiin lisäämään induktiivisia
sammutuskuristimia. Sammutuskuristimen tehtävänä on pienentää verkon maasulkuvirtaa
aiheuttamalla

siihen

induktiivista

virtaa,

joka

on

vastakkaissuuntaista

johtimien

maakapasitanssien aiheuttamaan kapasitiiviseen virtaan verrattuna. Kun maasulkuvirta on
riittävän pieni, sammuvat valokaarimaasulut yleensä itsestään ilman sähkönsyötön katkaisua.
Tällaisia verkkoja kutsutaan kompensoiduiksi tai sammutetuiksi verkoiksi. (Lakervi &
Partanen 2009, 182)

Maasta erotettujen ja kompensoitujen keskijänniteverkkojen maasuluissa ainoastaan
yksivaiheiset maasulut tarvitsevat erillistä maasulkusuojausta, kun muilta maasulun tyypeiltä
saadaan suojauduttua oikosulkusuojauksella. Tästä syystä, kun tässä diplomityössä puhutaan
maasuluista ja maasulkusuojauksesta, tarkoitetaan aina yksivaiheisia maasulkuja.

Maasulusta vikapaikkaan aiheutuva maasulkuvirta on pieni, yleensä vain muutaman ampeerin
suuruinen. Maasulkuvirran suuruus riippuu muuntajiin rajautuvasta galvaanisesti yhdistetyn
verkon laajuudesta, johtimien maakapasitansseista, vikavastuksesta sekä mahdollisesta
kompensointikuristimesta. (Lakervi & Partanen 2009, 186) Maasulkujen pieni vikavirta ei
aiheuta niinkään laiterikkojen pelkoa, mutta siitä vikapaikan maahan muodostuva
kosketusjännite voi aiheuttaa ihmisille ja eläimille hengenvaraa. Tästä syystä maasulkujakin
vastaan tulee suojautua asianmukaisesti.
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Maasulku aiheuttaa verkon jännitteisiin muutoksia. Kun johdin on suoraan yhteydessä maahan,
laskee viallisen vaiheen jännite nollaan, nousevat terveiden vaiheiden jännitteet pääjännitteen
suuruisiksi ja nousee nollajännite vaihejännitteen suuruiseksi. Johdin ei kuitenkaan usein ole
suoraan yhteydessä maahan, vaan jonkun vikaresistanssin Rf välityksellä. Vikaresistanssi
vaikuttaa kaikkiin näihin jännitemuutoksiin. Kuvassa 2.6 on esimerkki maasulun aikaisista
jännitteistä, kun vaihe L3 on maasulussa vikaresistanssin Rf välityksellä. (Lakervi & Partanen
2009, 186)

Kuva 2.6. Maasulun aikaiset jännitteet. Kuvassa vaihe L3 on yksivaiheisessa maasulussa vikavastuksen Rf
välityksellä. (Lakervi & Partanen 2009, 187)

KJ-verkon maasulun jännitemuutokset eivät kuitenkaan aiheuta ongelmia pienjänniteverkkoon,
jos jakelumuuntajan ensiökäämit ovat kolmiokytketyt, kuten Suomessa normaalisti on (Lakervi
& Partanen 2009, 189).
2.5.1 Erilaiset maasulut
Yksivaiheisessa maasulussa on yhden vaiheen johdin johtavassa yhteydessä maahan. Maasta
erotetuissa ja kompensoiduissa keskijänniteverkoissa on yksivaiheisesta maasulusta aiheutuva

29

maasulkuvirta niin pieni, että oikosulkusuojaus ei sitä havaitse. Yksivaiheisten maasulkujen
suojauksessa käytetään maasulun suuntareleitä.

Kaksi- tai kolmivaiheisessa maaoikosulussa on yksi vaihe yhteydessä maahan, ja samalla muut
vaihejohtimet ovat tähän vaiheeseen kaksi- tai kolmivaiheisessa oikosulussa. Tällaisen vian
vikavirta on suuri ja oikosulkusuojaus laukaisee sen.

Kaksoismaasulussa on kaksi saman muuntopiirin eri vaiheiden johdinta maakosketuksessa.
Vikapaikat voivat olla kaukana toisistaan ja vikavirta kulkee tällöin maan kautta. Vika
muistuttaakin kaksoisoikosulkua ja sen vikavirta on suuri. Vika laukaisee oikosulkusuojauksen.
(Lakervi & Partanen 2009, 198)
2.5.2 Maasulku maasta erotetussa verkossa
Maasta erotetulla verkolla tarkoitetaan tähtipisteestään maasta erotettua verkkoa. Maasta
erotettua

verkkoa

käytetään,

maadoitusolosuhteet

yhdessä

kosketusjänniteongelmia.

Maasta

kun

maadoitusolosuhteet

suuren
erotetun

maasulkuvirran
verkon

ovat

huonot.

kanssa

maasulkuvirta

on

Huonot

aiheuttaisivat
pieni,

jolloin

kosketusjännitteet eivät ole niin suuri ongelma. Suomen keskijänniteverkot on perinteisesti
rakennettu maasta erotetuiksi. (Lakervi & Partanen 2009, 182–183)

Maasta erotetussa verkossa maasulkuvirta kulkee vikapaikasta maahan. Maasta vikavirralla ei
ole pieni impedanssista yhteyttä takaisin verkkoon. Sen sijaan virtaa kulkee verkkoon johtimien
maakapasitanssien kautta. Maakapasitanssien välityksellä verkkoon siirtynyt vikavirta kulkee
sitten johtimia pitkin päämuuntajan toisiokäämeihin ja sitä kautta vialliseen vaiheeseen ja
vikapaikkaan. (Lakervi & Partanen 2009, 183) Näin kaikki koko galvaanisesti yhdistettyyn
verkkoon maakapasitanssien välityksellä kulkeva vikavirta kulkee lopulta summautuneena
vioittuneen johtolähdön vioittuneessa vaiheessa, josta vikaantunut lähtö pystytään myös
havaitsemaan. Maasta erotetun verkon maasulkuvirran kulku esitetään kuvassa 2.7.
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Kuva 2.7. Maasta erotetun verkon maasulkuvirran kulku (ABB 2000a, 5. muokattu).

Maasta erotetun verkon yksivaiheinen maasulkuvirta ja tähtipistejännite eli nollajännite
lasketaan yhtälöiden 2.12 ja 2.13 (Lakervi & Partanen 2009, 195–196):
𝐼𝑓 =

3𝜔𝐶0
√1+(3𝜔𝐶0 𝑅𝑓 )

𝑈0 =

2

𝑈𝑣

𝑈𝑣
√1+(3𝜔𝐶0 𝑅𝑓 )

2

(2.12)

(2.13)

avulla, joissa
If = maasulkuvirta [A]
𝜔 = kulmataajuus [rad/s]
galvaanisesti yhteen kytketyn verkon yhden vaiheen
C0 =
maakapasitanssi [F]
Rf = vikaresistanssi [Ω]
U0 = nollajännite [V].
Johtimien ja muuntajakäämien impedanssit ovat niin pieniä johtimien maakapasitanssien
reaktanssiin verrattuina, että johtimien ja muuntajan käämien impedansseja ei tarvitse
huomioida maasulkulaskelmissa (Lakervi & Partanen 2009, 183).
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2.5.3 Maasulku kompensoidussa verkossa
Kompensoiduissa verkoissa on

maasta erotetun

verkon tähtipisteeseen kytkettynä

induktanssinen sammutuskuristin. Induktanssin aiheuttamalla induktiivisella virralla kumotaan
johtimien maakapasitanssien aiheuttamaa kapasitiivista virtaa. (Lakervi & Partanen 2009, 182–
183) Näin saadaan laskettua yksivaiheisten maasulkujen aikaista maasulkuvirtaa sekä
kosketusjännitettä. Pienempi maasulkuvirta johtaa maasulkujen todennäköisempään itsestään
sammumiseen, jolloin sähkökatkoja aiheutuu vähemmän. Pienempi maasulkuvirta johtaa myös
pienempiin maadoitusjännitteisiin, jolloin sallitaan pidemmät laukaisuajat. Tällöin maasulku
voi myös ehtiä sammumaan itsekseen todennäköisemmin. Pienempi maasulkuvirta vaikuttaa
myös maasulun suojauksen asetteluihin. (Lakervi & Partanen 2009, 189)

Kompensoidussa

verkossa

maasulkuvirta

kulkee

maasta

erotetun

verkon

tavoin

maakapasitansseja pitkin verkkoon. Lisäksi maasulkuvirtaa kulkee sammutuskuristimen
induktanssin sekä sen rinnalle kytketyn resistanssin kautta. Sammutuskuristimen induktanssin
suuruus asetetaan siten, että sen kautta kulkeva induktiivinen virta on lähes sama kuin
maakapasitanssien

kautta

kulkeva

kapasitiivinen

virta.

Koska

nämä

virrat

ovat

vastakkaissuuntaiset, kumoavat ne toisiaan, jolloin vikavirta jää pieneksi. Sammutuskuristimen
resistanssi aiheuttaa sen kautta kulkevan resistiivisen virran, josta maasulku voidaan havaita
summavirtamuuntajilla. (Lakervi & Partanen 2009, 184–185) Kompensoidun verkon
maasulkuvirran kulku esitetään kuvassa 2.8.
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Kuva 2.8. Kompensoidun verkon maasulkuvirran kulku (ABB 2000a, 8. muokattu).

Kompensoidun verkon yksivaiheinen maasulkuvirta ja tähtipistejännite eli nollajännite
lasketaan yhtälöiden 2.14 ja 2.15 (ABB 2000a, 8):

𝐼𝑓 =

2
√1+𝑅02 (3𝜔𝐶0 − 1 )
𝜔𝐿

√(𝑅𝑓 +𝑅0 )

𝑈0 =

2

1 2
+𝑅𝑓2 𝑅02 (3𝜔𝐶0 − )
𝜔𝐿

1
1 2
1 2
√( ) +(3𝜔𝐶0 − )
𝑅0
𝜔𝐿

𝑈𝑣

(2.14)

𝐼𝑓

(2.15)

avulla, joissa
verkon ja kompensointikuristimen häviöitä vastaavan resistanssin
R0 = sekä mahdollisesti kuristimen rinnalle kytketyn vastuksen
tähtipisteeseen redusoitu kokonaisresistanssi [Ω]
L = kompensointikuristimen induktanssi [H].

2.5.4 Kosketusjännitteet
Maasulkuvirta

sekä

maadoitusresistanssi

aiheuttavat

maasulussa

vikapaikkaan

maadoitusjännitteen. Maadoitusjännitteestä aiheutuu maan ja ihmisten tai eläinten
kosketeltavissa olevien osien välille kosketusjännitteen. Kosketusjännitteelle on standardissa
SFS 6001 määritettynä rajat, jotta se ei aiheuttaisi hengenvaarallista sydänkammiovärinää
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sähköiskusta. Standardin kosketusjännitevaatimuksen täyttymiseksi voidaan maadoituksia
parantaa, suojauksen laukaisun hidastusaikaa lyhentää tai verkon maasulkuvirtaa pienentää.
(Lakervi & Partanen 2009, 187–188)

Maasulkuvirta aiheuttaa maadoitusresistanssin kanssa vikapaikassa maadoitusjännitteen Um.
Maadoitusjännitteen laskennassa käytetään tarkasteltavan verkon suurinta yksivaiheisen
maasulun maasulkuvirtaa. Maadoitusresistanssi saadaan mittaamalla se fyysisesti paikanpäältä.
Maadoitusjännite lasketaan yhtälöllä 2.16 (Lakervi & Partanen 2009, 187):
𝑈𝑚 = 𝐼𝑓 ∗ 𝑅𝑚

(2.16)

avulla, missä
Um = maadoitusjännite [V]
Rm = maadoitusresistanssi [Ω].
Maadoitusjännitteestä aiheutuu kosketusjännite, jolle on standardissa SFS 6001 asetettu sallitut
rajat. Kosketusjännitteelle saadaan laskettua suurin sallittu arvo UTP yhtälön 2.17 (Lakervi &
Partanen 2009, 188):
𝑈𝑚 < 𝑘 ∗ 𝑈𝑇𝑃

(2.17)

avulla, missä
k = maadoitusjärjestelmiin perustuva kerroin
UTP = sallittu kosketusjännite [V].
Suomessa tavoitteena kosketusjännitteen kertoimelle on 2, eli niin sanottu 2UTP. Kerroin 2
edellyttää jakelumuuntamoiden maadoittamista sekä pienjänniteverkkojen maadoittamista
standardin SFS 6001 ohjeita noudattaen. Lisäksi keski- ja pienjänniteverkkojen maadoitukset
yhdistetään muuntamoilla, mikäli mahdollista. Jos maadoitusolosuhteet ovat huonot eikä
kertoimen 2 tuomaa tavoitetasoa voida saavuttaa, voidaan tietyissä tilanteissa hyväksyä
kertoimen 4 käyttö. Jotta kerroin 4 sallitaan, tulee muuntamolle tehdä potentiaalinohjaus tai
maadoittaa sen jokainen pienjännitejohtohaara. (Lakervi & Partanen 2009, 188–189) Kerrointa
4 ei kuitenkaan sallita, jos pienjänniteverkko syöttää leirintäalueita, kouluja tai muita kohteita,
joiden ulkotiloissa voi usein oleskella paljon ihmisiä (SFS 6001 2018, 144). Jos muuntopiirin
alue on kokonaisuudessaan huonosti johtavaa maastoa kuten kalliota tai soraa, voidaan käyttää
kerrointa 5. Kertoimen 5 käyttäminen edellyttää potentiaalinohjausta muuntamolla ja
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maadoitusta jokaisella liittymällä. Mikäli ei voida olla varmoja näiden kahden ehdon
täyttymisestä, on jokaisen liittymän rakennuksen ympärille tehtävä potentiaalinohjaus. (Lakervi
& Partanen 2009, 188–189)

Vian kestoaika vaikuttaa sallittuihin kosketusjännitteisiin. Jos viankestoaika on yli 10 s, on UTP
80 V. Suuremmilla vian kestoajoilla on UTP pienempi. Kuva 2.9 esittää suurimmat sallitut
kosketusjännitteet ajanfunktiona. (SFS 6001 2018, 87–93)

Kuva 2.9. Sallittu kosketusjännitteen suuruus vian ajallisen keston mukaan (SFS 6001 2018, 93).

Maadoitusjännitteen vaatimukset voidaan siis saavuttaa maadoituksia parantamalla,
maasulkusuojauksen

toiminta-aikoja

lyhentämällä

tai

maasulkuvirtaa

pienentämällä.

Maasulkuvirtaa voidaan pienentää kompensoinnilla. (Lakervi & Partanen 2009, 189)
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2.5.5 Maadoitusjärjestelmät
Maadoitusjärjestelmällä tarkoitetaan laitteiden ja järjestelmien maadoittamiseksi tehtyjä
liitoksia (SFS 6001 2018, 20). Maadoitusjärjestelmän tarkoituksena on taata henkilöturvallisuus
pitämällä kosketusjännitteet turvallisella tasolla. Maadoitusjärjestelmät muodostuvat yleensä
maahan asennetuista pysty-, vaaka- tai vinoelektrodeista (SFS 6001 2018, 97).

Perinteisesti ilmajohtoverkkojen maadoitusjärjestelmät ovat olleet muuntamoille tehtyjä
paikallisia maadoitusjärjestelmiä. Maakaapeloinnin lisääntyessä on näitä paikallisia
maadoitusjärjestelmiä alettu yhdistämään maakaapeleiden kosketussuojien ja keskusköysien
sekä

erillisten

maadoitusjohtimien

välityksellä

luoden

ketjutettuja

sekä

laajoja

maadoitusjärjestelmiä. (Mäkinen. 2016, 10)

Paikallisella

maadoitusjärjestelmällä

ei

ole

galvaanista

yhteyttä

muihin

suurjännitejakelujärjestelmiin. Esimerkiksi ilmajohtoverkkoon liittyvillä jakelumuuntamoilla
ei ole galvaanista yhteyttä muihin keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmiin. Kohteen
kosketusjännitevaatimuksen

täyttymisen

varmistamiseksi

tulee

maadoitusjärjestelmän

maadoitusresistanssi mitata. Maadoitusresistanssi mitataan ennen käyttöönottoa tai jos se ei
jäätyneen maan vuoksi ole heti mahdollista, niin viimeistään vuoden kuluessa käyttöönotosta.
Maadoitusresistanssi tulee myös mitata määräajoin. SFS 6001 suosittelee mittausta 6 vuoden
välein, kun maadoituksessa on vain yksi maadoitusjohdin ja 12 vuoden välein, kun
maadoituksessa on useampi kuin yksi maadoitusjohdin. (SFS 6001 2018, 145–146) Mitatun
maadoitusresistanssin tulee olla alle sallitun arvon. Sallittu maadoitusresistanssi saadaan
laskettua verkon maasulkuvirran sekä sallitun kosketusjännitteen perusteella yhtälöt 2.16 ja
2.17 yhdistämällä.

Laaja

maadoitusjärjestelmä

on

yhtenäinen

maadoitusjärjestelmä,

jossa

paikalliset

maadoitusjärjestelmät kytketään yhteen. Laaja maadoitusjärjestelmä varmistaa, etteivät
maasulut aiheuta maastoon vaarallisia kosketusjännitteitä. (SFS 6001 2018, 20) Laajassa
maadoitusjärjestelmässä kosketusjännitevaatimusten katsotaan toteutuvan automaattisesti (SFS
6001 2018, 91). Tämä perustuu siihen, että laaja maadoitusjärjestelmä mahdollistaa
maasulkuvirtojen

jakautumisen

niin,

että

potentiaalin

nousu

paikallisessa

maadoitusjärjestelmässä pienenee. Täten alueella on vain vähäisiä tai ei lainkaan
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potentiaalieroja ja järjestelmä muodostaa näennäisen tasapotentiaalipinnan. (SFS 6001 2018,
20, 134). Tyypillisiä laajan maadoitusjärjestelmän alueita ovat kaupunkien keskustat ja laajat
teollisuusalueet,

joissa

jakeluverkosta

muodostuu

galvaanisesti

yhtenäinen

maadoitusjärjestelmä. Yleisesti laajat maadoitusjärjestelmät ovat verkkomaisesti silmukoituvia
ja niiden muuntamoiden väliset etäisyydet ovat lyhyitä. Jokainen muuntopiiri tulee olla
yhdistettynä ainakin kahden muun muuntopiirin maadoituksiin ja riittävän välein vaaditaan
yhteys

useampaan

kuin

maadoitusjärjestelmän

kahteen

sisällä

ei

muuntopiiriin.
ole

tarvetta

(SFS
todentaa

6001

2018,

149)

Laajan

maadoitusresistanssia

tai

maadoitusjännitettä, vaan maadoitusjärjestelmän perussuunnitelma on riittävä. Mittaamalla on
kuitenkin todennettava, että yksittäiset paikalliset maadoitusjärjestelmät ovat yhdistettyinä
laajaan maadoitusjärjestelmään. (SFS 6001 2018, 132)

Taajamien ja maaseutujen maakaapelointien yhteydessä on niiden muuntamoiden paikallisia
maadoitusjärjestelmiä alettu yhdistämään maakaapelien kosketussuojien ja keskusköysien tai
erillisten johtimien kautta. Kun vähintään kolme paikallista maadoitusjärjestelmää ovat
luotettavasti johtavassa yhteydessä, kutsutaan niitä yhteen liitetyiksi tai ketjutetuiksi
maadoitusjärjestelmiksi. Yhteen liitettyjen maadoitusjärjestelmien maadoitusresistanssi on
yksittäisiä paikallisia maadoitusjärjestelmää pienempi, mutta ne eivät kuitenkaan täytä laajan
maadoitusjärjestelmän

ehtoja.

Täten

yhteen

liitettyjen

verkkojen

tulee

täyttää

kosketusjännitevaatimukset ja niiden maadoitusresistanssi tulee selvittää. Yhteen liitettyjen
maadoitusjärjestelmien maadoitusresistanssi voidaan selvittää mittaamalla kosketusjännitteen
suuruus tai laskemalla, jos mittaaminen ei kohtuullisilla mittausjärjestelyillä ole mahdollista ja
sijaintipaikan maaperän sähköinen resistiivisyys tiedetään. (SFS 6001 2018, 20, 145–146, 150)
2.6

Maasulkusuojaus

Maasulkusuojauksen tehtävänä on henkilöturvallisuuden takaaminen ja käyttöhäiriöiden
minimoiminen. Henkilöturvallisuus taataan asettamalla maasulkusuojaus siten, että standardin
SFS 6001 asettamat kosketusjännitevaatimukset täyttyvät. Käyttöhäiriöiden minimoimiseen
pyritään suojauksen selektiivisellä toiminnalla sekä maasulkujen itsestään sammumisella.

Maasta erotetun ja kompensoidun verkon yksivaiheisen maasulun maasulkuvirta on jopa
verkon kuormitusvirtoja pienempi, joten niiltä ei voida suojautua ylivirtasuojilla
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oikosulkusuojauksen tavoin. Ylivirran sijasta maasulku voidaan havaita perustaajuisen
tähtipistejännitteet muutoksesta, perustaajuisen vaihejännitteen muutoksesta, perustaajuisesta
summavirrasta, virran ja jännitteen yliaalloista sekä suurtaajuisista muutosvirroista.
Käytännössä

maasulkusuojaus

toteutetaan

suunnatuilla

maasulkureleillä.

Suunnattu

maasulkurele havainnoi nollajännitteen nousua, vaihevirtojen epäsymmetriaa kuvaavaa
nollavirtaa sekä jännitteen ja virran vaihekulmia. (Lakervi & Partanen 2009, 190–191)

Maasulkusuojaus asetetaan pahimpien mahdollisten tilanteiden mukaan. Suojauksen toiminnan
kannalta halutaan tietää pienimmät verkossa esiintyvät nollavirrat sekä tähtipistejännitteet.
Releelle asetettava havahtumisvirta ja -jännite on asetettava laskettuja arvoja pienemmiksi.
Kosketusjännitevaatimusten täyttymiseksi halutaan tietää verkon suurimmat maasulkuvirrat,
paikalliset

maadoitusresistanssit

sekä

suojauksen

toiminta-ajat.

Pahimpia

tilanteita

tarkastellessa tulee tarvittaessa huomioida myös varasyöttötilanteet. (Lakervi & Partanen 2009,
193–195)

Pienin tähtipistejännite saadaan, kun vikaresistanssi on suuri ja verkkoa on paljon. Kun
tarkastellaan mahdollisimman laajaa verkkoa, tulee huomioida myös varasyöttötilanteet.
Suojareleen nollajännitteen havahtumisarvoksi asetetaan pienempi arvo kuin verkosta laskettu
pienin maasulun aikainen nollajännite (Lakervi & Partanen 2009, 193–195). Nollajännite
lasketaan maasta erotetuille verkoilla yhtälöllä 2.13 ja kompensoiduille verkoille yhtälöllä 2.15.

Maasta erotetun verkon maasulkusuojauksen virta-asettelu tulee tehdä niin, että suojaus
havaitsee johtolähdön pienimmät mahdolliset maasulkuvirrat. Maasta erotetun verkon
johtolähtöjen maasulkusuojauksessa pienin mahdollinen maasulkuvirta esiintyy silloin, kun
suojattavan lähdön lisäksi verkosta on käytössä ainoastaan pienimmän maakapasitanssin
omaava johtolähtö ja vikaresistanssi on suuri. Jokaiselle johtolähdölle on täten laskettava
erikseen niiden virta-asetteluiden arvot. Maasta erotetun verkon maasulkuvirta lasketaan
yhtälöllä 2.12. Lisäksi tulee huomioida, että vioittuneen lähdön maakapasitanssien kautta
kulkeva vikavirta kulkee johtolähdön ehjissä ja viallisessa vaiheessa eri suuntiin. Tämän takia
niiden vaikutus on vähennettävä johtolähdön summavirran laskennassa. Johtolähdön releelle
asetettava maasulkuvirta Ir lasketaan yhtälöllä 2.18 (Lakervi & Partanen 2009, 191):
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𝐼𝑟 =

𝐶0 −𝐶𝑗
𝐶0

𝐼𝑓

(2.18)

avulla, missä
maasta erotetun verkon viallisen johtolähdön releen havaitsema
maasulkuvirta [A]
Cj = viallisen johtolähdön yhden vaiheen maakapasitanssi [F].
Ir =

Kompensoidun verkon maasulkusuojauksen virta-asettelu tulee tehdä niin, että suojaus
havaitsee verkon pienimmät mahdolliset maasulkuvirrat. Kompensoidun verkon pienin
maasulkuvirta saadaan, kun vikavastus on suuri, mutta verkon laajuudella ei ole juurikaan
merkitystä. Kompensoidussa verkossa sammutuskuristin kompensoi maakapasitanssien
kapasitiivisen virran. Vikavirta muodostuu tällöin lähes pelkästään sammutuskuristimen
rinnalle kytketyn vastuksen aiheuttamasta resistiivisestä virrasta. (Lakervi & Partanen 2009,
193) Koska resistiivinen vikavirta kulkee ainoastaan sammutuskuristimen kautta vikapaikkaan
ei verkon koolla ja maakapasitansseilla ole juuri vaikutusta maasulkuvirran suuruuteen. Lisäksi
kompensoitujen verkkojen suojauksessa mitataan ainoastaan resistiivistä virtaa. Tämän takia
voidaan kompensoidun verkon jokaisen johtolähdön maasulkusuojauksen virta-asettelu asettaa
samaksi. Kompensoidun verkon maasulkuvirta lasketaan yhtälöllä 2.14.

Maasulun suojareleen toimintaehtoina ovat siis nollajännitteen ja johtolähdön maasulkuvirran
rajojen ylittyminen. Mutta koska maasulun aikana kulkee maasulkuvirtaa kaikissa galvaanisesti
yhteydessä olevan verkon kohdissa, voisivat myös terveiden vaiheiden johtolähtöjen
suojareleet havahtua ja suorittaa laukaisut turhaan. Tämän takia tarvitaan maasulun
suuntareleitä, jotka pystyvät päättelemään onko vika niiden suojaamalla johtolähdöllä. Kuvissa
7 ja 8 nähdään maasulkuvirran kulkevan eri suuntaan viallisen lähdön viallisessa vaiheessa,
kuin muissa johtolähdöissä. Suuntareleet päättelevät nollajännitteen ja johtolähdön
maasulkuvirran vaihekulmaerosta virran kulkusuunnan, jolloin ne tietävät, onko vika niiden
suojaamalla johtolähdöllä vai ei. Maasta erotetussa verkossa on viallisen johtolähdön vikavirta
noin 90° edellä maan ja tähtipisteen välistä jännitettä. Kompensoitujen verkkojen
nollajännitteen ja viallisen johtolähdön vikavirran vaihesiirtokulma on noin 0°. (Lakervi &
Partanen 2009, 192–193) Kuva 2.10 esittää suunnatun maasulkusuojauksen vaihekulmaeron
asettelut maasta erotetulle verkolle sekä kompensoidulle verkolle.
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Kuva 2.10. Maasulun suuntareleen virtakulmadiagrammi a) maasta erotetussa verkossa, b) sammutetussa verkossa
(Mörsky 1992, 332).

Kosketusjännitevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi tarvitaan suurin maasulkuvirta sekä
maasulun kestoaika. Mitä lyhyempi on maasulun kestoaika, sitä suurempi maadoitusjännite
sallitaan. Kestoaikaa ei kuitenkaan kannata automaattisesti laskea mahdollisimman lyhyeksi.
Pidempi kestoaika johtaa todennäköisempään maasulun itsestään sammumiseen ja helpottaa
vian paikantamista. (Lakervi & Partanen 2009, 193–194)

Kun tiedetään suojauksen toiminta-aika, voidaan kuvasta 2.9 katsoa, mikä on standardin SFS
6001 suurin sallima kosketusjännite kyseiselle vian kestoajalle. Maadoitustavasta riippuen
voidaan tälle kosketusjännitteelle sallia kertoimia. Kun tiedetään suurin sallittu kosketusjännite
ja on laskettu verkon suurin mahdollinen maasulkuvirta, voidaan laskea paikallisen
maadoituksen suurin sallittu maadoitusresistanssi yhtälöillä 2.16 ja 2.17. Todellinen paikallinen
maadoitusresistanssi

mitataan

fyysisesti

paikan

päältä.

Kosketusjännitevaatimusten

täyttymiseksi täytyy varmistua, että mitattu maadoitusresistanssi on alle lasketun suurimman
sallitun maadoitusresistanssin.
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Kosketusjännitevaatimusten tulee täyttyä myös varasyöttötilanteessa. Varasyöttötilanteessa
verkko kasvaa ja sen myötä myös verkon maakapasitanssi. Jos kompensointilaitteista ei
riitäkään kompensoimaan tätä suurempaa verkkoa, kasvaa verkon suurin mahdollinen
maasulkuvirta ja sitä myötä myös kosketusjännitteet.

Uusilla maasulkusuojareleillä on useampia suojausportaita. Tällöin voidaan yhteen portaaseen
asettaa suojaus ilman vikavastusta tapahtuvia suurempi virtaisia ja maadoitusjänniteisiä vikoja
vastaan ja laukaista syöttö nopeasti. Toiseksi asetteluksi voidaan asettaa johtolähdön pienimmät
vikavirrat ja maadoitusjännitteet ja suorittaa laukaisu hitaammin. (Lakervi & Partanen 2009,
194)

Maasulun suuntareleet sijoitetaan sähköasemien jokaiselle johtolähdölle. Johtolähtöjen
maasulkusuojien varasuojana käytetään pelkästään nollajännitettä havaitsevaa suojarelettä.
Varasuojan selektiivisyys saadaan pidemmällä toiminta-ajalla. Varasuoja voi joko laukaista
sähköaseman syöttökentän katkaisijan tai toimia hälyttävänä.
2.7

Katkeileva maasulku

Katkeileva maasulku on vain hetken kestävä ja toistuva maasulku. Katkeileva maasulku
aiheutuu yleisesti maakaapeliverkossa. Syinä katkeileviin maasulkuihin ovat kaapelin,
kaapelipäätteen tai jatkoksen eristeviat. Katkeilevat maasulut vaurioittavat kaapelia entisestään
ja johtavat lopulta pysyvään maasulkuvikaan tai jopa oikosulkuihin. Katkeilevat maasulut ovat
yleisimpiä kompensoiduissa verkoissa niiden pienemmän vikavirran takia. (Wahlroos. 2016)

Kuvasta

2.11

nähdään

katkeilevan

maasulun

vaikutus

verkon

vaihejännitteisiin,

nollajännitteeseen ja maasulkuvirtaan. Maasulkuvirran kesto on lyhyt ja se tasoittuu nopeasti,
mutta nollajännite ei kuitenkaan tasoitu yhtä nopeasti. Nollajännite saattaa pysyä pelkästä
nollajännitteestä havahtuvan maasulun varasuojan havahtumisarvon yläpuolella ja aiheuttaa
sen toiminnan. Jos varasuoja on laukaiseva, katkeaa sähkönsyöttö kaikilta sähköaseman
asiakkailta. (Wahlroos. 2016)
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Kuva 2.11. Katkeileva maasulku aiheuttaa hetkellisen maasulkuvirran nousun, joka tasoittuu nopeasti.
Jännitteiden muutokset eivät ole yhtä nopeita ja nollajännite saattaa pysyä maasulun varasuojan asetusarvon
yläpuolella aina seuraavaan katkeilevaan maasulkuun saakka, joka voi johtaa varasuojauksen havahtumiseen.
(Schneider Electric 2018, 160. muokattu)

Jotta maasulun varasuoja ei olisi ensimmäisenä toimiva suojaus katkeilevissa maasuluissa,
tarvitaan johtolähdöille katkeilevan maasulun suojareleitä. Perinteiset suunnatut maasulun
suojareleet eivät kykene suojaamaan katkeilevilta maasuluilta, vaan niiden rinnalle tarvitaan
erillinen katkeilevan maasulun suojaus. (Kuisti et al. 1999, 4) Useimmat uudet suojareleet
omaavat katkeilevan maasulun suojaustoiminnon. Yleisimmin suojaus perustuu katkeilevan
maasulun transienttien laskentaan. Suojaukseen asetetaan, kuinka monta katkeilevan maasulun
transienttia pitää havaita sekä kuinka pitkä aika niiden välillä saa korkeintaan olla. Nykyään on
yleistä asettaa suojaus toimimaan jo kahdesta havaitusta maasulusta. Kuvassa 2.12 on esimerkki
katkeilevan maasulun suojauksen toimintaperiaatteesta. (Schneider Electric 2018, 161–162)
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Kuva 2.12. Katkeilevan maasulunsuojausfunktion toiminta Schneider Electricin VAMP 300 releellä. Suojaus on
asetettu havahtumaan kahdesta maasulusta. Ensimmäinen maasulku aloittaa intermittent sekä toiminta-ajat. Kun
kaksi maasulkua tapahtuvat intermittent ajan sisällä, toimii suojaus. Suojaus toimii kuitenkin aikaisintaan vasta
asetetun toiminta-ajan jälkeen. (Schneider Electric 2018, 162)

Markkinoille on tullut myös uusi monitaajuusadmittanssisuojafunktio maasulkujen ja
katkeilevien maasulkujen suojaukseen. Samalla suojausfunktiolla voidaan siis suojautua niin
pysyviä kuin katkeilevia maasulkujakin vastaan. Suojausfunktiolla samat asetteluarvot toimivat
sekä maasta erotetuilla että kompensoiduilla verkoilla. Tämän uuden menetelmän sanotaan
olevan parempi, herkempi ja tarkempi maasulkujen suojauksessa. (Wahlroos. 2016)

Muutkin tekijät, kuten viallinen ylivirtasuoja tai ajoittain johtoon osuva puu, voivat aiheuttaa
katkeilevaa maasulkua muistuttavia virtapiikkejä. Katkeilevan maasulun suojausfunktion
lisääminen myös ilmajohtoverkkoon ei ole siis perustelematonta, eikä sen pitäisi aiheuttaa
turhia laukaisuja, sillä virtapiikit viittaavat aina johonkin vikaan. Katkeilevan maasulun
suojauksen käyttäminen on suositeltavaa aina, kun kyseessä on sammutettu verkko. (Kuisti et
al. 1999, 4)
2.8

Automaattinen jälleenkytkentä

Automaattisella jälleenkytkennällä tarkoitetaan ilmajohtoverkoissa käytössä olevaa releiden
toimintoa, jossa vikatilanteessa katkaisijan avaamisen jälkeen suljetaan katkaisija taas nopeasti
toivoen vian poistuneen tällä välin. Keskijännitteisessä avojohtoverkossa noin 90 % vioista on
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ohimeneviä, joista selvitään nopeilla jälleenkytkennöillä (Lakervi & Partanen 2009, 79).
Jälleenkytkentätoiminnot

lyhentävät

asiakkaiden

kokemien

toimituskatkojen

aikoja

huomattavasti. Maakaapeleilla jälleenkytkentöjä ei haluta käyttää. Maakaapelien viat ovat lähes
aina pysyviä, jolloin takaisinkytkentä aiheuttaisi vain ylimääräistä vaaraa ja vahingoittaisi
vioittunutta kaapelia lisää.

Takaisinkytkentätoimintoina käytetään pikajälleenkytkentää (PJK) ja aikajälleenkytkentää
(AJK). PJK:ssa johtolähdön sähköt kytketään takaisin yleensä noin 0,5 s niiden katkaisemisen
jälkeen. Jos vikaa ei enää havaita, jää johtolähtö toimimaan normaalisti. Jos vian todetaan
edelleen olevan läsnä, katkaistaan johtolähdön syöttö uudestaan. Pidemmän ajan kuluttua,
yleensä noin 120 s, suoritetaan AJK ja kytketään johtolähdön sähköt jälleen takaisin päälle, jos
vika on edelleen läsnä, katkaistaan sähköt jälleen ja suoritetaan verkolle tarvittava
huoltotoimenpiteet. (Lakervi & Partanen 2009, 177; Elovaara & Haarla 2011a, 74)

Vuonna 2019 kaikista Suomen keskijänniteverkon vikakeskeytyksistä PJK:t selvittivät 44 % ja
AJK:t 23,4 %. Vikakeskeytyksistä 32,6 % olivat pitkiä keskeytyksiä. (Energiateollisuus ry
2020, 18) Maakaapeloinnin lisääntyessä selvittävät jälleenkytkennät aina entistä pienemmän
osuuden verkon kaikista vikakeskeytyksistä.
2.9

Hajautettu tuotanto

Sähköntuotantolaitokset vaikuttavat verkon jännitteeseen, vikavirtoihin sekä suojaukseen.
Perinteisesti sähköä on tuotettu suurissa laitoksissa, ja sähkön kulku jakeluverkoissa on ollut
yksisuuntaista

sähköasemilta

asiakkaille.

Hajautettu

tuotanto

tuo

pienimpiä

sähköntuotantolaitoksia verkon eri jännitetasoille ja virrankulkua voi tapahtua verkossa
molempiin suuntii. (Lakervi & Partanen 2009, 209) Hajautetun tuotannon aiheuttama
vikavirrannousu voi aiheuttaa virhetoimintoja säteittäisen verkon suojauksessa (Lakervi &
Partanen 2009, 212).

Johtolähdön suojaus ei välttämättä havaitse vikaa lainkaan, kun johtolähdöllä on hajautettua
tuotantoa ennen vikapaikkaa. Hajautettu tuotanto laskee johtolähdön suojareleen havaitsemaa
vikavirtaa, jolloin releen asetteluarvo ei välttämättä ylity vian aikana. Tällaista tapausta
kutsutaan suojauksen sokaistumiseksi. Suojauksen sokaistumisen välttymiseksi tulee varmistua
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oikosulkuvirran riittävyydestä releellä. (Kumpulainen & Ristolainen 2006, 129). Kuva 2.13
havainnollistaa tätä tilannetta.

Kuva 2.13. Johtolähdöllä oleva hajautettu tuotanto laskee releen kautta kulkevan vikavirran määrää. Jos releen
kautta kulkeva vikavirta laskee tarpeeksi, ei rele välttämättä havaitse vikaa. (Mäki 2007, 22. muokattu)

Hajautettua tuotantoa sisältävien terveiden johtolähtöjen suojaukset voivat laueta turhaan
viereisten johtolähtöjen vioista. Terveiden johtolähtöjen tuotantolaitokset syöttävät vikavirtaa
vialliseen johtolähtöön. Vikavirta kulkee tällöin myös terveen johtolähdön suojauksen kautta,
joka voi laueta turhaan sen asetteluarvon ylittyessä. Tällaista tapausta kutsutaan suojauksen
sympatialaukaisuksi.

Sympatialaukaisuilta

voidaan

suojautua

käyttämällä

suunnattua

ylivirtasuojausta. (Kumpulainen & Ristolainen 2006, 129) Kuvassa 2.14 havainnoidaan tätä
tilannetta.
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Kuva 2.14. Hajautettua tuotantoa sisältävät johtolähdöt voivat virheellisesti laukasta oman johtolähtönsä
suojauksen, kun viereisessä johtolähdössä on vika (Mäki 2007, 25. muokattu).

Terveiden johtolähtöjen tuotantolaitosten vialliseen johtolähtöön syöttämä oikosulkuvirta
kasvattaa viallisen johtolähdön releen havaitsemaa oikosulkuvirtaa. Kasvava oikosulkuvirta
saattaa johtaa suojauksen nopeamman portaan toimintaan. Suojauksen nopea toiminta voi
johtaa katkoihin tilanteissa, joissa vika olisi ehtinyt poistua itsestään hitaammalla
suojausportaalla. Jos johtolähdöllä on useita suojia, kuten maastokatkaisija, voi kennon suojan
nopea toiminta johtaa suojauksen epäselektiiviseen toimintaan.

Jälleenkytkennän yhteydessä ei valokaari välttämättä sammu, jos hajautettu tuotantolaitos ei
irtoa verkosta vaan jatkaa virran syöttöä. Tämä johtaa katkaisijan uudestaan aukaisemiseen.
Tällaisia tapauksia vastaan suojaudutaan tuotantolaitosten eroonkytkentäsuojauksella (LoM).
(Kumpulainen & Ristolainen 2006, 129) Kuva 2.15 havainnollistaa jälleenkytkennän
epäonnistumista.
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Kuva 2.15. Jälleenkytkentä voi epäonnistua, jos hajautettu tuotanto jää syöttämään vikavirtaa ja vikapaikan
valokaari ei pääse sammumaan (Mäki 2007, 26. muokattu).

Eroonkytkentäsuojaus tarkoittaa tuotantolaitoksen verkosta irti kytkemistä. LoM toimii, kun
verkon jännite katoaa. Puhutaan myös tahattoman saarekekäytön estämisestä. Saarekekäytössä
verkossa esiintyisi korjaushenkilöstölle potentiaalisesti vaarallisia virtoja. (Mäki 2007, 28–29)
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3

KSOY-V:N KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUKSEN PERUSTA

KSOY-V:n suojauksen tavoitteet eivät poikkea normeista. Tärkeimpinä tavoitteina nousee esiin
asentajien ja asiakkaiden turvallisuuden takaaminen, laitteiden suojaaminen, häiriöiden
minimoiminen sekä suojauksen aukoton ja selektiivinen toiminta. Suojauskokonaisuuden tulee
olla myös yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Suojauksessa tehdään teknistaloudellisesti
järkeviä valintoja, niin kuin tehdään koko verkon osalta.
3.1

Keskijänniteverkon tunnuslukuja

Yrityksen toimialueella on muutama pienehkö kaupunki, joista suurin on Kotka.
Haja-asutusalueet kattavat suurimman osan toimialueesta. Toimitusvarmuusvaatimusten myötä
on etenkin taajamien keskijänniteverkkoja kaapeloitu runsaasti, mutta haja-asutusalueiden
laajamittainen kaapelointi ei ole aina järkevää. Tämän takia yrityksen keskijänniteverkon
kaapelointiaste oli vuonna 2020 edelleen maltillinen 22,11 %. Taulukossa 3.1 esitetään
yrityksen keskijänniteverkon tunnuslukuja.

Taulukko 3.1. KSOY-V:n keskijänniteverkon tunnuslukuja vuodelta 2020.

KSOY-V:n keskijänniteverkko
Sähköasemat
34
Johtolähdöt
211
Keskijännitejohdot
4867
Kaapelointiaste
22,11
Johdinten keski-ikä
29,14

kpl
kpl
km
%
a

Laaja toimialue vaatii paljon sähköasemia. Paljon haja-asutusaluetta sisältävällä verkolla tehot
ovat maltilliset ja sähköasemilla riittävät pääosin pienitehoiset päämuuntajat. Yrityksen taajama
ja haja-asutusalueiden sähköasemien päämuuntajat ovat nimellisteholtaan pääsääntöisesti 16
MVA. Kolmella sähköasemalla on nimellistehoiltaan pienemmät 10 MVA päämuuntajat.
Kaupunkien sähköasemilla on pääsäätöisesti nimellisteholtaan 20 MVA päämuuntajat. Yhdeltä
sähköasemalta löytyy nimellisteholtaan 25 MVA päämuuntaja ja kahdelta sähköasemalta
nimellistehoiltaan 31,5 MVA päämuuntajat. Taulukossa 3.2 esitetään päämuuntajien tilastoja.
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Taulukko 3.2. KSOY-V:n sähköasemien päämuuntajien tunnuslukuja vuodelta 2020.

KSOY-V:n päämuuntajat
Päämuuuntajia
Suurin nimellisteho
Pienin nimellisteho
Nimellistehojen keskiarvo
Keski-ikä

3.2

39
31,5
10
17,08
27,46

kpl
MVA
MVA
MVA
a

Toimialueen olosuhteet

KSOY-V:n toimintaympäristö on maantieteellisesti todella monipuolinen. Toimialue sisältää
kaupunki-, teollisuus-, taajama- ja haja-asutusalueita. Johtimia löytyy maakaapeloituina etenkin
kaupungeissa ja taajamissa, päällystettyinä ilmajohtoina sekä avojohtoina teiden varsissa,
pelloilla ja metsissä. Alueella on myös sähköistettyä saaristoa niin merellä kuin järvilläkin,
joihin sähköä syötetään vesistökaapeleilla. Käytössä on uusia ja vanhoja komponentteja kaikilla
verkon osa-alueilla.

Näin monimuotoisessa toimintaympäristössä joudutaan verkko rakentamaan jokaiseen
olosuhteeseen

parhaiten soveltuvilla johtimilla ja

tekniikoilla.

Maakaapelointia ja

ilmajohtoverkkoja käytetään teknistaloudellisesti järkevällä tavalla, jotta verkko olisi edullinen
ja samalla toteuttaa sille määräyksissä, säädöksissä ja laissa määritetyt ominaisuudet.
Taulukko 3.3 esittää KSOY-V:n keskijänniteverkon ilmajohtimien sijoitusympäristöjen
jakauman. KSOY-V hyödyntää ilmajohtoverkoissa paljon peltoja niiden pienen vikatiheyden
vuoksi.

Taulukko 3.3. KSOY-V:n keskijänniteverkon ilmajohtojen sijoitusympäristöjen jakaumat.

Ilmajohtojen sijoitusympäristöt
Metsä
35,1 %
Pelto
54,28 %
Tienvarsi
10,63 %

Jakeluverkko halutaan silti pitää mahdollisimman yhtenäisenä. Etenkin verkon suojaus
halutaan pitää yksinkertaisena ja se toteutetaan koko toimialueella mahdollisimman samoin
periaattein. Yhtiön 20 kV keskijänniteverkko on kokonaan kompensoitu, joka lisää
maasulkusuojauksen yhtenäisyyttä. Kompensointi on toteutettuna keskitettynä jokaisella 20 kV
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sähköasemalla. Paikoin on lisätty myös muuntamoille hajautettu kompensointia, kun keskitetty
ei ole enää riittänyt. Kotkan Karhulassa on käytössä 10 kV verkko, jonka sähköasemilla ei ole
kompensointia. Tämän 10 kV verkon maasulkuvirtojen on todettu olevan niin alhaiset, ettei
kompensointia ole ainakaan tähän mennessä päätetty lisätä.
3.3

Käytetyt maadoitusjärjestelmät

Suurin

osa

KSOY-V:n

maadoitusjärjestelmistä

on

pistemäisiä

paikallisia

maadoitusjärjestelmiä. Paikalliset maadoitusjärjestelmät tulevat jatkossakin olemaan yrityksen
verkon

yleisin

maadoitusjärjestelmä

laajojen

haja-asutusalueiden

ja

niiden

pylväsmuuntamoiden vuoksi. Maakaapeloinnin edetessä rakentuu verkkoon myös yhteen
liitettyjä maadoitusjärjestelmiä, jotka lisäävät verkon turvallisuutta. Taulukossa 3.4 esitetään
KSOY-V:n 4924 muuntamon maadoitusjärjestelmien jakauma.

Taulukko 3.4. KSOY-V:n muuntamoiden maadoitusjärjestelmien jakauma.

Muuntamoiden maadoitusjärjestelmät
Paikallinen maadoitus
4024 kpl
Ketjutettu maadoitus
402 kpl
Laaja maadoitus
498 kpl

Paikallisten ja ketjutettujen maadoitusjärjestelmien kosketusjännitteiden tavoitetasona on 2UTP,
jolloin

edellytetään

jakelumuuntamoiden

maadoittamista

sekä

pienjänniteverkkojen

maadoittamista standardin SFS 6001 ohjeita noudattaen. Jos kosketusjännitevaatimukset eivät
täyty näillä maadoitustoimenpiteillä, suoritetaan kohteessa 4UTP tai 5UTP kosketusjännitetason
vaatimat maadoitustoimenpiteet. Suurin osa KSOY-V:n maadoitusjärjestelmistä on vanhojen
standardien

kosketusjännitevaatimusten

mukaan

tehtyjä

D-maadoitusjärjestelmiä.

Taulukossa 3.5 esitetään paikallisiin ja yhteen liitettyihin maadoitusjärjestelmiin kuuluvien
muuntamoiden kosketusjännitevaatimusten jakauma.

Taulukko 3.5. KSOY-V:n yhteen liitettyjen ja paikallisesti maadoitettujen muuntamoiden maadoitustapoihin
perustuvien kosketusjännitevaatimusten jakauma.

Kosketusjännitevaatimukset
2UTP
841 kpl
4UTP
326 kpl
5UTP
100 kpl
D
3159 kpl
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Laajaksi maadoitukseksi määritellyissä maadoitusverkoissa kosketusjännitevaatimukset
toteutuvat automaattisesti. Laaja maadoitusverkko muodostuu usein vain kaupunkien
keskustoissa. KSOY-V:n jakeluverkossa ainoastaan Kotkan, Loviisan ja Orimattilan
keskustojen alueet luokitellaan pääosin laajaksi maadoitukseksi. Niissä laajan maadoituksen
piiriin kuuluu yhteensä 498 muuntamoa.
3.4

Käytetyt suojareleet ja suojaustoiminnot

KSOY-V:n sähköasemat on rakennettu sekä saneerattu eri aikoihin, jolloin on käytetty sen
hetken uusimpia relemalleja. Tämän johdosta sähköasemilla on paljon erilaisia sekä eri ikäisiä
suojareleitä. Käytössä on yhä vanhoja laitteita, joita korvataan uusilla saneerausten yhteydessä.
Vaikka johtolähtöjen suojareleitä on uusittu saneerausten yhteydessä, ei sähköaseman muita
suojareleitä välttämättä ole uusittu samalla. Etenkin varasuojiksi jätetään usein vanhoja
relemalleja.

Kuvassa 3.1 on esimerkki sähköaseman rakenteesta ja siitä, missä kohdissa katkaisijoita ja
suojareleitä yleisesti käytetään. Perinteisesti jokaisella johtolähdöllä on omat suojauksensa,
jotka laukaisevat kyseisen johtolähdön katkaisijan. Johtolähtöjä syötetään kiskostosta, jota
syöttää muuntaja. Kiskoston ja muuntajan välillä on katkaisija, joka laukaistaan kiskoston
vioista ja samalla se toimii varasuojana johtolähdöille. Muuntajaa syötetään 110 kV verkosta.
Ennen muuntajaa on 110 kV puolella myös katkaisija, joka laukaistaan muuntajan vioista ja
samalla se toimii varasuojana KJ-puolen vioille. Muuntajalla käytetään yleisesti myös
suojareleitä, jotka eivät perustus sähköisten suureiden mittaamiseen.
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Kuva 3.1. Esimerkki sähköaseman rakenteesta ja sähköasemalla käytettävistä suojareleistä.

3.4.1 Johtolähtöjen suojaus
Johtolähtöjen suojareleet laukaisevat kyseisen johtolähdön katkaisijan ja toimivat näin osana
selektiivistä suojausjärjestelmää. Liitteessä 1 esitetään KSOY-V:n sähkö- ja kytkinasemien
johtolähtöjen suojina käytetyt suojareleet ja niiden ominaisuuksia. Taulukossa 3.6 esitetään
tiivistelmä KSOY-V:n johtolähtöjen suojauksessa käytetyistä suojareleistä sekä yleistys niiden
oleellisimmista ominaisuuksista.

Taulukko 3.6. Yleistävä tiivistelmä KSOY-V:n johtolähdöillä käyttämistä suojareleistä ja niiden oleellisimmista
ominaisuuksista.

Ominaisuudet
Monellako sähköasemalla käytössä
Yliviraportaita
Suunnattuja ylivirtaportaita
Suunnattuja maasulkuportaita
Katkeilevanmaasulunsuojaus
Kommunikointiprotokollat

Uudet digitaaliset
22
3
4
5
Kyllä
IEC 61850, SPA…

Vanhat digitaaliset
10
2 tai 3
2
SPA

Staattiset
5
2
2
-

KSOY-V:n sähköasemilla on viimeisen vuosikymmenen aikana uusittu paljon johtolähtöjen
suojareleitä. Nykyään hieman yli puolet johtolähtöjen suojareleistä on uusia digitaalisia
suojareleitä. Uudet suojareleet ovat pääosin Schneider Electricin suojareleitä. Toiseksi eniten
käytössä on Strömbergin ja myöhemmin ABB:n SPACOM-sarjan 1980- ja 1990-luvun
digitaalisia suojareleitä. Käytössä myös yhä SPACOM-sarjan staattisia suojareleitä.
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Sähkömekaanisia BBC:n valmistamia suojareleitä on johtolähtöjen suojana ainoastaan
Haukkavuoren kytkinasemalla.

Johtolähtöjen oikosulkusuojaus toteutetaan kaksiportaisena. I> on aikahidastettu porras, jonka
virta-asettelu tehdään johtolähdön kaukaisimman pisteen minimioikosulkuvirran sekä
kuormitusvirran mukaan. I>> on lyhyenviiveenlaukaisuporras, jolla katkaisistaan lähellä
sähköasemaa tapahtuvat viat nopeasti. Lähellä sähköasemaa tapahtuvat viat aiheuttavat
jännitekuoppia terveisiin johtolähtöihin ja voivat aiheuttaa niissä sähkölaitteiden virheellistä
toimintaa tai sammumista.

Maasulkusuojauksessa käytetään suunnattua laukaisevaa suojausta Idir0>. Maasulkusuojaus
perustuu nollavirtaan, nollajännitteeseen sekä niiden väliseen vaihekulmaan, josta päätellään
virran kulkusuunta. Maasulkusuojaus asetellaan sekä kompensoidun että maasta erotetun
verkon tilanteeseen. KSOY-V:n 20 kV verkko on kaikkialta kompensoitu. Jos sähköaseman
kompensointilaitteisto vikaantuu, ei sähköasemaa ajeta maasta erotettuna, vaan otetaan
asemakorvaus käyttöön. Asemakorvauksella tarkoitetaan viallisen sähköaseman johtolähtöjen
jakamista

viereisten

sähköasemien

syötettäviksi

varasyöttöyhteyksien

kautta.

Asemakorvaukseen siirtyminen vie hetken aikaa, jonka vuoksi suojareleillä on hyvä olla myös
maasta erotettuun verkkoon soveltuvat maasulkusuojauksen asetusarvot.

KSOY-V:llä automaattista takaisinkytkentätoimintoa käytetään kaikilla ilmajohtolähdöillä.
Automaattista

takaisinkytkentää

käytetään

myös

päällystetyillä

ilmajohdoilla.

Takaisinkytkentätoiminto on käytössä myös sekä ilmajohtoa että maakaapelia sisältävillä
sekaverkoilla.

Pelkästään

maakaapelista

koostuvilla

johtolähdöillä

ei

automaattista

takaisinkytkentää käytetä.

KSOY-V:n käyttämissä uusissa Schneider Electricin sekä Arcteqin suojareleissä on olemassa
katkeilevan maasulun suojaustoiminnot. KSOY-V käyttää katkeilevan maasulun suojausta
hälyttävänä. Poikkeuksena tähän on Kotkan alue, jossa katkeilevan maasulun suojausta
käytetään laukaisevana. Näin tehdään, koska Kotkan alueen sähköasemilla maasulun
varasuojausta käytetään laukaisevina. KSOY-V:n käyttämillä vanhemmilla ABB:n ja
Strömbergin releillä ei ole olemassa samanlaista toimintoa.
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3.4.2 Keskijännitekiskojen suojaus
Liitteessä 2 esitetään KSOY-V:n sähköasemien keskijännitekiskon suojina käytetyt suojareleet
ja niiden ominaisuuksia. Taulukossa 3.7 esitetään tiivistelmä KSOY-V:n keskijännitekiskojen
suojauksessa käytetyistä suojareleistä sekä yleistys niiden oleellisimmista ominaisuuksista.

Taulukko 3.7. Yleistävä tiivistelmä KSOY-V:n keskijännitekiskojen suojareleistä ja niiden oleellisimmista
ominaisuuksista.

Ominaisuudet
Monellako sähköasemalla käytössä
Valmistaja
Yli- ja alijännitteen suojausportaita
Nollajännitteen suojausportaita
Kommunikointiprotokollat

KSOY-V:n

sähköasemilla

on

Uudet digitaaliset
13
Schneider tai Arcteq
3
3
IEC 61850, SPA…

viimeisen

Vanhat digitaaliset
19
ABB Strömberg
2
2
SPA

vuosikymmenen

aikana

Staattiset
10
Strömberg
1
1
-

uusittu

paljon

keskijännitekiskojen suojareleitä. Niitä ei kuitenkaan ole aina uusittu samalla, kun johtolähtöjen
suojareleitä. Eniten käytössä on ABB Strömbergin aikaisia ensimmäisiä digitaalisia
suojareleitä. Nykyaikaiset digitaaliset suojareleitä on kuitenkin jo toiseksi eniten ja ne ovat
Schneider Electricin tai Arcteqin laitteita. Myös Strömbergin staattisia suojareleitä on yhä
käytössä.

Keskijännitekiskoilla käytetään yli- ja alijännitesuojausta, jotka laukaisevat kiskon syötön
katkaisijan. KSOY-V:n uusilla suojareleillä ovat yli- ja alijännitesuojaukset kaksiportaisia.
Toinen

porras

asetetaan

toimimaan

ensimmäistä

porrasta

nopeammin

isommasta

jännitepoikkeamasta. Vanhemmilla suojareleillä on käytössä vain yksiportainen yli- ja
alijännitesuojaus.

Kiskosta mitataan myös nollajännitettä. Nollajännitesuojaus toimii varasuojana johtolähtöjen
maasulkusuojaukselle ja sitä käytetään KSOY-V:n kaikilla sähköasemilla. Nollajännitesuojaus
voidaan asettaa hälyttäväksi tai laukaisemaan kiskon syötön katkaisija. KSOY-V:n kaikissa
lukuun ottamatta Kotkan kaupunkiverkon sähköasemia toimii maasulun varasuojaus
hälyttävänä. Kotkan kaupunkiverkossa on käytössä laukaisuryhmät, jolloin varasuojan
havahtuessa katkaistaan sähköt tietyiltä johtolähdöiltä. Jos näiden johtolähtöjen verkosta
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irrottaminen ei poista vikaa, katkaistaan sähköt aina seuraavilta johtolähdöiltä, kunnes vika
poistuu. Johtolähtöjen irrottaminen tapahtuu aikaportaikolla.

Nykyään on yleistä suojautua myös keskijännitekiskoston valokaarivioilta nopeilla
valokaarisuojilla. KSOY-V:llä valokaarisuojaus on toteutettuna jokaisella sähköasemalla.
Valokaarisuojat ovat 28 sähköasemalla valoon sekä virtaan perustuvia ja kuudella
sähköasemalla ne ovat paineeseen perustuvia.
3.4.3 Keskijännitesyötön suojaus
Keskijännitesyötön suojauksessa käytetään ylivirtasuojia. KSOY-V:llä keskijännitesyötön
ylivirtasuojina käytetään lähes aina kahta erillistä relettä, pääsuojaa ja varasuojaa. Varasuoja
asetetaan toimimaan joko samoilla arvoilla kuin pääsuoja tai hieman pääsuojaa isommalla
virralla ja hitaammin. Suojaus toteutetaan usein kaksiportaisena. Ensimmäiseen portaaseen
asetetaan aikalaukaisu pienemmällä virralla ja toiseen portaaseen pikalaukaisu suuresta
virrasta.

Ensimmäinen

porras

toimii

johtolähtöjen

varasuojana

ja

toinen

porras

keskijännitesyötön ja -kiskoston suojana.

Liitteessä 3 esitetään KSOY-V:n sähköasemien keskijännitesyötön suojina käyttämät
suojareleet ja niiden ominaisuuksia. Taulukossa 3.8 esitetään tiivistelmä KSOY-V:n
keskijännitesyötön suojauksessa käytetyistä suojareleistä sekä yleistys niiden oleellisimmista
ominaisuuksista.

Taulukko 3.8. Yleistävä tiivistelmä KSOY-V:n keskijännitesyötön suojareleistä ja niiden oleellisimmista
ominaisuuksista.

Ominaisuudet
Monellako sähköasemalla
Valmistaja
Ylivirtaportaita
Kommunikointi

Uudet digitaaliset
22
Schneider tai Arcteq
3
IEC 61850, SPA…

Vanhat digitaaliset
8
ABB Strömberg
2
SPA

Staattiset
4
Strömberg
2
-

Sähkömekaaniset
12
BBC
1 tai 2
-

KSOY-V:n sähköasemilla on suurin osa keskijännitesyöttöjen ylivirtasuojista päivitetty uusiin
Schneider Electricin digitaalisiin suojareleisiin. Käytössä on edelleen jonkin verran ABB
Strömbergin 1980- ja 1990-luvun digitaalisia suojareleitä ja muutamilla sähköasemilla myös
Strömbergin staattisia releitä. Pääsuojien päivitysten yhteydessä on varasuojaksi usein jätetty
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vanha laite. Vanhoja BBC:n ISM 21 elekromekaanisia releitä ja jopa BBC:n HB ensiöreleitä
on käytössä syötön varasuojina edelleen 12 sähköasemalla.
3.4.4 Päämuuntajan suojaus
KSOY-V:n kaikkien päämuuntajien suojakseen käytetään kaasurelettä, painekytkintä ja
lämpötilamittausta, jotka eivät perustu sähköisiin suureisiin. Kaasurele eli Buchholz-rele
havainnoi muuntajaöljyn kaasuuntumista, jota aiheutuu muuntajan sisäisistä vioista.
Painekytkin havaitsee muuntajan sisäisestä valokaaresta aiheutuvasta paineen noususta
johtuvan öljyn liikkeen. Muuntajan lämpötilan nousua mitataan erikseen muuntajan käämeistä
sekä öljystä. (Elovaara & Haarla 2011b, 378–379) KSOY-V:n sähköasemilla havahtuessaan
nämä suojaukset laukaisevat joko keskijännitesyötön katkaisijan tai sekä keskijännitesyötön
katkaisijan että 110 kV syötön katkaisijan. Usein käytetään myös muuntajan öljynkorkeuden
mittausta hälyttävänä.

Etenkin isojen päämuuntajien suojauksessa käytetään yleisesti myös differentiaalireleitä.
Differentiaalireleet eli erovirtareleet mittaavat suojattavaan kohteeseen tulevia sekä siitä
lähteviä virtoja. Releen asetusarvojen ylittyessä ne lähettävät laukaisukäskyt muuntajan
kummankin puoleiselle katkaisijalle. (Elovaara & Haarla 2011b, 354) Taulukossa 3.9 esitetään
KSOY-V:n sähköasemilla käytetyt differentiaalireleet.

Taulukko 3.9. KSOY-V:n päämuuntajien suojina käyttämät differentiaalireleet.

Laite
AQ-T257
AQ-T256
VAMP 265
7UT5125
SPAD 346 C 2 ja 3
SPAD 330 C
SPAD 3A5 J6

Käytössä asemilla
ELI
MIE
HAG
KYM
KOR, HIE
MUS
RIS, PET

Valmistaja
Arcteq
Arcteq
Schneider
SIEMENS
Strömberg
ABB Strömberg
Strömberg

Julkaisuvuosi
2010-luku
2010-luku
2010-luku
2003
1990-luku
1990-luku

Tyyppi
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Staattinen

Kommunikointi
IEC 61850, SPA…
IEC 61850, SPA…
IEC 61850, SPA…
IEC 60870-5-103
SPA
SPA
-

KSOY-V:llä differentiaalisuojia on käytössä yhdeksällä sähköasemalla. Vanhempia
differentiaalisuojia on käytössä ainoastaan Kotkan alueen sähköasemilla. Differentiaalireleitä
on alettu käyttämään myös muualla saneerausten ja uusien sähköasemien yhteydessä.

56

3.4.5 110 kV syötön suojaus
110 kV syötön suojauksessa käytetään yleisesti ylivirta- sekä maasulkusuojausta. KSOY-V:n
110 kV syötön suojauksessa käytetään joko yksi-, kaksi- tai kolmeportaista ylivirtasuojausta.
Suurimmalla osalla sähköasemista on myös käytössä maasulkusuojaus. 110 kV syötön
suojauksessa käytetään usein pääsuojia sekä varasuojia ja näin tehdään myös pääosin KSOYV:n sähköasemilla.

Liitteessä 4 esitetään KSOY-V:n sähköasemien 110 kV syötön suojina käytetyt suojareleet ja
niiden ominaisuuksia. Taulukossa 3.10 esitetään tiivistelmä KSOY-V:n 110 kV syötön
suojauksessa käytetyistä suojareleistä sekä yleistys niiden oleellisimmista ominaisuuksista.

Taulukko 3.10. Yleistävä tiivistelmä KSOY-V:n 110 kV syötön suojareleistä ja niiden oleellisimmista
ominaisuuksista.

Ominaisuudet
Monellako sähköasemalla
Valmistaja
Ylivirtaportaita
Maasulkuportaita
Kommunikointi

Uudet digitaaliset
13
Schneider tai Arcteq
3 tai 4
4 tai 5
IEC 61850, SPA…

Vanhat digitaaliset
11
ABB Strömberg
2
2
SPA

Staattiset
9
Strömberg
2
2
-

Sähkömekaaniset
8
BBC
1 tai 2
-

KSOY-V:n sähköasemilla on 110 kV syötön suojareleitä päivitetty uusiin digitaalisiin releisiin
saneerausten yhteydessä. Käytössä on silti edelleen paljon ABB Strömbergin ensimmäisiä
digitaalisia suojareleitä ja Strömbergin staattisia releitä. Pääsuojien päivitysten yhteydessä on
varasuojaksi usein jätetty vanha laite. Vanhoja BBC:n ISM 21 elekromekaanisia releitä on
käytössä 110 kV syötön varasuojina edelleen 8 sähköasemalla.
3.5

Kommunikointiyhteydet

Jakeluverkoissa käytetään paljon kauko-ohjausta. Kauko-ohjauksella voidaan ohjata
kytkinlaitteita etänä, jolloin verkkoa voidaan käyttää nopeammin ja tehokkaammin.
Digitaalisista

releistä

lähtien

ovat

suojareleet

omanneet

kaksisuuntaisen

tiedonsiirtomahdollisuuden, eli etäkäyttömahdollisuuden. Kytkinten ohjaamisen lisäksi
suojareleiden etäkäyttö mahdollistaa niiden asetteluiden tarkastelemisen ja muuttamisen sekä
häiriötallenteiden lukemisen ja tallentamisen etänä reaaliajassa.
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ABB Strömbergin ensimmäisissä digitaalisissa releissä tiedonsiirto tapahtui optisella SPAväylällä (ABB 2000b, 3). Suojareleiden tiedonsiirtoa on standardoitu ja nykyään uusimmat
suojareleet tukevat standardin IEC 61850 mukaista tiedonsiirtoprotokollaa, joka mahdollistaa
eri valmistajien laitteiden saumattoman käytön samassa verkossa. Kuva 3.2 esittää esimerkin
sähköaseman kommunikoinnin toteutuksesta. Sähköaseman sisällä käytetään optista väylää,
jolla laitteet yhdistetään kaukokäytön ala-asemaan. Ala-asemalta on yhteys valvomoon. Tämä
yhteys on usein langaton.

Kuva 3.2. ABB:n ja Strömbergin laitteiden käyttämän SPA-väylän toteutus. Kaikki kennoterminaalit ovat optisen
kuituväylän kautta yhteydessä kaukokäytön ala-asemaan, josta on langaton yhteys mahdollisesti kaukana
sijaitsevaan valvomoon. (ABB 2000b, 3)

KSOY-V:n verkossa on paljon ABB:n ja Strömbergin vanhemman mallisia suojareleitä, joiden
kanssa käytetään SPA-väylää. IEC 61850 protokollaa käytetään uusilla ja saneeratuilla
sähköasemilla. KSOY-V:llä IEC 61850 on käytössä kuudella sähköasemalla ja muilla käytetään
SPA-väylää. KSOY-V:llä kaukokäytön ala-asemien ja valvomon väliset yhteydet toteutetaan
langattomasti radioyhteyksillä ja kahdella sähköasemalla mobiiliverkon kautta. Ainoana
poikkeuksena on Elimäen sähköasema, joka sijaitsee valvomon vieressä ja langatonta yhteyttä
ei tarvita.
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Staattiset ja elektromekaaniset releet eivät omaa kykyä liittyä väylään, eli kaukokäytöllä ei saa
yhteyttä suojareleeseen. Tällaisten suojareleiden kohdalla kaukokäyttö toteutetaan lisäämällä
erillinen älytön rele suojareleen rinnalle. Relettä voidaan ohjata etänä radiolinkin välityksellä
ja sen avulla voidaan katkaisija taas sulkea suojauksen toiminnan jälkeen. Staattisten releiden
automaattinen takaisinkytkentätoiminto ei vaadi kaukokäyttöyhteyttä, vaan se toimii
omatoimisesti suojareleen takaisinkytkentälohkolla.
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4

KESKIJÄNNITEVERKON

SUOJAUKSEN

NYKYTILAN

TOIMINTA, ONGELMAT JA PUUTTEET
Tässä luvussa tarkastellaan KSOY-V:n sähköasemien suojausten asetteluita. Tarkastelulla
halutaan varmistua suojausten tarkoituksenmukaisesta toiminnasta verkon nykytilassa. Koska
KSOY:llä on 34 sähköasemaa, päätettiin tarkasteltavien sähköasemien määrää rajoittaa.
Tarkasteltaviksi sähköasemiksi valittiin kolme mahdollisimman erilaista kohdetta kaupunki-,
taajama- sekä haja-asutusalueiden verkoista. Työstä saatuja tuloksia ja tutkimusta voidaan
hyödyntää KSOY-V:n muihin sähköasemiin.

Taulukossa 4.1 esitetään tarkasteltaviksi valittujen sähköasemien tietoja. Tarkasteltaviksi
sähköasemiksi valittiin kolme mahdollisimman erilaisista kohdetta kaupunki-, taajama- sekä
haja-asutusalueiden verkoista. Kaupunkiverkon sähköasemaksi valittiin Kotkan keskustassa
sijaitseva Enso-Gutzeit-sähköasema. Sähköasemalla on KSOY-V:n verkkoon suurehko 25
MVA päämuuntaja, paljon asiakkaita ja kaapelointiaste on lähes 100 %. Taajama-alueen
sähköasemaksi valittiin Elimäen sähköasema, jossa osa johtolähdöistä sijaitsee myös hajaasutusalueella. Elimäellä on pienimpi 16 MVA päämuuntaja, vähemmän asiakkaita ja
kaapelointiaste on 22 %. Haja-asutusalueen sähköasemaksi valikoitui Sippolan sähköasema.
Sippolassa on pieni 10 MVA päämuuntaja, vähän asiakkaita ja kaapelointiaste alle 2 %.

Taulukko 4.1. Tarkasteltaviksi valittujen sähköasemien valintaan vaikuttaneet tiedot vuodelta 2019.

Sähköasema
Enso-Gutzeit
Elimäki
Sippola

Asiakkaita
11489
3545
1625

PM (MVA)
25
16
10

Energia (GWh)
77
40
22

Pmax (MW)
16
11
6

Kaapelointiaste (%)
96
22
2

Lisäksi luvussa perehdytään suojauksen ongelmakohtiin ja puutteisiin. Ongelmien ja puutteiden
osalta pohditaan kuinka oleellisia ne ovat KSOY-V:n verkossa ja miten ne voitaisiin ratkaista.
Oleellista on myös, voidaanko ne ratkaista nykyisillä laitteilla.
4.1

Laskennan lähtökohtien tarkastus

Työssä halutaan varmistua suojausten laskentojen lähtökohdista ja oikeellisuudesta.
KSOY-V:n käyttämä verkkotietojärjestelmä Trimble NIS sisältää laskentatyökalun, jota
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käytetään työn laskennoissa. Työssä halutaan kuitenkin ensin varmistua laskentatyökalun
oikeasta toiminnasta. Kaikille työssä käytettäville laskentatyökalun laskennoille suoritetaan
yksi käsinlaskenta. Käsinlaskettuja tuloksia verrataan laskentatyötakun laskemiin tuloksiin,
jotta voidaan todeta laskentatyökalun luotettavuus ja jatkossa diplomityön laskelmat voidaan
suorittaa sillä. Lisäksi työssä tarkastetaan, että verkkotietojärjestelmään syötetyt ja
laskentatyökalun käyttämät verkon lähtöarvot ovat oikeat ja ajantasaiset.

Työssä tarkkaillaan myös verkkotietojärjestelmään suojareleille asetettujen tietojen ja
asetusarvojen ajantasaisuutta sekä virheettömyyttä. Suojareleiden asetusarvot vaikuttavat
oleellisesti
suojareleiden

laskentatuloksiin.
asetusarvojen

Verkkotietojärjestelmän
perusteella

laskentatyökalu

johtimien

määrittelee

oikosulkukestoisuudet,

kosketusjännitevaatimusten täyttymisen sekä suojausten selektiivisen toiminnan. Täten
suojausten

virheelliset

asetusarvot

verkkotietojärjestelmässä

johtavat

virheellisiin

laskentatuloksiin sekä virheelliseen käsitykseen suojauksen toiminnasta.
4.1.1 Oikosulkulaskenta
Oikosulkulaskennan tarkastus suoritetaan Elimäen sähköaseman Kimonkylä-johtolähdölle.
Oikosulkulaskennan ja -suojauksen periaatteet sekä yhtälöt on käyty läpi luvuissa 2.3 ja 2.4.
Laskentaan tarvittavat lähtötiedot esitetään taulukossa 4.2. Laskennat on suoritettu
verkkotietojärjestelmässä käytössä olevilla lähtöarvoilla ennen niiden tarkastamista ja
päivittämistä.
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Taulukko 4.2. Oikosulkulaskennan lähtötiedot Elimäen sähköaseman Kimonkylä-johtolähdölle.

Syöttävä verkko
Zk
(7 + j20,44) Ω
Muuntaja
uk
9,82 %
ur
0,362 %
UN1
115 kV
UN1
21 kV
Laskentajännite
20,6 kV
Johdin - AHXAMK-W 3x185
rj
0,16 Ω/km
xj
0,119 Ω/km
l
4769 m
Ik1s
17,4 kA
τ
53 min
Jälleenkytkennät
t1
0,28 s
t0
120 s
t2
0,14 s

Syöttävän verkon impedanssi redusoidaan 115 kV jännitteestä 21 kV jännitteeseen yhtälöillä
2.1 ja 2.2:
21 𝑘𝑉

2

𝑅𝑘′ = 7 𝛺 ∗ (115 𝑘𝑉) = 0,233 𝛺
21 𝑘𝑉 2

𝑋𝑘′ = 𝑗20,44 𝛺 ∗ (115 𝑘𝑉) = 𝑗0,682 𝛺.

Muuntajan suhteellinen oikosulkureaktanssi saadaan suhteellisesta oikosulkuimpedanssista ja
suhteellisesta oikosulkuresistanssista Pythagoraan lauseella. Resistanssin ja reaktanssin
suhteelliset arvot muutetaan ohmeiksi yhtälöillä 2.3 ja 2.4:
𝑢𝑥 = √𝑢𝑘2 − 𝑢𝑟2 = 0,09813
𝑅𝑡 = 0,00362
𝑋𝑡 = 0,09813

(21 𝑘𝑉)2
16 𝑀𝑉𝐴
(21 𝑘𝑉)2
16 𝑀𝑉𝐴

= 0,1 𝛺
= 𝑗2,705 𝛺.
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Suurinta oikosulkuvirtaa tarvitaan laitteiston oikosulkukestoisuuden varmistamiseksi. Suurin
oikosulkuvirta tapahtuu impedanssin ollessa pienimmillään, eli heti johtolähtöjen alussa.
Lasketaan kiskoston kokonaisimpedanssi sekä kolmivaiheinen oikosulkuvirta yhtälöillä 2.7 ja
2.8:
𝑍𝑖 = 0,233 𝛺 + 0,1 𝛺 + 𝑗0,682 𝛺 + 𝑗2,705 𝛺 = (0,333 + 𝑗3,386) 𝛺
𝐼𝑘3 =

20,6 𝑘𝑉
√3∗(0,333+𝑗3,386)𝛺

= 3,495 𝑘𝐴.

Johtolähdöllä on käytössä automaattiset jälleenkytkennät. Lasketaan jälleenkytkennöistä
potentiaalisesti aiheutuva oikosulun ekvivalenttinen kestoaika. Johtolähdön alku kuuluu
pikalaukaisun piiriin, jolloin suojauksen toiminta-aika on vain 0,14 s. Jännitteetön aika ennen
AJK:ta on 120 s ja PJK:ta edeltävä jäähtymisaika on niin lyhyt, ettei sitä tarvitse ottaa
laskennassa huomioon. Oikosulun ekvivalenttinen kestoaika lasketaan yhtälöllä 2.10:
120 𝑠

𝑡𝑒𝑘𝑣 = 0,28 𝑠 ∗ 𝑒 −53 𝑚𝑖𝑛 + 0,14 𝑠 = 0,41 𝑠.

Johtimen todellinen oikosulkukestoisuus varmistetaan laskemalla johdinvalmistajien antamalla
suurimmalla sallitulla yhden s:n oikosulkuvirralla ja kyseisen verkon ekvivalenttisella
oikosulun kestoajalla todellinen suurin sallittu oikosulkuvirta. Verkon suurin sallittu
oikosulkuvirta lasketaan yhtälöllä 2.11:
𝐼𝑘𝑡 =

14,7 𝑘𝐴
√

0,41 𝑠
𝑠

= 27,186 𝑘𝐴.

Huomataan, että johtimen sallittu oikosulkuvirta 27,2 kA on huomattavasti kiskoston 3,5 kA
maksimi oikosulkuvirtaa suurempi, joten johtimen oikosulkukestoisuus ei ylity. Lasketaan
vielä,

kuinka

monta

prosenttia

oikosulkuvirrankestoisuudesta (OVK):
3495 𝐴

𝑂𝑉𝐾 = 27186 𝐴 100 = 12,9 %.

suurin

oikosulkuvirta

on

sallitusta
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Myös minimioikosulkuvirran laskennan tarkastelu on tärkeää suojausten asettelujen kannalta.
Valitaan tarkasteltavaksi Kimonkylä-johtolähdön piste 26. Ennen pistettä 26 on johtolähdöllä
4769 metriä AHXAMK-W 3x185 kaapelia, jonka impedanssi tulee ottaa huomioon.
Keskijännitejohtimien oikosulkulaskelmissa käytetään +40 °C resistanssiarvoja. Nämä
resistanssiarvot saadaan kertomalla normaalisti ilmoitetut +20 °C resistanssiarvot kertoimella
1,08. Kaapelin resistanssi ja reaktanssi lasketaan yhtälöillä 2.5 ja 2.6:
𝑅𝑗 = 0,16

𝛺
𝑘𝑚

𝑋𝑗 = 𝑗0,119

∗ 4,769 𝑘𝑚 ∗ 1,08 = 0,824 𝛺
𝛺

𝑘𝑚

∗ 4,769 𝑘𝑚 = 𝑗0,568 𝛺.

Kimonkylä-johtolähdön pisteen 26 impedanssi lasketaan yhtälöllä 2.7 ja kaksivaiheinen
oikosulkuvirta yhtälöt 2.8 sekä 2.9 yhdistämällä:
𝑍𝑖 = 0,233 𝛺 + 0,1 𝛺 + 0,824 𝛺 + 𝑗0,682 𝛺 + 𝑗2,705 𝛺 + 𝑗0,568 =
(1,157 + 𝑗3,954) 𝛺
𝐼𝑘2 =

20,6 𝑘𝑉
√3

(1,157+𝑗3,954)𝛺

∗

√3
2

= 2,5 𝑘𝐴.

Kuva 4.1 esittää Trimble NIS verkkotietojärjestelmän laskentatyökalun laskemat tulokset.
Käsin laskettuja tuloksia ja laskentatyökalun tuloksia vertaamalla huomataan tulosten
vastaavan toisiaan, kun käsin laskennan tulokset pyöristetään. Tämän perusteella voidaan
laskentatyökalua pitää luotettavana oikosulkulaskennan osalta ja sitä voidaan käyttää
diplomityön laskennoissa.
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Kuva 4.1. Elimäen sähköaseman Kimonkylä-johtolähdön oikosulkulaskennan tulokset Trimble NIS
verkkotietojärjestelmän laskentatyökalulla.

4.1.2 Maasulkulaskenta
Maasulkulaskennan tarkastus suoritetaan Elimäen sähköasemalle. Maasulkulaskennan
ja -suojauksen periaatteet sekä yhtälöt on käyty läpi luvuissa 2.5 ja 2.6. KSOY-V käyttää
kompensoituja keskijänniteverkkoja. Verkot kompensoidaan 95 % kompensointiasteella.
Laskentaan tarvittavat lähtötiedot esitetään taulukossa 4.3.
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Taulukko 4.3. Elimäen sähköaseman maasulkulaskennan lähtötiedot.

Verkko
XC
Laskentajännite
Kuristin
L
R0

129,87 Ω (kap.)
20,6 kV
435,25 mH
1234,65 Ω

Suojausasetteluiden määrittämiseksi halutaan tietää pienimmät verkossa esiintyvät nollavirrat
ja nollajännitteet. Pienin nollavirta ja nollajännite esiintyvät, kun vikaresistanssi on suuri
(500 Ω). Laskennassa tarvitaan verkon maakapasitanssin arvo faradeina. Maakapasitanssi
saadaan laskettua lähtötietojen kapasitiivisesta reaktanssista yhtälön 4.1:
𝐶=𝑋

1
𝐶 ∗𝜔

= 24,51 𝜇𝐹

(4.1)

avulla, missä
C = verkon kokonaiskapasitanssi [F]
XC = verkon kapasitiivinen reaktanssi [Ω].
Kun tiedetään verkon kokonaiskapasitanssia eikä vaihekohtaista kapasitanssia, jätetään
maasulkuvirran ja nollajännitteen laskennasta kapasitanssin kerroin 3 pois. Kompensoidun
verkon yksivaiheisen maasulun maasulkuvirta ja tähtipistejännite eli nollajännite lasketaan
yhtälöillä 2.14 ja 2.15:

𝐼𝑓 =

√1+(1234,65 𝛺)2 (𝜔∗24,51 𝜇𝐹−

2
1
)
𝜔∗435,25 𝑚𝐻

2
1
√(500 𝛺+1234,65 𝛺)2 +(500 𝛺)2 (1234,65 𝛺)2 (𝜔∗24,51 𝜇𝐹−
)
𝜔∗435,25 𝑚𝐻

𝑈0 =

1
√(

1
)
1234,65 𝛺

2

+(𝜔∗24,51 𝜇𝐹−

2
1
)
𝜔∗435,25 𝑚𝐻

∗

20,6 𝑘𝑉
√3

= 7,527 𝐴

∗ 7,526 𝐴 = 8386 𝑉.

Maasulkusuojauksen toiminnan varmistamiseksi suojareleiden havahtumisarvot asetetaan
laskettua

maasulkuvirtaa

ja

nollajännittä

pienemmiksi.

Kompensoidussa

verkossa

maasulkuvirta kulkee pääosin kompensointikuristimen rinnalle kytketyn resistanssin kautta ja
on lähes yhtä suurin verkon koosta riippumatta. Tästä syystä kompensoidun verkon
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sähköaseman jokaisen johtolähdön maasulkureleelle asetetaan sama maasulkuvirran
havahtumisarvo.

Suojausasetteluiden varmistamisen lisäksi halutaan varmistua kosketusjännitevaatimusten
täyttymisestä. Tätä varten täytyy selvittää suurimmat verkossa esiintyvät maasulkuvirrat sekä
suojauksen toiminta-ajat. Suurin maasulkuvirta saadaan, kun vikaresistanssi on 0 Ω.
Kompensoidun verkon maasulkuvirta lasketaan yhtälöllä 2.14:

𝐼𝑓 =

√1+(1234,65 𝛺)2 (𝜔∗24,51 𝜇𝐹−

2
1
)
𝜔∗435,25 𝑚𝐻

√(0 𝛺+1234,65 𝛺)2 +(0 𝛺)2 (1234,65 𝛺)2 (𝜔∗24,51 𝜇𝐹−

1
)
𝜔∗435,25 𝑚𝐻

2

∗

20,6 𝑘𝑉
√3

= 10,675 𝐴.

Kun tiedetään suojauksen toiminta-aika, voidaan kuvasta 2.9 tarkastaa standardin SFS 6001
sallima kosketusjännite kyseiselle toiminta-ajalle. Elimäellä maasulkusuojauksen toiminta-ajat
ovat 0,55 s. Suurin sallittu kosketusjännite 0,55 s toiminta-ajalla on 197 V.

Verkon suurimmasta maasulkuvirrasta, suurimmasta sallitusta kosketusjännitteestä sekä
paikallisesta maadoitustavasta riippuvasta kosketusjännitteen kertoimesta voidaan yhtälöillä
2.16 ja 2.17 laskea suurin sallittu maadoitusresistanssi. Elimäen suurin sallittu
maadoitusresistanssi, kun tavoiteltu kosketusjännite on 2UTP:
2∗197 𝑉

𝑅𝑚 = 10,675 𝐴 = 39,91 𝛺.

Kuva 4.2 esittää Trimble NIS verkkotietojärjestelmän laskentatyökalun laskemat tulokset.
Käsin laskettuja tuloksia ja laskentatyökalun tuloksia vertaamalla huomataan tulosten
vastaavan toisiaan, kun käsin laskennan tulokset pyöristetään. Tämän perusteella voidaan
laskentatyökalua pitää luotettavana maasulkulaskennan osalta ja sitä voidaan käyttää
diplomityön laskennoissa.
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Kuva 4.2. Elimäen sähköaseman maasulkulaskennan tulokset Trimble NIS verkkotietojärjestelmän
laskentatyökalulla.

4.1.3 Verkon lähtötietojen tarkastus
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa alueverkot pois lukien jakeluverkkoyhtiöiden
sähköasemia syöttävästä verkosta. Fingridiltä voidaan tiedustella sähköasemia syöttävän
verkon oikosulkuvirrat ja -impedanssit, jotka vaikuttavat jakeluverkon oikosulkuvirtoihin ja
oikosulkusuojauksen asetteluihin. Diplomityössä suoritetaan suojausasetteluiden tarkastelua,
joten syöttävän verkon impedanssit on tarkastettava. Taulukossa 4.4 esitetään diplomityössä
tarkasteltavien sähköasemien verkkotietojärjestelmässä tällä hetkellä käytössä olevat sekä
Fingridiltä saadut uudet syöttävän verkon maksimitilanteen oikosulkuimpedanssiarvot.
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Taulukko 4.4. Tarkasteltavien sähköasemien syöttävien verkkojen oikosulkuimpedanssit ennen ja nykytilan
normaalissa maksimitilanteessa.

Sähköasema Syöttävä verkko ennen (Ω) Syöttävä verkko nykytila (maksimitilanne) (Ω)
Elimäki
(7 + j20,44)
(3,2 + j10,8)
Sippola
(1,09 + j6,94)
(0,85 + j5,15)
Enso-Gutzeit
(1,16 + j5,94)
(0,9 + j4,9)

Myös päämuuntajien impedanssit vaikuttavat suuresti jakeluverkon oikosulkuvirtoihin ja
oikosulkusuojauksen asetteluihin. Työssä tarkastettiin täsmäävätkö verkkotietojärjestelmään
asetetut

muuntajien

suhteelliset

oikosulkuimpedanssit

sekä

-resistanssit

muuntajien

koestuspöytäkirjojen arvoihin. Taulukossa 4.5. esitetään tarkasteltavien sähköasemien Trimble
NIS verkkotietojärjestelmässä olevat arvot sekä muuntajien koestuspöytäkirjoissa olevat arvot.

Taulukko 4.5. Tarkasteltavien sähköasemien päämuuntajien impedanssit.

Sähköasema uk NIS (%) uk koestuspöytäkirja (%) ur NIS (%) ur koestuspöytäkirja (%)
Elimäki
9,82
9,82
0,36
0,36
Sippola
10,30
10,30
0,56
0,56
Enso-Gutzeit
10,00
10,10
0,50
0,29

Enso-Gutzeit-sähköaseman verkkotietojärjestelmään asetetut päämuuntajan suhteellinen
oikosulkuimpedanssi ja -resistanssi poikkeavat hieman muuntajan koestuspöytäkirjan arvoista.
Koestuspöytäkirjasta selviää muuntajan suhteelliseksi oikosulkuimpedanssiksi 10,10 % ja
kuormitushäviöksi 72,37 kW. Kuormitushäviötä käyttäen saadaan laskettua muuntajan
suhteelliseksi oikosulkuresistanssiksi 0,29 % yhtälön 4.2:
𝑃

𝑢𝑟 = 𝑆 𝑘 ∗ 100 %
𝑁

(4.2)

avulla, missä
ur = muuntajan suhteellinen oikosulkuresistanssi [%]
Pk = muuntajan kuormitushäviöt [W]
SN = muuntajan nimellisteho [VA].
Verkossa käytetyt johtimet vaikuttavat myös suojausten asetteluun. Taulukossa 4.6 esitetään
KSOY-V:n keskijänniteverkossa eniten käytettyjen johtimien ja kaapeleiden suojausten
asetteluiden kannalta oleellisimmat lähtötiedot. Arvot on tarkastettu valmistajien datalehdistä
ja niiden on todettu olevan riittävän oikein.
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Taulukko 4.6. KSOY-V:n verkossa eniten käytettyjen johtimien ja kaapeleiden suojauslaskennoissa tarvittavia
tietoja.

Ominaisuudet
SPARROW RAVEN
PIGEON AHXAMK95 AHXAMK185
Vaihejohtimen resistanssi (Ω/km)
0,848
0,536
0,337
0,32
0,16
Vaihejohtimen reaktanssi (Ω/km)
0,383
0,368
0,354
0,133
0,119
Maakapasitanssi (nF/km/vaihde)
6,099
6,099
6,099
199,994
259,996
Ik1s (kA)
3,7
5,8
9,2
8,7
17,4
Jäähtymisaikavakio (min)
4
6
9
40,3
53

4.1.4 Reletietojen ajantasaisuus ja virheettömyys
Tässä luvussa tarkastetaan, ovatko kolmen tarkastelun kohteena olevan sähköaseman
verkkotietojärjestelmään kirjatut suojareleiden tiedot ja asettelut ajantasaiset sekä oikein.
Verkkotietojärjestelmän tietoja verrataan KSOY-V:n releiden asetteluista tehdyn Exceltaulukon tietoihin.

Elimäen sähköasemalla ovat verkkotietojärjestelmään asetetut suojareleet ajantasaiset.
Suojausten asettelut ovat myös oikein. Maasulkulaskenta kuitenkin käyttää virheellisesti
Porrassuo-johtolähdöllä lyhyen viiveen laukaisun porrasta. Lyhyen viiveen laukaisun portaan
nopeamman toiminta-ajan vuoksi laskenta sallii johtolähdöllä suuremmat kosketusjännitteet ja
antaa virheellistä tietoa.

Sippolan sähköasemalla on verkkotietojärjestelmässä vanhat staattiset releet. Todellisuudessa
Sippolan sähköaseman johtolähdöillä on uudet digitaaliset Schneider Electricin VAMP 300F
suojareleet. Suojausten asettelut ovat kuitenkin yhtä virhettä lukuun ottamatta oikein.
Enäjärvi-johtolähdön oikosulun aikalaukaisuportaan toiminta-ajaksi on asetettu 0,9 s, kun
todellisuudessa se on 0,5 s. Kun oikosulkulaskenta suoritetaan 0,9 s toimita-ajalla, ylittyy
johtolähdöllä erään haarajohtimen oikosulkuvirrankestoisuus. Todellisella 0,5 s toiminta-ajalla
oikosulkuvirrankestoisuudet eivät ylity.

Enso-Gutzeit-sähköaseman suojareleet ovat verkkotietojärjestelmässä ajantasaiset ja myös
suojausten asettelut ovat oikein. Ainoana virheenä on, että Kuutsalo-johtolähdöllä olevien
kahden maastokatkaisijan asetusarvot on kirjattu väärin verkkotietojärjestelmään. Virheellisten
asetusarvojen

vuoksi

päättelee

verkkotietojärjestelmän

laskentaohjelma,

etteivät
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maastokatkaisijoiden oikosulkusuojaukset toimi selektiivisesti sähköaseman suojareleiden
kanssa.

Kolmea

tarkasteltavaa

sähköasemaa

tarkasteltiin

myös

korvauskytkentätilanteissa.

Korvauskytkentätilanteita tarkastellessa huomattiin Kaipiaisen sähköaseman releiden olevan
verkkotietojärjestelmässä Sippolan tavoin vanhat staattiset releet. Todellisuudessa Kaipiaisen
sähköaseman johtolähdöillä on uudet digitaaliset Schneider Electricin VAMP 300 suojareleet

Korvauskytkentätilanteissa on suojareleiden asetteluita muutettava siten, että molempien
sähköasemien suojaukset toimivat keskenään selektiivisesti. KSOY:llä tapana on muuttaa
korvaavana sähköasemana toimivan korvattavaa sähköasemaa syöttävän johtolähdön releen
asetteluita. Tämän releen toiminta-aikoja nostamalla saadaan suojaukset toimimaan
selektiivisesti. Vaihtoehtoisesti voitaisiin myös laskea korvattavan sähköaseman suojareleiden
toiminta-aikoja.

KSOY-V:llä

verkkotietojärjestelmään

ei

ole

mahdollista

asettaa

korvauskytkennän aikaisia asetusarvoja talteen. Korvauskytkennän aikaiset asetusarvot on
vaihdettava manuaalisesti verkkotietojärjestelmän suojareleille ennen korvauskytkennän
aikaisen laskennan suorittamista. Jos korvauskytkennän aikaisia asetusarvoja ei erikseen
syötetä verkkotietojärjestelmän releelle, käyttää verkkotietojärjestelmä laskennassa normaalin
kytkentätilanteen asetusarvoja ja antaa virheellisen laskentatuloksen.
4.2

Oikosulkusuojaus

Tässä luvussa suoritetaan oikosulkulaskennat tarkasteltaville kolmelle sähköasemalle ja
tarkastetaan, ovatko niiden suojausasettelut oikein. Laskennat suoritetaan Trimble NIS
verkkotietojärjestelmän laskentatyökalulla käyttäen luvussa 4.1.3 selvitettyjä ja varmennettuja
impedansseja, jotka kuvaavat verkon nykytilaa entistä tarkemmin.
4.2.1 Johtolähtöjen oikosulkusuojaus
Fingrid antaa pyydettäessä sähköasemaa syöttävän verkon minimi- ja maksimitilanteiden
oikosulkuvirrat sekä impedanssit. KSOY-V:llä verkkotietotietojärjestelmään asetetaan vain
maksimitilanteen impedanssit. Oikosulkusuojausten asettelut tehdään kuitenkin niin, että ne
havaitsevat verkon pienimmät mahdolliset oikosulkuvirrat, jolloin syöttävän verkon
minimitilanne tulisi ottaa huomioon. Taulukossa 4.7 esitetään Sippolan sähköaseman kaikille
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johtolähdöille suoritettujen oikosulkulaskentojen tulokset käyttäen Fingridin antamia syöttävän
verkon minimi- sekä maksimitilanteiden impedansseja. Tuloksista nähdään, kuinka paljon
verkon minimi- ja maksimitilanteiden impedansseilla on vaikutusta oikosulkuvirtoihin.

Taulukko

4.7.

Sippolan

sähköaseman

oikosulkulaskennan

tulokset

syöttävän

verkon

minimi-

ja

maksimitilanteiden impedansseilla.

Sippola
Maksimitilanne (0,85 + j5,15) Ω Minimitilanne (1,9 + j8,15) Ω
Johtolähdöt Ik3max (A)
Ikmin (A)
Ik3max (A)
Ikmin (A)
Sippola
2514
1411
2456
1390
Keltakangas
2514
711
2456
705
Ruotila
2514
825
2456
818
Liikkala
2514
578
2456
575
Haapala
2514
438
2456
436
Enäjärvi
2514
611
2456
608
Savero
2514
653
2456
649

Taulukon 4.7 minimi- ja maksimitilanteiden suurimmissa kolmivaiheisissa oikosulkuvirroissa
eroa on 58 A. Minimivirtojen välillä eroa on suurimmillaan vain 21 A ja pidemmällä verkossa,
jossa vikavirrat ovat pienimmillään, on eroa vain 2 A. Laskettujen minimivirtojen sekä niiden
perusteella tehtävien suojausasetteluiden välille jätetään reilusti tätä enemmän varaa. Voidaan
siis todeta, että syöttävän verkon maksimitilanteen impedanssiarvoja voidaan käyttää myös
minimioikosulkuvirtojen laskennassa. Tämä on kuitenkin syytä pitää mielessä ja tarvittaessa
laskut voidaan suorittaan uudelleen käyttäen syöttävän verkon minimitilanteen impedansseja.

Oikosulkusuojauksen

tarkastelut

suoritetaan

myös

korvauskytkentätilanteille,

joissa

tarkasteltavat sähköasemat syöttävät osaa yhden viereisen sähköaseman verkosta. KSOY-V:n
verkko on suunniteltu n+1 tilanteeseen. Tämä tarkoittaa, että verkko on suunniteltu pystymään
korvaamaan yhden sähköaseman kerrallaan. Korvaustilanteessa joidenkin johtolähtöjen
pituudet kasvavat. Tällöin tulee varmistua, että oikosulkusuojaukset toimivat oikein myös
korvaustilanteiden minimioikosulkuvirroilla.

Korvauskytkentätilanteessa voidaan korvattavan sähköaseman keskijännitekiskoa syöttää
toiselta

sähköasemalta

jonkin

johtolähdön

kautta.

Jotta

suojaukset

toimisivat

korvauskytkentätilanteessa selektiivisesti, tulee sähköasemien suojausten asetuksia muuttaa
tilapäisesti. KSOY-V:llä on käytössä suuntaamattomat ylivirtasuojat. Tällöin täytyy
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korvattavan sähköaseman syöttönä toimivan johtolähdön suojaukset kytkeä pois käytöstä
selektiivisen

toiminnan

varmistamiseksi.

Lisäksi

KSOY:llä

nostetaan

korvaavana

sähköasemana toimivan korvattavaa sähköasemaa syöttävän johtolähdön releen toiminta-aikoja
selektiivisyyden varmistamiseksi.

Liitteessä

5

on

esimerkki

oikosulkulaskelmasta.

Trimble

NIS

Esimerkkilaskenta

on

verkkotietojärjestelmän
suorettu

suorittamasta

Enso-Gutzeit-sähköaseman

Kantasatama-johtolähdölle, kun käytössä ei ole korvauskytkentöjä.

Taulukossa 4.8 esitetään Elimäen sähköaseman johtolähtöjen oikosulkulaskentojen tulokset,
sekä oikosulkusuojien asetteluarvot. Lisäksi taulukossa esitetään johtolähtöjen heikoimman
kohdan oikosulkuvirrankestoisuus prosentteina. Laskelmat on suoritettu sähköaseman kaikissa
todellisissa korvauskytkentätilanteissa ja niistä on valittu suojauksen kannalta haastavimmat
tilanteet.

Taulukko

4.8.

Elimäen

sähköaseman

johtolähtöjen

oikosulkulaskentojen

tulokset

sekä

niiden

oikosulkusuojausten asetteluarvot.

Johtolähtö
Teuroinen
Mettälä
Kimonkylä

Ik3max (A) Ikmin (A) I> (A)
3872
562
3872
896
3872
799
(maastokatkaisija)
1931
605
Paikallisjohto
3872
2108
Porrassuo
3872
290
Raussila
3872
675
Ratula
3872
398
KTP
3872
3330

250
250
250
200
250
250
250
250
250

t1> (s)
I>> (A)
t1>> (s) OVK (%)
0,45
1400
0,14
67
0,45
1400
0,14
67
0,45
1900
0,14
91
0,25
46
0,45
1400
0,14
49
0,45
1400
0,14
67
0,45
1400
0,14
67
0,45
1400
0,14
67
0,45
1400
0,14
14

Taulukon 4.8 perusteella voidaan Elimäen sähköaseman oikosulkusuojausten asetteluiden
todeta olevan kunnossa. Myös johtimien oikosulkukestoisuudet ovat riittävät. Ainoana virheenä
on, että Kimonkylä-johtolähdön oikosulkusuojauksen lyhyen viiveen suojausportaan virtaasettelu on pienempi kuin samassa johtolähdössä olevan maastokatkaisijan jälkeisen verkon
suurin mahdollinen oikosulkuvirta. Tämä jättää pienen mahdollisuuden suojausten
epäselektiiviselle toiminnalle.
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Taulukossa 4.9 esitetään Sippolan sähköaseman johtolähtöjen oikosulkulaskentojen tulokset,
sekä oikosulkusuojien asetteluarvot. Lisäksi taulukossa esitetään johtolähtöjen heikoimman
kohdan oikosulkuvirrankestoisuus prosentteina. Laskelmat on suoritettu sähköaseman kaikissa
todellisissa korvauskytkentätilanteissa ja niistä on valittu suojauksen kannalta haastavimmat
tilanteet.

Taulukko

4.9.

Sippolan

sähköaseman

johtolähtöjen

oikosulkulaskentojen

tulokset

sekä

niiden

oikosulkusuojausten asetteluarvot.

Johtolähtö Ik3max (A) Ikmin (A) I> (A)
Sippola
2514
1411
Keltakangas
2514
643
Ruotila
2514
825
Liikkala
2514
370
Haapala
2514
438
Enäjärvi
2514
448
Savero
2514
406

t1> (s)
250
250
250
250
250
250
250

I>> (A)
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

2000
2000

t1>> (s)

OVK (%)
65
83
83
82
85
0,18
89
0,18
96

Taulukon 4.9 perusteella voidaan Sippolan sähköaseman oikosulkusuojausten asetteluiden
todeta olevan kunnossa. Myös johtimien oikosulkukestoisuudet ovat riittävät. Sippolan
sähköasemalla on kuitenkin selektiivisyysongelma, kun se toimii Inkeroisen sähköaseman
keskijännitekiskon syöttäjänä korvauskytkentätilanteessa. Inkeroisen sähköaseman vanhat
staattiset releet eivät mahdollista niiden asetusarvojen muuttamista etänä uusien suojareleiden
tavoin, vaan ne jäävät epäselektiiviseen tilaan.

Taulukossa 4.10 esitetään Enso-Gutzeit-sähköaseman johtolähtöjen oikosulkulaskentojen
tulokset, sekä oikosulkusuojien asetteluarvot. Lisäksi taulukossa esitetään johtolähtöjen
heikoimman kohdan oikosulkuvirrankestoisuus prosentteina. Laskelmat on suoritettu
sähköaseman kaikissa todellisissa korvauskytkentätilanteissa ja niistä on valittu suojauksen
kannalta haastavimmat tilanteet. Taulukon 4.10 perusteella voidaan Enso-Gutzeit-sähköaseman
johtimien oikosulkukestoisuuksien todeta olevan riittävät sekä suojausten asetteluiden olevan
kunnossa.
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Taulukko

4.10.

Enso-Gutzeit-sähköaseman

johtolähtöjen

oikosulkulaskentojen

tulokset

sekä

niiden

oikosulkusuojausten asetteluarvot.

Johtolähdtö
Kymenlaaksonkatu

Ik3max (A) Ikmin (A) I> (A)
6112
2219
(maastokatkaisija)
3005
1629
Matkustajasatama
6112
3987
Kantasatama
6112
4347
Sapokka-Saaristo
6112
3530
Isopuisto
6112
2651
Korkeavuori
6112
4181
Hovinsaari
6112
3770
Kuutsalo
6112
2829
(maastokatkaisija)
3342
1499
(maastokatkaisija)
3342
882

400
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300

t1> (s)
I>> (A)
t1>> (s) OVK (%)
0,48
3200
0,09
20
0,36
24
0,48
1600
0,09
21
0,48
1600
0,09
14
0,48
1600
0,12
32
0,48
1600
0,18
28
0,48
1600
0,12
36
0,48
1600
0,12
19
0,48
1600
0,12
48
0,15
1000
0,04
50
0,15
1000
0,04
68

4.2.2 Keskijännitekiskon syötön oikosulkusuojaus
Myös keskijännitesyötön suojauksessa käytetään ylivirtasuojausta. Ylivirtasuojaukseen
voidaan asettaa useita virtaportaita. Nopea porras toimii käytännössä keskijännitekiskoston
suojana ja hidas porras toimii varasuojana johtolähtöjen vikoihin. Hitaan portaan virta-asettelu
tulee asettaa verkon minimioikosulkuvirtaa pienemmäksi ja nopea porras asetellaan kiskoston
pienintä oikosulkuvirtaa pienemmäksi. Lisäksi tulee huomioida selektiivisyys johtolähtöjen
suojausten kanssa, joka tehdään aika-asettelulla.

Taulukossa

4.11

esitetään

tarkasteltavien

sähköasemien

keskijänniteverkkojen

ja

keskijännitekiskojen pienimmät oikosulkuvirrat sekä sähköasemien keskijännitesyötön
ylivirtasuojausten asettelut. Minimioikosulkuvirrat on laskettu sähköasemien kaikissa
todellisissa korvauskytkentätilanteissa, joista on valittu tilanteet, missä minimioikosulkuvirrat
ovat pienimmillään.

Taulukko

4.11.

Tarkasteltavien

sähköasemien

keskijänniteverkkojen

ja

keskijännitekiskojen

minimioikosulkuvirrat sekä keskijännitesyöttöjen oikosulkusuojausten asettelujen arvot.

Sähköasema Ikmin (A) I> (A)
I> (s)
Ikmin kisko (A) I>> (A)
I>> (s)
Elimäki
290
552
1,16
3353
1500
0,16
Sippola
370
330
1
2177
Enso-Gutzeit
882
750
0,7
5293
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Elimäellä lyhyen viiveen portaan asettelu on hyvä mutta aikahidastetun portaan 552 A asettelu
on liian korkea korvauskytkentätilanteisiin. Sippola- ja Enso-Gutzeit-sähköasemien hitaan
portaan asettelut ovat hyvät, mutta nopeaa porrasta ei ole käytössä ollenkaan.
4.2.3 110 kV syötön oikosulkusuojaus
Myös sähköaseman 110 kV puolella käytetään ylivirtasuojausta. Ylivirtasuojaukseen voidaan
asettaa useita virtaportaita. Nopea porras toimii käytännössä päämuuntajan suojana ja hidas
porras toimii varasuojana johtolähtöjen ja keskijännitekiskon vikoihin. Suojauksen virtaasettelu tulee asettaa Fingridin antamaa syöttävän verkon pienintä mahdollista oikosulkuvirtaa
pienemmäksi. Taulukossa 4.12 esitetään tarkasteltavien sähköasemien Fingridiltä saadut uudet
minimitilanteen oikosulkuvirrat sekä suojausten asetusarvot.

Taulukko 4.12. Tarkasteltavien sähköasemien 110 kV puolen minimioikosulkuvirrat sekä oikosulkusuojausten
asetusarvot.

Sähköasema Ikmin (kA) I> (A)
I> (s)
I>> (A)
I>> (s)
Elimäki
4,05
205
1,46
Sippola
8,3
75
1,6
600
0,04
Enso-Gutzeit
6,8
150
1,1

Taulukon 4.12 perusteella voidaan todeta tarkasteltavien sähköasemien 110 kV puolen
oikosulkusuojausten asetteluiden olevan kunnossa.
4.3

Maasulkusuojaus

Tässä luvussa suoritetaan maasulkulaskennat kolmelle tarkasteltavalle sähköasemalle.
Laskentojen tuloksien avulla tarkastetaan, ovatko näiden sähköasemien maasulkusuojausten
asettelut oikein. Laskennat suoritetaan Trimble NIS verkkotietojärjestelmän laskentatyökalulla.
4.3.1 Johtolähtöjen maasulkusuojaus
Suojausasetteluiden tarkastamiseksi tarvitaan verkkojen pienimmät maasulkuvirrat sekä
pienimmät nollajännitteet. Kosketusjännitevaatimusten täyttymiseksi tarvitaan verkkojen
suurimmat

maasulkuvirrat

sekä

suojausten

toiminta-ajat.

Verkkotietojärjestelmän

laskentatyökalu laskee suurimmalla maasulkuvirralla sekä suojausten toiminta-ajoilla
suurimmat sallitut maadoitusresistanssit, joilla kosketusjännitevaatimukset täyttyvät. Todelliset
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maastossa olevat maadoitusresistanssit on aikaisemmin mitattu paikan päältä ja kirjattu
verkkotietojärjestelmään.

KSOY-V

käyttää

kompensoituja

keskijänniteverkkoja.

Kompensoiduissa

verkoissa

maasulkuvirta on lähes sama sähköaseman kaikissa kytkentätilanteissa, jonka vuoksi
sähköaseman kaikkien johtolähtöjen maasulkusuojausten asettelut voidaan asettaa samoiksi.
KSOY-V:llä kompensointi toteutetaan 5 % alikompensoituna, jolloin verkon laajuudella on yhä
pieni vaikutus maasulkuvirtoihin.

Maasulkulaskennat suoritetaan myös korvaustilanteille, joissa tarkasteltavat sähköasemat
syöttävät osaa yhden viereisen sähköaseman verkosta. Jos verkon kompensointi ei olekaan
riittävä korvaustilanteen suuremmalle verkolle, nousevat verkon maasulkuvirrat. Täten on
kosketusjännitevaatimusten

täyttymisen

kannalta

oleellista

tarkastella

verkkojen

maasulkuvirtoja myös korvauskytkentätilanteissa.

Liitteessä

6

on

esimerkki

Trimble

NIS

verkkotietojärjestelmän

suorittamasta

maasulkulaskelmasta. Esimerkkilaskenta on suorettu Enso-Gutzeit-sähköasemalle, kun
käytössä ei ole korvauskytkentöjä.

Taulukossa 4.13 esitetään maasulkulaskentojen tuloksina saadut tarkasteltavien sähköasemien
suurin ja pienin nollavirta sekä pienin nollajännite. Laskelmat on suoritettu sähköasemien
kaikissa todellisissa korvauskytkentätilanteissa ja niistä on valittu suojauksen kannalta
haastavimmat tilanteet. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikkien kolmen sähköaseman
kaikissa korvauskytkentätilanteissa on kompensointi riittävä. Sähköaseman pienin nollavirta ja
nollajännite sekä suurin nollavirta ovat siis yhtä suuret kaikissa korvauskytkentätilanteissa.
Poikkeuksena on, kun Elimäen sähköasema ottaa korvaukseen Siltakylän sähköasemalta kaksi
johtolähtöä. Tällöin verkon suurin mahdollinen nollavirta on 0,4 A normaalia kytkentätilannetta
suurempi. Tämä ei kuitenkaan lisää pisteitä, joissa kosketusjännitevaatimukset eivät täyttyisi.
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Taulukko 4.13. Tarkasteltavien sähköasemien maasulkulaskentojen tulokset suojauksen kannalta haastavimmissa
tilanteissa.

Sähköasema U0 (kV) I0 (A) (500 Ω) I0 (A) (0 Ω)
Elimäki
8,4
7,5
11,1
Sippola
8,5
6,9
9,7
Enso-Gutzeit
7,3
9,1
14,8

Taulukossa 4.14 esitetään tarkasteltavien sähköasemien johtolähtöjen maasulkusuojausten
asettelut. KSOY-V:n verkot ovat kompensoituja, jonka takia saman sähköaseman jokaisen
johtolähdön maasulkusuojauksessa voidaan käyttää samoja asetteluja. Taulukkojen 4.13 ja 4.14
perusteella voidaan kaikkien tarkasteltavien sähköasemien johtolähtöjen maasulkusuojausten
asetteluiden todeta olevan kunnossa.

Taulukko 4.14. Tarkasteltavien sähköasemien johtolähtöjen maasulkusuojausten asettelut.

Sähköasema Uas (kV) I0> (A)
t0 (s)
Elimäki
2,31
1
0,55
Sippola
2,38
2,8
0,5
Enso-Gutzeit
1,15
7,2
0,5

Taulukossa 4.15 esitetään sähköasemien suurimmat sallitut maadoitusresistanssit, joilla
kosketusjännitevaatimukset
suurimmasta

mahdollisesta

toteutuvat.

Suurin

nollavirrasta

sekä

sallittu

maadoitusresistanssi

suojauksen

toiminta-ajasta.

lasketaan
Sallitut

maadoitusresistanssit on jaoteltu maadoitustapojen mukaisesti.

Taulukko 4.15. Tarkasteltavien sähköasemien suurimmat sallitut maadoitusresistanssit maadoitustavoittain
lajiteltuna.

Sähköasema A (Ω)
B (Ω)
D (Ω)
2UTP (Ω) 4UTP (Ω) 5UTP (Ω)
Elimäki
91
244
61
36
71
90
Sippola
109
291
73
45
91
113
Enso-Gutzeit
57
153
38
19
39
48

Tarkasteltavien sähköasemien keskijänniteverkkojen kosketusjännitevaatimukset täyttyvät
pääosin, mutta eivät jokaisessa pisteessä. Taulukossa 4.16 esitetään missä pisteissä
kosketusjännitevaatimukset eivät täyty tarkasteltavilla sähköasemilla. Pisteet esitetään niille
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verkkotietojärjestelmään

asetetuilla

tunnuksilla.

Tarkastelut

on

tehty

normaaleille

kytkentätilanteelle sekä kaikille todellisille korvauskytkentätilanteille.

Taulukko 4.16. Pisteet, joissa kosketusjännitevaatimukset eivät täyty tarkasteltavien sähköasemien verkoissa.

Sähköasema
Elimäki
Sippola
Enso-Gutzeit

Kohteen tunnus
1221
3572
4526
M551
M552

Kosketusjännitevaatimusten täyttymiseksi täytyy lyhentää maasulun kestoaikaa tai parantaa
maadoitusta pisteissä, joissa kosketusjännitevaatimukset eivät täyty. Maasulkujen kestoaikaa ei
kuitenkaan kannata laskea liian lyhyeksi maasulkujen itsestään sammumisen vuoksi.
Maasulkujen itsestään sammuminen on todennäköisempää kompensoiduissa verkoissa.

Kompensoiduissa verkoissa maasulkusuojauksen laukaisuajan olisi hyvä olla vähintään 0,5 s.
Kokemusten perusteella kompensoinnin hyöty vähenee alle 0,5 s laukaisuajalla. Suurimman
osan vioista itsestään sammumiseen riittää 0,5 s laukaisuaika, mutta maasulkuviat ovat aina
erilaisia ja suurempi laukaisuaika johtaa maasulkujen todennäköisempään sammumiseen.
(Autio 2021) Täten maasulkusuojauksessa ei haluta käyttää alle 0,5 s laukaisuaikoja.
4.3.2 Maasulkusuojauksen varasuojaus
Johtolähtöjen maasulkusuojauksen lisäksi voidaan käyttää maasulunvarasuojaa. Varasuojana
käytetään yleisesti nollajännitesuojaa. Nollajännitettä mitataan keskijännitekiskostosta.
Taulukossa

4.17

esitetään

tarkasteltavien

sähköasemien

verkkotietojärjestelmän

laskentatyökalulla lasketut pienimmät nollajännitteet sekä sähköasemien nollajännitesuojien
asetusarvot. Asetusarvojen tulee olla verkon pienintä nollajännitteitä pienemmät. Arvoista
voidaan todeta, että kaikkien sähköasemien nollajännitesuojaukset on aseteltu oikein.

Taulukko 4.17. Tarkasteltavien sähköasemien pienimmät mahdolliset nollajännitteet sekä nollajännitesuojausten
asetusarvot.

Sähköasema U0 (kV) U0> (kV) U0 (s)
Elimäki
8,4
5,8
Sippola
8,5
4
Enso-Gutzeit
7,3
4

8
5
3
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Nollajännitesuojaus voidaan asettaa hälyttäväksi tai laukaisevaksi. Standardin SFS 6001
(2018, 81) mukaan maa- sekä oikosulkusuojauksen varasuojauksen tarpeellisuus on
verkkoyhtiön oman harkinnan varaista. Maasulkusuojauksen varasuojaus ei ole siis standardien
mukaan välttämätön. Tämän takia voidaan varasuojaus toteuttaa haluamalla tavalla.
Kosketusjännitevaatimukset eivät täten myöskään koske varasuojausta, kunhan pääasiallinen
suojaus johtolähdöillä on toteutettuna oikein. Varasuojaus on siis sallittua toteuttaa myös
hälyttävänä, niin kuin KSOY-V:llä se on pääosin toteutettuna. Varasuojauksessa tulee
kuitenkin noudattaa enintään kaksi tuntia kestävän maasulun sääntöä.
4.3.3 110 kV syötön maasulkusuojaus
Sähköaseman 110 kV puolella käytetään myös usein maasulkusuojausta. Sähköaseman
päämuuntaja tekee galvaanisen erotuksen 110 kV ja keskijänniteverkon välille, jonka vuoksi
tämä suojaus ei ole missään tekemisissä keskijänniteverkon kanssa. Suojaus perustuu 110 kV
verkon minimitilanteen nollavirtaan, jonka Fingrid kertoo pyydettäessä. Taulukossa 4.18
esitetään tarkasteltavien sähköasemien Fingridiltä saadut uudet minimitilanteen nollavirrat sekä
sähköasemien 110 kV nollavirtasuojausten asetusarvot.

Taulukko 4.18. Tarkasteltavien sähköasemien 110 kV puolen nollavirrat sekä nollavirtasuojausten asetusarvot.

Sähköasema 3I0min (A) I0> (A)
I0> (s)
I0>> (A) I0>> (s)
Elimäki
1900
80
0,6
Sippola
2900
50
0,5
300
0,04
Enso-Gutzeit
2600

Arvoista voidaan todeta, että Elimäen ja Sippolan sähköasemien nollavirtasuojaukset on
asetettu oikein. Enso-Gutzeit-sähköasemalla ei 110 kV puolen nollavirtasuojausta ole lainkaan.
Enso-Gutzeit-sähköasema on osa Kotkan alueen laajaa maadoitusta, joten siellä
kosketusjännitteet eivät ole ongelma. Koska Enso-Gutzeit-sähköasemalla ei ole 110 kV
maasulkusuojausta, toteutuu sähköaseman maasulkusuojaus sitä syöttävältä Kyminlinnan
sähköasemalta. Selektiivisemmän toiminnan vuoksi voisi myös Enso-Gutzeit-sähköasemalla
olla 110 kV puolen maasulkusuojaus.

Fingrid ilmoittaa myös sähköaseman 110 kV puolen maksimitilanteen nollavirran.
Maksimitilanteen nollavirran avulla määritetään toteutuvatko kosketusjännitevaatimukset
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sähköaseman maasulkuvioissa. Sähköasemien kosketusjännitevaatimusten tavoitetasona on
2UTP, mutta joissain tilanteissa sallitaan myös 4UTP. Enso-Gutzeit-sähköasema kuuluu laajasti
maadoitettuun verkkoon, joten se kosketusjännitevaatimukset toteutuvat automaattisesti.
Tarkastetaan, toteutuvatko kosketusjännitevaatimukset Sippolan ja Elimäen sähköasemilla.

Sähköaseman

maadoitusjännite

riippuu

nollavirrasta,

sen

reduktiokertoimesta

ja

maadoitusresistanssista. Maadoitusresistanssi mitataan fyysisesti paikan päältä. Nollavirtana
käytetään Fingridin ilmoittamaa maksimitilanteen nollavirtaa 3I0max. Reduktiokerroin ri kertoo,
kuinka monta prosenttia nollavirrasta kulkee vian aikana maahan. Loput nollavirrasta kulkevat
ukkosjohtimissa, joten reduktiokerroin on riippuvainen ukkosjohtimien johtavuudesta.
Taulukossa 4.19 esitetään Sippolan ja Elimäen sähköasemien maksimitilanteen nollavirrat,
reduktiokertoimet sekä maadoitusresistanssit. Reduktiokertoimet ja maadoitusresistanssit ovat
sähköasemille aikaisemmin suoritettujen maadoitusimpedanssimittausten tuloksista.

Taulukko 4.19. Tarkasteltavien sähköasemien 110 kV puolen maksimitilanteen nollavirrat, reduktiokertoimet
sekä mitatut maadoitusresistanssit.

Sähköasema 3I0max (A) ri
Elimäki
2400
Sippola
3800

Rm (Ω)
0,95
1,04
0,39
0,72

Sähköaseman 110 kV puolen maasulkusuojaus ei havahdu sen takana tapahtuvista vioista.
Sähköasemalle tulevan 110 kV syötön viimeisellä pylväällä tapahtuvat viat eivät täten kuulu
sähköaseman suojauksen piiriin, mutta siinä tapahtuvassa maasulkuviassa vikapaikkana on
kuitenkin sähköaseman ympäristö. Tämän takia kosketusjännitevaatimusten tarkasteluja ei
tehdä jakeluverkon sähköaseman 110 kV suojauksen perusteella, vaan sitä syöttävän Fingridin
sähköaseman suojausten asetteluiden perusteella.

Fingridin Sippolaa ja Elimäkeä syöttävien sähköasemien maasulkusuojausten toiminta-ajat
ovat 0,2 s. Kuvan 2.9 perusteella voidaan todeta, että maasulkusuojauksen 0,2 s toiminta-ajalla
on UTP noin 550 V. Molemmilla tarkasteltavilla sähköasemilla hyväksytään 4UTP, jolloin
sallittu kosketusjännite on noin 2200 V. Maasulkuviassa verkkoon aiheutuva maadoitusjännite
Um lasketaan yhtälöllä 2.16, kun syöttävän verkon maksimitilanteen nollavirta kerrotaan ensin

81

reduktiokertoimella. Taulukossa 4.20 esitetään Elimäen ja Sippolan sähköasemille lasketut
maadoitusjännitteet sekä sallitut kosketusjännitteet.

Taulukko 4.20. Tarkasteltavien sähköasemien maadoitusjännitteet ja sallitut kosketusjännitteet.

Sähköasema Um (V)
Utp (V)
4Utp (V)
Elimäki
2371
550
2200
Sippola
1067
550
2200

Taulukon

4.20

tuloksista

voidaan

todeta,

että

Sippolan

sähköasemalla

kosketusjännitevaatimukset täyttyvät, mutta Elimäen sähköasemalla ne eivät aivan täyty.
Elimäellä on kuitenkin jo vuoden 2015 maadoitusimpedanssimittauksissa todettu, etteivät
kosketusjännitevaatimukset täyty ja maadoituksia on tämän jälkeen parannettu. Uusia
maadoitusimpedanssimittauksia ei tämän jälkeen kuitenkaan ole vielä suoritettu, eikä voida olla
täysin varmoja, olivatko tehdyt toimenpiteet riittäviä kosketusjännitevaatimusten täyttymiseksi.

Syöttävän verkon vikavirtojen todetaan kasvaneen edellisestä tarkastelusta ja ne luultavasti
jatkavat kasvamistaan myös lähitulevaisuudessakin. Tällöin eivät kosketusjännitevaatimukset
välttämättä

enää

täyty

sähköasemilla,

joissa

ne

ennen

täyttyivät.

Koska

kosketusjännitevaatimuksiin vaikuttavat suojausasettelut tehdään Fingridin laitteilla, ei
jakeluverkkoyhtiö voi vaikuttaa sähköaseman sallittuihin kosketusjännitteisiin suojareleiden
kautta. Jakeluverkkoyhtiöiden on täten parannettava verkon maadoituksia tai pienennettävä
reduktiokerrointa vaihtamalla ukkosjohtimet paremmin johtaviksi Vaihtoehtona on myös
sähköaseman irrottaminen keskijänniteverkon maadoituksesta. Tällöin vikavirrat eivät pääse
leviämään keskijänniteverkkoon. Sähköaseman alue on tasapotentiaalipinta, joten siellä
maasulut eivät aiheuta hengenvaaraa.
4.4

Katkeilevan maasulun suojaus

Katkeilevan maasulun suojaus on johtolähdöille asetettava perinteisen maasulkusuojauksen
rinnalla toimiva lisäsuojaus. Katkeilevia maasulkuja esiintyy etenkin kompensoiduissa
maakaapeliverkoissa.

Useimmat

uudet

suojareleen

sisältävät

katkeilevan

maasulun

suojaustoiminnon. Katkeilevan maasulunsuojaus on vielä verrattain uusi suojaustoiminto ja sen
oikeasta käyttötavasta on vielä epävarmuutta. Tässä luvussa tutustutaan katkeilevan maasulun
suojauksen toteutusvaihtoehtoihin erilaisissa tilanteissa.

82

Katkeilevan maasulun suojaukselle ei ole asetettu standardeja tai vaatimuksia. Täten
katkeilevan maasulun suojaus voidaan toteuttaa jakeluverkkoyhtiön oman harkinnan
mukaisesti. Lyhytkestoisissa katkeilevissa maasuluissa eivät myöskään maasulkujen
kosketusjännitevaatimukset ylity, joten katkeilevan maasulun suojauksen ei tarvitse toimia
laukaisevana. Jos katkeileva maasulku kehittyy pysyväksi maasuluksi, toimii johtolähdön
pääasiallinen

maasulkusuojaus.

Katkeilevat

maasulut

eivät

myöskään

vaikuta

pienjännitepuolen asiakkaiden sähkönjakeluun, joka mahdollistaa katkeilevan maasulun
suojauksen toteuttamisen myös hälyttävänä (Virtala 2021).

Katkeilevien maasulkujen kohdalla suurin pelko on, että ne voivat aiheuttaa nollajännitteeseen
perustuvan maasulun varasuojan laukaisemisen, jolloin kaikki sähköaseman asiakkaat kokevat
jakelunkeskeytyksen. Johtolähtökohtaisella katkeilevan maasulun suojauksella havaitaan
katkeilevat maasulut ennen kuin ne aiheuttavat varasuojan laukaisemisen. Tällöin on
katkeilevan maasulun suojauksen hyvä toimia myös laukaisevana. Tämä lisää suojauksen
selektiivistä toimintaa ja toimituskatkot aiheutuvat mahdollisimman pienelle alueelle.
KSOY-V:n Kotkan alueen sähköasemilla käytetään maasulun varasuojia laukaisevina. Näillä
sähköasemilla onkin katkeilevan maasulun suojaukset otettu käyttöön laukaisevina, siltä osin,
kun toimintoa näiden sähköasemien releiltä löytyy.

Kun maasulun varasuojausta käytetään hälyttävänä, ei ole vaaraa, että katkeilevat maasulut
aiheuttaisivat toimituskatkon kaikille sähköaseman asiakkaille. Tässä tilanteessa on vaikeampi
sanoa, onko katkeilevan maasulun suojaus parempi asettaa hälyttäväksi vai laukaisevaksi.

KSOY-V käyttää katkeilevan maasulun suojausta hälyttävänä kaikkialla, paitsi Kotkan alueella.
Hälyttävää suojausta käyttäen voidaan huoltohenkilöstö lähettää kohteeseen samalla kun
johtolähtö pidetään jännitteisenä. Tämä johtaa lyhyempiin toimituskatkoihin. On myös
mahdollista, että katkeileva maasulku voidaan havaita paikan päällä ja vikapaikka löytyy
nopeammin. Katkeilevan maasulun jatkumisen salliminen kuitenkin vaurioittaa kaapelia
vikapaikasta. Lisäksi maasuluista aiheutuva terveiden vaiheiden jännitteiden nousu voi
vaurioittaa vanhoja tai muuten huonokuntoisia kaapeleita ja johtaa uusiin vikoihin. Jos
hälyttävän maasulun varasuojauksen kanssa käytetään katkeilevan maasulun suojausta
laukaisevana, ovat hyvät ja huonot puolet päin vastaiset.
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Sekä ilmajohtoa että kaapelia sisältävät johtolähdöt saattavat olla alttiimpia katkeileville
maasuluille. Sekaverkkojen ilmajohto-osuuksilla esiintyy joskus yksivaiheisia maasulkuja,
jotka nostavat terveiden vaiheiden jännitteitä. Vaikka vika tapahtuu ilmajohto-osuudella,
nousevat vaihejännitteet myös kaapeliosuudella. Jännitteen nousu saattaa haurastuttaa kaapelin
eristeitä ja aiheuttaa vikoja etenkin kaapeliyhteyden heikkoihin kohtiin. (Kuisti et al. 1999, 3)
Tämä ilmiö voi pitää paikkaansa vanhoilla ja haurastuneilla paperieristeisillä sekä
vesitiivistämättömillä

PEX-eristeisillä

maakaapeleilla

kaapeliin

päässeen

kosteuden

seurauksena. Vanhojen maakaapeleiden jännitekestoisuudet ovat voineet huonontua myös
ylikuormituksen seurauksena. (Kivisaari, 2021) Nykyään kaikki Suomessa valmistettavat
keskijännitekaapelit koestetaan standardin SFS 5636 vaatimusten mukaisesti. Koestus sisältää
mm. vaihekohtaisen testauksen 50 kV vaihtojännitteellä 15 minuutin ajan sekä
osittaispurkausten mittauksen 30 kV jännitteellä. Näissä testeissä pitäisi kaikkien
valmistusvirheiden tulla esiin. (Kivisaari 2021; Mutru, 2021) KSOY-V:n maasulkusuojausten
toiminta-aika on yleisesti 0,5 s. Jos suojattava kaapeli on ehjä ja hyvä kuntoinen, ei 0,5 s
kestävän enintään 20 kV suuruisen vaihejännitteen pitäisi vaurioittaa kaapelia. Myöskään tätä
lyhyempikestoisten katkeilevien maasulkujen ei pitäisi vaurioittaa ehjiä kaapeleita. KSOY-V:n
verkossa on myös vanhoja ja varmasti huonokuntoisia maakaapeleita. Vanhoja maakaapeleita
on kuitenkin vain kaupunkiympäristöissä, jotka ovat pääosin kokonaan maakaapeloituja
verkkoja.

Myös ilmajohtoverkoissa on suositeltavaa käyttää katkeilevan maasulun suojausta, sillä myös
niissä voi aiheutua katkeilevia maasulkua muistuttavia virtapiikkejä. Ilmajohtoverkoissa on
katkeilevan

maasulun

suojauksen

kanssa

suositeltavaa

käyttää

jälleenkytkentöjä.

Jälleenkytkennät poistavat usein ilmajohtoverkkojen katkeilevat maasulut etenkin, kun
käytetään normaalia pidempää jännitteetöntä aikaa. (Virtala 2021)
4.5

Automaattinen jälleenkytkentä sekaverkoissa

Jälleenkytkentöjä halutaan käyttää ilmajohtoverkoissa, koska viat todennäköisesti poistuvat
niiden avulla. Maakaapeloiduissa verkoissa ovat viat puolestaan lähes aina pysyviä, jolloin
jälleenkytkentöjen tekeminen aiheuttaisi vain vaaraa ja mahdollisesti vahingoittaisi vioittunutta
kaapelia

lisää.

Tämän

vuoksi

maakaapeliverkoissa

ei

käytetä

jälleenkytkentöjä.

Toimitusvarmuusvaatimusten myötä on keskijänniteverkkoihin rakennettu paljon sekä
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ilmajohtoa että maakaapelia sisältäviä sekaverkkoja. KSOY-V käyttää tällaisissa sekaverkoissa
jälleenkytkentöjä. Toivottavaa kuitenkin olisi, että sekaverkkojen ilmajohtoverkko-osuuden
vioissa jälleenkytkennät olisivat käytössä ja maakaapeliverkko-osuuksilla jälleenkytkennät
eivät olisi käytössä.

Tehokkain tapa sekaverkon ilmajohdon ja maakaapelin erottamiseen on asentaa niiden välille
maastokatkaisija. Maastokatkaisijat ovat kuitenkin kalliita ja niitä käytetään vain
elinkaarikustannuslaskemien mukaan järkevissä pisteissä.

Sekaverkot rakennetaan yleisesti niin, että maakaapelia käytetään johtolähdön alussa ja
loppuosa on ilmajohtoa. Tällöin voidaan laskea maakaapeliosuuden päätepisteen impedanssi ja
oikosulkuvirta. Tämä oikosulkuvirta voidaan asettaa johtolähdön ylivirtareleen nopean
laukaisun portaan asetteluarvoksi. Tällöin voidaan nopean laukaisun portaan havahtumisesta
todeta vian olevan verkon maakaapeliosuudella eikä jälleenkytkentöjä kannata tehdä. Koska
maakaapeleiden viat ovat yleensä pysyviä, on niissä järkevää käyttää nopean laukaisun
suojausporrasta. Kokonaan maakaapeloiduissa verkoissa nopean laukaisun suojausporrasta
käytetään yleisesti koko verkon kattavana. Täten on nopean laukaisun portaan käyttäminen
järkevää myös sekaverkon maakaapeliosuudella.

Jos johtolähdön kaapeliosuus on pidempi, kuin minne olemassa olevan ylivirtasuojauksen
nopean laukaisun portaan virta-asettelu ylettää, voidaan virta-asettelua muuttaa kattamaan koko
kaapeliosuuden pituus. Kun nopean laukaisun porras mitoitetaan kattamaan koko kaapeliosuus,
voidaan myös sen jälleenkytkennät ottaa pois käytöstä.

Jos johtolähdön kaapeliosuus on puolestaan niin lyhyt, että nopean laukaisun porras halutaan
asettaa yltämään sitä pidemmälle, voidaan ylivirtasuojaukseen asettaa kolmas virtaporras.
Tähän

virtaportaaseen

asetettaan

kaapeliosuuden

päätepisteen

oikosulkuvirta

ja

jälleenkytkennät otettaan pois käytöstä. Näin käyttöön jäisi myös aikaisemmin mitoitettu
nopean laukaisun porras, jossa on otettu huomioon jännitekuopan vaikutukset. Tällaisessa
tilanteessa on syytä miettiä, onko työ kannattavaa näin lyhyelle maakaapelille. Lisäksi
vanhemmat releet, kuten KSOY-V:n käytössä olevat ennen 2000-lukua valmistetut releet,
mahdollistavat vain kahden ylivirtaportaan asettamisen.
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Ylivirtasuojauksen oikosulkuvirraksi voidaan asettaa joko maakaapeliosuuden päätepisteen
kaksi- tai kolmivaiheinen oikosulkuvirta. Kaksivaiheista oikosulkuvirtaa käytettäessä kuuluisi
osa

ilmajohtoverkon

kolmivaiheisista

oikosuluista

asettelun

piiriin.

Kolmivaiheista

oikosulkuvirtaa käytettäessä puolestaan kaikki kaapeliverkon kaksivaiheiset oikosulut eivät
kuuluisi suojauksen piiriin. Kaksivaiheisen oikosulkuvirran asettelu olisi turvallisuuden
kannalta parempi, mutta voisi aiheuttaa joissain tilanteessa pitkän toimituskatkon, vaikka
jälleenkytkentä olisi riittänyt.

Ongelmia tämän asettelun kanssa aiheuttavat myös haarajohdot. Usein runkojohto voi olla
maakaapeloitu, mutta siitä lähtee ilmajohtorakenteisia haaroja. Jos nopean laukaisun portaat
asetetaan kattamaan koko maakaapeloitu runkoverkko ja jälleenkytkennät poistetaan käytöstä,
poistuvat jälleenkytkennät käytöstä myös ilmajohtoisilta haaroilta.

Jälleenkytkentöjä käytetään myös maasulkusuojauksen kanssa. Jotta maasulkujen voitaisiin
todeta tapahtuvat sekaverkon kaapeliosuudella, täytyisi maasulun vikapaikan paikantamiseksi
olla tarkka ja luotettava tapa. Koska maasulkujen paikantamiseksi ei tarpeeksi tarkkaa ja
luotettavaa tapaa ole käytettävissä, ei tätä nykyisillä laitteilla voida toteuttaa.

Joissain tilanteissa voitaisiin maasulkuvikojen jälkeiset jälleenkytkennät kuitenkin poistaa
käytöstä hyödyntäen hälyttävää katkeilevan maasulun suojausta. Katkeilevat maasulun
tapahtuvat yleisesti kaapeleilla. Kun katkeileva maasulku havaitaan sekaverkossa, voidaan
vikapaikan siis olettaa olevan maakaapeliosuudella. Jos katkeileva maasulku muuttuu
pysyväksi maasuluksi hälytyksen aikana, on mahdollista asettaa katkeilevan maasulun hälytys
lukitsemaan laukaisevan maasulkusuojan jälleenkytkennät pois käytöstä.

Tutkimuksen arvoisena vaihtoehtona on myös langattomasti etäyhteyksien avulla toimivien
mitta-antureiden lisääminen kaapelinousuihin. Mitta-anturit mittaisivat virtaa, jonka avulla
voitaisiin päätellä, onko vika anturia edeltävässä verkossa vai jälkeen. (Virtala 2021)
4.6

Hajautettu tuotanto

KSOY-V:n verkon hajautetut sähköntuotantolaitokset eivät ole verkkotietojärjestelmässä
kytkettyinä osaksi verkkoa. Tuotantolaitokset eivät siis toimi laskennassa tehon tai vikavirran
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syöttäjinä. Hajautetun tuotannon keskijänniteverkon suojaukselle potentiaalisesti aiheuttamia
ongelmia kuvataan luvussa 2.9. Käytännössä suojaukselle voi aiheutua ongelmia, jos yhdellä
johtolähdöllä on riittävän paljon tuotantoa.

KSOY-V:n verkossa yli 1 MVA tuotantolaitokset ja -laitosryhmät liittyvät sähköaseman
keskijännitekennoon (Pylvänäinen 2020, 1). Tämä helpottaa sähköaseman kaikkien
johtolähtöjen suojausten asettelua. Suoraan keskijännitekennoon liittyvän tuotantolaitoksen
vikavirta saadaan helposti selville. Tällöin on kennon suojaukset helppo asettaa niin, ettei niillä
tapahdu sympatialaukaisuja. Saman kennon perässä ei myöskään ole kuluttajien liittymiä,
jolloin suojauksen sokaistuminen ei ole vaarana. Suoraan keskijännitekennoon liittyvät
tuotantolaitokset toimivat kuitenkin vikavirransyöttäjinä sähköaseman muille johtolähdöille.
Kun sähköaseman kennoon liittyy suurempi tuotantolaitos, tulee varmistua, etteivät muiden
johtolähtöjen vikavirrat nouse liian suuriksi oikosulkukestoisuuksien tai suojausten eri
virtaporrastusten kannalta.

KSOY-V:n pien- tai keskijänniteverkkoon liittyvän tuotannon nimellistehosta 92 % muodostuu
aurinkopaneeleista. Aurinkopaneelit liittyvät verkkoon tehoelektroniikkaan perustuvien
vaihtosuuntaajien välityksellä. Suuntaajien välityksellä verkkoon kytkettyjen tuotantolaitosten
verkkoon syöttämä vikavirta on tyypillisesti vain vähän niiden nimellisvirtoja suurempi
(Energiateollisuus ry 2016, 9).

Mikrotuotannon kanssa tulee käyttää LoM suojausta (Energiateollisuus ry 2016, 9). Myös
kaikilla KSOY-V:n verkkoon liittyneillä mikrotuotantolaitoksilla on käytössä LoM suojaus.
LoM suojaus estää verkon takasyötön ja sitä kautta myös ongelman, jossa valokaarivika ei
poistu jälleenkytkennän aikana.

On kuitenkin huomioitava, että LoM suojauksella tuotantolaitoksen verkosta irtautuminen
kestää 0,2 s. Tuotantolaitoksen 0,2 s irtautumisajan vuoksi voi jälleenkytkennässä yleisesti
käytetty 0,5 s irti oloaika olla todellisuudessa vain 0,3 s mittainen. Tämän seurauksena vika ei
poistu yhtä todennäköisesti jälleenkytkennän aikana. Jos jälleenkytkennöissä havaitaan
ongelmia, voi pidemmän irti oloajan käyttäminen olla perusteltua. (Energiateollisuus ry
2016, 9)

87

Suojauksen sympatialaukaisu ja sokaistuminen ovat KSOY-V:n verkoissa teoriassa mahdollisia
tulevaisuuden ongelmia. KSOY-V:n johtolähtöjen suojauksessa käytetään suuntaamattomia
ylivirtasuojia, jolloin molempiin suuntiin kulkevat virrat voivat laukaista sen. Suunnattujen
ylivirtasuojien käyttämien poistaisi sympatialaukaisuiden mahdollisuuden. Suojareleen
sokaistumisen estämiseksi täytyy varmistua, että johtolähdön hajautetun tuotannon syöttämä
vikavirta on riittävän alhainen.

KSOY-V:n

keskijänniteverkon

suojausten

sympatialaukaisun

sekä

sokaistumisen

mahdollisuuden selvittämiseksi suoritetaan esimerkkilaskenta. KSOY-V:n nimellisteholtaan
suurimman tuotannon omaava johtolähtö löytyy Kotkasta Petäjäsuon sähköaseman
Hakamäki-johtolähdöltä. Johtolähdön tuotannon nimellisteho on yhteensä 393,7 kVA.
Vaihtosuuntaajista tulevan vikavirran kertoimeksi oletetaan 1,5 nimellisvirrasta. Laskennassa
ei huomioida johtimien impedanssien vikavirtaa alentavaa vaikutusta.
𝐼𝑘3 =

393,7 𝑘𝑉𝐴
√3∗20𝑘𝑉

1,5 = 17 𝐴

Hakamäki-johtolähdön hajautetun tuotannon vikavirta on noin 17 A ja kyseisen johtolähdön
ylivirtasuojauksen virran asetusarvo on 300 A. Täten KSOY-V:n verkon eniten hajautettua
tuotantoa omaavan johtolähdön vikavirta ei riitä sympatialaukaisuun, vaan tuottaa alle 6 %
tarvittavasta

vikavirrasta.

Suojauksen

sokeutumista

ajatellen

tulee

verkon

minimioikosulkuvirran olla vähintään hajautetun tuotannon oikosulkuvirran ja suojauksen
asetusarvon summa. Tällöin suojareleen läpi kulkee vähintään releen asetusarvon verran
vikavirtaa. Hakamäki-johtolähdön minimioikosulkuvirta on 3384 A. Tässä tapauksessa
minimioikosulkuvirta on riittävä. Joissain tapauksissa minimioikosulkuvirrat voivat kuitenkin
olla huomattavasti tätä pienempiä, mutta niiden ja suojausten asetusarvojen väliin jätetään
yleisesti vähintään kymmeniä ampeereita varaa.
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5

KSOY-V:N

KESKIJÄNNITEVERKON

SUOJAUKSEN

KEHITYSEHDOTUKSET
Tässä luvussa esitetään kehitysehdotuksia KSOY-V:n keskijänniteverkon suojausten
parantamiseksi ja selventämiseksi. Kehitysehdotukset perustuvat työssä aiemmin esitettyihin
tietoihin ja tuloksiin.
5.1

Verkkotietojärjestelmän ajan tasalla pitäminen ja virheiden korjaaminen

Elimäki-, Sippola- ja Enso-Gutzeit-sähköasemien suojausten tarkastelua tehtäessä todettiin
verkkotietojärjestelmässä

olevan

virheitä.

Verkkotietojärjestelmää

ei

ole

kaikkien

viimevuosien releuusintojen osalta päivitetty täydellisesti. Myös satunnaisten releiden ja
maastokatkaisijoiden

asetteluarvot

ovat

virheellisiä.

Tämän

seurauksena

ei

verkkotietojärjestelmän tietoihin pysty täysin luottamaan. Oikean tiedon haku ja varmistaminen
useista lähteistä on työlästä sekä aikaa vievää.

Verkkotietojärjestelmän laskentatyökalun tulosten perusteella määritetään toimivatko
suojaukset oikein ja selektiivisesti. Jos verkkotietojärjestelmään on asetettu virheellistä tietoa,
voidaan saada myös virheellisiä laskentatuloksia. Jos releiden asetteluarvot ovat
verkkotietojärjestelmässä virheelliset, voidaan luulla johtimen oikosulkukestoisuuden ylittyvän
ja se vaihdetaan turhaan. Päinvastainen on myös mahdollista ja johdin ei kestäkään oikosulkua.
Voidaan myös luulla kosketusjännitevaatimusten toteutuvan maasulkusuojauksen asetteluilla,
vaikkeivat ne todellisuudessa toteudu. Myös päinvastainen on mahdollista ja maadoituksia
voidaan parantaa turhaan.

Suojaustarkastelujen kannalta olisi verkkotietojärjestelmän suojareleiden tietojen virheiden
korjaaminen, päivittäminen ja jatkossa ajantasainen ylläpitäminen ensisijaisen tärkeää. Kun
verkkotietojärjestelmän laskentatulokset ovat luotettavia, ei niiden perusteella voida tehdä yhtä
helposti virheellisiä päätöksiä. Lisäksi se myös nopeuttaa ja selkeyttää suojausten tarkastelua.
5.2

Verkkotietojärjestelmän kehitys

Tällä hetkellä verkkotietojärjestelmään voidaan asettaa sähköasemaa syöttävän verkon
impedanssiksi vain yksi arvo. KSOY-V:llä syöttävän verkon impedanssiksi asetetaan
maksimitilanteen impedanssi, jossa vikavirta on suurimmillaan. Tätä samaa impedanssia
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käytetään täten myös minimioikosulkuvirran laskennassa. Toivottavaa olisi, että myös
minimitilanteen impedanssi voitaisiin syöttää verkkotietojärjestelmään, jota laskentatyökalu
myös

käyttäisi

minioikosulkuvirtojen

laskennassa.

Näin

saataisiin

verkkojen

minimioikosulkuvirrat laskettua tarkemmin.

Keskijänniteverkon suojausten asettelut asetetaan toimimaan myös korvauskytkentätilanteissa.
Korvauskytkentätilanteissa muutetaan korvaavan sähköaseman suojausten asetteluita siten, että
ne

toimivat

selektiivisesti

korvattavan

sähköaseman

suojausten

kanssa.

Verkkotietojärjestelmään ei kuitenkaan ole mahdollista kirjata korvauskytkentätilanteiden
asetusarvoja

talteen.

Täten

on

korvauskytkentätilanteen

laskelmia

suoritettaessa

verkkotietojärjestelmän releiden asetusarvot muutettava manuaalisesti. Ongelmana on myös
näiden asetusarvojen löytäminen tämän tekemiseksi. Toivottavaa olisi, että myös suojareleiden
korvauskytkentätilanteiden asetusarvot pystyttäisiin kirjaamaan verkkotietojärjestelmään
talteen. Vielä parempi olisi, jos verkkotietojärjestelmä osaisi automaattisesti hyödyntää näitä
arvoja korvauskytkentätilanteiden laskennoissa.
5.3

Impedanssien päivittäminen ja ylivirtasuojausten asetteluiden tarkastaminen

Elimäki-, Sippola- ja Enso-Gutzeit-sähköasemilla ovat syöttävän verkon impedanssit selvästi
laskeneet aiemmin käytetyistä arvoista. Fingridin vuodelle 2024 arvioimien impedanssien
perusteella jatkavat syöttävän verkon impedanssit laskemista myös tulevaisuudessakin.
Laskevat

impedanssit

tarkoittavat

suurempia

oikosulkuvirtoja,

jolloin

johtimien

oikosulkukestoisuudet saattavat ylittyä. Samalla myös ylivirtasuojien lyhyen viiveen
laukaisuportaan kantama pitenee. Jos johtolähdöllä on maastokatkaisija, on mahdollista, että
lyhyen viiveen laukaisuportaan pidentynyt kantama yltää maastokatkaisijan taakse, jolloin on
mahdollisuus suojauksen epäselektiiviseen toimintaan.

Täten onkin tärkeää päivittää KSOY-V:n kaikkien sähköasemien syöttävän verkon impedanssit
ja tarkastaa, ovatko niiden ylivirtasuojausten asettelut edelleen toimivia ja selektiivisiä verkon
nykytilassa. Tarkastelut tulee suorittaa myös korvauskytkentätilanteissa ja ottaa huomioon
korvauskytkentätilanteiden ajaksi muutetut suojausasettelut.
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Verkkotietojärjestelmään asetettuja päämuuntajien impedansseja tarkastaessa todettiin EnsoGutzeit-sähköaseman

päämuuntajalla

olevan

virheelliset

impedanssit.

Jos

verkkotietojärjestelmään asetetut päämuuntajan impedanssit ovat virheelliset, johtavat ne
virheellisiin laskentatuloksiin. Täten on myös kaikkien

KSOY-V:n sähköasemien

päämuuntajien verkkotietojärjestelmään asetetut impedanssit tarkastettava.
5.4

Maasulkusuojausten asetteluiden ja kosketusjännitevaatimusten täyttymisen
tarkastaminen

Kosketusjännitevaatimusten

täyttymisessä

havaittiin

ongelmia

kaikilla

kolmella

tarkasteltavalla sähköasemalla. Ongelmalliset pisteet esitetään taulukossa 4.16. Tämän
perusteella täytyy vastaavat maasulkusuojausten tarkastelut suorittaa myös kaikille muillekin
KSOY-V:n sähköasemille. Maasulkusuojausten tarkastukset täytyy muistaa suorittaa myös
todellisille korvauskytkentätilanteille, jolloin maasulkuvirrat saattavat olla normaalia
kytkentätilannetta suuremmat. Lisäksi on varmistettava, että maasulkusuojaukset toimivat
selektiivisesti myös korvauskytkentätilanteissa.

Jos

kosketusjännitevaatimukset

eivät

täyty

verkon

kaikissa

pisteissä,

voidaan

maasulkusuojauksen toiminta-aikaa nopeuttaa tai parantaa kyseisten pisteiden maadoitusta.
Kaikilla kolmella tarkasteltavalla sähköasemalla kosketusjännitevaatimukset eivät täyttyneet
paikoin. Sippola ja Enso-Gutzeit-sähköasemien maasulkusuojausten toiminta-ajat ovat 0,5 s ja
Elimäen sähköasemalla 0,55 s. On todettu, että kompensoiduissa verkoissa maasulkusuojausten
toiminta-aikoja ei haluta laskea 0,5 s lyhyemmiksi maasulkujen itsestään sammumisen
todennäköisyyden ylläpitämiseksi. Elimäellä maasulkusuojausten toiminta-aikojen laskeminen
0,5 s:iin ei auta ongelmallisten pisteiden kosketusjännitevaatimusten täyttymisessä. Jotta näiden
pisteiden kosketusjännitevaatimukset täyttyvät, täytyy niiden maadoituksia parantaa.

Jos jollain sähköasemalla kosketusjännitevaatimukset puolestaan täyttyvät hyvin kaikissa
pisteissä, voidaan harkita maasulkusuojusten toiminta-aikojen pidentämistä. Etenkin
sammutetussa verkossa johtaa pidempi toiminta-aika todennäköisempään maasulun itsestään
sammumiseen. Tämä tarkoittaisi vähemmän jälleenkytkentöjä ja vähemmän katkoja
asiakkaille.
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5.5

Maasulun varasuojauksen toteutus

Standardit eivät vaadi maasulun varasuojausta. Varasuojaukselle ei siis aseteta mitään
vaatimuksia ja sen toteutustapa on verkkoyhtiön oman harkinnan mukainen. Jos varasuojausta
käytetään laukaisevana, on vaarana sähköaseman keskijännitesyötön laukaiseminen. Jos
varasuojaa käytetään hälyttävänä eikä vikaa poisteta manuaalisesti, jää vika verkkoon ja voi
aiheuttaa lisää vahinkoa verkon komponenteille.

Hälyttävän varasuojauksen kanssa voidaan sähköaseman johtolähtöjä kytkeä jännitteettömiksi
yksi johtolähtö kerrallaan, kunnes vika poistuu verkosta. Näin vika ei käytännössä jää verkkoon
pitkäksi aikaa ja hälyttävä suojaus toimiikin pitkälti kuin laukaiseva suojaus. Hälyttävä suojaus
tuo kuitenkin lisää joustavuutta. Huoltohenkilöstö voidaan lähettää etsimään vikapaikkaa, kun
jännitteet ovat vielä päällä, joka johtaa lyhyempiin toimituskatkoihin.

KSOY-V:n verkoissa maasulun varasuojaa käytetään hälyttävinä ja yrityksen käyttöhenkilöstö
pitää järjestelmää hyvänä. Täten ei ole syytä siirtyä laukaisevaan suojaukseen. Poikkeuksena
tähän kuitenkin ovat Kotkan alueen sähköasemat, joissa maasulun varasuojia käytetään
laukaisevina.

Kotkassa on laaja maadoitusverkko, jossa kosketusjännitevaatimukset täyttyvät automaattisesti
ja pitkätkin maasulut ovat sallittuja. Täten Kotkan alueella on KSOY-V:n verkossa kaikkein
eniten perusteltua käyttää maasulun varasuojausta hälyttävänä. Suojausten yhtenäistämiseksi
on Kotkan alueen sähköasemien maasulun varasuojien muuttamista hälyttäviksi harkittava.
5.6

Katkeilevan maasulun suojauksen toteutus

Kotkan sähköasemilla on hyvä jättää katkeilevan maasulun suojaukset laukaiseviksi. Jos
Kotkan sähköasemien maasulun varasuojaukset päätetään muuttaa hälyttäviksi, on syytä
harkita myös katkeilevien maasulkusuojausten muuttamista hälyttäviksi. Tässä tilanteessa on
kuitenkin tarkasteltava alueella käytettyjen maakaapeleiden ikää ja kuntoa. Jos kaapeleiden
todetaan

olevan

huonokuntoisia,

voi

katkeilevan

maasulkusuojauksen

laukaisevana olla edelleen paras ratkaisu, ettei kaapeleihin aiheutuisi lisää vikoja.

käyttäminen
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Muualla KSOY-V:n verkossa katkeilevan maasulun suojausta käytetään hälyttävänä. Hälyttävä
suojaus johtaa lyhyempiin toimituskatkoihin, jonka vuoksi hälyttävän suojauksen käyttäminen
vaikuttaa edelleen parhaalta vaihtoehdolta. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa syötetään
vanhoja ja huonokuntoisia maakaapeleita. Tällöin on syytä harkita, onko laukaisevan suojan
käyttäminen järkevää, etteivät kaapelit vaurioituisi lisää. Suojausten yhtenäistämisen ja
selvyyden kannalta on myös perusteltua jatkaa katkeilevan maasulun suojauksen käyttämistä
pelkästään hälyttävänä tilanteesta riippumatta.

Katkeilevan maasulun suojauksen käyttäminen on suositeltavaa myös ilmajohtoverkoissa.
Ilmajohtoverkoilla viat ovat kuitenkin usein ohimeneviä. Täten on ilmajohtoverkkojen
katkeilevan maasulun suojaus suositeltavaa asettaa suorittamaan jälleenkytkentä.

Vaikka katkeilevien maasulkujen suojaus on tällä hetkellä vapaasti toteutettavissa, voi asiaan
tulevaisuudessa tulla muutoksia. Katkeilevien maasulkujen ilmiöiden tutkiminen on edelleen
kesken ja niihin voi liittyä ilmiöitä, joita ei vielä osata ottaa huomioon turvallisuuden ja verkon
suojauksen kannalta. Täten on edelleen syytä tarkkailla katkeileviin maasulkuihin liittyviä
tutkimuksia. Lisäksi, jos katkeilevan maasulun suojaukselle asetetaan joskus standardeja tai
vaatimuksia, tulee suojaukset muuttaa niiden mukaisiksi.
5.7

Jälleenkytkennät sekaverkoissa

Ylivirtasuojauksissa

käytettyjen

lyhyen

viiveen

laukaisuportaiden

virta-asetteluiden

muuttaminen johtolähdön koko maakaapeliosuuden kattavaksi ja tällöin jälleenkytkentöjen
käytöstä poistaminen on suositeltavaa. Jos maakaapelista lähtee ilmajohtohaaroja, on
harkittava, onko jälleenkytkentöjen poistaminen myös näiltä haarajohdoilta kannattavaa. Jos
haarajohdot ovat pelloilla, voi jälleenkytkentöjen poistaminen olla perusteltua.

Lyhyiden maakaapeliosuuksien kohdalla voi kolmannen ylivirtaportaan käyttöönotto olla
järkevää. KSOY-V:n kaikkiin suojareleisiin ei kuitenkaan pystytä kolmatta ylivirtaporrasta
asettelemaan. On myös harkittava, onko työstä saatu hyöty tehdyn työn arvoista.

Maasulkusuojauksen jälleenkytkentöjen lukitseminen katkeilevan maasulun suojauksen
havahtumisesta olisi kannattava toiminto. On otettava selvää, kuinka vaikeaa tämän asettelun
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toteuttaminen on. KSOY-V:n kaikkien johtolähtöjen suojareleet eivät myöskään omaa
katkeilevan maasulun suojaustoimintoa.

Langattomien

mitta-antureiden

lisääminen

kaapelinousuihin

vaikuttaa

lupaavalta

vaihtoehdolta. Tässä työssä antureihin tutustuminen jää kuitenkin vähäiseksi. Suositeltavaa on
perehtyä syvemmin antureihin, niiden hintaan, luotettavuuteen sekä toteutustapoihin. Mittaantureilta saataville tiedoille voisi olla myös muita hyödyllisiä käyttökohteita.
5.8

Hajautetun tuotannon huomioiminen suojauksessa

Suunnattujen ylivirtasuojien käyttöä terveiden johtolähtöjen sympatialaukaisujen estämiseksi
kannattaa harkita. KSOY-V:n hajautettujen tuotantolaitosten syöttämät vikavirrat ovat tällä
hetkellä kuitenkin niin pieniä, että suunnatut ylivirtasuojat eivät ole välttämättömiä. Suunnattu
ylivirtasuojaustoiminto löytyy uusista digitaalisista releitä, mutta ei vanhemmista releistä.
Vanhojen releiden uusiminen suunnatun ylivirtasuojaustoiminnon takia ei ole tarpeellista.
Toiminto löytyy vakiona uusista releistä varmasti myös tulevaisuudessakin, joten se saadaan
vuosien varrella käytettäväksi, kun releitä uusitaan muista syistä. Tällä hetkellä verkossa
käytössä oleville releille, jolta suojaus toiminto löytyy, voi sen käyttöönottoa harkita. Työ olisi
kuitenkin vielä tässä vaiheessa tarpeetonta. Sen sijaan, kun otetaan täysin uusia suojareleitä
käyttöön, voi niissä olla järkevää alkaa käyttämään suunnattua ylivirtasuojausta
suuntaamattoman sijaan.

Suojauksen sokaistumisen ehkäisemiseksi täytyy etenkin suurien tuotantolaitosten liittyessä
verkkoon suorittaa tarkistuksia suojareleen havaitseman vikavirran riittävyydestä. Täytyy
varmistua, etteivät johtolähdön tuotantolaitosten vikavirrat ja suojareleen asetusarvojen
summat ylitä johtolähdön minimioikosulkuvirtaa. Tarkastelut täytyy suorittaa myös todellisille
korvauskytkentätilanteille,

joissa

minimioikosulkuvirrat

voivat

olla

normaalia

kytkentätilannetta pienemmät. Jos verkon minimioikosulkuvirta on liian pieni, voidaan
suojauksen virta-asettelua muuttaa pienemmäksi.

Jos johtolähdöllä on alhaiset vikavirrat ja suojausten virta-asettelua lasketaan suojauksen
sokaistumiselta välttymiseksi, lähestyy tällöin puolestaan sympatialaukaisun vaara. Suunnattua
ylivirtasuojausta käyttäen ei sympatialaukaisun vaaraa ole.

94

Tulevauudessa saattavat myös sähköautojen akut toimia tehon ja vikavirran syöttäjinä keski- ja
pienjänniteverkoissa. Tämä voi johtaa äkilliseen kaksisuuntaisen virran kulun lisääntymiseen,
jolloin suojausten sokaistuminen ja sympatialaukaisut voivat tulla todellisiksi ongelmiksi.

Hajautettu tuotanto voi tulevaisuudessa aiheuttaa suojaukselle uusia tarpeita, joita ei vielä osata
ottaa

huomioon.

Nykyään

useimpiin

uusiin

suojareleisiin

on

mahdollista

ladata

ohjelmistopäivityksiä, jotka todennäköisesti mahdollistavat myös tulevaisuuden haasteilta
suojautumisen ilman uusien suojareleiden ostamista.
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6

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUKSEN TULEVAISUUS

Tässä luvussa tutkitaan sähköverkkojen ja keskijänniteverkkojen suojauksen lähitulevaisuuden
potentiaalisia muutoksia. Tutkimusten päällimmäisenä tarkoituksena on miettiä, miten
muutokset vaikuttavat keskijänniteverkon suojaukseen. Luvussa ei esitetä kehitysehdotuksia,
mutta KSOY-V:n verkon kannalta oleellisten asioiden kehitystä kehotetaan tarkkailemaan.
Kaikkia tarkasteltavia asioita pilotoidaan jo käytännön verkoissa ja niistä saadun käytännön
kokemuksen myötä voidaan pian arvioida paremmin niiden käyttökelpoisuutta isommassa
mittakaavassa. Tutkittavat asiat esitetään järjestyksessä, jossa KSOY-V:n kannalta hyödyllisiä
ja ajankohtaisimmat aiheet esitetään ensin.
6.1

Maasulkujen paikantaminen

Maasulkujen paikantaminen olisi yksi hyödyllisimmistä yksittäisistä työkaluista, mitä
jakeluverkkoyhtiöt voisivat saada käyttöönsä. Maasulkujen paikantaminen edistäisi vikapaikan
nopeaa löytämistä ja lyhentäisi toimituskatkojen kestoa. Useat uudet suojareleet omaavatkin
maasulun paikannustoimintoja, mutta jopa relevalmistajat itse toteavat niiden olevan vielä
epätarkkoja maasulun paikannukseen (Vedenjuoksu 2021; Virtala 2021).

Maasulun paikantamisessa voidaan käyttää impedanssiin perustuvaa paikannusta. Impedanssiin
perustuvalla vianpaikannuksella on maasulun tarkka sijainti kuitenkin vaikeaa määrittää
etenkin suuri impedanssisessa maastossa. (ABB 2010, 3) Koska vikavastus vaikuttaa
vikavirtapiirin impedanssiin, määritetään maasulun vikapaikka virtapiirin reaktanssin avulla.
Vikapaikan määrittämiseen vaikuttavat myös mm. verkon kuormitusvirta sekä hajautetut
sähköntuotantolaitokset.

Yksinkertaisilla

impedanssiin

perustuvilla

maasulun

paikantamismenetelmillä vikapaikka näyttäytyy usein todellista lähempänä. (ABB 2010, 10)
Maasulkuvikapaikan määrittämisen tarkentamiseksi voidaan luoda algoritmeja, joissa otetaan
huomioon kyseisen verkon tietoja, kuten kuormituskäyrät. Näillä verkoille yksilöidyillä
asetuksilla saadaan maasulkuvikapaikka määritettyä melko tarkasti. (ABB 2010, 14–22)
Tällaisten tarkempien maasulunpaikannusjärjestelmien asetteleminen vaatii verkkokohtaista
tarkastelua. Maasulkuviat ja vikapaikat ovat aina yksilöllisiä, jonka takia myös asettelut ovat
yksilöllisiä. Silti tarkatkaan asettelut eivät välttämättä tuota haluttua tulosta jokaisessa
maasulkuviassa. Maasulkusuojauksen tarkkuutta voidaan parantaa myös lähtöihin kytkettävien
vikaindikaattorien avulla. (Vedenjuoksu 2021).
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KSOY-V:n käyttämistä suojareleistä Schneider Electricin P3U30, VAMP 300 ja VAMP 255
sekä Arcteqin AQ-F255 omaavat maasulunpaikannus toimintoja. Kyseisiä releitä on käytössä
KSOY-V:n 34 sähköasemasta 22:llä. Toiminto voitaisiin ottaa käyttöön jo melko laajalle osalle
verkkoa. Yleistäviä perusasetteluita käyttäen voitaisiin luoda suuntaa antava järjestelmä.
Tarkan järjestelmän asettelemisessa olisi suuri vaiva eikä järjestelmä siltikään olisi täysin
luotettava. Maasulun paikannusmenetelmiä kehitetään yhä jatkuvasti ja ehkäpä vielä kehitetään
menetelmä, joka on tarkempi ja jossa voidaan käyttää helpompia asetteluja. Täten on maasulun
paikantamistoimintojen kehitystä yhä syytä tarkkailla.
6.2

Suojareleiden kehittymien

Relevalmistajat

näkevät

suojareleiden

tärkeimpinä

kehityskohteina

suojareleiden

joustavuuden, digitaalisuuden, automaation ja kyberturvallisuuden lisäämisen. Sen sijaan
uusien suojaustoimintojen kehittäminen tai nykyisten suojaustoimintojen päivittäminen jää
hieman vähemmälle huomiolle. (Iskakov 2021; Valtari 2021)

Joustavuutta suojareleisiin tuodaan etenkin niiden ohjelmistopäivitysmahdollisuudella.
Ohjelmistopäivitykset mahdollistavat uusien suojaustoimintojen lataamisen suojareleisiin.
Ohjelmistopäivitysten myötä ei verkon kehitystä tarvitse osata ennustaa tarkasti. Standardien
muuttuessa, älykäs sähköverkko konseptin edetessä ja hajautetun tuotannon lisääntyessä voi
suojaukselle tulla uusia vaatimuksia tai tarpeita. Vaikkei näihin kaikkiin muutoksiin osattaisi
varautua ennakolta, mahdollistaisivat releiden ohjelmistopäivitykset suojausten toteuttamisen
ilman,

että

releitä

tarvitsisi

uusia.

Ohjelmistopäivitysten

hinnoittelu

on

aina

valmistajakohtainen. Jos päivitykset voidaan tehdä itse ilman relevalmistajan osallistumista
päivitysprojektiin, voidaan kustannusten ainakin olettaa olevan kohtuullisen matalat. (Valtari
2021).

Sähköverkkojen toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi kasvaa kyberturvallisuuden tärkeys
jatkuvasti. Jotta kuka vain ei pääse käsiksi etänä ohjattaviin sähköverkon ohjaus- ja
suojauslaitteisiin tarvitaan tietoturvaa.

Kyberturvallisuus on iso kehityksen kohde myös suojareleissä. Suojareleiden perustietoturvana
toimii mahdollisuus asettaa jokaiselle käyttäjälle oma tunnus sekä salasana, joilla pääsee
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tarkastelemaan ja tekemään muutoksia releiden asetteluihin. Käyttäjille voidaan asettaa myös
käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet. Jos releeseen tehdään muutoksia, jättää käyttäjä tunnuksillaan
jälkensä, jonka avulla tiedetään, kuka on tehnyt minkäkin muutoksen. Jos käyttäjä poistuu
yrityksestä, on hänen käyttäjätunnuksensa suositeltavaa poistaa käytöstä. Käyttäjätunnukset
ovat yleensä käytönjohtajan tai vastaava henkilön vastuulla. (Iskakov 2021) Laitteiden
asetteluista olisi hyvä olla tallessa myös varmuuskopiot asetteluiden nopean palauttamisen
mahdollistamiseksi.

Suomessa on sähkönjakelulle vasta aloitetut asettamaan kyberturvallisuusvaatimuksia, ja
tulevaisuudessa niitä voi hyvinkin tulla. Schneider Electricin prioriteettina on kehittää
suojareleet

yhteensopiviksi

uuden

standardin

IEC

62443

kanssa.

Sähköaseman

kommunikointiyhteyksien kyberturvallisuus toteutetaan standardin IEC 62351-5 mukaisesti.
(Iskakov 2021)

Suojareleiden suojaustoimintoja kehitetään yhä jatkuvasti. ABB on tuomassa laitteilleen uuden
patentoidun virran suuruuteen perustuvan maasulkusuojaustoiminnon. Tässä toiminnossa
maasulkusuojaus toimii sitä nopeammin, mitä suurempi maasulkuvirta havaitaan. (Wahlroos
2021; Vedenjuoksu 2021) Suuresta virrasta nopeammin toimiva suojaus auttaisi
jakeluverkkoyhtiöitä kosketusjännitevaatimusten täyttymisessä. Pienellä maasulkuvirralla
hitaampi

toiminta puolestaan mahdollistaisi

maasulun

todennäköisemmän itsestään

sammumisen.

Arcteq:n releissä, kuten KSOY-V:n käyttämissä AQ-F255 releissä, on olemassa
kaapelipäätteiden differentiaalisuojaustoiminto I0d>. Suojauksen tarkoituksena on havaita
sähköaseman kaapelipäätteiden viat, ennen kuin niistä aiheutuu suurempia vikoja, kuten
valokaarta kiskostoon. Suojaus voidaan ottaa käyttöön myös hälyttävänä ja selvittää vian
aiheuttaja ennen katkaisijan avaamista. Toiminnon käyttöönotto ei vaadi uusia mittauksia tai
laitteita, ainoastaan suojauksen asetteluiden tekemisen. Suojauksen tuomista eduista ja
käyttöönoton helppoudesta huolimatta ei suurin osa näitä releitä käyttävistä verkkoyhtiöistä ole
toimintoa ottanut käyttöönsä. (Virtala 2021)
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6.3

Digitaalinen sähköasema ja keskitetty suojaus

Digitaalisen sähköaseman kommunikointi toteutetaan perinteisten kupariyhteyksien sijaan
standardin IEC 61850 mukaista väyläkommunikointia käyttäen. Väyläkommunikointi
mahdollistaa erilaisten mitta-anturien käyttämisen sekä tietojen lähettämisen pilvipalveluun.
Digitaalisia sähköasemia pidetään kustannustehokkaina, sillä väyläkommunikointiverkon
rakentaminen vaatii vähemmän materiaalia sekä asennustyötä. Digitaalinen sähköasema ja
väyläkommunikoinnin käyttäminen voivat tulevaisuudessa olla sähköasemien normaali
toteutustapa. Kuvassa 6.1 esitetään digitaalisen ja perinteisen sähköaseman fyysisiä eroja.

Kuva 6.1. Digitaalisen ja perinteisen sähköaseman fyysisten erojen havainnekuva. Digitaalisen sähköaseman
johdotustarve on perinteistä vähäisempää. (Kunsman 2018, muokattu)

Digitaalisessa sähköasemassa voidaan hyödyntää keskitettyä suojausta. Keskitetyssä
suojauksessa ei johtolähdöillä ole enää releitä, vaan sähköasemalla on yksi keskitetty
releyksikkö. Luotettavuuden lisäämiseksi on varalle hyvä asentaa toinenkin keskitetty
releyksikkö.

Johtolähdöille

tarvitaan

kuitenkin

muuntoyksiköt,

jotka

muuntavat

mittamuuntajien mittaamat arvot digitaaliseen muotoon ja lähettävät tiedot keskitetylle
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releyksikölle. Muuntoyksiköiden kautta tehdään myös tarvittavat ohjaukset johtolähtökenttiin.
Tällöin fyysisten laitteiden hinta ei välttämättä ole perinteistä järjestelmää halvempi.
Väyläkommunikoinnin mahdollistaman sensorimittauksen olisi toisaalta mahdollista korvata
perinteiset mittamuuntajat, joka voisi olla halvempaa. Keskitetyn suojauksen suurimmat säästöt
voivat syntyä ohjelmistopuolelta. Ohjelmistopäivitykset sekä suojausasettelut tarvitsee tehdä
vain kahdelle laitteelle, joka on helpompaa ja nopeampaa. (Vedenjuoksu 2021)

Keskitettyyn releyksikköön voidaan johtolähtöjen suojausten lisäksi liitää myös sähköaseman
muita suojaustoimintoja (Valtari 2021). Esimerkiksi KSOY-V:n sähköasemilla vähän käytetty
muuntajien differentiaalisuojaus onnistuu keskitetyllä suojauksella. Keskitetty suojaus
mahdollistaisi myös esimerkiksi kiskoston differentiaalisuojauksen (Valtari 2021).

Digitaalinen sähköasema ja keskitetty suojaus tulevat tuskin korvaamaan perinteisiä
sähköasemia kokonaan. Suuremmilla ja paljon johtolähtöjä sisältävillä sähköasemilla voi
digitaalinen sähköasema ja keskitetty suojaus olla järkevä vaihtoehto. Jos alueen sähköverkolle
ei ole tiedossa suurempia muutoksia, kuten paljoa hajautettua tuotantoa tai älykästä
sähköverkkoa, ei digitaalisen sähköaseman tarjoamalle joustavuudelle ole välttämättä niin
paljoa tarvetta. (Valtari 2021)

Jos sähköasemalle suoritetaan suurempaa saneerausta tai rakennetaan täysin uusi sähköasema,
on

digitaalisen

sähköaseman

väyläkommunikoinnin

käyttöönottaminen

jatkossa

varteenotettava vaihtoehto. Jos kyseessä on iso kokoinen sähköasema, jossa on paljon
johtolähtöjä, on samalla syytä harkita myös keskitetyn suojauksen käyttämistä.
6.4

Muuntamoautomaatio

Verkon älykkyyden ja kommunikointiyhteyksien kehittyessä on markkinoille tullut myös
muuntamoautomaation mahdollistavia tuotteita. Langattomat 4G- ja 5G- yhteydet
mahdollistavat muuntamoautomaation lisäämisen vanhoihin muuntamoihin melko vähällä
työllä.

Muuntamoihin voidaan lisätä mittalaitteita. Mittalaitteilla saadaan muuntamosta paljon
hyödyllistä tietoa, jota voidaan hyödyntää verkon ohjaamisessa. Vikatilanteessa pystyy
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sähkönjakelun hallintajärjestelmä päättelemään mittaustietojen avulla millä erotinvälillä vika
sijaitsee. Tämä mahdollistaa erottimien automaattisen ohjaamisen, jolloin toimituskatko
voidaan rajata nopeasti mahdollisimman pienelle alueelle. Tämän toteuttaminen on kuitenkin
mahdollista vain rengasverkoissa. (Iskakov 2021)

Muuntamoautomaatio

voi

sisältää

myös

suojalaitteiden

lisäämistä

muuntamoihin.

Muuntamoihin voidaan myös lisätä katkaisijoita ja mm. ylivirta- ja maasulkureleitä. Tämä
mahdollistaisi toimituskatkon rajaamisen entistä pienemmälle alueelle. (Iskakov 2021)

Muuntamoautomaatio

soveltuu

parhaiten

rengasverkkoihin

eli

käytännössä

kaupunkiverkkoihin. Täten olisi muuntamoautomaatiota mahdollista hyödyntää paikoin myös
KSOY-V:n verkossa. Muuntamoautomaation tarjoamiin mahdollisuuksiin on kannattavaa
perehtyä tarkemmin. Katkaisijoiden lisääminen tärkeiden kohteiden sähkösyötön turvaamiseksi
voi itsessään olla riittävä syy muuntamoautomaation käyttöönottamiseksi paikoin.
6.5

Muuntajien kehitys

Keskijänniteverkon suojauksen kannalta on muuntajien oleellisin kehitys niiden älyn
lisääntyminen. Muuntajiin voidaan lisätä uusia mittaus- ja valvontalaitteita, joiden avulla
muuntajien tilasta saadaan entistä enemmän tietoa (Hatziargyriou & Patriota de Siqueira 2020,
94). Näiden tietojen avulla voidaan muuntajalle potentiaalisesti asettaa myös uusia
suojaustoimintoja.

Muuntajan

käyttöikä

on

todennäköisesti

pidempi,

kuin

sen

valvontalaitteiden, joten valvontalaitteiden päivittäminen on varmasti välillä ajankohtaista
(Hatziargyriou & Patriota de Siqueira 2020, 94).

Ympäristöystävällisyys on myös yksi muuntajien kehityskohteista. Perinteisten muuntajien
öljyn korvaamista ympäristöystävällisemmillä aineilla tutkitaan. Öljyn korvaajaksi on testattu
monia vaihtoehtoisia nesteitä. Tällä hetkellä parhaimmaksi havaitut vaihtoehtoiset nesteet ovat
luonnolliset sekä synteettiset esterit. Molempia on onnistuneesti sovellettu 420 kV muuntajiin
asti. On myös kehitetty ilmaeristeisiä Dry-type muuntajia. Ilmaeristeiset muuntajat ovat
kuitenkin perinteisiä suurempia, äänekkäämpiä sekä soveltuvat korkeintaan 30 MVA
nimellistehoisiksi muuntajiksi. Aihe vaatii kuitenkin lisää tutkimusta. (Hatziargyriou & Patriota
de Siqueira 2020, 92)
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6.5.1 Jakelumuuntajien kehitys
Muuntajien suurimmat kehitykset kohdistuvat todennäköisesti jakelumuuntajiin. Hajautettu
tuotanto aiheuttaa kaksisuuntaista tehon kulkua etenkin jakelumuuntajilla. Kehitteillä on myös
tehoelektroniikkaan perustuvia muuntajia, mutta niiden jännitekestoisuudet riittävät tällä
hetkellä vain jakelumuuntajiin.

Koko ajan lisääntyvä hajautettu tuotanto voi paikoin johtaa kaksisuuntaiseen tehon kulkuun
jakelumuuntajilla. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä jakelujännitteeseen, kun jännitteet voivat nousta
säädösten sallimia suuremmiksi. Jakelumuuntajille on kehitteillä jännitteensäätöominaisuuksia.
Jännitteen säätöä voidaan tehdä ainakin käämikytkimiä vastaavilla tekniikoilla. (Hatziargyriou
& Patriota de Siqueira 2020, 95)

Tehoelektroniikkaan perustuvat SST-muuntajat (Solid-state transformer), soveltuvat suuresti
vaihtelevaan kaksisuuntaiseen tehonkulkuun ja omaavat hyvät jännitteen sekä virran
säätömahdollisuudet. Nämä sovellukset tekevät tehoelektroniikkaan perustuvista muuntajista
potentiaalisia vaihtoehtoja etenkin smart grid käytössä. Tällä hetkellä muuntajien
jännitekestoisuudet mahdollistavat niiden käytön ainoastaan jakelumuuntajina. (Huber & Kolar
2019, 317) Tehoelektroniikan vuoksi muuntajat rajoittavat vikavirtoja. Tämä osoittautuu
ongelmaksi, jonka vuoksi niitä ei voida suoraan vaihtaa perinteisten muuntajien tilalle.
Pienjänniteverkon pienempi vikavirta ei välttämättä polta pienjännitepuolen sulakkeita ja
suojaukset voivat toimia epäselektiivisesti. Uusien suojausasetteluiden tekeminen olisi vaikeaa,
vaatisi kommunikointiyhteyksiä ja olisi kallista. Tehoelektroniikkaan perustuvia muuntajia ei
voida siis suoraan vaihtaa perinteisten jakelumuuntajien tilalle. Muuntajilla on kuitenkin hyviä
ominaisuuksia ja niiden käyttö voi olla järkevää, kun rakennetaan varta vasten smart grid
verkkoa ja kaikki voidaan suunnitella yhteensopivaksi. (Huber & Kolar 2019, 319–320)
6.6

Johtimien kehitys

Nykyisten PEX-eristeisten kaapeleiden tekninen elinikä on pidempi kuin niiden käytännön
käyttöikä.

Teknisesti

kestävämpien

eristeiden

kehittäminen

ei

ole

tällä

hetkellä

jakeluverkkoyhtiöiden kannalta tarpeellista. (Kivisaari 2021) Vaikka nykyisten kaapeleiden
eristeet ovatkin kestäviä ja niiden kehittäminen voi vaikuttaa tarpeettomalta, voidaan niitä silti
kehittää mm. ympäristöystävällisemmiksi.
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Euroopassa hiilijalanjäljen pienentäminen on yleinen tavoite yrityksissä. Tästä syystä myös
keskijännitekaapelien

eristeiksi

on

kehitteillä

ympäristöystävällisempiä

materiaaleja.

Kehitteillä on mm. kierrätettäviä sekä valmistuksessa vähemmän energiaa kuluttuvia eristeitä.
(EuropaCable 2014,16)

Älykäs sähköverkko konseptin edetessä saattaa myös kaapeleiden kehitykselle syntyä tarvetta.
Hybridikaapelit, jotka sisältävät erilliset virta- ja kommunikointijohtimet, voivat olla yksi
tulevaisuudessa käytettävistä kaapelityypeistä. Hybridikaapelit tarjoaisivat paremmat verkon
mittaus- ja valvontamahdollisuudet. Esimerkiksi vaikeasti ennustettavan uusiutuvan
sähköntuotannon lisääntyessä kasvaa verkon jännitteiden valvonnan sekä ohjaamisen tärkeys,
joita pystyttäisiin toteuttamaan hybridikaapeleilla. (EuropaCable 2014,14) Älykkään
sähköverkon tuoma markkinatarve on kuitenkin vielä epäselvä. Johdinvalmistajat ovatkin
innokkaita kuulemaan verkkoyhtiöiden tarpeista ja kehittävät varmasti tulevaisuudessa
tarpeisiin sopivia johtimia. (Mutru 2021)

Erikoistapauksia varten on kehitetty suprajohtavia kaapeleita. Suprajohtavan materiaalin
impedanssi on lähes nolla, kun sen lämpötila on riittävän alhainen. Tämä mahdollistaa suurten
tehojen siirtämisen verrattain pienessä tilassa. Suprajohtavien kaapeleiden käyttökohteena ovat
lähinnä suuret ja ahtaat kaupungit, joissa tarvitaan siirtokapasiteetin lisäystä mahdollisimman
pienessä tilassa. Suprajohtavilla kaapeleilla on suoritettu ensimmäisiä kaupallisia kokeiluja
mm. Saksassa Essenissä ja Japanissa Ishikarissa. (ENTSO-E 2021) Suprajohtavat järjestelmät
ovat kuitenkin kalliita eikä niitä ole järkevää käyttää kuin erikoistilanteissa. KSOY-V:n
verkossa ei suprajohtavien kaapeleiden käyttämiselle varmasti ole tarvetta nyt tai
tulevaisuudessakaan.
6.7

Vikavirranrajoitin

Hajautetun tuotanto lisääntyessä voivat vikavirrat nousta sähkönjakeluverkon komponenttien
oikosulkukestoisuuksien suhteen liian suuriksi. Jos vikavirrat nousevat niin suuriksi, ettei
oikosulkukestoisuuksia saada riittäviksi suojausten toiminta-ajoilla, täytyy joko sähköverkon
komponentteja vaihtaa kestävimmiksi tai rajoittaa vikavirran suuruutta.
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Vikavirtaa

voidaan

rajoittaa

asentamalla

virtapiirin

vikavirranrajoitin.

Perinteisesti

vikavirranrajoitin on virtapiirin asennettava reaktanssi, joka aiheuttaa jatkuvaa energiahäviöitä.
Tutkimuksen ja testauksen alla oleva suprajohdeteknologia tarjoaa vaihtoehtoisen tavan
rajoittaa vikavirtaa suprajohtavallavikavirranrajoittimella. (Siemens, 1)

Tietyt materiaalit muuttuvat suprajohtaviksi tarpeeksi alhaisessa lämpötilassa, jolloin niiden
impedanssi on lähes nolla. Tarpeeksi suuri virta, kuten hajautetun tuotantolaitoksen suuri
vikavirta, kuitenkin muuttaa ne taas pois suprajohtavasta tilasta, jolloin niiden impedanssit
kasvavat. Yksi tapa tehdä suprajohtavavikavirranrajoitin on asettaa se normaalissa tilanteessa
toimimaan osana virtapiiriä. Suprajohteen rinnalle asennetaan reaktanssia, jonka läpi ei
normaalissa

tilanteessa

kulje

lähes

lainkaan

virtaa.

Kun

suprajohdin

menettää

suprajohtavuutensa, ei sen läpi kulje lähes lainkaan virtaa, vaan virran kulkureittinä toimii sen
rinnalle kytketty reaktanssi, joka rajoittaa vikavirtaa vian aikana. (Siemens, 1–2)

Suprajohtimen jäähdytys kuluttaa energiaa, mutta sen energian kulutuksen arvellaan olevan
vain noin 50 % siitä, mitä suoraan reaktanssilla vikavirran rajoittamien aiheuttaisi häviöitä
(Siemens,

2).

Suprajohdeteknologia

on

kuitenkin

vielä

varsin

kallista

ja

suprajohtavienvikavirranrajoittimien investointikustannukset ovat huomattavasti perinteisiä
vikavirranrajoittimia suuremmat (McGuckin & Burt 2018, 4).

Jotta vikavirtoja tarvitsisi rajoittaa, vaatisi se todella ison tuotantolaitoksen. Lisäksi isommat
tuotantolaitokset liitetään yleensä korkeampiin jännitetasoihin, jolloin vikavirran suuruus ei
pääse muodostumaan yhtä isoksi ongelmaksi jakeluverkkoyhtiöiden kannalta.
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7

YHTEENVETO

Työssä tarkasteltiin KSOY-V:n keskijänniteverkon suojauksen nykytilaa ja tulevaisuutta.
KSOY-V:n keskijänniteverkon suojauksessa käytetään sekä nykyaikaisia että vanhoja
suojareleitä. Vanhat suojareleet pystyvät vain hyvin rajattuihin toimintoihin, mutta nämä
toiminnot riittävät standardien vaatimien suojausten toteuttamiseen. Uusille suojareleille on
mahdollista asettaa standardien vaatimien suojausten lisäksi myös muita suojaustoimintoja.

Työssä tarkasteltiin KSOY-V:n verkosta valittujen kolmen sähköaseman suojausta ja niiden
soveltuvuutta verkon nykytilaan. Suojausten tarkastelut suoritettiin KSOY-V:n käyttämän
verkkotietojärjestelmän Trimble NIS:n laskentatyökalun avulla. Valituille sähköasemille
suoritettiin laskentaan vaikuttavien lähtöarvojen tarkastus. Syöttävän verkon oikosulkuvirtojen
todettiin olevan nousussa, joten niiden päivittäminen on aiheellista. Työn aikana todettiin myös,
että verkkotietojärjestelmään on paikoin asetettu virheellistä tietoa tai ne on jäänyt päivittämättä
muutosten

ja

releuudistusten

yhteydessä.

Virheelliset

tiedot

johtavat

virheellisiin

laskentatuloksiin, joka puolestaan tekee suojausten tarkastelusta vaikeaa ja hidasta.

Suojausten tarkasteluiden perusteella todettiin

vanhojen

suojausasetteluiden olevan

pääsääntöisesti verkon nykytilaan sopivia. Verkon normaalissa kytkentätilanteessa todettiin
ylivirtasuojauksessa ainoastaan yksi virhe, joka aiheutui oikosulkuvirtojen noususta.
Maasulkusuojaustarkasteluiden perusteella todettiin, että kosketusjännitevaatimukset eivät
täyty tarkasteltavien sähköasemien keskijänniteverkkojen viidessä pisteessä. Näiden
sähköasemien maasulkusuojauksen toiminta-aikoja ei voida enää laskea, joten näiden pisteiden
maadoituksia tulee parantaa. Vastaavat suojaustarkastelut ovat täten aiheellista suorittaa myös
KSOY-V:n kaikille muillekin sähköasemille.

Maasulun varasuojausta ja katkeilevan maasulun suojausta ei vaadita standardeissa. Ne voidaan
toteuttaa verkkoyhtiön oman harkinnan mukaisesti, joten myös hälyttävät järjestelmät ovat
sallittuja. KSOY-V:llä näitä suojauksia käytetään hälyttävinä, paitsi Kotkan alueella, jossa ne
ovat laukaisevia. Yrityksessä on hälyttävän järjestelmän todettu olevan toimiva ratkaisu, jolla
toimituskatkot voivat olla lyhyempiä. Kotkan alueella on laajasti maadoitettu verkko, joissa
maasulut aiheuttavat vähiten vaaraa. Täten olisi näiden suojausten käyttäminen hälyttävinä
myös Kotkassa perusteltua ja asia on otettava harkintaan.
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Sekaverkkojen maakaapeleiden vioissa jälleenkytkentöjä ei haluttaisi käyttää. Jos maakaapeli
on sekaverkkojohtolähdön alussa, saadaan maakaapeleiden oikosulkuvioissa jälleenkytkennät
pois käytöstä asettamalla ylivirtasuojauksen nopean laukaisun porras yltämään kaapeliosuuden
pituudelle. Ongelmana tässä ratkaisussa ovat mahdolliset ilmajohtohaarat. Katkeilevan
maasulun voidaan olettaa tapahtuvan maakaapelilla, jolloin katkeilevan maasulun suojaus
voidaan asettaa lukitsemaan suunnatun maasulkusuojauksen jälleenkytkennät pois käytöstä.

Hajautettu tuotanto ei ole ainakaan vielä ongelma KSOY-V:n keskijänniteverkon suojauksille.
Isoja tuotantolaitoksia liitettäessä verkkoon on syytä tarkastella suojauksen sympatialaukaisun
ja etenkin suojauksen sokaistumisen mahdollisuutta. Sympatialaukaisuilta voidaan suojautua
myös käyttämällä suunnattuja ylivirtasuojia. Kaikki vanhat releet eivät kuitenkaan omaa
suunnattua ylivirtasuojaustoimintoa. Uusia suojareleitä käyttöönotettaessa voisi suunnattujen
ylivirtasuojien käyttöönottaminen olla järkevää. Tulevaisuudessa hajautetun tuotannon määrät
voivat kasvaa niin suuriksi, että suojauksiin täytyy tehdä muutoksia. Myös sähköautojen akut
saattavat liittyä verkkoon vikavirransyöttäjiksi, jolloin vikavirrat voivat kasvaa nopeastikin.

Verkon kehitys, hajautettu tuotanto ja digitaalisuuden lisääntyminen voivat tulevaisuudessa
tuoda potentiaalisesti suuriakin muutoksia sähköverkkojen suojaustarpeisiin ja suojausten
toteutustapoihin. On kuitenkin vaikea arvioida tarkkaan, miten nämä tulevaisuuden muutokset
vaikuttavat suojaukseen. Useimpiin uusiin suojareleisiin voidaan ladata ohjelmistopäivityksiä,
jotka varmasti mahdollistavat tulevaisuuden suojaustarpeiden toteuttamisen.

Luultavasti myös muillakin sähköverkkoyhtiöllä on suojausten päivitysten sekä verkon
kehityksen

johdosta

keskijänniteverkkojen

syntyneitä
suojausten

samankaltaisia
suhteen.

ongelmia

Suojausasetteluiden

ja

epäselvyyksiä

varmistaminen

ja

virhetarkastelu olisivat varmasti monelle sähköverkkoyhtiölle aiheellisia toimenpiteitä. Tämän
työn tulokset vastaavat erityisesti KSOY-V:n verkon tilanteeseen. Monia työn johtopäätöksiä
ja

pohdintoja

voidaan

kuitenkin

varmasti

yleistää

ja

hyödyntää

myös

sähkönjakeluverkkoyhtiöissä, joiden verkot ja suojausten toteutus ovat samantyylisiä.

muissa
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