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The development of electricity distribution networks to be more reliable and economi-

cally feasible is a process that constantly requires new solutions. DC distribution is turn-

ing out to be a promising technique as the power electronical components are develop-

ing rapidly, and at the same time, their prices are going down. With the use of DC volt-

age, the Low Voltage Directive allows raising the voltage level in the low-voltage net-

works.  DC distribution can provide various benefits, such as better power transmission

capability, power quality, reliability and lower costs.

In this work, a detailed technical and economical analysis is carried out based on

20/0,4 kV, 1000 V and DC distribution systems, and a comparison is made on the costs

and characteristics of these systems. The target areas for the analysis are chosen from

the rural and urban networks of Fortum Distribution. The techno-economical ranges of

different DC systems and the potential of DC distribution in the analyzed areas are de-

termined. In addition, the influences of different factors on the economic feasibility and

reliability of DC distribution together with some other characteristics of DC systems are

examined



ALKUSANAT

Tämä diplomityö on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osaston

sähkömarkkinalaboratorion tutkimushanketta, jonka tavoitteena on ollut selvittää teho-

elektroniikan hyödyntämismahdollisuudet Fortum Sähkönsiirto Oy:n sähkönjakelu-

verkkoliiketoiminnassa.

Haluan kiittää työn ensimmäisenä tarkastajana toiminutta professori Jarmo Partasta erit-

täin mielenkiintoisesta aiheesta sekä työn ohjaamisesta. Suuri kiitos myös työn toiselle

tarkastajalle diplomi-insinööri Tero Kaipialle ja työn toiselle ohjaajalle sähköinsinööri

Kari Koivurannalle sekä hänen luotsaamalleen ohjausryhmälle. Lisäksi kiitokset ansait-

see joukko Fortumin muuta henkilökuntaa, joiden puoleen olen joutunut kääntymään

työtä tehdessäni. Kiitoksen ansaitsevat myös diplomi-insinööri Jukka Lassila ja diplo-

mi-insinööri Pasi Salonen, jotka kiireistään huolimatta ennättivät opastamaan tai anta-

maan arvokkaita kommentteja työn eri vaiheissa.

Kiitokset kotiväelleni, ystäville sekä Miilalle tuesta opintojeni ja diplomityöni aikana.

Lemillä 20.11.2007

Vesa Voutilainen



1

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 7

1.1 Toteutus...................................................................................................................................... 8

1.2 Fortum lyhyesti .......................................................................................................................... 8

2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT ............................................................................ 9

2.1 Vaihtosähköjärjestelmä.............................................................................................................. 9

2.2 Tasasähköjärjestelmä ............................................................................................................... 11

2.2.1 Jännitetasot .......................................................................................................................... 11

2.2.2 Uni- ja bipolaarijärjestelmät................................................................................................ 12

2.2.3 Kaapelit ja johdot ................................................................................................................ 14

2.2.4 Muuntajat ............................................................................................................................ 16

2.2.5 Tasa- ja vaihtosuuntauskomponentit................................................................................... 17

2.2.6 Tehoelektroniikan sijoitus verkossa.................................................................................... 19

2.2.7 Edut ja haasteet tasasähköjärjestelmässä ............................................................................ 19

2.2.8 Muut tekniset rajoitteet ja laatuvaatimukset ....................................................................... 22

2.2.9 Sähköturvallisuus ................................................................................................................ 25

2.2.10 Tasasähköjärjestelmän suojauksen rakenne................................................................... 26

3 KÄYTETTÄVÄT LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT.......................................... 29

3.1 Analysoinnin lähtötiedot ja teknistaloudellinen laskenta ........................................................ 29

3.1.1 Investoinnit.......................................................................................................................... 30

3.1.2 Häviöt .................................................................................................................................. 32

3.1.3 Keskeytyskustannukset ....................................................................................................... 37

3.1.4 Ylläpitokustannukset........................................................................................................... 39

3.1.5 Yhteenveto laskentaparametreista....................................................................................... 40

3.2 Verkoston suunnitteluperusteet................................................................................................ 42

3.2.1 Lyhyesti maakaapeloinnista................................................................................................ 42

3.3 Mitoitus .................................................................................................................................... 43

3.4 Laskentapohja .......................................................................................................................... 45

3.5 Verkkotietojärjestelmä............................................................................................................. 46

4 MAASEUTUVERKKO ................................................................................................... 47

4.1 Esimerkkiverkon valintakriteerit ............................................................................................. 47

4.2 Verkoston esittely .................................................................................................................... 47



2

4.3 Verkoston nykytila ja kehitysnäkymät .................................................................................... 52

4.4 Yleisiä periaatteita ................................................................................................................... 54

4.5 Case 1....................................................................................................................................... 55

4.5.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin ........................................................... 56

4.5.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen .......................................................... 58

4.5.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä.................................................................. 61

4.5.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu ........................................................................................ 63

4.5.5 Muutosten vaikutukset ........................................................................................................ 64

4.6 Case 2....................................................................................................................................... 66

4.6.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin ........................................................... 67

4.6.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen .......................................................... 69

4.6.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä.................................................................. 71

4.6.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu ........................................................................................ 72

4.6.5 Muutosten vaikutukset ........................................................................................................ 74

4.7 DC-jakelun käyttöpotentiaalin määrittäminen esimerkkiverkossa.......................................... 79

4.8 Yhteenveto ............................................................................................................................... 91

5 TAAJAMAVERKKO...................................................................................................... 96

5.1 Case 3: Kungssätravägen ......................................................................................................... 96

5.1.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin ........................................................... 97

5.1.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen .......................................................... 98

5.1.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä................................................................ 101

5.1.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu ...................................................................................... 103

5.2 Case 4: Strömparterren .......................................................................................................... 104

5.2.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin ......................................................... 104

5.2.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen ........................................................ 105

5.2.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä................................................................ 108

5.2.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu ...................................................................................... 110

5.3 Yhteenveto ............................................................................................................................. 111

6 YHTEENVETO.............................................................................................................. 112

LÄHDELUETTELO .............................................................................................................. 116



3
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KÄYTETTYJEN LYHENTEIDEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO

Lyhenteet ja merkinnät

AC vaihtovirta (Alternating Current)

AC/DC tasasuuntaaja

AMKA alumiinijohtiminen riippukierrekaapeli

AMR kaukoluenta (Automatic Meter Reading)

AXMK alumiinijohtiminen PEX-eristeinen voimakaapeli

DC tasavirta (Direct Current)

DC/AC vaihtosuuntaaja

EMV Energiamarkkinavirasto

EU Euroopan Unioni

FSS Fortum Sähkönsiirto Oy

IGBT eristehila-bipolaaritransistori (Insulated Gate Bipolar Transistor)

KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta

KJ keskijännite

LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto

mp muuntopiiri

N0 nollapotentiaalissa oleva napa

N1 napa 1

N2 napa 2

PEN johdin, jossa yhdistetty maa- ja suojamaa

PJ pienjännite

PWM pulssinleveysmodulaatio (Pulse-Width Modulation)

SFS Suomen standardoimisliitto

TTY Tampereen teknillinen yliopisto

VAC vaihtojännite

VDC tasajännite



5

Muuttujat

a vuosi

f vikataajuus

H hinta

I virta

K kustannus

k kustannus

l pituus

P pätöteho

p korkokanta

R resistanssi

r ominaisresistanssi, vuotuinen tehonkasvuprosentti

S näennäisteho

t aika

T integroitava aikaväli

U jännite

x reaktanssi

α diskonttauskertoimen apukerroin, kulma

β diskonttauskertoimen apukerroin

ε diskonttauskertoimen apukerroin

κ diskonttauskerroin

η hyötysuhde

ϕ kulma

ω kulmataajuus
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Alaindeksit

ac vaihtovirta

AJK aikajälleenkytkentä

Bi bipolaari

DC tasasvirta

E energia

h häviöt

häv häviöt

inv investointi

k kuormitus, kustannus

KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta

kesk keskeytys

meno menojohdin

N0 nollapotentiaalissa oleva napa

N1 napa 1

N2 napa 2

n nimellinen

P pääjännite

PJK pikajälleenkytkentä

r resistanssi

Uni unipolaari

v vaihe

vika vikakeskeytys

x reaktanssi

Y ei riipu kuormituksen kasvusta

ylläp ylläpito

0 ensimmäinen vuosi, tyhjäkäynti

1 apualaindeksi

2 apualaindeksi
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1 JOHDANTO

Yhteiskunnan riippuvuus sähköstä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmenien

aikana ja odotukset sähkönlaadusta ovat aina vain korkeammat. Sähkönjakeluverkkojen

kehittäminen nykyistä käyttövarmemmiksi ja taloudellisemmiksi sekä asiakkaalle että

verkonhaltijalle edullisella tavalla vaatii jatkuvasti uusia ratkaisumalleja. Lupaavaksi

tekniikaksi sähkönjakeluverkkojen kehittämisessä on osoittautumassa tasasähkönjakelu,

jonka tutkiminen on noussut pinnalle 1000 VAC järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Tasasähkönjakelussa tarvittavan tehoelektroniikan eli suuntaajien riittämättömien omi-

naisuuksien ja kalleuden takia tasasähkönjakelua ei ole sovellettu sähkönjakeluverkois-

sa laajassa mittakaavassa. Sähkönjakeluverkoissa tehoelektroniikkaa käytetään pienite-

hoisten sähköntuotantoyksiköiden ja sähköverkon rajapinnassa. Tehoelektroniikan jat-

kuva ja nopea tekninen kehittyminen hintojen samanaikaisesti laskiessa (5-7 %/a) ja

nouseva hintakehitys kone- ja metalliteollisuuden tuotteissa on kasvattanut tasasähkön

käytön potentiaalia (LTY 2007).

EU:n pienjännitedirektiivi mahdollistaa aiempaa suurempien jakelujännitteiden käytön

pienjänniteverkoissa. Tehoelektroniikan ja tasasähkön käyttökohteet ovat ennen kaikkea

pienjänniteverkossa, jonka pienjännitedirektiivi nykyisin määrittelee verkoksi, jossa

suurin käyttöjännite vaihtojännitteellä on 1000 VAC ja tasajännitteellä 1500 VDC.

Pienjännitettä on tähän mennessä hyödynnetty sähkönjakelussa vain vaihtojännitteellä.

Jakelujännitteen nostaminen pienjänniteverkossa parantaa tehonsiirtokykyä ja mahdol-

listaa laajempien pienjännitejakeluverkkojen rakentamisen.

Tehoelektroniikka voi muuttaa laajassa mitassa sähköverkkojen rakenteita, parantaa

sähkön laatua ja verkon käyttövarmuutta sekä alentaa verkkotoiminnan kokonaiskus-

tannuksia. Tasasähkönjakelu voi tuoda myös uusia mahdollisuuksia sähkönjakeluun

mahdollistaen mm. AMR-tekniikan integroimisen suuntaajiin ja hajautetun tuotannon

helpomman kytkemisen järjestelmään.
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1.1 Toteutus

Työssä tehdään ensin lyhyt katsaus sähkönjakelujärjestelmiin painottuen tasasähköjär-

jestelmän ominaisuuksiin. Tämä antaa lukijalle perusteet työn loppuosaa varten ja avaa

järjestelmien eroavaisuuksia sekä auttaa vertailemaan niitä. Seuraavaksi kuvataan käy-

tetyt laskentamenetelmät ja -parametrit sekä kustannuskomponentit.

Työn lopussa tehdään yksityiskohtaisia teknistaloudellisia tarkasteluja eri järjestelmiä

hyödyntäen ja verrataan niitä toisiinsa. Tutkimusalueet ja -kohteet on valittu Fortum

Sähkönsiirto Oy:n (FSS) maaseutu- ja taajamaverkoista. Työssä pyritään hahmottamaan

teknistaloudellista käyttöaluetta eri tasasähkönjakelujärjestelmille sekä määrittämään

tasasähkönjakelun käyttöpotentiaali tutkimuskohteena olleissa verkoissa.

1.2 Fortum lyhyesti

Fortum on yksi Pohjoismaiden ja Itämerenalueen johtavista energiayhtiöistä. Fortumin

ydinliiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten

käyttö- ja kunnossapito. Se on Pohjoismaiden johtava yritys sähkönsiirrossa ja myyn-

nissä sekä kaukolämmössä, ja toiseksi suurin sähköntuotannossa. Sähkön jakeluasiak-

kaita Fortumilla on noin 1,6 miljoonaa. Kuvassa 1.1 on esitetty Fortumin jakelualueet

Suomessa. (Fortum 2007)

Kuva 1.1. Fortumin jakelualueet Suomessa. (Fortum 2007)
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2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT

Sähkönjakelujärjestelmän tehtävänä on siirtää jakeluverkkoon liitettyjen voimalaitosten

tuottama tai sähkövoimansiirtojärjestelmän kautta tuleva sähkö kuluttajille. Tässä työssä

käsiteltävän tasasähköjärjestelmän käyttötarkoitus on sähköenergian siirto keskijännite-

verkon ja asiakkaan liityntäpisteen välillä taloudellisesti ja luotettavasti.

Valinta vaihtosähkön ja tasasähkön välillä sähköistyksen alkuaikoina oli lähellä kallis-

tua tasasähkön eduksi. Ensimmäiset pienet sähkönsiirtojärjestelmät toimittivat sähkö-

energiaa lähinnä valaistukseen tasasähkön muodossa. Vaihtosähköllä toimivan induk-

tiomoottorin kehittäminen johti kilpailevan järjestelmän syntyyn ja vähitellen vaih-

tosähköjärjestelmät syrjäyttivät tasasähkön sähkönjakelussa. Vaihtosähkön etuna oli jo

tuolloin muuntajien avulla tapahtuva jännitteen nosto, joka mahdollisti taloudellisem-

man ja häviöttömämmän sähkönsiirron pitkillä yhteysväleillä. (Fingrid 2006)

2.1 Vaihtosähköjärjestelmä

Suomen sähkönjakelujärjestelmä perustuu kolmivaiheiseen vaihtosähkötekniikkaan,

jonka nimellistaajuutena käytetään 50 Hz. Sähkönjakelujärjestelmien jännitetaso määri-

tetään kahden vaiheen välisen jännitteen tehollisarvona. Asiakastasolla jännitetasona

toimii 230 VAC vaihe- ja nollajohtimen välillä sekä 400 VAC (0,4 kV) kahden vaihe-

johtimen välillä. Lukumäärällisesti suurin osa sähkönkäyttäjien sähkölaitteista käyttää

230 VAC vaihejännitettä mutta useilla sähkönkäyttäjillä on myös 3-vaiheista kuormi-

tusta.

Perinteisesti sähkönjakelussa on käytetty 20 kV keskijänniteverkkoa ja 0,4 kV pienjän-

niteverkkoa kuvan 2.1 mukaisesti. Näiden välissä ovat jakelumuuntamot (20/0,4 kV),

jotka muuntavat 20 kV keskijännitteen pienjänniteverkkoon kytkeytyneelle asiakkaalle

sopivaksi 0,4 kV jännitteeksi. Keskijänniteverkko on kytkeytynyt alueverkkoon

(110 kV ja 45 kV) sähköasemalla, jossa alueverkon jännite muunnetaan keskijännite-

verkon lähdöille 20 kV:iin. Alueverkko on taas kytkeytynyt Suomen kantaverkkoon

(400 kV). Suomen kantaverkko on puolestaan yhdistetty yhteispohjoismaiseen sähkön-

siirtoverkkoon. Myös muita kuin edellä mainittuja jännitetasoja voidaan käyttää mutta

ne ovat harvinaisempia.
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EU:n pienjännitedirektiivi määrittelee pienjännitteen maksimiarvoksi vaihtojännitteellä

1000 VAC (myöhemmin myös 1 kV). Tämä on mahdollistanut pienjännitejakeluverkon

jännitetason nostamisen 1 kV:iin, jolloin voidaan käyttää 1 kV jännitetasoa perinteisten

20 kV ja 0,4 kV jännitetasojen välissä eli 20/1/0,4 kV. Yksi sen suurimmista eduista on

oman suojausalueen muodostaminen johtohaaralle kuvan 2.1 mukaisesti, jolloin se ly-

hentää keskeytyksille herkkää keskijänniteverkkoa parantaen sähkönjakelun luotetta-

vuutta etenkin sähkönkäyttäjän näkökulmasta. Se parantaa myös sähkönlaatua ja pie-

nentää sähköjohdoista aiheutuvia maisemahaittoja. Lisäksi voidaan saavuttaa huomatta-

vat investointikustannussäästöt keskijänniteratkaisuihin verrattuna käytettävien 1000 V

pienjännitejohtojen vuoksi. Yksi sovelluskohde on esim. pitkä pienitehoinen johtohaara

saaristossa. (LTY 2005)

Sähköasema
110/20 kV

20 kV

20/0,4 kV

20/0,4 kV

20/1 kV

1/0,4 kV

20/0,4 kV

20/1/0,4 kV

1/0,4 kV

230/400 V

vika

vika

Kuluttajat

vian vaikutusalue

vian vaikutusalue

Kuva 2.1.  Perinteisen 20/0,4 kV ja 20/1/0,4 kV järjestelmän periaate. 20/1/0,4 kV järjestelmässä joh-
tohaaralle muodostuu oman suojausalueensa, jolloin johto-osuudella olevan vian vaikutus
ei näy muualle verkkoon toisin kuin 20/0,4 kV järjestelmässä.

Noin 90 % sähkönkäyttäjän kokemista keskeytyksistä aiheutuu keskijänniteverkon kes-

keytyksistä (Partanen 2005). Loppuosa eli alle 10 % keskeytyksistä aiheutuu pääosin

pienjänniteverkon vioista. Keskijänniteverkon vioista suurin osa, noin 90 %, on lyhyt-

kestoisia vikoja, joiden selvittämiseen käytetään pika- ja aikajälleenkytkentöjä. Noin

90 % nykyisestä keskijänniteverkosta on toteutettu avojohdoin. Yleisin pienjännitejoh-

totyyppi Suomessa on AMKA riippukierrejohto.
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Pienjänniteverkot rakennetaan lähes aina säteittäisinä. Keskijänniteverkko rakennetaan

tavallisesti keskeisiltä osiltaan silmukoiduksi, mutta renkaita käytetään avoimina. Sil-

mukointi lisää käyttövarmuutta vika- ja huoltotilanteissa. Maaseutu- ja kaupunkiverkot

ovat rakenteellisesti erilaisia. Kaupunkiverkot ovat lähes poikkeuksetta maakaapeloituja

ja myös pienjänniteverkot rakennetaan keskusta-alueilla usein silmukoiduiksi.

Tyypillisesti maaseutukeskijänniteverkko sijaitsee metsässä. Nykyään käytössä olevien

verkkojen rakentamisen aikaan (1950 - 1970 luvuilla) käyttövarmuuden painoarvo ollut

yhtä suuri kuin nykyään, vaan tärkeimmät suunnittelua ohjaavat tekijät olivat verkon

investointikustannukset ja tekniset häviöt. Tämä johti verkkotopologiaan, jossa linjat

vedettiin suoraan metsien poikki. Koska verkon ikä on lähellä 40 vuotta niin aletaan olla

suurten saneerausten kynnyksellä ja tämä antaakin mahdollisuuden toteuttaa verkkoa

nykyisiin olosuhteisiin, kuormituksiin ja vaatimuksiin paremmin sopivilla ja teknista-

loudellisimmilla ratkaisuilla.

2.2 Tasasähköjärjestelmä

Tasasähköyhteys muodostuu  tasa- ja vaihtosuuntaajasta ja näiden välisestä tasasähkö-

johdosta tai -kaapelista. Tasasähkötekniikkaa käytetään verkkotekniikassa suurjännit-

teillä, esim. Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan merikaapeli. Tasasähköjärjestelmi-

en suurista rakentamiskustannuksista huolimatta tietyissä tapauksissa tasasähkö on vaih-

tosähköä edullisempi vaihtoehto, joskus myös ainoa. Sähkönjakeluverkoissa tehoelekt-

roniikkaa käytetään pienitehoisten sähköntuotantoyksiköiden ja sähköverkon rajapin-

nassa.

2.2.1 Jännitetasot

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi on sen täytynyt noudattaa pienjännitedirektiiviä. Pien-

jännitedirektiivin mukaan pienjännitelaitteiden syöttö- tai lähtöjännitteen nimellisarvot

ovat vaihtojännitteellä 50–1000 VAC ja tasajännitteellä 75–1500 VDC. Jännitealueita

koskeviin jännitteisiin ei lueta pienjännitelaitteiden sisällä olevia jännitteitä, jotka voivat

olla kyseisiä jänniterajoja suurempia.

Sovellettaessa pienjännitedirektiiviä tasasähköjärjestelmiin on unipolaaritasasähköjär-

jestelmässä suurin mahdollinen jännite maan ja vaiheen välillä 1500 VDC. Bipolaari-
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tasasähköjärjestelmässä suurin mahdollinen jännite eri napojen välillä on 1500 VDC

sekä maan ja navan välillä ± 750 VDC. Tasasähköjärjestelmän maadoitustapa määrää

sallitut jännitetasot järjestelmässä taulukon  2.1 mukaisesti.

Taulukko 2.1.  Jakelujärjestelmien tasajännitteet eri maadoitustavoilla. (SFS 6000)

Jakelujärjestelmän maadoitustapa Maadoitettu (TN) Maasta erotettu (IT)

Tasajännite maan ja navan välillä [VDC] 900120 ≤< DCU
Tasajännite napojen välillä [VDC] 1500120 ≤< DCU

1500120 ≤< DCU

2.2.2 Uni- ja bipolaarijärjestelmät

Tasasähköyhteys voidaan toteuttaa kaksi- tai kolmijohtimisena kuvan 2.2 mukaisesti.

Unipolaaritasasähköjärjestelmässä tarvitaan kaksi johdinta ja bipolaaritasasähköjärjes-

telmässä kolme johdinta.

AC AC

DC

U

I

I

DC

+U

I

Isum
AC AC

-U

I

0 VDC

DC

0 VDC

a) b)

Kuva 2.2. a) unipolaarijärjestelmä ja b) bipolaarijärjestelmä. Järjestelmän alkupäässä vaihtojännite
tasasuunnataan tasasuuntaajalla ja johdon loppupäässä tasajännite vaihtosuunnataan vaih-
tosuuntaajalla asiakkaalle sopivaksi vaihtojännitteeksi.

Unipolaarijärjestelmän alkupäässä vaihtojännite tasasuunnataan tasasuuntaajalla tasa-

jännitteeksi ja johdon loppupäässä tasajännite vaihtosuunnataan vaihtosuuntaajalla asi-

akkaalle sopivaksi vaihtojännitteeksi. Toinen johtimista on nollapotentiaalissa (0 VDC)

ja toimii virran paluujohtimena.

Bipolaarisessa järjestelmässä on kaksi samansuuruista jännitetasoa, jotka ovat vastak-

kaismerkkiset yhteiseen nollajohtimeen verrattuna. Yksi kolmesta johtimesta muodostaa

nollatason (0 VDC) ja kaksi muuta johdinta ovat esim. +750 VDC ja -750 VDC poten-
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tiaaleissa nollatasoon nähden. Tällöin vaihejohtimien välillä vaikuttaa 1500 VDC jänni-

te. Kuten unipolaarijärjestelmässä niin myös bipolaarijärjestelmän alkupäässä vaihto-

jännite tasasuunnataan ja loppupäässä tasajännite vaihtosuunnataan vaihtojännitteeksi.

Virta kiertää vaihejohtimien kautta. Kun vaihejohtimilla on eri kuorma ja ne ovat siten

epäbalanssissa, kulkee nollajohtimessa summavirta, jonka suunta riippuu enemmän

kuormitettavasta vaiheesta (Salonen 2006). Bipolaarijärjestelmän napoja voidaan myös

käyttää itsenäisesti, esimerkiksi toisen navan ollessa pois käytöstä vian seurauksena.

Tasasähköjakelujärjestelmä voidaan toteuttaa edellä mainituilla järjestelmillä. Kuvassa

2.3 on esitetty unipolaari- ja bipolaaritasasähköjärjestelmä sähkönjakeluverkon osana.

DC/AC

DC/ACDC/AC

DC/AC

20 kV
runkojohto

20/1 kV

AC/DC

DC/AC

DC/ACDC/AC

DC/AC

20 kV
runkojohto

20/1 kV

AC/DC

a)

b)

1 2

3

4

Kuva 2.3.  a) Unipolaari- ja b) bipolaaritasasähköjärjestelmä. Bipolaarijärjestelmässä sähköliityntä
voidaan tehdä 1) ja 2) navan ja nollan väliltä, 3) napojen väliltä tai 4) viemällä kaikki 3
johdinta kuluttajan vaihtosuuntaajalle.

Tasasähköjärjestelmässä 20 kV vaihtojännite muunnetaan ensin mahdollisimman suu-

reksi pienjännitteeksi, esimerkiksi 1 kV jännitteeksi johtohaaran alussa olevalla 20/1 kV

muuntajalla. Tarvittava vaihtojännite riippuu halutusta tasasähköjärjestelmän nimellis-

jännitteestä. Tämän jälkeen se tasasuunnataan tasajännitteeksi tehoelektronisella ta-

sasuuntaajalla (AC/DC). Tasasuunnattava vaihtojännite on oltava suuruudeltaan pien-

jännitettä, jotta tasasähköjärjestelmää voidaan pitää pienjännitteisenä. Tasasähköjärjes-
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telmän tasajännite on vaihtosuunnattava kuluttajan sähkölaitteiden tarvitsemaksi vaihto-

jännitteeksi tehoelektronisella vaihtosuuntaajalla (DC/AC) viimeistään asiakkaan liityn-

nässä. Tasajännitettä voidaankin käyttää tällä hetkellä vain tehonsiirtojännitteenä, koska

nykyiset sähkölaitteet on mahdollista kytkeä vain vaihtosähköliitäntään.

Unipolaarisessa järjestelmässä johtimia on vain kaksi ja asiakasliityntä voidaan tehdä

näiden johtimien väliltä. Bipolaarisessa järjestelmässä asiakasliityntä voidaan tehdä na-

van ja nollan väliltä tai napojen väliltä tai viemällä kaikki kolme johdinta kuluttajan

vaihtosuuntaajalle.

3-johtimisen asiakasliitännän käyttäminen ei tyypillisesti ole järkevää ainakaan runko-

johdon lähellä sijaitsevien pienitehoisten sähkönkäyttäjien tapauksessa häviöissä saavu-

tettavien pienten kustannussäästöjen takia. Liitäntähaaran pituuden ja tehon kasvaessa

voi 3-johtiminen liitäntä tulla kyseeseen, jos näin saavutetaan pitoajalta merkittävä kus-

tannussäästö. 2-johtiminen liitäntä on kuitenkin yksinkertaisempi ja asiakaskohtainen

vaihtosuuntaaja 2-johtimisen liitännän tapauksessa edullisempi. (Salonen 2006)

2.2.3 Kaapelit ja johdot

Tasasähköjärjestelmää käytettäessä saavutetaan suuremmasta jännitteestä johtuen vaih-

tosähköjärjestelmiä parempi tehonsiirtokyky. Tämä voidaan hyödyntää käyttämällä

mm. pienempiä poikkipintoja siirtojohdoissa, jolloin kaapeleiden investointikustannuk-

set pienenevät.

Tasasähkön soveltaminen nykyisillä pienjännitejohdoilla on standardoinnin puitteissa

mahdollista ainoastaan maakaapeleilla ja niilläkin vain rajoitetulla pienjännitealueella.

Kaapeleilla suurin käytettävä tasajännite eri vaiheiden välillä voi olla 1500 VDC sekä

maan ja vaiheiden välillä 900 VDC. Unipolaariyhteydellä käytettävä jännite kaapeleilla

voi olla tällöin maksimissaan 900 VDC ja bipolaariyhteydellä ±  750 VDC.

AMKA riippukierrekaapeleita koskeva SFS 2200 standardi ei sisällä toistaiseksi vastaa-

vaa määrittelyä kaapelin käyttämisestä tasasähköjärjestelmissä. AMKA-

riippukierrejohtojen käyttö tasajännitteellä edellyttää, että tasajännitekäyttöä koskevat



15

määräykset merkitään standardiin ja nollajohdinta koskevat määräykset tarkennetaan

(Salonen 2006).

Tässä työssä tehdään oletus, että AMKA riippukierrekaapelia voidaan käyttää tasasäh-

köjärjestelmissä. Jännitetasoina käytetään bipolaarijärjestelmissä ±  750 VDC ja unipo-

laarijärjestelmissä 900 VDC (pienjännitemaakaapeli) tai 1400 VDC (AMKA riippukier-

rekaapeli). 1400 VDC jännitetaso saadaan tasasuuntaamalla 1 kV vaihtojännitteestä.

Tasasähköjärjestelmän asettamat vaatimukset johtimille riippuvat käytettävästä tasasäh-

köjärjestelmästä. Johtimia kytketään rinnan tai osa jätetään käyttämättä. Johdon teho- ja

jännitehäviöitä laskiessa täytyy huomioida vaikuttavat resistanssit, virrat ja jännitteet eri

kytkentätavoilla. Kuvassa 2.4 on esitetty pienjänniteilmajohtojen ja -maakaapeleiden

kytkentätavat tämän työn esimerkkilaskelmissa.

L L

L N

U
L L
L N

U
N

L

L

L
+U

-U

Ei käytössä
L L
L N

2U

U

0 V-U

+U Ei käytössä

a) b) c) d)

0 V

Kuva 2.4.  Pienjänniteilmajohtojen ja -maakaapeleiden kytkentätavat tämän työn esimerkkilaskelmis-
sa. AMKA pienjänniteilmajohdon kytkentätapa a) unipolaarijärjestelmässä, b) bipolaarijär-
jestelmässä, pienjännitemaakaapelin kytkentätapa c) unipolaarijärjestelmässä, d) bipolaari-
järjestelmässä.

Kytkettäessä kaapelin johtimia rinnan on otettava huomioon virran jakautuminen johti-

mien kesken. Kytkentä tulee tehdä niin, että virta joko jakautuu tasan johtimien kesken

tai muussa tapauksessa varmistuttava siitä, ettei kuormitusvirta ylitä johtimien maksi-

mikuormitusta. (Salonen 2006)

Sähkönkäyttäjän kuluttama teho, jakelujärjestelmän jännite, taloudelliset parametrit se-

kä tekniset reunaehdot määräävät käytettävän pienjännitejohdon poikkipinnan. Kuvassa

2.5 on esitetty maksimitehonsiirtokyky matkan funktiona tasa- ja vaihtosähköjärjestel-

millä AMKA 3x35+50 mm2 pienjännitejohdolla, kun suurin sallittu jännitteenalenema
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johdolla on 6 %. Tasasähköjärjestelmän siirtojohdoissa siirretään ainoastaan pätötehoa.

Vaihtosähköjärjestelmissä tehokertoimena on käytetty 95,0cos =ϕ .
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Bipolaari ±750 VDC

1000 VAC

Kuva 2.5.  Maksimitehonsiirtokyky matkan funktiona tasa- ja vaihtosähköjärjestelmillä AMKA
3x35+50 mm2 riippukierrejohdolla, kun suurin sallittu jännitteenalenema on 6 % ja
AMKAn oletetaan soveltuvan tasasähkökäyttöön. Tehokertoimena vaihtosähköjärjestel-
mässä on käytetty 95,0cos =ϕ .

Esimerkiksi perinteisellä 400 VAC vaihtosähköjärjestelmällä voidaan siirtää 50 kW te-

ho noin 200 m päähän, kun 1500 VDC unipolaarijärjestelmällä sama teho voidaan siir-

tää noin 3300 m ja ±750 VDC bipolaarijärjestelmällä noin 1400 m.

2.2.4 Muuntajat

Tasasuuntaajan avulla saatu tasajännite riippuu tasasuuntaajaa syöttävän jännitteen ta-

sosta. Tasasähköyhteyden alkupäässä tarvitaan jakelumuuntaja muuntamaan keskijänni-

te pienjännitteeksi ennen tasasuuntausta. Tuotannollisista syistä johtuen unipolaariyhte-

yksien muuntajiksi edullisin vaihtoehto on 1 kV järjestelmässä käytettävät 20/1 kV

muuntajat. Tällöin yhteydelle muodostuvaksi tasajännitteeksi saadaan vain noin

1400 VDC. Täysimääräisen tasajännitteen tuottaminen tasasähköyhteyden siirtojohdolle

edellyttää 2-toisioisten jakelumuuntajien tuomisen markkinoille, joiden kytkentäryhmät

muodostavat jännitteiden välille 30 asteen vaihesiirron, esim. Dy11d0.
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Bipolaariyhteyksissä muuntajina voidaan käyttää joko kahta erillistä muuntajaa tai yhtä

kahden toision muuntajaa. ±750 VDC tasajännitteen tuottamiseen kaksitoistapulssisillan

tapauksessa edellyttää 2-toisioisen 20/0,53/0,53 kV muuntajan käyttämistä.

12-pulssisilta muodostetaan kahden kuusipulssisillan sarjaankytkentänä siten, että kum-

paakin 6-pulssisltaa syötetään omasta jakelumuuntajan toisiosta.

2.2.5 Tasa- ja vaihtosuuntauskomponentit

Tarvittava tehoelektroniikka on tasasuuntaaja sekä vaihtosuuntaaja, joiden peruskom-

ponentti on kuusipulssisilta. Niitä on suuntaajasta riippuen yksi tai kaksi kappaletta ja

niitä voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan. Kahden 6-pulssisillan sarjaankytkentä kaksin-

kertaistaa tasajännitteen pulssiluvun ja tuottaa näin pienemmän väreen tasajännittee-

seen. (Salonen 2006)

Yksinkertaisin tasasuuntaaja on diodisilta, jonka lähtöjännitettä ei pystytä ohjaamaan ja

tehoa voidaan siirtää vain yhteen suuntaan. Jos tasasuunnattavan vaihtosähkön pääjänni-

te on 1000 VAC, muodostuu tasajännitteen maksimiarvoksi AC-jännitteen huippuarvo

eli noin 1414 VDC. Yksinkertaisimmillaan haluttu tasajännitetaso voidaan aikaansaada

ennen tasasuuntaajaa olevalla jakelumuuntajalla. Diodisiltaa kehittyneempi vaihtoehto

on puoliksi tai kokonaan ohjattu tyristorisilta, joka mahdollistaa tasajännitteen tason

säätämisen. Tasasuunnatun jännitteen huippuarvo on kuitenkin maksimissaan sama kuin

diodisillalla. Tyristorisilta on diodisiltaa hieman kalliimpi ohjauksen vuoksi.

Tasasuuntaajasillan avulla saatu tasajännite riippuu syöttöjännitteestä. Tasasuuntaajien

lähtöjännitteen nimellisarvona pidetään yleisesti tasajännitteen  aritmeettista keskiarvoa.

Tasasuuntaajan tuottaman tasajännitteen aritmeettisen keskiarvon ja syöttöjännitteen

tehollisarvon välinen yhteys voidaan laskea seuraavan yhtälön 2.1 mukaisesti

(Mohan 2003)
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PU  = vaihtosähköjärjestelmän pääjännite
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Vaihtosuuntaajan perusrakenne on pulssinleveysmodulaatio-ohjattu (PWM) IGBT-silta.

Vaihtosuuntaajan täytyy olla aktiivinen, jolloin vaihtojännite voidaan lähes vakioida

halutulle 400 VAC jännitetasolle asiakkaalla, vaikka vaihtosuuntaajan tulonapoihin vai-

kuttava jännitetaso vaihtelisi yhteyden kuormitustilanteen mukaan. Aktiivisella vaih-

tosuuntaajan käytöllä voidaan sallia suurempia jännitteenalenemia sähkönjakeluverkos-

sa ja korjata mm. nopeat jännitekuoppien vaikutukset. Aktiivinen vaihtosuuntaaja mah-

dollistaa vaihtosuuntauksen esimerkiksi 1400 VDC tasajännitteestä suoraan 400 VAC

vaihtojännitteeksi. Vaihtosuuntaaja voi olla joko yksivaiheinen tai kolmivaiheinen kul-

loisenkin tarpeen mukaan. Tasasuuntaaja sen sijaan voi olla aktiivinen tai passiivinen.

Aktiivisella tasasuuntaajalla saavutetaan tiettyjä etuja mutta se on passiivista tasasuun-

taajaa kalliimpi.

Kaksinapaisessa tai unipolaarisessa jakelussa tuottaa ongelmia asiakkaan päässä oleva

invertteri, jossa tarvitaan suuren jännitteenkeston omaavia komponentteja. Tällaisen

komponentit ovat valmistajilla liian kalliita. Kolmitasoisessa jakelussa ei ole tätä on-

gelmaa, koska jännite puolittuu ja tämän vuoksi hinta on alhaisempi. Kolmitasoinen ja-

kelu vaikuttaa tällä hetkellä paremmalta vaihtoehdolta, koska komponenttien valikoima

on laajempi. (Salonen 2006)

Pienimmäksi teknistaloudelliseksi yksikkökooksi on tasasuuntaajissa osoittautunut noin

50 kVA. Vaihtosuuntaajien kohdalla yksikkökoot alkavat 10 kVA suuntaajista, jolla

voidaan syöttää jo keskiverto omakotitaloa. Asiakaspäässä yleisimmät tehot liikkuvat

välillä 10-100 kVA. Järkevintä on valita joitain tehosarjoja ja syöttää suuremmat kuor-

mat jakamalla ne useammalle vaihtosuuntausyksikölle. Haja-asutusalueen sähkönjake-

lussa riittää käytännössä 10, 30 ja 50 kVA tehosarja. (LTY 2007)
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Suuntaajat tuottavat yliaaltoja sekä syöttö- että lähtöjännitteeseen. Nämä aiheuttavat

erilaisia haittavaikutuksia, kuten suurempia tehohäviöitä verkkokomponenteissa. Yliaal-

tojen vähentämiseksi on suuntaajien yhteyteen kytkettävä yliaaltosuodattimia. Suodat-

timet voidaan toteuttaa joko aktiivisesti tai passiivisesti riippuen tarvittavasta suodatus-

tarpeesta. Lopullinen suodinrakenne, komponenttien arvot ja materiaalit määräytyvät

teknistaloudellisen optimoinnin tuloksena. Suodattimien käyttäminen heikentää hyö-

tysuhdetta sekä monimutkaistaa suuntaajien rakennetta sekä säätöalgoritmeja. Suuntaa-

jien hyötysuhteena tässä työssä käytetään oletusarvona 0,96. Hyötysuhteen arvoa on

saatava jatkossa paremmaksi.

2.2.6 Tehoelektroniikan sijoitus verkossa

Tehoelektroniikka voidaan sijoittaa verkossa eri tavoin. Tasasuuntaajan sijoituskohta

vaikuttaa suoraan tarvittavaan tehonkestoon sen syöttämien kuormien lukumäärien mu-

kaan. Tasasuuntaus voi tapahtua heti keskijännitejohtohaaran alussa muuttaen näin kes-

kijännitejohtohaaran tasasähköyhteydeksi. Tasasuuntaus voi lisäksi tapahtua joko keski-

ja pienjänniteverkon rajalla tai vaihtoehtoisesti 1/0,4 kV muuntamon kohdalla 1 kV jär-

jestelmässä  tai asiakkaan liityntäpisteessä.

Vaihtosuuntaus voi tapahtua joko johtohaaran lopussa 20/0,4 kV muuntamon tilalla,

jolloin kyseessä on point-to-point tyyppinen DC-linkki tai asiakkaalla olevalla vaih-

tosuuntaajalla. Vaihtosuuntaaja voi syöttää yhden asiakkaan koko AC-piiriä tai se voi-

daan toteuttaa esim. kiinteistön sisällä sulakeryhmäkohtaisesti.

2.2.7 Edut ja haasteet tasasähköjärjestelmässä

Tasasähköä käytettäessä voidaan käyttää suurempaa syöttöjännitettä pienjännitteellä

johtuen pienjännitedirektiivin määrittelyistä. Koska tasajännitteellä jännitteen tehol-

lisarvo on yhtä suuri kuin jännitteen huippuarvo, mahdollistaa se suurempien tehojen

siirtämisen vaihtosähköön verrattuna. (Salonen 2006)

Johdon jännitehäviö on pienempi, koska johdon induktanssi ei vaikuta jatkuvuustilassa.

Johdossa ei myöskään esiinny virranahtoa, joka myös pienentää häviöresistanssia. Tämä
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johtaa pienempiin tehohäviöihin ja jännitteenalenemiin johdolla. Ympäristönäkökohdis-

ta tärkein on se, ettei pienjännitejohdoille tarvita leveitä johtokatuja. (Salonen 2006)

Toimitusvarmuus paranee tasasähköjärjestelmän muodostaessa tasasähköjohtohaaralle

oman suojausalueensa 1 kV järjestelmän tavoin. Tällöin vika-alue rajoittuu ainoastaan

vioittuneelle johtohaaralle eikä näy runkojohdossa. Tasasähköyhteys ei siirrä oikosul-

kuvirtoja. Bipolaarisessa järjestelmässä yhteyttä voidaan käyttää puolella teholla, vaikka

toinen johdin olisikin pois käytöstä vian takia. (Salonen 2006)

Tasasähköjärjestelmän avulla voidaan parantaa jännitteenlaatua, kun kuluttajien

230/400 VAC käyttöjännite tuotetaan aktiivisesti ohjatuilla vaihtosuuntaajilla, mikä

mahdollistaa kuluttajien käyttöjännitteen pitämisen lähes vakiona  syöttävän AC-verkon

jännitevaihteluista riippumatta kunhan AC-jännite pysyy riittävänä minimi

DC-jännitteen aikaansaamiseksi koko DC-verkossa. Verkon erilaisissa vikatapauksissa

voidaan keskijänniteverkossa sallia hetkellisesti huomattavankin suuria jännitteenale-

nemia, koska tasasähköyhteys kykenee silti tuottamaan kuluttajan käyttöjännitteen ak-

tiivisen vaihtosuuntaajan avulla.

Tasasähkönjakelu voi tuoda myös uusia mahdollisuuksia sähkönjakeluun. Vaihtosuun-

taajiin voidaan esim. integroida AMR-toimintoja. On mielenkiintoista tarkastella myös

mahdollisuutta käyttää verkon tehoelektroniikkaa muun tiedonsiirron solmupisteenä ja

tasasähkölinkkiä kenties sähköverkkotiedonsiirrossa. AMR-toimintoihin liittyy kiinteäs-

ti asiakkaan ja energiayhtiön välinen kommunikaatio. Tekniikka mahdollistaa myös

verkon kuormitusten ohjauksen. Nykyiset muuttajat pystyvät keräämään paljon tietoa

muuttajalle tulevista ja siitä lähtevistä arvoista. Suuntaajat sisältävät valmiiksi suojaus

ja itsediagnostiikan tarpeisiin asennettuja mittauksia, joita voidaan käyttää mm. energi-

ankulutuksen mittaukseen ja sähkönlaadun valvontaan. Tällöin käytettävissä olisi jokai-

sella asiakkaalla kulloisenkin jännitetason ja mahdollisten katkosten rekisteröinti.

(LTY 2007)

Lisäksi tasasähköjärjestelmään voidaan kytkeä helpommin energiavarastoja sekä ha-

jautettua tuotantoa, koska synkronointiongelmat häviävät. Yhteen tasasähkölinkkiin
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voidaan kytkeä merkittävä määrä pientuotantoa ja energiavarastoja. Tuotanto voi koos-

tua hyvinkin pienistä yksiköistä. Näiden avulla voidaan tasata koko verkon kuormitus-

huippuja sekä tuotantoyksiköiden tuotantoa. (LTY 2007)

Vaikka tehoelektroniikan uskotaan tuovan tulevaisuudessa suuria etuja sähkönjakeluun

on uuden tekniikan käyttöön ottamisessa kuitenkin omat riskinsä ja hankaluutensa, joi-

den huomioiminen on tärkeää käyttöönoton alkuvaiheissa. Komponenttien määrä ver-

kossa lisääntyy tasa- ja vaihtosuuntaajien lisäämisen myötä ja verkon vikaantumisherk-

kyys voi kasvaa.

Suuntaajat aiheuttavat verkkoon yliaaltoja, jotka näkyvät sekä asiakkaalla että syöttä-

vässä verkossa. Asiakas kokee tämän jännitteenlaadun heikkenemisenä. Tämä verkko-

häiriö ei liene niin suuri, että se olisi este tekniikan käyttöönotolle. Verkkohäiriöitä voi-

daan suodattaa erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Lisäksi vaihtosuuntaajat tuottavat ääntä

kytkentätaajuuteen verrannollisella taajuudella.

Tehoelektroniikasta aiheutuu lisäksi häviö-, ohjaus- ja huoltokuluja, jotka voivat hei-

kentää uuden tekniikan kannattavuutta. Tasasähkönjakelussa tarvittavilta suuntaajilta

vaaditaan samaa tai parempaa hyötysuhdetta, kuin perinteisiltä muuntajilta. Tarvittavat

suotimet sisältävien suuntaajayksiköiden hyötysuhteen on tavoiteltavaa olla yli 98 %

(LTY 2007). Suodinten häviöt vaikuttavat eniten tehoelektroniikan kokonaishyötysuh-

teeseen.  Kokonaisuuden kannalta järjestelmän hyvä hyötysuhde on ratkaisevassa ase-

massa pienjännitetasasähköjärjestelmän hyödyntämisen kannalta. Kytkinkomponenttien

tuotekehitys voi tulevaisuudessa parantaa tehoelektroniikan hyötysuhdetta merkittäväs-

ti.

Teollisuuden kokemusten mukaan tehoelektroniikan luotettavuus on hyvä. Muita verk-

kokomponentteja lyhyempi kestoikä on kuitenkin huomioitava. Tehoelektronisten lait-

teiden kestoikään vaikuttavat erityisesti niissä käytettyjen puhaltimien ja kondensaatto-

reiden kestoikä. Laitteiden elinkaari jäänee nykyisillä komponenteilla maksimissaan

15-20 vuoteen, jolloin laitteet on korvattava keskimäärin 1-2 kertaa muun verkoston

pitoaikana. Toisaalta nopeatahtinen uusiminen mahdollistaa laitteiden päivittämisen ai-
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na uusimpaan ja parhaaseen saatavilla olevaan tekniikkaan. Luotettavuuden saaminen

hyvälle tasolle edellyttää hyvin suunniteltua huolto-ohjelmaa sekä edullisia helposti

vaihdettavia modulaarisia tehoelektroniikkaratkaisuja. (LTY 2007)

2.2.8 Muut tekniset rajoitteet ja laatuvaatimukset

Tulevaisuuden verkoilta tullaan edellyttämään nykyistä olennaisesti parempaa luotetta-

vuutta. Tämä koskee sekä tilastollisen luotettavuuden paranemista että suurhäiriöalttiu-

den vähenemistä. (VTT 2006)

Asiakasnäkökulma verkkoliiketoiminnassa on muuttunut yhteiskunnan tultua entistä

riippuvaisemmaksi sähköstä. Asiakkaat haluavat verkkoyhtiöltään edullista ja hyvänlaa-

tuista sähköä. Asiakkaiden suorat vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, mutta asiakas-

näkökulma on vahvasti esillä valvontaviranomaisen määritellessä tavoitteita toimialalle.

(Rouvinen 2005)

Jotta tasasähkölinkki olisi pienjännitejärjestelmä on sitä syötettävä pienjännitejärjestel-

mällä. Tasasähkölinkki lasketaan sen sisäisestä jännitteestä riippumatta aina sen jännite-

tason järjestelmän jatkeeksi kuin millä sitä syötetään. Tämä rajaa pienjännitetasasähkö-

linkkiä syöttävän järjestelmän maksiminimellisjännitteeksi 1000 VAC (+6 %, -10 %,

virtasärö max. 5 %). Syöttävän järjestelmän on täytettävä pienjännitejakelua koskevat

turvallisuusmääräykset. Tällä jännitetasolla aikaansaadaan teoreettisena maksimina

1414 VDC tasasähköjärjestelmä. (LTY 2007)

Itse tasasähkölinkissä jännitetaso voi vaihdella suuresti, jos tasasähkölinkkiin ei suoraan

kytkeydy vakiojännitettä vaativaa kuormaa ja asiakkaan vaihtosuuntaaja voi vakioida

jännitteen asiakkaan liityntäpisteessä hyväksyttävälle tasolle. Tasajännitejärjestelmässä

jännitteen sykkeisyys saa olla enintään 10 %, jotta järjestelmä voidaan määritellä tasa-

jännitejärjestelmäksi.

Tasasähkölinkin ja etenkin tasasuuntausrajapinnassa tasasuuntaajan on suotavaa näyttää

AC-verkon näkökulmasta mahdollisimman resistiiviseltä kuormalta. Tämä tarkoittaa

tehokertoimen ϕcos  pitämistä mielellään suurempana kuin 0,9. Tehokerrointa voidaan
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joutua korjaamaan aktiivisesti tarvittaessa ja se voidaan toteuttaa aktiivisella tasasuun-

taussillalla. Aktiivinen tasa-/vaihtosuuntaussilta AC/DC-rajapinnassa on tarpeellinen

myös, jos tasasähkölinkkiin on kytkeytynyt tuotantoa. (LTY 2007)

Tasasähköpiirin nimellisjännitteen vaihtelun yläraja määräytyy siihen kytkettyjen lait-

teiden sietokyvystä. Syytä on kuitenkin pysyä EN 50160 määrittämissä rajoissa, jos

DC-nimellisjännite on 1500 VDC. Alaraja määräytyy puolestaan jännitteestä, joka tar-

vitaan asiakkaan liityntäjännitteen tuottamiseen taulukon 2.2 mukaisesti. Jos asiakkaalla

on yksivaiheinen vaihtosuuntaaja, jolla halutaan tuottaa 230 VAC vaihtojännite, on ko-

kosiltavaihtosuuntaajaa käytettäessä tasasähkölinkissä jännitteen oltava vähintään

325 VDC. Jos halutaan tuottaa 3-vaiheista 400 VAC vaihtojännitettä on jännitteen olta-

va tasasähkölinkissä vähintään 565 VDC. Puolisiltavaihtosuuntaajaa käytettäessä vas-

taavat jänniterajat tasasähkölinkissä ovat vähintään 650 VDC tai 800 VDC. (LTY 2007)

Taulukko 2.2.  Minimitasajännitteet vaihtosuuntaajien tulonavoissa 230 VAC ja 400 VAC jännitteiden
tuottamikseksi koko- ja puolisiltavaihtosuuntaajilla.

Tuotettava jännitetaso Kokosiltavaihtosuuntaaja Puolisiltavaihtosuuntaaja

1-vaiheinen 230 VAC 325 VDC 650 VDC
3-vaiheinen 400 VAC 565 VDC 800 VDC

Suuntaajien minimijännitteitä ajatellen saa verkon jännitteenalenema unipolaarisessa

900 VDC järjestelmässä olla ennen puolisiltavaihtosuuntaajaa noin 11 %, josta voidaan

tuottaa vielä 400 VAC vaihtojännite. Kun huomioidaan perinteisen 20/0,4 kV järjestel-

män muuntajassa ja verkossa syntyvien jännitteenalenemien summa asiakkaalla eli 7 %

niin yhteensä jännitteenalenema saa olla siten ennen vaihtosuuntaaja 18 %. Tällöin kye-

tään vielä tuottamaan 3-vaiheista 400 VAC jännitettä kyseisellä järjestelmällä sallituissa

7 %:n  jännitteenalenemarajoissa. Muilla järjestelmillä jännitteenalenema ennen vaih-

tosuuntaajaa voisi olla paljon suurempi.

Tasasähköjakelun on pienjännitejakelussa täytettävä asiakkaalla vaihtosuuntauksen jäl-

keen seuraavat vaatimukset:

• Jännitetaso 230/400 VAC, +6 % , -10 %.

• Jännite sinimuotoista, taajuus 50 Hz ( ± 0,1 Hz)

• Jännite ei saa olla säröytynyttä. Virran ja jännitteen kokonaissärö < 5 %.
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• AC-lähdön perusaallon tehokertoimen ϕcos  on oltava välillä 0,8-1,0.

Vaihtosuuntaus voi olla yksi- tai kolmivaiheinen asiakkaan tarpeiden mukaan tai sen

mukaan syötetäänkö koko kiinteistöä vai yhtä kuormaryhmää. Yksivaiheisella vaih-

tosuuntaajalla on järkevämpää syöttää pienempiä tehoja kuin kolmivaiheisella vaih-

tosuuntaajalla. Kolmivaiheinen vaihtosuuntaaja voidaan toteuttaa yksisuuntaisten vaih-

tosuuntaajien rinnankytkennällä. Sopiva AC-teho voidaan saavuttaa käyttämällä useita

vaihtosuuntaajia.

Uudelle tekniikalle on asetettava tiukat kriteerit toimivuuden, turvallisuuden ja hinnan

suhteen. Asiakkaalle ei saa aiheutua haittaa vikojen muodossa eikä ennen kaikkea tur-

vallisuusriskiä. Lisäksi tekniikan on oltava hinnaltaan kilpailukykyinen.

Tasasähkönjakelussa suuntaajilta vaaditaan vähintään samaa hyötysuhdetta, kuin perin-

teisiltä muuntajilta. Koko suuntaajajärjestelmän hyötysuhde suotimet mukaan lukien on

tavoiteltavaa olla yli 98 %. Kokonaisuuden kannalta järjestelmän hyvä hyötysuhde on

ratkaisevaa pienjännitetasasähköjärjestelmän kannattavuudessa. Tehoelektronisten mo-

duulien sopivimman hyötysuhteen määrittäminen on kokonaiskustannusoptimointion-

gelma.

Tuotekehitys kytkinkomponenttien kohdalla voi tulevaisuudessa parantaa tehoelektro-

niikan hyötysuhdetta merkittävästi. Tulevaisuudessa kytkinkomponenteilla voitaneen

pienentää myös suodinten häviöitä, jotka vaikuttavat merkittävästi tehoelektroniikan

kokonaishyötysuhteeseen. Hyötysuhteen kannalta siirtojohdot eivät muodostu haasteek-

si vaan kokonaishyötysuhteessa merkittävimmässä roolissa ovat järjestelmässä tarvitta-

va tehoelektroniikka. (LTY 2007)

Järjestelmässä käytettävien laitteiden on toimittava käyttöympäristössä, joka edellyttää

suurten lämpötilavaihteluiden, lumi-, vesi- ja jäärasitusten sekä muiden sisä- ja ulko-

asennusten tuomien olosuhteiden sietoa. Suurin rasitus muodostuu oletettavasti lämpöti-

lanmuutoksista, sillä laitteet voidaan koteloida muita säävaikutuksia vastaan. Ulkokäy-
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tössä laitteiden tulisi kestää -40...+60 °C vaihteluja ja sisäkäytössä -5...+60 °C vaihtelu-

ja. Lisäksi koteloinnin sisäinen kosteus voi aiheuttaa ongelmia. (LTY 2007)

2.2.9 Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuudesta huolehtiminen ja sen tason parantaminen ovat merkittävässä

osassa uuden järjestelmän kehittämisessä. Suojauksen tulee kaikissa vikatapauksissa

täyttää turvallisuusmääräysten mukainen suojaustaso. Kuluttajille tai sähkötyöntekijöil-

le ei saa aiheutua vaaraa uuden tekniikan takia. Siksi on tärkeää pohtia miten kosketus-

ja kosketusjännitesuojaukset toteutetaan tasasähköjärjestelmässä. Sähköturvallisuuden

on täytettävä pienjännitejakelua sekä kiinteistöjen sähköasennuksia koskevat turvalli-

suusmääräykset.

Turvallisuusvaatimuksille on asetettu omat rajat sähköturvallisuusmääräyksissä, joita

noudattaen suunnittelu on tehtävä, jotta jakeluverkko on turvallinen ihmisille. Myös

suuntaajat on suojattava ylivirtoja ja -jännitteitä vastaan vikaantumisriskin minimoimi-

seksi. On huomioitava myös tehoelektroniikkamoduulien sisäisten vikojen aiheuttamat

vaara- ja vikatilanteet. Tärkeintä on, että sallitut kosketusjännitteet eivät missään vikati-

lanteessa ylity. Tämä vaikuttaa koko tasasähköjärjestelmän rakennevalintoihin. Yksi

tärkeimpiä kysymyksiä on valita järjestelmän turvallisin käyttötapa, käyttömaadoitettu

TN vai maasta erotettu IT. Tämä valinta heijastaa kaikkiin käytettäviin komponentteihin

ja käytettävään jännitetasoon. (LTY 2007)

Keskeisimpiä  turvallisuuskysymyksiä on kiinteistöjen suojausten toteuttaminen ja vian

erottamisen toteutus vaarallisissa vikatilanteissa. Kuluttajan vaihtosuuntaaja luo omat

haasteensa suojaukselle. Perinteisesti pientalot ja suurempien kiinteistöjen kuormaryh-

mät on suojattu joko sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimil-

lä. Uudessa ratkaisussa suojaus on rakennettava huomioiden vaihtosuuntaajan virran-

syöttökyky. Vaihtosuuntaajan syöttämän asiakasverkon vikavirtasuojaus voidaan var-

mistaa myös suuntaajan sisäisellä suojauksella. (LTY 2007)

Myös suuntaajien itse on kestettävä toisiossa olevan oikosulun aiheuttamat vikavirrat.

Nimellisvirtaan moninkertaiset virrat voivat aiheuttaa kytkinten nopean kuumenemisen
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ja mahdollisesti jopa tuhoutumisen. Jännitetasot ja ylijännitteiden sietokyky ovat kom-

ponenttivalintaa ohjaavia kriteereitä virransyöttökyvyn ohella. (LTY 2007)

2.2.10 Tasasähköjärjestelmän suojauksen rakenne

Suojauksen toteuttaminen tasasähköjärjestelmässä vaatii monimutkaisemman suojaus-

järjestelyn kuin perinteisessä vaihtosähköjärjestelmässä. Kuvassa 2.6 on esitetty ehdotus

IT-TN-tasasähköjärjestelmien suojauksen rakenteeksi.

Ylivirta-
releistys

Ylivirta-
releistys

AC
DC

AC
DC

Eristyksen
valvontarele

Eristyksen
valvontarele

Kaapelin
poikkinpinnan
muutos

Sulake

Sulake

SUOD
DC

AC

Vastarinnan
kytketyt

ylijännitesuojat

Johdonsuojakatkaisija
- Vikavirtasuojakytkin

PK

Sähkölaite

AC
DC

Suurtaajuus
vaihtosuuntaaja
(galvaninen erotus)

DC
AC

Kuva 2.6.  IT-TN-järjestelmän suojausjärjestelmän ehdotettu rakenne, jossa tasasähköverkko on maas-
ta erotettu IT-järjestelmä ja sähkönkäyttäjän verkko on käyttömaadoitettu TN-järjestelmä.
(LTY 2007)

Johtojen oikosulkusuojaus IT-TN-tasasähköjärjestelmässä hoidetaan muuntopiirin alus-

sa sijaitsevalla kompaktikatkaisijalla sekä sulakkeilla. Verkon maasulkusuojaus hoide-

taan eristyksenvalvonta releistyksellä. Tasasuuntaajan yhteyteen voi olla tarpeen käyttää

alijännitesuojausta kytkimen avoimen piirin vian vuoksi, jolla estetään tasajännitteen

sykkeisyyden kasvu. Lisäksi vaihtojännitepuolen maasulkua varten voidaan käyttää

maasulkureleistystä. (LTY 2007)

Sähkönkäyttäjän sisäverkon oikosulku- ja kosketusjännitesuojaus hoidetaan johdon-

suojakatkaisimin. Kosketusjännitesuojauksen lisäsuojana voidaan käyttää vikavir-

tasuojakytkimiä. Sähkönkäyttäjän vaihtosuuntaaja sisältää galvaaniseen erotukseen tar-

vittavan suurtaajuusmuuntajan. Tällä voidaan estää vaarallisten kaksoisvikojen esiinty-

minen jakelu- ja sähkönkäyttäjän sisäverkon välillä. Koska galvaaninen erotus ei kui-

tenkaan estä tasajännitteen pääsyä sisäverkkoon, on suojaus hoidettava ylijännitesuojilla

sekä sulakkeella. Lisäksi voidaan hyödyntää vaihtosuuntaajan kytkinten ohjauksen pois-

tamista eri vikatilanteissa. (LTY 2007)
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Suojausjärjestelmän kustannusten minimoimiseksi ja tarkemman suojauksen vuoksi on

tavoiteltavaa suoja- ja suuntaajalaitteiden integrointi. Suuntaajien sisäiset mittaukset

pystyvät reagoimaan varsinaisia suojalaitteita pienempiin virtojen muutoksiin.

TN-S-järjestelmää käytetään vaihtosähköjärjestelmän maadoitustapana ja kaikki maa-

sulkuviat ovat tällöin oikosulkuvikoja. Vikavirralle ei muodostu paluureittiä maasta ero-

tettua järjestelmää käytettäessä, jolloin maasulkujen poistamiseen tarvitaan eristyksen

valvontalaite. Eristystilan valvontalaite tarvitaan myös asiakkaan sisäverkon suojauk-

seen, jos asiakkaan sisäverkko on toteutettu maasta erotettuna järjestelmänä.

(LTY 2007)

TN-järjestelmää käytettäessä 230 VAC vaihtojännitteellä suurin sallittu poiskytkentäai-

ka kiinteissä asennuksissa on 5 s ja siirrettävien sekä käsikäyttöisten laitteiden pisto-

rasioissa 0,4 s. Maasta erotetussa IT-järjestelmässä sallitaan tällöin 230 VAC vaihtojän-

nitteellä  0,8 s poiskytkentäaika toisen vian aikana. (SFS 6000)

Kosketusjännitteellä on enimmäisarvona 50 VAC vaihtojännitteellä ja 120 VDC tasa-

jännitteellä. Jakeluverkon maadoitusjännitteenä sallitaan kaksinkertainen kosketusjänni-

te, joten maadoitusjänniteet ovat tällöin 150 VAC ja 240 VDC. (LTY 2007)

Koska tehoelektroniset suuntaajat eivät syötä oikosulkuvirtoja, on poiskytkentäaikojen

toteutuminen haaste tasasähköjärjestelmällä syötetyissä verkoissa.  Sulakesuojauksella

ei välttämättä pystytä täyttämään vaadittavia poiskytkentäaikavaatimuksia. Lisäsuojina

voidaan käyttää vikavirtasuojakytkintä tai lisäpotentiaalintasausta. (LTY 2007)

Galvaaninen erotus erottaa jakeluverkon ja sisäverkon toisistaan ja se mahdollistaa asia-

kasverkkojen rakentamisen TN-järjestelmänä. Ilman galvaanista erotusta myös asiakas-

verkko on rakennettava IT-järjestelmänä. Tällöin nykyisen käytännön mukaan toteute-

tuista asiakasverkoista on purettava suojamaadoituksen ja käyttömaan välinen yhteys.

Olemassa olevan asiakasverkon muuttaminen jakelujärjestelmän kanssa yhteensopivak-

si on oltava mahdollisimman yksinkertaista ja tämä puoltaa galvaanisen erotuksen käyt-
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töä. Se kuitenkin tekee vaihtosuuntaajien rakenteesta monimutkaisempia sekä lisää nii-

den häviöitä, kokoa ja hankintahintaa. (LTY 2007)
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3 KÄYTETTÄVÄT LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

Sähkönjakeluverkon teknistaloudellisen tarkastelun tarkoituksena on määrittää alue, jos-

sa tarkastelun kohteena oleva sähkönjakelujärjestelmä on kannattava. Teknistaloudelli-

sen tarkastelun avulla voidaan vertailla mikä tarkasteltavista tekniset reunaehdot täyttä-

vistä sähkönjakelujärjestelmistä on taloudellisesti kannattavin. Teknistaloudellinen

käyttöalue määräytyy siirtotehon sekä johtopituuden funktioiden rajaaman alueen perus-

teella.

3.1 Analysoinnin lähtötiedot ja teknistaloudellinen laskenta

Laskentaparametrien arvojen mahdollisimman tarkka määrittäminen teknistaloudellista

analyysia varten on erittäin tärkeässä roolissa,  sillä  niiden muutokset näkyvät teknista-

loudellisen käyttöalueen muutoksina. Laskelmissa käytettävät parametrit voidaan jakaa

sähköteknisiin ja taloudellisiin parametreihin. Kaikkia parametreja ei ole kuitenkaan

mahdollista määrittää tarkasti vaan on tehtävä hyvin perusteltu arvio. Lisäksi osa para-

metreista muuttuu herkästi ajan kuluessa. Siksi laskentaparametreja onkin tärkeä päivit-

tää riittävän usein.

Teknistaloudellinen laskenta perustuu kokonaiskustannusfunktion minimointiin teknis-

ten reunaehtojen puitteissa. Niiden tulee täyttyä koko pitoajan ja ne määräytyvät laittei-

den kestoisuuksista tai voimassa olevista sähköturvallisuussäädännöistä ja standardeista.

Teknisiä reunaehtoja ovat oikosulkukestoisuus, terminen kestoisuus, jännitteen laatu,

turvallisuus ja käyttövarmuus.

Verkon elinkaarikustannuksiin sisällytetään investointi-, häviö-, keskeytys- ja ylläpito-

kustannukset. Koko pitoajan kustannuksien vertailemiseen käytetään nykyarvomene-

telmää, jossa järjestelmän pitoajalta aiheutuvat kustannukset diskontataan nykyhetkeen.

Investointikustannuksia ei tarvitse diskontata nykyhetkeen, sillä pääoma sijoittuu niihin

heti alussa. Kokonaiskustannusfunktio on seuraavan yhtälön mukainen.
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ylläpkeskhävinvKOK KKKKK +++=                                (3.1)

missä invK  = investointikustannukset

hävK  = pitoajan häviökustannukset

keskK  = pitoajan keskeytyskustannukset

ylläpK  = pitoajan ylläpitokustannukset

Pienimmän kokonaiskustannuksen tuottava järjestelmä on kyseisessä tapauksessa talou-

dellisin vaihtoehto tarkasteltavista järjestelmistä.

Pitoaika on aika komponentin asennushetkestä sen loppuhetkeen, jolloin komponentti

yleensä poistetaan. Verkostokomponenttien teknistaloudellinen pitoaika on pitkä, tyy-

pillisesti kymmeniä vuosia. Verkostokomponenttien tarkkaa pitoaikaa on kuitenkin vai-

kea ennustaa, sillä esimerkiksi pylväät lahoavat eri nopeudella riippuen maaperästä ja

kyllästysaineesta. Lisäksi jakeluverkossa on eri valmistajilta ja komponentteja eri val-

mistajilta ja eri aikakausilta, mikä myös aiheuttaa epävarmuutta pitoajan arviointiin

(Simonen 2006). Tässä työssä pitoaikana t käytetään 40 vuotta.

Tässä työssä tulevaisuuden tehonkasvua mallinnetaan kaksiportaisena siten, että aluksi

tehonkasvu on 2 %/a 10 vuoden ajan ja tämän jälkeen tehonkasvu on nolla pitoajan t

loppuun.

Laskentajännitteinä ja jännitteenalenemarajoina käytetään verkostopolitiikan määräämiä

arvoja. Unipolaarijärjestelmässä tasasähköosuuden laskentajännitteenä käytetään

1400 VDC ilmajohdolla ja kaapelilla 900 VDC. Bipolaarijärjestelmän tasasähköosuu-

den laskentajännitteenä käytetään ± 750 VDC sekä ilmajohdolla että maakaapelilla.

Laskelmissa on käytetty johdinten tasavirtaresistansseja. Suurta virhettä tässä ei tehdä

sillä vaihtovirtaresistanssit ovat kuparijohtimilla noin 3,1 % ja alumiinijohtimilla noin

1,6 % suuremmat kuin tasavirtaresistanssit. (Salonen 2006)

3.1.1 Investoinnit

Johdinten ja muuntajien sähkötekniset arvot ja hinnat, jotka ovat Energiamarkkinaviras-

ton vuoden 2007 yksikköhintoja, on esitetty liitteissä I ja II. Bipolaarijärjestelmän
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muuntajien kaksikäämisen toision aiheuttama lisäkustannus on huomioitu kertomalla

hinta kertoimella 1,3. 1 kV järjestelmän 1/0,4 kV muuntajien hintoina on käytetty hy-

väksi aikaisempien alan tutkimusten hintoja.

Maasta erotetun 1 kV järjestelmän suojaukseen käytetään suojauspakettia, joka sisältää

kolmivaiheisen pienjännitekatkaisijan sekä ylivirta- ja suuntaamattoman maasulkure-

leen. Suojauspaketin hinta on 600 €. (Kaipia 2005)

Lisäksi tasasähköjärjestelmän suojauksessa käytetään releistystä suojausalueen muodos-

tamiseksi. Suojauksen hinnaksi on oletettu 600 €/napa, jolloin unipolaarijärjestelmän

suojauksen hinta on 600 € ja bipolaarijärjestelmän 1200 €. (Salonen 2006)

Suuntaajista koostuvat investoinnit on määritetty yhden suuntaajayksikön avulla. Uni-

polaaritasasähköjärjestelmässä tarvitaan vain yksi tasasuuntaajayksikkö, kun taas bipo-

laaritasasähköjärjestelmässä tarvitaan kummallekin jännitetasolle omansa eli kustannus

on kaksinkertainen. Myös vaihtosuuntaajien kokonaishinta bipolaarijärjestelmille on

kaksinkertainen. Jos asiakasliitynnät tehdään bipolaarijärjestelmässä unipolaarisesti nol-

lan ja toisen navan väliltä niin tarvitaan vain yksi vaihtosuuntaaja. Tarvittava tehonsiir-

tokyky on saatu rinnankytkemällä työssä käytettäviä suuntaajia tarvittava määrä.

Tasasuuntaajien hinta-arviot laskelmia varten on esitetty taulukossa 3.1. Tasa- ja vaih-

tosuuntaajien hinnat on määritetty arvioiden perusteella, koska tarvittavia komponentte-

ja ei toistaiseksi markkinoilta löydy. Hinta-arviot ovat 6-pulssisuuntajille.

Taulukko 3.1.  Tasasuuntaajille arvioidut karkeat yksikköhinnat (LTY 20005)

Teho
[kVA]

Syöttöjännite
[VAC]

Lähtöjännite
[VDC]

Ohjaus Vaiheita Unipolaari
hinta [€]

Bipolaari
hinta [€]

50 1000 1400 Passiivinen 3 2000 4000
100 1000 1400 Passiivinen 3 4000 8000

Vaihtosuuntaajien hinta-arviot laskelmia varten on esitetty taulukossa 3.2. Hinta-arviot

ovat 6-pulssisuuntajille.
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Taulukko 3.2.  Vaihtosuuntaajille arvioidut karkeat yksikköhinnat (LTY 2005)

Teho
[kVA]

Syöttöjännite
[VDC]

Lähtöjännite
[VAC]

Ohjaus Vaiheita
AC

Unipolaari
hinta [€]

Bipolaari
hinta [€]

10 800 400 Aktiivinen 1 1500 3000
10 800 400 Aktiivinen 3 2000 4000
10 1400 400 Aktiivinen 1 2200 4400
10 1400 400 Aktiivinen 3 2800 5600

3.1.2 Häviöt

Sähkön siirrossa pääosa häviöistä syntyy muuntajissa ja johdoissa. Johtimien ja muunta-

jien häviöt pitoajalta saadaan ensimmäisen vuoden häviökustannusten avulla diskont-

taamalla. Johdon ensimmäisen vuoden häviökustannukset vaihtosähköllä voidaan laskea

seuraavan yhtälön mukaisesti.

kEh tHrl
U

PK ⋅⋅⋅⋅







⋅

=
2

0 cosϕ
                                     (3.2)

missä 0hK  = ensimmäisen vuoden häviökustannukset
P = alkuhetken huipputeho
U = pääjännite
l = johdon pituus
r = johdon ominaisresistanssi

EH  = häviöenergian hinta

kt = kuormitushäviöiden huipunkäyttöaika

Johdon pitoajan häviökustannukset saadaan kertomalla ensimmäisen vuoden häviökus-

tannukset 0hK  diskonttauskertoimella κ . Koska kuormituksen kasvuaika on 10 vuotta,

jonka jälkeen kuormitus jää vakiotasolle, on käytettävä diskonttauskerroin κ  seuraavan

yhtälön mukainen.
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missä t' = kuormituksen kasvuaika
t = pitoaika

1ε
( )

100/1
100/1 22

p
r

+
+

==
α
β

2ε
100/1

11
p+

==
α

r = vuotuinen tehonkasvu prosentteina
p = korkokanta

Johdon häviökustannukset koko pitoajalta saadaan siis seuraavasti

0hKK ⋅= κ                                                           (3.4)

Unipolaarijärjestelmän johdon koko pitoajan häviökustannukset voidaan laskea seuraa-

van yhtälön mukaisesti

kEUnih tHrl
U
PK ⋅⋅⋅⋅








⋅⋅= 2

2

, 2κ                                             (3.5)

missä U = unipolaarijärjestelmän jännite
r = unip.järjestelmän meno- tai paluujohtimen ominaisresistanssi

Yhtälössä oleva kerroin 2 johtuu siitä, että kuormitusvirta kulkee paluujohdinta pitkin

takaisin aiheuttaen häviöitä.

Bipolaarijärjestelmän johdon koko pitoajan häviökustannukset voidaan laskea seuraa-

van yhtälön mukaisesti, kun oletetaan kuormituksen jakautuvan tasaisesti kummallekin

navalle N1 ja N2. Tällöin nollatason johtimessa N0 ei kulje virtaa. Käytännössä kuormi-

tusvirta ei jakaannu  tasan eri jännitetasojen kesken, mikäli kuormat kytketään maan ja

vaiheen väliin (Salonen 2006).
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2
1

2
1

, κ                                      (3.6)

missä 1NP  = navan N1 kautta kulkeva teho

2NP  = navan N2 kautta kulkeva teho

1NU  = navan N1 jännite

1NU   = navan N2 jännite
r = navan N1 tai N2 ominaisresistanssi

Johdon jännitehäviö vaihtosähköllä saadaan seuraavan yhtälön mukaisesti.

( )ϕϕ sincos3, ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= xlrlIU ach                                     (3.7)

missä I = johtimen virta
l = johtimen pituus
r = johtimen ominaisresistanssi
x = johtimen ominaisreaktanssi

Unipolaarijärjestelmän jännitehäviö saadaan seuraavan yhtälön mukaisesti

IRU Unih ⋅⋅= 2,                                                       (3.8)

missä R = meno- tai paluujohtimen resistanssi
I = johtimessa kulkeva virta

Bipolaarijärjestelmän jännitehäviö saadaan seuraavan yhtälön mukaisesti, kun oletetaan

kuormituksen jakautuvan tasaisesti kummallekin navalle N1 ja N2.

IRU Bih ⋅=,                                                           (3.9)

missä R = navan N1 tai N2 resistanssi
I = navan N1 tai N2 kautta kulkeva virta

Muuntajien tyhjäkäyntihäviökustannukset 0K  voidaan määrittää tyhjäkäyntihäviötehon,

tyhjäkäyntihäviöiden käyttöajan sekä häviöenergian hinnan avulla seuraavasti.
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EHtPK ⋅⋅= 000                                                    (3.10)

missä 0P = tyhjäkäyntihäviöteho

0t = tyhjäkäyntihäviöiden käyttöaika (8760h)

EH  = häviöenergian hinta

Muuntajien kuormitushäviöteho kP  voidaan määrittää seuraavasti.

kn
n

k P
S
SP ⋅








=

2

                                                  (3.11)

missä knP = nimellinen kuormitushäviöteho
S = muuntajan läpi menevä teho

nS = muuntajan nimellisteho

Koko pitoajan häviöiden kustannusten nykyarvo voidaan nyt esittää seuraavan yhtälön

mukaisesti.

0KtHPK YhEkmT ⋅+⋅⋅⋅= κκ                                       (3.12)

missä ht = häviöiden huipunkäyttöaika
κ = diskonttauskerroin, joka riippuu kuormituksen kasvusta

Yκ = diskonttauskerroin, joka ei riipu kuormituksen kasvusta

Tyhjäkäyntikustannusten nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskerrointa Yκ ,

joka ei riipu lainkaan kuormituksen kasvusta. Diskonttauskerroin saadaan tällöin seu-

raavien yhtälöiden avulla.

( )
1

1
−

−⋅
=

ε
εεκ

t

Y                                                   (3.13)

100
1

1
p

+
=ε                                                     (3.14)

missä p = korkokanta
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Muuntajissa syntyy lisäksi jännitehäviö, joka voidaan määrittää seuraavan yhtälön mu-

kaisesti.

( )ϕtan, ⋅+⋅= xr
n

muuntajah uu
S
PU                                         (3.15)

missä P = muuntajan pätöteho

nS = muuntajan nimellisteho

ru = muuntajan oikosulkuresistanssi

xu = muuntajan oikosulkureaktanssi

Tehoelektronisten suuntaajien häviöt muodostuvat useasta eri tehohäviökomponentista,

jotka muodostuvat eri tavoin. Tarkka arvio tehohäviöistä on vaikeaa. Tehoelektronisten

suuntaajien kokonaishyötysuhteet ovat kuitenkin suurin piirtein samalla tasolla kuin te-

homuuntajien hyötysuhteetkin. Tässä työssä hyötysuhteen on oletettu olevan 0,96. Tasa-

ja vaihtosuuntaajien tyhjäkäyntihäviökomponentin laskeminen yhdelle suuntaajayksi-

kölle voidaan esittää seuraavasti.

04,0)1(,0 ⋅−⋅= ηnsuuntaaja SP  (3.16)

missä nS = suuntaajan nimellisteho
η = suuntaajan hyötysuhde

Tasa- ja vaihtosuuntaajien kuormitushäviökomponentin laskeminen yhdelle suuntaa-

jayksikölle voidaan esittää seuraavasti.

96,0)1()( 2
, ⋅−⋅⋅= ηnnsuuntaajak SSSP (3.17)

missä S = suuntaajan läpi kulkeva teho

Bipolaarijärjestelmässä molemmille jännitetasoille tarvitaan oma suuntaajayksikkö, jol-

loin tyhjäkäyntihäviöt ovat unipolaarijärjestelmään verrattuna kaksinkertaiset. Määritet-

täessä tyhjäkäyntihäviöteho suuntaajan nimellistehosta saadaan suurin mahdollinen arvo

vastaten huonointa mahdollista tilannetta. Todellisuudessa tyhjäkäyntihäviö on saatua

arvoa jonkin verran pienempi. (Salonen 2006)
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Kuormitushäviöitä laskiessa tulee huomioida bipolaarijärjestelmän kuormituksen ja-

kaantuminen eri jännitetasojen kesken. Mikäli kuormitus ei kuitenkaan jakaannu tasan

eri jännitetasoille, on kuormitushäviö määritettävä jännitetasoille erikseen.

3.1.3 Keskeytyskustannukset

Keskeytyksestä aiheutunutta haittaa arvioidaan KAH-arvojen avulla. Kyseiset arvot on

poimittu LTY:n ja TTY:n Energiamarkkinavirastolle (EMV) keväällä 2007 tekemästä

selvitysraportista, jossa tutkittiin valvontamallissa käytettävien keskeytystunnuslukujen

määrittämistä.

Viankorjauskustannukset vaihtelevat vikatyypistä ja johtorakenteesta riippuen (Kaarlela

2002). Tässä työssä viankorjauskustannukset on arvioitu siten, että maakaapelin vian-

korjauskustannus on kaksinkertainen ilmajohtoon verrattuna. Lisäksi KJ-ilmajohdon

viankorjauskustannus on arvioitu kaksinkertaiseksi PJ-ilmajohtoon verrattuna. KJ-

ilmajohdon viankorjauskustannuksena on käytetty alan raporteissa käytettyä arvoa.

Keskimääräiset keskeytysajat on määritetty ottamalla huomioon erottimien ja kauko-

ohjattavien erottimien määrä esimerkkiverkossa. Lisäksi haastattelemalla käyttöhenki-

lökuntaa saatiin arviot eri vaiheiden kestoista vian aikana. Näiden tietojen pohjalta on

määritetty keskimääräiseksi keskeytysajaksi 1 tunti sekä ilmajohdolle että maakaapelil-

le. Maakaapelin korjausaika on yleensä ottaen pidempi mutta alue, joka on viankorjauk-

sen aikana edelleen ilman sähköä, on niin pieni, että sen ei katsota merkittävästi vaikut-

tavan keskimääräiseen keskeytysaikaan.

Keskeytyksestä aiheutunut haitan kustannus KAHK  voidaan määritellä KAH-arvojen

avulla seuraavan yhtälön mukaisesti.

tKAHPflK vikaKAH ⋅⋅⋅⋅=                                              (3.18)

missä l = tarkasteltavan johtohaaran pituus

vikaf  = tarkasteltavan johto-osuuden vikataajuus

P = johtolähdön keskiteho
KAH = vikakeskeytyksen KAH-arvo
t = keskimääräinen viasta aiheutunut keskeytysaika
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Pikajälleenkytkennöistä aiheutunut haitta voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaisesti.

PJKPJKPJK KAHPflK ⋅⋅⋅=                                          (3.19)

missä PJKf  = pikajälleenkytkentöjen vikataajuus

PJKKAH = pikajälleenkytkennän KAH-arvo

Aikajälleenkytkennöistä aiheutunut haitta voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaisesti.

AJKAJKAJK KAHPflK ⋅⋅⋅=                                          (3.20)

missä AJKf  = aikajälleenkytkentöjen vikataajuus

AJKKAH = aikajälleenkytkennän KAH-arvo

Keskeytyskustannukset eivät riipu kuormituksen kasvusta neliöllisesti, joten nykyarvon

laskemiseksi käytetään yhtälön 3.3 diskonttauskerrointa κ , jonka 1ε :stä täytyy ottaa

neliöllisyys pois, jolloin 1ε  on seuraavanlainen

100
1

100
1

1 p

r

+

+
=ε                                                        (3.21)

Keskeytyskustannukset pitoajalta diskontattuna nykyhetkeen voidaan nyt saada seuraa-

van yhtälön mukaisesti.

( )AJKPJKKAHkesk KKKK ++⋅= κ                                         (3.22)

Viankorjauskustannukset voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaisesti.

vikavikavika kflK ⋅⋅=                                                (3.23)

missä vikaf  = tarkasteltavan johto-osuuden vikataajuus

vikak  = viankorjauskustannus per vika
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Koko pitoajan viankorjauskustannukset saadaan kertomalla viankorjauskustannukset

diskonttauskertoimella Yκ , joka ei riipu lainkaan kuormituksen kasvusta. Viankorjaus-

kustannukset voidaan laskea keskeytyskustannuksiin.

3.1.4 Ylläpitokustannukset

Verkon ylläpitokustannukset sisältävät johtokatujen raivauksesta, pylväiden lahotarkas-

tuksesta sekä muuntamoiden ja erottimien tarkastuksesta syntyvät kustannukset sekä

komponenttien määräaikaisista huoltotoimista syntyvät kustannukset. Muuntamoiden ja

erottimien ylläpitokustannukset on muutettu johtojen kanssa kilometrikustannuksiksi ja

laskettu keskijännitejohtojen ylläpitokustannusten kanssa yhteen.

Ylläpidon ja huollon tavoitteena on pitää sähköverkko teknisesti toimintakuntoisena

sekä turvallisuusmääräykset täyttävänä. Ylläpidon tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia

siitä, ettei verkostoa tarvitse uusia turhaan liian varhain ja ennen käyttöiän päättymistä.

Ennakkohuollon vaikutuksesta ylläpitokustannukset kasvavat, mutta vastaavasti keskey-

tys- ja viankorjauskustannukset alenevat. (LTY 2006)

Johtojen ylläpitokustannukset koko pitoajalta voidaan laskea seuraavan yhtälön mukai-

sesti.

Yylläpylläp klK κ⋅⋅=                                            (3.24)

missä l = tarkasteltavan johto-osuuden pituus

ylläpk  = johdon ylläpitokustannus kilometriä kohden

Yκ = diskonttauskerroin, joka ei riipu kuormituksen kasvusta

Suuntaajien kohdalla ylläpito- ja viankorjauskustannukset jätettiin huomioimatta, koska

ne arvioitiin pieniksi. Vaikka suuntaajien manuaaleissa on erilaisia huoltotoimenpiteitä

muutamien vuosien välein niin huoltotoimenpiteet jätetään tekemättä. Toimenpiteisiin

ryhdytään vasta, kun laite hajoaa. Tällöinkään ei tarvitse vaihtaa koko suuntaajaa vaan

osa komponenteista. Laskelmissa suuntaajien arvioitiin kestävän 15 vuotta, jonka jäl-

keen ne vaihdetaan uusiin. Näiden uusien suuntaajien arvioitiin kestävän pitoajan lop-

puun, koska tekniikka on kehittyy sinä aikana, kun ensimmäiset suuntaajat ovat verkos-

sa käytössä.



40

3.1.5 Yhteenveto laskentaparametreista

Taulukossa 3.3 on esitetty kootusti laskelmissa käytettävät parametrit.
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Taulukko 3.3.  Teknistaloudellisten tarkastelujen laskentaparametrit

Laskentaparametri Arvo

Pitoaika [a] 40
Tehonkasvuaika [a] 10
Vuotuinen tehonkasvuprosentti [%/a] 2
Laskentakorko [%] 6
Häviöiden huipunkäyttöaika (PJ-johdot) [h] 1000
Häviöiden huipunkäyttöaika (muuntajat ja KJ-johdot) [h] 2000
Tehokerroin 0,95
Häviöenergian hinta [€/kWh] 0,04
Kiskostojännite sähköasemalla [kV] 20,4
20/0,4 kV ja 1/0,4 kV muuntajan toisiojännite [kV] 0,4
20/1 kV muuntajan toisioännite [kV] 1
Sallittu jännitteenalenema asiakkaalla (muuntaja + verkko) [%] 7
Keskeytysaika, ilmajohto ja maakaapeli, keskimäärin [h] 1
KAH-arvo, pysyvät viat (EMV 2007) [€/kWh] 11,0
KAH-arvo, PJK (EMV 2007) [€/kW] 0,55
KAH-arvo, AJK(EMV 2007) [€/kW] 1,1
Viankorjauskustannukset
               -kj-ilmajohto [€/vika] 1640
               -kj-maakaapeli [€/vika] 3280
               -pj-ilmajohto [€/vika] 820
               -pj-maakaapeli [€/vika] 1640
Ylläpitokustannukset
               -kj-ilmajohtoverkko [€/km,a] 171
               -kj-maakaapeliverkko [€/km,a] 164
               -pj-ilmajohtoverkko [€/km,a] 33
               -pj-maakaapeliverkko [€/km,a] 8
Vikataajuus:

• Pysyvät viat
               -avojohto, maaseutu [kpl/100km,a] 5,74
               -avojohto, taajama [kpl/100km,a] 5,93
               -maakaapeli ja amka, (maaseutu ja taajama) [kpl/100km,a] 1,95
               -päällystetty avojohto [kpl/100km,a] 2,07

• PJK
               -maaseutu [kpl/100km,a] 41,34
               -taajama [kpl/100km,a] 23,24
               -päällystetty avojohto [kpl/100km,a] 8

• AJK
               -maaseutu [kpl/100km,a] 12,81
               -taajama [kpl/100km,a] 7,2
              -päällystetty avojohto [kpl/100km,a] 2
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3.2 Verkoston suunnitteluperusteet

Taajamien ulkopuolella pyritään käyttämään pääasiassa aukeille paikoille sijoitettuja

ilmajohtoja. Ilmajohtoja voidaan sijoittaa metsään ainoastaan siinä tapauksessa, että

muutoin se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai ei ole yksinkertaisesti mahdollista.

Tällöinkin johto pyritään sijoittamaan tien varteen. Kaapeliratkaisuja voidaan käyttää,

mikäli niiden rakentaminen on ilmajohtorakentamista kannattavampaa tai luotettavuus-

syistä perusteltua. Taajamiin rakennetaan ainoastaan maakaapeliverkkoa.

Aukeilla paikoilla pyritään käyttämään päällystämättömiä ilmajohtoja. Päällystettyjä

johtorakenteita käytetään tien reunassa metsässä. Aivan metsän keskellä käytetään pääl-

lystettyä johtoa tai tärkeimmissä johto-osuuksissa yleiskaapelia.

3.2.1 Lyhyesti maakaapeloinnista

Maakaapeleita käyttäen verkossa saavutetaan yleensä parempi käyttövarmuus. Kaapeli-

en vikataajuus on 20-50 % avojohtojen vikataajuudesta ja kaapeleiden hyvä käyttövar-

muus korostuu etenkin suurhäiriötilanteissa. Sääolosuhteista johtuvien keskeytysten lu-

kumäärä on jakeluverkoissa viime vuosina kasvanut. Ilmastonmuutoksen ennustetaan

lisäävän tuulisuutta ja ongelmat sähkönjakelussa mahdollisesti lisääntyvät. Pahiten on-

gelmat koskettavat maaseutuverkkoja, joissa siirtoetäisyydet ovat pitkiä ja johdot sijait-

sevat metsässä.

Vikojen tarkka paikallistaminen ja korjaaminen on kaapelivaihtoehdossa toisaalta hi-

taampaa. Keskijänniteverkoissa kaapeleiden käytössä on niiden kalliimman hinnan li-

säksi otettava huomioon niiden maasulkuvirtoja kasvattava vaikutus ja pitkien korjaus-

aikojen takia tarvittavat varayhteydet. Kaapeliverkon muunneltavuus on myös selvästi

vaikeampaa ja kalliimpaa kuin avojohtoverkon. Kaapeloinnin laajemman käytön edelly-

tyksenä onkin nykyistä edullisemman kaapelointitekniikan kehittäminen ja käyttäminen.

Maaperä asettaa rajat kaapelin auraamisen käyttöpotentiaalille. Auraus on kuitenkin

mahdollista lähes kaikkialle paitsi kivikkoiseen ja kallioiseen maaperään. (LTY 2006)
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3.3 Mitoitus

Asiakkaiden mitoitustehot on määritetty kuvan 3.1 kuvaajan mukaisesti. Kuvaajat on

esitetty 3x25 A, 3x35 A ja 3x63 A liittymille.
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Kuva 3.1.  Asiakkaiden mitoitustehot muuntopiirien asiakaslukumäärän funktiona eri kokoisille liit-
tymille. Käyrämuoto ottaa huomioon tehojen risteilyn.

Käyrän muoto ottaa huomioon tehojen risteilyn. Yksittäiselle 3x25 A liittymän asiak-

kaalle mitoitusteho on 10 kW. Asiakasmäärän ollessa 8 ja siitä yli on mitoitustehona

5 kW.

Johtojen ja kaapeleiden taloudellisten rajatehojen määrittämisessä käytetään kuvan 3.2

mukaista rajatehokuvajaa. Kuvaaja määrittää tässä esimerkkikuvassa rajatehon

400 VAC pienjännitemaakaapeleille, jonka ylittyessä kalliimman ja paksumman poik-

kipinnan käyttö tulee häviöiden takia edullisemmaksi kuin halvemman ja ohuemman

poikkipinnan.  Rajatehokäyrää ei pidä pitää ainoana mitoitustekijänä vaan mahdolli-

suuksien mukaan yhtenä ohjaavana osana mitoitusta. Tärkeämmät mitoitustekijät ovat

jännitteenalenema ja kuormitettavuus.
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Kuva 3.2.  Pienjännitemaakaapeleiden rajatehot kuormituksen kasvuprosentin funktiona.
(U = 400 VAC, tehonkasvuaika 10 a, pitoaika t = 40 a, korkokanta p = 6 %, häviöiden hui-
punkäyttöaika 1000 h, häviöenergian hinta 0,04 €/kWh, 4x25 mm2 8730 €/km, 4x50 mm2

11360 €/km, 4x95 mm2 14750 €/km, 4x185 mm2 22840 €/km. Hinnat sisältävät aurauksen.)

Muuntajien mitoituksessa käytetään kuvan 3.3 mukaista kuvaajaa. Kuvaajan perusteella

voidaan valita taloudellisesti edullisin 20/0,4 kV muuntaja. Hyppäys 200 kVA muunta-

jan käyrässä johtuu siirtymisestä 2-pylväsmuuntamoon. Muuntajat mitoitetaan enintään

1,5 kertaiseen kuormitukseen. 20/1 kV sekä 1/0,4 kV muuntajat mitoitetaan samanlais-

ten kuvaajien avulla. Tasasähköjärjestelmissä käytettävien muuntajien parametrien on

oletettu vastaavan 1 kV järjestelmän muuntajien arvoja.
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Kuva 3.3.  Muuntajien mitoituskäyrät. 200 kVA muuntajan kustannuskäyrän hyppäys johtuu siirtymi-
sestä 2-pylväsmuuntamoon. Muuntajat mitoitetaan enintään 1,5 kertaiseen kuormitukseen.

3.4 Laskentapohja

Työn teknistaloudellista analyysia varten rakentui Excel-laskentapohja, joka laskee ko-

konaiskustannukset pitoajalta erilaisille sähkönjakelujärjestelmävaihtoehdoille.  Työssä

keskitytään johtohaarojen tarkasteluun. Syöttämällä laskentaparametrit ja tiedot lasket-

tavasta haarasta laskentapohja laskee kokonaiskustannukset seuraaville yhdeksälle eri

kehitysvaihtoehdolle, joissa keskijänniteverkon osuus on joko ilmajohtoa tai maakaape-

lia. Pienjänniteverkko on laskelmissa oletuksen mukaan aina maakaapeloitu.

• 20 kV avoilmajohto

• 20 kV päällystetty ilmajohto

• 20 kV maakaapeli

• Unipolaari pj-ilmajohto

• Unipolaari pj-maakaapeli

• Bipolaari pj-ilmajohto

• Bipolaari pj-maakaapeli

• 1 kV pj-ilmajohto

• 1 kV pj-maakaapeli
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Laskentapohja laskee johtimissa, muuntajissa ja suuntaajissa tapahtuvat teho- ja jänni-

tehäviöt sekä kaikki näiden komponenttien häviö- ja investointikustannukset. Lisäksi

mukana ovat tietenkin keskeytys-, viankorjaus- sekä ylläpitokustannukset.

Laskentapohja mahdollistaa eri parametrien muutosten vaikutusten nopean tarkastelun

ja auttaa löytämään merkittävimmät parametrit, jotka vaikuttavat tasasähköjakelun kan-

nattavuuteen.

3.5 Verkkotietojärjestelmä

Fortum Sähkönsiirto Oy:lla on käytössään Tietoenator Oyj:n toimittama PowerGrid-

verkonhallintajärjestelmä, josta tässä työssä pohjana tarvittavat erilaiset verkkotiedot

saadaan. Kävi ilmi, että osa verkkotietojärjestelmässä olevista kuormituksista voi puut-

tua tai ne ovat hieman virheellisiä.
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4 MAASEUTUVERKKO

Työn tarkoituksena on tehdä tasasähköjakelun käyttöpotentiaalin määritys esimerkki-

verkoissa. Ensimmäisenä tarkastelukohteena on maaseutuverkko. Jotta tasasähköjakelun

ominaisuuksia sekä kustannuksia voitaisiin vertailla järkevästi, on vertailupohjaksi teh-

tävä esimerkkilaskelmat myös perinteisin menetelmin kehitetystä verkosta.

4.1 Esimerkkiverkon valintakriteerit

Työssä käytettävältä maaseutu-esimerkkiverkolta vaadittiin sijaintia maaseudulla sekä

olevan rakenteeltaan tyypillinen maaseutuverkko, jossa on runsaasti eripituisia keski-

jännitejohtohaaroja. Sopivaksi alueeksi osoittautui Someron ja Palman sähköasemien

syöttämät keskijännitejohtolähdöt Fortum Sähkönsiirto Oy:n lounaiselta jakelualueelta.

Someron sähköasema sijaitsee Palman sähköasemaan nähden toisella puolella Someron

kaupunkia mutta ovat varsin lähellä toisiaan.

4.2 Verkoston esittely

Palman sähköaseman tarkasteltavat kolme lähtöä on esitetty kuvassa 4.1. Someron kes-

kustaan menevät lähdöt Sairaala, Helsingintie sekä Laukamo on jätetty tarkasteluissa

huomioimatta.

Kuva 4.1.  Palman sähköaseman lähdöt. Tarkasteltavat lähdöt ovat Pitkäjärvi, Paltta sekä Torro.

Someron sähköaseman tarkasteltavat kuusi lähtöä on esitetty kuvassa 4.2. Someron kes-

kustaan menevä lähtö Keskusta on jätetty tarkasteluissa huomioimatta.
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Kuva 4.2.  Someron sähköaseman lähdöt. Lähtö Keskusta on jätetty tarkasteluissa huomioimatta.

Kuvista voidaan havaita esimerkkiverkossa olevan runsaasti keskijännitejohtohaaroja,

jotka ovat pääsääntöisesti pituudeltaan muutamasta sadasta metristä pariin kilometriin

yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Nämä keskijännitejohtohaarat ovat tässä työssä

tarkastelun kohteena.

Someron ja Palman sähköasemien tarkasteltavien lähtöjen tiedot on esitetty taulukossa

4.1. Huippuvirtojen avulla voitiin määrittää lähtöjen huipputehot. Kyseiset virta-arvot

on poimittu vuoden 2007 helmikuun pakkasien aikaan.
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Taulukko 4.1.  Someron ja Palman sähköasemien tarkasteltavien lähtöjen tiedot. Huipputehojen las-
kemiseen käytetyt virta-arvot on poimittu vuoden 2007 helmikuun pakkasilta.

Lähtö Laskennalli-
nen keskiteho

[kW]

Mitattu
huipputeho

[kW]

Pituus
[km]

Asiakkaita
[kpl]

Muuntajia
[kpl]

PAAJ08 PITKÄJÄRVI 550 920 35 310 30
PAAJ09 TORRO 660 1360 69 626 52
PAAJ10 PALTTA 730 1340 47 375 39
SOMJ01 SANDBERG 1400 2645 77 820 62
SOMJ05 HÄNTÄLÄ 1175 2230 51 425 44
SOMJ09 SYLVÄNÄLÄ 310 620 15 210 15
SOMJ10 TAMMELA 930 1790 64 628 54
SOMJ11 SOMERNIEMI 760 1490 78 643 58
SOMJ12 TALVISILTA 830 1586 74 565 58

Työssä on lähdetty liikkeelle tarkastelemalla esimerkkialueen keskijännitejohtohaarojen

pituuksia sekä niiden huipputehoja PowerGrid-verkonhallintajärjestelmässä.  Huippute-

hot on saatu skaalaamalla verkonhallintajärjestelmän kuormituksen vakiokertoimen

avulla verkostolaskennan johtolähtöjen huipputeho samaksi kuin mitatuista arvoista

saadut huipputehot. Tämä aiheuttaa osaltaan epätarkkuutta, koska kerroin nostaa kaik-

kia kuormituksia samalla kertoimella. Siksi osa muuntopiireistä saa suuremman ja osa

pienemmän huipputehon kuin mitä huipputeho oikeasti olisi.

Kuvassa 4.3 on esitetty tarkasteltavien keskijännitejohtohaarojen huipputehot johtohaa-

ran pituuden funktiona. Kuvassa on yhden tai useamman muuntopiirin sisältäviä keski-

jännitejohtohaaroja. Niiden keskijännitejohtohaarojen pisteet, joissa on kaksi tai useam-

pia muuntopiirejä, on ympyröity. Yhteensä keskijännitejohtohaarojen osuus esimerkki-

alueen 510 km kokonaisverkkopituudesta on noin 181 km. Yhden muuntopiirin sisältä-

vän keskijännitejohtohaaran keskimääräinen pituus on 0,6 km. Kaksi tai useamman

muuntopiirin sisältävien keskijännitejohtohaarojen keskimääräinen pituus on noin

1,9 km. Kaikki keskijännitejohtohaarat huomioiden, riippumatta muuntopiirien luku-

määrästä keskijännitejohtohaaralla, keskimääräinen johtohaaran pituus on esimerkki-

verkossa noin 0,9 km.
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Kuva 4.3.  Tarkasteltavien keskijännitejohtohaarojen pituudet johtohaaran tehon funktiona PowerGrid-
verkonhallintajärjestelmän antamien tietojen mukaan. Kuvassa on esitetty myös jako yhden
ja kahden tai useamman muuntopiirin sisältävien johtohaarojen välillä. Kahden tai useam-
man muuntopiirin sisältävien johtohaarojen pisteet on kuvassa ympyröity.

Verkonhallintajärjestelmästä kerättiin tiedot myös muuntopiirien asiakasmääristä. Ku-

vassa 4.4 on esitetty keskijännitejohtohaaran pituus muuntopiirien asiakasmäärän funk-

tiona. Kuvassa on vain yhden muuntopiirin sisältäviä keskijännitehaarajohtoja.

0

0,5

1

1,5

2

0 5 10 15 20 25 30

Asiakasmäärä [kpl/mp]

Pi
tu

us
 [k

m
]

PAAJ08

PAAJ09

PAAJ10

SOMJ01

SOMJ05

SOMJ09

SOMJ10

SOMJ11

SOMJ12

Kuva 4.4.  Keskijännitejohtohaarojen pituudet yhden muuntopiirin asiakasmäärän funktiona.

Kun tehdään oletus, että kaikki liittymät ovat 3x25 A liittymiä niin asiakasmäärätiedon

ja kuvan 3.1 mitoitustietojen avulla voidaan laskea johtohaaralle tietty mitoitusteho.
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Nämä mitoitustehot on esitetty kuvassa 4.5. Todellisuudessa useissa muuntopiireissä on

muutamia 3x35 A ja 3x63 A tai jopa isompiakin liittymiä. Nämä kasvattavat kuvassa

esitettyjä mitoitustehoja jonkin verran.
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Kuva 4.5.  Johtohaarojen pituudet tehon funktiona yhden muuntopiirin sisältävillä keskijännitejohto-
haaroilla. Oletetaan, että kaikki liittyjät ovat 3x25 A liittymiä ja mitoitusteho on määräyty-
nyt sen mukaisesti.

Kuvassa 4.6 on esitetty keskijännitejohtohaarojen pituudet tehon funktiona useita muun-

topiirejä sisältävillä keskijännitejohtohaaroilla.
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Kuva 4.6.  Johtohaarojen pituudet tehon funktiona useita muuntopiirejä sisältävillä keskijännitejohto-
haaroilla, kun kaikkien liittymien oletetaan olevan 3x25 A liittymiä.
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Esimerkkialueella on useassa kohtaa tilanne, jossa johtolähtö kulkee lähellä tietä mutta

ei kuitenkaan ole aivan tien varrella. Tätä havainnollistaa kuva 4.7. Siirtämällä sähkö-

linja tienvarteen osa johtohaaroista pitenee, osa lyhenee ja osa poistuu kokonaan.

Kuva 4.7.  Havainnollistava kuva johtolähtöjen runkojen sijaitsemisesta lähellä tietä metsässä tai pel-
lolla. Siirtämällä sähkölinja tienvarteen osa johtohaaroista pitenee, osa lyhenee ja osa pois-
tuu kokonaan.

4.3 Verkoston nykytila ja kehitysnäkymät

Valmista yleissuunnitelmaa alueelle ei ollut olemassa. Kehitysnäkymiä arvioitiin säh-

köasemien päämuuntajille vuoden 2007 alussa tehdyillä kuormitusennusteilla, jotka

ulottuivat aina vuoteen 2025. Kuormitusennusteet on tehty karkeasti arvioimalla ja

käyttämällä hyväksi tilastokeskuksen tilastoja energiankulutuksesta ja väestönkehityk-

sestä. Tilastokeskuksen sähkönkulutustilastoissa Suomen kokonaissähkönkulutuksen

nousu on viime vuosina ollut noin 2 % luokkaa vuosittain vuoden 2005 poikkeusvuotta

lukuun ottamatta (Til 2007a). Yksittäisiä suuria kuluttajia, esim. suuri kasvihuone, saat-

taa tarkasteltavalle alueelle tulla tarkastelujakson aikana mutta niiden ennustaminen on

vaikeaa ja ne pitää käsitellä tapauskohtaisesti.



53

Tilastokeskuksen väestöennusteet ennustavat, että väkiluku kasvaa etelässä ja pienenee

pohjoisessa. Suhteellisesti eniten väkiluvun ennustetaan kasvavan Ahvenanmaan, Pir-

kanmaan, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa. Niiden väkiluku olisi vuonna

2020 noin 10 prosenttia nykyistä suurempi. Aluekohtaisia vuoteen 2040 ulottuvia väes-

töennusteita tarkastellessa huomataan Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan

väestöennusteen olevan nouseva. Kuntakohtaisessa vuoteen 2025 ulottuvassa tarkaste-

lussa Someron väestöennuste on tosin hieman laskeva. Reilun 9000 hengen kunnan vä-

kiluku pienenee tänä aikana noin vajaalla 400 hengellä. On huomattava, että alue- ja

yhteiskuntapolitiikka tai taloudelliset tekijät voivat vaikuttaa merkittävästi kuntien väes-

tönkehitykseen lyhyelläkin aikavälillä, joten tilastokeskuksen väestöennusteita ei tule

tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä.  (Til 2007b)

Kuvassa 4.8 on esitetty Someron ja Palman sähköasemien päämuuntajien tehoennusteet

vuodelle 2025 asti.
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Kuva 4.8.  Someron ja Palman sähköasemien päämuuntajien tehoennusteet vuodelle 2025 asti. Some-
ron päämuuntajan nimellisteho on 16 MVA, joten muuntaja käy nyt noin nimellistehollaan.
Palman sähköaseman päämuuntajan nimellisteho on 25 MVA.

Someron päämuuntajan nimellisteho on 16 MVA, joten muuntaja käy nyt noin nimellis-

tehollaan. Muuntajan kuormitusprosentti on vuoden 2007 alussa 98,1 %, joten vaihto
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suurempaan on ajankohtainen lähiaikoina. Palman sähköaseman päämuuntajan nimellis-

teho on 25 MVA ja kuormitusprosentti vuoden 2007 alussa 52,8 %.

4.4 Yleisiä periaatteita

Esimerkkiverkolle tehdään erilaisia tarkasteluja, joissa lähdetään siitä olettamuksesta,

että pienjänniteverkko maakaapeloidaan kaikissa tarkasteluissa. Tarkasteluissa tutkitaan

myös vanhan KJ-johdon soveltuvuutta tasasähkökäyttöön.

Työssä tutkitaan myös johtolähdön KJ-runkojohdon kaapeloinnin sekä yleisesti haja-

asutusalueen maakaapeloinnin vaikutuksia. Tämä vaikuttaa siten, että KJ-runkojohdon

paikka todennäköisesti useassa kohtaa siirtyy metsästä tienvarteen tai muuhun sopivaan

paikkaan. Tällöin osa johtohaaroista pitenee, osa lyhenee merkittävästi ja osa poistuu

kokonaan. Kaikki runkojohdolla tapahtuvat ilmiöt, esim. vikakeskeytykset, vaikuttavat

samalla tavalla kaikkiin saman runkojohdon haarajohtoihin niillä käytettävästä teknii-

kasta riippumattomasti. Kun runkojohto on kaapeloitu, vähenevät runkojohdon aiheut-

tamat viat huomattavasti.

Jos johtohaaran runkona on ilmajohto ja pienjänniteverkko on ilmakaapelia, voidaan

jännitetasona käyttää unipolaarijärjestelmässä 1400 VDC. Jos johtohaaran runkona on

maakaapeli tai pienjänniteverkko on maakaapeloitu, voidaan jännitetasona käyttää aino-

astaan 900 VDC unipolaarijärjestelmässä.

Verkoston rakentamiskustannuksia tarkastellessa täytyy huomioida uuden johdon ra-

kentamisen ja vanhan johdon saneerauksen tuomat erot. Saneerattaessa johto uuteen

paikkaan, täytyy vanhan johdon purkukustannukset ottaa huomioon. Käytettäessä van-

haa linjakatua saneerauksen yhteydessä ja järjestelmä muutetaan tasasähköjärjestelmäk-

si niin käytännössä pylväät uusitaan ja vanha johto kerätään pois pienjännitejohdon alta.

Jos perinteisessä 20/0,4 kV järjestelmässä saneerauksen yhteydessä vain pylväät vaihde-

taan huomioidaan vain pylväiden vaihtokustannukset. Saneerattaessa johto maakaape-

liksi vanha linja puretaan. Maakaapelilla täytyy ottaa huomioon kaivuu- ja aurauskus-

tannukset, jotka riippuvat kohteen maan laadusta. Kovin kivinen maaperä ei sovellu au-
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raukseen. Tässä työssä oletetaan aurauksen olevan ensisijainen käytettävä menetelmä.

Aurauksen hinnaksi on arvioitu 2000 €/km.

4.5 Case 1

Tarkastellaan kuvan 4.9 keskijännitejohtohaaraa ja sen päässä olevaa muuntopiiriä, jos-

sa on 6 asiakasta (3x25 A). Johtohaaran pituus on 0,85 km ja pisimmän pienjännitejoh-

tohaaran pituus on noin 740 m. Pienjänniteverkon yhteismitta on noin 2 km. Johtoläh-

dön keskiteho on 660 kW. Keskijännitejohtohaaran mitoitustehoksi on määritetty

39 kW kuvan 3.1  mukaisesti.

Kuva 4.9.  Keskijännitejohtohaara, jonka päässä olevassa muuntopiirissä on 6 asiakasta (3x25 A).
Keskijännitejohtohaaran pituus on 0,85 km ja pisimmän pienjännitejohtohaaran pituus on
noin 730 m. Pienjänniteverkon yhteismitta on noin 2 km.  Keskijännitejohtohaaran mitoi-
tustehoksi on määritetty 39 kW.

Laajempia kehittämistarkasteluja tehtäessä olisi tarpeellista huomioida myös kohdetta

ympäröivät keskijännitejohtohaarat ja muuntopiirit. Liian suppean kehittämistarkastelun

myötä verkkoon voi muodostua epätaloudellisia ratkaisuja. Nyt yksinkertaistuksen

vuoksi tarkastellaan ainoastaan yhtä johtohaaraa ilman kohdetta ympäröiviä muuntopii-

rejä ja asiakkaita.
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4.5.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin

Perinteisin menetelmin jakeluverkon kehittäminen on tuttua ja turvallista, koska näin

verkkoja on rakennettu jo vuosikymmeniä. Lähdetään liikkeelle oletuksesta, että kysei-

nen muuntopiiri ja keskijännitejohtohaara rakennetaan  uutena kuvan 4.10 mukaisesti.

Johtohaara kulkee peltoalueen poikki, joten johtimena voidaan käyttää siten avojohtoa.

Avojohdoksi valitaan  rajatehokäyrien perusteella sparrow. Terminen kuormitettavuus

ei ylity näillä tehoilla.

Kuva 4.10.  Uusi haarajohto avojohdolla rakennettuna tien varteen ja aukealle. Muuntopiirin pienjänni-
tejohdot on maakaapeloitu ja kulkevat tien varressa mahdollisuuksien mukaan. Maakaape-
loidessa keskijännitejohtohaara käytetään samaa reittiä kuin avojohdolla.

Muuntajan valinta toteutetaan kuvan 3.3 kuvaajan perusteella. Mitoitusteho on 39 kW,

jolloin taloudellisin muuntaja on 50 kVA muuntaja. Muuntajalle tuleva teho pitoajan

lopussa on noin 47 kW, kun tehon oletetaan kasvavan 10 vuoden ajan 2 %/a.  Muunta-

jassa syntyvä jännitteenalenema on alussa 2,6 %. Muuntamorakenne on

1-pylväsmuuntamo.

Pienjänniteverkossa on kaksi haaraa joissa on vain yksi asiakas. Näiden mitoitustehona

käytetään 10 kW mitoituskuvaajan mukaisesti. Kahden muun haaran mitoitustehona

käytetään 18,4 kW huomioiden kahden asiakkaan tehojen risteily. Pienjännitehaaroille
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saadaan maakaapeleiden poikkipinnoiksi  25-95 mm2. Johdon päissä asiakkaille haarau-

dutaan pienemmillä poikkipinnoilla Maakaapeliverkossa terminen kuormitettavuus on

tärkein huomioon otettava tekijä. Suurin jännitteenalenema asiakkaalla on 7 % ottaen

huomioon muuntajan ja verkon jännitteenalenemat.

Maakaapeloidessa KJ-johtohaara valitaan maakaapelin poikkipinnaksi 50 mm2. Poikki-

pinta on määritetty edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Investointikustannus on

paljon suurempi kuin avojohdolla. Maakaapeloidessa keskijänniteverkko voidaan en-

simmäiselle asiakkaalle menevä pienjännitekaapeli asentaa samalla kertaa, jolloin sääs-

tetään aurauskustannuksissa. Taulukossa 4.2 on esitetty perinteisin menetelmin kehite-

tyn verkon komponenttikoot.

Taulukko 4.2.  Perinteisissä menetelmissä käytetyt komponenttikoot taulukoituna. Jännitteenalenema
tarkoittaa suurinta jännitteenalenemaa asiakkaalla ottaen huomioon verkon ja muunta-
jan jännitehäviöt.

Komponentti 20 kV avo-
johto

20 kV päällystetty ilmajohto 20 kV maakaapeli

Muuntaja 20/0,4 kV  [kVA] 50 50 50
Keskijännitejohto/-kaapeli  [mm2] 39,5 62 50
Pienjännitekaapelit [mm2] 4x25-4x95 4x25-4x95 4x25-4x95

Jännitteenalenema [%] 7 7 7

Taulukossa 4.3 on esitetty kustannukset perinteisin menetelmin kehitetylle verkolle 40

vuoden tarkasteluajalta.

Taulukko 4.3.  Kustannukset perinteisillä menetelmillä 40 vuoden tarkasteluajalta. Kohta muut sisältää
johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankorjauskustannukset.

Kustannuskomponentti 20 kV avojohto 20 kV päällystetty ilmajohto 20 kV maakaapeli

Investointi
• KJ-ilmajohto/kaapeli 15 759 22 542 29 886
• PJ-ilmajohto/kaapeli 22 941 22 941 22 941
• Muuntaja 6 780 6 780 6780

Häviöt
• Ilmajohto/kaapeli 1 323 1 322 1 322
• Muuntaja 1 714 1 714 1 714

Keskeytyskustannukset 10 971 3 223 2 354
Muut 4 571 3 801 4 096

Yhteensä 64 062 62 325 69 094
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Taulukossa on huomioimisen arvoista avojohtoratkaisun suuri keskeytyskustannus sekä

maakaapeliratkaisun suuri investointikustannus. Avojohtoratkaisun keskeytyskustan-

nukset ovat 79 % korkeammat kuin maakaapeliratkaisulla kun taas KJ-maakaapelin

kustannus on 47 % korkeampi kuin KJ-avojohdon kustannus.

4.5.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen

Johtohaaran alkupäähän tarvitaan 50 kVA:n 20/1 kV muuntaja, joka muuntaa jännitteen

sopivaksi tasasuuntaajalle, joka taas muuttaa 1 kV vaihtojännitteen tasajännitteeksi. Ta-

sasuuntaajan (AC/DC) koko on 50 kVA (2000 €/kpl). Tasajännitetaso on unipolaarijär-

jestelmässä pienjänniteverkon maakaapeloinnin takia 900 VDC. Bipolaarijärjestelmässä

jännitetaso on ± 750 VDC. Bipolaariratkaisussa tasasuuntaajia tarvitaan kaksi, yksi mo-

lemmille jännitetasoille. Johtohaara tasasähköjärjestelmällä toteutettuna näyttää seuraa-

van kuvan 4.11 mukaiselta.

Kuva 4.11.  Johtohaaran toteuttaminen tasasähköjärjestelmällä maakaapeloidessa johtohaaran sekä run-
kojohto että pienjänniteverkko kokonaan. Johtohaaran alkupäähän tulee 20/1 kV muuntaja
ja tasasuuntaaja (AC/DC). Jokaisella asiakkaalla on oma vaihtosuuntaaja (DC/AC). Johto-
haaran rungon ollessa ilmajohtoa käytetään samaa reittiä.

Hyödyntämällä tasasähköjakelua jakeluverkon kehittämisessä voidaan verkossa käyttää

pienjännitejohtoja- ja kaapeleita. Unipolaarijärjestelmän tasasuuntaajalta lähtevän ilma-
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johdon poikkipinnaksi tulee AMKA 3x35+50 mm2. Johto voisi olla myös AMKA

16 mm2 mutta kyseinen poikkipinta ei kuulu FSS:n käytettävien johtimien sarjaan sekä

käytettävä EMV:n hintataulukko määrittelee AMKA 16 mm2 poikkipintaiset vain 10 €

edullisemmaksi kilometriltä kuin poikkipinnan AMKA 35 mm2. Myös bipolaarijärjes-

telmän ilmajohdoksi valikoituu samainen AMKA 3x35+50 mm2 ilmajohto. Kolmen eri

jännitetason takia jätetään yksi johdin neljästä käyttämättä. Johtimet on kytketty kappa-

leessa 2.2.3 Kaapelit ja johdot kuvatulla tavalla. Kun tasasuuntaajalta lähtevä haaran

runkojohto on maakaapelia niin valitaan poikkipinnaksi 4x25 mm2 sekä uni- että bipo-

laarijärjestelmässä.

Kaikkien pienjänniteverkon haarojen pienjännitemaakaapeleiden poikkipinnaksi vali-

taan sekä unipolaari- että bipolaarijärjestelmässä 4x25 mm2. On huomattava, että asia-

kashaarat on bipolaarijärjestelmässä toteutettu unipolaarisesti eli toisen navan ja nollan

väliltä. Lisäksi kuormitus on pyritty jakamaan runkojohdossa kummankin navan kesken

tasan. Suurin jännitteenalenema järjestelmissä ennen asiakkaan vaihtosuuntaajaa

(DC/AC) on noin 7-10 % ottaen huomioon verkon ja muuntajan jännitehäviöt. Tästä

jännitetasosta saadaan tasasuuntaajalla täysimääräinen 230/400 VAC jännite.  Kuormi-

tettavuus johdoilla ja kaapeleilla ei ylity.

Vaihtosuuntaajina käytetään 10 kVA kokoisia yksiköitä ja jokaisella asiakkaalla

(3x25 A) on oma vaihtosuuntaajansa (800 VDCà400 VAC, 2000 €/kpl). Tarkastelu-

jakson aikana vaihtosuuntaajat vaihdetaan kerran 15 vuoden kuluttua asennuksesta.

Tämän jälkeen niiden arvioidaan kestävän tarkastelujakson loppuun. Suuntaajien ylläpi-

to- ja viankorjauskustannuksien arvioidaan olevan nolla tai hyvin vähäiset.

Tasasähköjärjestelmässä perinteisen pienjänniteverkon pituus voi lyhentyä, koska asi-

akkaalle menevän johtohaaran ei tarvitse tulla perinteisen verkon mallin mukaisesti

muuntajalta asti vaan sen voi ottaa heti tasasuuntaajan jälkeiseltä johto-osuudelta. Tätä

havainnollistaa kuva 4.11. Ensimmäiselle asiakkaalle syöttöjohto on perinteiseen

20/0,4 kV järjestelmään verrattuna noin 0,5 km lyhempi, koska johdon ei tarvitse tulla

20/0,4 kV järjestelmän mukaisesti muuntajalta asti, vaan syöttö on otettu tasasuuntaajan



60

jälkeiseltä johto-osalta. Muut perinteisen pienjänniteverkon haarojen pituudet pysyvät

ennallaan.

Taulukossa 4.4 on esitetty tasasähköjärjestelmissä käytetyt komponenttikoot.

Taulukko 4.4.  Tasasähköjärjestelmissä käytetyt komponenttikoot taulukoituna. Johtohaaran runko on
joko ilmajohtoa tai maakaapelia. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu kaikissa järjes-
telmissä. Jännitteenalenema tarkoittaa järjestelmien suurinta jännitteenalenemaa ennen
asiakkaan vaihtosuuntaajaa (DC/AC) ottaen huomioon verkon ja muuntajan jännitehä-
viöt.

Komponentti Unipolaari
900 VDC

pj-ilmajohto

Unipolaari
900 VDC

pj-maakaapeli

Bipolaari
± 750 VDC
pj-ilmajohto

Bipolaari
± 750 VDC

pj-maakaapeli

Runkojohto [mm2] 3x35+50 4x25 3x35+50 4x25
Pienjännitekaapeli [mm2] 4x25 4x25 4x25 4x25
20/1 kV muuntaja [kVA] 50 50 50 50
Tasasuuntaaja [kVA] 50 50 50 50
Vaihtosuuntaaja [kVA] 10 10 10 10

Jännitteenalenema [%] 8 10 7 8

Taulukossa 4.5 on esitetty kustannukset eri tasasähköjärjestelmille 40 vuoden tarkaste-

lujakson ajalta.

Taulukko 4.5.  Kustannukset tasasähköratkaisuille 40 vuoden tarkasteluajalta. Johtohaaran runko on
joko ilmajohtoa tai maakaapelia. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu kaikissa järjes-
telmissä. Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankorjauskustan-
nukset sekä suojauspaketit.

Kustannuskomponentti Unipolaari
900 VDC

pj-ilmajohto

Unipolaari
900 VDC

pj-maakaapeli

Bipolaari
± 750 VDC
pj-ilmajohto

Bipolaari
± 750 VDC

pj-maakaapeli

Investointi
• Ilmajohto/kaapeli 23 793 20 393 23 793 20 393
• Muuntaja 6 780 6 780 7 674 7 674
• Tehoelektroniikka 19 842 19 842 22 676 22 676

Häviöt
• Ilmajohto/kaapeli 2 709 3 681 2 026 2 650
• Muuntaja 1 715 1 715 1 715 1 715
• Tehoelektroniikka 5 135 5 135 4 498 4 498

Muut 2 120 2 005 2 720 2 605

Yhteensä 62 095 59 551 65 103 62 212
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4.5.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä

1 kV eli 20/1/0,4 kV järjestelmässä tarvitaan 2 muuntajaa. Jännitteeneleneman takia

käytetään 100 kVA kokoisia 20/1 kV ja 1/0,4 kV muuntajia. Ilmajohtona 1 kV osuudel-

la käytetään AMKA 3x120+95 mm2. Kun runkojohto on kaapeloitu, käytetään

4x185 mm2 pienjännitemaakaapelia. Muuntopiirin haarajohdot on maakaapeloitu sekä

ilmajohto että maakaapeliratkaisussa. Maakaapeleina on käytetty kuvassa 4.12 esitettyjä

poikkipintoja. Pienjännitehaaroissa maakaapelina voisi käyttää poikkipintaa

4x185 mm2, jolloin  jännitteenalenema saataisiin kuriin mutta kaapelin hinta nousee ra-

justi kasvattaessa poikkipinnan kokoa 4x95 mm2à 4x185 mm2. Muuntajakoon korot-

taminen 100 kVA muuntajaan on halvempi vaihtoehto ja koko muuntopiirin jänniteta-

soa saadaan parannettua. Suurin jännitteenalenema on noin 7 % huomioiden verkko ja

muuntajat.

.
Kuva 4.12. 1 kV järjestelmä toteutettuna maakaapeloimalla. Maksimijännitteenalenema on 7 %

huomioiden verkko ja muuntajat.

On huomioitava, ettei verkkomuoto ole 1 kV kannalta optimoitu. Kuten jo aiemmin

mainittiin, on syytä huomioida myös ympäröivät muuntopiirit ja johtolinjat. 1 kV tapa-

uksessa pitkiä 400 VAC verkkoja syytä välttää ja 1/0,4 kV muuntajan paras sijoitus-

paikka lähes aina muualla, kuin vanhan 20/0,4 kV koneen kohdalla.
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Taulukossa 4.6 on esitetty 1 kV järjestelmässä käytetyt komponenttikoot taulukoituna.

Taulukko 4.6.  1 kV järjestelmässä käytetyt komponenttikoot taulukoituna. Johtohaaran runko eli 1 kV
osuus on joko ilmajohtoa tai maakaapelia. 400 VAC verkon osuus on maakaapeloitu
kummassakin tarkastelussa. Jännitteenalenema tarkoittaa suurinta jännitteenalenemaa
asiakkaalla ottaen huomioon verkon ja muuntajan jännitehäviöt.

Komponentti 1 kV ilmajohto 1 kV maakaapeli

Muuntaja 20/1 kV [kVA] 100 100
Muuntaja 1/0,4 kV [kVA] 100 100
1 kV johto/kaapeli [mm2] 3x120+95 4x185
400 VAC maakaapeli [mm2] 4x25-4x95 4x25-4x95

Jännitteenalenema [%] 6 6

Taulukossa 4.7 on esitetty 1 kV järjestelmän kustannukset 40 vuoden tarkasteluajalta

ilmajohto sekä maakaapeliratkaisuissa.

Taulukko 4.7.  1 kV järjestelmän kustannukset 40 vuoden tarkasteluajalta. Johtohaaran runko eli 1 kV
osuus on joko ilmajohtoa tai maakaapelia. 400 VAC verkon osuus on maakaapeloitu
kummassakin tarkastelussa. Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja
viankorjauskustannukset sekä suojauspaketit.

Kustannuskomponentti 1 kV ilmajohto 1 kV maakaapeli

Investointi
• Johto/kaapeli (1kV) 15 181 19 108
• Maakaapeli (0,4 kV) 23 656 23 656
• Muuntajat 14 358 14 358

Häviöt
• Johto/kaapeli 1 643 1 458
• Muuntajat 3 942 3 942

Muut 2 407 2 292

Yhteensä 61 887 63 653
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4.5.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu

Kuvassa 4.13 on esitetty pylväskuvaajana edellä kuvatun mukaisesti rakennettujen joh-

tohaarojen kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta.
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Kuva 4.13.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmillä. Johtohaaran runko on toteu-
tettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina. Keski-
jännitejohtohaaran pituus on 0,85 km, mitoitusteho 39 kW sekä muuntopiirissä 6 asiakasta
(3x25 A). Muuntopiirin pisin pienjännitehaara on 0,73 km pienjännitejohtojen yhteismitan
ollessa 2 km. Kohta muut sisältää johtojen ja maakaapeleiden viankorjaus- ja ylläpitokus-
tannukset sekä suojauspaketit.

Voidaan havaita, että kustannukset ovat lähes saman suuruiset järjestelmästä riippumat-

ta. Perinteisen 20/0,4 kV ja tasasähköjärjestelmän ilmajohtojen ja maakaapeleiden in-

vestointikustannusten suuri ero johtuu siitä, että tasasähköjärjestelmissä voidaan käyttää

kauttaaltaan poikkipinnaltaan pieniä pienjänniteilmajohtoja ja -maakaapeleita. Lisäksi

pienjänniteverkon pituus on lyhyempi kuin perinteisellä 20/0,4 kV tai 1 kV ratkaisulla.

1 kV järjestelmässä voidaan myös käyttää pienjännitejohtoja mutta muuntopiirin johto-

jen jännitteenalenemien takia  johtojen poikkipinnat ja muuntajien koko ovat suurempia

ja kustannuksiltaan kalliimpia. Esimerkiksi maakaapeli-investointi on 20/0,4 kV maa-

kaapeliratkaisussa noin 61 % kalliimpi ja 1 kV maakaapeliratkaisussa noin 52 % kal-

liimpi kuin unipolaarisessa DC-maakaapeliratkaisussa.
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Tasasähköjärjestelmässä on suuremmat johtojen häviöt kuin muissa ratkaisuissa. Tämä

selittyy matalampien jännitetasojen käytöstä. 1 kV järjestelmässä taas muuntajahäviöt

ovat suurimmat, koska tarvitaan kaksi muuntajaa.

Keskeytyskustannukset ovat merkittävässä osassa perinteisessä 20/0,4 kV ilmajohtorat-

kaisussa. Niitä voidaan pienentää käyttämällä päällystettyä johdinta tai maakaapeloi-

malla. Tasasähkö- ja 1 kV järjestelmissä keskeytyskustannuksia ei otettu huomioon,

koska järjestelmät muodostavat oman suojausalueensa. Vikatapauksessa keskeytys nä-

kyy ainoastaan kyseisen muuntopiirin asiakkaille eikä muualla verkossa. Tällöin kes-

keytyskustannus on niin pieni verrattuna 20/0,4 kV ilmajohtoratkaisuun, että se jätettiin

huomioimatta.

4.5.5 Muutosten vaikutukset

Jos koko johtolähtö kaapeloitaisiin niin se sijoitettaisiin tien varteen. Lähin iso tie, jota

myötäillen johtolähdön runko nykyisin kulkee, on tämän esimerkkihaaran kohdalla noin

500 metrin päässä nykyisestä linjauksesta. Keskijännitejohtohaara näyttäisi seuraavan

kuvan 4.14 mukaiselta, jos koko johtolähtö olisi maakaapeloitu ja siirretty tien varteen.

Kuva 4.14.  Keskijännitejohtohaaran toteuttaminen tasasähköjärjestelmällä, kun koko johtolähtö on
maakaapeloitu ja siirretty tien varteen. Haarajohto pitenee noin 500 metriä.
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Kuvassa 4.15 on esitetty johtohaaran kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta tapa-

uksessa, jossa koko keskijännitejohtolähtö on maakaapeloitu ja siirretty tien varteen.
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Kuva 4.15.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmille, kun johtolähdön runko siirre-
tään tienvarteen ja johtohaara pitenee noin 1,4 km mittaiseksi. Johtohaaran runko on toteu-
tettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina. Kohta
muut sisältää johtojen ja maakaapeleiden viankorjaus- ja ylläpitokustannukset sekä suo-
jauspaketit.

Kuvasta voidaan havaita keskeytyskustannusten nousevan perinteisillä 20/0,4 kV järjes-

telmillä. Johtojen ja kaapeleiden poikkipinnat suurenevat osittain ainoastaan 1 kV jär-

jestelmällä 400 VAC verkossa, jotta pysytään 7 % jännitteenalenemarajoissa. Tasasäh-

köjärjestelmillä jännitteenalenemat ovat noin 8-12 % paikkeilla.  20/0,4 kV järjestelmi-

en jännitteenalenemissa ei oleellista muutosta.

Jos muuntopiiri sijaitsisi johtolähdön rungolla eli keskijännitejohtohaaraa ei olisi niin

kokonaiskustannukset pitoajalta olisivat kuvan 4.16 mukaiset. Johtojen investointikus-

tannukset ovat ainoastaan pienjännitteverkon maakaapelikustannuksia. Keskeytyskus-

tannukset ja kalliin keskijännitejohdon rakentamiskustannukset pienenevät merkittävästi

ja perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän kannattavuus paranee.
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Kuva 4.16.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmillä, jos esimerkkimuuntopiiri
sijaitsisi johtolähdön rungolla, jolloin johtohaaraa ei muodostu. Johtohaaran runko on to-
teutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina. Koh-
ta muut sisältää johtojen ja maakaapeleiden viankorjaus- ja ylläpitokustannukset sekä suo-
jauspaketit.

4.6 Case 2

Tarkastellaan erästä toista kuvassa 4.17 esitettyä keskijännitejohtohaaraa ja sen päässä

olevaa muuntopiiriä. Keskijännitehaarajohdon pituus on 1,4 km ja pienjänniteverkkoa

on yhteensä 1,38 km pisimmän haaran ollessa 780 m. Asiakkaita muuntopiirissä on

5 kpl ja kaikki ovat 3x25 A liittymiä. Mitoitustehoksi keskijännitejohtohaaralle tulee

siten noin 35 kW. Tässäkään esimerkkikohteessa ei tarkastella kohteen ympärillä olevaa

verkkoa laajemmassa mittakaavassa vaan keskitytään ainoastaan yhteen johtohaaraan

esimerkin muodossa.
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Kuva 4.17.  Yhden muuntopiirin sisältävä esimerkkijohtohaara., jonka pituus on 1,4 km. Muuntopiirissä
on 5 asiakasta (3x25 A). Pienjänniteverkkoa on yhteensä 1,38 km ja pisin pienjännitehaara
on 780 m. Johtohaaran mitoitustehona käytetään 36 kW.

4.6.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin

Saneerattaessa keskijännitejohtohaara siirtyisi johtoreitti tienvarteen kuvan 4.18 esittä-

mällä tavalla. Lisäksi pienjänniteverkko maakaapeloitaisiin. Sekä ilmajohto- että maa-

kaapeliratkaisut kulkisivat samaa reittiä. Keskijännitejohtohaara pitenee noin 250 m uu-

den johtoreitin myötä. Keskijännitehaarajohdon tienvarteen siirtämistä ei olla huomioitu

vikataajuuksissa, sillä välttämättä vikataajuus ei pienene varsinkaan silloin jos tie on

kovin kapea ja avojohdolle ollaan jouduttu tekemään johtokatu. Johtokadun varrelle

jääneet puut kaatuvat ainakin alussa helpommin kuin sellaiset puut, jotka ovat olleet

aukean laidalla vuosia.
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Kuva 4.18.  Keskijännitehaaran ja pienjännitehaarojen uudet reitit saneerattaessa. Maakaapeloidessa
keskijänniteverkko käytetään myös samaa reittiä. Keskijännitehaara pitenee noin 250 met-
riä siirrettäessä linja tien varteen. Pienjänniteverkko ei oleellisesti pitene.

Edellisessä esimerkissä kuvattujen periaatteiden mukaisesti on määritetty taloudelli-

simmat ja tekniset reunaehdot täyttävät johtojen poikkipinnat. Taulukossa 4.8 on esitet-

ty käytetyt komponenttikoot perinteisin menetelmin kehitetyssä verkossa.

Taulukko 4.8.  Käytetyt komponenttikoot taulukoituna perinteisin menetelmin kehitetyssä verkossa.
Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko
on maakaapeloitu aina. Jännitteenalenema tarkoittaa suurinta jännitteenalenemaa asiak-
kaalla ottaen huomioon verkon ja muuntajan jännitehäviöt.

Komponentti 20 kV avo-
johto

20 kV päällystetty ilmajohto 20 kV maakaapeli

Muuntaja 20/0,4 kV  [kVA] 50 50 50
Keskijännitejohto/-kaapeli  [mm2] 39,5 62 50
Pienjännitekaapelit [mm2] 4x25-4x95 4x25-4x95 4x25-4x95

Jännitteenalenema [%] 6 6 6

Kustannukset perinteisin menetelmin kehitetystä keskijännitejohtohaarasta on esitetty

taulukossa 4.9. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu kaikissa tapauksissa.
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Taulukko 4.9.  Kustannukset perinteisin menetelmin kehitetyssä verkossa 40 vuoden tarkasteluajalta.
Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko
on maakaapeloitu aina. Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankor-
jauskustannukset.

Kustannuskomponentti 20 kV avojohto 20 kV päällystetty ilmajohto 20 kV maakaapeli

Investointi
• KJ-ilmajohto/kaapeli 32 445 46 410 61 530
• PJ-ilmajohto/kaapeli 16 464 16 464 16 464
• Muuntaja 6 780 6 780 6 780

Häviöt
• Ilmajohto/kaapeli 1 123 1 120 1 121
• Muuntaja 1 547 1 547 1 547

Keskeytyskustannukset 22 589 6 636 4 846
Muut 7 808 6 223 2 345

Yhteensä 88 758 85 182 99 120

Taulukossa on jälleen huomion arvoista avojohtoratkaisun suuri keskeytyskustannus

sekä maakaapeliratkaisun suuri investointikustannus.

4.6.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen

Tasasähköjakelua hyödyntävä ratkaisu on esitetty kuvassa 4.19. Johtoreitti kulkisi tien

varressa kun johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pien-

jänniteverkko on aina maakaapeloitu. Johtimet on kytketty kappaleessa 2.2.3 Kaapelit

ja johdot kuvatulla tavalla.

Johtohaaran alkuun on sijoitettu 20/1 kV muuntaja muuntamaan jännite tasasuuntaajalle

(AC/DC) sopivaksi. Tasasuuntaaja (50 kVA) on joko unipolaarinen tai bipolaarinen.

Vaihtosuuntaajina (DC/AC) käytetään sekä unipolaari- että bipolaarijärjestelmissä

10 kVA kokoisia unipolaarivaihtosuuntaajia (800 VDCà400 VAC, 2000 €/kpl), sillä

asiakasliitynnät on tehty unipolaarisesti kummassakin järjestelmässä. Tarkastelujakson

aikana vaihtosuuntaajat vaihdetaan kerran 15 vuoden kuluttua asennuksesta. Tämän jäl-

keen niiden arvioidaan kestävän tarkastelujakson loppuun.
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Kuva 4.19.  Tasasähköjakelua hyödyntävä maakaapeliratkaisu. Vanhan keskijännitejohtohaaran alkuun
on sijoitettu 20/1 kV muuntaja, joka muuntaa jännitteen sopivaksi tasasuuntaajalle
(AC/DC). Vaihtosuuntaus tapahtuu jokaisella asiakkaalla omalla vaihtosuuntaajalla
(DC/AC).

Taulukossa 4.10 on esitetty käytetyt komponenttikoot tasasähköjärjestelmille.

Taulukko 4.10.  Käytetyt komponenttikoot taulukoituna. Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajoh-
tona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina. Jännitteenalenema
tarkoittaa järjestelmien suurinta jännitteenalenemaa ennen asiakkaan vaihtosuuntaajaa
(DC/AC) ottaen huomioon verkon ja muuntajan jännitehäviöt.

Komponentti Unipolaari
900 VDC

pj-ilmajohto

Unipolaari
900 VDC

pj-maakaapeli

Bipolaari
± 750 VDC
pj-ilmajohto

Bipolaari
± 750 VDC

pj-maakaapeli

Runkojohto [mm2] 3x35+50 4x50 3x35+50 4x25
Pienjännitekaapeli [mm2] 4x25 4x25 4x25 4x25
20/1 kV muuntaja [kVA] 50 50 50 50
Tasasuuntaaja [kVA] 50 50 50 50
Vaihtosuuntaaja [kVA] 10 10 10 10

Jännitteenalenema [%] 10 9 8 10
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Taulukossa 4.11 on esitetty kustannukset tasasähköratkaisuille rungon ollessa rakennet-

tu ilmajohdolla tai maakaapelilla. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu kaikissa tapauk-

sissa.

Taulukko 4.11.  Kustannukset tasasähköratkaisuille 40 vuoden tarkasteluajalta. Johtohaaran runko on
toteutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina.
Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankorjauskustannukset sekä
suojauspaketit.

Kustannuskomponentti Unipolaari
900 VDC

pj-ilmajohto

Unipolaari
900 VDC

pj-maakaapeli

Bipolaari
± 750 VDC
pj-ilmajohto

Bipolaari
± 750 VDC

pj-maakaapeli

Investointi
• Ilmajohto/kaapeli 34 315 31 918 34 316 27 316
• Muuntaja 6 780 6 780 7 674 7 674
• Tehoelektroniikka 17 007 17 007 19 842 19 842

Häviöt
• Ilmajohto/kaapeli 4 132 3 303 3 104 4 169
• Muuntaja 1 547 1 547 1 547 1 547
• Tehoelektroniikka 4 339 4 339 3 884 3 884

Muut 2 717 2 479 3 317 3 079

Yhteensä 70 839 67 376 73 684 67 512

4.6.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä

1 kV järjestelmässä käytetään samaa johtoreittiä kuin edellä. Järjestelmässä sijoitetaan

vain 1/0,4 kV muuntaja vanhan 20/0,4 kV muuntajan paikalle ja 20/1 kV muuntaja joh-

tohaaran alkuun, kuten tasasähköratkaisuissakin. 1 kV järjestelmässä johtoinvestoinnit

ovat suuret paksumpien poikkipintojen takia. 1/0,4 kV muuntajan sijainti voisi hyvinkin

olla myös muualla lyhentäen 400 VAC verkkopituutta.

Taulukossa 4.12 on esitetty 1 kV järjestelmässä käytetyt komponenttikoot taulukoituna.
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Taulukko 4.12.  1 kV järjestelmässä käytetyt komponenttikoot taulukoituna. Johtohaaran runko on to-
teutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina.
Jännitteenalenema tarkoittaa suurinta jännitteenalenemaa asiakkaalla ottaen huomioon
verkon ja muuntajan jännitehäviöt.

Komponentti 1 kV ilmajohto 1 kV maakaapeli

Muuntaja 20/1 kV [kVA] 100 100
Muuntaja 1/0,4 kV [kVA] 100 100
1 kV johto/kaapeli [mm2] 3x120+95 4x185
0,4 kV maakaapeli [mm2] 4x25-4x95 4x25-4x95

Jännitteenalenema [%] 7 6

Taulukossa 4.13 on esitetty 1 kV järjestelmän kustannukset johtohaaran rungon ollessa

rakennettu ilmajohdolla tai maakaapelilla. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu kaikissa

tapauksissa.

Taulukko 4.13.  1 kV järjestelmän kustannukset 40 vuoden tarkasteluajalta. Johtohaaran runko on toteu-
tettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina.
Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankorjauskustannukset sekä
suojauspaketit. 0,4 kV verkon osuus on maakaapeloitu kummassakin tarkastelussa.

Kustannuskomponentti 1 kV ilmajohto 1 kV maakaapeli

Investointi
• Johto/kaapeli (1kV) 31 255 39 970
• Maakaapeli (0,4 kV) 18 857 18 857
• Muuntajat 14 358 14 358

Häviöt
• Johto/kaapeli 1 751 1 395
• Muuntajat 3 774 3 774

Muut 2 717 2 479

Yhteensä 72 712 80 834

4.6.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu

Kuvassa 4.20 on esitetty kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmillä

ilmajohto- ja maakaapeliratkaisuissa. Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona

tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on toteutettu aina maakaapeloituna.
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Kuva 4.20.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmillä. Johtohaaran runko on toteu-
tettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina. Keski-
jännitehaaran pituus on saneerattaessa noin 1,75 km. Muuntopiirissä on 5 asiakasta
(3x25 A). Asiakkaan jännitteenalenema on vaihtosähköratkaisuissa noin 7 % ja tasasähkö-
järjestelmillä noin 10 % ennen asiakkaan vaihtosuuntaajaa (DC/AC). Kohta muut sisältää
johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankorjauskustannukset sekä suojauspaketit.

Voidaan havaita, että kustannukset tasasähköjärjestelmillä ovat merkittävästi pienem-

mät kuin perinteisillä 20/0,4 kV järjestelmillä. Perinteisen 20/0,4 kV ja tasasähköjärjes-

telmän ilmajohtojen ja maakaapeleiden investointikustannusten suuri ero johtuu siitä,

että tasasähköjärjestelmissä voidaan käyttää kauttaaltaan poikkipinnaltaan pieniä pien-

jänniteilmajohtoja ja -maakaapeleita. Esimerkiksi maakaapelin investointi on 20/0,4 kV

maakaapeliratkaisussa noin 59 % kalliimpi ja 1 kV maakaapeliratkaisussa noin 45 %

kalliimpi kuin unipolaarisessa maakaapeliratkaisussa. Kokonaiskustannuksissa 20/0,4

kV järjestelmä maakaapeloituna on noin 32 % kalliimpi ja 1 kV järjestelmä maakaape-

loituna noin 17 % kalliimpi kuin unipolaari maakaapeliratkaisu.

Kun tehdään oletus, että pienjänniteverkko joudutaan saneeraamaan 20/0,4 kV järjes-

telmässä jännitteenalenemaongelman takia tai vaihtoehtoisesti vanhaan ilmajohtoverk-

koon asennetaan suuntaajat parantamaan jännitetasoa niin kokonaiskustannukset 40

vuoden pitoajalta ovat kuvan 4.21 mukaiset. Nyt 20/0,4 kV järjestelmässä pienjännite-

verkko on maakaapeloitu mutta tasasähköjärjestelmissä on käytössä vanha sparrow kes-
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kijännitejohto ja vanha AMKA-riippukierrejohto. Unipolaarijärjestelmässä voidaan nyt

käyttää 1400 VDC jännitettä.
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Kuva 4.21.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta ratkaisussa, jossa pienjänniteverkon jännit-
teenalenemaongelma on korjattu saneeraamalla perinteisesti pienjänniteverkko vahvem-
maksi tai vaihtoehtoisesti lisäämällä suuntaajat vanhaan olemassa olevaan verkkoon pa-
rantamaan jännitetasoa.  Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankor-
jauskustannukset sekä suojauspaketit.

Kuvasta voidaan todeta tasasähköjärjestelmien tulevan edullisemmaksi ratkaisuksi to-

teuttaa kyseinen jännitetason parantaminen. Keskeytyskustannukset ovat merkittävässä

roolissa, sillä tasasähköjärjestelmän käyttöönoton myötä keskeytyskustannukset pie-

nenevät merkittävästi oman suojausalueen takia.

4.6.5 Muutosten vaikutukset

Kun suuntaajien hintojen oletetaan laskevan 50 % niin kokonaiskustannukset 40 vuoden

pitoajalta ovat kuvan 4.22 mukaiset. Tasasähköjärjestelmän kustannusetu muihin järjes-

telmiin verrattuna paranee entisestään.
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Kuva 4.22.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta, kun tehoelektroniikan hintojen oletetaan las-
kevan 50 %.  Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pienjän-
niteverkko on maakaapeloitu aina. Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja
viankorjauskustannukset sekä suojauspaketit.

Kun keskijännitemaakaapeleiden hintojen oletetaan laskevan 30 % ovat kokonaiskus-

tannukset 40 vuoden pitoajalta kuvan 4.23 mukaiset.
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Kuva 4.23.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta, kun keskijännitemaakaapeleiden hintojen
oletetaan laskevan 30 %.  Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona tai maakaape-
lina. Pienjänniteverkko on maakaapeloitu aina. Kohta muut sisältää johtojen ja kaapelei-
den ylläpito- ja viankorjauskustannukset sekä suojauspaketit.
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Kuvassa 4.24 on esitetty kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta, kun oletetaan kes-

keytyksestä aiheutuneen haitan arvostuksen kaksinkertaistuvan.
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Kuva 4.24.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta, jos keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostus
kaksinkertaistuu. Johtohaaran runko on toteutettu joko ilmajohtona tai maakaapelina. Pien-
jänniteverkko on maakaapeloitu aina. Kohta muut sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito-
ja viankorjauskustannukset sekä suojauspaketit.

Voidaan todeta keskeytyskustannusten nousevan varsin voimakkaasti etenkin avojohto-

ratkaisulla. Tulevaisuudessa keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostus tullee nouse-

maan historiallista kehitystä arvioiden.

Kun johtohaaran alkupäässä oleva muuntopiiri otetaan laskelmiin mukaan niin perintei-

sin menetelmin 20/0,4 kV järjestelmällä maakaapeloituna haara näyttäisi kuvan 4.25

mukaiselta. Muuntopiirien tehot ovat 50 kW ja 35 kW. Haaran kokonaispituus on

2,75 km sekä johdon alkupään tehoksi on arvioitu 65 kW muuntopiirien risteily huomi-

oiden.
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Kuva 4.25. Kaksi muuntopiiriä toteutettu 20/0,4 kV järjestelmällä maakaapeloimalla.

Edellä olleissa laskelmissa tasasähköjärjestelmillä käytettiin johdon alussa 20/1 kV

muuntajaa yhden muuntopiirin tapauksessa. Kun huomioidaan toisen muuntopiirin si-

jainti johtohaaran alkamiskohdan vieressä niin voitaisiin käyttää yhtä isompaa

20/1/0,4 kV muuntajaa syöttämään ensimmäisen muuntopiirin asiakkaat sekä syöttä-

mään 1 kV jännitettä tasasuuntaajalle.

Kun johtohaaran alkupäässä oleva muuntopiiri otetaan laskelmiin mukaan niin tasasäh-

köjärjestelmällä maakaapeloituna haara näyttäisi kuvan 4.26 mukaiselta.
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Kuva 4.26. Kaksi muuntopiiriä toteutettu tasasähköjärjestelmällä maakaapeloimalla.

Kuvassa 4.27 on esitetty kokonaiskustannukset eri järjestelmillä kahden muuntopiirin

tapauksessa, kun järjestelmät on kauttaaltaan maakaapeloitu. Vertailun vuoksi on esitet-

ty myös 20/0,4 kV järjestelmän ilmajohtoratkaisun kustannukset. Kuvassa on havain-

nollistettu lisäksi keskijännitemaakaapelien hintojen sekä suuntaajien hintojen laskun

vaikutus.
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Kuva 4.27.  Kokonaiskustannukset eri järjestelmillä kahden muuntopiirin tapauksessa. Tässä laskelmas-
sa sekä johtohaaran runko että pienjänniteverkko on maakaapeloitu kokonaan. Kohta muut
sisältää johtojen ja kaapeleiden ylläpito- ja viankorjauskustannukset sekä suojauspaketit.
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Voidaan havaita tasasähköjärjestelmän tulevan edullisimmaksi ratkaisuksi. Perinteisellä

20/0,4 kV ilmajohtojärjestelmällä keskeytyskustannukset nousevat suuriksi tarkastelta-

van haaran pituuden vuoksi. Tietenkin 20/0,4 kV järjestelmässä olisi mahdollista pudot-

taa keskeytyskustannuksia merkittävästi sijoittamalla pylväskatkaisija johtohaaran al-

kuun, mutta pylväskatkaisijan investointikustannus syö keskeytyskustannussäästöissä

saavutettua etua.

Maakaapeliratkaisussa KJ-maakaapelin hinta näyttelee merkittävää roolia kokonaiskus-

tannuksissa. Lisäksi 20/0,4 kV järjestelmässä tarvitaan yksi muuntaja molemmille

muuntopiireille kun taas tasasähköjärjestelmässä tarvitaan vain yksi 20/1 kV muuntaja

tasasähköjohdon alussa. Jännitteenalenemat ovat tasasähköjärjestelmissä ennen vaih-

tosuuntaajaa noin 10-11 %.

4.7 DC-jakelun käyttöpotentiaalin määrittäminen esimerkkiverkossa

Tasasähköjakelun käyttöpotentiaalin määrittämisen apuvälineeksi rakentui tasasähköja-

kelun taloudellisuusaluekäyrästöt. Tasasähköjakelujärjestelmän taloudellisuusalueen

alaraja verrattuna perinteiseen 20/0,4 kV järjestelmään saadaan, kun molempien järjes-

telmien kokonaiskustannukset pitoajalta merkitään seuraavan  yhtälön mukaisesti.  Kun

perinteinen 20/0,4 kV järjestelmän kokonaiskustannukset tulevat suuremmiksi kuin ta-

sasähköjärjestelmän, on taloudellisempaa käyttää tasasähköjärjestelmää.

DCkV KK ≥4,0/20                                                 (4.1)

Yhtälöstä muokataan ulos johdon pituus l yhtälön 4.2 mukaisesti, jolloin voidaan esittää

tietyn tehoiselle johdolle minimipituus, jota pidemmillä johdoilla tasasähköratkaisu on

pitoajan kokonaiskustannuksiltaan edullisempi kuin vaihtoehtoinen perinteinen

20/0,4 kV järjestelmä.
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DCRunkokVRunko

kVPJDCPJSuuntaajat

KK
KKK

l
,4.0/20,

4.0/20,,

−

−+
≥                                       (4.2)

missä
l = haarajohdon runko-linjan kokonaispituus (KJ-haaran pituus AC-

järjestelmässä)

SuuntaajatK = tasa- ja vaihtosuuntaajien investointi- ja häviökustannukset pitoajalta.

DCPJK , = pienjänniteverkon kokonaiskustannukset pitoajalta, kun pienjänniteverkon
osuus  toteutetaan tasasähköllä.

kVPJK 4.0/20,  = pienjänniteverkon kokonaiskustannukset pitoajalta, kun pienjänniteverkon
osuus  toteutetaan 20/0,4 kV järjestelmässä 400 VAC vaihtojännitteellä.

kVRunkoK 4.0/20,  = haaran runkojohdon kokonaiskustannukset pitoajalta, kun haaran runkojohto
rakennetaan 20/0,4 kV järjestelmällä.

DCRunkoK , = haaran runkojohdon kokonaiskustannukset pitoajalta, kun haaran runkojohto
toteutetaan tasasähköllä.

Yhden muuntopiirin sisältävissä johdoissa ei tarvitse ottaa huomioon muuntajakustan-

nuksia laskennan yksinkertaistamiseksi, koska kummassakin järjestelmässä tarvitaan

yksi muuntaja. Lisäksi 20/0,4 kV ja 20/1 kV muuntajat on oletettu tässä tarkastelussa

samanhintaisiksi ja laskentaparametritkin ovat samoja. Jos muuntopiirejä olisi useita

niin 20/0,4 kV ratkaisussa muuntajia tarvittaisiin jokaiselle muuntopiirille omansa mutta

tasasähköratkaisussa tasasähköyhteyden alkupäässä tarvittaisiin vain yksi muuntaja

syöttämään tasasuuntaajalle sopivaa jännitettä.

Pienjänniteverkko voidaan rakentaa tasasähköjärjestelmällä ohuemmilla ja halvemmilla

poikkipinnoilla kuin perinteisellä 400 VAC vaihtojänniteratkaisulla. Eroavaisuuden ta-

kia pienjänniteverkko on otettava tarkastelussa huomioon. Vertailtavassa 20/0,4 kV jär-

jestelmässä pienjänniteverkko on mitoitettu noin 4 % jännitteenalenematasolle, sillä li-

säksi jännitteenalenemaa tulee 20/0,4 kV muuntajasta. Tällöin 20/0,4 kV järjestelmässä

voidaan pysyä alle 7 % jännitteenalenematasolla. Tasasähköratkaisussa muuntajassa

tapahtuva jännitteenalenema otetaan huomioon pitämällä johdon jännitteenalemaraja

noin 10 % kun esimerkiksi 900 VDC järjestelmässä jännitteenalenema saisi olla yli 11

% ennen asiakasta, jotta puolisiltavaihtosuuntaajalla saataisiin täysimääräinen 3-

vaiheinen 400 VAC vaihtojännite. Puolisiltavaihtosuuntaajan minimitasajännite on 800

VDC. Kokosiltavaihtosuuntaajan minimitasajänite on 565 VDC, jos halutaan 3-

vaiheista 400 VAC vaihtojännitettä. Jännitteenalenema saisi olla tällöin siis paljon suu-

rempi.
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Yhtälön 4.2 avulla perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja unipolaarijärjestelmän talou-

dellisuusrajaksi saadaan kuvan 4.28 mukainen käyrä, kun lähdön keskiteho on 816 kW,

joka on esimerkkialueen lähtöjen keskitehojen keskiarvo. Runkojohto on toteutettu il-

majohdolla ja pienjänniteverkko maakaapeloimalla molemmissa järjestelmissä. Jännite-

tasona on tällöin tasasähköjärjestelmässä 900 VDC maakaapelien käytöstä johtuen. Ku-

vassa on esitetty myös 10 % jännitteenalenemaraja tasasähköjärjestelmälle. Näiden kah-

den käyrän väliin väritetylle alueelle sijoittuu tasasähkönjakelun käyttöalue, kun

900 VDC unipolaarijärjestelmää verrataan 20/0,4 kV järjestelmään.

Kuva 4.28.   Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC unipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrä, kun lähdön keskiteho on 816 kW. Haaran runkojohto on ilmajohtoa ja pienjännite-
verkko maakaapelia molemmissa järjestelmissä. Tasasähköjärjestelmän ilmajohtona on
käytetty AMKA 3x35+50 mm2 ja maakaapelina 4x25 mm2  poikkipintaa. 20/0,4 kV järjes-
telmässä on käytetty  keskijännitteellä sparrowia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2  maa-
kaapelia. Jännitteenalenemarajana on unipolaarijärjestelmässä  käytetty 10 %.

Taloudellisuusrajan käyrämuoto aiheutuu pienjänniteverkon vaikutuksesta. Asiakas-

määrä ja pienjännitehaarojen lukumäärä nousee tehon noustessa. Esimerkiksi 60 kW

tehon kohdalla asiakkaita on oletettu olevan 12 kpl ja pienjännitejohtohaaroja 4 kpl ja

38 kW kohdalla asiakkaita 6 kpl ja pienjännitejohtohaaroja 2 kpl. Pienjännitejohdolla on

enintään 3 asiakasta. Asiakasmäärän lisääntyessä yhdellä tulee uusi  täysimittainen

pienjännitejohto ja sen päähän yksi asiakas. Asiakasmäärän lisääntyessä alkuperäinen

johtopituus jaetaan asiakkaiden kesken, kunnes johdolla on kolme asiakasta. Tämän jäl-

keen tulee taas uusi pienjännitejohto. Pienjänniteverkossa haaran pituutena on käytetty

0,5 km ja tasasähköjärjestelmässä keskimäärin 0,35 km, koska tasasähköjärjestelmä
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poistaa osittain rinnakkaisia keskijännite- ja pienjännitejohtoja, kuten esimerkkilaskel-

massakin tapahtui.

Kuvassa 4.28 on esitetty myös lähdön keskitehon vaikutus taloudellisuusrajaan. Lähdön

keskitehon nousun voidaan havaita vaikuttavan taloudellisuusrajaan voimakkaasti las-

kevasti, jolloin tasasähkön käyttöalue lisääntyy. Tämä muutos johtuu perinteisen

20/0,4 kV järjestelmän keskeytyskustannusten noususta.

Kuvassa 4.28 on esitetty lisäksi suuntaajien hintojen vaikutus taloudellisuusrajaan. Kun

suuntaajien hintojen oletetaan laskevan 50 % niin tämä laskee taloudellisuusrajaa voi-

makkaasti, jolloin tasasähkön käyttöalue lisääntyy. Kun suuntaajien hinnanlasku ja läh-

dön keskitehon nousu otetaan yhdessä huomioon niin taloudellisuusraja laskee tietenkin

vielä voimakkaammin.

Kuvassa 4.29 on esitetty perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja unipolaarijärjestelmän

taloudellisuusrajakäyrä, kun lähdön keskiteho on 816 kW. Nyt sekä haarajohdon runko

että pienjänniteverkko on toteutettu maakaapeloimalla molemmissa järjestelmissä.

Kuva 4.29.  Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC unipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrä, kun lähdön keskiteho on 816 kW. Sekä haarajohdon runko että pienjänniteverkko on
toteutettu maakaapeloimalla. Tasasähköjärjestelmän maakaapelien poikkipintana on käytet-
ty 4x25 mm2.  20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty  keskijännitteellä poikkipinnaltaan
50 mm2 maakaapelia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2  maakaapelia. Jännitteenalenema-
rajana on unipolaarijärjestelmässä käytetty 10 %.
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Lähdön keskitehon muutosten vaikutus ei ole nyt niin suuri, koska 20/0,4 kV maakaape-

lijärjestelmässä keskeytyskustannusten muutokset ovat paljon pienemmät. Suuntaajien

hintojen lasku vaikuttaa edelleen voimakkaasti taloudellisuusrajaan. Kun oletetaan kes-

kijännitemaakaapeleiden hintojen laskevan 30 % niin taloudellisuusraja nousee ja ta-

sasähköjärjestelmän taloudellisuusalue pienenee.

Kuvassa 4.30 on esitetty vertailun vuoksi 20/0,4 kV järjestelmän ja tasasähköjärjestel-

män sekä 20/0,4 kV ja 1 kV järjestelmien taloudellisuusrajat. Lähdön keskiteho on

816 kW ja kummankin järjestelmän runkojohto on maakaapeloitu samalla poikkipinnal-

la. Nyt edellä olleen tasasähkön taloudellisuusrajan muodostavaan pisteparveen on sovi-

tettu sopiva käyrä, jolloin taloudellisuusrajakäyrästä tulee suorempi ja luettavampi.

Kuva 4.30.   900 VDC unipolaaritasasähköjärjestelmän sekä 1 kV järjestelmän taloudellisuusalue perin-
teiseen 20/0,4 kV järjestelmään verrattuna samalla 4x25 mm2  poikkipinnalla. Vertailtavat
järjestelmät on toteutettu kokonaan maakaapeloimalla. Tasasähköjärjestelmässä jännit-
teenalenemarajana eli teknisenä ylärajana on käytetty 10 % ja 1 kV järjestelmässä 3 %
huomioiden vain 1 kV johdon jännitteenaleneman jättäen muuntajan ja 400 VAC pienjän-
niteverkon jännitteenalenemat huomioimatta.

Kuvaa 4.30 ei pidä tulkita siten, että 1 kV järjestelmän tummalla värillä väritetty alue

olisi mahdollisesti edullisempi unipolaarijärjestelmään verrattuna. Kuva esittää vain ja

ainoastaan näiden kahden eri järjestelmän taloudellisuusalueet 20/0,4 kV järjestelmään

verrattuna samalla poikkipinnalla. Kuva 4.31 havainnollistaa 1 kV järjestelmän potenti-

aalia eri poikkipinnoilla 20/0,4 kV järjestelmään verrattuna.
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Kuva 4.31.  1 kV järjestelmän taloudellisuusalue perinteiseen 20/0,4 kV järjestelmään verrattuna, kun
johtohaaran runko ja pienjänniteverkko on kokonaan maakaapeloitu. Kuvassa on esitetty
myös esimerkkialueen haarojen pituudet tehon funktiona. Maakaapeleina on käytetty 1 kV
järjestelmässä 4x25 mm2, 4x95 mm2 sekä 4x185 mm2 poikkipintoja ja jännitteenalenemana
3 %  huomioiden ainoastaan 1 kV maakaapeli. 20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty 50
mm2 maakaapelia. Lähdön keskiteho on 816 kW.

1 kV järjestelmän ja tasasähköjärjestelmän välille on vaikea tuottaa riittävän luotettavaa

rajatehokäyrää, koska näiden järjestelmin kustannuserot ovat niin pienet. Molemmissa

järjestelmissä voidaan käyttää pienjännitejohtoja ja -maakaapeleita. Lisäksi johtojen

pituudet ovat vain muutamia kilometrejä ja keskeytyskustannuseroakaan ei järjestelmi-

en välillä ole. Pienetkin muutokset vaikuttavat taloudellisuusrajakäyrään erittäin voi-

makkaasti.

1 kV järjestelmässä johtopituuden kasvaessa täytyy sen poikkipintaa kasvattaa jännit-

teenalenemien takia, kun taas tasasähköjärjestelmässä voidaan edelleen käyttää samaa

pientä poikkipintaa. Toisaalta tasasähköjärjestelmässä suuntaajien lukumäärän noustes-

sa suuntaajien investointi- ja häviökustannukset nousevat, kun taas 1 kV järjestelmässä

pärjätään edelleen mahdollisesti samalla muuntajakoolla ja samalla poikkipinnalla. Li-

säksi tätä tukee esimerkkilaskelmat ja niitä havainnollistavat kuvaajat. Tasasähköjärjes-

telmien ja 1 kV järjestelmien välille ei saada kovin suurta eroa.  Näiden järjestelmien

välillä on tehtävä omat tarkastelunsa tapauskohtaisesti, kun halutaan selvittää kumpi

olisi edullisempi järjestelmä kussakin kohteessa. Esimerkkilaskelmat muodostuivat use-

ammin tasasähkölle edullisemmaksi.
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Kuvassa 4.32 on esitetty jo edellä olleen perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC

unipolaarijärjestelmän taloudellisuusrajakäyrä AMKAn eri poikkipinnoilla, kun kuvaa-

jassa on mukana esimerkkialueen haarojen pituudet tehon funktiona.
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Kuva 4.32.   Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC unipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrät eri poikkipinnoilla, kun lähdön keskiteho on 816 kW. Kuvassa on esitetty myös esi-
merkkialueen haarojen pituudet tehon funktiona. Haaran runkojohto on ilmajohtoa ja pien-
jänniteverkko maakaapelia molemmissa järjestelmissä. Tasasähköjärjestelmän ilmajohtona
on käytetty AMKA 3x35+50-3x70+95 mm2 ja maakaapelina 4x25 mm2 poikkipintaa.
20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty keskijännitteellä sparrowia ja pienjännitteellä 4x25-
4x95 mm2 maakaapelia. Jännitteenalenemarajana on tasasähköjärjestelmässä käytetty 10 %.

Kuvasta voidaan havaita, että poikkipinnan kasvattaminen ei nosta kovin merkittävästi

taloudellisuusrajaa ylöspäin. Johdon investointikustannus kilometriä kohden on suu-

rempi mutta suuremman poikkipinnan myötä johdoissa syntyvät häviöt pienenevät ja

käyrä loivenee. Jännitteenalenemaraja nousee voimakkaasti poikkipinnan kasvun myö-

tä. Taloudellisuusrajojen alkaminen lähes samasta pisteestä 10 kW kohdalla johtuu käy-

räsovitteesta, joka on sovitettu taloudellisuusrajakäyrän muodostavaan pisteparveen.

Pisteparvien muodostamien rajakäyrien alkamispisteiden välillä on eri poikkipintojen

välillä selvä ero paksumman poikkipinnan suuremmasta investointikustannuksesta joh-

tuen. Paksumpi ja kalliimpi poikkipinta nostaa käyrän alkupäätä ylemmäksi mutta suu-

remman poikkipinnan vuoksi häviöt pienenevät ja käyrä nousee loivemmin.
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Kuvassa 4.33 on esitetty jo edellä olleen perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC

unipolaarijärjestelmän taloudellisuusrajakäyrä maakaapeleiden eri poikkipinnoilla, kun

mukana on esimerkkialueen haarojen pituudet tehon funktiona.
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Kuva 4.33.   Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC unipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrät eri poikkipinnoilla, kun lähdön keskiteho on 816 kW. Kuvassa on esitetty myös esi-
merkkialueen haarojen pituudet tehon funktiona. Sekä haarajohdon runko että pienjännite-
verkko on  toteutettu maakaapeloimalla. Tasasähköjärjestelmän maakaapelien poikkipin-
toina on käytetty 4x25-4x95 mm2.  20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty  keskijännitteellä
poikkipinnaltaan 50 mm2 maakaapelia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2 maakaapelia.
Jännitteenalenemarajana on tasasähköjärjestelmässä käytetty 10 %.

Kuvassa 4.34 on esitetty 20/0,4 kV järjestelmän ja bipolaarijärjestelmän taloudellisuus-

rajat, kun bipolaarijärjestelmä on toteutettu eri maakaapeli poikkipinnoilla. Kummassa-

kin järjestelmässä kaikki johdot on maakaapeloitu ja lähdön keskiteho on 816 kW.
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Kuva 4.34.  Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja ± 750 VDC bipolaarijärjestelmän taloudellisuus-
käyrät eri maakaapelipoikkipinnoilla ja lähdön keskitehona on käytetty 816 kW. Kuvassa
on esitetty myös esimerkkialueen haarojen pituudet tehon funktiona. Sekä runkojohto että
pienjänniteverkko on  toteutettu maakaapeloimalla. Tasasähköjärjestelmän maakaapelien
poikkipintoina on käytetty 4x25-4x95 mm2. 20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty  keskijän-
nitteellä poikkipinnaltaan 50 mm2 maakaapelia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2 maakaa-
pelia. Bipolaarijärijestelmässä on jännitteenalenemarajoina käytetty 10 %.

Kuvassa 4.35 on esitetty 20/0,4 kV järjestelmän ja bipolaarijärjestelmän taloudellisuus-

rajat, kun bipolaarijärjestelmä on toteutettu AMKAn eri poikkipinnoilla. Kummassakin

järjestelmässä haarajohdon runko on ilmajohtoa ja pienjänniteverkko on maakaapeloitu.

Lähdön keskitehona on 816 kW.
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Kuva 4.35.  Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja ± 750 VDC bipolaarijärjestelmän taloudellisuusrajat,
kun bipolaarijärjestelmässä haarajohdon runko on toteutettu AMKAn eri poikkipinnoilla ja
pienjänniteverkko on maakaapeloitu. Kuvassa on esitetty myös esimerkkialueen haarojen
pituudet tehon funktiona. Tasasähköjärjestelmän ilmajohtona on käytetty AMKA 3x35+50-
3x70+95 mm2 ja pienjänniteverkon maakaapelina 4x25 mm2 poikkipintaa.  Bipolaarijärijes-
telmässä on jännitteenalenemarajoina käytetty 10 %. 20 kV järjestelmässä on käytetty  kes-
kijännitteellä sparrowia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2  maakaapelia. Bipolaarijärijes-
telmässä on jännitteenalenemarajoina käytetty 10 %. Lähdön keskitehona on käytetty
816 kW.

Kuvassa 4.36 on esitetty tilanne, jossa pienjänniteverkon jännitteenalenemaongelman

takia pienjänniteverkko saneerataan muuntajineen 20/0,4 kV järjestelmässä. Vaihtoeh-

toisena ratkaisuna olemassa olevaan keskijännitejohtoon ja pienjänniteverkkoon lisätään

vaihtosuuntaajat parantamaan asiakkaiden jännitetasoa. Vanhassa verkossa on käytetty

sparrowia sekä oletuksena AMKA 3x35+50 mm2 pienjänniteilmajohtoa koko pienjänni-

teverkossa. Näitä samoja johtoja käytetään, kun järjestelmä muutetaan tasasähkökäyt-

töön. Jännitetasona voidaan käyttää 1400 VDC. 20/0,4 kV järjestelmässä pienjännite-

verkko maakaapeloidaan 4x25-4x95 mm2 maakaapelia käyttäen. Vanhan johdon purku-

kustannukset maakaapelin tieltä on huomioitu.
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Kuva 4.36.  Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 1400 VDC unipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrät erilaisilla lähtöjen keskitehoilla, kun tasasähköjärjestelmässä on käytössä vanhat
20/0,4 kV järjestelmän ilmajohdot. 20/0,4 kV järjestelmässä vanha ilmajohtopienjännite-
verkko on maakaapeloitu 4x25-4x95 mm2 poikkipinnoilla. Jännitteenalenemarajana on ta-
sasähköjärjestelmässä käytetty 10 % .

Koska runkojohtoa ei 20/0,4 kV järjestelmässä saneerata niin tästä ei saada kustannus-

etua tasasähköjärjestelmälle. Tasasähköjärjestelmässä on lisäksi käytössä vanha sparrow

keskijännitejohto, jonka kytkeminen unipolaarijärjestelmän osaksi jättämällä yksi joh-

din kytkemättä tuottaa johdolle melko suuren resistanssin ja häviöt. Lisäksi vaihtosuun-

taajien hinta nousee 2800 €/kpl jännitetason 1400 VDC myötä.

Usealle muuntopiirin tapauksessa saadaan unipolaarijärjestelmille kuvan 4.37 mukaiset

taloudellisuusrajakäyrät. Taloudellisuusrajakäyrät on laskettu vain 4x25 mm2 poikki-

pinnalla, sillä poikkipinnan kasvattaminen ei kovin merkittävästi vaikuttanut taloudelli-

suusrajan nousuun. Sen sijaan jännitteenalenemarajat on laskettu kahdella eri poikki-

pinnalla. Mitä enemmän muuntopiirejä mallissa on, sitä epävarmemmaksi malli menee.

Mallinnuksen epävarmuus pienjänniteverkossa kolminkertaistuu kolmen muuntopiirin

johtohaarassa. Muuntopiirien tehot ja johtopituudet on mallinnettu samoin kuin edellä

olleissa kuvaajissa. Lisäksi suuntaajien vaihto tapahtuu 15 vuoden päästä ensiasennuk-

sesta ja tämän jälkeen niiden oletetaan kestävän tarkasteluajan loppuun. Kuvaajan teho

tarkoittaa johtohaaran alussa vaikuttavaa tehoa ja pituus tarkoittaa koko johtohaaran pi-

tuutta.
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Kuva 4.37.  Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja 900 VDC unipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrät usealle muuntopiirille, kun kaikki johdot on maakaapeloitu ja lähdön keskiteho on
816 kW. Unipolaarijärjestelmän maakaapelina on rajatehokäyrissä käytetty poikkipintaa
4x25 mm2. Lisäksi kuvassa on esitetty 10 % jännitteenalenemakäyrä 4x25-4x95 mm2 poik-
kipinnoille. 20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty keskijännitteellä poikkipinnaltaan 50 mm2

maakaapelia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2  maakaapelia.

Voidaan havaita, että taloudellisuuskäyrä siirtyy oikealle muuntopiirien lukumäärän

kasvaessa johtohaaralla. Esimerkkilaskelma kahdesta muuntopiiristä oli tasasähköllä

toteutettuna edullisempi. Kun samaisen pisteen sijoittaa tähän käyrästöön niin tulos on

edelleen sama.

Kuvassa 4.38 on esitetty taloudellisuuskäyrät usean muuntopiirin tapauksessa, kun jär-

jestelmänä on bipolaarijärjestelmä ja kaikki johdot on maakaapeloitu.



91

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120 140

Teho [kW]

Pi
tu

us
 [k

m
]

Jännitteenalenemaraja 4x25

Jännitteenalenemaraja 4x95

Taloudellisuusraja 1 mp

Taloudellisuusraja 2 mp

Taloudellisuusraja 3 mp

Kuva 4.38.  Perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän ja ± 750 VDC bipolaarijärjestelmän taloudellisuusraja-
käyrät usealle muuntopiirille, kun kaikki johdot on maakaapeloitu ja lähdön keskiteho on
816 kW. Bipolaarijärjestelmän maakaapelina on rajatehokäyrissä käytetty poikkipintaa
4x25 mm2. Lisäksi kuvassa on esitetty 10 % jännitteenalenemakäyrä 4x25-4x95 mm2 poik-
kipinnoille. 20/0,4 kV järjestelmässä on käytetty  keskijännitteellä poikkipinnaltaan 50
mm2 maakaapelia ja pienjännitteellä 4x25-4x95 mm2  maakaapelia.

Tasasähköjärjestelmän potentiaalin paranemiseen usean muuntopiirin tapauksessa vai-

kuttaa etenkin 20/0,4 kV järjestelmän muuntopiirikustannusten kasvu. Jokainen muun-

topiiri tarvitsee oman muuntajansa ja muuntamonsa, kun taas tasasähköjärjestelmässä

tarvitaan johtohaaran alussa vain yksi muuntaja tasasuuntaajaa varten.

4.8 Yhteenveto

Tehtyjen esimerkkilaskelmien ja rajatehokäyrien tuottamien tulosten perusteella maa-

seudun esimerkkiverkossa tasasähköjakelulle löytyisi selkeitä käyttökohteita.

Prosentuaalisesti tarkasteltuna potentiaalisia käyttökohteita esimerkkiverkossa on taulu-

kon 4.14 mukaisesti, kun edellisen kappaleen taloudellisuuskäyrien ja jännit-

teenalenemakäyrien sisäpuolelle jäävien vain yhden muuntopiirin sisältävien johtohaa-

rojen pituudet summataan ja jaetaan esimerkkiverkon kokonaisjohtopituudella, joka on

yhteensä 510 km. Tämä kokonaispituus sisältää sekä keskijänniterunkojohdot sekä -

haarajohdot. Yhteensä haarajohdoista tulee pituutta 181 km. Laskelmissa haaran runko-

johto on toteutettu joko ilmajohdolla tai maakaapelilla ja pienjänniteverkon osuus on

aina maakaapeloitu sekä 20/0,4 kV järjestelmässä että tasasähköjärjestelmässä.
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Taulukko 4.14.  Tasasähköjärjestelmien käyttöpotentiaalit prosentuaalisesti esitettynä. Prosenttilukujen
määrittämisessä on käytetty lähdölle 816 kW keskitehoa. Haarajohdon runko on joko
ilmajohtoa tai maakaapelia. Pienjänniteverkko on aina maakaapeloitu.

Käyttöpotentiaali [%]Tasasähköjärjestelmä
Haaran rungossa ilmajohto Haaran rungossa maakaapeli

Unipolaari 900 VDC 5,8 7
Bipolaari ± 750 VDC 4,2 5,7

Prosenttiluvuista voidaan havaita keskijännitemaakaapeleiden korkeiden hintojen vaiku-

tus. Kun rungossa on käytetty maakaapelia, niin potentiaalisia pisteitä tasasähköratkai-

sulle löytyy enemmän, koska tasasähköjärjestelmässä voidaan käyttää merkittävästi hal-

vempia pienjännitekaapeleita.

Tiettyjen parametrien muutokset vaikuttavat kannattavuusrajaan ja potentiaaliin voi-

makkaasti. Kun lähdön keskitehoa nostetaan 1500 kW:iin niin voidaan todeta potentiaa-

lin nousu etenkin ilmajohtoratkaisussa. Perinteisen 20/0,4 kV avojohdon  keskeytyskus-

tannukset nousevat. Tämä voidaan havaita taulukosta 4.15.

Taulukko 4.15.  Tasasähköjärjestelmien käyttöpotentiaalit prosentuaalisesti esitettynä, kun lähdölle on
käytetty 1500 kW keskitehoa. Haarajohdon runko on joko ilmajohtoa tai maakaapelia.
Pienjänniteverkko on aina maakaapeloitu.

Käyttöpotentiaali [%]Tasasähköjärjestelmä
Haaran rungossa ilmajohto Haaran rungossa maakaapeli

Unipolaari 900 VDC 8,4 7,4
Bipolaari ± 750 VDC 7,5 6,5

Kun oletetaan keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostuksen nousevan kaksinkertai-

seksi niin voidaan todeta potentiaalin nousu etenkin ilmajohtoratkaisussa. Perinteisen

20/0,4 kV avojohdon  keskeytyskustannukset nousevat. Tämä voidaan havaita taulukos-

ta 4.16.
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Taulukko 4.16.  Tasasähköjärjestelmien käyttöpotentiaalit prosentuaalisesti esitettynä, kun oletetaan
keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostus nousevan kaksinkertaiseksi. Prosenttiluku-
jen määrittämisessä on käytetty lähdölle 816 kW keskitehoa. Haarajohdon runko on jo-
ko ilmajohtoa tai maakaapelia. Pienjänniteverkko on aina maakaapeloitu.

Käyttöpotentiaali [%]Tasasähköjärjestelmä
Haaran rungossa ilmajohto Haaran rungossa maakaapeli

Unipolaari 900 VDC 9,1 7,5
Bipolaari ± 750 VDC 7,6 6,3

Kun suuntaajien hinnat laskevat 50 % niin potentiaali nousee rajusti. Tehoelektroniikan

hintojen lasku tulee olemaan merkittävässä roolissa tasasähköjärjestelmien käyttöpoten-

tiaalin kannalta. Tämä voidaan todeta taulukosta 4.17.

Taulukko 4.17.  Tasasähköjärjestelmien käyttöpotentiaalit prosentuaalisesti esitettynä, kun suuntaajien
hintojen on oletettu laskevan 50 %. Prosenttilukujen määrittämisessä on käytetty lähdöl-
le 816 kW keskitehoa. Haarajohdon runko on joko ilmajohtoa tai maakaapelia. Pienjän-
niteverkko on aina maakaapeloitu.

Käyttöpotentiaali [%]Tasasähköjärjestelmä
Haaran rungossa ilmajohto Haaran rungossa maakaapeli

Unipolaari 900 VDC 10,1 11,2
Bipolaari ± 750 VDC 8,3 9,7

Jos keskijännitemaakaapeleiden hinnat laskevat 30 %, heikkenee tasasähköjakelun po-

tentiaali luonnollisesti. Tämä voidaan havaita taulukosta 4.18.

Taulukko 4.18.  Tasasähköjärjestelmien käyttöpotentiaalit prosentuaalisesti esitettynä, kun oletetaan
keskijännitemaakaapeleiden hintojen laskevan 30 %. Lähdölle on käytetty 816 kW kes-
kitehoa. Haarajohdon runko on joko ilmajohtoa tai maakaapelia.  Pienjänniteverkko on
aina maakaapeloitu.

Käyttöpotentiaali [%]Tasasähköjärjestelmä
Haaran rungossa ilmajohto Haaran rungossa maakaapeli

Unipolaari 900 VDC ei muutosta 4,8
Bipolaari ± 750 VDC ei muutosta 3,4

Usean muuntopiirin johtohaaroja tarkastellessa osoittautui 900 VDC unipolaarijärjes-

telmän  potentiaaliksi 4,9 % koko esimerkkialueen verkkopituudesta. Vertailtavat järjes-

telmät oli laskelmissa maakaapeloitu kokonaan sekä kaikkien  muuntopiirien liittymien

oletettiin olevan 3x25 A liittymiä. Lähdön keskitehona laskelmissa käytettiin 816 kW.

Kun huomioidaan lisäksi yhden muuntopiirin johtohaarojen tasasähköjärjestelmien

käyttöpotentiaali 7 %, kun tasasähköjärjestelmänä on samainen 900 VDC unipolaarijär-
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jestelmä kuin usean muuntopiirin tapauksessa niin kokonaispotentiaali koko verkkopi-

tuudesta on 11,9 %. Usean muuntopiirin sisältävien johtohaarojen huomioiminen siis

nostaa tasasähköjärjestelmien kokonaispotentiaalia merkittävästi. Tasasähköjärjestelmi-

en kokonaiskäyttöpotentiaali huomioiden kaikki johtohaarat muuntopiirien lukumääristä

riippumatta on esitetty taulukossa 4.19.

Taulukko 4.19.  Tasasähköjärjestelmien käyttöpotentiaali prosentuaalisesti esitettynä, kun huomioidaan
myös usean muuntopiirin johtohaarat Lähdölle on käytetty 816 kW keskitehoa. Haara-
johdon runko on joko ilmajohtoa tai maakaapelia. Pienjänniteverkko on aina maakaape-
loitu.

Käyttöpotentiaali [%]Tasasähköjärjestelmä
Haaran rungossa ilmajohto Haaran rungossa maakaapeli

Unipolaari 900 VDC 9,8 11,9
Bipolaari ± 750 VDC 9,1 12,4

On huomioitava, että prosenttiluvut kertovat käyttöpotentiaalin vain perinteiseen

20/0,4 kV järjestelmään verrattuna. 1 kV järjestelmällekin löytyy melko todennäköisesti

oma osuutensa pienitehoisista haaroista. Kun tarkastellaan maakaapeloidun 1 kV järjes-

telmän potentiaalia 20/0,4 kV järjestelmään verrattuna niin potentiaaliksi saadaan

13,4 % koko esimerkkialueen johtopituudesta. Kuten jo aiemmin todettu, osa käyttöalu-

eelle jäävistä pisteistä sisältää oletuksen 3x25 A liittymien lisäksi myös 3x35 A sekä

3x63 A liittymiä, jolloin nämä pisteet siirtyvät kuvaajissa hieman oikealle vähentäen

näin tasasähköjärjestelmille potentiaalisia pisteitä.

Edellisistä kustannuskuvaajista ja taloudellisuusrajakäyristä voidaan tehdä verkkoon

liittyvät johtopäätökset, että tasasähkön kannattavuus paranee

• mitä pidempi keskijännitejohtohaara on. Tällöin keskeytyskustannukset kasva-

vat varsinkin perinteisellä 20/0,4 kV avojohtojärjestelmällä.

• mitä vähemmän asiakkaita muuntopiirissä on. Tällöin tarvitaan vähemmän kal-

liita vaihtosuuntaajia.

• mitä suurempi on johtolähdön keskiteho. Tämä vaikuttaa perinteisten 20/0,4 kV

järjestelmien keskeytyskustannuksiin kasvattavasti.

• mitä kalliimpi on 20/0,4 kV järjestelmän johtoinvestointi. Tasasähköjärjestelmä

voidaan toteuttaa halvemmilla pienjännitejohdoilla.
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• mitä pidempi pienjänniteverkko muuntopiirissä on. Pienjänniteverkko voidaan

rakentaa tasasähköratkaisuissa ohuemmilla ja halvemmilla poikkipinnoilla kuin

perinteisissä 400 VAC ratkaisuissa, joissa jännitteenalenemien takia on käytet-

tävä paksumpia ja kalliimpia poikkipintoja.

• mitä enemmän perinteisellä 20/0,4 kV järjestelmässä on rinnakkaisia pien- ja

keskijännitejohtoja. Tasasähköjärjestelmällä rinnakkaiset keski- ja pienjännite-

johdot poistuvat, kun liityntä asiakkaalle voidaan ottaa mistä kohtaa johtoa ta-

hansa ja pienjännitejohtopituus lyhenee.

Käyttökohteita voinee löytyä eritoten saaristosta, sillä siellä välimatkat ovat pitkiä ja

tehot melko pieniä. Lisäksi FSS:n Pohjois-Suomen verkossa on kohteita, jossa keski-

jännitejohtohaara voi olla useita kilometrejä ja johdon päässä vain yksi tai muutama

3x25 A liittymä.
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5 TAAJAMAVERKKO

Taajaman kaksi esimerkkikohdetta ovat Tukholman keskustasta. Tukholmassa on ole-

massa kohteita, joissa olemassa olevien maakaapeleiden kapasiteetti ei riitä tai jännit-

teenalenema on liian suuri. Kapasiteetin lisäys uudella maakaapelilla olemassa olevien

rinnalle on Tukholman keskustassa erittäin kallista. Lisäksi Vanhan Kaupungin alueella

on historiallisesti arvokkaita kohteita. Näissä kohteissa uuden maakaapelin kaivaminen

vanhojen rinnalle ei ole kovin suotavaa tai aina edes mahdollista.

Vaihtoehtona olevan tasasähköjärjestelmän soveltamisen ydinajatuksena tässä kohteessa

on käyttää vanhoja jo olemassa olevia maakaapeleita tehonsiirtoon välttäen näin kalliit

kaivuukustannukset keskustan alueella. Tasasähkötarkastelu on periaatteeltaan point-to-

point -tyyppinen eli DC-linkki. Tarkasteltavina ovat 400 VAC pienjännitemaakaapelei-

den syöttämät kohteet. Taulukossa 5.1 on esitetty laskentaparametreja Tukholman las-

kentakohteissa.

Taulukko 5.1.  Laskentaparametrit Tukholman laskentakohteissa.

Laskentaparametri Arvo

Pitoaika [a] 40
Vuotuinen tehonkasvuprosentti [%/a] 0
Laskentakorko [%] 6
Häviöiden huipunkäyttöaika, Strömparterren [h] 2000
Häviöiden huipunkäyttöaika, Kungssätravägen [h] 3000
Tehokerroin 0,95
Häviöenergian hinta [€/kWh] 0,04
Viankorjauskustannus [€/vika] 4920
KAH-arvo, pysyvät viat (EMV 2007) [€/kWh] 11,0
Keskeytysaika, keskimäärin [h] 1
Ylläpitokustannus, maakaapeli [€/km,a] 8
Kaivuukustannukset, Tukholman keskusta [€/km] 300 000

5.1 Case 3: Kungssätravägen

Kungssätravägen-kadun varrella on hotellikiinteistön remontti ja tuleva tehontarve ho-

tellikohteessa tulee olemaan 693 kVA. Tällä hetkellä hotellin syöttö tapahtuu kuvan 5.1

mukaisesti Kunggsätravägen 9:n muuntamolta neljällä 3½x120 mm2 maakaapelilla, joi-

den pituus on 375 m. Maakaapeleissa tapahtuva jännitteenalenema olisi tällä kuormalla
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7,2 % 400 VAC jännitteellä, kun kaapeleiden häviöteho (noin 35 kW) huomioidaan.

Nykyinen muuntamo koostuu kahdesta 800 kVA 10/0,4 kV muuntajasta ( ku = 4,4 %,

0P =1,01 kW, kP =4,64 kW), joiden keväällä 2007 mitattu yhteisteho on 1010 kVA.

Kungssätravägen
10/0,4 kV

4 kpl 3½x120 mm²

375 m

Hotelli
10 kV

400 VAC / 693 kVA

Kuorma

Kuorma

2 kpl
800 kVA

Kuva 5.1.  Kungssätravägenin kohde. Hotellikiinteistön tehontarve tulee olemaan 693 kVA ja kaapeli-
reitin pituus Kungssätravägenin muuntamolta on 375 m. Jännitteenalenema tällä kuormalla
nykyisillä kaapeleilla (4 kpl 3½x120 mm2) olisi 7,2 % kaapeleiden häviöteho huomioiden.

5.1.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin

Nykyiseen 10/0,4 kV järjestelmään tarvitaan suunnitelman mukaan vanhojen kaapelei-

den rinnalle viidentenä kaapelina 3½x185 mm2 jolloin maakaapeleissa tapahtuva jännit-

teenalenema putoaisi nykyisillä kaapeleilla saavutettavasta 7,2 %:sta 5,8 %:iin. Jännit-

teenalenemissa on huomioitu häviötehoista aiheutuvat lisäkuormat. Nykykaapeleilla

saavutettavaa jännitteenalenemaa ei voida hyväksyä sillä on huomioitava myös kiinteis-

töverkon jännitteenalenema. Kaapelin kaivuukustannukset ovat Tukholman keskustassa

300 000 €/km.

Kuorma on laskelmissa jaettu muuntajien kesken siten, että toinen muuntajista syöttää

hotellia ja toinen syöttää muuta loppukuormaa. Näin voidaan toinen muuntaja yksinker-

taistuksen vuoksi jättää tarkasteluissa huomioimatta. Keskeytys-, viankorjaus- ja ylläpi-

tokustannukset ovat vertailtavissa järjestelmissä yhtenevät ja kumoavat toisensa. Las-

kelmissa on oletettu, että kohteessa on yksi vika kerran viidessä vuodessa. Kustannukset

40 vuoden pitoajalta on esitetty taulukossa 5.2, kun vanhojen kaapeleiden rinnalle kai-

vetaan uusi kaapeli.
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Taulukko 5.2.  Kokonaiskustannukset 10/0,4 kV järjestelmällä 40 vuoden pitoajalta. Kohta muut sisäl-
tää kaapeleiden keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset. Kaapelikustannus si-
sältää kaivuun ja kaapelin investoinnin. Muuntajahäviöissä ei ole huomioitu toisen
muuntajan häviöitä.

Kustannuskomponentti 10/0,4 kV

Investointi
• Maakaapeli 121 065
• Muuntaja 0

Häviöt
• Maakaapeli 69 642
• Muuntaja 12 281

Muut 27 916

Yhteensä 230 904

5.1.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen

Tasasähköjärjestelmää soveltaessa käytetään vanhoja jo olemassa olevia maakaapeleita

tehonsiirtoon välttäen näin kalliit kaivuukustannukset keskustan alueella. Vanhat kaape-

lit saadaan soveltumaan tasasähkökäyttöön kytkemällä olemassa olevien kaapeleiden

johtimet sopivasti rinnan sekä unipolaari- että bipolaarijärjestelmissä.

Resistanssin arvoksi unipolaarijärjestelmän meno- tai paluujohdolle saadaan

0,0214 km/Ω , kun kaikki johtimet hyödynnetään. Meno- tai paluujohto koostuu kah-

desta rinnakkain kytketystä kaapelista. Yhden kaapelin kuormitettavuusraja on 1160 A,

kun kaikki johtimet ovat rinnan. Kun näitä on kaksi rinnakkain niin unipolaarijärjestel-

män meno- tai paluujohtimen laskennalliseksi kuormitusrajaksi muodostuu 2320 A.

Tämä raja ei laskelmissa ylity. Maakaapeleissa tapahtuvat jännitteenalenemat tarkastel-

tavalla osuudella 900-1500 VDC unipolaarijärjestelmillä ovat 1,4-0,5 %.

Bipolaarijärjestelmässä resistanssin arvoksi saadaan 0,0335 km/Ω , kun kaikki johtimet

ovat käytössä yhtä PEN-johdinta lukuun ottamatta. Tällöin saadaan kaikki bipolaarijär-

jestelmän kolme johdinta samanlaisiksi. Maakaapeleissa tapahtuva jännitteenalenema

± 750 kV  bipolaarijärjestelmällä on noin 0,8 % tarkasteltavalla osuudella. Kuormitet-

tavuus bipolaarijärjestelmässä on yhdelle navalle 1485 A ja tämä raja ei laskelmissa yli-

ty. Kaapeleiden termisissä kuormitettavuuksissa täytyy huomioida, että nyt vaihejohti-
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mien lisäksi kaapelia lämmittää myös PEN-johdin. Jännitteenalenemissa on huomioitu

häviötehoista aiheutuvat lisäkuormat.

Tasasuuntaajaa varten täytyy olla muuntaja, joka voi tuottaa suurempaa kuin 400 VAC

jännitettä. Suoraan 400 VAC jännitteellä syötettynä tasasuuntaajalla ei saavuteta kuin

vain 565 VDC jännite ja tämä ei ole siirtokyvyltään riitävä verrattuna perinteiseen

400 VAC. Alhaisen jännitetason käyttö DC-järjestelmässä ei ole energia- ja kustannus-

tehokasta.

Kungssätravägenin muuntajista toinen jätetään 400 VAC jakeluun ja toinen muuntaja

korvataan 800 kVA 10/0,69 kV muuntajalla, jonka hintana käytetään 12 000 €/kpl ja

sähköteknisinä arvoina nykyisten muuntajien arvoja. Toinen 400 VAC jakeluun jätetty

muuntaja jätetään häviöiden osalta tarkasteluissa huomioimatta, koska siitä aiheutuvat

häviöt ovat sekä perinteisessä että tasasähköratkaisuissa yhtenevät ja kumoavat toisensa.

Bipolaarijärjestelmää syöttävän muuntajan pitäisi olla 2-toisioinen ja tämä otetaan

huomioon kertomalla hinta kertoimella 1,3.

Nollatason luontia varten tarvitaan 400/400 VAC PJ-muuntaja kuvan 5.2 mukaisesti

DC-linkin toiseen päähän, koska tarkoitus on syöttää suoraan 400 VAC kiinteistöverk-

koa. Lisäksi muuntajan koko on pieni ja se on helppo sijoittaa pieneen tilaan. Muunta-

jan hintana on käytetty 11 000 €/kpl ja sähköteknisinä arvoina nykyisten muuntajien

arvoja. Koska vaihtosuuntaaja voi syöttää tiettyä vakiojännitettä niin asiakkaalle näkyvä

jännitteenalenema on noin 1,7 %, joka syntyy PJ-muuntajassa DC-linkin lopussa. Li-

säksi täytyy huomioida kiinteistöverkosta aiheutuva jännitteenalenema.

Kungssätravägen
10/0,69 kV

4 kpl 3½x120 mm²

375 m

Hotelli10 kV

AC/DC DC/AC

PJ-muuntaja
400/400 VAC

DC

Kuva 5.2.  Kungsätravägeniltä hotellille lähtevä syöttö  tasasähköjärjestelmällä toteutettuna. Toinen
400 VAC jakeluun jätetty muuntaja on jätetty kuvasta ja laskelmista pois.
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Tarvittava teho kohteessa on 658 kW ( 95,0cos =ϕ ) mutta lisäksi suuntaajien ja tarvit-

tavan PJ-muuntajan häviöistä aiheutuu lisäkuormaa. Suuntaajista tulee  unipolaarijärjes-

telmässä lisäkuormaa huippukuorman aikana noin 48 kW ja bipolaarijärjestelmässä

noin 42 kW. Erot järjestelmien välillä johtuu eri kokoisista suuntaajayksiköistä.

PJ-muuntajasta lisäkuormaa tulee noin 5 kW ja kaapeleista noin 9 kW 900 VDC unipo-

laarijärjestelmässä ja noin 5 kW bipolaarijärjestelmässä huippukuorman aikana. Siten

unipolaarijärjestelmän tehontarve Kungssätravägenin muuntamolla on 720 kW ja bipo-

laarijärjestelmän 710 kW. Häviökustannukset on laskettu suuntaajille, muuntajille ja

johdoille niihin vaikuttavan kuormituksen mukaan.

Laskelmissa on käytetty hyväksi 937 kVA suuntaajayksikköä unipolaarijärjestelmässä

sekä 2 x 478 kVA suuntaajayksikköä bipolaarijärjestelmässä, yksi molemmilla jännite-

tasoilla. Suuntaajien hyötysuhteena on käytetty arvoa 96 %. Suuntaajista vaihdetaan

15 vuoden kuluttua asennuksesta arviolta 15 % arvosta osia uuteen suuntaajainvestoin-

tiin nähden. Tämän jälkeen sen oletetaan kestävän pitoajan loppuun. Suuntaajien hintoi-

na on käytetty 90 €/kW tasasuuntaukselle ja 110 €/kW vaihtosuuntaukselle alle

500 kVA suuntaajille. Yli 500 kVA suuntaajille on käytetty 70 €/kW tasasuuntaukselle

ja 90 €/kW vaihtosuuntaukselle. Tehokertoimena vaihtosuuntaajien hintojen määrittä-

misessä on käytetty 95,0cos =ϕ  ja tasasuuntaukselle 1cos =ϕ . Hinnat sisältävät suo-

timet.

Tasasuuntaajan täytyy olla DC-linkin alussa aktiivinen, että maakaapeliyhteydelle saa-

daan sopivaksi jännitetasoksi 900 VDC. Passiivisella vaihtosuuntaajalla olisi mahdollis-

ta tuottaa vain noin 975 VDC jännitettä, joka olisi pienjännitemaakaapeleille liian suuri.

Aktiivisella vaihtosuuntaajalla voidaan tuottaa 400/400 VAC PJ-muuntajalle sopiva en-

siöjännite.

Keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset kumoavat vertailtavissa 10/0,4 kV ja

tasasähköjärjestelmissä toisensa, jos oletetaan, että suuntaajista ei tule ylläpito- ja vian-

korjauskustannuksia.  Kustannukset tasasähköjärjestelmille 40 vuoden pitoajalta on esi-

tetty taulukossa 5.3.
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Taulukko 5.3.  Kokonaiskustannukset tasasähköratkaisuille 40 vuoden pitoajalta. Kohta muut sisältää
kaapeleiden keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset. Tilakustannus on suuntaa-
jista ja PJ-muuntajasta johtuvat tilakustannukset tasasähkölinkin loppupäässä.

Kustannuskomponentti Unipolaari
900 VDC

Bipolaari
± 750 kV

Investointi
• Kaapeli 0 0
• Muuntaja 10/0,69 kV 12 000 15 600
• PJ-muuntaja 11 000 11 000
• Tasasuuntausyksikkö 69 695 91 425
• Vaihtosuuntausyksikkö 85 127 106 154
• Tilakustannus 6 000 6 000

Häviöt
• Kaapeli 17 225 9 535
• Muuntaja 10/0,69 kV 12 793 12 627
• PJ-muuntaja 11 711 11 711
• Tasasuuntausyksikkö 50 053 48 459
• Vaihtosuuntausyksikkö 46 375 45 661

Muut 27 916 27 916

Yhteensä 349 895 386 088

Ongelmaa voi tuottaa suuntaajien tarvitsema tila etenkin linkin loppupäässä, koska

vaihtosuuntaajan lisäksi tilaa tarvitsee PJ-muuntaja. Tilakustannukseksi vaihtosuuntaa-

jalle ja PJ-muuntajalle on arvioitu 6000 €

5.1.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä

Nostamalla jännitetaso nykyisissä kaapeleissa 400 VAC:sta 1 000 VAC:iin voitaisiin

tehonsiirtokykyä ja jännitteenalenemaa parantaa ilman, että vanhojen kaapeleiden rin-

nalle kaivettaisiin uusi maakaapeli 10/0,4 kV järjestelmässä.

Tässäkin tarkastelussa toinen Kungssätravägenin kahdesta muuntajasta jätetään huomi-

oimatta ja toinen vaihdetaan 800 kVA 10/1 kV muuntajaksi, jolla syötetään ainoastaan

hotellin tarvitsema kuormitus. Kaapeleiden toiseen päähän hotellille kuvan 5.3 mukai-

sesti tarvitaan 1/0,4 kV muuntaja syöttämään asiakkaalle 400 VAC jännitettä. 10/1 kV

muuntajan hintana käytetään 12 000 €/kpl ja 1/0,4 kV muuntajalle 11 000 €/kpl. Sähkö-

teknisinä parametreina käytetään olemassa olevien muuntajien arvoja. Tilakustannukse-

na 1/0,4 kV muuntajalle käytetään arviolta 2000 €.
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Kungssätravägen
10/1 kV

4 kpl 3½x120 mm²

375 m

Hotelli10 kV

1/0,4 kV

1 kV

Kuva 5.3.  10/1/0,4 kV järjestelmä. Jännitetaso nostetaan nykyisissä kaapeleissa 1000 VAC tasolle.

Nykyisissä maakaapeleissa syntyvä jännitteenalenema on 1000 VAC jännitteellä noin

1,1 % ja 1/0,4 kV muuntajassa noin 1,7 %,  kun häviökuormitukset on otettu huomioon.

Jännitteenalenemaa tarkastellessa täytyy ottaa huomioon myös kiinteistöverkon jännit-

teenalenema. Keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset kumoavat vertailtavissa

10/0,4 kV ja 10/1/0,4 kV järjestelmissä toisensa. Kustannukset 10/1/0,4 kV järjestelmäl-

le 40 vuoden pitoajalta on esitetty taulukossa 5.4.

Taulukko 5.4.  Kokonaiskustannukset 10/1/0,4 kV järjestelmälle 40 vuoden pitoajalta. Kohta muut
sisältää kaapeleiden keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset. Tilakustannus
johtuu 1/0,4 kV muuntajasta.

Kustannuskomponentti 1000 VAC

Investointi
• Kaapeli 0
• Muuntaja 10/1 kV 12 000
• Muuntaja 1/0,4 kV 11 000
• Tilakustannus 2 000

Häviöt
• Kaapeli 12 843
• Muuntaja 10/1 kV 11 827
• Muuntaja 1/0,4 kV 11 711

Muut 27 916

Yhteensä 88 297
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5.1.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu

Perinteisen 10/0,4 kV järjestelmän, 10/1/0,4 järjestelmän ja tasasähköjärjestelmien ko-

konaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta on esitetty kuvassa 5.4.
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Muuntajan investointi

Tehoelektroniikan häviöt

Tehoelektroniikan investointi

Kaapelin häviöt

Kaapelin investointi

Kuva 5.4.  Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmille Kungssätravägenin kohteessa.

Kuvasta voidaan havaita tasasähköjärjestelmien kohdalla tehoelektroniikan aiheuttamat

suuret investointi- sekä häviökustannukset, jotka muodostavat kokonaiskustannuksista

valtaosan ja tekevät tasasähköjärjestelmistä epäedullisia tarkasteltavassa kohteessa.

Suuntaajien hinnanmuutoksilla on suuri merkitys kokonaiskustannuksien kannalta.

Edullisimmaksi tulisi nostaa jännitetasoa 1000 VAC:iin nykyisissä kaapeleissa, sillä

ainoat investoinnit olisivat muuntajat ja tilakustannus. Jännitteenalenemissa tosin hävi-

tään tasasähköjärjestelmille mutta perinteinen 10/0,4 kV järjestelmä voitettaisiin selväs-

ti.

Jos matka olisi noin 200 m pidempi niin silloin kaapelin kaivuukustannukset nousisivat

10/0,4 kV järjestelmässä niin paljon, että aletaan olla lähellä sitä tilannetta, jossa

900 VDC unipolaarijärjestelmä tulisi edullisemmaksi kuin 10/0,4 kV järjestelmä. Tai

jos pituus pysyisi samana mutta tehontarve olisi pienempi niin tällöin selvittäisiin pie-
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nemillä ja halvemmilla suuntaajilla ja tasasähkölinkin kokonaiskustannukset olisivat

selvästi pienemmät ja kilpailukykyisemmät muihin järjestelmiin verrattuna.

5.2 Case 4: Strömparterren

Tässä kohteessa Strömparterrenin muuntamo poistetaan kuvan 5.5 mukaisesti ja sen

syöttämät kuormat korvataan Kungsträdgårdenin muuntamolta. Välillä Kungsträdgård-

Strömparterren on käytössä kaksi 3½x185 mm2 kaapelia, joiden pituus on 490 m. Kor-

vattava tehontarve Strömparterrenilla on 277 kVA ja jännitteenalenema 400 VAC jän-

nitteellä on 7,9 % tällä kuormituksella. Jännitteenalenemassa on huomioitu johdon hä-

viöteho.

Kungsträdgården
10/0,4 kV

Strömparterren
10/0,4 kV

2 kpl 3½x185 mm²

490 m

Kuorma

10 kV
10 kV

Poistetaan

400 VAC / 277 kVA

KuormaKuorma

Kuorma

Kuorma

Kuva 5.5.  Strömparterrenin kohde. Strömparterrenin muuntamo poistetaan ja sen syöttämät kuormat
korvataan Kungsträdgårdenin muuntamolta kahdella 3½x185 mm2 400 VAC kaapelilla.
Muuntamoiden välillä on 10 kV yhteys.

5.2.1 Jakeluverkon kehittäminen perinteisin menetelmin

Kun Strömparterrenin muuntamo poistetaan niin siitä seuraa nykyisillä kaapeleilla jän-

niteongelma 400 VAC jännitetasolla. Jänniteongelman korjaamiseksi olemassa olevien

kaapeleiden rinnalle tulisi sijoittaa kolmas kaapeli, jolloin maakaapeleidessa syntyvä

jännitteenalenema putoaisi 7,9 %:sta 5,3 %:iin. Nykykaapeleilla saavutettavaa jännit-

teenalenemaa ei voida hyväksyä sillä on huomioitava myös kiinteistöverkon jännit-

teenalenema. Kaapelin kaivuukustannukset ovat Tukholman keskustassa 300 000 €/km.

Tarkkojen muuntajatietojen ja -kuormitusten puuttuessa on oletettu Kungsträdgårdenin

muuntamon syöttävän ainoastaan Strömparterrenilta korvattavaa 277 kVA kuormaa ku-
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van 5.6 mukaisesti. Muuntajakoko on tällöin 315 kVA ( ku = 4 %, 0P =0,52 kW,

kP =3,9 kW).

Kungsträdgården
10/0,4 kV

490 m

Kuorma10 kV
400 VAC / 277 kVA

3 kpl 3½x185 mm²

Kuva 5.6. Strömparterrenin kohde kaapelin lisäyksen ja muuntamon poiston jälkeen. Kungsträdgår-
denin muuntamon muut syötettävät kuormat on muuntajatietojen puuttumisen takia jätetty
huomioimatta.  Muuntajakoko on 315 kVA ja jännitteenalenema johdolla 5,3 % johdon hä-
viöteho huomioiden 400 VAC jännitetasolla.

Keskeytys-, viankorjaus- ja ylläpitokustannukset ovat vertailtavissa järjestelmissä yh-

tenevät ja kumoavat toisensa. Laskelmissa on oletettu, että kohteessa on yksi vika ker-

ran viidessä vuodessa. Kustannukset 40 vuoden pitoajalta on esitetty taulukossa 5.5, kun

vanhojen kaapeleiden rinnalle kaivetaan uusi kaapeli.

Taulukko 5.5. Kustannukset perinteisillä menetelmillä 40 vuoden pitoajalta, kun tehdään kaapelinlisä-
ys. Kohta muut sisältää kaapeleiden keskeytys-,  ylläpito- ja viankorjauskustannukset.
Kaapelikustannus sisältää kaivuun ja kaapelin investoinnin.

Kustannuskomponentti 10/0,4  kV

Investointi
• Kaapeli 158 191
• Muuntaja 0

Häviöt
• Kaapeli 17 009
• Muuntaja 6 734

Muut 19 821

Yhteensä 201 755

5.2.2 Jakeluverkon kehittäminen DC-jakelua hyödyntäen

Tasasähköjärjestelmää soveltaessa käytetään vanhoja jo olemassa olevia maakaapeleita

tehonsiirtoon välttäen näin kalliit kaivuukustannukset keskustan alueella. Vanhat kaape-

lit saadaan soveltumaan tasasähkökäyttöön kytkemällä olemassa olevien kaapeleiden

johtimet sopivasti rinnan sekä unipolaari- että bipolaarijärjestelmissä.
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Resistanssin arvoksi unipolaarijärjestelmän meno- tai paluujohdolle saadaan

0,04669 km/Ω . Meno- tai paluujohto koostuu yhdestä kaapelista, jonka kaikki johtimet

on kytketty rinnan. Yhden kaapelin kuormitettavuusraja on 1160 A ja tämä raja ei las-

kelmissa ylity. Maakaapeleissa tapahtuvat jännitteenalenemat tarkasteltavalla osuudella

900-1500 VDC unipolaarijärjestelmillä ovat 1,6-0,6 %.

Bipolaarijärjestelmässä resistanssin arvoksi saadaan navoille N1 ja N2 0,06527 km/Ω ,

kun yhteen napaan kytketään rinnan kaksi vaihejohdinta ja yksi PEN-johdin. Navalle

N0 resistanssin arvoksi saadaan 0,082 km/Ω , kun napaan kytketään rinnan vain jäljelle

jäävät kaksi vaihejohdinta. Maakaapeleissa tapahtuva jännitteenalenema ± 750 VDC

bipolaarijärjestelmällä on noin 0,8 % tarkasteltavalla osuudella. Kuormitettavuus bipo-

laarijärjestelmässä on navoille N1 ja N2 829 A ja navalle N0 660 A.  Nämä rajat eivät

laskelmissa ylity. Kaapeleiden termisissä kuormitettavuuksissa täytyy huomioida, että

nyt vaihejohtimien lisäksi kaapelia lämmittää myös PEN-johdin. Jännitteenalenemissa

on huomioitu häviötehoista aiheutuvat lisäkuormat.

Tasasuuntaajaa varten täytyy olla muuntaja, joka voi tuottaa suurempaa kuin 400 VAC

jännitettä. Koska Kungsträdgårdenin muuntamon muut syötettävät kuormat on tarkko-

jen muuntajatietojen puuttuessa jätetty huomioimatta niin muuntajaksi sopii 10/0,69 kV

315 kVA muuntaja, jonka hinnaksi on arvioitu 6070 €. Nollatason luontia varten tarvi-

taan saman kokoinen 400/400 VAC muuntaja myös DC-linkin toiseen päähän, jolle

hinnaksi on arvioitu 5 500 €. Muuntajaparametrit ( ku = 4 %, 0P =0,52 kW, kP =3,9 kW)

ovat samat molemmilla muuntajilla. Bipolaarijärjestelmää syöttävän 10/0,69 kV muun-

tajan pitäisi olla 2-toisioinen ja tämä otetaan huomioon kertomalla hinta kertoimella 1,3.

Jos Kungsträdgårdenin muuntamo koostuu kahdesta muuntajasta niin tällöin korvataan

vain toinen muuntaja ja toiselle ei tehdä mitään, jos sille jäävä kuormitus on muuntajalle

sopiva. Jos muuntajia on vain yksi niin tällöin täytyisi hankkia sopivan kokoinen

10/0,69/0,4 kV muuntaja, joka mahtuu mahdollisesti samaan tilaan, kuin vanha muunta-

ja.
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Koska vaihtosuuntaaja voi syöttää tiettyä vakiojännitettä niin asiakkaalle näkyvä  jännit-

teenalenema on noin 2,1 %, joka syntyy PJ-muuntajassa DC-linkin lopussa kuvan 5.7

mukaisesti. Lisäksi täytyy huomioida kiinteistöverkosta aiheutuva jännitteenalenema.

Kungsträdgården
10/0,69 kV

2 kpl 3½x185 mm²

490 m

Kuorma10 kV

AC/DC DC/AC

PJ-muuntaja
400/400 VAC

DC

Kuva 5.7.  Kungsträdgårdenilta Strömparterrenille lähtevä korvaussyöttö tasasähköjärjestelmällä to-
teutettuna.

Tarvittava teho kohteessa on 263 kW ( 95,0cos =ϕ ) mutta lisäksi suuntaajien ja tarvit-

tavan PJ-muuntajan häviöistä aiheutuu lisäkuormaa. Suuntaajista tulee  unipolaarijärjes-

telmässä lisäkuormaa huippukuorman aikana noin 18 kW ja bipolaarijärjestelmässä

noin 19 kW. Erot järjestelmien välillä johtuu eri kokoisista suuntaajayksiköistä.

PJ-muuntajasta lisäkuormaa tulee noin 3 kW ja kaapeleista noin 4 kW 900 VDC unipo-

laarijärjestelmässä ja noin 2 kW bipolaarijärjestelmässä huippukuorman aikana. Siten

unipolaarijärjestelmän tehontarve Kungsträdgårdenin muuntamolla on 288 kW ja bipo-

laarijärjestelmän 287 kW. Häviökustannukset on laskettu suuntaajille, muuntajille ja

johdoille niihin vaikuttavan kuormituksen mukaan.

Laskelmissa on käytetty hyväksi 359 kVA suuntaajayksikköä unipolaarijärjestelmässä

sekä 2 x 161 kVA suuntaajayksikköä bipolaarijärjestelmässä, yksi molemmilla jännite-

tasoilla. Suuntaajien hyötysuhteena on käytetty arvoa 96 %. Suuntaajista vaihdetaan

15 vuoden kuluttua asennuksesta arviolta 15 % arvosta osia uuteen suuntaajainvestoin-

tiin nähden. Tämän jälkeen sen oletetaan kestävän pitoajan loppuun. Suuntaajien hintoi-

na on käytetty 90 €/kW tasasuuntaukselle ja 110 €/kW vaihtosuuntaukselle alle

500 kVA suuntaajille. Tehokertoimena vaihtosuuntaajien hintojen määrittämisessä on

käytetty 95,0cos =ϕ  ja tasasuuntaukselle 1cos =ϕ . Hinnat sisältävät suotimet.

Tasasuuntaajan täytyy olla DC-linkin alussa aktiivinen, että maakaapeliyhteydelle saa-

daan sopivaksi jännitetasoksi 900 VDC. Passiivisella vaihtosuuntaajalla olisi mahdollis-

ta tuottaa vain noin 975 VDC jännitettä, joka olisi pienjännitemaakaapeleille liian suuri.
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Aktiivisella vaihtosuuntaajalla voidaan tuottaa 400/400 VAC PJ-muuntajalle sopiva en-

siöjännite.

Keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset kumoavat vertailtavissa 10/0,4 kV ja

tasasähköjärjestelmissä toisensa, jos oletetaan, että suuntaajista ei tule ylläpito- ja vian-

korjauskustannuksia.  Kustannukset tasasähköjärjestelmille 40 vuoden pitoajalta on esi-

tetty taulukossa 5.6.

Taulukko 5.6.  Kokonaiskustannukset tasasähköratkaisuille 40 vuoden pitoajalta. Kohta muut sisältää
kaapeleiden keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset. Tilakustannus on suun-
taajista ja PJ-muuntajasta johtuvat tilakustannukset tasasähkölinkin loppupäässä.

Kustannuskomponentti Unipolaari
900 VDC

Bipolaari
± 750 kV

Investointi
• Kaapeli 0 0
• Muuntaja 10/0,69 kV 6 070 7 891
• PJ-muuntaja 5 500 7 150
• Tasasuuntausyksikkö 34 332 41 072
• Vaihtosuuntausyksikkö 39 863 47 689
• Tilakustannus 6 000 6000

Häviöt
• Kaapeli 5 292 2 644
• Muuntaja 10/0,69 kV 7 089 7 059
• PJ-muuntaja 6 450 6 450
• Tasasuuntausyksikkö 14 861 15 817
• Vaihtosuuntausyksikkö 13 817 14 832

Muut 19 821 19 821

Yhteensä 159 095 176 425

Ongelmaa voi tuottaa suuntaajien tarvitsema tila etenkin linkin loppupäässä, koska

vaihtosuuntaajan lisäksi tilaa tarvitsee PJ-muuntaja. Tilakustannukseksi vaihtosuuntaa-

jalle ja PJ-muuntajalle on arvioitu 6000 €

5.2.3 Jakeluverkon kehittäminen 1 kV järjestelmällä

Nostamalla jännitetaso nykyisissä kaapeleissa 400 VAC:sta 1 000 VAC:iin voitaisiin

tehonsiirtokykyä ja jännitteenalenemaa parantaa ilman, että vanhojen kaapeleiden rin-

nalle kaivettaisiin uusi maakaapeli,  kuten 10/0,4 kV järjestelmässä tehdään.
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1 kV jännitteen muodostamiseksi tarvitaan 315 kVA 10/1 kV muuntaja. Kaapeleiden

toiseen päähän kuvan 5.8 mukaisesti tarvitaan 1/0,4 kV muuntaja syöttämään 400 VAC

jännitettä. 10/1 kV muuntajan hintana käytetään 6 070 €/kpl ja 1/0,4 kV muuntajalle

5500 €/kpl. Sähköteknisinä parametreina käytetään ku = 4 %, 0P =0,52 kW, kP =3,9 kW

molemmille muuntajille. Tilakustannuksena 1/0,4 kV muuntajalle käytetään arviolta

2000 €. Kungsträdgårdenin muuntamon muut syötettävät kuormat on tarkkojen muunta-

jatietojen puuttuessa jätetty huomioimatta

Kungsträdgården
10/1 kV

2 kpl 3½x185 mm²

490 m

Kuorma10 kV

1/0,4 kV

1 kV

Kuva 5.8.  10/1/0,4 kV järjestelmä. Jännitetaso nostetaan nykyisissä kaapeleissa 1000 VAC tasolle.

Nykyisissä maakaapeleissa syntyvä jännitteenalenema on 1000 VAC jännitteellä noin

1,3 % ja 1/0,4 kV muuntajassa noin 2,1 %,  kun häviökuormitukset on otettu huomioon.

Jännitteenalenemaa tarkastellessa täytyy ottaa huomioon myös kiinteistöverkon jännit-

teenalenema. Keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset kumoavat vertailtavissa

10/0,4 kV ja 10/1/0,4 kV järjestelmissä toisensa. Kustannukset 10/1/0,4 kV järjestelmäl-

le 40 vuoden pitoajalta on esitetty taulukossa 5.7.
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Taulukko 5.7. Kokonaiskustannukset 10/1/0,4 kV järjestelmälle 40 vuoden pitoajalta. Kohta muut
sisältää kaapeleiden keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset. Tilakustannus
johtuu 1/0,4 kV muuntajasta.

Kustannuskomponentti 1000 VAC

Investointi
• Kaapeli 0
• Muuntaja 10/1 kV 6 070
• Muuntaja 1/0,4 kV 5 500
• Tilakustannus 2 000

Häviöt
• Kaapeli 3 964
• Muuntaja 10/1 kV 6 619
• Muuntaja 1/0,4 kV 6 450

Muut 19 821

Yhteensä 50 424

5.2.4 Kehittämisvaihtoehtojen vertailu

Perinteisen 10/0,4 kV järjestelmän, 10/1/0,4 järjestelmän ja tasasähköjärjestelmien ko-

konaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta on esitetty kuvassa 5.9.
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Tehoelektroniikan häviöt

Tehoelektroniikan investointi

Kaapelin häviöt

Kaapelin investointi

Kuva 5.9. Kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta eri järjestelmille Kungsträdgårdenin kohteessa.

Perinteisessä 10/0,4 kV järjestelmässä kaapelin investointi sisältäen kaivuun ja itse kaa-

pelin aiheuttaa järjestelmän suurimmat kustannukset. Tasasähköjärjestelmien kohdalla
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tehoelektroniikka aiheuttaa järjestelmien suurimmat kustannukset. Nyt kaapelireitin pi-

tuus on niin pitkä, että kaapeli- ja kaivuukustannukset nousevat suuremmiksi, kuin te-

hoelektroniikan investoinnit pitoajalta. Tehoelektroniikan pienempiä kustannuksia selit-

tää myös kohtuullisen pieni teho sillä nyt tasasähköjärjestelmä voidaan rakentaa hal-

vemmilla ja pienemmillä suuntaajilla.

Edullisimmaksi tulisi nostaa jännitetasoa 1000 VAC:iin nykyissä kaapeleissa, sillä ai-

noat investoinnit olisivat muuntajat. Jännitteenalenemissa tosin hävitään tasasähköjär-

jestelmille mutta perinteinen 10/0,4 kV järjestelmä voitettaisiin selvästi.

5.3 Yhteenveto

Kahden esimerkkitapauksen jälkeen voidaan todeta tasasähköjakelun tulevan  perinteis-

tä 10/0,4 kV järjestelmää edullisemmaksi tarkasteltavan kaapelireitin pituuden kasvaes-

sa riittävän suureksi. Saavutettava taloudellinen hyöty on sitä suurempi, mitä pidempi

on kaapeli reitti ja pienempi kuorma. Kuorman on kuitenkin oltava sen suuruinen, että

sen hoitaminen olemassa olevin kaapelein 400 VAC järjestelmällä ei ole teknisesti

mahdollista. Pitkillä kaapelireiteillä 400 VAC järjestelmällä tarvittavan lisäkaapelin ma-

teriaali- ja kaivuukustannukset nousevat suuriksi ja pienillä tehoilla ei tarvita niin suuria

suuntaajainvestointeja. 10/1/0,4 kV järjestelmällä saavutetaan tällä hetkellä edullisin

ratkaisu, sillä  1 kV järjestelmä ei vaadi lisäinvestointeja kuin muuntajien ja muuntamon

osalta.

Jännitteenalenemien kannalta tasasähköjärjestelmällä saavutetaan paras tulos, koska asi-

akkaan AC-verkon liityntäpisteessä vaikuttaa vain nollajännitteen luontiin ja galvaani-

seen erotukseen käytetyn 400/400 V pienjännitemuuntajan jännitteenalenema.

10/0,4 kV järjestelmän jännitteenalenema on 2-3 kertainen verrattuna tasasähköjärjes-

telmiin. 10/1/0,4 kV järjestelmä sijoittuu näiden väliin jännitteenalenematarkasteluissa.
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6 YHTEENVETO

Tämä diplomityö on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osaston

sähkömarkkinalaboratorion tutkimushanketta, jonka tavoitteena on ollut selvittää teho-

elektroniikan hyödyntämismahdollisuudet Fortum Sähkönsiirto Oy:n sähkönjakelu-

verkkoliiketoiminnassa.

Työssä tehtiin yksittäisille kohteille yksityiskohtaisia teknistaloudellisia tarkasteluja pe-

rinteistä 20/0,4 kV tekniikkaa, 1000 VAC sähkönjakelua sekä tasasähköjärjestelmiä

hyödyntäen ja verrattiin näiden järjestelmien kustannuksia ja ominaisuuksia toisiinsa.

Tutkimusalueet ja -kohteet valittiin Fortum Sähkönsiirto Oy:n maaseutu- ja taajamaver-

koista. Työssä pyrittiin hahmottamaan teknistaloudellista käyttöaluetta eri tasasähkön-

jakelujärjestelmille sekä määrittämään tasasähkönjakelun käyttöpotentiaali tutkimus-

kohteena olleissa verkoissa. Lisäksi tutkittiin eri tekijöiden vaikutuksia tasasähköjake-

lun kannattavuuteen ja käyttövarmuuteen sekä pyrittiin tuomaan esiin tasasähkönjakelu-

järjestelmien muitakin ominaisuuksia.

Käyttöpotentiaali määritettiin 20/0,4 kV ja tasasähköjärjestelmien taloudellisuusraja-

käyristä pituus-teho -akselistolla sekä verkosta kerättyjen johtohaarojen pituus- ja teho-

tietojen avulla. Taloudellisuusrajakäyrän kohdalla vertailtavien järjestelmien kustan-

nukset ovat yhtä suuret. Käyrän yläpuolella tasasähköjärjestelmä tuli edullisemmaksi ja

alapuolella kalliimmaksi, kuin 20/0,4 kV järjestelmä.

Käyttöpotentiaaliksi muodostui noin 9-12 % tutkimusalueena olleen maaseutuverkon

keskijännitejohtopituudesta riippuen sekä käytettävästä tasasähköjärjestelmästä että sii-

tä, onko haaran runkojohto toteutettu ilmajohdolla vai maakaapeloimalla. Laskelmissa

oletettiin pienjänniteverkko aina maakaapeloiduksi. Toisin sanoen tutkimusalueen maa-

seutuverkon 510 km keskijänniteverkkopituudesta noin 9-12 % olisi korvattavissa ta-

sasähköjärjestelmillä. Korvaamalla keskijänniteverkkoa saaduilla käyttöpotentiaalipro-

senteilla vaikuttaisi se keskeytyskustannusten laskuun samassa suhteessa, koska ta-

sasähköjärjestelmä muodostaa oman suojausalueensa 1 kV järjestelmän tavoin.
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Tulos ei huomioi 1 kV järjestelmän potentiaalia. 1 kV järjestelmän ja tasasähköjärjes-

telmien taloudellisuusrajakäyrästön muodostaminen osoittautui hankalaksi järjestelmien

välisten melko pienten kustannuserojen takia, jolloin mallista ei tullut riittävän luotetta-

va. Maaseutukohteiden tarkasteluissa pitkien siirtomatkojen vuoksi 1 kV järjestelmä

tarvitsi tasasähköjärjestelmiä huomattavasti järeämpiä muuntajia ja johtoja päästäkseen

sallittuihin jännitteenalenemiin. Tämän vuoksi 1 kV järjestelmä osoittautui investoin-

neiltaan vähintään yhtä suureksi kuin tasasähköjärjestelmät, vaikka tasasähköjärjestel-

mien rasitteena ovat melko suuret suuntaajainvestoinnit. Tasasähköjärjestelmillä voitiin

tuottaa asiakkaalle verkon jännitemuutoksista huolimatta vakiona 230/400 VAC ja pa-

rantaa näin sähkönlaatua. 20/0,4 kV ja 1 kV järjestelmällä asiakkaille näkyy noin 7 %

jännitteenalenema sekä kaikki verkossa tapahtuvat jännitevaihtelut.

Koska tasasähköjärjestelmä muodostaa oman suojausalueensa 1 kV järjestelmän tavoin

niin saavutettavilla keskeytyskustannussäästöillä on merkittävä rooli, kun tasasähköjär-

jestelmää verrataan perinteiseen 20/0,4 kV järjestelmään. Etenkin avojohtoratkaisuissa

20/0,4 kV järjestelmän keskeytyskustannukset voivat nousta suuriksi varsinkin siinä

tapauksessa, että keskijännitejohtohaara on kovin pitkä. Myös johtolähdön keskitehon

nousu vaikuttaa keskeytyskustannuksiin kasvattavasti, jolloin tasasähkön kilpailukyky

paranee.  Lisäksi keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostus tullee nousemaan jatkos-

sakin.

Kun huomioidaan tasasähköjärjestelmän hyvä tehonsiirtokyky suuremmasta jännitteestä

johtuen ja mahdollisuus käyttää pienjännitejohtoja- ja kaapeleita, voidaan saavuttaa

huomattavia investointikustannuksia johdoissa ja kaapeleissa verrattuna 20/0,4 kV jär-

jestelmään. Etenkin keskijännitemaakaapelointi on kallista verrattuna pienjännitemaa-

kaapelointiin, jolloin tasasähköjärjestelmillä voidaan saavuttaa huomattavia kustannus-

etuja.

Tasasähköjärjestelmien edullisuuteen vaikuttaa myös vaihtosuuntaajien määrä. Vähän

asiakkaita sisältävissä muuntopiireissä tarvitaan vähemmän vaihtosuuntaajia, jolloin se

on edullisempi toteuttaa. Tasasähköjärjestelmillä voidaan poistaa myös rinnakkaisia

keski- ja pienjännitejohtoja, joita esiintyy usein   20/0,4 kV järjestelmässä, koska liityn-
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tä asiakkaalle voidaan ottaa mistä kohtaa tasasähköjohtoa tahansa. Tästä seuraa selviä

investointisäästöjä johtopituuden lyhentyessä. Lisäksi paremman tehonsiirtokyvyn

vuoksi ja suurempien sallittujen jännitteenalenemien vuoksi voidaan käyttää pienempiä

ja halvempia pienjännitejohtoja kuin 400 VAC pienjänniteverkossa.

Yleensä ottaen voidaan todeta tasasähköjärjestelmien tulevan perinteistä järjestelmää

edullisemmaksi mitä pidempi johtohaara on kyseessä. 20/0,4 kV järjestelmään verrattu-

na säästöt syntyvät johtojen investointikustannuksista, keskeytyskustannussäästöistä

sekä usean muuntopiirin tapauksessa muuntamo- ja muuntajakustannuksista.

Käyttöpotentiaali on siis riippuvainen useasta tekijästä. Eräs keskeinen tekijä on myös

tehoelektronisten komponenttien hinta, joka on ollut viimeisten vuosien aikana kovassa

laskussa ja tulevaisuudessa voi odottaa saman suunnan jatkuvan. Tehoelektronisten

komponenttien kehittyessä ja hintojen laskiessa samanaikaisesti on tasasähkönjakelun

potentiaali kasvanut. Samanaikaisesti metallien hinnat ovat nousussa, joka nostaa esim.

muuntajien hintoja. Tämä tuo eteen tilanteen, jossa tasasähköjärjestelmällä toteutettu

ratkaisu on edullisempi yhä useammassa kohteessa verrattuna perinteiseen 20/0,4 kV

järjestelmään. Lisäksi tehoelektroniikan eliniän kasvu ja huollettavuus ovat tärkeässä

roolissa pienempiä kustannuksia ajatellen.

Taajamissa pienjännitteellä siirrettävät tehot ovat suurempia, kuin maaseutuverkossa.

Muutettaessa 400 VAC jakelu tasasähköjakeluksi vaaditaan siten suurempia ja kalliim-

pia suuntaaja- ja muuntajakomponentteja. Lisäksi 400 VAC taajamajakelussa eivät siir-

tomatkat ole kovin pitkiä. 400 VAC järjestelmässä tehonsiirtokyvyn nostaminen ja jän-

nitetason parantaminen lisäämällä kaapeli tai kaapelit vanhojen kaapeleiden rinnalle ei

lyhyillä matkoilla nosta kaapeleiden investointi- ja kaivuukustannuksia tasasähköjärjes-

telmien suuntaajien ja muuntajien investointi- ja tilakustannuksia suuremmiksi. Tällöin

siirtyminen tasasähköjakeluun ei kannata.

Pidemmillä siirtomatkoilla ja kohtuullisilla tehoilla 400 VAC taajamajakelussa siirtoky-

vyn nostaminen ja jännitetason parantaminen kaapelin lisäyksellä vanhojen kaapeleiden

rinnalle nostaa kaapeleiden kaivuu- ja investointikustannukset suuremmiksi, kuin ta-
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sasähköjärjestelmän suuntaajien ja muuntajien investointi- ja tilakustannukset. Kohtuul-

listen tehojen vuoksi tarvitaan pienemmät ja halvemmat suuntaajat ja muuntajat, kuin

isojen tehojen kohteissa. Tällöin tasasähkönjakeluun siirtyminen olisi kannattavaa pe-

rinteiseen 400 VAC järjestelmään verrattuna.

Siirtokyvyn nostaminen ja jännitetason parantaminen nostamalla jännitetaso

400 VAC:sta 1000 VAC:iin osoittautui taajamaverkojen esimerkkikohteissa edullisim-

maksi vaihtoehdoksi. 1000 VAC järjestelmä vaatii ainoastaan muuntaja- sekä tilainves-

toinnit. Jännitteenalenematarkasteluissa 1000 VAC järjestelmä häviää tasasähköjärjes-

telmälle, joka jännitteenalenemien kannalta osoittautui parhaaksi ratkaisuksi.

Tasasähköjärjestelmän taloudellinen sekä jännitealueiden täysi hyödyntäminen vaatii

olemassa olevien komponenttien jatkokehittämistä. Nykyisillä pienjännitejohdoilla ta-

sasähkön soveltaminen on standardoinnin puitteissa mahdollista ainoastaan maakaape-

leilla ja niilläkin vain rajoitetulla pienjännitealueella. Lisäksi AMKAlla ei ole standar-

deissa määrittelyä tasasähkökäytöstä. Tämä edellyttää joko uusien kaapeleiden tuomista

markkinoille tai standardien tarkastamista. Lisäksi vaaditaan uusia muuntajia, jotta

suuntaajille ja johdoille saadaan aikaiseksi sopivia jännitetasoja. Esim. 2-toisioiset

muuntajat ovat tarpeen sopivan jännitetason aikaansaamiseksi bipolaarijärjestelmään.

Uusille kehitettäville komponenteille täytyy ensin määrittää koot ja jännitetasot, joita

kannattaa ryhtyä valmistamaan suuremmissa määrin.

Vaikka tasasähköjärjestelmällä saavutetaan paljon etuja mm. tehonsiirtokykyyn, säh-

könlaatuun, kustannuksiin sekä käyttövarmuuteen liittyvissä kysymyksissä niin on

myös pidettävä mielessä järjestelmän heikkoudet ja kehittämisen kohteet. Mitään yli-

voimaista estettä tasasähköjärjestelmien käyttöönotolle ei ole ilmennyt. Erilaisia tekni-

siä ja taloudellisia tarkasteluja täytyy jatkaa, sillä tutkimus- ja kehittämistyötä on vielä

paljon. On mielenkiintoista pohtia mm. kuinka tasasähkönjakelu tulee muuttamaan tu-

levaisuuden verkkorakenteita tai mitä verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa se mahdollis-

taa
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    LIITE I,1

Taulukko 1. 20 kV ilmajohtojen tiedot

20 kV ilmajohdot r [ Ω /km] x [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Ik1s [kA] Hinta [€/km]
Sparrow 0,848 0,383 210 3,7 18 540
Raven 0,536 0,368 280 5,8 20 160
AL 132 0,219 0,344 495 11,6 24 770
AL 201 0,143 0,3 645 24 770
BLL 62 0,535 0,1 259 5,2 26 520
BLL 99 0,336 0,1 348 8,2 31 770
BLL 157 0,193 0,09 480 15,3 31 770

Taulukko 2. 20 kV maakaapeleiden tiedot. Hintatiedossa on aurauskustannus mukana.

20 kV kaapelit r [ Ω /km] x [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Ik1s [kA] Hinta [€/km]
AHXAMK-W 3x25 1,2 0,16 110 2,3 35 160
AHXAMK-W 3x50 0,641 0,145 155 4,7 35 160
AHXAMK-W 3x95 0,32 0,128 235 8,9 38 740
AHXAMK-W 3x185 0,164 0,116 330 17,4 45 860

Taulukko 3. 0,4...1 kV ilmajohtojen tiedot

0,4...1 kV ilmajohdot rv [ Ω /km] xv [ Ω /km] r0 [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
AMKA 3x35+50 0,868 0,107 0,72 115 12 730
AMKA 3x70+95 0,433 0,097 0,363 180 16 650
AMKA 3x120+95 0,253 0,094 0,363 250 17 860

Taulukko 4. 0,4...1 kV maakaapeleiden tiedot. Hintatiedossa on aurauskustannus mukana.

0,4...1 kV kaapelit r [ Ω /km] x [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
AXMK 4x25 1,2 0,088 100 8 730
AXMK 4x50 0,641 0,088 150 11 360
AXMK 4x95 0,32 0,085 220 14 750
AXMK 4x185 0,164 0,082 330 22 840

Taulukko 5. 20 kV ilmajohtojen tekniset tiedot unipolaarijärjestelmässä, kun jätetään yksi johdin
kolmesta käyttämättä.

20 kV ilmajohdot rmeno [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
Sparrow 0,848 210 18 540
Raven 0,536 280 20 160
AL 132 0,219 495 24 770
AL 201 0,143 645 24 770



LIITE I,2

Taulukko 6. 0,4...1 kV ilmajohtojen tekniset tiedot unipolaarijärjestelmässä. Kaikki johtimet kytket-
ty rinnan kahden nippuihin.

0,4...1 kV ilmajohdot rmeno [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
AMKA 3x35+50 0,414 210 12 730
AMKA 3x70+95 0,211 327 16 650
AMKA 3x120+95 0,138 424 17 860

Taulukko 7. 0,4...1 kV maakaapeleiden tekniset tiedot unipolaarijärjestelmässä. Kaikki johtimet kyt-
ketty rinnan kahden nippuihin. Hintatiedossa on aurauskustannus mukana.

0,4...1 kV kaapelit rmeno [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
AXMK 4x25 0,6 200 8 760
AXMK 4x50 0,321 300 11 360
AXMK 4x95 0,16 440 14 750
AXMK 4x185 0,082 660 22 840

Taulukko 8. 20 kV ilmajohtojen tekniset tiedot bipolaarijärjestelmässä. Kaikki kolme johdinta on
käytössä.

20 kV ilmajohdot rN1 [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
Sparrow 0,848 210 18 540
Raven 0,536 280 20 160
AL 132 0,219 495 24 770
AL 201 0,143 645 24 770

Taulukko 9. 0,4...1 kV ilmajohtojen tekniset tiedot bipolaarijärjestelmässä. Yksi vaihejohdin jätetään
käyttämättä.

0,4...1 kV ilmajohdot rN1 [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
AMKA 3x35+50 0,868 115 12 730
AMKA 3x70+95 0,433 180 16 650
AMKA 3x120+95 0,253 250 17 860

Taulukko 10.  0,4...1 kV maakaapeleiden tekniset tiedot bipolaarijärjestelmässä. Yksi vaihejohdin jäte-
tään käyttämättä. Hintatiedossa on aurauskustannus mukana.

0,4...1 kV kaapelit rN1 [ Ω /km] Kuormitettavuus I [A] Hinta [€/km]
AXMK 4x25 1,2 100 8 760
AXMK 4x50 0,641 150 11 360
AXMK 4x95 0,32 220 14 750
AXMK 4x185 0,164 330 22 840
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Taulukko 11. 20/0,4 kV ja 20/1 kV muuntajien tiedot.

Muuntajat 20/0,4
kV ja 20/1 kV

P0 [kW] Pk [kW] rk [ Ω ] xk [ Ω ] Hinta [€]

30 kVA 0,1 0,585 2,6 3,04 2 610
50 kVA 0,14 0,885 2,28 3,29 2 980
100 kVA 0,22 1,485 1,65 3,64 3 780
200 kVA 0,42 2,295 1,35 4,81 4 600

Taulukko 12.  1/0,4 kV muuntajien tiedot.

Muuntajat 1/0,4 kV P0 [kW] Pk [kW] rk [ Ω ] xk [ Ω ] Hinta [€]
16 kVA 0,088 0,48 3 2,94 778
25 kVA 0,125 0,625 2,5 2,73 918
50 kVA 0,2 1,1 2,2 3,34 1 715
100 kVA 0,342 2,063 2,06 2,95 2 978

Taulukko 13.  Muuntamoiden tiedot

Muuntamo Hinta [€]
1-pylväsmuuntamo 3 800
2-pylväsmuuntamo 6 580

Taulukko 14.  Muut tiedot

Hinta [€/km]
Auraus, maaseutu 2 000
Auraus, Tukholman keskusta 300 000
Purku, KJ-avojohto 3 000
Purku, PJ-ilmajohto 2 000


