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Sähkön pääjakelu t oimint akriit t isissä rakennuksissa 19.4. klo 9-10
Jakelumuunt ajat   3.5. klo 9-10
Keskijännit ekojeist ot  17.5. klo 9-10
Sähköverkon valvont a ja kybert urvallisuus 31.5. klo 9-10
Pääkeskukset  7.6. klo 9-10
Sähkönjakeluverkon selekt iivisyys  9.8. klo 9-10
Sähkönjakeluverkon suunnit t eluohjelmist o e-Design 23.8. klo 9-10
Suojareleet  ja valokaarisuojaus 6.9 klo 9-10
Aurinkosähköjärjest elmät  20.9. klo 9-10
Sähköaut on lat ausrat kaisut  4.10. klo 9-10
KNX-t aloautomaat iojärjest elmät 18.10 klo 9-10
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Agenda /  Suojareleet
1. Keskijännit everkon suojareleet

2. Suojareleist yksen yleiset vaat imukset

3. Suojarele

4. Suojareleen käyt t öli it ynt ä

5. Suojausjärjest elmä

6. Yleisimmät vikat yypit

7. Häiriöt allent eiden käyt t ö

8. Kommunikaat io

9. Apusähköjärjest elmät

10. Hälyt yskeskukset

11. Suojareleiden t oiminnan varmist aminen

12. Valokaari i lmiönä

13. REA valokaarisuoja
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Agenda /  Valokaarisuojaus
1. Uuden sukupolven älykäs valokaarirat kaisu UFES

2. Valokaaressa t oimint a-aika rat kaisee

3. Rat kaisun element it

4. Toimint aperiaat e

5. Sovellusalueet

6. Asennusvaiht oeht oja

7. Käyt ännön esimerkki
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Keskijännit everkon suojareleet
Verkon ja sen
komponent t ien
käyt t öä valvova suojaus:  
 Yli- ja alijännite
 (Yli-) ja alitaajuus
 Lähdön ylikuorma
Muuntajan ylikuorma
 K ondens aattorin ylikuorma
Moottorin ylikuorma
 Generaattorin ylikuorma

Vaurioit uneen
komponent in
irt ikyt kevä suojaus:
 Oikos ulkus uojaus
 Maas ulkus uojaus
 Valokaaris uojaus
 Vaihekatkos -
maas ulkus uoj.
 K ierros - ja käämis ulkus uoj.    
 K ondens aattorin

epäbalans s is uojaus

Tavoit e: 
 Ras itus ten kes ton

rajoittaminen turvallis elle
tas olle

Tavoit e: 
 Vaurioiden minimointi ja             

leviämis en es täminen,
vaaran välitön 
rajoittaminen

Tyypillisest i:
 T arkka ja hidas / nopea toiminta 
 Pieni dynamiikka 

Tyypillisest i:           
 Nopea/ hetk. toiminta
 Suuri dynamiikka            

 Alitaajuuteen perus tuva
kuormanpudotus  ja
automaattinen tai 
manuaalinen kuormien
takais inkytkentä 
(tehonvajaus s uojaus )
 E roonkytkentä 

 Laajan verkkohäiriön eli 
ns . black-out:in es täminen
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S ähköas emaa ja s en s yöttämää verkkoa on AINA s uojattava
mahdollis ta vikaa vas taan riittävällä s uojalaitteis tolla. 
Riittävän yks inkertais ella mutta mahdollis imman käyttövarmalla.
 Käyt t äjien ja sivullist en henkilöt urvallisuuden varmist aminen

Reles uojauks en as ianmukainen rakenne ja toimintaperiaate
ei its es s ään pois ta vian s yntymis en mahdollis uutta, mutta vian
mahdollis es ti aiheuttamat vahingot s ekä käyttökes keytyks et
voidaan pienentää murto-os aan tapauks es ta, mis s ä vika tapahtuu
s uojaamattomas s a laitoks es s a.
 Vaurioiden rajoit t aminen mahdollisimman pieniksi

Oikein s uunnitellulla ja toimivalla reles uojauks ella s aavutetaan
myös s e etu, että vain vikaantunut verkonos a erotetaan muus ta
s ähkönjakelujärjes telmäs tä eli reles uojauks en toiminta on s elektiivinen.  
S elektiivis yys s aavutetaan porras tamalla toiminta-aikoja ja/ tai -arvoja. 
S uojareleiden mittaus tarkkuus (herkkyys ) oltava riittävän hyvä. 
S ähkönjakeluverkos s a ei s aa olla s uojaamattomia alueita es im. verkon 
kytkentämuutoks ien yhteydes s ä 
 Käyt t öhäiriöiden ja häirit sevyyden rajoit t aminen

S ähköas eman s uojareleet on mahdollis ta liittää
käytönvalvonta- ja käytöntukijärjes telmiin kuten myös  
eri automaatiojärjes telmiin. Häiriöt  kommunikaatioyhteyks is s ä eivät s aa 
vaikuttaa s uojareleen toimintaan.
 Verkon ohjaus sekä monit oroint i ja vikat ilant eiden hallint a

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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S uojarelees s ä on oltava riittävän kattava its evalvontatoiminta joka antaa
käyttöhenkilökunnalle hälytyks en mikäli relees s ä todetaan s ellainen s is äinen
vika joka voi aiheuttaa s uojauks en virhetoiminnan tai jopa s uojauks en
toimimattomuuden. Reles uojaus on voitava koes taa ja huoltaa käytön aikana
ilman käyttökes kes keytys tä.
 Suojareleiden kunnon ja t oimivuuden varmist aminen

S ähkölaitoks elle as etetaan jo viranomais ohjeis s a ja –määräyks is s ä vaatimuks ia
kuten: “S ähkölaitos  on s iten rakennettava ja s itä on niin  käytettävä ja 
hoidettava, että s e ei tuota hengen, terveyden tai omais uuden vaaraa 
eikä kohtuuttomas ti häirits e ympäris töä.”
 Viranomaismääräyst en t äyt t äminen

S uojareleiden as etteluiden oikeellis uus  on varmis tetteva, s illä muuten 
s uojarele toimii teknis es ti oikein eli as ettelujens a mukaan, mutta  s uojattavan 
järjes telmän tai laitteen kannalta voidaan olla pahimmas s a tapauks es s a 
täys in ilman s uojaus ta. Releas ettelujen pohjana on las ketut vikavirrat , 
laitteiden nimellis virrat  ja termis et kes tois uudet ja viranomais määräyks et. 
Releas etteluis s a on huomioitava myös mm. virhe/ turvamarginaalit  ja s elektiivis yyden 
s aavuttaminen.
 Suojareleiden aset t eluiden oikeellisuuden varmist aminen

S uojareleet on aina kytkettävä mittamuuntajis s a niille tarkoitettuihin tois io(s uojaus )käämeihin. 
S uojareleen kytkeminen es imerkiks i virtamuuntajan mittaus käämiin aiheuttaa vikatilantees s a 
hyvin s uurella todennäköis yydellä s uojauks en toimimattomuuden. 
 Suojareleiden kyt kent äpiirien oikeellisuus ja koest aminen

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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Tavoit t eet :
 K äyttäjien ja s ivullis ten henkilöturvallis uuden

varmis taminen
 K äyttöhäiriöiden ja häirits evyyden rajoittaminen  

mahdollis imman pienelle alueelle
 Vaurioiden rajoittaminen mahdollis imman pieniks i

Pääperiaat t eet :
 Suojauks en luotettavuus
 Suojauks en aukottomuus
 Sovelluks een ideaalis in toimintanopeus  (hidas / nopea)
 Suojaus järjes telmän s elektiivis yys
 Suojauks en mittaus tarkkuus  (herkkyys )

Tot eut us:
 Suojaus alueiden ja vikas uureiden s elvittäminen
 As etteluiden määritys
 Laitteiden valinta ja hankinta
 K äyttöönottokoes tus  s ekä mahdollis et  maas tokokeet tms . ”primäärites tit”
 Varas uojalaitteiden tarpeen s elvittäminen
 Määräaikais koes tus ten ja –tarkas tus ten tarve ja aikataulutus
 Varaos ien tarve ja määrä, s ijoitus
 Dokumentoinnin laatu ja laajuus

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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Yleens ä s uojarele on kytketty s ähkönjakelujärjes telmän tois iopiiriin ja mittaus ens iöpiiris tä tapahtuu erillis ten
mittamuuntajien tai/ s ekä s ens orien kautta. K äytös s ä on edelleen myös jonkin verran s uojareleitä (ens iöreleet), 
joiden mittaus tapahtuu s uoraan kojeis ton ens iöpiiris tä.

Mittaus s is ääntulot releis s ä ovat s tandardoitu tietyille nimellis arvoille kuten myös mittamuuntajat .
Mittamuuntajien tois ionimellis alueet ovat tyypillis es ti virtamuuntajilla 0 .2-1-2-5A ja 
jännitemuuntajilla 10 0 -110 -115-120 V.

S ens oreiden tois ionimellis arvo on tyypillis es ti 0 -150 mV. 

Jännitemuuntajat

Sensorit

Virtamuuntajat

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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Suojareleist yksen yleiset vaat imukset

Suojauskäämi

Aika

75A

Mittauskäämin
todellinen virta

Virtamuuntaja 10P15

Mittauskäämi
5A

4A

Mittamuuntajan yhteydes s ä s iihen merkitty 
mittarivarmuus kerroin Fs 5 ei tarkoita, että mittaus käämi pys tyy vikatilantees s a tois tamaan 5*In virtaa. 
Suojaukseen t arkoit et t uja lait t eit a ei siis saa kyt keä mit t amuunt ajan mit t auskäämiin!

Vikavirta
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MIKSI SUOJARELE ?

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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MIKSI SUOJARELE ?

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset



January 22, 2018 S lide 14

MIKSI SUOJARELE ?

Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
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Suojareleist yksen yleiset vaat imukset
MIKSI SUOJARELE ?
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Relesuojauksen on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

Relesuojauksen on oltava mahdollisimman kattava eli suojattava koko sähkönjakeluverkkoa.

Relesuojauksen on oltava riittävän nopea ja tarkka.

Relesuojauksen toteutuksen on oltava yksinkertainen, mutta kuitenkin
mahdollisimman käyttövarma.

Relesuojauksen on toimittava selektiivisesti niin, että vain tarvittava osa
verkosta jää vikatilanteessa käyttökeskeytyksen piiriin.  
Suojaus esimerkiksi ylivirtasuojauksessa voi olla joko virtaselektiivinen, 
aikaselektiivinen tai virta- ja aikaselektiivinen (suositeltava).

Vikatilanteessa on relesuojausjärjestelmän toimittava itsetoimivasti ilman käyttöhenkilökunnan
apua ja valvontaa.  Kommunikoinnissa olevat häiriöt eivät saa estää relesuojausta toimimasta.

Suojareleessä on oltava riittävän kattava itsevalvontatoiminta joka antaa käyttöhenkilökunnalle
hälytyksen mikäli releessä todetaan sellainen sisäinen vika joka voi aiheuttaa suojauksen
virhetoiminnan tai jopa suojauksen toimimattomuuden. 

Relesuojaus on voitava koestaa ja huoltaa käytön aikana ilman käyttökeskeskeytystä.

Suojareleistyksen yleiset vaatimukset
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Suojarele on s ähkönjakelujärjes telmän komponentti,  jonka tehtävänä on s uojattavas ta
järjes telmäs tä s aadun mittaus tuloks en perus teella s uorittaa ennalta määritelty ohjaus
tai indikointi s amas s a tai tois es s a s ähkönjakelujärjes telmäs s ä.

K un s ähkönjakelujärjes telmäs s ä oleva s uure , jota s uojarele tarkkailee, muuttuu
s aavuttaen relees een as etellun toiminta-arvon, tulee releen havahtua ja as etellun
toiminta-ajan kuluttua s uorittaa s ille määritelty kytkentätoimenpide tai merkinanto
omas s a ja/ tai muus s a s ähkönjakeluverkon os as s a.

Vikatapahtumas ta on s aatava aina tieto käyttöhenkilökunnalle ja täs tä s yys tä rele on 
varus tettava luotettavalla indikoinnilla s ekä jälleenannolla. 

Vikatilanteen s elvittämis en helpottamis eks i on rele myös varus tettava riittävällä
vikatietojen rekis teröinnillä s ekä häiriötallentimella.

As etteluiden ja rekis teröityjen vika-arvojen lukeminen relees tä on oltava mahdollis ta 
ilman erillis iä ohjelmointityökaluja. 

Suojarele
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Suojareleen käyttöliittymä

Kommunikaatioportti releen 
monitoroinnille.
Kommunikaatioportti takana 
liitännälle käytönvalvontaan 

Indikoinnit, “Ready / Start / Trip”

3*15 ohjelmoitavaa 
hälytyslediä + hälytyslistaa

Auki- ja kiinniohjaus-
painikkeet

ESC -painike

Navigaatio-painikkeet ENTER -painike

Painike hälytyslista -näkymään

MENU -painike

LOCAL/REMOTE -painikkeet

5 ohjelmoitavaa 
pikapainiketta

CLEAR -painike

Käyttäjämäärittely

HELP -painikke
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Suojareleen käyttöliittymä

Keltainen LED

Punainen LED

Vihreä LED

 Kiinteä  suojaustoiminto havahtunut (start)
 Vilkkuva  joku releen suojaustoiminnoista lukittu (block)
 Vilkkuva  rele testitilassa

 Kiinteä  joku suojaustoiminto laukaissut, laukaisun syy näytöllä
 Vilkkuva  katkaisijavikasuojauksesta aiheutunut laukaisu

 Kiinteä  normaali tila
 Vilkkuva  sisäinen relevika (IRF) aktivoitunut, IRF-koodi näytöllä
 Vilkkuva  rele on ohjelmoitu testitilaan
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Suojausjärjest elmä
Sähkönjakelujärjestelmä rakentuu useiden eri laitteiden muodostamasta kokonaisuudesta. 

Suojausjärjestelmän oikea toiminta vaatii sen, että kukin järjestelmän laite suorittaa sille ennalta määrätyn tehtävän oikein ja 
oikealla ajalla. 

Suojausjärjestelmän oikea toiminta vaatii myös käyttöhenkilökunnalta järjestelmän ja sen laitteiden hyvää tuntemusta ja riittävää
ammattitaitoa.

Järjestelmän oikea toiminta mahdollisen vian sattuessa riippuu suojausketjun selektiivisestä eli oikea-aikaisesta toiminnasta. 

Selektiivinen toiminta saavutetaan, kun tunnetaan kaikkien laitteiden tekniset ominaisuudet kuten toiminta-ajat, nimellisarvot jne. 
riittävän hyvin.

Luotettava selektiivinen toiminta voidaan varmistaa maasto- tai primäärikokeilla.

Suojareleiden koestamisessa olisi huomioitava myös suojareleen ulkoiset piirit ja laitteet 
mahdollisuuksien mukaan.
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MITTAMUUNTAJAT
SENSORIT

VIESTIYHTEYS
HÄL.JÄRJESTELMÄ
KAUKOKÄYTTÖ

KATKAISIJA TAI 
MUU TOIMILAITE
VIRITYSMOOTTORI

SUOJARELEET
APURELEET

JOHDOTUS
RIVILIITTIMET
VALOKUITU JA
SOVITTIMET

AKUSTO

JOHDOTUS
RIVILIITTIMET
MITTAUSPIIRIT

VERKKKOSYÖTTÖ (OMAKÄYTTÖ)

ULKOPUOLISET LUKITUKSET,
OHJAUKSET,KAUKOKÄYTTÖ

JOHDOTUS
RIVILIITTIMET
APUSÄHKÖ

APUSÄHKÖJÄRJESTELMÄN
HÄLYTYS

JOHDOTUS
RIVILIITTIMET
LAUKAISUPIIRI

VIESTIYHTEYS
KESKUSVALVOMOON

Suojausjärjest elmä

APUSÄHKÖN 
VALVONTA

LATURI

APUSÄHKÖN 
VALVONTA
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Yleisimmät vikat yypit

~~
EE RR XX

L1L1

~~
RR XX

L2L2

~~
RR XX

L3L3

RR EE XX EE
EE

a

f

bb cc e gddEE

a) three-phas ea) K olmivaiheinen oikos ulku b) phas e-to-phas eb) K aks ivaiheinen oikos ulku

c) phas e-to-phas e-to-earthc) K aks ivaiheinen oikos ulku maakos ketuks ella d) earth faultd) Maas ulku, K atkeileva maas ulku

e) cros s -country fault f ) Ylikuormitus , yli- ja alijännite,
yli- ja alitaajuus

a

g) Vaihekatkos

e

e) K aks ois maas ulku

Oikos ulkuvirran (Ik) s uuruus riippuu:
 Vikatyypis tä
 Vian s ijainnis ta verkos s a eli

kojeis tos s a tapahtuva
vika vs . pitkän johdon pääs s ä
tapahtuva vika

Maas ulkuvirran (Ief ) ja
nollajännitteen (Uo)
s uuruus riippuu:
 Verkon maadoitus tavas ta
 Vikatyypis tä
 Vikares is tans s in (Rf)

s uuruudes ta
 T aus taverkon s uuruudes ta
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Maasulkusuojaus

Io, Uo

Current  based 
(Io)

DEFxPDEF: Iocos, Iosin, phase angle crit erion
”Tradit ional”  met hod, direct ional E/ F prot ect ion

WPWDE: Wat t met ric/ Varmet ric
”Tradit ional”  met hod, direct ional E/ F prot ect ion
Po = 3*Uo*Io*cos(phi), Qo = 3*Uo*Io*sin(phi), 

Power based 
(So)

Admit t ance based 
(Yo)

Harmonic based HAEFPTOC:
New met hod available in Relion product s

MFADPSDE: Mult i-f requency admit t ance
New met hod available in Relion product s

Transient  based
INTRPTEF: Int ermit t ent / Transient  E/ F prot ect ion
Improved met hod available in Relion product s

EFPADM: Fundament al f requency admit t ance
New met hod available in ABB Relion product s

K äytös s ä olevat s uojaus tavat ja toiminnot maas ta erotettuun
ja kompens ointuun verkkoon
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Häiriöt allent imen käyt t ö

Io

Uo

110kV sekä 20kV katkaisijoiden laukaisukäsky

Vaihevirta

Katkeilevan maasulun aiheuttama laukaisu

Suunnattu/ s uuntaamaton ylivirtas uojaus
Suunnattu/ s uuntaamaton maas ulkus uojaus
K atkeilevan maas ulun s uojaus
Vinokuormitus s uojaus
Johdinkatkos s uojaus
Jälleenkytkentätoiminnot
Yli- ja alijännites uojaus
K is kon maas ulkus uojaus
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Häiriöt allent imen käyt t ö

RET630

Muuntajan erovirtas uojaus
Ylivirta- ja oikos ulkus uojaus
T erminen ylikuormitus uojaus
Rajoitettu maas ulkus uojaus  Y-puolella
Ylimagnetointis uojaus
Buchholz –kaas u- ja virtaus rele
Ylipaines uoja
Öljyn lämpötilarele
K äämin lämpötilarele
Jännitteens äätö

Muuntajan kytkentävirtas ys äys ja s iitä aiheutunut aiheeton laukais u
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Kommunikaatio
PRP

HSR

PRP ja HSR protokollat
 Releis iin s aatavis s a (optioina) E thernet –portit (1-3)
 Joko LC-liit in (optinen) tai RJ45-liit in (galv.)
 “Parallel redundancy protocol” (PRP) perus tuu rinnakkais een reduntanttis een

verkkotopologiaan ilman yhteyttä ulkois een verkkoon
 “High availability s eamles s  redundancy” (HSR) perus tuu s ilmukka-tyyppis een

verkkotopologiaan
 Vikatilantees s a käytännös s ä viiveetön vaihtoaika kahden eri yhteyden välillä
 Varmis taa kriitt is ten kommunikaatioyhteyks ien toimiminen laitteille
 Releet toimivat HSR tai PRP “noodeina”
 Releiden kolmatta porttia (interlink port) voidaan käyttää releiden

kommunikaatios s a kojeis ton ulkopuolelle
 E thernet reduntanttis uus toiminto on konf iguroitava parametri relees s ä
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Kommunikaat io
T ehonvajaus s s uojaus
(kuormanpudotus ) toteutettuna
IE C61850  –kommunikaatios s a olevan
GOOSE  –palvelun avulla. PML630  –
laittees een on konf iguroituitu ja 
as eteltu kuormituks en ja tuotannon
ohjauks ia häiriötilanteen varalle.

PML630
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Kommunikaat io

IE C61850  -as emaväylän ja 
IE C61850 -9-2 LE  -pros es s iväylän s ekä
IE E E  1588 -aikas ynkronis ointiväylän käyttö.
Releiden mittauks et toteutettu s ens oreilla.
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Apusähköjärjestelmä

1 2 43
OK M

1. Valvontayks ikkö
2. Varaaja
3. Akus to
4. Varajärjes telmä

K uormankytkin
normaalis t i kiinni

K uormankytkin
normaalis t i auki
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Apusähköjärjest elmä
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Liitetään s ähköas eman kommunikaatioväylään (SPA, LON, IE C 61850  jne)

Suojareleiden toimintatietojen ja hälytys ten yms . kes kitetty kerääminen

As eman muiden laitteiden tilatiedot ja hälytyks et paikallis es ti ja s iirto
käytönvalvontaan

T arvittaes s a paikallinen raportointi

Yleens ä on/ off  –tietoa tai analogiamittauks ia

Hälytys kanavien nimeäminen

Jois s ain malleis s a kahdennetut apus ähkölähteet

Hälyt ys- ja raport oint ikeskukset
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Suojareleistyksen toiminnan varmistaminen

Ilman itsevalvontaa

Itsevalvonnalla

Relevika Koestus

Koestusväli 1-5 vuotta

Koestus

Toimimaton suojaus tai
epäselektiivinen toiminta.

Korjaava toimenpide

Relevian korjaamisen jälkeen 
suojaus jälleen toiminnassa

Suojareleen its evalvontatoimintau
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Välitöntä korjaus ta vaativien s uojareleiden määrä toimialakohtais es ti.
T utkimus 1987-1993, yhteens ä lähes 10 .0 0 0  kpl s uojareleitä.

4,5
3 3

5,4
6,6 5,9

1,6
0
1
2
3
4
5
6
7

Re
le

ist
ä v

ia
lli

sia
 %

Toimilala

Suojareleistyksen toiminnan varmistaminen
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Saatuihin kokemuks iin s ekä tutkimuks iin perus tuen ehdot amme
s uojareleiden koes tus väleiks i valmis tus tekniikoittain s euraavaa:

1. Mekaanis et s ekä s ähkömekaanis et ens iö- ja tois ios uojareleet 1-2 vuotta.
2. Staattis et tois ios uojareleet 2-3 vuotta.
3. Its evalvonnalla ja mittaus arvojen rekis teröinnillä varus tetut 3-4 vuotta.

numeeris et ja mikropros es s oritekniikkaan perus tuvat tois ios uojareleet.
4. Its evalvonnalla ja mittaus arvojen rekis teröinnillä varus tetut, 4-5 vuotta.

raportointi- ja käytönvalvontajärjes telmään liitetyt , numeeris et s uojareleet.
5. Luotettava toimintojen raportointi ja tietojen analys ointi E i erillis tä

koes tus ta !?

Valmis tus teknikas ta riippumatta s uos ittelemme kuitenkin suojaus-järjest elmälle ens iökoes tus ta
noin 2-3 vuoden kuluttua käyttöönotos ta.

Suojareleist yksen t oiminnan varmist aminen
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T ampereen T eknillinen Yliopis ton kys ely 20 0 6. 
Populaationa 47%  Suomen 110 / 20 kV s ähköas emis ta

 Numeeris ten releiden koes tus väli 3...7 vuotta, kes kiarvo 5.3
 Staattis ten releiden koes tus väli, kes kiarvo 3.7 vuotta
 Mekaanis ten ja elektromekaanis ten releiden koes tus väli, kes kiarvo 3.1 vuotta, 

joillain yhtiöillä 1 vuos i
 Muut komponentit , kes kiarvo

 Katkais ijat 5.4 vuotta
 Virta- ja jännitemuuntajat 7.1 vuotta
 Akus to 2.0  vuotta

Suojareleistyksen toiminnan varmistaminen
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Suojareleist yksen t oiminnan varmist aminen
Hyvä näkemys nykyisten numeeristen releiden kunnosta saadaan  seuraamalla releen toimintaa 
normaalissa käytössä:

Koestusvälinä pitämistä noin 5v jaksoissa voidaan perustella: 
Releeltä ei ole tullut sisäiseen vikaan viittaavaa itsevalvonta- hälytystä (mm. apusähkökatkos saa aikaan 
hälytyksen) ja rele toimii normaalisti. Ts. ainakin releen teholähde, mikroprosessori ja muisti toimivat

Vertaamalla releen mittaamia kuormavirran ja jännitteiden arvoja nähdään että mittaukset toimii ja mittapiirit 
ovat kunnossa.

Releen toiminta verkossa tapahtuvissa vioissa; nähdään että hälytykset ja katkaisijan laukaisu toimivat 
suunnitellulla tavalla.

Toiminnan seuranta/raportointi: vertaamalla releen vikatilanteessa taltioituja tietoja todellisiin/oletettuihin 
vikatietoihin nähdään onko rele/suojaus toiminut oikein. Samalla voidaan varmentaa releen toiminta esim. 
viereisen lähdön vikatilanteessa tarkastamalla releen tallentamia arvoja jne.
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Valokaari s yntyy, kun ainakin os a valokaares ta kulkee eris tävän 
väliaineen es im. ilman kautta vaihees ta runkoon tai vaiheiden välillä.

On os a oikos ulkus uojaus ta, täydentää s ähköas eman kis kos tos uojaus ta. 
Valokaaris uojaus on yleens ä aina integroitu uus iin kojeis toihin.

Vanhojen kojeis tojen uus innois s a lis ätään kojeis toon lähes poikkeuks etta
valokaaris uojaus täydentämään reles uojaus ta..

Vähentää s ähköas eman laitteiden vaurioitumis ris kiä ja parantaa
huomattavas ti henkilöturvallis uutta

Valokaaren havaits emis een s ilmukkamainen tai s äteittäinen
s ens orikuitu tai lins s ityyppis et s ens orit . Molempien eri tekniikoiden yhteis käyttö mahdollis ta

T oimintaika <2.5ms  (ABB/ RE A10 1) + katkais ijan toiminta-aika 35...10 0  ms

Laukais u joko pelkäs tään valokaarit iedos ta tai valokaarit iedos ta varmennettuna s äädettävällä oikos ulkuvirta- ja/ tai 
maas ulkuvirtaehdolla.

Valokaaris uojaus ta voidaan täydentää UFE S –yks iköllä jolloin voidaan minimoida valokaaren alkuhetken aiheuttamia
haittoja tehokkaas ti.

Valokaarisuojaus
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Valokaarisuojaus
Valokaaren ominaisuudet

Hetkellinen maks imiteho voi kohota jopa arvoon 40 MW 

Lämpötila valokaaren ytimes s ä voi kohota
60 0 0  ... 20 0 0 0 °C:een

Valokaaren kantapis teis s ä lämpötila voi s aavuttaa
arvon 450 0 °C

Valokaaren kirkkaus voi olla jopa 10 0 0 0 0  ... 20 0 0 0 0  lx 
kun normaali toimis tovalais tus on n. 20 0 lx.

Lämpötilan nopea nous u aiheuttaa voimakkaan ilman 
laajenemis en ja räjähdys mäis en paineis kun ympäris töön

Valokaaren välitön polttovaikutus s ulattaa ja polttaa
läheis yydes s ä olevia os ia kuten kennon s einiä, kis koja ja eris t imiä

K uumat kaas ut, s ulat  pis arat ja lämpös äteily aiheuttavat palovaurioita s ekä -vammoja myös  
etäämpänä

K orkeis s a lämpötilois s a s yntyy erilais ia, hyvinkin myrkyllis iä, kemiallis ia yhdis teitä riippuen 
käytetyis tä materiaaleis ta 
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REA -valokaarisuojarele
• Valokaaren havaits emis een s ilmukkamainen tai s äteittäinen s ens orikuitu tai lins s ityyppis et

s ens orit . Molempien eri tekniikoiden yhteis käyttö mahdollis ta
• K aks i nopeaa puolijohteilla toteutettua IGBT -lähtöä (Ins ulated Gate Bipolar T rans is tor) 

katkais ijoiden laukais emis een. K okonais toimintaika <2,5ms
• Yks i vahvavirtarelelähtö katkais ijavikas uojauks een tai hälytys lähtökäyttöön. 

K okonais toimintaika <15ms
• Laukais u joko pelkäs tään valokaarit iedos ta tai valokaarit iedos ta varmennettuna s äädettävällä

oikos ulkuvirta- ja/ tai maas ulkuvirtaehdolla
• Jatkuva s ens orikuitus ilmukan, käyttöjännitteiden ja yks iköiden välis ten

johtimien its evalvonta.
• K atkais ijavikas uojaus
• Mahdollis uus s elektiivis een laukais ulogiikan toteuttamis een
• Automaattinen tai manuaalis es ti s äädettävä taus tavalon kompens ointi
• Optinen kes kus yks iköiden välinen s ignaalivies tintä laukais u-, 

valokaari- tai virtatiedon välityks een
• Laajennus yks iköiden käyttö s uuris s a järjes telmis s ä
• Satoja toimitettuja s uojaus järjes telmiä
• RE A10 1 –kes kus yks ikkö
• RE A10 3-10 5-10 7 -laajennus yks iköt



Valokaarisuojaus,sovellusesimerkki

3I> 

RE A 10 1

Trip 1

110 kV

Trip 2

20 kV

PM1

RE A 10 7

Hälytys

Apus ähkön s yöttö RE A 10 7- ja RE A10 3 yks iköille 
T ieto valokaares ta RE A 10 1-yks ikölle

Sens or f ibre

Apus ähkö

RE A 10 7
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Uuden s ukupolven älykäs  valokaariratkais u UFE S

Valokaares s a toiminta-aika ratkais ee

Ratkais un elementit

T oimintaperiaate

Sovellus alueet

As ennus vaihtoehtoja

K äytännön es imerkki
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Valokaarisuojaus



Hyödyt

Valokaaressa t oimint a-aika rat kaisee

Uuden sukupolven älykäs valokaarirat kaisu UFES
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• Valokaari kat kaist aan käyt t äen samaa 
t eknologiaa kun aut ojen t urvat yynyissä

• Normaalist i hallit semat on valokaarienergia 
johdet aan maihin

• Voidaan jälkiasent aa joust avast i sekä keski-
et t ä pienjännit ekojeist oihin

• Oleellisest i parannet t u henkilöt urvallisuus
• Painepurkaus saadaan pienennet t yä
• Kojeist on vahingot  saadaan minimoit ua
• Käyt t ökat kos saadaan lyhennet t yä
• Vanhan kojeist on käyt t öt urvallisuut t a 

voidaan nost aa ja elinkaart a pident ää 

Valokaaren energia Warc Rat kaisu

Valokaaren sammut us < 4 ms

Aika (ms)

Teräs sulaa

Kupari sulaa

Kaapelipalo

100 1000 1 10 

Perinteinen ylivirtasuoja

Warc [kVAs]

Perinteinen valokaarisuoja + katkaisija

UFES



Rat kaisun element it  pähkinänkuoressa
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Lähettää nopean 
laukais ukäs kyn UFE S 
katkais uelementeille s ekä 
s ähköas eman 
s yöttökatkais ijalle

Maadoittaa kojeis ton käyttäen 
s amaa teknologiaa kun 
autojen turvatyynyis s ä

Havaits ee valokaaren 
valoilmiöön perus tuen 
(s uos itellaan yhdis tettäväks i 
virtaehtoon)

Keskusyksikkö, QRU

Kat kaisuelement it  
(1 per vaihe)

Perint einen 
valokaarisuoja 
(REA t ai TVOC-2)

Modulaarinen rat kaisu helpost i jälkiasennet t avissa



Kat kaisuelement in t oimint aperiaat e
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Virtapiiri 
laukaisun 
jälkeen

Laukaisu

Ohjain

Tyhjiökammio

Normaalitila

Laukaisutila
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Suurin nimellis jännite:

– Ur = 40 .5 kV   Ik = 40  kA (3s )

K es kijännitteen s uurin oikos ulkuvirtakes tois uus :

– Ik = 50  kA (3s ), 63 kA (1s )   Ur = 17.5 kV

Pienjännitteen s uurin oikos ulkuvirtakes tois uus :

– Ik = 10 0  kA (0 .5s )   Ur = 1.4 kV

Kat kaisuelement in t ekniset  arvot



Asennusvaiht oeht oja

Uuden sukupolven älykäs valokaarisuoja UFES

22. tammikuuta 
20 18

S lide 47

E lementit  kojeis ton kaapelit ilas s a E lementit  kojeis ton  kokoojakis kon 
päällä tai kojeis ton s ivus s a

Ulos vedettävät elementit  
erillis es s ä laajennus kentäs s ä

Joust avat  asennusvaiht oehdot  sekä uusin, et t ä vanhoihin kojeist oihin jälkiasennuksena

Uusi UniGear kojeist o Jälkiasennet t u Hybridi



Käyt ännön esimerkki

3. Uuden sukupolven älykäs valokaarisuoja UFES
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