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Pakkasvaraston	  hyödyntäminen	  
taajuusohjatuksi	  käy=öreserviksi	  
-‐Pilo@projekBn	  loppurapor@	  



Kohde	  
•  Pakkasvaraston	  sähkön	  kulutus	  noin	  20	  GWh/a	  

–  Suomen	  johtava	  pakastevarasto	  (400	  000	  m3	  )	  
–  Tasainen	  kuorma	  

•  LämpöBla	  pyritään	  pitämään	  varastoissa	  tasaisena	  
•  Tarkoitus	  pilotoida	  kulutuskohteen	  soveltuvuu:a	  taajuusohjatuksi	  

käy:öreserviksi	  
–  Tekninen	  toteutus	  
–  Todentaminen	  ja	  raportoinB	  Fingridin	  suuntaan	  
–  Fingridin	  soveltamisohje	  koskien	  kulutusresursseja	  taajuusohjatussa	  

käy=öreservissä	  
•  Liikkeellelähtö	  0,3	  MWn	  teholla,	  jota	  myydään	  tunBmarkkinoille	  
•  ProjekB	  toteuteCin	  01/2014-‐06/2015	  

	  
	  
	  



Toteutus	  ja	  tekninen	  ratkaisu	  
•  Ohja:avat	  kohteet	  

–  Kylmäkoneet	  
–  HöyrysBmet	  
–  Lauhdu@met	  

•  Ohjaus	  tapahtuu	  muokkaamalla	  koneita	  ohjaavan	  automaaBon	  
asetuksia	  
–  Saadaan	  koneet	  käymään	  täydellä	  teholla	  tai	  alentamaan	  tehoa	  lineaarisesB	  

taajuuden	  muutosten	  mukaisesB	  
–  AutomaaBo	  voi	  ohi=aa	  ohjauskäskyt	  tarvi=aessa	  	  

•  LämpöBla	  varastoissa	  nousee	  liikaa	  

•  Tekninen	  toteutus	  
–  logiikkatasolla	  eli	  ohjaus	  tapahtuu	  ja	  Bedot	  luetaan	  paikalliseen	  logiikkaan	  
–  Ohjaavana	  signaalina	  toimiva	  taajuusmi=aus	  on	  toteute=u	  SEAMin	  pilvipalvelussa	  
–  Ohjauskäskyjä	  pilvipalvelusta	  logiikkaan	  lähetetään	  10	  sekunnin	  syklillä	  



Markkinat	  ja	  toiminta	  
•  Laitos	  on	  osallistunut	  taajuusohjatun	  käy:öreservin	  tunBmarkkinoille	  1/2015	  alkaen	  	  

–  Tarjotaan	  seuraavalle	  päivälle	  kaksi	  neljän	  tunnin	  jaksoa	  
•  Varaudutaan	  toimimiseen	  reservinä	  

–  Mikäli	  tarjoukset	  menevät	  läpi,	  laitos	  ajetaan	  sellaiseen	  Blaan,	  e=ä	  säätö	  on	  mahdollista	  
–  Laitos	  säätää	  kulutusta	  automaa@sesB	  myytyjen	  tunBen	  ajan	  

•  AutomaBsoitu	  toiminta	  
–  EDI-‐sanomat	  toteutuneista	  kaupoista	  menevät	  ohjauslogiikalle	  
–  Laitos	  ajaa	  itsensä	  automaa@sesB	  valmiusBlaan	  	  
–  Säädöt	  toteutetaan	  automaa@sesB	  säätötunnin	  aikana	  
–  Ohjausten	  Bloissa	  tapahtuvien	  muutosten	  läpimenoaika	  käskyinä	  ohjauslai=eistolle	  on	  nykyisillä	  

parametroinneilla	  keskimäärin	  noin	  10	  sekunBa	  
•  Järjestelmä	  tuo:aa	  vaadi:avat	  todentamisBedot	  Fingridille	  ja	  tasevastaavalle	  

–  h=p	  –pohjainen	  (FGRTdata)	  Bedonsiirtoratkaisu	  Fingridiin	  päin	  
–  SEAM:in	  järjestelmään	  sekunBtason	  historiaan	  talletetaan	  kulutusmi=aus	  ja	  ohjausBetojen	  

paluuarvot	  laitokselta	  kerä=yinä	  15	  sekunnin	  keskiarvoina	  



Markkinat	  ja	  toiminta	  

Teho	  

Taajuus	  

Ohjaus	  

Ohjausten	  Bloissa	  tapahtuvien	  muutosten	  läpimenoaika	  
käskyinä	  ohjauslai=eistolle	  noin	  10	  sekunBa	  



Testatut	  asiat	  
•  Toiminta	  taajuusohja:una	  käy:öreservinä	  

– Ohjausalgoritmien	  toiminta	  
– Vasteajat	  	  
– Todentaminen	  
– RaportoinB	  Fingridille	  
– Mahdolliset	  muutokset	  käy=öreservin	  sovellusohjeeseen	  

•  Vaikutukset	  muuhun	  toimintaan	  
– Koneiden	  hyötysuhteen	  huononeminen	  
– Vaikutukset	  käyte=ävyyteen	  ja	  kunnossapitoon	  
– Mahdollisten	  riskien	  kartoitus	  

	  



•  Kohteen	  tyyppiset	  pakkasvarastot	  sopivat	  hyvin	  
taajuusohjatuksi	  käy:öreserviksi	  
– Toiminut	  yhtä	  muusta	  syystä	  johtunu=a	  taukoa	  lukuun	  
o=ama=a	  reservinä	  1/2015	  alkaen	  8	  h	  vuorokaudessa	  

– Ei	  hai=aa	  muulle	  toiminnalle	  
– TeknisesB	  suoraviivainen	  toteu=aa	  

•  Haasteet	  lähinnä	  projekBnjohdollisia	  
– Viivästymisiä	  projekBsta	  johtuma=omista	  syistä	  
– Sovellusohje	  on	  kirjoite=u	  voimalaitoksille	  

•  PiloBn	  aikana	  markkinoille	  tulo	  –prosessia	  on	  suoraviivaiste=u	  

Kokemukset	  
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