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1 Johdanto 

Sähkönjakeluun tarvittavat katkaisijat ovat osa sähkönjakeluverkkoa ja niillä kytketään 

energiaa eri prosesseihin. Katkaisijoita on useita erilaisia, monilta valmistajilta ja kaiken 

ikäisiä. Näiden kojeiden toiminta on oltava luotettavaa, koska vikaantumisesta aiheutuu 

lähes aina sähkönjakelun häiriö. Sähkönjakeluverkossa olevat katkaisijat tarvitsevat yl-

läpitoa ja huoltoa. Laitteiden huolto vaatii ennakkoon suunnitellun käyttökeskeytyksen, 

jonka aikana huolto on suoritettava. 

Tässä insinöörityössä laaditaan huolto-ohje, jonka tarkoituksena on varmistaa ABB LTB 

145 -kaasukatkaisijan mittaushuolto valmistajan teknisten ja toiminnallisten ohjeiden mu-

kaan siten, että työn tulos vastaa teknisesti, laadullisesti, kustannustehokkaasti sekä tur-

vallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden tilaajan ja toimittajan asettamia vaatimuk-

sia. Huolto-ohje on merkittävässä asemassa sähköasemien kunnossapidon tarjousta 

laadittaessa. Lähes kaikki sähköverkonhaltijat sisällyttävät laitteita koskevat huolto-oh-

jeet tarjouksen laatuosion vertailuperusteisiin. 

Monet katkaisijat ja ohjaimet ovat rakenteeltaan samankaltaisia, joten niille tehdään sa-

moja huoltotoimenpiteitä. Näihin huoltotoimenpiteisiin kuuluu mm. SF6-kaasun analy-

sointimittaus, toiminta- ja liikeaikojen mittaus, ylimenoresistanssimittaus sekä monia 

muita mekaanisia kunnossapitotöitä. Tämä huolto-ohje on näin ollen sovellettavissa mo-

nilta osin myös muiden valmistajien katkaisijoihin, se täyttää monien sähkönjakeluyhtiöi-

den laatimien eritelmien asettamat vaatimukset huoltotyölle. 

NRC Group Finland Oy on Suomessa toimiva infrahankkeiden suunnittelutoimisto, ra-

kennusliike ja kunnossapitäjä. Yritys toimii useassa infra-alan allianssissa, kuten Tam-

pereen Ratikka ja Raide-Jokeri. NRC Group Finland on toiminut 150 vuotta rautatiejär-

jestelmien parissa. Yhtiö oli alun alkaen Valtionrautatiet, joka vuonna 1995 pilkottiin VR 

Yhtymä Oy:ksi ja Oy VR Rata AB:ksi. Vuonna 2019 VR Track Oy:stä tuli osa norjalaista 

NRC Groupia, joka on pohjoismaiden johtava infra-alan toimija Norjassa, Suomessa ja 

Ruotsissa. Yhtiö tuottaa infra-alan elinkaaren kaikki palvelut raideinfrasta siltasuunnitte-

luun, ratarakentamisesta kunnossapitoon, maanrakennuksesta sähköön ja ympäristöön. 
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NRC Groupin pääkonttori sijaitsee Lysakerissa, Oslossa, yhtiöllä on yhteensä yli 20 toi-

mipistettä Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 

600 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee yhteensä yli 2500 infrahankkeiden am-

mattilaista, joista runsaat 1400 Suomessa. Yhtiön osake noteerataan Oslon pörssissä. 

2 Katkaisijat 

Katkaisijoita käytetään virtapiirien turvalliseen avaamiseen ja sulkemiseen. Niiden oh-

jaus tapahtuu tavallisesti käsin tai automaattisesti. Automaattinen ohjaus johtuu lähes 

aina vikatilanteesta. Yleisimmin tällainen katkaisijatoiminto on seurausta oikosulkuvirran 

tai maasulkuvirran vaikutuksesta, missä katkaisijaa ohjaava suojarele antaa avautumis-

käskyn katkaisijalle. Katkaisija voi myös sulkeutua automaattisesti. Joillakin sähköver-

konhaltijoilla on käytössä pikajälleenkytkentä, joka huolehtii katkaisijan automaattisesta 

sulkemisesta asetetun ajan kuluttua. Katkaisijat on suunniteltu ja rakennettu kestämään 

suuria virtoja. Vikatilanteessa ne pystyvät vaurioitumatta avaamaan ja sulkemaan oiko-

sulkupiirin, jossa virta on moninkertainen mitoitusvirtaansa nähden. [1, s. 161.] 

Katkaisijoiden käyttöikä on pitkä, jopa 40 vuotta. Laadukkaan kunnossapito-ohjelman 

avulla on mahdollista saavuttaa tämä tavoite ja pitää laitteet toimintakuntoisina. Katkai-

sijoille tehdään toiminta-aikamittauksia noin kymmenen vuoden välein, lämpökuvauksia 

kerran vuodessa ja käytön aikaisia kausitarkastuksia useita vuosittain. [17.] 

Kuvassa 1 on esitetty huolto-ohjeen kohteena olevan katkaisijan rakennetta. Sen pää-

osia ovat katkaisijan runko, koskettimet, tukieristin, voimansiirtoon käytettävät kytkentä-

tangot ja -akselit. Katkaisijan koskettimista toinen on yleensä kiinteä ja toinen liikkuva. 

Käyttölaite eli ohjain tuottaa katkaisupäille tarvittavan liike-energian. Energia välittyy tu-

kieristimen sisällä sijaitsevalla kytkentätangolla koskettimille. Katkaisijan ohjaukseen tar-

vittava liike-energia viritetään ohjaimen avulla jousiin, se vapautuu avaamalla tai sulke-

malla katkaisija. Jousivoiman laskiessa alarajaan ohjaimen moottori käynnistyy ja virittää 

jousen. Ohjaimen mekaanisessa huollossa on tärkeää huolehtia jousivoiman purkami-

sesta tapaturmien välttämiseksi. [2, s. 25.]   
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Kuva 1. ABB LTB 145 rakenne. [2, s. 25.] 
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SF6 -katkaisijat 

SF6 on kolme kertaa ilmaa parempi eriste ja se on yleisin suurjännitekatkaisijoissa käy-

tetty eristysaine. Muihin katkaisijoihin verrattuna SF6-katkaisijoiden etuina voidaan mai-

nita eristysaineen palamattomuus, valokaaren jäähdytyskyky, suurempi palaavan jännit-

teen kestokyky ja tästä johtuva suurempi katkaisuteho. Näiden ominaisuuksien ansiosta 

katkaisupäiden määrää voidaan vähentää muihin katkaisijateknologioihin nähden, jolloin 

SF6-katkaisijat tulevat taloudellisemmaksi sekä kannattavammaksi ratkaisuksi suurjän-

nitealueella. [1, s. 178–179.] 

Ensimmäiset SF6-katkaisijat olivat kaksipainekatkaisijoita, joissa katkaisutapahtuman ai-

kana kaasu johdettiin korkeapaineisesta osasta matalapaineiseen katkaisukohtaan.  

Nämä katkaisijat olivat monimutkaisia rakenteeltaan korkean laukaisuenergian ja välttä-

mättömien apulaitteiden vuoksi, esimerkiksi kaasun nesteytyminen estettiin erillisillä läm-

mittimillä. [1, s. 179.] 

Seuraavan sukupolven katkaisijat olivat yksipainekatkaisijoita. Näissä katkaisijoissa kos-

kettimeen oli kytketty erillinen mäntä-sylinterijärjestelmä, jonka avulla aikaan saadaan 

valokaareen kohdistuva kaasupuhallus. Katkaisijoiden tarvitsema ohjausenergia on kui-

tenkin suuri, mikä heikentää autopneumaattisella periaatteella toimivien katkaisijoiden 

taloudellista kilpailukykyä keskijännitesovelluksissa. Tästä syystä keskijänniteverkkoihin 

on kehitetty eri periaatteella toimivia SF6 -katkaisijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi katkai-

sijat, joissa valokaaren sammuttamiseen tarvittava energia saadaan, kun valokaarta 

pyöritetään valokaarivirran aiheuttaman magneettikentän avulla. Valokaari aiheuttaa SF6 

-kaasun paineennousun, joka synnyttää katkaisijan avautuessa ns. itsepuhalluksen ja 

jäähdyttää valokaarta sekä tehostaa katkaisijan auki-ohjautumista. Kuva 2 esittää tällai-

sen katkaisijan perustoimintaperiaatteen. [1, s. 179; 6, s. 6.] 
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Kuva 2. Itsepuhallus - katkaisijan toimintaperiaate: a) kiinni-asento; b) valokaaren palaminen kosket-
timien välillä; c) valokaaren puhallus ja sammutus. [4, s. 30.] 

 

SF6-katkaisijan ongelmista mainittakoon valokaaren aiheuttamat myrkylliset ja kosteu-

den kanssa korroosiota aiheuttavat yhdisteet kaasukammiossa sekä kaasun nesteyty-

minen alhaisissa lämpötiloissa. Sen jälkeen, kun SF6 havaittiin kasvihuonekaasuksi, on 

katkaisijoiden tiiviyteen ja paineen seurantaan kiinnitetty erityistä huomiota. Koska pai-

neen alentuessa SF6-kaasun eristyskyky heikkenee merkittävästi, voi katkaisijassa olla 

yhdestä kolmeen tiheysvahtia. [1, s. 181.] 

3 SF6 -pätevyys 

SF6-katkaisijoissa eristysaineena toimii rikkiheksafluoridi (SF6), joka on hajuton, myrky-

tön ja palamaton kaasu. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014 

fluoratuista kasvihuonekaasuista edellyttää pätevöittävää koulutusta henkilöille, jotka toi-

mivat SF6 -kaasun kanssa. Valtioneuvoston asetus 25.8.2016/766 säätää sähköisiä kyt-

kinlaitteita asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan tai 
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sähköisistä kytkinlaitteistoista kylmäaineita talteen ottavan henkilön on suoritettava koe, 

joka sisältää seuraavat tiedot ja taidot [3.]: 

”Perustiedot asianomaisista ympäristökysymyksistä (ilmastonmuutos, Kioton pöy-
täkirja, ilmastovaikutus), asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä ym-
päristövaikutukset.  

Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö sähkölaitteissa (eristys, valokaaren sam-
mutus). 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen laatu asiaa koskevien teollisuusstandardien [ku-
ten IEC 60376 ja IEC 60480] mukaisesti. 

Sähkölaitteiden suunnittelun ymmärtäminen. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen laadun tarkastaminen. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen ja niiden seosten talteenotto sekä fluorattujen 
kasvihuonekaasujen puhdistaminen. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen varastoiminen ja kuljettaminen. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenottolaitteiden toiminta. 

Tiivisporausjärjestelmien toiminta, jos tarpeen. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttö ja eri uudelleenkäyttöluokat. 

Avoimien fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kammioiden käsittely. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen sivutuotteiden neutralointi. 

Fluorattujen kasvihuonekaasujen valvonta ja kansallisten tai yhteisön lainsäädän-
nön tai kansainvälisten sopimusten mukainen velvoite kirjata asiaa koskevat tie-
dot. 

Vuotojen vähentäminen ja vuototarkastukset. 

Perustiedot asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää 
fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.” 
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Pätevyystodistuksen myöntää TUKES, joka ylläpitää rekisteriä pätevyyden omaavista 

henkilöistä. Toiminnanharjoittajalla on oltava päätoimisessa palveluksessa pätevyyden 

omaava vastuuhenkilö. [3.] 

4 SF6 -kaasun käsittely, tarkastus ja uudelleenkäyttö 

SF6-kaasu on pysyvä (inertti) kaasu, sen liukeneminen veteen on erittäin vähäistä. Siitä 

ei muodostu vaaraa pinta- eikä pohjavesille eikä maaperälle. Se ei aiheuta biologista 

kertymistä ravintoketjuun. Tällä perusteella SF6 ei ole haitallista ekosysteemille. SF6-

kaasu on kasvihuonekaasu, sen suhteelliset määrät ovat kuitenkin pienemmät kuin 1/ 

1000-osa muiden vaikuttavien aineiden määrästä. Tästä johtuen sen vaikutukset ovat 

vähäisiä. Kehittyneet ympäristöystävälliset käsittelymenetelmät varmentavat osaltaan, 

että vaikutukset rajoittuvat tehokkaasti alhaiselle tasolle pitkällä aikavälillä. [12, s. 20.]  

SF6 -kaasu on viisi kertaa raskaampaa kuin ilma, suurina määrinä esiintyessään se voi 

aiheuttaa tukehtumisvaaran syrjäyttämällä hapen. Raskaana kaasuna etenkin sisäti-

loissa se laskeutuu lattialle ja kellaritiloihin. Tietyissä olosuhteissa käytetty kaasu voi si-

sältää hajoamistuotteita, joilla on myrkyllisiä ominaisuuksia. Hajoamistuotteet syntyvät 

yleisimmin sähköisien purkauksien ja kuumenemisen seurauksena. Terveysriski muo-

dostuu, mikäli ympäröivässä ilmassa on riittävästi hajoamistuotteita riittävän kauan ai-

kaa. [12, s. 22.] 

Kenttäolosuhteissa määritetään nopeilla ja yksinkertaisilla analysointimenetelmillä kaa-

sun ominaisuudet. Analysoinnin tarkoituksena on määrittää kaasun uudelleen käyttökel-

poisuus tai elvytettävyys käyttöpaikalla. Taulukossa 1 on ilmoitettu SF6 -kaasun suurim-

mat sallitut epäpuhtaudet. [12, s. 28.] 
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Taulukko 1. Suurimmat sallitut epäpuhtauspitoisuudet. [12, s. 28.]  

 

 

Standardi SFS-EN 60480 määrittelee sähkölaitteissa käytettävän SF6 -kaasun uudel-

leenkäyttölaatuvaatimukset sen jälkeen, kun se on poistettu sähkölaitteistosta. Standar-

din päätöskaavio (kuva 3) opastaa valintamenetelmät SF6-kaasun parhaalle potentiaali-

selle käsittelytavalle sen jälkeen, kun se on poistettu sähkölaitteistosta. 
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Kuva 3. Päätöskaavio käytöstä poistetun SF6 -kaasun edelleen käsittelyyn. [12, s. 26.] 

 

SF6-kaasun varastointi ja kuljetus tulee suorittaa aina noudattaen tarkoin paikallisia vi-

ranomaismääräyksiä. Kaasu varastoidaan tilapäisesti kaasusäiliöihin tai -pulloihin elvy-

tyksen aikana ja kuljetuksissa paikasta toiseen. Säiliöt tai pullot tulee merkitä erityisillä 

värikoodeilla, jotta vältetään sekaannukset käytettyä tai uutta SF6 -kaasua sisältävien 

säiliöiden kesken. Kaasupulloja, joissa varastoidaan ja kuljetetaan uutta SF6-kaasua, ei 

tulisi missään tilanteessa käyttää käytetyn SF6-kaasun varastointiin. [12, s. 60.] 

Määräykset SF6-kaasun maantiekuljetuksille ja kaasun merkitsemiseksi on esitetty tau-

lukossa 2. Kuljetuksissa tulee noudattaa paikallisia viranomaismääräyksiä. 



   

  10 (46) 

 

 

Taulukko 2. Yhteenveto SF6 -kaasun kuljetusmääräyksistä. [12, s. 62.] 

 

5 Tarvittavat ohjeet, mittalaitteet ja työkalut  

Ohjeet, piirustukset ja muut dokumentit 

Huoltotyön onnistuminen, joustava eteneminen ja tasalaatuisuus ovat suoraan verran-

nollinen huoltodokumentteihin. Ennen huollon aloitusta on varmistettava huollettavan 

katkaisijan ja ohjaimen tyyppi sekä katsottava, että seuraavat dokumentit ovat saatavilla. 

Huoltotyön auditoinnin yhteydessä on pystyttävä esittämään, minkä dokumenttien mu-

kaan huoltoa toteutetaan.  

 tilaajan tekninen eritelmä 

 ohjeen mukaisen katkaisijan valmistajan huolto- ja käyttöohjeet  

 tarvittavat sähköiset piirustukset ohjaimista (johdotuskuvat, piirikaaviot, sisäiset kyt-
kennät) ja jakokaapeista (johdotuskuva, piirikaavio, riviliitinkuva) sähköaseman ar-
kistosta 

 NRC Group Finland Oy työ-ohjeet 

 

Tarvittavat mittalaitteet ja työkalut 

Dokumentoitavissa mittauksissa käytettävien mittalaitteiden tulee olla säännöllisesti ka-

libroidut. Mittalaiteen mukana tulee olla kalibrointitodistus tai mittalaitteesta pitää löytyä 

merkintä suoritetusta kalibroinnista. 
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Mittalaitteet 

 

Huollossa tarvitaan seuraavat mittalaitteet: 

 ylimenovastusmittari, Megger Mjölner 600A 

 katkaisija-analysaattori, Megger Egil 

 DRM- mittausyksikkö, Megger SDRM201  

 kaasuanalysaattori Wika  

 virtalähde 0-20 A 

 jännitelähde 0 - 240 V DC 10 A, Megger Sverker 650 

 yleismittari 

 pihtiampeerimittari 0-20 A DC/AC 

 nosturivaaka 

 SF6-käsittelylaitteisto Wika 

 SF6-vuototesteri DILO. 

 

Työkalut 

 

Huollossa tarvitaan seuraavat työkalut:   

 momenttiavaimet 10 - 100 Nm 

 hylsysarja 10 – 19 mm, 400 mm jatkovarrella 

 kiintoavainsarja 13, 17, 19, 22 ,24, 36 mm 

 kuusiokoloavaimet 8, 10, 12, 14 mm 

 ulosvetäjä 150 mm 

 lyöntituurnasarja 

 rasvaprässi ja erilaisia suukappaleita 

 sähköasentajan henkilökohtaiset työkalut 

 puhdistusvälineet, karhunkieli, puhdistuspensseli ja ST18-teräsharja 

 metrimitta ja työntömitta 

 lämpömittari 

 porakone ja poranteräsarja 1 - 12 mm 

 tiheysvahdin tarkistuslaite ASEA / ABB 

 typentäyttölaitteet 
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 SF6 -kaasunkäsittelylaitteen letkut ja liitinsarja DILO 

 paineilmakompressori 

 pölynimuri. 

6 Tiivisteet, puhdistus- ja voiteluaineet sekä varaosat 

Tiivisteet 

 

Kaasun täyttöventtiilin ja tiheysvahdin tiivisteet uusitaan huollon yhteydessä. Varmiste-

taan, että seuraavat tiivisteet ovat mukana työmaalle lähdettäessä:  

 kaasun täyttöventtiilin sulkutulpan O-rengastiiviste 15,3 x 2,4 NBR 70 Sh 

 tiheysvahdin O-rengastiivisteet 22,2 x 3,0 NBR 70 Sh. 

 

SF6- ja typpikaasu 

 

Käyttämätön SF6-kaasu SFS-EN IEC 60376, jota ei ole koskaan käytetty sähkölaitteissa. 

Normaalihuollossa tarvittava määrä n. 10 kg kaasupullo, riittää myös koko katkaisijan 

täyttämiseen. SF6-jätekaasulle varataan oma 10 kg pullo. Typpenä käytetään ns. erikois-

kuivaa typpeä. Kaasupullot pitää varustaa paineenalennusventtileillä. SF6 kaasun käy-

töstä pidetään tarkkaa taseseurantaa, joka ilmoitetaan laitteiston haltijalle huoltoraportin 

yhteydessä. 

  

Puhdistusaineet 

 

Katkaisija ja sen varusteet puhdistetaan huollon yhteydessä. Alumiinirasvaa käytetään 

johdinliitoksien puhdistamiseen. Varmistetaan, että seuraavat puhdistusaineet ja -väli-

neet ovat mukana työmaalle lähdettäessä:  

 puhdistusspray (Würth)  

 puhdistusliinat (valkoinen konepyyhe) ja vesi 

 alumiinirasva. 
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Voiteluaineet 

 

Katkaisija ja sen varusteet voidellaan huollon yhteydessä. Varmistetaan, että seuraavat 

voiteluaineet ovat mukana työmaalle lähdettäessä: 

 voiteluaine Mobil Grease 28 (väri viininpunainen)  

 yleisvoiteluaine Mobil DTE 21 

 o-renkaiden asennusrasva, Molykote 111 Compound. 

 

Varaosat 

 

Varmistetaan, että seuraavat varaosat ovat mukana työmaalle lähdettäessä: 

 ohjaimien lämmitysvastukset 

 Sikaflex 11 FC, eristimen ja metallin välisiin rapautumiin  

 eristinvaurion korjausmaali (ruskea kaksikomponenttimaali) 

 lukkorenkaita, eri kokoisia pienestä isoon 

 saksisokkia 3 mm, 4 mm, 5 mm. 

7 Työmaajärjestelyt, turvallisuus ja ympäristö 

7.1 Työmaajärjestelyt 

Henkilönostin tai työteline 

Käytettäessä henkilönostinta tai työtelinettä on ne sijoitettava työkohteen läheisyyteen 

siten, ettei niitä tarvitse siirtää useasti. Samalla on huomioitava maaperän tukevuus sekä 

lähimmät jännitteiset osat. Henkilönostin ja työteline on maadoitettava. 

Työnjohdon tulee varmistua siitä, että kaikki nostotöihin osallistuvat henkilöt ovat am-

mattitaitoisia, päteviä ja koulutettuja suorittamaan tehtävät. Henkilönostokorissa työnte-

kijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Henkilönostinta saa käyttää vain 

siihen perehdytetty henkilö. Perehdyttäminen henkilönostimen käyttöön ja henkilönosti-
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men tyyppi kirjataan perehdyttämislomakkeeseen. Henkilönostimen käyttöönottotarkas-

tuksesta vastaa käyttöön perehdytetty henkilö ja työnjohtaja työmaalle tultaessa ja jokai-

sen pystytyksen yhteydessä. Päivittäinen tarkastus kuuluu perehdytetylle käyttäjälle päi-

vittäin ennen nostotöiden aloittamista. [15.] 

 

Työtelineet pystytetään huolellisesti, jonka jälkeen telineen kunto tarkistetaan ja siihen 

asennetaan telinekortti.  

 

Huolto- auto(t) 

Huolto-autot sijoitetaan huoltotielle lähelle työkohdetta, mieluummin siten että niiden si-

vuovi on työkohteen puolella. Näin ajoneuvosta tavaroiden noutaminen on sujuvaa. 

Mittalaitteiden varusteet 

Työkohteeseen lähelle huollettavaa laitetta tuodaan mittalaiteita varten työpöydät / -tasot 

(kevytrakenteiset kasattavat), joihin mittalaiteet saadaan laskettua oikeaan korkeuteen 

ja haluttuun järjestykseen.  

Mittalaiteita varten on suojaksi varattava esim. kevytpeite, jolla ne pystytään suojaamaan 

sateelta. Narua on varattava peitteen kiinnitystä varten. 

Mittalaitteiden mittajohtimet otetaan esille ja asetellaan siten, että ne ovat helposti saa-

tavilla eri mittauksiin. 

Jatkojohdot 

Jatkojohdot sijoitetaan pistorasiakeskuksen ja mittalaitteiden sekä henkilönostimien vä-

lille siten, ettei niistä aiheudu kompastumisen varaa tai muuta varaa. 

Jos pistorasiakeskuksessa ei ole vikavirtasuojaa, asennetaan pistorasiakeskukseen siir-

rettävä vikavirtasuoja, johon jatkojohto liitetään 
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Jätteet 

Työmaan läheisyyteen sijoitetaan jätesäkki, johon laitetaan sekajätteet. Käytetylle SF6-

kaasulle on varattava oma jätekaasupullo. 

7.2 Turvallisuus 

Sähköasemilla on käytössä 110 kV:n, 220 kV:n ja 400 kV:n (AC) jännitetasot. Kaikilla 

jännitetasoilla laitteiden läheisyydessä tapahtuvissa toimenpiteissä noudatetaan sähkö-

työturvallisuusstandardin SFS 6002 3. painoksen taulukoissa Y.1, Z.1 ja Z.2 ilmoitettuja 

turvaetäisyyksiä. Lisäksi tilaajalla voi olla erillisiä voimassaolevia turvallisuusohjeita, 

jossa on ohjeistettu turvallinen toiminta ja vähimmäisetäisyydet sähköalan ammattilaisille 

eri jännitetasoilla. Sähköalan työssä taikka työkohteeseen mentäessä tai sieltä poistut-

taessa työn suorittaja ei saa tahattomasti tai tietämättään ulottua suojaamattomiin jän-

nitteisiin osiin tai joutua niiden läheisyyteen. [11, s. 59, 66, 67.] 

 

Työstä vastaavan henkilön tulee työsuunnitelmaa laatiessaan varmistua, että työsken-

tely on turvallista tekemällä kohteeseen riskienarvioinnin. Varmistetaan, että työntekijät 

ovat riittävän ammattitaitoisia ja perehdytettyjä kyseiseen tehtävään sekä apu- ja suoja-

välineet ovat määräysten mukaisia. 

 

Kytkennänjohtajan toimenpideluvan jälkeen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja tai 

muu sovittu työkohteen vastuuhenkilö antaa työluvan työkohteen työryhmälle. Työlupa 

saadaan antaa vasta, kun kaikki käytön ja työryhmän vastuulla olevat työn turvalliseen 

suorittamiseen liittyvät asiat on tehty ja huomioitu. 

7.3 Ympäristö 

Työmaajärjestelyissä ja työsuorituksissa noudatetaan tilaajan ympäristöasioita koskevia 

ohjeita, sekä toimittajan omia ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita. Erityistä huomiota tu-

lee kiinnittää maaperän ja pohjaveden suojeluun sekä vaarallisten jätteiden käsittelyyn. 
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Työt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Työ-

pisteessä jäte kerätään jäteastioihin, erikseen normaali ja vaarallinen jäte. Vaarallisten 

aineiden pääsy ilmakehään ja maaperään estetään noudattamalla annettuja käsittelyoh-

jeita ja käyttämällä vaadittavia suojavälineitä. 

8 Päävirtapiirin huolto 

Ennen huoltotyön aloittamista, työryhmä tutustuu huoltokohteena olevan katkaisijan 

huolto- ja käyttöohjeisiin ja tulostaa huollosta laadittavat pöytäkirjat. Tarvittavat sähköiset 

piirustukset kuten johdotuskuvat, piirikaaviot, sisäiset kytkennät ja jakokaappien riviliitin-

kuva, johdotuskuva ja piirikaavio etsitään sähköaseman arkistosta. [17.] 

Ennakkovalmisteluna avataan kentän jakokaapilta huollettavan katkaisijan riviliittimet, 

joilla estetään kauko-ohjaukset ja virhelaukaisut sekä tilatietojen siirtyminen valvomoon. 

Verrataan kilpitietojen ja kojetunnuksien paikkansapitävyys huoltopöytäkirjan merkintöi-

hin. [18.] 

8.1 Ylimenoresistanssimittaus, ja tulosten analysointi 

Ylimenovastus aiheuttaa virtaa johtavien osien lämpötilan nousun, mikä voi johtaa yli-

kuumenemiseen ja mahdollisesti ennenaikaiseen vikaantumiseen. Yleisimmin tällainen 

vikakohta löytyy virtapiirin huonosta liitoksesta. Liitos voi olla löysä tai hapettunut, jolloin 

sen ylimenovastus kasvaa ja tehohäviö suurenee (P = I2 x R). Tällöin liitos on avattava 

ja puhdistettava teräsharjalla alumiinirasvaa apuna käyttäen. SRM (Static Resistance 

Measurement) -mittauksen lisäksi vikakohtia voidaan etsiä jännitteisistä rakenteista läm-

pökameran avulla (kuva 4) ilman suuria käyttökeskeytyksiä. 
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Kuva 4. Virtamuuntajan vaiheen 1 pulttiliitos kuumempi, kuin muissa vaiheissa.  [13.] 

 

 

Varsinainen ylimenoresistanssimittaus suoritetaan Megger Mjölner 600 mikro-ohmimit-

talaitteella. Päävirtapiirin ylimenoresistanssi mitataan katkaisijan kiinni asennossa ilman 

liittimiä ja liittimien kanssa ennen toiminta-aika mittauksia. Katkaisijan päävirtapiirin mo-

lemmille puolille asennetaan maadoitus-, jännite- ja virtamittajohtimet sekä virtapihti ku-

van 5 mukaisesti. Virtapihti mahdollistaa tarkemman mittaamisen kaksoismaadoituksen 

ollessa käytössä. Mittalaite on helppo käyttää ja sen valikot ovat selkeät (kuva 6). Valik-

kotoiminnoista (14) valitaan mittauksessa käytettävä virta, joka tulee olla vähintään 100 

A DC. Suoritetaan mittaus ”käynnistyspainikkeella” (17). Mittalaite laskee automaattisesti 

syöttämistään ja mittaamistaan arvoista päävirtatien ylimenoresistanssin, joka saa mak-

simissaan olla 40 μΩ / pilari. Tulostetaan mittaustulos laitteen tulostimella (13) ja merki-

tään ne huoltodokumentteihin. Jos valmistajan tai tilaajan antamat raja-arvot ylittyvät, on 

katkaisijapylväiden tarkastus ja korjaukset suoritettava niiden huolto-ohjeiden mukai-

sesti. [14; 18.]   
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Kuva 5. Megger Mjölner 600 mittauskytkentä. [14.] 

 

 
Kuva 6. Megger Mjölner 600 mikro-ohmimittalaite. [14.]  
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8.2 Koskettimien palamisasteen tarkastus 

Katkaisijan käyttötilanteista johtuen pääkoskettimissa voi esiintyä valokaaren aiheutta-

maa kulumista. Kuluminen voidaan tarkastaa ilman, että katkaisijaa tarvitsee purkaa. Vi-

pua kierretään tarkastusta varten, kunnes vivun vasen laita osuu kuvan 7 mukaisesti 

valmistajan asettamaan merkkiin. Merkki asetetaan vivussa olevan tapin kohdalle, mit-

tataan etäisyys ”d” tapin keskipisteestä kotelon vasempaan sisälaitaan. Tämän jälkeen 

vipua kierretään, kunnes koskettimet koskettavat toisiaan. Apuna käytetään koskettimen 

yli kytkettyä summeria tai merkkilamppua. [7, s. 9.] 

Jos ero tehtaan merkistä mitatun etäisyyden ”d” ja todellisen kytkentäasennon välillä on 

kasvanut suuremmaksi kuin 6 mm, katkaisijapylväs vaatii täydellisen avaavan huollon.    

 
Kuva 7. Katkaisijan koskettimien kuluman tarkastus (joissakin tapauksissa merkin paikka voi olla 
pienemmän kuvan esittämässä kohdassa). [7, s. 9.]  

8.3 Toiminta- ja liikeaikojen mittaus 

Katkaisijan napojen nopea ja samanaikainen toiminta ovat sen tärkeimpiä ominaisuuk-

sia. Pidentyneet toiminta-ajat tarkoittavat yleensä katkaisijan mekaanisen kunnon heik-

kenemistä tai voitelun puutetta. Katkaisijan nopea aukeaminen estää oikosulkutapauk-

sissa suuren virran aiheuttamat vauriot verkostolle ja sen laitteille. Napojen eriaikainen 
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toiminta aiheuttaa jännitepiikkejä, jotka voivat vaurioittaa siirtoverkon osia. Lisäksi eriai-

kainen toiminta vaikuttaa katkaisupilarin elinkaareen, katkaisijan avautuessa nopein ja 

sulkeutuessa hitain vaihe kuormittuvat enemmän, kuin muut. [5, s.1–2.] 

Mittaushuollon yhteydessä voidaan katkaisijalle suorittaa lisäksi DRM-mittaus (dynamic 

contact resistance measurement). DRM-mittauksessa käytetään katkaisija-analysaatto-

rin lisävarustetta, Megger SDRM201:tä, joka muodostaa katkaisijan yli pienen jännitteen 

ja syöttää sen läpi virtaa. Analysaattori mittaa virran ja jännitehäviön katkaisijan kosket-

timien yli sekä laskee näistä resistanssin ajan funktiona. Kuva 8 esittää, kuinka DRM-

mittauksen avulla voidaan tarkastella valokaarikoskettimien kulumista avaamatta katkai-

sijaa. [8.] 

 

Kuva 8. DRM-mittauksen kuvaaja: 1 liike alkaa, 2 vastus pienentyy, kun koskettimet alkavat liikku-
maan, 3 pääkosketin avautuu, 4 valokaarikosketin avautuu, 5 valokaarikoskettimen pituus. [8.]  

 

Toiminta- ja liikeaikojen mittaus tehdään katkaisija-analysaattorilla (kuva 9). Mittauspii-

reihin kytketään apusähköt erillisellä jännitelähteellä. 

 

Mittausjärjestys [7, s. 10.] on seuraava: 

1. Mitataan katkaisijan kiinni -aika, toiminnallinen arvo (kela I ja II) max 40 ms. 
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2. Mitataan katkaisijan auki-aika, toiminnallinen arvo (kela I) 22 ± 2 ms.  

3. Mitataan katkaisijan kiinni-auki-aika, toiminnallinen arvo max 42 ms. 

4. Mitataan kakkoslaukaisukelan katkaisijan auki-aika, toiminnallinen arvo 23 ± 2 ms. 

5. Mitataan ohjaimen vaimentimen liikeaikakäyrä kiinnikytkennässä. 

 

Katkaisija-analysaattorin (EGIL) kytkentä ja mittaus [8; 18.] tehdään seuraavasti: 

 

1) Mitattavan katkaisijan käyttölaitteen kauko-ohjaukset estetään riviliitinkaapilta 

aukaisemalla ohjauspiirien riviliittimet. 

2) Tarkistetaan, että mitattava katkaisija on maadoitettu kytkentäpäätöksen mukai-

sesti 

(kaikki vaiheet, molemmin puolin). 

3) Maadoitetaan analysaattori maadoitusliittimestä (kuva 9). 

 

 
Kuva 9. Megger Egil katkaisija-analysaattori. [8.] 

 

4) Kytketään toiminta-aikamittauksessa käytettävät mittausjohtimet analysaattorin       

”TIMING” -liittimeen (6). Kytketään moninapaliittimen toisen pään mittausjohti-

met: black maapotentiaaliin, red (L1), yellow (L2) ja blue (L3) apumittausjohtimien 

(25 mm2) alapään liittimiin. Todetaan katkaisijan vaihejohtimien jännitteettömyys 

jännitteenkoettimella. Kiinnitetään apumittausjohtimet (25 mm2) eristyssauvalla 
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mitattavan katkaisijan toisen puolen maadoitettuihin vaihejohtimiin L1, L2 ja L3. 

Ajanmittauskaapelit mittaavat pääkoskettimien yli maadoitusta vastaan (Kuva 

10). 

5) Kytketään apukoskettimet liittimeen AUX (7). HUOM! Punainen kaapeli tulee kyt-

keä + napaan, mikäli piiri on jännitteinen. 

 

 
Kuva 10. Megger Egil mittauskytkentä. [8.]  

 

6) Kytketään katkaisijan sulkukela EGIL:in CLOSE-antoon (2). Kytke katkaisijan 

avauskela EGIL:in TRIP-antoon (2). Varmista, että oikosulkukappale on paikal-

laan (mikäli kelat käyttävät samaa jännitettä). Kytke jännitelähteen +napa EGIL:in           

INPUTiin. 

7) Rajataan puomein, lippusiimalla tai muulla vastaavalla tavalla analysaattorin 

ajanmittauskaapeleiden ja apumittausjohtimien vaatima vaarallinen alue. 
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8) Rajatulle alueelle ei saa mennä. Apumittajohtimien (25 mm2) alapään liittimiä ei 

saa koskea mittauksen aikana. Katkaisijan ollessa auki mittaustapahtuman ai-

kana, maadoittamattoman puolen apumittajohtimien liittimissä on indusoitunutta 

jännitettä, joka voi olla tapauskohtaisesti vaarallisen korkea. 

9) Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja pyytää luvan tilaajan verkkokeskuk-

sesta katkaisijan toisen puolen työmaadoituksien poistamiseen mittaustapahtu-

man ajaksi. 

10) Kytketään verkkokaapeli analysaattoriin vikavirtasuojan kautta. 

11) Käynnistetään analysaattori virtakytkimellä (3). 

12) Valitaan oikea mittaustapa analysaattorin näytön (10) valikosta. 

13) Suoritetaan tarvittaessa koeohjaus ”Operate”-kytkimesta (16). 

14) Suoritetaan toiminta-ajan mittaus ”Measure”-kytkimestä (12). 

15) Asennetaan työmaadoitukset takaisin kytkentäpäätöksen mukaisesti, kohtiin 

mistä ne on aiemmin irrotettu. 

16) Suoritetaan tässä vaiheessa DRM-mittaus, jos se kuuluu huolto-ohjelmaan. 

17) Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja ilmoittaa tilaajan verkkokeskukseen, 

että katkaisijan toisen puolen työmaadoitukset on kiinnitetty kytkentäpäätöksen 

mukaisesti. 

18) Sammutetaan analysaattori virtakytkimellä (3). Puretaan mittalaitteiston kytkentä 

turvallisesti oikeassa järjestyksessä, analysaattorin maadoitus viimeisenä. 

19) Poistetaan katkaisijan käyttölaitteen kauko-ohjauksien esto sulkemalla ohjauspii-

rien riviliittimet huolella kiristäen. 

20) Kokeillaan katkaisijan ohjauksien toiminta verkkokeskuksen kauko-ohjauksella, 

kiinni ja auki ohjauksilla. 

 

DRM-mittaus [8.] suoritetaan seuraavasti: 

 

1) Kytketään katkaisija-analysaattorin lisävaruste SDRM201 kuvan 11 mukaisesti ja 

yhdistetään sen mittausjohdin liittimeen (13). 

2) Asennetaan katkaisijaan sopiva liike-anturi ja kytketään sen mittajohdin liittimeen 

(8). 

3) Suoritetaan mittaus ”Measure”-kytkimestä (12). 
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Kuva 11. SDRM201-kytkentä. [8.] 
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Katkaisija-analysaattorissa on tulostin, jolla mittaustulokset saadaan tulostettua tarkem-

paa analysointia varten (kuva 12). Tulostin käyttää lämpöherkkää paperia, joka on herk-

kää vaurioitumaan. Kopioidaan tai kuvataan tuloste arkistointia varten. 

 

  

Kuva 12. Katkaisija-analysaattorin graafinen tuloste. [8.] 
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8.4 Tiheysvahdin toiminnan tarkastus 

Katkaisijan sisällä eristeaineena toimivan SF6-kaasun tiheyttä valvotaan tiheysvahdilla.  

Eristekaasun tiheyden laskiessa asetetun valvontarajan alapuolelle katkaisijan toiminta 

heikkenee. Katkaisijoissa on toiminto, joka lukitsee katkaisijan tällaisissa tapauksissa. 

Tällöin katkaisijan ohjaaminen ei onnistu. Joissakin tapauksissa auki-ohjauksen estävä 

lukitus poistetaan takuuajan jälkeen. Tämä mahdollistaa katkaisijan auki-ohjauksen vi-

katilanteessa. SF6-kaasu on voimakas kasvuhuonekaasu, siksi sen ilmakehään päästä-

mistä tulee välttää. Tiheysvahti tarkastetaan kuvan 13 mukaisella vertailumittauslait-

teella, typpikaasun avulla, ympäristöhaittojen estämiseksi. [16;18.] 

 Tiheysvahti irrotetaan katkaisijapilarista tai jakotukista, liitetään tarkistuslaitteeseen 
ja avataan tiheysvahdin liitin. 

 Kytketään soittokello tiheysvahdin hälytyspiiriin. 

 Avataan typen täyttöliitin, jolloin paine pääsee tarkistuslaitteeseen, jonka jälkeen 
venttiili suljetaan. 

 Avataan tarkistuslaitteen katkaisijan napaan käyvä tyhjennysventtiili ja päästetään 
typpeä hitaasti pois. 

 Kun soittokello soi, suljetaan tyhjennysventtiili ja otetaan lukemat ylös sekä tark-
kuusmittarista että tiheysvahdista, mikäli siinä on mittari. 

 Otetaan huomioon, että mittarit näyttävät eri paineita. 

 Kytketään soittokello tiheysvahdin lukituspiiriin. 

 Avataan tyhjennysventtiili. 

 Kun kello soi, suljetaan tyhjennysventtiili ja otetaan lukemat ylös sekä tarkkuusmit-
tarista että tiheysvahdista, mikäli siinä on mittari.  

 Tarvittaessa lisätään SF6-kaasua. 

 Poistetaan tarkistuslaite katkaisijasta tai jakotukista. 

 Analysoidaan mittaustulokset. Valmistaja ilmoittamat raja-arvot eri täyttöpaineilla: 

 Täyttöpaine (+20 oC) 0,5 MPa, hälytysraja 0,45 MPa ja lukitusraja 0,43 MPa. 

 Täyttöpaine (+20 oC) 0,7 MPa, hälytysraja 0,62 MPa ja lukitusraja 0,60 MPa. 
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8.5 SF6-kaasun epäpuhtauksien mittaus 

Epäpuhtauksien analysoinnin tarkoituksena on määrittää kaasun uudelleen käyttökelpoi-

suus tai elvytettävyys käyttöpaikalla. Epäpuhtauksia voidaan poistaa elvytyslaitteella 

(käytetyn kaasun puhdistuslaite), jolla kaasu voidaan palauttaa käyttöpaikalla uudelleen 

käytettäväksi. Taulukossa 3 on kuvattu SF6 -kaasun epäpuhtauksien alkuperä. [12, s.18.]  

 

Mittaus suoritetaan SF6-kaasuanalysaattorin (kuva 14) ottamasta kaasunäytteestä. Ana-

lysaattorin järjestelmään on aseteltu raja-arvot analysoitavalle kaasun laadulle. Taulu-

kossa 1 on esitetty standardissa ilmoitetut suurimmat sallitut epäpuhtauspitoisuudet. 

Analysaattorin letkuun asennetaan katkaisijan liittimeen sopiva adapteri. Ennen näytteen 

ottamista säiliöstä analysointilaitteeseen johtaviin osiin imetään tyhjö tyhjöpumppua 

käyttäen. [17; 18.]  

Kuva 13. Tiheysvahdin tarkastuslaite. [18.] 
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Kuva 14. SF6 -kaasuanalysaattori. [18.] 

 

Analysaattorissa SF6-kaasun kosteuden ylärajaksi on asetettu -36 oC. Vesihöyryn osa-

paine SF6-kaasussa ei saa ylittää 150 Pa (IEC 61634), mikä vastaa kastepistettä -15 °C. 

Jos kaasun kastepiste on yli -15 oC, pitää eristinpylvään kaasutäytös vaihtaa kuivaan 

kaasuun ja vaihtaa kosteudenpoistopatruuna uuteen. [7, s. 8.] 

 

Analysaattorissa SF6-kaasun pitoisuuden alarajaksi on asetettu 97,0 Vol.-%. SF6 -kaa-

sun eristyslujuus on riippuvainen käytetystä kaasun tiheydestä, kaasu nesteytyy alhai-

sessa lämpötilassa, jolloin sen eristyslujuus laskee. Erityisen kylmissä oloissa käytetään 

SF6 -kaasulle seoskaasuna typpeä, jolla estetään kaasun nesteytyminen laitteen eristys-

lujuutta heikentämättä. SF6 -seosten kyseen ollessa laitteistovalmistaja määrittelee suu-

rimmat sallitut pitoisuudet. [18.] 

 

Analysaattorissa SF6-kaasun palamisjätteiden ylärajaksi on asetettu 12 ppmv. SO2, 

SOF2 ja HF-pitoisuuksien analysointia vaaditaan käyttöturvallisuuden kannalta, jotta 
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käyttöhenkilöstö voi arvioida käytetyn SF6-kaasunkäsittelyyn liittyvät turvallisuusriskit ja 

toiseksi analyysilaitteiden suojaamiseksi korroosiovaurioilta. [12, s. 30.] 

Taulukko 3. SF6 -kaasun epäpuhtauksien alkuperä. [12, s. 18.]   

 

8.6 Eristimien puhdistus ja tarkastus 

Tarkastetaan, että katkaisijan eristimet ovat puhtaat ja ehjät. Tarvittaessa ne pyyhitään 

rätillä ja käytetään puhdistusainetta. LTB-sarjan katkaisijat ovat täysin vesitiiviitä, joten 

ne voidaan pestä vesisuihkulla.  

 

Eristimen alapään kittaus tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan Sikaflex 11FC:llä. Mah-

dolliset kytkentäkondensaattorit tarkastetaan ja puhdistetaan, mm. öljyvuodot. [7, s. 3.] 

8.7 Ulkoiset metalliosat 

Tarkastetaan, että ulkoiset metalliosat ovat kunnossa eikä niissä ole syöpymiä. Tarvitta-

essa syöpyneet kohdat puhdistetaan ja käsitellään ruostesuoja-aineella esim. Tectyl 506 

ja maalataan. Kiinnitä erityisesti huomiota laippojen väliin jääviin kapeisiin rakoihin. [7, s. 

3.]  
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8.8 Käyttöakselit 

Aluksi poistetaan ohjaimen viritysjousivoimat, ennen kuin mekanismin käyttöosia tai oh-

jainta ryhdytään käsittelemään. Mekanismikotelon ja avausjousen kansi irrotetaan, jol-

loin kaikki tarkastusta vaativat osat ovat hyvin esillä. Tarkistetaan, että osat eivät ole 

löystyneet, kuluneet ja syöpyneet. Huolehditaan tarvittaessa puhdistuksesta ja voite-

lusta. Ohjausvivustot voidellaan molemmin puolin ja välistä. Lisäksi voidellaan niveltapit, 

laakerit, jousistot ja lukitukset. Voitelussa käytetään Mobil Grease 28. Ohjausvivuston 

kaikkien nivelien liikkuvuus tarkistetaan kokeilemalla. Kiinnityspulttien kireyden tarkastus 

lopuksi momenttiavaimella 127 Nm. [7, s. 6.] 

9 Moottoriohjaintyyppi BLG 1002 

Ohjaimen tarkastus, puhdistus ja rasvaus 

 

Aluksi Irrotetaan ohjaimen kattopelti. Tehdään yleinen silmämääräinen tarkastus ja voi-

telu. Voiteluun käytetään voiteluainetta Mobil Grease 28 (hammaspyörät). Pienten vivus-

tojen liukupintojen voiteluun käytetään voiteluainetta Mobil DTE 21. Hammaspyörä A-4 

voidellaan varovasti hyvin pienellä rasvamäärällä, rasvaa ei saa joutua kitkakytkimeen. 

Kitkakytkimen häiriöttömän toiminnan kannalta on tärkeää, että kitkalevyjen A-2 ja kitka-

palojen A-3 pinnat ovat täysin vapaat voiteluaineista ja muista kitkaa pienentävistä ai-

neista. [16.] 
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Kuva 15. Kitkakytkimen rakenne. [16.] 

 

Kitkakytkimen luistomomentin säätö momenttiavaimella 

 

Kitkakytkin koestetaan liittämällä momenttiavain adapterin avulla veivin 1 tilalle (kuva 

16). Momenttiavaimella todetaan momentti virityksen lopussa ja tämä momenttilukema 

kerrotaan lukemalla 1,3, jolloin saadaan kitkakytkimen luistomomentti (luistomomentti on 

n. 10 Nm). 

 

Jos koestuksessa havaitaan häiriöitä, tulee kitkakytkin purkaa ja puhdistaa. Pahasti ras-

vaantuneet kitkapalat lämmitetään 70 oC ja pestään uudelleen liuottimella. [16.] 
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Kuva 16. Kitkakytkimen säätö. [16.] 

 

Kiinni-auki-kelapiirien mittaukset 

Mittauksella selvitetään ohjauspiirien ja apukoskettimien kunto. Jos ohjauspiireissä on 

vikaa, se yleensä ilmenee liian suurena vastusarvona. Liian suuri vastusarvo aiheuttaa 

poikkeaman kelan toimintajännitteen arvoon.      

Mittaus suoritetaan ohjaimen riviliittimiltä. Mitataan kelojen vastukset esim. 110 V:n ke-

lalla n. 55 Ω ja 220 V:n kelalla n. 260 Ω. Mitataan kelojen apupiirin vastus. Vastusta 

mitattaessa pitää kaikki apukoskettimet ja johdot olla mukana eli ohjaimen riviliittimestä 

kelan ruuviin. Ohjearvona 20–100 mΩ. Huom. auki-kelan apupiirin vastus on aina pie-

nempi. Suurin osa ohjaimen vioista on sähköisissä piireissä. [16.] 
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Kelojen alimpien toimintajännitteiden mittaus 

Toimintajännitteet ovat akkuvarmennettuja. Kelojen alimman toimintajännitteen mittaus 

on tärkeää, että tiedetään kuinka alhaisella apujännitteen arvolla kelat ovat vielä ohjat-

tavissa. Mitattua arvoa verrataan aiempiin mittaustuloksiin ja tarkastetaan että saatu 

arvo on linjassa myös akuston jännitetasolle asetetun hälytysrajan kanssa. Hälytysraja 

on asetettu siten, että se tulee hyvissä ajoin ennen kuin kelojen alin toimintajänniteen 

raja saavutetaan. Tarvittaessa sähköasema on miehitettävä ja varustetta varavoimako-

neella sähköaseman käytön varmistamiseksi. [18.] 

Mittaus suoritetaan ohjaimen riviliittimiltä. Mittauksessa tarvitaan säädettävä jännite-

lähde 0–240 V 10 A. Jos apujännite on 110 DC, aloitetaan n. 40 V pulssimaisella jännit-

teellä antamalla pulssi ko. kelalle (pulssin pituus 200 ms, mittalaitteena Mjölner Sverker). 

Kuunnellaan napsahtaako kela, tällä varmistetaan, onko kytkentä oikein ja onko ky-

seessä oikea kela. On huomattava, että joidenkin katkaisijoiden kelat voivat toimia jo n. 

20 V:n jännitteellä. Jännitettä nostetaan kahden voltin portaissa, kunnes kela toimii. [16.]  

Mikäli apujännite on 220 V DC, aloitusjännite voi olla suurempi kuin 40 V (tarkistetaan 

tämä vanhoista mittauspöytäkirjoista). Jännitettä nostetaan neljän voltin välein, kunnes 

kela toimii. [16.] 

 

Moottorisuojakytkimen kunnon tarkastus 

Moottorinsuojakytkin suojaa viritysmoottoria oikosuluilta, ylikuormilta ja vaihekatkoksilta. 

Tarkastettavan kytkimen koskettimet kytketään sarjaan. Erillisellä virtalähteellä syöte-

tään virtaa (kaksinkertainen asetteluarvo) ja mitataan laukaisuaika. Tarkastetaan mitattu 

aika moottorisuojakytkimen laukaisuaikakäyrästä. Mikäli aika ylittyy merkittävästi, on kyt-

kimessä todennäköisesti vikaa ja se on vaihdettava. Lopuksi palautetaan johdotus en-

nalleen ja tarkastetaan kytkentä. Moottorinsuojakytkimen tyyppi voi vaihdella ohjaimit-

tain, tarkastetaan laukaisukäyrä ohjaimen teknisistä dokumenteista. [16.] 
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Kiinnivaimentimen mitan C tarkastus 

 

Tarkastetaan, onko vaimentimen kannessa S-kirjain, jolloin vaimennin on silikoniöljytäyt-

teinen. Silikoniöljyä ei missään tapauksessa saa käyttää muihin vaimentimiin. Mitatta-

essa C-mittaa (kuva 17) pitää vaimennin muistaa ehdottomasti vetää aivan ala-asentoon 

ja säädettäessä käytetään aina taulukon suurempaa arvoa (5–10 mm) paremman vai-

mennuksen saavuttamiseksi. [16.] 

 

Kuva 17. Kiinnivaimentimen mitan C tarkastus. [16.] 
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Auki-ohjauksen vaimennin 

Auki-ohjauksen vaimentimen tehtävänä on vaimentaa aukiohjausliike loppuvaiheessa. 

Huollon yhteydessä tarkastetaan kuvan 22 mukaisesti mutterin U-2 lukitus ja mitta a. 

Mitta a on 37 ± 7mm. [16.]  

 

Kuva 18. Auki-ohjauksen vaimennin. [16.] 
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Katkaisija varustettuna moottorijousiohjaimella BLK 

 

Katkaisijan liikekäyrä tarkastetaan laittamalla mallinmukainen pahvi ohjainkotelon kan-

teen ja lyijykynä laitetaan tätä varten tehdyn holkin kanssa vetotangon akselitapin rei-

kään varsinaisen tapin tilalle (kuva 19). Ohjaimen kansi suljetaan ja katkaisija ajetaan 

kiinni-asentoon. Liikkeen aikana kynä piirtää pahviin katkaisijan liikekäyrän, josta voi-

daan päätellä koskettimen oikea ylitys (kuva 20). [16.] 

 

 
Kuva 19. Katkaisijan vetotangon liikekäyrän tarkastaminen. [16.] 
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Kuva 20. Liikekäyrän kuvaaja. [16.] 

 

Riviliittimien ja kojeliittimien kireyden tarkastus 

 

Riviliittimien ja kojeliittimien johtimien liitosten kireys tarkastetaan ruuvimeisselillä liitin-

ruuvia kokeilemalla. Jos ruuvi tuntuu kireältä, sitä ei tarvitse kiristää lisää. Apukosketti-

mien ja rajakytkimien toiminnan visuaalinen tarkastus suoritetaan samassa yhteydessä. 

[18.] 
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Kuivausvastuksen kunnon tarkastus 

 

Kuivausvastus kytketään päälle tai jäähdytetään niin, että vastus varmasti on tehoa ot-

tavassa tilassa. Vastuksen virta mitataan pihtiampeerimittarilla ja tarkistetaan, että se 

vastaa lämmittimen tehoa. Ohjaimen katon takaisin asennuksessa pitää huomioida se, 

että katon keskikohta on säädetty korkeammalle niin, ettei vesi jää seisomaan nostokor-

van kiinnityskohtaan. [7, s. 5.] 

 

Hälytyksien ja tilatietojen tarkastus 

 

Hälytykset ja tilatiedot tarkastetaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. Vähintään tarkastetaan 

seuraavat kohdat [18.]:  

 

 Varmistetaan, että jakokaapista avatut riviliittimet on suljettu. 

 Tarkistetaan puhelimitse, kuinka katkaisijan tilatiedot näkyvät paikallissyöttöpis-
teestä ohjaamalla katkaisija auki - ja kiinniasentoihin. 

 Kirjataan ylös toimintalaskurin lukema. 

 Tarkistetaan pumppauksen esto. 

 Huoltotarran kiinnittämien ohjaimen oveen tms. kohtaan. 

 Kirjataan ylös ympäristön lämpötila. 

 Ohjainkaapin puhdistus ja tiivistys. 

 Huollon jälkeen varmistettava ohjaimen kauko- / paikallis-, lämmitys - ja viritysmoot-
torin kytkimien oikea asento. 

 

Katkaisijan kuntoarvio  

 
Lopuksi tulee suorittaa katkaisijan silmämääräinen kuntoarvio. Tehdyt havainnot kirja-

taan huoltopöytäkirjaan ja raportoidaan tilaajalle. [18.]    
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10 Caba Win -ohjelma 

Caba Win -ohjelmaa voidaan käyttää katkaisija-analysaattorin kanssa. Ohjelmaan syö-

tetty katkaisijakohtainen testaussuunnitelma ohjaa yksittäisiä mittauksia, käytettäviä tes-

tipisteitä, eri mittauskanaviin kytkettyjä antureita ja laskettavia parametreja. Testisuunni-

telmassa määritellään myös tiedot, jotka on tarkoitus esittää graafisessa raportissa. [9.]  

Ohjelman käyttöä helpottava ohjeistus:   

1) Kytketään tietokone katkaisija-analysaattoriin, Egilissä on vakio RS232-liitäntä. 

2) Käynnistetään tietokone ja Caba Win-ohjelma. 

3) Käynnistetään katkaisija-analysaattori. 

4) Aloitusikkunassa valitaan CABA. 

5) Valitaan luettelosta koestettava katkaisija tai ”new breaker” uuden katkaisijan 

määritystä varten. 

6) Valitaan ” new test” tai edellinen koestus ja jatka. 

7) Syötetään koestuksen ID-tiedot. 

8) Syötetään halutut toiminnot tai koestustulokset ja -tiedot / kommentit manuaali-

sesti. Aiemmat arvot näkyvät lihavoituna tekstinä. CABA näyttää aiemmat arvot 

joka toiminnasta. 

9) Valitaan ”new recording”, CABA avaa yhteyden katkaisija-analysaattoriin ja kysyy 

mitä anturia käytetään. 

10) Mikäli kalibroitu anturi on määritelty ja sitä aiotaan käyttää, valitaan tämä anturi-

luettelosta valinnalla ”select”. Muussa tapauksessa valitaan ”uncalibrated”. Nor-

maali liike = iskunpituus, tämä tieto saadaan katkaisijan dokumenteista. Huom. 

”uncalibrated” on käytettävissä vain Iiike-antureille. 

11) Toimitaan näin kaikkien antureiden kanssa. CABA antaa ohjeet analysaattorin 

kytkemiseksi. Tarkistetaan ja korjataan jos tarpeen. 

12) Valitaan ”Measure”. Tarkistetaan, että CABA:an valittu toiminto vastaa katkaisija-

analysaattoriin valittua. 

13) Käynnistetään mittaus ”Measure” katkaisija-analysaattorista. CABA hakee auto-

maattisesti mittaustulokset ja esittää ne graafisesti yhdessä laskettujen mitta-ar-

vojen kanssa. 
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14) Mikäli on tarpeen, muokataan graafista näkymää; värejä, on/off -asteikkoja, ase-

maa yms. 

15) Tulosten tarkastelu; vanhempien mittauksien tuloksia voi avata tarkasteltavaksi 

samanaikaisesti. Zoom -toiminto on käytettävissä ja kursoriviivoilla saadaan lisää 

yksityiskohtia. Vertailu muihin mittauksiin käynnistyy valitsemalla ”compare”. 

16) Suljetaan analyysi-ikkuna ja tallennetaan mittaustulokset. 

17) Valitaan ”New recording”, jos sama toiminto koestetaan uudelleen. Mikäli ei, va-

litaan toinen toiminto. 

18) Poistutaan koestuksesta sulje / pura kytkentä. Kaikki tulokset tallentuvat niin, että 

niitä voidaan hyödyntää myöhemmin. 

 

Mittaustulokset analysoidaan seuraavasti: 

 

1) Aloitusikkunassa valitaan CABA, ohjelma näyttää Iuettelon aktiivisista katkaisi-

joista. 

2) Valitaan katkaisija ja koestuksessa käytettävä ohjelma. 

3) Valitaan toiminto ja ”View”. Analysointi-ikkuna avautuu, joka sisältää graafista tie-

toa ja numerodataa. 

4) Muokataan graafista näyttöä, niin että mittaustulokset esitetään haluamassasi 

muodossa. 

5) Mikäli tarpeen avataan muita mittauksia, valitse ”New” tai ”Compare”. Analysoi-

daan tuloksia käyttäen skaalaus- ja zoom-toimintoja, muuttamalla ikkunakokoa 

ja / tai käyttämällä kursoreita. 

 

Raportin luominen saatujen mittaustuloksien perusteella:  

 

1) Aloitusikkunassa valitaan CABA, ohjelma näyttää luettelon aktiivisista katkaisi-

joista. 

2) Valitaan katkaisija ja / tai koestus, josta halutaan raportti. 

3) Valitaan toiminto ja ”View recording”. Analysointi-ikkuna avautuu, se sisältää 

graafista tietoa ja numerodataa. 

4) Muokataan graafista näyttöä halutunlaiseksi. 

5) Valitaan ”Report” ja ”Report a recording” tai “Report opened recording”. Raport-

tigeneraattori kysyy raportin tyyppiä. 
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6) Valitaan listalta tai valitaan ”Browse” ja muu raporttipohja. 

7) Valitaan ” Design template”, jos halutaan muokata raporttipohjaa, muutoin vali-

taan ”Print preview” tai ”Generate raport”. Kun kaikki on valmista, valitaan ”Print 

report”. 

8) Lopuksi siirretään koestettu katkaisija tietokantaan valitsemalla ”File” ja ”Move to 

database”. 

 

Saadut mittaustulokset tallennetaan tietokantaan seuraavasti: 

 

1) Aloitusikkunassa valitaan CABA. Tarkistetaan, ettei database-toiminto ole käyn-

nissä. 

2) Valitaan katkaisija, joka halutaan siirtää tietokantaan. 

3) Valitaan ”File” ja ”Move to database”. Katkaisija ja kaikki sen koestustieto kopioi-

tuu tietokantaan ja poistuu ”breaker”-listasta, varmistuksena tiedot kopioituvat 

myös ”recycle bin”. 

4) Jatketaan siirtämällä seuraava katkaisija arkistoon. 

 

Tietokannan selailu, toiminnot ja muutokset: 

 

1) Aloitusnäytöllä valitaan ” Database”. 

2) Luettelo tietokannan katkaisijoista tulee näkyviin. Luettelon voi järjestää klikkaa-

malla saraketta. Klikkaamalla uudestaan, järjestys muuttuu nousevasta laske-

vaksi tai päinvastoin. Luettelossa näkyvien sarakkeiden sisältöä voi muuttaa 

”Change layout / selection”. 

3) Seuraavat toiminnat ovat mahdollisia: 

 Tarkastellaan katkaisijan yksityiskohtia (View Breaker Details), avaa ikku-

nan, jossa kaikki tietojen testit ovat näkyvissä. 

Muutetaan esitystä / valintoja (Change Layout / selection) 

 Määrittelee tiedot, jotka tulevat näkyviin sarakkeissa. Määrää valintojen 

perusteet. 

Poistetaan / Palautetaan (Delete / Undelete) 

 Poistaa tai palauttaa viimeisen katkaisijan. 

Puurakenne (Tree View) 
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 Näyttää tietokannan katkaisijat ” puurakenteena”, joka on samanlainen 

kuin CABAn katkaisijaluettelo. Samalla siinä näkyvät myös katkaisija- ja 

testitiedot. 

Import / Export 

 Siirtää katkaisijoita valittujen kohteiden välillä 

Siirretään katkaisija CABAan (Move Breakers to CABA) 

 Siirtää valitut katkaisijat CABAan. Katkaisija poistuu tietokannasta. 

Varmuustallennus / Palautus / Tiivistys (Backup / Restore / Compact) 

 Tietokannan varmuustallennus ja palautus. ”Compact” on vastaava kuin 

tietokoneen ”defrag”-toiminta. Sitä suositellaan, kun tietokantaan on ker-

tynyt paljon dataa. 

Exit 

 Lopettaa ohjelman ja palauttaa näytön CABA Win -aloitusikkunaan. 

11 Yhteenveto 

Tämä insinöörityö laadittiin NRC Group Finland Oy:lle palvelemaan sen sähköasentajia 

ja toimimaan osana urakkakilpailuihin laadittavaa palvelusuunnitelmaa. Työlle oli tilaus, 

koska vuosien saatossa osaamista on kadonnut asentajien jäädessä eläkkeelle. Haas-

tatteluissa jouduttiin useasti kääntymään eläkkeellä olevien asentajien tai työnjohtajien 

puoleen, jotta heidän arkistoissaan olevaa tietoa saatiin kartoitettua. Yleisellä tasolla voi-

daan todeta, että suurjännitelaitteiden huoltoon liittyvää ohjeistusta on saatavilla niukasti. 

Valmistajien ohjeet kertovat pääpiirteissään mitä pitää tehdä, mutta ei sitä, miten. Eten-

kin huolto-ohjeiden suomennetut osiot ovat hyvinkin suppeita.  

Työn alkuosassa tutkittiin katkaisijoiden käyttötarkoitusta, rakennetta ja toimintaa. Tällä 

tutkimuksella on tarkoitus kertoa ohjeen käyttäjille lyhyesti, kuinka katkaisijat toimivat ja 

kuinka SF6 -kaasu käyttäytyy eristysaineena ja valokaaren sammutuksessa. On tärkeää, 

että huoltotyötä tekevän ryhmän jäsenet tiedostavat myös SF6 -kaasun ympäristöhaitat 

ja sen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Tätä asiaa tutkittiin standardien sekä valtioneu-

voston asetuksen pohjalta ja tuotiin sieltä tärkeimpiä vaatimuksia ohjeeseen nähtäväksi. 

Näin työryhmään osataan varata sopivan pätevyyden omaavat resurssit. Työohjeessa 
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käsiteltiin myös työmaalla tarvittavat dokumentit, työkalut, mittalaitteet, voiteluaineet ja 

varaosat. Annetun ohjeistuksen myötä työryhmä pystyy varustautumaan oikeilla työväli-

neillä huoltoa varten. Tämä on työn tuottavuuden kannalta tärkeää, koska näin saadaan 

hukkaa pois ja tuotetaan samalla lähes huomaamatta lisäarvoa asiakkaalle. 

Työn puolivälistä eteenpäin käsitellään lähes yksinomaan mittaus- ja mekaanisen huol-

lon tekemistä. Jokaisessa työvaiheessa asioita tutkittiin ja tutkimuksen pohjalta pyrittiin 

selittämään, miksi jokin huoltotoimenpide pitää tehdä ja miten se tehdään. Tämä auttaa 

osaltaan nuoria asentajia hahmottamaan teoriassa opittujen asioiden käytännön lähei-

syyttä. Huoltotöissä käytettäviä ohjelmasovelluksia ei käsitelty kovin laajasti, mutta toi-

minta-aikatesterin käyttöön tarkoitetulle ohjelmalle laadittiin Suomenkielinen pika-ohje. 

Ohjeeseen kuvattiin sovelluksen tärkeimmät toiminnot. 

Työohjeen kohteena olevia katkaisijoita käytetään vielä vuosikymmeniä ja ohjeen mu-

kaisia huoltotoimenpiteitä tehdään vielä pitkään. Käyttökeskeytystä vaativien huoltojen 

määrä tulee tulevaisuudessa vähenemään, koska uuden teknologian avulla laitteiden 

toimintaa valvotaan joko jatkuva-aikaisesti tai mitataan määräajoin ja kunnossapitotoi-

met tehdään tarvittaessa.    
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