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1 Johdanto ja opinnäytetyön lähtökohdat 

Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehtailla tuotanto on käynnistynyt 1976. Tuotan-

non aloittamiseksi on rakennettu natriumkloraattituotantolaitoksen tarvitsema infra-

struktuuri ja hankittu tuotannon tekemiseen tarvittava laitekanta. Myöhemmin teh-

dasalueelle on rakennettu kloorialkalitehdas (1984) ja natriumkloraattitehdasta on 

laajennettu (1987). Tehdastoimipaikalle rakennettiin täysin uusi natriumkloraatin 

tuotantolinja, joka käynnistyi syksyllä 2017. Viimeimmäksi laajennettiin kloorialkali-

tehtaan tuotantoa vuonna 2018. 

Sekä natriumkloraattitehtaassa että kloorialkalitehtaassa tuotannon ytimessä toimii 

elektrolyysiprosessi. Elektrolyysiprosessissa reaktio käynnistetään elektrolyysiken-

noissa, joihin syötetään tasavirtaa. Elektrolyysiprosessi on siis hyvin sähköenergiain-

tensiivinen. Tästä johtuen tehtaiden sähkönjakelu ja prosessisähköä tuottavat tasa-

suuntaajalaitteistot ovat tuotannolle elintärkeitä. 

Koska tehtaiden sähkönjakeluinfra ja tasasuuntauslaitekanta on osin jo ikääntynyttä, 

alkavat laajemmat päivitys- ja korvausinvestoinnit olla ajankohtaisia. Korvausinves-

tointeja onkin jo toteutettu tai niitä on valmistelussa. 

Päätöksenteon tueksi tarvitaan monenlaista lisätietoa, jota hyödyntämällä voitaisiin 

kohdentaa panostukset oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Lisätietoja voivat näkökul-

masta riippuen olla esimerkiksi tuotteiden markkinatilannenäkymät sekä prosessien 

ja laitteistojen kriittisyys- ja käyttöasteet, käytettävyydet, kunnossapidettävyydet, 

energiatehokkuudet ja yleiset elinkaarivaiheet. Erilaisia omaisuudenhallinnan 

sidosryhmien riippuvuussuhteita on esimerkinomaisesti havainnollistettu kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Vastuunjako- ja tiedonsiirtoketju käyttöomaisuussidosryhmien välillä. 
(Schijndel, A. 2010). 

Koska elektrolyysissä käytettävillä sähköä tasasuuntaavilla laitteistoilla, kuten 

sähkölaitteistoilla yleisestikin, on luonnostaan pitkä elinjakso, on jäljellä olevan 

käyttöiän arvioiminen paitsi tarpeellista myös haastavaa. Tämä johtuu siitä, että 

arvioimiseen liittyy muun muassa käyttöolosuhteista riippuvia muuttujia ja muita, 

esimerkiksi teknisiä, epävarmuustekijöitä.  

Työn tarkoituksena on olemassaolevaa, kerättävää sekä tuotettavaa tietoa hyödyntä-

mällä muodostaa arvio laitteiden elinjaksovaiheesta ja jäljellä olevasta käyttöiästä 

sekä mahdollisuuksista vaikuttaa näihin jatkossa yhä kattavammin. Työ rajataan kä-

sittämään kloorialkalitehtaan elektrolyysiä syöttävät tasasuuntaajayksiköt, mutta 

vertailutietona voidaan hyödyntää myös natriumkloraattielektrolyysin tasasuuntaus-

laitteista käytettävissä olevaa tietoa. 

2 Kemira Oyj ja Kemira Chemicals Oy 

Kemira on maailmanlaajuinen kemianyhtiö, joka on pörssilistautunut Nasdaq Helsinki 

Oy:ssä. Yhtiö palvelee runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Asiakaskunta on 

keskittynyt paperi- ja selluteollisuuteen, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä vedenkäsit-

telyyn. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Henkilöstöä oli 

4915, joista 2579 työskenteli Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, reilut 1559 Ameri-

kan mantereilla ja 777 Aasiassa. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti 64 tuotantotoimi-

paikkaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, Helsingissä. (Kemira Oyj. 20192). 
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Kemira Chemicals Oy on Kemiran tytäryhtiö, joka syntyi Kemiran ostettua Finnish 

Chemicals Oy:n vuonna 2005. Nimi vaihtui Kemira Chemicals Oy:ksi vuonna 2009. Ke-

mira Chemicalsilla on kemian tuotantolaitoksia Joutsenossa, Sastamalassa, Oulussa, 

Kuusankoskella ja Ruotsin Helsingborgissa. (Pöyry Finland Oy. 2016, 3). Käytännössä 

valmistavat tehtaat kuuluvat Kemira Chemicals Oy:lle. 

2.1 Joutsenon tehdas 

Kemira Chemicalsin Joutsenon tehtaalla valmistetaan tuotteita muun muassa paperi- 

ja selluteollisuuteen, kaivos- ja elintarviketeollisuuteen sekä vedenkäsittelylaitoksille. 

Joutsenon tehtaan tuotteita ovat natriumkloraatti, natriumhydroksidi, suolahappo, 

natriumhypokloriitti, vety ja AKD -emulsio. Joutsenon tehdas sijaitsee logistisesti hy-

vällä paikalla, lähellä useita sen valmistamien tuotteiden loppukäyttäjiä. 

2.2 Natriumkloraattitehdas 

Natriumkloraatin (NaClO3) valmistus alkoi Joutsenossa alun perin vuonna 1976. Nat-

riumkloraattia ja vetyä muodostuu elektrolyysiprosessissa, kun kylläiseen suolaliuok-

seen syötetään tasavirtaa. Kloraattiliuosta kierrätetään elektrolyysikennoissa, joissa 

se väkevöityy. Natriumkloraattia toimitetaan Joutsenon tehtailta asiakkaille liuoksena 

ja kiteinä. Natriumkloraatin valmistusprosessi voidaan jakaa osaprosesseihin seuraa-

vasti; suolaliuoksen käsittely, elektrolyysi, kloraattiliuoksen käsittely, kiteisen ja liu-

otetun kloraatin käsittely sekä vedyn- ja kaasunpesu. (Pöyry Finland Oy. 2016, 16). 

Natriumkloraatista valmistetaan sellutehtailla klooridioksidia, jota käytetään valkai-

sukemikaalina sulfaattiselluloosan valmistuksessa. Sellun keitossa massaan jää puun 

ligniiniä, joka muodostaa väriyhdisteitä sellumassaan. Näitä väriyhdisteitä hajotetaan 

klooridioksidin avulla. (Pöyry Finland Oy. 2016, 3). 

2.3 Kloorialkalitehdas 

Kloorialkalitehtaalla, jota kutsutaan myös lipeätehtaaksi, valmistetaan natriumhyd-

roksidia eli lipeää (NaOH), suolahappoa (HCl), natriumhypokloriittia (NaClO) ja vetyä 

(H). Lisäksi kloorialkalitehtaan yhteydessä valmistetaan, käytännössä erillisenä pro-
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sessina, myös AKD -emulsiota (Alkyyliketeenidimeeri), joka ei kuulu kloorialkalituot-

teisiin. AKD on reaktiivinen synteettinen liima, jota käytetään paperin ja kartongin 

hydrofobointiin. 

 

Kuvio 2. Kloorialkalitehtaan prosessi yksinkertaistettuna. 

Kloorialkalitehtaan elektrolyysi perustuu monopolaari-kalvoteknologiaan, joka on Eu-

roopan kommission hyväksymää parasta käytössä olevaa teknologiaa (BAT, Best 

Available Technology). Kalvoteknologian käyttö onkin Euroopan alueella kasvussa. 

 

Kuvio 3. Erilaisten kloorialkalituotantojen teknologioiden käyttö EU:n alueella. (Eu-

roopan komissio. 2014, 6). 
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Kalvokennoteknologiaa alettiin kehittämään 1970 -luvun alussa ja ensimmäinen ky-

seiseen teknologiaan perustunut elektrolyysikennosali asennettiin Japaniin vuonna 

1975. Kuvion 4 periaate-esimerkin kennoon syötetään anodin (Anode) puolelle kyl-

läistä suolaliuosta (Saturated brine), joka reaktion aikana laimenee (Depleted brine). 

Katodin (Cathode) puolelle syötetään lipeää (Caustic soda), joka reaktiossa puoles-

taan väkevöityy. Kennossa on anodin ja katodin välissä ioninvaihtokalvo, joka päästää 

positiivisesti varautuneet, sähkön kuljettajina toimivat natriumionit (Na+) läpi, mutta 

ei päästä läpi negatiivisesti varautuneita kloridi (Cl-)- ja hydroksyyli (OH-) -ioneja. Klo-

ridi-ionit (Cl-) hapettuvat anodilla kloorikaasuksi, kun taas natriumionit yhdessä ve-

den kanssa pääsevät katoditilaan, jossa on lipeäliuosta (Caustic soda). Vesi vapauttaa 

katodilla vetykaasua ja hydroksidi-ioneja. (Euroopan komissio. 2014, 25).  

 

Kuvio 4. Elektrolyysikennon toimintaperiaate. (Euroopan komissio. 2014, 15). 

3 Kloorialkalitehtaan tasasuuntauslaitteet 

Kloorialkalitehtaan elektrolyysin tarvitsema tasasähkö muodostetaan kolmella tasa-

suuntaajayksiköllä, jotka koostuvat öljyeristeisestä tasasuuntaajamuuntajasta, 

piidioditasasuuntaajasta ja apulaitteista (jäähdytyslaitteet, säätö- ja ohjauslaitteet 

yms.). Kunkin yksikön nimellistasavirta on 50kA, jolloin yhteenlaskettu tasasuunnattu 

virtakapasiteetti on 150kA. 
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Kuvio 5. Kloorialkalitehtaiden tasasuuntaajayksiköiden kytkennät ovat ANSI-45 ja -46 
kaltaisia. (IEEE Std C57.18.10-1998. 1998, 30). 

3.1 Tasasuuntaajat 

Kloorialkalitehtaan elektrolyysin tasasuuntaajat ovat 6 -pulssisia piidioditasasuuntaa-

jia. Pulssit muodostetaan tasasuuntaamalla kunkin yksikön tasasuuntaajamuuntajan 

kahden toisiinsa vaihesiirrossa olevan kolmivaihetoisiokäämien ulostuloista. Nämä 

yhdessä muodostavat kuusi tasasuuntaajaa syöttävää vaihetta. Tasasuuntaajien ni-

mellistasavirta on 50kA, joka jakautuu 240 diodin kesken. Tasasuuntaajan jokaisessa 

(6 kpl) vaiheessa (engl. leg tai branch) on siis 40 diodia. Tasasuuntaajien virransäätö 

perustuu analogiatekniikkaan, jossa karkea virransäätö tapahtuu tasasuuntaaja-

muuntajan käämikytkimellä (On Load Tap Changer, OLTC). Hienosäätö käämikytki-

men askeleiden välillä tapahtuu ohjaamalla kussakin syöttövaiheessa (6) olevaa vier-

tokuristinta. Näin toteutettuna virransäätö on portaaton.   

3.2 Tasasuuntaajamuuntajat 

Tasasuuntaajamuuntajat ovat erikoismuuntajia, jotka ovat suunniteltuja toimimaan 

jännitteensäätäjinä sekä harmoonisten yliaaltojen vaimentajina tasasuuntausjärjes-

telmissä. Tasasuuntaajamuuntajia käytetään sovelluksissa, joissa edellytetään suurta 

tasavirtaa. Näitä ovat esimerkiksi alumiinisulatot ja sähkökemialliset elektrolyysit. 

(Oranugo, T L. 2014, 29). 



13 
 

 

 

Kuvio 6. 6 -pulssisen piidioditasasuuntaajayksikön tyypillinen kytkentä. (EE internet-
lähde) 

Tasasuuntaajamuuntajaa käytetään syöttämään sähkökemiallisen elektrolyysin tasa-

suuntaajaa, joka muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC). Tasavirta syötetään 

elektrolyysiprosessiin. Tasasuuntaajamuuntajan luotettavuus on hyvin tärkeä tekijä 

elektrolyysiprosessille, koska tasasuuntaajamuuntajan rikkoontuminen voi, redun-

danttiudesta riippuen, vaikuttaa tuotannonmenetyksien kautta epäedullisesti liike-

vaihtoon ja johtaa suunnittelemattomiin korvausinvestointi- tai korjauskustannuk-

siin. 

Harmooniset yliaallot syntyvät tasasuuntaajissa, kun vaihtosähköä tasasuunnataan. 

Sieltä ne siirtyvät syöttävän sähköverkon suuntaan heikentäen sähköverkon sähkön-

laatua ja kuormittaen sähköverkkoa. Muutoin sinimuotoinen sähkö säröytyy aiheut-

taen laitteissa esimerkiksi ylimääräistä lämpenemää. 

4 Käyttöomaisuuden hallinta ja elinkaaren hallinta 

Käyttöomaisuudenhallinnalla tarkoitetaan teollisuudessa tyypillisesti järjestelmällistä 

tapaa hallita käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuutta (tuotanto-omaisuutta) ovat yrityk-

sen omaisuus ja varat, joiden on tarkoitus tehdä tuottoa useampana kuin yhtenä tili-

kautena. Tuotanto-omaisuutta ovat esimerkiksi kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat, 
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järjestelmät, koneet ja laitteet. Englantilaisen teknisen PAS 55-1:2008 spesifikaation 

mukaan käyttöomaisuuden hallinta sisältää koordinoidut toimet ja käytännöt, joiden 

avulla organisaatio, optimaalisesti ja kestävän kehityksen periaatteella, hallitsee käyt-

töomaisuuttaan ja käyttöomaisuusjärjestelmiään sekä niihin liittyvää suoritustasoa, 

riskiä ja kustannuksia läpi koko niiden elinkaaren, saavuttaen organisaation strategi-

sen suunnitelman. Käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmia ovat elinkaari ja elin-

jakso. (Oksanen, J. 2015). 

Käyttöomaisuuden, tuotteiden ja palveluiden elinkaarta voidaan hallita. Tuotteita 

voivat olla esimerkiksi valmistettavat komponentit tai tietokoneohjelmistot. Palve-

luita voivat olla esimerkiksi tuotteen tai järjestelmän huolto-, ylläpito- ja päivityspal-

velut. Usein elinkaari -termiä käytetään järjestelmän, tuotteen tms. valmistajan näkö-

kulmasta. Järjestelmän, tuotteen tms. hankkijan tai käyttäjän näkökulmasta puhutta-

essa käytetään usein elinjakso -termiä. (Oksanen, J. 2015).    

4.1 Elinjakso, elinkaari ja elinaika 

Käyttöomaisuuden elinkaari sisältää useita vaiheita. Kuvassa 7 on esimerkinomaisesti 

kuvattu tyypillisiä tuotanto-omaisuuden vaiheita valmistajan näkökulmasta. Elinkaari 

alkaa järjestelmän, koneen tai tuotteen suunnittelulla (design). Tuotoksesta riippuen 

tätä esimerkin vaihetta saattaa edeltää määrittely- tai tutkimusvaihe. Tämän jälkeen 

seuraa valmistus- ja tuotantovaihe (production). Valmistamisen jälkeen tapahtuu 

käyttöönotto, josta alkavat tuotanto-omaisuuden käyttö- ja kunnossapitovaiheet 

(operation and maintenance). Käyttö- ja kunnossapitovaiheen päättyessä korvataan 

käyttöomaisuus uudella (replacement) ja vanha omaisuus hävitetään tai romutetaan 

(decommissioning). (Schijndel, A. 2010). 

Käyttöomaisuuden elinjakso alkaa määrittely- tai konseptointivaiheella, jota seuraa 

hankintavaihe. Hankintavaiheen jälkeen suoritetaan käyttöönotto, josta alkaa omai-

suuden käyttö- ja kunnossapitovaihe. Lopuksi saavutetaan omaisuuden käytöstäpois-

tovaihe. (Oksanen, J. 2015). 
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Järviö ja Lehtiö määrittelevät elinkaarihallintaan liittyvää terminologiaa seuraavasti; 

”Elinjakso (life cycle) on ajanjakso, joka alkaa siitä, kun järjestelmä tai laitetarve mää-

ritellään ja päättyy, kun ao. järjestelmä tai laite romutetaan tai siirretään toiseen 

käyttöön. Termiä suositellaan käytettävän koneiden ja laitteiden yhteydessä.” 

”Elinkaari on ajanjakso, joka alkaa, kun valmistaja määrittelee uuden tuotteen ja 

päättyy, kun valmistaja poistaa tuotteen lopullisesti ohjelmastaan. Elinkaarikäsitettä 

suositellaan käytettävän tuotteiden yhteydessä.” 

”Elinaika (life time) on aika, jolloin kohde kykenee vaadittujen toimien suorittami-

seen ja päättyy, kun kohde ei enää ole teknisesti tai taloudellisesti korjattavissa.” 

(Järviö, J. 2012, 62). 

    

Kuvio 7. Käyttöomaisuuden elinkaarivaiheita (Schijndel, A. 2010).  

4.2 Vanhentuneisuuden hallinta 

Komponenttien vanhentuneisuuden (obsolescence) aiheuttamat saatavuus ja yh-

teensopivuusongelmat ovat kiusanneet projekti-, logistiikka- ja materiaalihenkilöstöä 

teollisuudessa jo kauan. Viimeisten vuosikymmenien aikana ongelma on noussut yhä 

kasvavaksi huoleksi muun muassa elektroniikkateknologian nopean kehityksen 

vuoksi, kun komponenttisukupolvet korvautuvat uusilla jopa kuukausien aikajän-

teellä. Komponenttien vanhentuminen vaikuttaa kaikkiin tuotteisiin ja laitteisiin nii-

den elinkaaren aikana. Komponentin vanhentuneisuudesta johtuva ongelma syntyy, 
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kun sitä ei ole saatavilla omasta varaosavarastosta tai varaosia ei ole tarpeeseen näh-

den riittävästi, sitä ei valmisteta, eikä sitä voida hankkia viimeisimmältä tunnetulta 

toimittajalta tai alkuperäiseltä laitevalmistajalta (OEM, Original Equipment Manufac-

turer). (Meyer, A ym. 2004, 1310). 

Useilla teollisuudenaloilla ongelmana ovat tuotteet, joiden elinkaari on suunniteltu 

huomattavasti pidemmäksi kuin niiden sisällä olevien komponenttien elinaika. Van-

hentuminen on erityisen akuuttia, kun järjestelmiä ja laitteita käytetään pitkiä ajan-

jaksoja, jopa vuosikymmeniä. Paitsi, että käytössä olevien järjestelmien varaosien 

saatavuus tulee varmistaa, laite pysyy satunnaisesti valmistuksessa vuosia ja siihen 

kohdistuu päivityksiä ja uudistamisia laitesukupolvien yli. Komponenttien vanhentu-

neistuminen on kustannustekijä pitkän aikavälin tuen näkökulmasta. Elinkaarenai-

kaisten kustannusten näkökulmasta ongelmasta on tullut suuri yksittäinen tekninen 

riski, joka vaikuttaa paitsi käytettävyyteen myös kunnossapidettävyyteen. Kokonais-

valtainen näkemys vanhentuneisuuden hallintaan (Obsolescence Management) on 

tärkeää, koska asiaan liittyvät kustannuselementit voivat olla erilaisia eri vaiheissa 

(suunnitteluvaihe, käytönaikainen tuki, tuotannosta poistumisvaihe). Yksittäisen 

komponentin vaihtokustannus voi suunnitteluvaiheessa olla hyvin erilainen käytönai-

kaisen tuen vaiheeseen nähden esimerkiksi komponentin saatavuus- ja yhteensopi-

vuusongelmien tai uudelleenluokittelu ja -hyväksyntäkustannusten vuoksi. (Meyer, A 

ym. 2004, 1310). 

Komponenttien saavuttaessa elinajan lopun saavat suunnittelijat ja laitevalmistajat 

usein asiaan liittyvän ilmoituksen komponentin toimittajalta. Vanhentuneisuuden syy 

voi olla teknologinen, markkinalähtöinen, ympäristöllinen tai muu vastaavanluontoi-

nen. Tässä tilanteessa tulisi ongelman ratkaisemiseksi laatia lyhyen tai pitkän aikavä-

lin strategia. Vanhentuneisuuden hallintaa voidaan menettelynä perustaa esimerkiksi 

malliin, jossa sovelletaan kahta metodia; uudelleensuunnittelua ja viimeistä hankin-

tahetkeä (LTB, Last-Time-Buy). LTB -kustannus arvioidaan yksikköhinnan, tarvemää-

rän, puskurin, alennusprosentin ja pitokustannuksen perusteella. Uudelleensuunnit-

telun kustannus johdetaan komponenttityypin ja määrän perusteella. Kuvatulla mal-

lilla voidaan arvioida järjestelmän hallinnan minimikustannuksia. (Meng, X ym. 2014, 

1099). 
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Elinajan hankinta (Lifetime Buy) tarkoittaa sitä, että hankitaan komponentteja val-

mistuksen varmistamiseksi järjestelmän elinajan päättymiseen saakka. Tämä on pit-

kän aikavälin strategia. Viimeisen hankintahetken hankinta (LTB, Last-Time-Buy) tar-

koittaa sitä, että hankitaan komponentteja valmistuksen varmistamiseksi seuraavaan 

uudelleensuunnitteluun saakka. Tämä on lyhyen aikavälin strategia. Valintaan näiden 

kahden väliltä liittyy kaksi näkökohtaa; tarpeen ennustaminen ja tilausmäärä. Elin-

ajan hankintoja tai viimeisen hankintahetken hankintoja tekevillä organisaatioilla on 

yleisesti hyvin vähän, jos lainkaan, vaikutusmahdollisuuksia komponentin toimitus-

ketjuun. Ne eivät myöskään kykene valmistamaan komponentteja itse. (Meng, X ym. 

2014, 1100). 

Elinajan hankinnat ovat riskialttiita, sillä tarpeen ja varaosavaatimusten ennustami-

nen 10-20 vuotta tulevaisuuteen ei ole täsmällistä tiedettä nykypäivän dynaamisessa 

teknologian ja markkinan toimintaympäristöissä. Viimeisen hankintahetken hankin-

nat varmistavat valmistuksen vain lyhyeksi aikaa. On oltava pidemmän aikavälin stra-

tegia, jossa riski on pienempi ja strategia organisaation toteutettavissa. Uudelleen-

suunnittelun strategia liittyy järjestelmän toiminnallisen ja tuotannollisen toimintaky-

vyn edellyttämiin muutoksiin. (Meng, X ym. 2014, 1100). 

Yhdysvaltojen puolustusministeriö julkaisee jatkuvasti tietoja vähenevistä valmistus-

lähteistä sekä materiaalipuutteista (DMSMS, diminishing manufacturing sources and 

material shortages). DMSMS -hallintastrategiaan on Mengin mukaan määritetty 

kolme termiä; 

Reagoiva: Kun komponentti on vanhentunut, määritetään sopiva ratkaisu ongel-

maan, toteutetaan ja dokumentoidaan ratkaisu. 

Ennakoiva: Määritetään koko järjestelmän tila DMSMS -riski huomioiden ja arvioi-

daan komponenttitarve suhteessa DMSMS -riskiin, inventaarioon ja varaosatilantee-

seen. Ennakoivuus edellyttää kykyä ennustaa komponenttien vanhentuneisuusriskiä. 

Strateginen: Hyödynnetään järjestelmän tilatietoa, DMSMS -riskin ennustetta ja tar-

peen arviointia, inventaariota ja varaosatietoja reaktiivisten lähestymistapojen ja päi-

vitysten suhteen määrittämiseksi, elinkaarikustannusten minimoimiseksi, järjestel-

mävaatimukset säilyttäen. 
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Strategista, ennakoivaa vanhentuneisuuden hallinnan mallia hyödynnetään päätettä-

essä optimaalisesta uudelleensuunnittelun ajanhetkestä, uudelleensuunniteltavien 

komponenttien valinnasta, optimaalisesta viimeisen hankintahetken valinnasta sekä 

hankittavasta määrästä. Tavoitteena on määrittää LTB -määrät, milloin uudelleen-

suunnitella ja mitkä komponentit tulee korvata. (Meng, X. ym. 2014, 1101). 

4.3 Tehomuuntajan elinajan hallinta 

Tehomuuntajan elinajanhallinnan optimoimiseksi olisi Sumerederin mukaan hyvä 

huomioida, taulukon 1 ja kuvion 9 mukaisesti, tekijöitä seuraavan taulukon kolmesta 

ryhmästä; (Sumereder ym. 2003, 4). 

Taulukko 1. Suositellut huomioitavat ryhmät. 

 

 

Kuvio 8. Elinajan hallinta (Sumereder ym. 2003, 4). 

Näiden tunnistettujen ryhmien tietojen perusteella asiantuntijainsinöörit voivat 

tehdä riskinarvion ja tarvittavia päätelmiä elinajan hallitsemiseksi. Toteuttamalla 

elinajanhallintaa edellä esitetysti, hyödyntäen diagnostiikkaa ja valvontajärjestelmiä 
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koko käyttöiän ajan, voidaan tehomuuntajan kuntoa arvioida ja kunnossapitostrate-

giaa sekä mittauslaajuuksia toteuttaa joustavasti elinkaarikustannukset ja epäkäytet-

tävyydet minimoiden. Korjaus- tai korvausinvestointia voidaan kenties myöhäistää 

vuosilla sopivampaan ajanhetkeen. (Sumereder ym. 2003, 4). 

5 Kunnossapitostrategiat 

Muuntajan kunnossapidolla on perustavanlaatuinen vaikutus sen elinikään ja luotet-

tavuuteen. Käyttäjien näkökulmasta muuntajan tulisi koko elinajan aikana toimia täy-

dellisen luotettavasti ja edellyttää mahdollisimman vähän kunnossapitotoimia. Tek-

nologinen kehitys onkin vähentänyt kunnossapitotarvetta, mutta muuntajien pitkien 

elinjaksojen vuoksi käyttäjät joutuvat elämään eritasoista ja -sisältöistä kunnossapi-

toa vaativien muuntajateknologioiden kanssa. Tämä on tärkeä näkökulma, joka tulisi 

ottaa huomioon omaisuuden hallinnassa. Tarvittavien kunnossapito- ja huoltotoi-

mien laiminlyönnit voivat vaikuttaa epäedullisesti muuntajaan sen käyttövuosien ku-

luessa. Kuvion 9 esimerkissä on CIGRE:n kuvaamia muuntajan kunnossapidon laimin-

lyönnistä mahdollisesti koituvia ongelmia. Jo muuntajan ollessa uusi, saatetaan jättää 

tekemättä kunnossapidon kannalta oleellisia toimia, kuten jättää keräämättä lähtöti-

lannetietoja. Käyttöiän alkuvuosina saatetaan jättää seuraamatta kuntoa indikoivia 

trendejä, jolloin ei ole käsitystä muuntajan tilasta. Muuntajan vikamuotoja ei havaita 

eikä niihin reagoida, apulaitteet ja varusteet eivät toimi oikein. Muuntajan ollessa jo 

ikääntynyt, on vanhenemisnopeus kiihtynyt ja vallitsee epävarmuus todellisesta kun-

nosta sekä jäljellä olevasta käyttöiästä. Lopulta seurauksena voi olla kallis vika paitsi 

suoraan, myös välillisesti. Monet muuntajien vanhenemis- ja vikaantumismekanis-

meista olisivat havaittavissa, estettävissä, korjattavissa tai hidastettavissa oikeanlai-

silla kunnossapitotoimilla. Oikean kunnossapitotason, oikeiden kunnossapitotoimien 

ja kunnossapitojaksojen määrittämiseksi tarvitaan kunnossapitostrategia, jonka to-

teuttaminen alkaa jo käyttöönotosta. (International Council On Large Electric Sys-

tems, CIGRE. 2011, 9). 
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Kuvio 9. Heikon kunnossapidon johdosta muuntajalle mahdollisesti aiheutuvia vaiku-
tuksia. (International Council on Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 9). 

Jotta kunnossapitostrategian toimivuus ei pääsisi heikkenemään, tulisi strategian va-

lintaan johtanut arviointimenettely toistaa aika-ajoin laitteiston elinkaaren aikana. 

Näin mahdolliset muutokset käyttöolosuhteissa, varsinaisessa käytössä ja kunnossa-

pidossa, tekninen elinkaarivaihe ja tehdyt muutokset sekä tarjolla oleva käyttökelpoi-

nen teknologia, voidaan huomioida oikealla tavalla strategiassa. Kunnossapitostrate-

gian vaikuttavuus voi ajan kuluessa heikentyä kuvion 10 esimerkin mukaisesti. (ARMS 

Reliability. 2019). 
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Kuvio 10. Kunnossapitostrategian heikkeneminen voi aiheuttaa tiedostamattomia ris-
kejä, heikentynyttä suorituskykyä ja kohonneita kustannuksia. (ARMS Reliability. 

2019). 

5.1 Käyttöönotto ja kunnossapidon käynnistäminen 

Huolellinen muuntajan käyttöönotto on hyvin tärkeä laadun ja toiminnallisuuden var-

mistusvaihe muuntajan elinjaksossa. Käyttöönotossa varmistetaan eristeöljyn laatu, 

apulaitteiden, kuten jäähdyttimien ja käämikytkimien oikea toiminta. Tarkistetaan 

suojalaitteiden oikea toiminta sekä suoritetaan varmistavia mittauksia ja testauksia, 

jotka antavat lähtö- ja lisätietoja hyödynnettäväksi tulevaisuuden vertailuihin ja ana-

lyyseihin. Ensimmäisten vuosien aikana ei pitäisi juuri olla kunnossapitotarpeita kuin 

korkeintaan käämikytkimen osalta, jos sillä on paljon käyttöä. Silti muuntajan oikea 

toiminta tulee varmistaa. Onkin suositeltavaa, että öljyyn liuenneet kaasut (DGA) 

analysoidaan välittömästi ennen ja jälkeen käyttöönoton, jonka jälkeen muutamien 

viikkojen välein, kunnes on saatu varmistus muuntajan oikeasta toiminnasta. Tämän 

jälkeen analysointiväliä voidaan kasvattaa rutiinijaksotuksen tasoon. (International 

Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 10). 

5.2 Kunnonvalvonta 

Kaikki kunnossapitostrategiat, aikaperusteiset strategiat pois lukien, ovat riippuvaisia 

muuntajan todellisen kunnon takaisinkytkentätiedosta. Kunnonvalvontatehtävällä tu-

lee kuitenkin olla teknistaloudelliset perusteet. Teknistaloudellinen peruste on riit-

tävä, jos kunnossa tapahtuva oleellinen muutos on havaittavissa ja korjattavissa en-
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nen vikaantumisesta seuraavaa epäkäytettävyyttä. Asiaa on havainnollistettu kuvi-

ossa 11, jossa on tarkasteltu kolmea eri hetkeä. Hetkellä X muuntajan kunto on vielä 

hyvä, mutta muutos on alkanut. Kohdassa Y muutos kunnossa on edennyt diagnostii-

kan havaitsemistasolle. Kohdassa Z muutos kunnossa on päässyt etenemään aina 

muuntajavaurioon saakka. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 

2011, 10). 

 

Kuvio 11. Teoreettinen muuntajan kunnon heikkeneminen. (International Council On 
Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 10). 

Ollakseen teknisesti soveltuva kunnonvalvontatehtävä, tulisi sen avulla, CIGRE:n mu-

kaan, kyetä tunnistamaan muutos, joka on suhteellisesti pieni verrattuna vaurioon 

johtaneeseen muutokseen. Lisäksi mittaus- tai tarkastusnäytetaajuuden tulee olla ly-

hyempi kuin ΔT[XY]+ΔT[YZ], jotta muutos havaittaisiin ennen vauriota ja ajan ΔT[YZ] 

mahdollisimman pitkä, jotta ehkäisevät toimet ehditään tekemään ennen vauriota 

(muuntajan käyttökeskeytyksen järjestäminen). Tarkastustaajuuden ollessa suuri, 

kannattaa harkita jatkuvatoimista (Online) mittausta. Todella nopeiden muutosten 

havaitsemiseksi jopa jatkuvatoimiset ratkaisut voivat olla liian hitaita. Tällaisiin tulee 

varautua suojalaitteilla, joilla ainakin vaurion seurauksia voidaan rajoittaa. Piilossa 

kehittyvien muutosten aikainen havaitseminen ja sitä kautta riskin pienentäminen on 

mahdollista aikaperusteisilla tarkastuksilla myös nopeiden muutosmekanismien 

osalta. Mittauksiin perustuva kunnonvalvontatehtävä on vain niin luotettava kuin 

ovat mittauksetkin. Kunnonvalvontatehtävän tai -tehtävien aiheuttamien kustannus-

ten tulee olla pienemmät kuin kyseisellä kunnonvalvontatehtävällä tai -tehtävillä ha-

vaittavaksi ajatellun mahdollisen vaurion aiheuttamat kokonaiskustannukset, vaurion 

todennäköisyys huomioiden. Toisinaan kunnonvalvonnan piirissä olevassa laajassa 

samanlaisten muuntajien populaatiotiossa saatetaan havaita ongelma yhdessä 

muuntajassa, mikä liipaisee aikaperusteiset kunnossapitotoimet myös muille muun-

tajille. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 11). 
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5.3 Aikaperusteinen kunnossapito ja aikaperusteinen kunnonvalvonta 

Tässä käsiteltävät aikaperusteiset tehtävät pitävät sisällään toimet, joilla kuntoa pa-

rannetaan ja toimet, joilla kuntoa arvioidaan. Nämä toimet ovat nimensä mukaisesti 

ennustettavia ja ne mahdollistavat vuositason kunnossapitosuunnittelun ja budje-

toinnin. Eri maiden, maanosien ja yritysten välillä tiedetään voivan olla merkittäviä 

eroja muuntajien kunnossapitotehtävien suorittamisessa ja suoritusväleissä. CIGRE -

työryhmän tutkimuksessa havaittujen kunnosapitokäytäntöjen erojen syiksi on ar-

veltu muun muassa muuntajien erilaisia ominaispiirteitä ja spesifikaatioita, muunta-

jiin asennettujen komponenttien laatueroja, muuntajien erilaisia käyttövaatimuksia 

(kuormitus, käämikytkimen toiminta), erilaisia käyttöympäristöjä (lämpötila, ilman-

kosteus), vikatiheys- ja vikatyyppihistoriaeroja, redundanttisuusasteita ja epäkäytet-

tävyyden vaikutuksia, vikamuotoja ja niiden vaikutuksia asemien turvallisuudelle. 

Muiksi syiksi on arveltu yrityskulttuuria ja kunnossapidon kohdentamista, huoltohen-

kilöstön osaamistasoja ja saatavuuksia, automaatioasteita ja teknologioiden hyödyn-

tämiseroja sekä optimoidun kunnossapito-ohjelman olemassaoloa. Eroja syntyy siis 

hyvin monista eri syistä johtuen.  

Tutkimuksessa raportoidut erot on vedetty yhteen ja luokiteltu taulukossa 2. Suori-

tusvälit on jaoteltu kolmeen karkeaan luokkaan. Kunkin muuntajakäyttäjän vastuulle 

jää määrittää muuntajallensa sopiva taso. Huomioitavaa on, että samalle muuntajalle 

voi olla eri suoritusväliluokkia riippuen toimenpiteen tärkeydestä kyseisessä koh-

teessa. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 12). 

Taulukko 2. CIGREn tutkimuksessa havaittujen kunnossapitostrategioiden eroja luoki-

teltuna. 
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Kolmen suoritusväliluokan jakoperusteet ovat karkeasti seuraavat;  

Kevyt (light): tunnetusti luotettavilla komponenteilla kasattu muuntaja, alhainen 

kuormitus ja alhainen määrä käämikytkintoimintoja, suotuisat ympäristöolosuhteet, 

kehittynyt muuntajateknologia ja siten alhainen kunnossapitotarve, ei merkittäviä 

vaikutuksia odottamattomassa vauriossa. 

Tihennetty (intensive): komponenttien tiedetään tarvitsevan säännöllistä huomiota, 

kova kuormitus ja paljon käämikytkintoimintoja, vaativat ympäristöolosuhteet, van-

hempaa muuntajateknologiaa, merkittävät vaikutukset odottamattomassa vauriossa. 

Vakio (regular): mikä tahansa tilanne edellä olevien välillä. (International Council On 

Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 12). 

Huomionarvoista on, ettei näitä taulukon 2 luokkia pidä soveltaa sellaisenaan teolli-

suuden muuntajiin. Niiden osalta on tarkastelu ja luokittelu tehtävä erikseen niiden 

yksilöllisten erojen (sovellutus, käyttöolosuhteet, elinkaarivaatimukset) vuoksi. 

Aikaperusteisia kunnossapitotoimia, kuten öljyyn liuenneiden kaasujen analysointia 

(DGA, Dissolved Gas Analysis), ajoittaisia öljyn- ja käämin lämpötilaseurantoja, taa-

juusvasteanalyysejä (FRA, Frequency Response Analysis) ja osittaispurkauskokeita 

(PD, Partial Discharge Test) hyödynnetään kriittisen tasasuuntaajamuuntajan kunnon 

arvioinnissa yhdessä mahdollisten muiden sähköisten kokeiden kanssa. Näistä joh-

dettu kuntoarvio perustuu aikaperusteisuutensa vuoksi arvioinnissa käytetyn tiedon 

keruuhetkeen, josta ei kuitenkaan voida päätellä tulevaisuuden kuntoa. (Oranugo, T 

L. 2014, 1). 

Kunnossapidon jaksotusten määrittelyssä tai säätämisessä on hyvä hyödyntää tieto-

kantaa tai vastaavaa rekisteriä, joka sisältää kaikki muuntajaan liittyvät tapahtumat, 

kuten pienet ja suuret vauriot sekä korjaukset ja diagnostiikalla saadut analyysitulok-

set. Vikojen lukumäärä ja keskimääräinen vikaväli (MTBF, Mean Time Between Fai-

lure) ovat parametrejä, joiden perusteella jaksotuksia määritellään. Toisinaan yhtei-

sen vikamuodon tunnistaminen (esimerkiksi öljyvuoto) saattaa johtaa uuden kunnos-

sapitotehtävän lisäämiseen, kun taas jotkut vikamuodot voivat johtaa jonkin kunnos-

sapitotehtävän poistamiseen tehtävälistalta. Käytännössä kaikki yleisimmät tietoko-
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neavusteiset kunnossapitojärjestelmät (CMMS, Computer-aided Maintenence Mana-

gement System) sisältävät jonkinlaisen tapahtumarekisterin, joka on hyödynnettä-

vissä päätöksenteon tukena. Mikäli rekisteröityjä vikatapahtumia tulkitaan suhteessa 

tiettyyn muuntajatyyppiin tai valmistajaan, voidaan päästä suorittamaan kunnossapi-

don optimointia. Esimerkiksi tietyn muuntajatyypin tilastoanalyyseistä voidaan ha-

vaita toistuvia pienempiä vikoja, jonka perusteella suositellaan tihennettyä visuaalis-

ten tarkastusten väliä kyseiselle muuntajatyypille. Tai tietyn muuntajan yleisissä 

huolto-ohjeissa suositellaan tietyn komponentin vuosittaista tarkastusta, mutta 

koska tapahtumahistoriassa ei ole yhtään vikaan tai huonoon kuntoon kytkettyä ha-

vaintoa, voidaan kyseisen komponentin aikaperusteisesta tarkastustehtävästä luo-

pua. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 25). 

5.4 Kuntoon perustuva kunnossapito 

Kuntoon perustuva kunnossapito pohjautuu kunnossapitotoimenpidetarpeen tunnis-

tamiseen. Tämä edellyttää muuntajan kunnon säännöllistä seurantaa aikaperusteis-

ten rutiinitarkastusten, aikaperusteisten kunnonvalvontatoimien tai jatkuvatoimisten 

kunnonvalvontamittausten muodossa. Mittauksilla ja tarkastuksilla kerättävää tietoa 

verrataan ennalta määriteltyihin kriteereihin (raja-arvot) toimintakuntoisuuden var-

mistamiseksi. Kunnossapitotoimenpiteitä toteutetaan vasta, kun muutos muuntajan 

kunnossa antaa sille aihetta. Tästä on erityisenä etuna kustannustehokkuuden saa-

vuttaminen. Esimerkkinä kuntoon perustuvan kunnossapidon seurantatoimista ovat 

muuntajan eristeöljylle tehtävät testaukset ja öljyyn liuenneiden kaasujen analysointi 

(DGA), joiden ennaltamääritettyjen raja-arvojen ylittäminen tai alittaminen liipaisee 

syiden selvittämistoimet ja sitä mahdollisesti seuraavat muut toimenpiteet. (Interna-

tional Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 13). 
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Kuvio 12. Esimerkki päätöksentekoprosessista eristeöljytestien saavuttaessa “epänor-
maaleja” arvoja. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 13).  

Käämityksen kuuman pisteen (Hotspot) lämpötila mitataan useimmissa muuntajissa 

yläosan öljystä kalibroidun termoparimittarin avulla ja muuntajan kuorma käämiin 

asennetun virtamuuntajan avulla. Edellä mainittujen mittausten kalibrointi suorite-

taan muuntajavalmistajan lämpenemäkokeiden yhteydessä. Viime vuosina optisten 

kuitujen asentaminen käämien eri osiin on yleistynyt ratkaisuna hotspot -lämpötilan 

mittaamiseen. Optisten kuitujen heikkoutena on hankala ja sitä kautta verraten kallis 

asentamiskustannus, jota voi toisinaan olla vaikea perustella. (Oranugo, T L. 2014, 3). 

Kaikkien samantyyppisten muuntajien vikataajuus ei ole samanlainen. Tähän vaikut-

taa muuntajan elinkaarivaiheen kunto, aiempi keskimääräinen kuormitusaste, aiem-

pien vikojen ja ylijännitetilanteiden lukumäärä ja diagnostisten analyysien tulokset 

(paperieriste, kuparisulfidi yms.). Edellämainitut tekijät voidaan kuvata niinsanotulla 

kuntoisuusindeksillä, joka ylensä lasketaan aiemmista suorituskykymittareista kysei-

selle muuntajatyypille (esimerkiksi skaala 1-5). Muuntajille, joilla on alhainen kuntoi-

suusindeksi, tulee kohdentaa tiiviimpää kunnossapitoa. Kuntoisuusindeksiä voidaan 

siis hyödyntää muuntajien luokittelussa kunnon mukaan sekä kunnossapidon opti-

moinnissa. Esimerkiksi, jos neljäkymmentä vuotta vanhan muuntajan käyttöhistori-

asta selviää sen olleen 80% käyttöajasta kovassa kuormassa ja diagnostiset analyysit 

osoittavat sen paperieristeiden vanhentuneen normaalia enemmän (70% käyttöiästä 
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menetetty), muuntaja tulisi näiden tietojen perusteella saattaa tiiviimmän diagnosti-

sen analysoinnin ja tehostetun kunnossapidon piiriin. Muuntajan sijoittamista koh-

teeseen, jossa olisi pienempi kuorma, tulisi harkita. (International Council On Large 

Electric Systems, CIGRE. 2011, 26). 

5.5 Ennustava kunnossapito 

Muuntajien kunnossapidon vallitsevana käytäntönä on ollut kunnossapitotoimien 

kohdentaminen määräajoin (aikaperusteinen kunnossapito). Tämän käytännön heik-

koutena on ollut sokeus todelliselle vallitsevalle kunnolle. Riskinä on ollut muuntaja-

vaurio ennen seuraavaa ajoitettua kunnossapitotoimea. Vaihtoehtoisena käytäntönä 

on yleistynyt ennustava kunnossapito, jonka tavoitteena on kunnonvalvontatoimen-

piteitä hyödyntäen estää ennalta arvaamattomat vauriot ja ennustaa muuntajan jäl-

jelläolevaa käyttöikää. Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE suositte-

lee öljyeristeisten muuntajien valvontaoppaassaan useita valvontateknologioita. 

Näitä ovat muun muassa öljy- ja käämilämpötilamittaukset, jännitteen- ja virranmit-

taukset, öljyyn liuenneiden kaasujen analysointi, osittaispurkausvalvonta, kosteus-

mittaukset, akustiset värinämittaukset, läpivientien häviökulmamittaukset sekä 

pumppujen ja puhaltimien toiminnanaikaista valvontaa. Edellä lueteltuja mittauksia 

ja valvontoja hyödynnetään muuntajan eri komponenttien heikkenemisen havaitse-

miseksi. Kuitenkin kriittisin heikkenevä kokonaisuus on muuntajan eristysjärjestelmä. 

Muuntajan eristysjärjestelmän käyttöiän päättyminen on määritelty hetkeen, jolloin 

eristys on menettänyt 50% mekaanisesta vetolujuudestaan. Tähän eniten vaikutta-

vaksi tekijäksi on todettu eristeeseen kohdistuva lämpökuormitus yhdessä öljyssä 

olevan kosteuden ja hapen kanssa. (Oranugo, T L. 2014, 6). 

Tasasuuntaajamuuntajien ennustava kunnossapito on yhä kasvavana kiinnostuksen 

kohteena suunniteltaessa tasasuuntaajamuuntajien korvaamista tai kunnostamista jo 

ennen vikatapahtumaa. Tasasuuntaajamuuntajan käyttöiän päättyminen on siis lii-

tetty paperieristeiden lämpenemisestä johtuvaan heikkenemiseen ja tasasuuntaaja-

muuntajiin tiedetään kohdistuvan harmoonisten virtojen aiheuttamaa voimakasta 

lämpenemistä. Käämien kuumien pisteiden lämpötilojen jatkuva seuranta ja hallinta 

ovatkin tärkeitä toimenpiteitä käämien lämpötilojen pitämisessä käyttöiän kannalta 

turvallisella tasolla. (Oranugo, T L. 2014, iii). 
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Kuvio 13. Esimerkki päätöksentekoprosessista DGA analyysien saavuttaessa “epänor-
maaleja” arvoja. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 14). 

5.6 Kunnossapidon optimointi 

Muuntajien kunnossapidon suositukset muuttuvat ja kehittyvät hyödynnettävissä 

olevasta osaamisesta, käytettävissä olevasta datasta sekä sen laadusta, diagnostii-

kasta, valvonnasta ja muista kunnnonarviointimenetelmistä riippuen. Systemaattiset 

ja täsmälliset raportointimenettelyt muuntajille kohdennetuista kunnossapitotoi-

mista yhdessä elinkaaritietomallien ja tietokantojen kanssa ovat olennaisia tekijöitä 

tarvittavan tiedon saatavuuden ja hyödyntämisen kannalta. Muuntajien kunnossapi-

tojärjestelmien kehittämisessä voidaan hyödyntää jatkuvasti kehittyviä standardeja. 

Kuntoon perustuva kunnossapito (Condition Based Maintenance, CBM) tai luotetta-

vuuskeskeinen kunnossapito (Reliability Centered Maintenance, RCM) johtavat usein 

toisistaan poikkeaviin strategioihin muuntajan tosiasiallisesta kunnosta tai kunnossa-

pidettävien muuntajien kriittisyydestä riippuen. Edellä esitetty edellyttää muuntaja-

kohtaista kuntoarviota sekä priorisointimenetelmää ja kriteeristöä kunnossapidon oi-

keaksi kohdentamiseksi. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 
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2011, 24). Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon menetelmässä puolestaan tuodaan 

kunnossapidon optimoimiseksi muuntajan kriittisyyden tai tärkeyden sekä mahdolli-

sen ennakoimattoman vaurion vaikutusten näkökulma. Useita tärkeitä kulutuskoh-

teita syöttävä muuntaja vaatii kokonaisvaltaisempaa kunnossapitoa kuin muuntaja, 

jolle on olemassa varamuuntaja hätätilanteiden varalta. Muuntajaan kohdistettavan 

kunnossapidon laajuus on verrannollinen kyseiseen yksikköön kytketytyvään riskiin 

nähden. Määrällinen riski voidaan laskea esimerkiksi kertomalla riskin toteutumisen 

todennäköisyys vaurion seurauksella; 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 ∗ 𝑣𝑎𝑢𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑟𝑎𝑢𝑠 

Riskin todennäköisyyttä voidaan kuvata aiemmin esitetyn kuntoisuusindeksin kautta 

(vanhentuneisuus, huoltohistoria, tekninen kunto). Esimerkiksi heikkokuntoiselle 

muuntajalle, jonka kuntoisuusindeksi on 15 (korkea vauriotodennäköisyys) ja joka 

syöttää kriittistä aluetta (merkittävät vaurioseuraukset), tulisi kohdentaa kunnossapi-

totoimia tihennetysti tai harkita jatkuvatoimista kunnonvalvontaa. (International 

Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 26). 

Tehokkaassa kunnossapidon optimoinnissa onkin suositeltavaa huomioida kaikki eri 

kunnossapitostrategiat (aikaperusteinen, aikaperusteinen kunnonvalvonta, kuntoon 

perustuva, luotettavuuskeskeinen). Aiemmin esitetyn esimerkin tapauksessa kunnos-

sapitoinsinööri voisi vaatia aikaperusteisten ennakkohuoltojen ja diagnostisten kun-

nonvalvonta-analyysien tihentämistä tai hankkia jatkuvatoimiset kunnonvalvontalait-

teet muuntajan kunnonkehityksen seurantaan sekä aloittaa riskiperusteisesti muun-

tajan kunnostamisen tai korvaamisen suunnittelun. Toimenpiteet riskin pienentä-

miseksi eivät kuitenkaan rajoitu vain riskin todennäköisyyden pienentämiseen. Vau-

rion seurauksia voidaan pienentää esimerkiksi muuntajan suojauksia parantamalla, 

muuntajaa syöttävän kojeiston ja ylijännitesuojien koestamisella ja huollolla, kuor-

mien siirrolla tai irroittamisella, jatkuvuussuunnittelulla ja ennakoinnilla, varalaitteen 

hankkimisella, palomuureja lisäämällä ja muurien sekä vuotoaltaiden kunnon var-

mennuksilla. (International Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 26). 
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5.7 Yksittäisen muuntajan kuntoarvio 

On useita eri tekijöitä, jotka määrittävät vikaantumisen todennäköisyyttä ja indikoi-

vat kunnossapitotarvetta;  

Tosiasialliseen kuntoon perustuvia, välittömiä, tekijöitä ovat kunnossapitotoimien 

yhteydessä, esimerkiksi sähköisillä mittauksilla tai DGA -analyysillä, havaitut tekijät.  

Kulumiseen liittyvät tekijät, kuten vakavien vikojen lukumäärä, ylijännitetilanteet, 

kytkentävirrat, keskimääräinen kuormitus, ylikuormitusaste, selluloosaeristyksen 

ikääntyminen, käämikytkimen kunto ja sen koskettimien kuluminen, eristeöljyn laatu 

ja syövyttävä rikki. 

Vaurioiden määrään ja ominaispiirteisiin liittyvät tekijät, kuten vikamuodot ja -histo-

ria, ‘kylpyammekäyrä’ ja vikatiheys sekä apulaitteiden yleiset vikaantumismuodot. 

Laitetyyppikohtaisten vikaantumisien määrään liittyvät tekijät (suunnittelu, tyyppi-

viat).  

Ikään ja käyttöaikaan liittyvät tekijät. 

Kunnossapidettävyyttä, varaosien saatavuutta, valmistajaa ja dokumentaatiota sekä 

yleisiä muuntajatyyppikohtaisia käyttökokemuksia voidaan painottaa niin sanotun 

muuntajan nettoarvon näkökulmasta. Nämä ovatkin CIGRE:n mukaan usein avainte-

kijöitä päätettäessä jonkin korkean vaurioitumisriskin muuntajan hävittämisestä tai 

uuden hankkimisesta. Kertomalla, kappaleen 6.4 mukaisesti tekniset tekijät soveltu-

vasti painotetuilla kuntoisuuskertoimilla, saadaan kuntoisuusindeksi, jonka mukaan 

voidaan järjestää muuntajat kunnon perusteella paremmuusjärjestykseen. (Internati-

onal Council On Large Electric Systems, CIGRE. 2011, 25). 

6 Kunnossapitostrategiat ja investointipäätökset 

Kunnossapitostrategiasta riippuen suoritusajankohdat ja kunnossapitotoimien sisäl-

tökokonaisuudet vaihtelevat. Aiemmin suoritettiin kokemusperäisesti aikaperustei-

sia, ennalta määritetyin väliajoin, toistettavia kunnosapitotoimia. Viime aikoina, säh-

kömarkkinoiden vapauduttua laajemmin, on alettu tehdä kuntoon perustuvaa kun-

nossapitoa, jossa laitteen tekninen kunto määrittää tarvittavat kunnossapitotoimet. 
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Kuvion 14 esimerkissä nämä kaksi kunnossapitostrategiaa on asetettu vastakkain. Ai-

kaperusteisessa kunnossapidossa laitteen kunto paranee määrävälein, kunnes kriitti-

nen ajanhetki on saavutettu 65 vuoden jälkeen. Kuntoon perustuvassa kunnossapi-

dossa toimenpiteitä kohdennetaan, kun asetetut raja-arvot tai liipaisimet saavute-

taan. Kunto ei näin voi koskaan alittaa asetettuja rajoja. Muuntajan ollessa elinjak-

sonsa päässä voivat kunnossapitokustannukset kohota merkittävästi ja muuntajavau-

rion riski kasvaa niin sanotun kylpyammekäyrän mukaisesti. Saavutettaessa muunta-

jan kunnolle asetettu kriittinen raja, tulee tehdä riskinarviointi jäljelläolevan käyt-

töiän suhteen. Muuntajan vikaantuessa sen syöttämän sähkön jakelu yleensä keskey-

tyy. Useissa teollisissa sovellutuksissa muuntajarikko saattaa pysäyttää tuotannon, 

kunnes muuntaja on korjattu tai korvattu. Varaosamuuntaja saattaa olla olemassa tai 

vaihtoehtoisesti sellainen on hankittava. Joka tapauksessa, kun kriittinen raja on saa-

vutettu, tulee tehdä riskinarviointi sekä taloudellinen mietintä sen suhteen, tuleeko 

hankkia uusi muuntaja vai voidaanko vanhan muuntajan käyttöä jatkaa. Risikinarvi-

oinnissa tulisi ottaa huomioon vikatilastot ja -historia, mahdolliset korjauskustannuk-

set, korjauksen vaatima aika ja korjausmenetelmä, keskeytyskustannukset sekä yh-

tiön käytännöt. (Sumereder ym. 2003, 2).   

 
Kuvio 14. Kunnossapitostrategioiden vertailua. (Sumereder ym. 2003, 3). 
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7 Vanhenemis- ja vikaantumismekanismit 

Sähkölaitteiden ja elektroniikan luotettavuuteen vaikuttavat merkittävästi käyttöolo-

suhteet. Ympäröivät kosteusolosuhteet voivat vaikuttaa esimerkiksi eristävyyteen 

sekä johdin- ja liitostarvikkeiden hapettumiseen. Ilman epäpuhtaudet voivat vaikut-

taa muun muassa eristystasoihin ja jäähtymiseen. Tärinät ja värinät voivat vaikuttaa 

mekaaniseen kestoon ja koossa pysymiseen. Lämpötilat (laitteen sisäinen ja laitetta 

ympäröivä) voivat vaikuttaa oleellisesti laitteen tai sen sisältämän komponentin käyt-

töikään suoraan tai välillisesti. Syöttävän sähköverkon vakaus ja syötettävän sähkön 

laatu voivat vaikuttaa esimerkiksi komponenttien kuormittumiseen, lämpenemiseen 

ja sähkölujuuteen ja sitä kautta suoraan tai välillisesti käyttöikään. Edellä esimerkin-

omaisesti lueteltujen tekijöiden vuoksi olosuhteet, joissa sähkö- tai elektroniikkalait-

teita käytetään, on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Elektroniikkalaitteita suunnittelevien ja valmistavien tahojen keskuudessa on yleisesti 

tiedossa niin kutsuttu peukalosääntö, jonka mukaan komponentin luotettavuus puo-

littuu jokaista kymmenen celsiusasteen lämpötilannousua kohti. Toisin päin käännet-

tynä jokainen kymmenen celsiusasteen lämpötilanlasku kaksinkertaistaa luotettavuu-

den. Edellä kuvattu tarkoittaa käyttöiän kaksinkertaistamista vikatiheydestä riippu-

matta. Käytännössä tällä peukalosäännöllä on siis suora yhteys keskimääräiseen vika-

väliin, MTBF. (Extron, 2019). 

Öljyeristeisten muuntajien eristeiden ominaisuudet ovat vanhenemismekanismien 

perusteella merkittävästi kytköksissä selluloosapohjaisen materiaalin heikentymi-

seen, furfuraanituotteiden (C4H4O) muodostumiseen sekä hapen ja veden vaikutuk-

siin. (Sumereder ym. 2003, 1). 

Selluloosaeristeen (paperieriste) heikkeneminen voi johtaa muuntajarikkoon useam-

man eri mekanismin kautta. Paperieriste voi haurastuneena irrota käämin ympäriltä 

ja tukkia öljyn virtauskanavia, jolloin jäähdytys heikentyy tai estyy. Vesi on paperieris-

teen heikkenemisprosessin tuote, joka sitoutuu paperiin ja siten heikentää eristyslu-

juutta. Paperin paikallinen hiiltyminen lisää johtavuutta ja aiheuttaa ylikuumene-

mista sekä johdinvikoja. (Sumereder ym. 2003, 1). 
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Erään Suomessa sijaitsevan erikoismuuntajatehtaan muuntajasuunnittelija totesi, 

edellä kuvattuun kymmenen celsiusasteen peukalosääntöön viitaten, että kyseinen 

lämpötilariippuvuus on öljyeristeisillä tehomuuntajilla kahdeksan celsiusastetta. 

Tämä toteama korostaakin öljyeristeisen muuntajan odotettavissa olevan käyttöiän 

herkkyyttä lämpötilalle. (Anonyymi 2017).  

Asiaan tarkemmin perehtyessä voidaan edellä mainittu toteama yhdistää Montsinge-

rin lakiin, jonka mukaan jäljellä olevan käyttöiän alenema voidaan laskea kahdeksan 

asteen kaavalla seuraavasti; 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑖𝑘ää𝑛𝑡𝑦𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 = 2
𝑣−90°𝐶

8°𝐶  

Tämän perusteella keskimääräisen käyttöiän aikaisen lämpötilan nostaminen kahdek-

salla celsiusasteella puolittaa paperiöljyeristyksen elinajan. Keskimääräinen käyttöiän 

lämpötila voidaan laskea muuntajan kuormituksen pysyvyyskäyrästä. (Sumereder 

ym. 2003, 1). 

 

Kuvio 15. Kuormituksen (lämpötilan) pysyvyys käyttövuosien funktiona. (Sumereder 

ym. 2003, 1). 

Tätä keskimääräisen käyttölämpötilan käyrää hyödyntämällä voidaan Montsingerin 

käyrästä (Kuviossa 16.) määrittää elinajan menetys. Esimerkiksi muuntajan, jonka pa-

perieristeen jatkuva sallittu keskimääräinen käyttölämpötila on 90°C, käyttäminen 

98°C lämpötilassa johtaa paperieristeen käyttöiän alenemiseen 50%:lla. Tämä tar-

koittaa siis, että 50 vuoden käyttöikään suunnitellun muuntajaeristyksen käyttöikä 

lyhenee 25 vuoteen mikäli sallittu käyttölämpötila keskimäärin ylitetään 8°C:lla. 
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Kuvio 16. Montsingerin lain mukainen lämpötilan vaikutus muuntajan käyttöikään. 
(Sumereder ym. 2003, 2). 

Kuviossa 16 on esitetty myös laitteen kunnon alentuminen. Laitteen kunnon ollessa 

100%, vastaa se uuden laitteen kuntoa ja ollessa 0%, on se elinaikansä päässä. Nämä 

kunnon alenemat ovat laskettavissa matemaattista mallia hyödyntäen. Esimerkiksi 

kuvion 16 kuntokäyriä laskettaessa on hyödynnetty kolmannen asteen eksponentti-

funktiota; (Sumereder ym. 2003, 2). 

𝐶𝐴𝐺𝐸 = 𝐸𝑥𝑝(𝑎 +
1

𝑏−𝑐∗𝐿𝑇3 ∗ 𝐴𝐺𝐸3), jossa 

CAGE = Ikääntymiskuntotekijä 

LT = Odotettu tekninen käyttöikä 

AGE = Käyttöikä 

a, b, c = vakiotekijöitä 

Aiemmin kuvattujen tekijöiden perusteella on erittäin oleellista tuntea paitsi muun-

tajan kunto itsessään myös olosuhteet ja sovellutukset, joissa sitä käytetään. 

Tasasuuntaajamuuntajat altistuvat tavallisia voimansiirron tai jakeluverkon teho-

muuntajia enemmän lämpökuormitukselle. Tämä ylimääräinen lämpökuorma syntyy 

tasasuuntaajamuuntajien läpi virtaavien, tasasuuntaajien kehittämien, harmoonisten 
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yliaaltovirtojen vaikutuksesta. Edellä esitetyn vuoksi muuntajiin tuleekin asentaa te-

hokkaat ja luotettavat jäähdytysjärjestelmät sekä hallita tasasuuntaajamuuntajien 

kuormitusta lämpenemän vähentämiseksi. (Oranugo, T L. 2014, 2).  

7.1 Öljyeristeisten tehomuuntajien vikaantumismuodot 

Tehomuuntajien käyttöiät riippuvat pääasiassa muuntajakäämitysten ja niiden liitos-

johtimien paperi- ja öljyeristeiden kunnosta, sillä käämieristeiden uusiminen on han-

kalaa ja kallista, ellei mahdotonta. Tilastojen valossa öljyeristeisten tehomuuntajien 

vikaantumiseen ja käytöstä poistoon voivat olla osallisina myös esimerkiksi käämi- ja 

tehokytkimet sekä läpivientieristimet, mutta niiden korjaaminen tai vaihtaminen on 

käämieristeuusintaa helpompaa ja edullisempaa. (Gorgan ym. 2012, 293).  

Luotettavuuskeskeinen omaisuudenhallinta (Reliability Centered Asset Management, 

RCAM) on kvantitatiivinen menetelmä, joka on kehitetty selvittämään yksittäisen 

komponentin kunnossapidon vaikutusta järjestelmän luotettavuuteen. Menettely 

suhteuttaa ennakoivat kunnossapitotoimenpiteet järjestelmän luotettavuuteen ja 

kunnossapidon kokonaiskustannuksiin nähden. Luotettavuuskeskeisen omaisuuden-

hallintamenettelyn vaiheita ovat järjestelmän kriittisten komponenttien tunnistami-

nen, vikaantumisien juurisyiden analysointi sekä kunnossapitostrategioiden toteutta-

minen ja kustannusanalyysien suorittaminen. (Franzén ym. 2007, 6). Yhtenä työka-

luna hyödynnetään vika-vaikutusanalyysiä. Tällä saadaan systemaattisesti arvioitua 

valittujen, kriittisiksi tunnistettujen, tehomuuntajan osien merkittävimmät vikaantu-

miset ja niiden vaikutukset. (Franzén ym. 2007, 5). 

7.2 Tehomuuntajan vikavaikutusanalyysi (FMEA) 

Tehomuuntajan vikapuut generoidaan tyypillisesti luotettavuuskeskeisen omaisuu-

denhallinnan työryhmän ja asiantuntijoiden toimesta, kirjallisuutta hyödyntäen. Te-

homuuntajan vikapuun generoimiseksi tulee tehomuuntaja jaotella erillisiksi osakom-

ponenteiksi. Näitä osakomponentteja voivat olla esimerkiksi sydän, käämi, säiliö, lä-

pivientieristimet, jäähdytin, eristeöljy ja selluloosaeristeet. Myös käämikytkin voi olla 

yksi osakomponentti, mutta toisinaan se on tulkittu muuntajan ohjauskomponen-

tiksi. (Franzén ym. 2007, 7). 
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Kuvio 17. Tehomuuntajan vikapuuesimerkki; tehomuuntajan osakomponentit. 
(Franzén ym. 2007, 7). 

Tunnistettujen osakomponenttien jaon jälkeen vikaantumismekanismien tunnistami-

nen ja vikapuiden generoiminen on sujuvampaa ja se voidaan suorittaa seuraavien 

esimerkkien mukaisesti (teksti ja kuviot).  

Tehomuuntajan sydämen tehtävänä on magneettivuon ylläpito. Sydämen vikamuo-

tona on muuntajan hyötysuhteen alentuminen. Syynä tähän voi olla mekaaninen 

vika, joka on syntynyt sydämen kokoonpanon aikana tai DC magnetismin seurauk-

sena. (Franzén ym. 2007, 7). 

Käämi on tehomuuntajan aktiivikomponentti, jonka tarkoitus on toimia virtatienä. 

Käämivyyhdit on kierretty rautasydämen ympärille ja käämilankanipun, jos kyseessä 

nippujohtimet, ympärille on kierretty paperieriste. Käämien tulee kestää paitsi läm-

penemiseen liittyvät vaatimukset myös sähköiset ja mekaaniset voimat, jotka voivat 

aiheuttaa käämien liikkumista. Edellä mainittuja voimia voivat synnyttää esimerkiksi 

oikosulut, ilmastolliset ylijännitteet (salamat) ja syöttävän verkon transientit tai niitä 

voi kohdistua käämeihin muuntajaa siirrettäessä tai kuljetettaessa. Käämin vikaantu-

minen voi aiheutua myös selluloosaeristeen materiaalivirheestä. Käämin vikamuoto 

on oikosulku. (Franzén ym. 2007, 8). 
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Kuvio 18. Tehomuuntajan käämin vikapuuesimerkki. (Franzén ym. 2007, 9). 

Tehomuuntajan säiliö toimii mekaanisena suojana aktiivikomponenteille, öljytilana 

eristeöljylle sekä tukirakenteena muuntajan varusteille ja ohjauskomponenteille. Säi-

liön tulee kestää käyttöympäristön kuormitukset kuten ilmastosta johtuva korroosio 

ja kosteuden sekä auringon aiheuttama paahde. Muuntajan vikaantuessa säiliössä 

oleva eristeöljy voi höyrystyä ja aiheuttaa säiliön sisällä paineen nousua, mikä rikkoo 

säiliön. Tehomuuntajan säiliön vikamuotona on tällöin vuoto. (Franzén ym. 2007, 9). 

Eristeöljy toimii tehomuuntajassa eristeenä ja jäähdytyksen väliaineena. Muuntajaöl-

jyn laadulla ja ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus edellisiin. Eristeöljyn laadun 

heikkenemisen merkittävimpiä syitä ovat kosteus ja happi yhdessä lämmön kanssa. 

Eristeöljyn tehtävänä on myös imeytyä paperieristeeseen ja toimia yhdessä tämän 

kanssa eristeenä muuntajan eri osien välillä. Mikäli öljyn joukossa on johtavia partik-

keleita, voi eristys pettää ja syntyä oikosulku. Johtavia partikkeleita voivat olla öljyyn 

selluloosaeristeen vanhenemisprosessissa tai muuntajan huohotuksen kautta siirtyvä 

vesi sekä esimerkiksi metallit ja palamistuotteet, kuten hiili. Eristeöljyn vikamuotoja 

ovat oikosulku sekä ylikuumeneminen. (Franzén ym. 2007, 11). 



38 
 

 

Paperiöljyeristys toimii sähköisenä eristeenä sekä mekaanisena esteenä muuntajan 

käämeissä. Tästä syystä eristepaperi on kriittinen komponentti muuntajan raken-

teessa. Öljyeristeisissä muuntajissa käytettävä eristepaperi on tyypillisesti selluloo-

sapohjaista paperia (ja puristettua kartonkia). Selluloosapaperi on orgaaninen poly-

meeri, joka koostuu kovalenttisin sidoksin yhteen liitetyistä glukoosirenkaista ja hap-

piatomeista, C6 H10 O5. Selluloosapaperin hajoamisprosessissa molekyyliketjut rik-

koontuvat peruuttamattomasti. Huonolaatuinen eristepaperi johtaa ennenaikaiseen 

eristepaperin hajoamiseen, mikä puolestaan voi johtaa muuntajavaurioon esimer-

kiksi käämioikosulun seurauksena. (Gorgan ym. 2012, 293).  

 

Kuvio 19. Selluloosan kemiallinen molekyylirakenne. (Gorgan ym. 2012, 294). 

Polymerisaatioaste (DP) kuvaa keskimääräistä glukoosirenkaiden määrää ketjussa ja 

eristepaperin kuntoa. Uuden selluloosaeristepaperin polymerisaatioaste eli DP -luku 

on 1200-1400. Eristepaperi, jonka DP -luku on alle 200, on mekaaniselta lujuudeltaan 

heikko eikä enää kestä mahdollisia oikosulun aiheuttamia tai muita mekaanisia voi-

mia. Selluloosaeriste on tehomuuntajan eristyksen heikoin lenkki juuri peruuttamat-

toman heikentymisen ja kustannustehottoman vaihdettavuutensa vuoksi. Selluloo-

saeristeen vanhenemista ja heikkenemistä kiihdyttävät vesi, happi ja lämpö. Pape-

rieristeestä voidaan tutkia polymerisaatioaste eli DP -luku sekä paperin kosteuspitoi-

suus. Paperieristeen kunnossapitotoimina voidaan huollon yhteydessä käyttää muun-

tajan eristeiden kuivaamista kerosiini- tai vakuumiuunissa sekä muuntajaöljyn kui-

vaamista ja kaasunpoistamista alipainehöyrystyksessä. Selluloosaeristyksen vika-

muoto edellä on eristysvika. (Franzén ym. 2007, 10).  
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Kuvio 20. Tehomuuntajan selluloosaeristeen vikapuuesimerkki. (Franzén ym. 2007, 

10).  

Edellä kuvattujen kaltaisesti voidaan generoida myös muiden tehomuuntajien osa-

komponenttien vikapuut ja analysoida vikamuodot. 

8 Muuntajien suunnittelu ja kunnossapito 

8.1 Suunnittelurajoitteet 

Muuntajasuunnittelijat kohtaavat työssään useita rajoitteita, jotka tulee ottaa huo-

mioon minkä tahansa muuntajan suunnittelussa. Yksi näistä on muuntajasta otettava 

teho (käyttöjännitteen ja suurimman virran tulo), jonka toisiokäämityksen tulee 

kyetä siirtämään kuormitukseen spesifikaatioiden raja-arvoissa. Muuntajan hyöty-

suhde, rajoittavana tekijänä, riippuu suurimmista muuntajalle sallituista häviöistä. 

Muuntajan suurin sallittu käytönaikainen lämpötilannousu määritetyssä ympäristö-

lämpötilassa asettaa suunnittelulle rajoitteita. (Colonel ym. 2004, 193). 

Muuntajasuunnittelun perusvaiheita ovat sydänmateriaalin oikea valinta. Magneetti-

sen materiaalin valintaa optimoitaessa tulee huomioida muun muassa käyttötaajuus. 

Optimointi johtaa erilaiseen materiaalivalintaan matala- tai korkeataajuiseen käyt-

töön tulevaa muuntajaa suunniteltaessa. Muuntajasuunnittelijan tuleekin olla hyvin 

perillä eri materiaalien kustannuseroista. Rajoittavina tekijöinä voidaan pitää myös 
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muuntajan painoa sekä kokoa, johon vaikuttavat oleellisesti materiaalivalinnat. Kus-

tannustehokkuus on luonnollisesti aina yksi rajoittava näkökohta, joka tulee suunnit-

telussa huomioida. (Colonel ym. 2004, 193). 

 

Kuvio 21. Esimerkki muuntajan valmistuskustannusten noususta häviöitä pienennet-
täessä. (ABB. 2004, 62).  

Sovelluksesta riippuen voivat jotkin rajoitteet olla määrääviä. Tekijät, jotka vaikutta-

vat toisiin, saatetaan tarpeen vaatiessa sivuuttaa haluttavimman lopputuloksen ai-

kaansaamiseksi. Riippuvuus- ja vaikutussuhteista johtuen kaikkia tekijöidä ei voida 

optimoida. Esimerkiksi tapauksessa, jossa koko ja paino ovat määrääviä, mutta käyt-

tötaajuus on sidottu, saatetaan edellämainittuihin voida vaikuttaa tehokkaamman sy-

dänmateriaalin käytöllä. Kääntöpuolena voi olla kustannuksen merkittävä nousu. (Co-

lonel ym. 2004, 193). 

Muuntajan hyötysuhde, säätö ja lämpötilannousu vaikuttavat kaikki toisiinsa. Kaikkea 

muuntajaan syötettävää tehoa ei saada siirrettyä kuormaan. Muuntajaan jäävä hä-

viöteho muuttuu lämmöksi. Nämä muuntajahäviöt voidaan karkeasti jakaa kahteen 

tekijään; sydänhäviöihin eli tyhjäkäyntihäviöihin ja kuparihäviöihin. Sydänhäviöt ovat 

vakiot, mutta kuparihäviöt riippuvat kuormitukseen syötettävästä virrasta. Kuparihä-

viöt kasvavat virran neliössä ja ‘neliölliset häviöt’ -termiä saatetaankin käyttää tässä 

yhteydessä. Paras hyötysuhde saavutetaan, kun sydänhäviöt ovat samansuuruiset 

neliöllisten häviöiden kanssa nimelliskuormitustilanteessa. (Colonel ym. 2004, 214).  

Tasasuuntaajamuuntajien suunnittelussa, riippumatta niiden nimellisarvoista, tulee 

kiinnittää erityistä huomiota harmoonisten virtojen aiheuttamiin ongelmiin. Nämä 
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virrat syntyvät tasasuuntaajissa ja siirtyvät syöttävään systeemiin. Ongelmiin liittyy 

kaksi näkökohtaa, jotka ovat harmoonisten virtojen muuntajaan aiheuttama lisäläm-

penemä sekä virtamuodon säröytyminen syöttävässä verkossa. Edellä mainittu tulee 

huomioida muuntajan jäähdytyksen suunnittelussa sekä muuntajan lämpenemä-

koetta suoritettaessa. Ideaalitilanteessa lämpenemäkoe tulisi tehdä tasasuuntaajan 

ollessa kytkettynä muuntajaan, mutta tämä ei useinkaan olisi mahdollista varsinkaan 

suurempien yksiköiden ollessa kyseessä. (Heathcote. 1998, 736). Harmoonisten yli-

aaltovirtojen aiheuttaman lämpenemän lisäksi voi muuntajan toisiot altistua moni-

vaiheisissa suuntaajakytkennöissä tasavirtakomponentille. Tämä on toinen merkit-

tävä peruste lämpenemäkokeen tekemiselle kyseessä oleva tasasuuntaaja kytkettynä 

muuntajaan. (Heathcote. 1998, 738). 

Heathcoten mukaan jälkimmäisenä mainittu näkökohta voi olla näkökohdista vakavin 

erityisesti suurempien tasasuuntaajakuormien ollessa kyseessä tai useampien tasa-

suuntaajien ollessa rinnankytkettyinä muodostamassa harmoonisia virtoja. Muunta-

jien kytkennöillä ja vaihesiirroilla voidaan harmoonisten yliaaltovirtojen määrää pie-

nentää. Sähkönjakeluverkon näkökulmasta keskisuurten tasasuuntaajayksiköiden 

muodostamien harmoonisten yliaaltovirtojen hallitseminen ei ratkaise jatkuvasti li-

sääntyvien tyristori- ja muiden vastaavien suuntaajakäyttöjen aiheuttamia haasteita. 

(Heathcote. 1998, 738). 

Tasasuuntaajamuuntajan suunnittelua pidetään tavallista jakelu- tai tehomuuntajan 

suunnittelua huomattavasti monimutkaisempana johtuen käämityksen kokoonpa-

nosta, läpivientien sijoittelusta, harmoonisten yliaaltojen eliminoimisesta, käämiläm-

pötilamittausten sijoittelusta sekä pyörrevirta- ja hajavirtahäviöiden hallinnasta. 

(Oranugo, T L. 2014, 30). 

8.2 Harmoonisten yliaaltojen vaikutus 

Tasasuuntaajamuuntajat altistuvat siihen kytketyn tasasuuntaajan tuottamille har-

moonisille yliaalloille ja muuntajat ovatkin useimmiten suunniteltu näiden yliaaltojen 

vaimentamiseen. Tällä tavalla kaikki harmooniset yliaallot ja säröt eivät pääse siirty-

mään syöttävään verkkoon. Puoliaaltotasasuuntaajamuuntajissa on kaksi 3 -pulssista 
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toisiokäämitystä. Useimmissa tapauksissa nämä käämitykset ovat tiukasti lomitet-

tuja, mikä johtaa näiden sähkömagneettisten kenttien osittaiseen kumoamiseen. 

Tämä merkitsee 6 -pulssia sekä ensiö- että toisiokäämityksessä. Siltakytkentäisissä ta-

sasuuntaajamuuntajissa (kokoaaltosuuntaus) molemmat 6 -pulssiset toisiokäämityk-

set voivat olla tiukasti lomitettuja. Tämä merkitsee 12 -pulssista harmoonista yliaal-

tovaikutusta ensiö- ja toisiokäämityksissä. Molemmat voivat olla myös löyhästi lomi-

tettuja, mikä merkitsee 12 -pulssista harmoonista yliaaltovaikutusta ensiökäämityk-

sessä ja 6 -pulssista vaikutusta toisiokäämityksissä. (Oranugo, T L. 2014, 31).  

 

Kuvio 22. Esimerkki 6 -pulssisen suuntaajasysteemin harmoonisten virtojen ja-
kaumasta. (ABB. 2004, 29). 

Jakelu- ja tehomuuntajissa käytettävät kapillaareilla, termopareilla ja virtamuuntajilla 

toteutetut käämilämpötilamittaukset altistuvat tasasuuntaajan tuottamille harmoo-

nisille yliaaloille. Optisten kuitujen on havaittu olevan immuuneja näille harmooni-

sille virroille ja niitä suositellaankin käytettäviksi tasasuuntaajamuuntajissa yleisesti. 

Näiden heikkoutena pidetään niiden haurautta, mikä tekee niiden korjaamisesta tai 

vaihtamisesta mahdotonta ilman uudelleenkäämintää. Tasasuuntaajmuuntajan läpi-

viennit tulee suunnitella tasasuuntaajan kokoonpanon mukaisesti ja vaatiikin usein 

tarkan spesifikaation pohjalta tehtävää suunnittelua.  (Oranugo, T L. 2014, 32). 

Harmoonisten yliaaltovirtojen aiheuttamat käämityksen pyörrevirtahäviöt lisäävät 

kuumia pisteitä ja nostavat niiden lämpötilaa. Hajavirtahäviöiden eliminoimiseksi tu-

lee impedanssin tasapainotus ja varsinainen käämintä tehdä huolellisesti. Käämira-
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koa tulisi pienentää. Myös epämagneettisten materiaalien, johtavien suojien ja mag-

neettisten suojien käyttäminen sydämen tukirakenteissa pienentää harmoonisten yli-

aaltovirtojen aiheuttamia hajavirtahäviöitä. (Oranugo, T L. 2014, 32).  

Harmoonisten yliaaltojen aiheuttama ylimääräinen lämpötilannousu on merkittävä 

ongelma paitsi tasasuuntaajamuuntajien suunnittelijoille ja valmistajille myös käyttä-

jille. Tasasuuntaajavalmistajan tulee antaa muuntajasuunnittelijalle spesifikaatio ky-

seessä olevan tasasuuntaajan tuottamista harmoonisista yliaalloista, jotta muuntaja-

suunnittelija kykenee huomioimaan näiden aiheuttama ylimääräinen lämpenenemä 

tasasuuntaajamuuntajan suunnittelussa. Ellei tätä tietoa ole saatavilla, käytetään 

120°- 60° kanttiaaltovirtamuotoa oletuksena, koska se on 6 -pulssisen tasasuuntajan 

ideaalivirtamuoto. Oletusvirtamuotoa käytettäessä nimellishäviöt ja virrat kasvavat 

Oranugon mukaan seuraavasti (Oranugo, T L. 2014, 32); 

Taulukko 3. Harmoonisten virtojen vaikutuksia. 

 

Virran nimellistaajuuden tehollisarvon on laskettu kasvavan 1,0274 kertaiseksi 6 -

pulssisessa sovellutuksessa ja 1,0037 kertaiseksi 12 -pulssisessa sovellutuksessa. 

Pyörrevirtahäviöiden on nimellistaajuudella ja -virralla laskettu kasvavan 3,9856 ker-

taiseksi 6 -pulssisessa sovellutuksessa ja 2,0967 kertaiseksi 12 -pulssisessa sovellutuk-

sessa. Tasavirtahäviöiden on laskettu kasvavan nimellistaajuudella ja -virralla 1,0555 

kertaisiksi 6 -pulssisessa sovellutuksessa ja 1,0075 kertaisiksi 12 -pulssisessa sovellu-

tuksessa. Muiden hajavirtahäviöiden on laskettu kasvavan nimellistaajuudella ja -vir-

ralla 1,2521 kertaisiksi 6 -pulssisessa sovellutuksessa ja 1,0545 kertaisiksi 12 -pulssi-

sessa sovellutuksessa. Häviöiden kasvu on siis merkittävä ja tulee siten huomioida ta-

sasuuntajamuuntajan suunnittelussa. 12 -pulssisovellutus on häviöiden näkökul-

masta ratkaisuna edullisempi. (Oranugo, T L. 2014, 36). 
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8.3 Tasasuuntaajamuuntajan kunnontarkkailu 

Epänormaalit näköhavainnot, äänet ja hajut ovat usein ensimmäisiä potentiaalisten 

ongelmien merkkejä. Kokeneen ja laitteet tuntevan käyttö- tai kunnossapitohenkilös-

tön suorittamilla päivittäisillä tarkastuskierroksilla tehdyt havainnot voivat säästää 

pitkiltä keskeytysajoilta sekä kalliilta korjauksilta. Näin ollen aistinvaraisia säännöllisiä 

tarkastuskierroksia voidaan pitää merkittävinä tasasuuntaajamuuntajan kunnonval-

vonnan näkökulmasta. Tehomuuntajan käyttöikä perustuu jatkuvaan toimintaan ni-

melliskuormituksella, ympäristön lämpötilan ollessa keskimäärin 40°C ja muuntajan 

lämpenemän 55°/65°C (öljy/käämi). On lisäksi oletettavaa, että tehomuuntajille koh-

distetaan riittävästi kunnossapitoa käyttöiän aikana. Koska ympäristön keskimääräi-

nen lämpötila on usein alle 40°C, voi tehomuuntajan käyttöikä olla lämpötilojen puo-

lesta yli 40 vuotta. (Buddingh, P C. 2017, 9). 

Tasasuuntaajamuuntajat ovat monimutkaisempia, kalliimpia ja edellyttävät enem-

män huolenpitoa kuin tehomuuntajat. Tasasuuntaajaa syötettäessä muuntajaan koh-

distuvat kovemmat rasitteet lyhentävät käyttöikää vastaavissa olosuhteissa tyypilli-

sesti 20-25 vuoteen. Liiallinen lämpö on yleinen syy muuntajavaurioon. Kyseessä ole-

van tasasuuntaajamuuntajan jäähdytysjärjestelmän ymmärtäminen sekä mahdollis-

ten ongelmien tunnistaminen ovat molemmat kriittisiä tasasuuntaajamuuntajan pi-

demmän ajan kunnolle. Kvartaaleittain suoritettavat öljyyn liuenneiden kaasujen 

analysoinnit ovat tärkeimpiä laitteen kunnossapitotoimia. Elektrokemian laitosten 

käyttäjät ovat oppineet hyväksikäyttämään muuntajien turvamarginaaleja taloudel-

listen taantumien tai korkeiden tuotantovaatimusten aikoina. Kuormituksen lisäämi-

nen tai kunnossapitotaajuuden pienentäminen, tai pahimmillaan molemmat yh-

dessä, ovat käytäntöjä, joilla voidaan aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia laitokselle. 

Suorat merkittävän muuntajavaurion aiheuttamat korjauskustannukset voivat hel-

posti olla hyvin merkittäviä uuden muuntajan hankintahintaan nähden ja tuotannon 

menetyskustannukset moninkertaiset edellisiin kustannuksiin nähden. Tasasuuntaa-

jamuuntajan korjaus- tai uudelleenkäämintä vaatii tyypillisesti 12-18 viikkoa. Uuden 

muuntajan toimitusaika voi olla jopa vuosi. (Buddingh, P C. 2017, 9). 
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9 Tasasuuntaajan suunnittelu ja kunnossapito 

Tasasuuntaajayksikön suunnittelulle ja rakentamiselle asetettiin jo 1950 -luvulla, kun 

puolijohteet alkoivat yleistyä teollisissa ratkaisuissa, mekaanisia ja sähköisiä vaati-

muksia, jotka tulisi ottaa huomioon. Yksiköiden rakenteiden tulee olla jämeriä ja nii-

den komponenttien tulee olla helposti saavutettavissa ja korjattavissa. Kiskostojen 

tulee olla kunnolla tuetut ja niiden tulee kestää suurimmat laskennalliset oikesulku-

voimat. Jännitteisten osien ja muiden rakenteiden välillä tulee olla riittävät ilmavälit 

erityisesti DC -kiskoissa, joihin ei voida asentaa virran katkaisemiseksi katkaisijoita. 

Lisäksi tulee käyttää palamattomia rakenteita suurivirtaisten osien läheisyydessä. 

(Bowar. 1959, 1). 

Yksiköiden tulisi olla huolellisesti mitoitettuja, jotta saavutettaisiin tasainen virranja-

kauma lukuisten sarjaan- ja rinnankytkettyjen puolijohteiden kesken. Sulakkeet ja 

suojalaitteet tulee valita huolellisesti ja niiden koordinaatio ylemmän tason suojauk-

seen nähden varmistaa. Suojalaitteita tulee olla useampia, jotta luotettava toiminta 

voidaan varmistaa. (Bowar. 1959, 1). 

Elektrokemianteollisuuden tasasuuntaajat ovat uutena rakenteeltaan jämeriä ja luo-

tettavia DC -tehon syöttäjiä. Ne tasasuuntaavat kymmeniä megawatteja tehoa vuoro-

kauden kaikkina aikoina. Niiden suunniteltu elinjakso on yli kaksikymmentä vuotta. 

Teollisuudessa ollaan totuttu tämänkaltaiseen luotettavuustasoon ja usein näiden 

laitteiden kunnossapidon resursseja onkin siirretty muualle tehtaan tuotantoon. Ta-

sasuuntaajat ovat kuitenkin yksilöllisinä valmistettuja ja kunnossapidon laiminlyönti 

johtaa usein pidentyneeseen keskeytysaikaan ja kalliisiin korjauksiin. (Buddingh. 

2017, 1). Tasasuuntaaja koostuu mekaanisista ja sähköisistä osakomponenteista, 

jotka tasasuuntaajavalmistaja on toimittanut. Useissa tapauksissa putkistoja, sähköis-

tystä, ohjaus- ja säätöelektroniikkaa on toimittanut useampi laitevalmistajan alihank-

kija. (Buddingh. 2017, 4). 

Yleisimmin käytössä oleva puolijohde elektrokemian prosessien tasasuuntaajissa on 

tyristori. Kuitenkin monet laitokset suosivat diodeja niiden yksinkertaisuuden vuoksi. 

Diodeja ja tyristoreja on käytetty jo yli neljänkymmenen vuoden ajan elektrokemian 

tasasuuntaajien puolijohteina. Ensimmäiset elektrokemian dioditasasuuntaajat yleis-

tyivät 1960 -luvulla. Tuolloin suurivirtaiset tasasuuntaajat vaativat suuren määrän 
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rinnankytkettyjä diodeja virtakestoisuuden takaamiseksi. Diodeja saattoi olla useita 

satoja, jotta kymmenien kiloampeerien syöttäminen oli mahdollista. (Buddingh. 

2017, 2). Diodi on komponenttina joko johtava tai ei johtava, mikä edellyttää erillistä 

ratkaisua virran säätämiseksi. Yleisimpänä ratkaisuna käytetään tässä sovelluksessa 

käämikytkimellä varustettua säätömuuntajaa yhdessä magnetointiohjattujen vierto-

kuristimien kanssa, joilla hienosäätö on mahdollista käämikytkimen asekeleiden yli. 

Käämikytkimet ovat monimutkaisia mekaanisia laitteita, joiden valmistaminen ja kun-

nossapito on kallista. Viertokuristimet ovat kertakustannus hankittaessa ja muutoin 

huoltovapaita, varsinkin jos ne on sijoitettu muuntajan ulkopuolelle. Viertokuristi-

missa syntyy kuitenkin häviöitä myös silloin, kun ne eivät säädä. Tämä on yksi peruste 

tyristoriratkaisujen yleistymiseen. (Buddingh. 2017, 3). 

9.1 Kunnossapitotrendi 

Tasasuuntaajien ennakoivan kunnossapidon määrän väheneminen elektrokemian te-

ollisuudessa on alkanut tulla ongelmalliseksi. Joillakin laitoksilla ei ole ymmärrystä 

suuritehoisten tasasuuntaajien säännöllisen kunnossapidon tasosta; sisällöstä tai 

suoritusvälistä. Osaavien tehdastason insinöörien määrä on hupenemassa samalla, 

kun tasasuuntaajat vanhenevat. Käytössäolevista tasasuuntaajista yhä useampi on yli 

30 vuotta vanha. Vanhemmilla, ennen tietokoneavusteista suunnittelua rakennetuilla 

tasasuuntaajilla on huomattavat varmuuskertoimet. Kokemusperäisesti tasasuuntaa-

jien käyttäjät ovat käyttäneet hyväkseen näitä luotettavuuden varmuuskertoimia li-

säämällä kuormitusta tuotantotason kasvattamiseksi tai pienentääkseen kunnossapi-

totaajuutta. Edellä kuvatut laiminlyönnit voivat aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia. 

Kunnossapitotason tai -taajuuden vähentäminen on helppo tapa saada lyhytaikaisia 

säästöjä. Kuitenkin merkittävä vaurio aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Paitsi suo-

rien korjauskustannusten muodossa mahdollisesti myös moninkertaisina tuotannon-

menetysten ja toimitusviivästysten kautta. Vikaantumiseen ajaminen (RTF, Run-To-

Failure) ei ole varteenotettava tasasuuntaajien kunnossapitostrategia. Vikaantumi-

seen ajamisen strategia edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että komponenttien 

helppoa vaihdettavuutta. Suuritehoisen tasasuuntaajan merkittävän komponentti-

vian korjaaminen voi kestää kuukausia ja korvaavan laitteen hankkiminen voi kestää 

jopa vuoden. Uusien tasasuuntaajien varmuuskertoimet ovat tietokoneavusteisen 
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suunnittelun myötä pienentyneet. Tämä tosiasia ja tavaksi muodostunut kunnossapi-

totasosta tinkiminen on johtamassa yhä useammin uudempien laitteiden vikaantumi-

siin ja merkittäviin kustannuksiin (Buddingh. 2017, 1). 

9.2 Tasasuuntaajan kunnossapitotarkastukset ja revisiot 

Automatisoidut anturit ja valvontajärjestelmät ovat tätänykyä vakioituneita ratkai-

suja sähkölaitteissa. Nämä automaattiset valvontajärjestelmät enemmänkin täyden-

tävät kuin korvaavat elektrokemian tasasuuntauslaitteiden parhaiksi käytännöiksi 

muodostuneita päivittäisiä ja säännöllisiä visuaalisia tarkastuksia. Suosituksena on, 

että kunnossapito- ja käyttöhenkilöstö suorittaisi päivittäisiä tarkastuskierroksia, jol-

loin henkilöstö totuttautuu normaaleihin toimintaolosuhteisiin ja huomaa poik-

keavuudet, äänet ja hajut, jotka yleisesti ovat ensimmäisiä merkkejä mahdollisista 

ongelmista. Kierrosten dokumentoimiseksi on suositeltavaa hyödyntää tarkastuslis-

toja tai tableteja, joilla havainnot saadaan taltioitua. Tasasuuntaajille suositellaan 

päivittäisiä ja vuosittaisia tarkastuksia sekä aikaperusteisia isompia revisioita. (Bud-

dingh. 2017, 4). 

Päivittäisiä tarkastuskohteita ovat ohjaus-ja valvontajärjestelmän käyttöliittymänäyt-

töjen sekä hälytys- ja muiden indikoivien laitteiden tilojen tarkastaminen. De-ionisoi-

dun jäähdytysjärjestelmän tilaa (pinta, lämpötila, paine, johtokyky) tulee tarkkailla 

aktiivisesti. Jäähdytysvesijärjestelmän pumpun toimintaa, jäähdytysveden painetta, 

lämpötilaa ja virtausta tulee valvoa. Tasasuuntaajan koteloinnin sisäistä lämpötilaa ja 

sen mahdollisia jäähdyttimiä ja niiden toimintaa tulee tarkkailla. Jäähdytysjärjestel-

män toimivuus on tärkeimpiä tasasuuntaajan tarkkailtavia kokonaisuuksia, koska toi-

mimaton jäähdytys voi johtaa puolijohteiden vaurioitumiseen. (Buddingh. 2017, 7).  

Vuosittain tulee tarkastaa tasasuuntaajan ohjausjärjestelmän komponentit. Teho-osa 

tulee puhdistaa ja tarkastaa. Puolijohteiden puhtaus, sulakkeiden eheys (halkeamat), 

mikrokytkimien eheys, vaimennuspiirien komponenttien eheys, tasavirtakiskojen lii-

tosten kireys ja väri, de-ionisoidun veden suodattimen toimintakunto, jäähdytysput-

kistojen ja letkujen eheys, ovat kaikki vuosittain tarkastettavia kohteita. (Buddingh. 

2017, 8).  
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Muutaman vuoden välein tulee suorittaa tarkempia toimia tasasuuntaajan toiminta-

kunnon varmistamiseksi. Tällöin tulisi koestaa ja kalibroida elektroniset säätökom-

ponentit, mitata sulakkeiden ylimenovastukset, koestaa sytytyskomponenttien, vai-

mennuspiirien ja suojalaitteiden toiminta, vaihtaa vesi-glykoliseos ja suodattimet 

sekä tarkistaa tiivisteiden yms. kunto. (Buddingh. 2017, 8).  

Isompi revisio tulisi suorittaa tasasuntaajalle noin kymmenen vuoden välein. Tällöin 

uusitaan jäähdytysvesiletkut, vaimennuspiirit, ylijännitesuojat, kaikki tiivisteet, jääh-

dytysvesipumput ja -mittarit (virtaus, johtokyky jne.) ja toistetaan varmistavat käyt-

töönottotoimet tarvittavine virityksineen. (Buddingh. 2017, 8).  

10 Muuntajan eristeöljy ja kunnonarviointi 

Öljyyn liuenneiden kaasujen analyysi (DGA, Dissolved Gas Analysis) on laajasti käy-

tetty diagnostinen menetelmä öljyeristeisten muuntajien kunnonarviointiin. Muunta-

jan alkavia vikoja voidaan havaita analysoimalla öljyyn liuenneita kaasuja. Vikana pi-

detään tässä yhteydessä prosessia, joka vapauttaa normaalista poikkeavaa energiaa 

muuntajassa. Kun muuntaja vikaantuu, sen eristysjärjestelmä altistuu kemialliselle 

heikkenemiselle vapauttaen kaasuja, jotka liukenevat muuntajan eristeöljyyn. Näitä 

kaasuja kutsutaan niin sanotuiksi avainkaasuiksi, joiden pitoisuudet ilmaisevat eri-

tyyppisiä vikoja. (Karlsson, S. 2007, 13). 

10.1 DGA menettely 

Öljyyn liuenneiden kaasujen analysointi on parasta suorittaa laboratoriossa, koska se 

edellyttää instrumentteja, joiden tarkkuus on suuri. Menettelyn voidaan ajatella 

koostuvan näytteenotosta, kaasujen erottamisesta öljystä, kaasuseoksen analysoin-

nista ja kaasuanalyysidatan tulkinnasta. (Karlsson, S. 2007, 13).  

Näytteenotto on erityisasemassa, koska luotettavan öljyyn liuenneiden kaasujen ana-

lyysin edellytys on näytteen hyvä laatu. Näytettä tulee suojata kaikelta kontaminaa-

tiolta ja näyteastian puhtaudesta sekä tiiveydestä tulee huolehtia koko matkan näyt-

teenotosta laboratorioon. Öljynäyte tulee ottaa kohdasta, jossa öljy vaihtuu, jotta on 

suurempi mahdollisuus havaita kaasunkehitystä muualta kuin näytteenottokohdasta. 

Kaasujen erottamiseen on olemassa useita menetelmiä, joista yksi yleisesti käytetty 
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on niin sanottu ‘head-space’ -mentelmä, jossa öljynäytteen kaasut erottuvat tunnet-

tuun kaasutilavuuteen tasapainotilanteessa liukoisuuskertoimien ja kaasu- ja öljytila-

vuuden suhteiden perusteella. Erottamisen jälkeen kaasu jaotellaan yksilöllisiksi ke-

miallisiksi yhdisteiksi. Jokainen yhdiste tunnistetaan ja pitoisuudet määritetään. Kun 

öljynäytteen eri kaasut on tunnistettu ja niiden määrä on selvillä, alkaa tulosten tul-

kitseminen. Muuntajan kunnon arvioimiseksi, on määritettävä ja päätettävä, ovatko 

saadut öljyyn liuenneiden kaasujen pitoisuudet normaaleja vai eivät. Mikäli  kaasun-

kehitykset ovat normaalista poikkeavia, tulee niiden alkuperä yrittää selvittää esimer-

kiksi mahdollisia vikakohteita tunnistamalla. (Karlsson, S. 2007, 14).  

Kaikki muuntajat muodostavat käytön aikana jonkin verran kaasuja. Kaasunmuodos-

tuksen tulkinnan haaste onkin siinä, kuinka tehdä eroa normaalin ja epätavallisen 

olosuhteen välillä. Öljyyn liuenneiden kaasujen analyysi on pitkälti trendianalyysi, jo-

ten näytteenottojen ja analyysien tulisi tapahtua säännöllisin väliajoin järkevien joh-

topäätösten mahdollistamiseksi. Tietyn kaasupitoisuuden kasvaessa, on useimmiten 

tärkeämpää keskittyä enemmän muutoksen nopeuteen kuin varsinaiseen kaasun 

määrään. Ei ole olemassa sääntöä, joka määrittelisi normaalin kaasupitoisuuden vaan 

jokainen muuntaja on yksilö. Muuntajan rakenne, ikä ja käyttöhistoria ovat tekijöitä, 

jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa sitä, million kaasut ovat kulloisellakin muun-

tajalla merkittävässä nousussa ja milloin eivät. Öljyyn liueeneiden kaasujen analy-

sointia suorittavat tahot ovat alallaan asiantuntijoita, jotka hyödyntävät päätelmis-

sään aiempiin löydöksiin liittyviä tietoja ja tapahtumia. (Karlsson, S. 2007, 14). 

10.2 DGA tulkintamenetelmiä 

Standardit, muun muassa IEC ja IEEE, antavat suosituksia öljyyn liuenneiden kaasujen 

analyysitulosten tulkintaan. Näistä löytyy muun muassa graafisia tulkintoja kaasujen 

suhteista sekä numeerisia taulukoita tyypillisistä käytönaikaisista öljyeristeisten 

muuntajien kaasupitoisuuksista. Pääasiallisia syitä muuntajien kaasunmuodostuk-

seen on standardien mukaan kaksi; terminen vika ja sähköinen vika. Edelliseen liittyy 

lisämääritelmä; liiallinen eristyksen lämpötilannousu. Jälkimmäisen lisämääritelmä 

on; osittainen tai häiritsevä purkaus eristeen läpi. Tärkeää on ymmärtää, että nämä 

voivat esiintyä sekä yhdessä että erikseen ja jompikumpi voi johtaa toiseen. (Karls-

son, S. 2007, 14). 
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Kaasujen kehitystä muuntajassa voisi verrata petrokemialliseen jalostukseen, jossa 

eri kaasuja alkaa muodostua tietyissä lämpötiloissa. Muuntajan eristeöljyyn liuen-

neita kaasuja kutsutaan standardeissa avainkaasuiksi. Taulukossa 4 on lueteltu avain-

kaasuja sen mukaan, miten paljon energiaa niiden muodostumiseen tarvitaan.  

Avainkaasun muodostumiseksi vähiten energiaa vaatii vety (H2) ja eniten asetyleeni 

(C2H2). Taulukossa 5 on listattu avainkaasut, joita muodostuu vian sijaitessa lähellä 

selluloosaeristettä (Karlsson, S. 2007, 15). 

Taulukko 4. Avainkaasuja listattuna öljyyn muodostumiseksi tarvittavan energian mu-

kaan.  

  

Taulukko 5. Avainkaasut, jotka muodostuvat vian ollessa lähellä paperieristettä. 

 

Taulukoiden 4 ja 5, tähdellä merkittyt kaasut ovat palavia kaasuja. Palavien kaasujen 

summaa kutsutaan TDCG:ksi (TDCG, Total Dissolved Combustible Gas); 

𝑇𝐷𝐶𝐺 = 𝐻2 + 𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻6 + 𝐶2𝐻4 + 𝐶2𝐻2 + 𝐶𝑂 

Etaanin ja Etyleenin ollessa läsnä, mutta asetyleenin puuttuessa, voi vika olla esimer-

kiksi käämikytkimen liitoksessa tai muualla piirissä. (Karlsson, S. 2007, 15).  

Asetyleeniä muodostuu kolmessa eri vikatilatulkinnassa; öljyn ylikuumenemisessa 

korkeassa lämpötilassa, osittaispurkausviassa tai valokaariviassa. Osittaispurkausvian 

yhteydessä erittäin korkeat vetypitoisuudet yhdessä asetyleeninmuodostuksen 

kanssa tulisi herättää huolta, vaikka TDCG ei olisikaan poikkeuksellisen korkealla ta-

solla. (Karlsson, S. 2007, 16). 
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Kuvio 23. Vanhenemisarvion parametrejä. (Tee ym. 2015, 1). 

10.3 Tasasuuntaajamuuntajien DGA 

Tasasuuntaajamuuntajien eristeöljyille suositellaan öljyyn liuenneiden kaasujen ana-

lyysiä kuukauden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kvartaaleittain eli kolmen 

kuukauden välein. On tärkeää seurata trendeinä analyyseillä saatua dataa, jolloin 

poikkemat on helpompi havaita. Kaikki näytteet tulisi analysoida samassa laboratori-

ossa. Mikäli asetyleeniä havaitaan, on suositeltavaa poistaa laite käytöstä ja selvittää 

syy huolellisesti. Asetyleeni on räjähtävä kaasu, joka indikoi potentiaalisesta sisäi-

sestä valokaaresta. Analyysitrendien mahdolliset korkeat piikit indikoivat viasta. Uu-

sintanäytteen analysointi on järkevää ennen toimien käynnistämistä. Öljyn puhdis-

tuskäsittelyä tulee harkita tarkoin tilanteessa, jossa liuenneiden kaasujen määrä 

osoittautuu korkeaksi. Öljyn käsittely tuhoaa analyysitrendin, joka on käyttökelpoisin 

muuntajan kuntoa indikoiva menettely. (Buddingh, P C. 2017, 6).  

10.4 Eristeöljyn vaikutus muuntajan jäähdytykseen ja elinikään 

Monet maailmalla käytössä olevat muuntajat toimivat lähellä suunniteltua käyt-

töikäänsä tai jopa sitä pidemmällä. Tämä yhdessä jatkuvan sähköntarpeen lisäänty-

misen kanssa on nostanut kuormitusten hallinnan erittäin tärkeäksi näkökohdaksi 

verkkoyhtiöissä. Kuormien kasvaessa termisen ikääntymisen ja pahimmassa tapauk-

sessa räjähdyksen riski kasvaa. Sydämen rautahäviöt ja käämihäviöt aiheuttavat mer-
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kittävää muuntajan sisäistä lämpenemää, joka voi paitsi kiihdyttää eristeiden vanhe-

nemista myös lyhentää muuntajan käyttöikää, ellei lämpöä saada tehokkaasti siirret-

tyä pois. Quebecin yliopiston tutkijaryhmä on selvittänyt matemaattisnumeerisen 

mallin avulla muuntajan eristeöljyn vanhenemisen vaikutusta öljyn viskositeettiin ja 

edelleen muun muassa muuntajan jäähdytykseen. Samassa yhteydessä on havaittu, 

että nesteen kemiallisella koostumuksella ja öljyn hajoamistuotteilla on vaikutusta 

lämpenemään sekä kuumien pisteiden lisääntymiseen muuntajan käämeissä. Useim-

miten (90-95%) muuntajissa käytetään mineraaliöljyä, joka toimii paitsi eristeenä 

myös aktiiviosien jäähdytyksen väliaineena. Normaalioloissa mineraaliöljyn laatu 

heikkenee vähitellen sähköisten, termisten, ympäristöllisten ja kemiallisten rasitus-

ten vaikutuksesta. (Kassi ym. 2015, 1). 

Kosteus, kupari ja kupariseokset alumiinikäämityksissä, sekä rauta (jotka ovat muun-

tajan peruskomponentteja) yhdessä hapen kanssa, toimivat vanhenemisprosessin ka-

talyyttinä samalla, kun lämpö, vanhenemistuotteet, epäpuhtaudet, tärinät ja sähköi-

set rasitukset yms. kiihdyttävät vanhenemisprosessia. Sähköiset rasitukset yhdessä 

lämmön, kosteuden ja hapen kanssa hapettavat muuntajan eristeöljyn synnyttäen 

muun muassa happoja ja lietettä. Syntynyt liete tarttuu muuntajan eri osiin estäen 

vapaan öljynvirtauksen ja heikentäen lämmön siirtymistä käämityksestä öljyyn. Sa-

manaikaisesti, lietteen vaikutuksesta, jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde voi heiken-

tyä ja lämmönnousu kiihdyttää hapettumista sekä paperi- ja muun kiinteän eristeen 

heikkenemistä. Muuntajaöljyn viskositetti kuvaa öljyn virtausvastusta. Viskositeetti 

onkin tärkeä eristeöljyn lämmönsiirtokykyyn vaikuttava tekijä sekä luonnollisessa 

että pakotetussa siirrossa. Alhainen viskositeetti on lämmönsiirron kannalta toivot-

tava. (Kassi ym. 2015, 2). 

10.5 Eristeöljyn heikkeneminen 

Tutkijaryhmä suoritti laboratorio-olosuhteissa termisesti kiihdytettyjä eristeöljyn van-

henemiskokeita ASTM D-1934 -standardin mukaisesti. Kyseessä on standardoitu me-

netelmä sähköeristeöljyn hapettavan vanhenemisen testaamiseen. Kokeessa öljy 

asetettiin koelasissa 115°C lämpöiseen uuniin yhdessä kuparikatalyytin kanssa. Öl-

jynäytteitä otettiin määräajoin (0h, 500h ja 1500h) analysoitavaksi. Näytteistä analy-
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soitiin vanhenemistekijöitä, kuten sameutta, liuenneita hajoamistuotteita ja visko-

siteettia ASTM-D445 -standardin mukaisesti. Analyysit suoritettiin 20°C-80°C lämpöti-

lavälillä. Tällä tavalla muodostettiin korrelaatio viskositeetin ja öljyn kunnon välillä 

(vanhenemistuotteet). Kokeiden perusteella muodostettiin empiirinen yhtälö visko-

siteetista lämpötilan funktiona, jota voitiin hyödyntää eristeöljyn vanhenemisen vai-

kutuksia jäähdytyskapasiteettiin edelleen mallinnettaessa. (Kassi ym. 2015, 2). 

 
 

 

Kuvio 24. Kolmivaihemuuntajan yhden pylvään käämin sektori tarkastelussa. (Kassi 
ym. 2015, 2). 

 

Kuvio 25. 2D -leikkaus mallista, jota käytetty öljyn vanhentumisen vaikutustestissä. 
(Kassi ym. 2015, 2). 

Öljyn kemiallinen koostumus vaikuttaa sen fysiokemiallisiin ominaisuuksiin. 

Avainominaisuuksia lämmönsiirtokyvyn kannalta ovat viskositeettiprofiili, lämpötilas-

pesifikaatio, suhteellinen tiheys ja terminen johtavuus. Nämä määrittävät tehok-

kuutta, jolla öljy voi; siirtyä kohtaan, jossa lämpö poistuu sydämestä ja käämityk-

sestä, absorboida liiallista lämpöä, kuljettaa lämpöä kuumimmasta pisteestä muunta-

jan säiliöön ja lopulta luovuttaa liiallista lämpöä ympäristöön. (Kassi ym. 2015, 3). 
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Kokeiden perusteella voitiin todeta, että kuumien pisteiden lämpötilat ja keskimää-

räiset lämpötilat pysyvät samalla tasolla uuden öljyn (0h) ja 500h vanhennetun öljyn 

ollessa kyseessä, mutta ovat huomattavasti korkeampia 1500h vanhenneella öljyllä. 

Taulukko 6. Lämpötilan nousu öljyn vanhentuessa. 

 

Kuumien pisteiden (hotspot) ja keskimääräisten lämpötilojen nousun, öljyn vanhene-

misen seurauksena, lisäksi myös kuumat pisteet polarisoituivat eli keskittyivät 2D -

mallissa kuvatun mukaisesti. (Kassi ym. 2015, 3).   

 

Kuvio 26. Kuumien pisteiden korostuminen jäähdytyksen heikentyessä öljyn vanhe-
nemisen seurauksena. Vasemmanlaitimmaisena uusi eristeöljy, keskellä 500h käy-
tetty öljy ja oikealla 1500h käytetty jo liettynyt öljy. (Kassi ym. 2015, 3). 

Kuumien pisteiden jakauma on samankaltainen uudella ja 500h vanhennetulla öljyllä, 

jolloin ensimmäinen keskittymä kattaa levyt 9-13 ja toinen 18-24. 1500h vanhenne-

tulla öljyllä ensimmäinen kuuma piste keskittyy levyihin 3-5, toinen levyt 10-14 ja kol-

mas levyt 18-24. Kauimmin vanhennetussa öljyssä on jo lietettä, joka tukkii joitakin 

vaakakanavista estäen öljyä jäähdyttämästä ja johtaen merkittävään kuuman pisteen 

lämpötilan nousuun sekä kuumien pisteiden lukumäärän kasvuun. Edellä mainittu ai-

heuttaa kasvaneen riskin muuntajan paperieristeen vanhenemiselle ja muuntajan 

käyttöiän lyhenemiselle. (Kassi ym. 2015, 3). 
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Eristeöljyn laadun heikkenemisellä ja vanhenemisella (sameus ja liuenneet vanhe-

nemistuotteet) nähdään tutkimuksen perusteella olevan yhteys muuntajaöljyn visko-

siteettiin. Muuntajaöljyn vanhenemisella on merkittävä vaikutus jäähdytyskapasi-

teettiin, mikä ilmenee tutkimuksessakin yli 6% kuuman pisteen lämpötilan nousuna 

sekä kuumien pisteiden lukumääräisenä kasvuna. Muuntajaöljyn kunnonvalvonta ja 

kunnossapito on hyvin tärkeää muuntajan luotettavan toiminnan varmistamiseksi. 

(Kassi ym. 2015, 4). 

11 Jäljellä olevan käyttöiän ennustaminen 

Öljyeristeisten tehomuuntajien jäljellä olevaa käyttöikää on mallinnettu useissakin 

tutkimuksissa. Tutkimusten ajavina voimina ovat toimineet verkkoyhtiöiden ikäänty-

vät muuntajalaitekannat ja erityisesti se, että niiden iät alkavat ylittää suunnitellut 

käyttöiät (40-50 vuotta). Korvausinvestointien perustaminen pelkästään ikään ei ole 

houkuttelevaa. Edellä kuvatusta syystä johtuen jäljellä olevan käyttöiän mallintami-

nen investointien optimoimiseksi ja käyttövarmuuden varmistamiseksi on tarpeen. 

(International Conference On Electricity Distribution, CIRED. 2010, 1). 

 

Kuvio 27. Muutosprosessi on jatkuva (Schijndel, A. 2010. Power transformer relia-
bility modelling) 

Ei ole olemassa yhtä yksinkertaista käyttöiän päättymiskriteeriä, jolla muuntajan jäl-

jellä oleva käyttöikä voitaisiin määrittää. Tällainen kriteeri on kuitenkin arvokas 

muuntajien käyttäjille. Tämän vuoksi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta keskittyä van-

henemisprosessiin ja muuntajan eristyksen kuntoon. (IEC 60076-7, 16).  

Öljyeristeisen muuntajan, jonka käämin kuuman pisteen (hotspot) käytönaikainen 

lämpötila on 65°C ja 95°C välillä, odotettu käyttöikä on vähintään 25 vuotta. Teolli-

suudessa käyttöiän loppumiskriteerinä käytetään paperieristyksen heikkenemistä esi-

merkiksi pyrolyysin (lämpenemä) seurauksena, hapettumisen ja hydrolyysin, eli kemi-

allisen koostumuksen rikkoontuminen veden vaikutuksesta, yhdessä pyrolyysin 

kanssa ollessa merkittävin heikentämistekijä. Tämän perusteella, hyödyntäen kuu-

mien pisteiden lämpötilaa, on luotu muuntajan vanhenemista kuvaavat yhtälöt. 

(Oranugo, T L. 2014, 1). 
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11.1 Eristyksen vanheneminen 

Tehomuuntajien eristeet vanhenevat lämmön, kosteuden ja happipitoisuuden altista-

mina. Näiden tekijöiden osalta kuumin käämityksen lämpötila määrittää muuntajan 

termisen vanhenemisen sekä riskin kiehumiselle kovissa kuormitustilanteissa. (El-

moudi, A A. 2006, 69). 

Montsingerin jo 1920 -luvulla suorittamien kokeiden perusteella on raportoitu, että 

jokainen 5-10°C lisäys lämpötilaan kaksinkertaistaa selluloosan vanhenemisnopeu-

den. Jo 1944 Montsinger täsmensi peukalosääntöään niin, että oltaessa 100-110°C 

läheisyydessä 6°C asteen lämpötilannousu kaksinkertaistaa vanhenemisnopeuden. 

Tämä 6°C sääntö on viety IEC -standardiin muuntajien kuormitettavuussuosituksiin. 

(Zhong, Q. 2011, 127). Standardiin viety suositussääntö on siis tiukempi kuin työn 

vanhenemis- ja vikaantumismekanismeja käsittelevässä kappaleessa 8, jossa kriteeri-

lämpötila on 8°C. Kappaleessa 8 esitetty kaava pätee tavalliselle eristepaperille. IEC 

standardissa on seuraava kaava, joka on oikeampi lämpökäsitellyn eristepaperin ol-

lessa kyseessä; 

𝑉 = 𝑒
(

15000
110+273

−
15000

Ɵℎ+273
)
 

, jossa Ɵh on kuuman pisteen lämpötila. Vanhenemisnopeus on siis erittäin herkkä 

kuuman pisteen lämpötilalle. Koska lämpötilajakauma ei ole muuntajassa tasainen, 

kohdistuu suurin heikkeneminen sinne, missä on kuumin lämpötila. Tämän vuoksi 

kuuman pisteen lämpötila on oleellinen muuttuja. (IEC 60076-7, 16). 

IEC -standardissa on myös kaava käyttöiän menetyksen määrittämiseksi tietyllä ajan-

jaksolla; 

𝐿 = ∫ 𝑉 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

     𝑡𝑎𝑖      𝐿 = ∑ 𝑉𝑛 ∗ 𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

 

, jossa Vn on suhteellinen vanhenemisnopeus jakson n aikana, tn on jakson n aika, n 

on kyseessä oleva jakso ja N jaksojen kokonaismäärä. (IEC 60076-7, 17). 
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11.2 Vanhenemistekijät 

IEC -standardi 60076-7 käyttää ohjaavana parametrina vain lämpötilaa, vaikka eris-

tyksen heikkenemiseen tai vanhenemiseen vaikuttaa ajan funktiona lämpötilan li-

säksi kosteus-, happi- ja happopitoisuudet. (IEC 60076-7, 16). Selluloosaeristeen heik-

keneminen on monimutkainen jakso kemiallisia reaktioita, jotka mahdollistavat ket-

jun katkeamisen eli depolymerisaation sekä vedyn, lyhytketjuisten hiilivetyjen, hiili-

monoksidin ja hiilidioksidin vapautumisen. Yleisesti hyväksyttyjä vanhenemisproses-

seja ovat hapettuminen, hydrolyysi ja pyrolyysi, joissa toiminta-aineita ovat vesi, 

happi ja hapot yhdessä lämmön kanssa. Kokeissa on havaittu, että mitä korkeampi 

selluloosamolekyylin vesi-, happi- tai happopitoisuus on, sitä selvemmin heikkenemi-

nen on havaittavissa. Lämpöä pidetään ensisijaisena vanhenemisen tai heikkenemi-

sen tekijänä ja vettä, happea ja happoja toisisijaisina tekijöinä. Toisisijaisia tekijöitä 

on nimitetty myös vanhenemisen kiihdyttimiksi. (Zhong, Q. 2011, 128). 

Eristepaperiin päätyy vettä pääasiassa kolmesta eri lähteestä; muuntajan tuki- yms. 

rakenteiden jäännöskosteudesta, ympäröivästä ilmasta muuntajan huohotuksen 

kautta sekä selloloosan ja öljyn hajoamisessa. Liiallinen vesi heikentää kuitujen mole-

kyylejä sekä eristeen sähköistä lujuutta. Lisäksi muuntajassa olevan veden vaikutuk-

set riippuvat vahvasti siihen liuenneista hapoista. Yleisesti on päätelty, että selluloo-

saeristeen vanhenemisprosessin alkuvaiheessa vanhenemisnopeus on verrannollinen 

veden määrään vanhenemisprosessin alkuvaiheessa, kun myöhemmässä vaiheessa 

veden määrä on logaritmisesti verrannollinen vanhenemisnopeuteen. (Zhong, Q. 

2011, 128). Vapaastihengittävillä muuntajilla veden kulkeutumista muuntajaan käy-

tön aikana pyritään estämään varustamalla muuntajat ilmankuivaimilla. 

Happea voi aina olla muuntajaöljyyn liuenneena kiihdyttämässä osaltaan selluloosa-

paperin heikkenemistä. Happi voi hyökätä selluloosamolekyylien hiiliatomeihin ja kui-

tusidosten tuhoutuessa vapautuu hiilimonoksidia, hiilidioksidia, orgaanisia yhdiste-

ryhmiä eli aldehydejä (metanaali, etanaali jne.) sekä vettä. Hapettuminen siis heiken-

tää selluloosapaperin mekaanista lujuutta. (Zhong, Q. 2011, 130). Lisäksi vesi ja ha-

pot, jotka vapautuvat hapettumisessa, lisäävät vanhenemisnopeutta edelleen. Alhai-

nen vesi- ja happipitoisuus hidastaa vanhenemista. (Zhong, Q. 2011, 131).  
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Huomioitavaa on, että laboratoriokokeissa on todettu muuntajaöljyyn liuennena jopa 

30000ppm (ppm, parts per million) happipitoisuuksia täysin saturoituneessa tilan-

teessa. Käyttökokemusperäisesti on havaittu, että vapaasti hengittävien muuntajien 

kohdalla happipitoisuus voi olla tasolla 20000ppm. Kokeellisesti on todennettu, että 

mikäli happipitoisuus kyettäisiin pitämään alle 2000ppm, olisi vanhenemisnopeus 1/5 

edelliseen 20000ppm happipitoisuustason vanhenemisnopeuteen nähden. Edelleen, 

mikäli happipitoisuus kyettäisiin pitämään alle 300ppm, olisi vanhenemisnopeus 1/16 

täysin happisaturoituneen öljyn tilanteesta. (Zhong. 2011, 131). 

On siis tutkittu, että vanhenemisnopeus on sitä suurempi, mitä korkeampi happipi-

toisuus muuntajaöljyssä on. Kokeellisesti on osoitettu, että hapen läsnä ollessa voi 

eristepaperin vanhenemisnopeus olla 2-3 kertainen tyhjöolosuhteisiin nähden. Kupa-

rirakeilla ja kuparinaftenaatilla, jotka toimivat katalyytteinä, ei sen sijaan ole merkit-

tävää vaikutusta DP -luvun alenemiseen. (Zhong. 2011, 130). 

Happamuus on tärkeä tekijä selluloosaeristeen vanhenemisprosessissa, koska hapot 

yhdessä veden kanssa käynnistävät selluloosan hydrolyysin. Hydrolyysi on hallitseva 

vanhentajaprosessi muuntajan normaalikäyttölämpötilassa tai ylikuormituksen (mu-

kaanlukien kuumat pisteet <140°C) aikaisessa lämpötilassa, jonka nopeus riippuu 

happopitoisuudesta. Lisäksi selluloosan hydrolyysi vapauttaa vettä ja happoja, jolloin 

reaktio on luonteeltaan katalyyttinen. Kokeellisesti on havaittu, että molekyylipainol-

taan kevyet hapot kiihdyttävät hydrolyysiprosessia enemmän, koska ne liukenevat 

helpoiten veteen. Isommat öljynkaltaiset karboksyylihapot sen sijaan eivät juurikaan 

vaikuta selluloosaeristeen vanhenemiseen. (Zhong, Q. 2011, 131). 

11.3 Terminen elinjakson päättyminen 

Käämin kuuman pisteen (hotspot) lämpötilan ollessa tärkein tekijä termisen käyt-

töiän määrittämisessä, on tämän jakauman ymmärtäminen laitekannassa tarpeen. 

Kyseistä tietoa ei kuitenkaan ole suoraan saatavilla. Yhtenä keinona on selvittää kun-

kin käytöstä poistetun muuntajan alhaisin DP -luku tai ottaa DP -luvun määritystä 

varten näytteitä aina, kun muuntajalle tehdään avaavia huoltoja. Näiden perusteella 

voidaan tehdä johtopäätöksiä kuuman pisteen lämpötilasta ja jäljellä olevasta käyt-
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töiästä. Ympäristön lämpötila, öljyn kunto, kuormitushistoria ja suunnitteluparamet-

rit ovat kaikki oleellisia tietoja määritettäessä jäljellä olevaa tai päätöksessä olevaa 

käyttöikää. DP -luku on eräänlainen indeksi, joka kuvaa kaikkia edellä lueteltuja teki-

jöitä. Mikäli käytöstä poistettujen muuntajien vertailunäytteet ovat laitekannassa 

edustavia, voidaan käyttöiän päättyminen ennustaa. Lisäksi on olemassa merkittäviä 

painottavia tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon. (CIGRE. 2009, 5). 

 

Kuvio 28. Kokeellinen esimerkki DP -luvun alenemisesta ajan funktiona. (Zhong. 2011, 
126).  

DP -luku eli polymerisaatioaste (DP) kuvaa keskimääräistä glukoosirenkaiden määrää 

ketjussa ja eristepaperin kuntoa, kuten vanhenemis- ja vikaantumismekanismeja kä-

sittelevässä luvussa (7.2) esitettiin. Tämä on validi indikaattori kuvaamaan eristeen 

ikääntymistä. Monissa julkaisuissa uuden, käyttöönottohetken eristeen DP -luvuksi 

voidaan olettaa 1000, kun loppuunkäytetyn eristeen DP -lukuna pidetään 200. DP -

luvun alenemista ikääntymisen aikana voidaan kuvata lineaarisella yhtälöllä muunta-

jan vanhenemisnopeutta kuvaavaa tekijää (k) hyödyntäen; 

   
1

𝐷𝑃𝑡
−

1

𝐷𝑃0
= 𝑘𝑡 

, jossa DPt on DP -luku kyseisellä ajanhetkellä, t on kulunut aika, DP0 on uuden eris-

teen DP -luku, ja k on vanhenemisnopeusvakio. 

Yksittäisen muuntajan huonointa DP -lukua käytetään vanhenemisnopeusvakion 

määrittämisessä, sillä se on todennäköisimmin kuumimmasta pisteestä (hotspot). 

(CIGRE. 2009, 5). 
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Kuuman pisteen lämpötila voi vaihdella päivätasolla paitsi kuormitustilanteen mu-

kaan myös ympäristön lämpötilan mukaan esimerkiksi vuodenaikavaihtelun seurauk-

sena. Edellä kuvattuun liittyy siis myös riski kuuman pisteen lämpötilan aliarvioin-

nista. Kun ympäristön lämpötila on alhainen esimerkiksi talvella ja muuntajaa kuor-

mitetaan kevyesti, saattaa päivätason vanhentumisvaikutus olla kesäaikaa suurempi 

johtuen liian vähäisestä jäähdytyksestä (pumput ja puhaltimet voivat käydä vähem-

män) kuuman pisteen kannalta. Tätä on kuvattu kuviossa 26, jossa on kokeellisesti 

mallinnettu vanhenemista, kun kuuman pisteen lämpötila on aliarvioitu. (CIGRE. 

2009, 4). 

  

Kuvio 29. Kuuman pisteen lämpötilan aliarvioinnin mahdollinen seuraus vanhenemi-
sen kannalta. (CIGRE. 2009, 5).  

Jäljellä olevan käyttöiän määrittämiseksi voidaan aiemmin esitetyn perusteella arvi-

oida muuntajan vanhenemisnopeusvakio (k) analysoidun alhaisimman DP -luvun 

(DPt) ja käyttöiän (t1) perusteella. Olettamalla, että vanheneminen jatkuu samalla no-

peudella, voidaan laskea jäljellä oleva aika (t2) termisen käyttöiän loppumiseen, jol-

loin DP -luku saavuttaa tason 200. Käyttöiän (t1) ja jäljellä olevan ajan (t2) summa 

edustaa käyttöikää tai termisen käyttöiän loppumiseen kuluvaa aikaa. (CIGRE. 2009, 

6). Huomattava on, että lähteestä riippuen termisen käyttöiän päättymisen DP -luku 

vaihtelee 150 ja 300 välillä.  

Näyteanalyysit olisi hyvä suorittaa kaikille romutettaville tai käytöstä poistettaville 

kyseisen population muuntajille, jolloin arvioon saataisiin tilastollisuutta. Edelleen 
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tästä voidaan muodostaa aritmeettinen keskiarvo olettaen, että käyttöolosuhteet ja -

historia on ollut samankaltaista. (CIGRE. 2009, 6). 

Paperieristeen vanhenemisarviomallia voidaan kehittää mittaamalla muuntajaöljyn 

furfuraalia (2-furaldehyde, 2-FAL). Kyseinen menettely on täydentävä, epäsuora tapa 

arvioida eristeen DP -lukua. Furfuraali on yksi päätuotteista, joita vapautuu kaiken 

muuntajan sisäisten selluloosaa sisältävien rakenteiden heikentyessä. Furfuraalipitoi-

suus on mitattavissa nestekromatografilla. DP -luvun arvioimiseksi on esitetty riippu-

vuus; 

𝐷𝑃(𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙) = 𝐴 − 𝐵 ∗ 𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 

, jossa A ja B ovat materiaalivakioita ja furfural öljystä mitattu furfuraalipitoisuus 

(ppm, Parts per Million). Materiaalivakioiden määrittämiseksi tarvitaan ensimmäisen 

asteen polynomikäyrän määrittämiseksi populaatiosta riittävä näyteotanta. (Gorgan 

ym. 2012, 296). 

On tärkeää huomioida, että toisinaan muuntajan vikaantumistodennäköisyys on to-

della alhainen juuri ennen vikaantumista. Tämä ilmenee, kun tapahtuuu odotettuun 

nähden suuri poikkeama elinajan päättymissuuntaan. Tällainen voi olla jokin merkit-

tävä haitallinen tapahtuma. Kuviossa 30 on havainnollistettu jonkin tapahtuman vai-

kutusta DP -lukuun. Tämänkaltaiset harvinaiset tapahtumat aiheuttavat ongelmia vi-

kaantumisten ennustamiselle. (Osorio ym. 20121, 6). 

 

Kuvio 30. Merkittävän haitallisen tapahtuman vaikutus DP -lukuun. (Osorio ym. 
20122, 11). 
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12 Tavoitteet 

Työn tavoitteena on arvioida tasasuuntaajalaitteiden elinjaksovaihetta ja jäljellä ole-

vaa käyttöikää huomioiden siihen vaikuttavat tekijät. Näiden perusteella laaditaan 

toimenpide-ehdotukset elinkaaren parempaan hallintaan jatkossa. 

Tutkimustehtävät: 

1. Nykytilan kuvaus (olosuhteet, käytettävyys ja kunnossapidettävyys) 
2. Elinjaksovaiheen arviointi (vanhenemismekanismit ja -indikaattorit, mallintaminen, 

toistettavuus) 
3. Toimenpide-ehdotukset elinjaksovaiheen hallitsemiseksi  

 

Tutkimustehtäviin vastaamiseksi hyödynnetään kirjallisuutta; julkaisuja ja tutkimus-

tietoa sekä empiiristä ja mitattua laitteistojen nykytilatietoa. Arvion tekemiseksi koo-

taan tietoa muun muassa laitteiden elinkaarihallinnasta, käyttöolosuhteista ja kun-

nossapidosta. 

Teoriatiedon avulla selvitetään, minkälaisia mahdollisuuksia tasasuuntaajalaitteisto-

jen elinjaksovaiheen ja jäljellä olevan käyttöiän arvioimiseen on. Lisäksi selvitetään, 

mitä tietoa on kerättävissä laitteistojen nykytilasta ja käyttöhistoriasta. Työssä pyri-

tään edelläkuvattuja tietoja yhdistelemällä, teoriapohjaisesti ja riittävän yleisellä ta-

solla arvioimaan laitteiden tämänhetkistä tilaa ja mahdollista jäljellä olevaa käyt-

töikää sekä sitä, millaisilla toimenpiteillä tätä voitaisiin tehokkaammin jatkossa seu-

rata tai jopa vaikuttaa käyttöikää pidentävästi. 

12.1 Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

Tutkimusmenetelmänä on muuttujien välisiä suhteita tarkastelevan kvantitatiivisen 

ja tapaustutkimuksen yhdistelmä, jonka lähdeaineistoa ovat aikaisemmat teoreetti-

set tutkimukset ja kirjallisuus sekä laitteistoihin ja olosuhteisiin liittyvä tieto. 

12.2 Työn rajaukset 

Työ rajataan käsittämään Kloorialkalitehtaan tasasuuntaajalaitteistot edelleen pai-

nottaen yhteen yksikköön ja sen tasasuuntaajamuuntajaan. Tämä siitä syystä, että 
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muuntaja on tasasuuntaajalaitteiston kallein komponentti. Öljyeristeisistä muunta-

jista on lisäksi melko paljon tutkimustietoa. Tasasuuntaajamuuntajista puolestaan 

tutkimustietoa tuntuu olevan vaikeasti löydettävissä. Muuntajia on Kemira Chemical-

sissa käytössä lukuisia vastaavankaltaisissa olosuhteissa, joten työn tulokset voivat 

hyvinkin olla sovellettavissa muihin vastaavanlaisiin muuntajiin nyt ja tulevaisuu-

dessa. Elinkaarivaihearvio antaa lisätietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi tutkimuk-

sessa koottu tieto tukee tasasuuntaajalaitteiden kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa.  

13 Nykytilan kuvaus 

Kloorialkalitehtaan tasasuuntaajayksiköt ovat jo ikääntyneitä, joskin käyttökuntoisia. 

Kuitenkin ikääntymisen tuomia vikamuotoja on kohdattu. Tasasuuntaajamuuntajille 

on suunniteltu toimenpiteitä, joilla olisi käyttövarmuutta ylläpitäviä ja mahdollisesti 

elinjaksoa pidentäviä vaikutuksia. Toimenpiteiden oikeinkohdistamiseksi ja oikein 

ajoittamiseksi tarvitaan monipuolisesti tietoa nykytilasta sekä käyttöolosuhteista.  Ar-

vio elinjaksovaiheesta olisi käyttökelpoinen tulevia toimia suunniteltaessa ja aikatau-

lutettaessa.  

13.1 Laitteisto ja tilat 

Kloorialkalitehtaalla on elektrolyysissä 3 rinnankytkettyä AEG:n toimittamaa tasa-

suuntaajayksikköä. 6- pulssisia dioditasasuuntaajia syöttävät Trafo-Unionin valmista-

mat kaksoistähteen kytketyt tasasuuntaajamuuntajat, joissa on myös käämikytki-

mellä varustetut säätömuuntajat. Portaaton säätö on toteutettu muuntajien ja tasa-

suuntaajien väliin asennetuilla viertokuristimilla. Yksiköt on toimitettu laitokselle uu-

sina, vuonna 1983, ennen tuotannon käynnistämistä. Ohjausjärjestelmät ovat analo-

giset ja pääosin alkuperäiset. Tasasuuntaajat ovat etäohjattavissa laitoksen valvo-

mosta. 

Tasasuuntaajat ja viertokuristimet sijaitsevat yhtenäisessä tasasuuntaajatilassa, joka 

on lämmitetty ja varustettu erillisellä ilmanvaihdolla. Tasasuuntaajat ovat pakote-

tuilla vesijäähdytyksillä (WFWF, Water Forced Water Forced) varustettuja ja niiden 

virtateitä (puolijohteet, AC -kiskostot ja viertokuristimet) jäähdyttää alhaisen sähkön 
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johtavuuden omaava de-ionisoitu vesikierto. De-ionisoitua vettä jäähdytetään putki-

lämmönvaihtimissa, joiden ensiöpuolella kiertää jäähdytysraakavesi, Saimaasta pum-

pattua järvivettä. Tasasuuntaajien jäähdytysraakaveden sekä de-ionisoidun jäähdy-

tysveden lämpötilaa mitataan. Lisäksi mitataan tasasuuntaajan syöttämä tasavirta DC 

-kiskosta. 

Tasasuuntaajamuuntajat on sijoitettu muuntajakohtaisiin palo-osastoituihin kammi-

oihin. Kammiot ovat lämmittämättömiä sääsuojia. Muuntajat ovat vapaasti, ilman-

kuivaimien kautta hengittäviä ja niiden paisuntasäilöt ovat jaettuja muuntajan ja kää-

mikytkimen osalta omiksi paisuntatiloiksi. Muuntajat ovat pakotetuilla vesijäähdytyk-

sillä (OFWF, Oil Forced Water Forced) varustettuja, muuntajaöljy kiertää niissä putki-

lämmönvaihtimen läpi ja jäähtyy. Vaihtimen ensiöpuolella kiertää Saimaasta pum-

pattu jäähdytysvesi. Tasasuuntaajamuuntajasta mitataan jatkuvasti virtaa, jäähdytys-

veden lämpötilaa sekä öljyn lämpötilaa. Muuntajissa on perinteiset suojalaitteet. 

13.2 Kunnossapito yleisesti 

Tasasuuntaajayksiköiden kunnossapitostrategia on aikaperusteinen ja perustuu val-

mistajien suosituksiin sekä aiempiin STM sähköturvallisuusmääräyksiin. Kunnossa-

pito-ohjelma on taulukoitu vuosikalenterimuotoon ja kunnossapitokutsut on luotu 

CMMS – järjestelmään (CMMS, Computer-aided Maintenance Management System). 

Kunnossapito on suoritettu pääasiassa omana työnä pois lukien erikoisosaamista 

vaativat toimenpiteet, kuten käämikytkinhuollot, muuntajien erikoismittaukset ja öl-

jynäyteanalyysit sekä tasasuuntaajien modifikaatioihin liittyvät toimenpiteet. Erikoi-

sempiin tai erikoisosaamista vaativiin tehtäviin on käytetty ulkopuolisia asiantunti-

joita. Tehdyt kunnossapitotoimet on dokumentoitu pöytäkirjoihin ja CMMS – järjes-

telmään. Kunnossapitohenkilöstö koostuu pääasiassa kokeneesta ja jo vuosia kyseis-

ten laitteiden kanssa työskennelleistä ammattilaisista. Käyttöhenkilöstö on myös 

pääosin kokenutta ja tottunut suorittamaan säännöllisiä päivittäisiä tarkastuskierrok-

sia laitteistoilla. Tavallisuudesta poikkeavat havainnot tai havaitut epäkohdat rapor-

toidaan kunnossapitohenkilöstölle CMMS -järjestelmän kautta tai akuutissa tilan-

teessa ottamalla suoraan yhteyttä kunnossapitoon. Tasasuuntaajayksiköt ovat toimi-

neet luotettavasti jo useamman vuosikymmenen ajan eikä isoja vaurioita ole tois-

taiseksi kohdattu. Tästä huolimatta on kuitenkin havaittu merkkejä ja konkreettisia 



65 
 

 

tosiasioita tasasuuntaajayksiköiden vanhenemisesta. Tasasuuntaajayksiköiden kun-

nossapidettävyys asettaa haasteita kunnossapito-organisaatiolle. 

13.3 Ohjausjärjestelmän nykytilan arviointi 

Tasasuuntaajien ohjausjärjestelmällä on ollut hyvä käyttövarmuus. Ohjausjärjestel-

män alkuperäinen valmistaja on kuitenkin ilmoittanut, ettei voi enää taata tukea ky-

seiselle järjestelmälle. Toistaiseksi olemassaolevalla varaosavarastolla on selvitty 

akuuteista korjaustarpeista. Selviytymistä on tukenut hyvätasoinen, joskin alkuperäi-

nen, dokumentaatio. Ohjausjärjestelmälle on suoritettu aikaperusteisesti tarkastuk-

sia, joissa oikea toiminta on varmistettu ja mahdolliset viat korjattu. 

15.3.1 Ohjausjärjestelmässä havaitut vikamuodot  

Ohjausjärjestelmän kunnossapitotarkastuksissa on havaittu poikkeamaa asetusarvon 

ja oloarvon välillä eikä säätö ole ollut tasainen. Näiden on arveltu johtuvan kompo-

nenttien ominaisuuksien muuttumisesta elinjakson aikana, mikä on johtanut säätäjän 

parametrien muuttumiseen sekä mittauksen takaisinkytkennän vääristymiseen. Sää-

töä on viritetty poikkeaman minimoimiseksi, mutta muutos ei aina ole ollut pysyvä. 

Joskus ohjausjärjestelmän komponentteja on rikkoontunut voimakkaan ilmastollisen 

ylijännitteen eli ukkosen aiheuttamana. 

15.3.2 Ohjausjärjestelmän kunnossapidettävyys 

Tasasuuntaajan ohjausvirta on tarkastettu ja todettu moitteettomasti toimivaksi. Vir-

ran takaisinkytkentä on todettu epätäydelliseksi, mutta toiminnan kannalta riittävän 

hyväksi. Ohjausjännitteiden sekä säätövirran sytytyspulssien on mittauksin todettu 

olevan kunnossa. Transduktori- eli viertokuristinvirtojen ja niiden napaisuuksien on 

yhtä lailla todettu olevan kunnossa. Tasasuuntaajakohtaisen tasavirtamittauksen on 

kalibroidulla mittalaitteella todettu toimivan suunnitellusti.   

Järjestelmän kaikkia varaosia ei enää ole saatavilla. Myöskään kaikkia järjestelmän 

komponentteja ei enää ole saatavilla, joten korjaaminen ei aina tule kyseeseen. Tar-

vittavat ohjausjärjestelmän analogiatekniikan osaajat ovat digitaalisen teknologian 
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yleistyessä hupenemassa, ja toisinaan on kutsuttu asiantuntijoita ulkomailta, kun asi-

antuntemus tehtaalla ei ole ollut riittävää tai tarvittava osaaminen ei ole ollut saata-

villa lähempää. 

13.4 Tasasuuntaajan nykytilan arviointi 

Tasasuuntaajia on käytetty pääasiassa alle nimellisvirran vuosia. Viime aikoina, tuo-

tantomäärien kasvaessa, on kuormitusta kuitenkin ollut tarpeen nostaa aiemmasta 

tasosta. Tasasuuntaajien tasainen virranjakauma on pyritty varmistamaan ja huonot 

sulakkeet paikallistamaan, muun muassa lämpökuvaamalla säännöllisesti, suoritta-

malla sulakkeiden ylimenovastusmittauksia sekä tarkastamalla virtatiet ja niiden lii-

tokset aikaperusteisesti. Huonokuntoiset komponentit on pyritty uusimaan. Jäähdy-

tysjärjestelmän toimintaa on seurattu lämpötilamittauksista ja lämmönvaihtimien 

puhtaus on varmistettu syöttämällä jäähdytysraakaveden joukkoon lämpimän veden 

aikaan pieni määrä kasvustoa estävää kemikaalia (NaClO). De-ionisoidun jäähdytysve-

den piiristä, joka on suljettu kierto, on otettu johtokykynäytteitä aikaperusteisesti. 

Tällä on varmistettu, ettei järjestelmään synny oikosulkua vesipiirin kautta. 

15.4.1 Tasasuuntaajassa havaitut vikamuodot. 

Tasasuuntaajien teho-osien kunnossapitotarkastuksilla on lämpökuvaamalla havaittu 

epätasaista lämmönjakautumista sekä lähitarkastuksilla huonokuntoisia diodien vir-

tajohtimia. Teho-osassa on havaittu tärinää, joka voimistuu kuormituksen kasvaessa. 

Tämä on johtanut virtateiden liitosten sekä tukirakenteiden löystymiseen. Lisäksi dio-

disulakkeiden kiinnityskorvakkeita on katkennut tärinän seurauksena. Sulakevalvon-

nan mikrokytkimiä on rikkoontunut tärinän ja lämpötilan vaikutuksesta. Tasasuuntaa-

jan sisällä on kunnossapitotarkastuksilla havaittu metallipölyä. 

 

Kuvio 31. Erittäin huonokuntoinen diodin virtajohdin. 
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Tärinälähteen paikallistamiseksi on suoritettu kunnonvalvontamittauksia, mutta var-

sinaista lähdettä ei ole pystytty paikantamaan. Tärinää on havaittu sekä tasasuuntaa-

jassa että tasasuuntaajamuuntajalla. Tärinää esiintyy verkkotaajuudella sekä sen ker-

rannaisina, mikä on tasasuuntaajilla luonnollista (perusaalto ja harmooniset yliaallot), 

mutta myös verkkotaajuuden ja sen kerrannaisten välitaajuuksilla (esimerkiksi 25Hz, 

75Hz, 125Hz jne.). 

 

Kuvio 32. Värähtelymittauksilla on havaittavissa välitaajuuksia. (Valmet Automation. 
2018, 3). 

13.4.2 Tasasuuntaajan kunnossapidettävyys 

Tasasuuntaajalle on suoritettu aikaperusteisesti tarkastushuoltoja, joissa komponent-

tien kuntoa tarkastellaan silmämääräisesti ja mittauksin. Tämän toteuttamista on 

edesauttanut tasasuuntaajan rakenne, jossa teho-osan komponentit ovat olleet hel-

posti saavutettavissa, ilman erikoisjärjestelyjä. Hankalaksi visuaalisen kunnonvalvon-

nan näkökulmasta on koettu puolijohteiden virtateiden suojasukat. Tarkastushuolto-

jen yhteydessä puolijohteiden, sulakkeiden, virtateiden ja tukirakenteiden sekä syöt-

tävien kiskojen pulttien kireydet on tarkastettu ja tarvittaessa kiristetty. Tarkastus-

huoltojen yhteydessä tasasuuntaajan suojalaitteet on koestettu. De-ionisoidun veden 

piiri on puhdistettu aika-ajoin. 

Tasasuuntaajan teho-osan komponentteja löytyy varaosina (puolijohteet, sulakkeet, 

valvontamikrot yms.), mutta alkuperäisiä ei enää valmisteta. Puolijohde- ja sulakeval-

mistajilta löytyy korvaavia tuotteita, mutta spesifikaatiot riittävästi täyttävien korvaa-

vien teho-osan komponenttien oikea valinta voi olla kunnossapidolle haasteellista il-

man OEM valmistajan tukea (OEM, Original Equipment Manufacturer). Kyseisillä 
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komponenteilla on helposti kuukausien toimitusaika. Joillakin tasasuuntaajan kom-

ponenteilla on pitkä toimitusaika erävalmistuksesta johtuen. Joitakin tasasuuntaajan 

valvontainstrumentteja ei enää ole saatavilla lainkaan. 

13.4.3 Tasasuuntaajan nykytilaa tarkentavat toimenpiteet 

Tasasuuntaajalle on nykytilan tarkentamiseksi ja toimintakunnon varmistamiseksi uu-

sittu teho-osan komponentit, diodit ja sulakkeet. Virtateiden liitospinnat on puhdis-

tettu huolellisesti ja kaikki komponentit kiristetty ohjearvoihin. Komponenttiuusin-

nan yhteydessä on komponentit havaittu osin huonokuntoisiksi. Tasasuuntaajan suo-

jalaitteet on koestettu huollon yhteydessä ja todettu toimiviksi. Tasasuuntaajan run-

korakenteiden ja virtateiden kireydet on tarkastettu. Tasasuuntaajan de-ionisoitu ve-

sipiiri on jäähdytystehon varmistamiseksi pesty puhtaaksi siihen tarkoitetulla pesuai-

neella. 

 

Kuvio 33. Teho-osan komponenttiuusintaa. 

13.5 Tasasuuntaajamuuntajan nykytilan arviointi 

Tasasuuntaajamuuntajat ovat toimineet hyvin ja luotettavasti. Muuntajille on suori-

tettu aikaperusteisesti kunnossapitotarkastuksia, jossa muuntajan varusteet ja suoja-

laitteet koestetaan ja mahdolliset puutteet korjataan. Muuntajan eristeöljystä on 

otettu näytteitä analysoitavaksi aikaperusteisesti tai tarvittaessa. Muuntajan käämi-
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kytkin on huollettu aikaperusteisesti, koska huoltotarve on täyttynyt aiemmin aikape-

rusteisesti kuin toimintakertojen lukumäärän liipaisemana. Muuntajan jäähdytyksen 

lämmönvaihtimen vesipuoli on puhdistettu aikaperusteisesti tehokkaan jäähdytyksen 

varmistamiseksi. Muuntajaöljyjen lämpötilat eivät ole olleet korkeita ja lämpötilamit-

tausten perusteella jäähdytaso on ollut riittävä. 

15.5.1 Tasasuuntaajamuuntajassa havaitut vikamuodot 

Tasasuuntaajamuuntajissa on kunnossapitotarkastuksilla havaittu vähäisiä öljyvuo-

toja. Toisinaan tasasuuntaajamuuntajien suojalaitteiden toiminnassa on kunnossapi-

totarkastusten yhteydessä havaittu puutteita. Lisäksi yhden tasasuuntaajamuuntajan 

yhteydessä on havaittu voimakkaampaa tärinää. Muuntajaöljyjen jäähdytyskiertojen 

pumpuissa on aika-ajoin havaittu laakerivikaindikaatioita. Muuntajaöljyissä on labo-

ratorioanalyysien perusteella ollut standardit ylittäviä kosteuspitoisuuksia. Aiemmin 

on tavattu myös kohentuneita, tarkkailuraja-arvoja ylittäviä hiilimonoksidi- (CO) ja 

kohonneita hiilidioksidipitoisuuksia (CO2). Lisäksi muuntajaöljyjen ominaisuudet ovat 

heikentyneet eivätkä kaikilta ominaisuuksiltaan täytä hyvälle muuntajaöljylle asetet-

tuja standardivaatimuksia. Visuaalisesti tarkasteltuna muuntajaöljyt ovat muuttuneet 

hyvin tummiksi ja niissä on ollut havaittavissa liettymistä. Tasasuuntaajamuuntajan 

käämiresistanssimittauksissa on havaittu käämikytkimen karkeavalitsimen kosketti-

mien vastinpareissa vähäistä hiiltymistä. 

15.5.2 Tasasuuntaajamuuntajan kunnossapidettävyys 

Muuntajille tehtaalla suoritettava normaali peruskunnossapito on suoritettu oman 

henkilöstön toimesta. Erikoisosaamista vaativat tehtävät, kuten käämikytkinhuollot 

on toteutettu ulkoisena palveluna. Muuntajille on suoritettu kuntoa varmistavia mit-

tauksia (eristysvastus, käämien tasavirtavastus, muuntosuhde) omasta tai palvelun-

tarjoajan toimesta. Muuntajan rakenteissa olevaa ja ilmankuivaimien kautta kulkeu-

tuvaa kosteutta on kyetty poistamaan käynninaikaisella muuntajaöljyn alipaine-

höyrystyksellä.  
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Avaavia muuntajahuoltoja ei ole järkevää eikä kaikin osin mahdollista (muuntajan ak-

tiiviosan kuivaus, nostomahdollisuudet yms.) suorittaa tehtaalla. Tällaisia toimia var-

ten löytyy maasta kaksi varteenotettavaa korjaamoa. Avaavissa huoltotarpeissa tu-

keudutaan palveluntarjoajiin. 

Muuntajaöljyissä ei ole havaitsemisrajan ylittäviä pitoisuuksia syöpävaaralliseksi luo-

kiteltuja PCB -yhdisteitä (PCB, Polykloorattu bifenyyli). Tämä mahdollistaa osaltaan 

turvalliset kunnossapitotoimet ja mahdollisten jäteöljyjen normaalin käsittelyn. 

Muuntajien valmistajaa (Trafo-Union) ei enää ole olemassa, mutta kunnossapitoa tu-

kee alkuperäinen ja hyvätasoinen tehdasdokumentaatio. Mahdolliseen muuntajan 

suunnittelurakenteeseen liittyviä kysymyksiä, joita ei dokumentaatiosta löydy, ei 

voida enää varmentaa. Käämikytkimen valmistaja on edelleen olemassa ja on kyke-

nevä toimittamaan käämikytkimelle varaosia ja huoltopalveluita. Kaikkia osia ei kui-

tenkaan enää ole saatavilla. Varaosina on tiettyjä muuntajan varusteita, suojalaitteita 

ja niiden komponentteja sekä esimerkiksi öljyn jäähdytyskierron pumppu. 

Yleisesti ottaen muuntajien kunnossapidettävyys on hyvä. Peruskunnossapitoon ja 

kunnossapitotarkastuksiin löytyy omaa osaamista. Ulkopuolisia tukipalveluita on saa-

tavilla ja muuntajan käämikytkimen, jossa on ainoat liikkuvat osat, huoltoihin löytyy 

edelleen OEM -tuki. Haasteina kunnossapidettävyydelle voitaneen pitää oman orga-

nisaation resurssien riittävyyttä sekä tiettyjen varaosien saatavuutta. 

15.5.3 Tasasuuntaajamuuntajan nykytilaa tarkentavat toimenpiteet 

Tasasuuntaajamuuntajalle on tehty nykytilan tarkentamiseksi avaava perushuolto, 

jossa muuntajan käämit ja tukirakenteet kiristettiin. Huollossa käämikytkimen kar-

keavalitsimen kaikki koskettimet ja hienovalitsimen liikkuvat koskettimet, käämikytki-

mien tiivisteet sekä kiristysvanteet on vaihdettu uusiin. Lisäksi on toteutettu käämi-

kytkinvalmistajan suosittelemat modifikaatiot. Muuntajan apulaitteet on huollettu ja 

kaasurele uusittu. Muuntajahuollon yhteydessä on havaittu löystyneitä säätökäämin 

kiristyspultteja, jotka on kiristetty. Lisäksi on havaittu löystyneet yläjänniteläpiviennin 

liitosjohdin ja muuntajan maadoitusjohtimia, jotka on kiristetty. Muuntajan aktiivi-

osan on todettu olevan hyvin tumman öljyn likaama. Aktiiviosa on pesty puhtaalla 
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muuntajaöljyllä. Muuntajan paperieristeet on todettu visuaalisesti ikääntyneiksi. Pa-

perieristeistä on otettu näytteet ja tehty DP -analyysit (2 kpl), jotka olivat 350 ja 410. 

Suoritetun huollon jälkeisten mittausten perusteella ei todettu epäkohtia muuntajan 

kytkennöissä, liitoksissa tai eristeissä. Muuntaja todettiin sähköisten mittausten pe-

rusteella käyttökuntoiseksi. (Infratek Finland Oy. 2018). 

14 Elinjaksovaiheen arviointi 

Tasasuuntaajan ohjausjärjestelmän varaosien ja tuen saatavuuden puute itsessään 

ilmaisee elinjakson olevan lopussa. Yhteen tasasuuntaajista on uusittu teho-osan 

komponentit; sulakkeet ja diodit, joiden luontainen käyttöikä on pitkä ja komponen-

tit ovat elinjaksonsa alkuvaiheessa. Kuitenkin muihin ympäröiviin komponentteihin ja 

rakenteisiin kohdistuu edelleen epäilys käyttövarmuudesta. 

Yhdessä tasasuuntaajamuuntajassa on uudet eristeöljyt. Muuntajan suojalaitteet on 

huollettu tai uusittu. Käämikytkin on huollettu, tiivisteet uusittu ja huonokuntoiset 

koskettimet vaihdettu. Muuntaja on sähköisesti todettu käyttökuntoiseksi ja eriste-

paperinäytteiden polymerisaatioastetta kuvaavat DP -luvut (350 ja 410) osoittavat 

aiemmin esitettyjen teorioiden perusteella vielä jäljellä olevaa termistä käyttöikää. 

14.1 Elinjaksovaiheen arvioinnin mittaustietoa 

Ennen huoltoja ja niiden jälkeen kerättiin yksiköistä saatavilla olevaa mittaustietoa, 

jota voitaisiin elinjaksovaiheen ja huoltotoimien vaikuttavuuksien arvioimiseksi ver-

tailla keskenään. Vertailtavuutta helpottaa tasainen prosessin ajomalli, joka merkit-

see tasasuuntaajayksiköiden tasaista kuormitusta ja lämpötiloja. Mittaustietoa kerät-

tiin muun muassa muuntajan öljyn lämpötilasta, ensiövirrasta, pätö- ja loistehosta, 

tasasuuntaajan tasavirrasta sekä jäähdytysraakaveden lämpötilasta. Tietokantojen 

mittaustietoa voitiin hyödyntää noin kahdelta vuodelta ennen nykytilatietoa tarken-

tavia toimenpiteitä ja noin puolen vuoden ajalta toimien jälkeen.  

Huollon jälkeen tehtiin muuntajaöljyanalyysejä, joilla selvitettiin öljyyn liuenneiden 

kaasujen pitoisuus, kosteuspitoisuus ja läpilyöntijännite. Tällä varmistettiin, ettei 

muuntajassa ole toimenpiteiden jälkeen normaalista poikkeavaa kaasunkehitystä, 

korkeaa kosteuspitoisuutta tai alhaista öljyn sähköistä eristävyyttä. Muuntajaöljy 
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täytti hyvälle muuntajaöljylle asetetut standardikriteerit eikä normaalista poikkeavaa 

kaasunkehitystä ilmennyt. 

16.1.1 Tasasuuntaajamuuntajan jäähdytys 

Mittausdatana käytettiin 10 minuutin keskiarvojen keskiarvoja. Mittausten vertai-

luajanjaksoiksi valittiin 1.8.-30.9. vuosilta 2015 ja 2016 sekä korjauksen jälkeen 2018 

eli lämpimien vesien ajanjaksot. Vertailun ehdoiksi otettiin muun kuin jäähdytysraa-

kaveden lämpötilan osalta seuraavat;  

1. Öljyn lämpötila alle 56°C, millä haluttiin sulkea pois mahdollinen öljynkäsittelyjakso, 
jolloin muuntajan lämpötilaa tietoisesti nostetaan veden siirtymiseksi eriste- ja tuki-
rakenteista öljyyn 

2. Tasavirta on suurempi tai yhtä suuri kuin 30kA ja yhtä suuri tai pienempi kuin 34kA, 
jolla haluttiin varmentaa vertailtavuutta 

 

Vertailujaksovuosilta oli 10 minuutin keskiarvonäytteitä käytettävissä 8784 kpl kulta-

kin. Vertailuehdot huomioivat ajanjakson keskiarvot koostettiin taulukkoon 7, josta 

voidaan nähdä muuntajan öljyn lämpötilan olevan huollon jälkeen (2018) vertailu-

vuosien lämpötiloja alhaisempia, vaikka muuntajan teho ja ensiövirta on ollut suu-

rempi. Huomionarvoista on myös, että jäähdytysraakaveden lämpötila on ollut ver-

tailuvuosia korkeampi. 

Taulukko 7. Vertailutietoa ennen huoltoa ja sen jälkeen. 

 

Vertailun vuoksi otettiin vielä vuoden 2016 ja 2018 ajanjaksoilta tilanne, jossa jäähdy-

tysraakaveden lämpötila on suurempi tai yhtä suuri kuin 16°C ja yhtä suuri tai pie-

nempi kuin 18°C. Tämän tilanteen keskiarvot ovat koostettuna taulukossa 8. 
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Tiedonkeruun perusteella nähdään öljyn lämpötilan pysyvän huomattavasti alhai-

sempana, vaikka muuntajan teho ja virta ovat huollon jälkeen suurempia kuin vertai-

luvuonna. Vertailumittausten jäähdytysraakavesi on kuitenkin ollut huoltoa edeltä-

vänä vuonna lämpimämpää. 

Taulukko 8. Vertailutietoa ennen huoltoa ja sen jälkeen, kun lisäehtona jäähdytysraa-

kavesi 16-18°C. 

 

Muuntajaöljyn lämpötilan voidaan laskea olleen muuntajahuollon jälkeen, uusilla 

muuntajaöljyillä, vuoden 2015 vertailujaksoa suhteellisesti 9,8% viileämpää ja vuo-

den 2016 vertailujaksoon nähden suhteellisesti 17,7% viileämpää. Vastaavasti jääh-

dytysraakavesi oli vuoden 2015 vertailuajanjaksolla 1,5% vuoden 2018 ajanjaksoa vii-

leämpää ja vuoden 2016 vertailuajanjaksolla 4,1% vuoden 2018 ajanjaksoa viileäm-

pää. Muuntajan pätöteho oli vertailuvuoteen 2018 nähden suhteellisesti 5,3% pie-

nempi vuonna 2015 ja 8,3% pienempi vuonna 2016. 

16.1.2 Tasasuuntaajamuuntajan eristepaperi 

Teollisuudessa elinjakson loppumiskriteerinä pidetään eristepaperin heikkenemistä 

lämmön ja muiden aiemmin kuvattujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta (pyrolyysi). Tä-

män määrittämiseksi tarvittaisi siis tieto kuuman pisteen lämpötilasta, jota ei usein-

kaan vanhemmilla muuntajilla, joissa ei ole luotettavaa käämin lämpötilan mittausta 

(esimerkiksi optinen kuitu käämissä), tiedetä. Jäljellä oleva eristeen terminen käyt-

töikä voidaan arvioida polymerisaatioastetta kuvaavan DP -luvun kautta olettaen, 

että käyttöolosuhteet jatkuvat samankaltaisina, kuten luvussa 13.3 on kuvattu; 

1

𝐷𝑃𝑡
−

1

𝐷𝑃0
= 𝑘𝑡 
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Olettaen, että uuden eristepaperin DP -luku on ollut 1000 ja loppuun käytetyn eriste-

paperin DP -luku on 200, sekä nykyhetken analysoitu huonoin DP -luku on 350 tai 410 

ja kulunut aika 35 vuotta, voidaan laskea jäljellä olevaksi eristeen termiseksi käyt-

töiäksi noin 40 vuotta. Vertailuarvoina termiseksi jäljellä olevaksi käyttöiäksi DP -lu-

vusta 410 laskettuna saadaan noin 62 vuotta. 

Taulukko 9. DP -luvusta arvioitu jäljellä oleva eristeen terminen käyttöikä.

 

Kloorialkalitehtaan muuntajan öljyyn liuenneen hapen määrä on vaihdellut viime 

vuosina laboratorioanalyysien mukaan 16-20 ml/l, joka siis vastaa 16000-20000ppm. 

(Eurofins. 2017). Olisi erittäin tärkeää pitää happitasot alhaisina, jotta vanheneminen 

ei pääsisi kiihtymään. Muuntajan eristeöljyn furfuraalipitoisuudeksi on mitattu 

0,68mg/l (0,68ppm). Furfuraalipitoisuuden suositus on <1,7mg/l. 

DP -luvun alenemista kuvaamaan voidaan vertailuna käyttää erästä toista Joutsenon 

tehtaalla (ei kloorialkalitehtaalla) käytössä ollutta tasasuuntaajamuuntajaa. Muunta-

jasta oli otettu perushuollon yhteydessä vuonna 2015 paperinäytteet (2 kpl), joiden 

DP -luvuiksi analysoitiin 210 ja 230. (Ramboll Finland Oy. 2015). Muuntajat olivat ol-

leet käytössä 39 vuotta tutkimishetkellä. Aiemmin esitetyn perusteella ja samoin ole-

tuksin muuntajan termistä käyttöikää olisi jäljellä noin 2,5 vuotta (DP 210) tai noin 

7,5 vuotta (DP 230). 

Taulukko 10. Esimerkki tehtaan eräästä toisesta yksiköstä (ei kloorialkalitehtaalta). 

 

Vertailuesimerkin muuntajan öljyyn liuenneen hapen määrä oli vaihdellut viime vuo-

sina laboratorioanalyysien mukaan 19-24 ml/l, joka vastaa 19000-24000ppm. (Ram-

boll. 2015). Muuntajan eristeöljyn furfuraalipitoisuudeksi on mitattu 1,50mg/l 

(1,50ppm). 
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14.2 Elinjaksovaiheen arvioinnin epävarmuustekijät 

Elinjaksovaiheen ja toimenpiteiden vaikuttavuuksien arviointiin liittyy useita epävar-

muuksia. Teollisuudessa elinjakson loppumiskriteerinä on pidetty eristepaperin hek-

kenemistä lämmön ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Näistä lämpötilaa pide-

tään merkittävimpänä tekijänä. Tarkastelussa olleesta muuntajasta puuttui käämin 

lämpötilamittaus, jolla kuuman pisteen lämpötila olisi ollut tarkemmin määritettä-

vissä. Näin ollen tässä työssä on sovellettu yksinkertaistettua vanhenemisnopeusteki-

jään perustuvaa mallia, jossa oletetaan vanhenemisen jatkuvan samanlaisena jat-

kossa. Huomioitavaa on, ettei paperieristeiden DP -analyysinäytteet välttämättä ole 

kuumimmasta pisteestä, jossa paperieristeen heikkeneminen olisi suurinta. Lisäksi 

muuntajaöljyn uusinnan vaikutukset muuntajan jäähdytykseen jäävät epävarmoiksi, 

koska vertailussa ei ollut käytettävissä jäähdytysveden syöttöpainetta ja virtaamaa 

tai muuntajan lämmönvaihtimen sisäänmenon ja ulostulon lämpötilaa. Oletus on kui-

tenkin, että muuntajan jäähdytysjärjestelmää on ajettu kuten aiemminkin. 

Vanhenemisnopeustekijän merkitys elinjaksovaiheen määrittämisessä on merkittävä. 

Tästä syystä olisi tärkeää ymmärtää, että kaikki muutokset muuntajan jäähdytyk-

sessä, kuormituksessa ja öljyn kunnossa, yhdessä ja erikseen, vaikuttavat muuntajan 

vanhenemisnopeuteen. Erityisesti tilanteet, joissa jäähdytysvesi on hyvin kylmää, ym-

päristön lämpötila alhainen ja muuntajan kuormitus kevyttä, saatetaan muuntajan 

vanhenemista kiihdyttää kuuman pisteen lämpötilan kannalta liian vähäisellä jäähdy-

tyksellä. Koska ympäristön lämpötila, öljyn kunto, kuormitushistoria ja suunnittelupa-

rametrit ovat kaikki oleellisia tietoja määritettäessä jäljellä olevaa tai päätöksessä 

olevaa käyttöikää, on mahdollista, että muuntajan vanheneminen kiihtyy elinjakson 

loppupuolella esimerkiksi öljyn kunnon heikentyessä, vaikka muuntajan lämpötilain-

dikaattorit muuta osoittaisivat. Vertailuesimerkki toisesta tehtaalla käytössä olleesta 

muuntajasta (ei kloorialkalitehtaalla) kuvaa tätä ilmiötä. 

Epävarmuutta lisää tosiasia, että muuntajassa voi tapahtua merkittävä poikkeama, 

joka nopeasti laskee muuntajan eristepaperin polymerisaatioastetta ja nostaa vikaan-

tumistodennäköisyyttä porrasmaisesti, kuten kuvio 30 havainnollistaa. Tällaisia ta-
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pahtumia voisivat olla esimerkiksi ylikuumeneminen, merkittävä jäähdytyksen heik-

keneminen, kytkentätransientti tai ilmastollinen ylijännite eli lämpötilalle tai mekaa-

nisille voimille altistuva eristepaperi.  

Paperieristeen vanhenemisarviointia voidaan kehittää mittaamalla säännöllisesti 

muuntajaöljyn furfuraalia (2-furaldehyde, 2-FAL). Kyseinen menettely on täydentävä, 

epäsuora tapa arvioida eristeen DP -lukua. Furfuraali on yksi päätuotteista, joita va-

pautuu kaiken muuntajan sisäisten selluloosaa sisältävien rakenteiden heikentyessä. 

Lisäksi uudempiin muuntajiin, joissa on käämin kuuman pisteen (hotspot) -lämpötilan 

mittaus, olisi mahdollista soveltaa IEC standardin mallia, joka on oikeampi lämpökäsi-

tellyn eristepaperin ollessa kyseessä. Koska lämpötilajakauma ei ole muuntajassa ta-

sainen, kohdistuu suurin heikkeneminen sinne, missä on kuumin lämpötila. 

15 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Tässä työssä on käsitelty paitsi Joutsenon kloorialkalitehtaan historiaa, prosesseja, ja 

käytettävää elektrolyysiteknologiaa, erityisesti myös elektrolyysivirtaa tasasuuntaa-

via laitteistoja sekä niiden käyttöolosuhteita, kunnossapitoa ja elinjaksovaihetta. Teo-

ria- ja analyysitiedon perusteella on arvioitu laitteiden elinjaksovaihetta, josta voi-

daan edelleen arvioida esimerkiksi investointitarpeita tulevina vuosina. Lisäksi on ku-

vattu keinoja ja menetelmiä, joilla elinjaksoa voitaisiin hallita järjestelmällisesti nyky-

hetkessä ja tulevaisuudessa. Tässä luvussa tuodaan esiin johtopäätöksiä sekä toimen-

pide-ehdotuksia. Luvun lopun taulukossa 11 on toimenpide-ehdotuksia myös listat-

tuna aihepiirin mukaisiin ryhmiin.  

15.1 Elinkaaren- ja vanhentuneisuuden hallinta 

Tasasuuntaajayksiköiden elinjakso alkaa suunnitteluvaiheella. Tässä yhteydessä olisi 

edullista laatia myös elinkaarenhallintastrategia, jota on mahdollista täydentää ja tar-

kentaa suunnittelun edetessä. Elinkaarenhallintastrategian tulisi huomioida kompo-

nenttitason vanhentuneisuudenhallinnan menettelyt. Tämä on tärkeää, koska vara-

osien saatavuus ja käyttökelpoisuus liittyvät riskinhallintamielessä suoraan sekä käy-

tettävyyteen että kunnossapidettävyyteen. Näin tulisi lisäksi huomioitua odotetta-



77 
 

 

vissa olevat uudelleensuunnittelu- ja revisiotarpeet ainakin säännöllisenä arviointi-

menettelynä koko eliniän ajan. Edellä mainittujen toteuttamista tukemaan voisi olla 

edullista standardoida laitekantoja ja konstruktioita. Varsinkin, jos laitteistoja hanki-

taan useita lyhyenä ajanjaksona. Tämän heikkous voi olla laitetoimittajavaihtoehto-

jen kaventuminen sekä kilpailutusaseman muuttuminen. Kilpailutuksessa voisi kui-

tenkin hyödyntää suurempien kokonaisuuksien volyymietua (hinta-, projektointi-, 

suunnittelu-, koulutushyödyt yms.) pidemmällä aikajänteellä esimerkiksi erilaisten 

kannustimien kautta. Hankintojen yhdistäminen (tehdas- ja laitostasolla) ja valitun 

konseptin hyödyntäminen yhtenäisesti laajemmin voisi tuoda hallittavuutta. 

Tasasuuntaajamuuntajan suunnittelun tiedetään olevan huomattavasti normaalia ja-

keluverkon muuntajaa haastavampaa. Onkin tärkeää valita muuntajatoimittaja huo-

lellisesti ongelmien välttämiseksi. Osaava suunnittelija kykenee huomioimaan ja hal-

litsemaan harmoonisten virtojen aiheuttamat lämpenemät sekä haja- ja pyörrevirta-

häviöt riittävän kattavasti. Edellä mainittujen laiminlyönti ei välttämättä paljastu en-

simmäisten käyttövuosien aikana vaan voi ilmetä vuosien jälkeen epäedullisella ta-

valla. 

15.2 Kunnossapitostrategia 

Joutsenon tehtaalla on lukuisia eri-ikäisiä ja eri teknologioilla varustettuja tasasuun-

taajaayksiköitä. On ilmeistä, ettei kaikille ole olemassa yhtä sopivaa kunnossapi-

tostrategiaa. Tähän saakka toteutettu aikaperusteinen kunnossapito ei oletettavasti 

ole paras mahdollinen tai kustannustehokkain kaikille laiteyksiköille. Uudemmissa 

laitteissa on kattavammin jatkuvatoimisia kunnonvalvonnan laitteita tai valmiuksia 

niihin ja itsediagnostiikkainformaatiota on paremmin saatavilla. Kunnossapidon opti-

mointia kuntoon perustuen voisi näiden kohdalla kehittää.  

Kunnossapitostrategiaa ei tulisi kopioida yksiköltä toiselle sellaisenaan vaan sisältö ja 

perusteet tulee ymmärtää. Ollakseen soveltuva, valitun strategian tulee sopia lait-

teistolle sen kunto huomioiden, ja käyttöolosuhteisiin sekä kunnossapito-organisaa-

tiolle ja sen kompetensseihin. 
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Vanhemmalle laitekannalle toteutettu aikaperusteinen kunnossapito voi olla tänä 

päivänä riittämätöntä. Elektrokemianlaitosten huolestuttava kunnossapitotrendi, liit-

tyen laitteistotuntemuksen ja kunnossapitoresurssien vähenemiseen tehtailla tai toi-

saalle kohdentamiseen, lisäävät kunnossapitostrategian soveltuvuuteen liittyviä ris-

kejä. Olisikin hyvä suorittaa kaikille vanhemmille yksiköille järjestelmällinen kunnon-

arviointi, joka perustuisi teknisiin diagnooseihin ja analyyseihin sekä käyttö- ja vika-

historiaan. Luotettavuuskeskeinen omaisuudenhallinnan menettely voisi tulla kysee-

seen. Yksikkö tai -prosessitasoinen (jos laitteisto on samanlaista ja samanikäistä) lait-

teiston kriittisyys- ja vikavaikutusanalyysi (FMEA) lisäisi ymmärrystä laitteiston vika-

muodoista ja niiden vaikutuksista. Saatuja tuloksia voitaisiin hyödyntää tarkastelta-

essa laitteiston kunnossapitostrategian ajantasaisuutta ja optimointitarvetta kun-

toon, kriittisyyteen tai molempiin perustaen, varaosasaatavuus huomioiden. Kysei-

sillä toimilla lisättäisi lisäksi mielestäni käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön osaamista 

ja riippuvuussuhteiden ymmärrystä. Kunnes edellämainittujen toimien kautta tarken-

nettu kunnossapitostrategia on olemassa, voisi olla hyvä soveltaa vanhemmille tasa-

suuntaajayksiköille tihennettyä kunnossapitostrategiaa. 

15.3 Elinjaksotilanne 

16.3.1 Ohjausjärjestelmä 

Ohjausjärjestelmän kunnossapidettävyys on yleisesti heikentynyt. Tämä johtuu vara-

osasaatavuuden, asiantuntijapalveluiden sekä valmistajatuen heikkenemisestä tai 

päättymisestä. Ohjausjärjestelmän voidaan edellisten perusteella arvioida olevan 

elinjaksonsa päässä ja uusinnan tarpeessa. Jatkamalla käyttöä pidempään on toden-

näköistä, että käyttövarmuusriski kasvaa.  

Ohjausjärjestelmän mahdollisen korvausinvestoinnin yhteydessä olisi suositeltavaa, 

että käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö osallistuvat konseptointi- ja suunnitteluvai-

heesta alkaen hankkeeseen. Näin varmistetaan, että kaikki tarpeelliset toiminnot on 

sisällytetty sekä käyttäjien että kunnossapitäjien näkökulmasta ja että kunnossapi-

tostrategian toteuttaminen sekä edelleen kehittäminen ovat elinkaaren aikana mah-

dollisia organisaation toimesta. 
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Nykyaikainen digitaalinen ohjaus- ja säätöjärjestelmä toisi tarkkuutta ja immuuniutta 

ulkoisille häiriöille. Lisäksi itsediagnostiikka ja saatavilla oleva informaatio olisi pa-

remmin saavutettavissa. Nykyaikaisesta ohjausjärjestelmästä saatavien tietojen pe-

rusteella olisi mahdollisesti havaittu säätöön liittyvät muutokset. Ohjausjärjestelmän 

uusimisen myötä saatavissa olevan tuen taso (etä- ja kenttätuki) olisi kattavampaa. 

Korvausinvestointien yhteydessä ukkos- ja salamasuojauksen parantaminen olisi tar-

peellista, ja nykystandardit edellyttävätkin aiempaa kattavampaa ylijännitesuojausta.  

16.3.2 Tasasuuntaaja 

Tasasuuntaajia on käytetty vuosia selvästi alle nimelliskuormien, mikä todennäköi-

sesti on pitänyt niiden luotettavuuden korkealla tasolla suhteessa elektrokemianteol-

lisuuden tasasuuntaajille tyypillisiin elinaikoihin. Ilmenneet vikamuodot, niiden vaka-

vuusaste sekä varaosien heikko saatavuus asettaa kunnossapidettävyyden koetuk-

selle. Teho-osan komponenttien (puolijohteet ja sulakkeet) suuri määrä sekä vanhen-

tuneisuustilanne aiheuttavat haasteita varaosalogistiikalle.  

Vikamuodot saattavat itsessään kiihdyttää komponenttien vanhenemista ja aikaan-

saada uusia vikamuotoja esimerkiksi tukirakenteiden väsymisen seurauksena. Ilmiön 

todennäköisyyttä tukevat suoritetut värinämittaukset, joiden verkkotaajuuden ja sen 

kerrannaisten välitaajuudet viittaavat jonkin löystymiseen, sekä lämpökuvausten 

epätasaiseen virranjakaumaan viittaavat tulokset todennäköisenä juurisyynä.  

Kuormitusta mahdollisesti lisättäessä ja muissa prosessimuutoksissa (kennomäärät, 

elektrolyytin virtaukset, elektrolyysin impedanssi), olisi tärkeää tarkastella muutosten 

vaikutuksia tasasuuntaajalaitteistoihin, apulaitteisiin, sähkönjakeluinfraan sekä kun-

nossapitostrategiaan ja elinkaarenhallintaan.  

Tasasuuntaajien kunnossapidossa olisi tärkeää toteuttaa Buddinghin suositusten kal-

taisia toimia, jolloin säilyisi todellisempi kuva laitteen kunnosta ja mahdolliset viat ha-

vaittaisiin ajoissa tai eliminoitaisiin ennen niiden aiheuttamia ongelmia. Säännölliset 

värähtely- ja kiihtyvyysmittaukset sekä lämpökuvaukset ja ylimenovastusmittaukset 

tasaisen virranjakauman varmistamiseksi yhdessä tehokkaan jäähdyttämisen kanssa 
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varmistaisivat laitteen toimintakuntoa siihen saakka, kunnes uusinta on ajankohtai-

nen. Huonokuntoiset komponentit tulisi vaihtaa ennen kuin ne aiheuttavat ylimää-

räistä kuormitusta muille. 

On ilmeistä, että tasasuuntaajat edellyttäisivät lähivuosina korvausinvestointia tai re-

visiota, jossa puolijohteet, suojaus- ja vaimennusjärjestelmät yms. sekä tukirakenteet 

uusittaisiin.  

Yhteen kloorialkalitehtaan tasasuuntaajaan on uusittu teho-osan komponentit; sulak-

keet ja diodit, joiden luontainen käyttöikä on pitkä ja komponentit ovat elinjaksonsa 

alkuvaiheessa. Kuitenkin muihin ympäröiviin komponentteihin ja rakenteisiin liittyy 

suurta epävarmuutta, jolloin niiden luotettavuuden arviointi saattaa johtaa uusin-

taan. Tekniikkana nykyisenkaltainen yksinkertainen piidioditasasuuntaus on edelleen 

soveltuva kyseisenkaltaiselle elektrolyysiprosessille, mutta myös tyristoritekniikkaa 

voidaan käyttää. 

16.3.3 Tasasuuntaajamuuntaja 

Öljyeristeisten muuntajien vanhenemismekanismit ovat merkittävästi kytköksissä 

eristepaperin heikkenemiseen ja furfuraanituotteiden muodostumiseen, joita happi- 

ja kosteuspitoisuudet kiihdyttävät (pyrolyysi). Lämpötila on merkittävin vaikutin ja 

vettä puolestaan vapautuu heikkenemisprosessissa. Teollisuudessa elinjakson loppu-

miskriteerinä pidetään juuri eristepaperin heikkenemistä. Elinjakson loppumisen 

määrittämisessä tulisi olla tieto kuuman pisteen lämpötilasta. Usein tätä ei vanhem-

mista muuntajista tiedetä, koska ei ole luotettavaa käämin lämpötilamittausta (esi-

merkiksi optinen kuitu käämissä). Haurastunut irtoileva paperieriste voi tukkia öljyn 

virtauskanavia, heikentää jäähdytystä ja tehostaa heikkenemisprosessia entisestään.  

Eristeöljyn laadulla on suuri merkitys eristävyyteen ja jäähdytyskykyyn. Öljyn laadun 

heikkenemisen merkittävimpiä syitä ovat kosteus ja happi yhdessä lämmön kanssa. 

Näin ollen on tärkeää huolehtia kaikissa tilanteissa jäähdytyksen toimivuudesta sekä 

happi-, kosteus- ja happopitoisuuksien alhaisina pysymisistä. 5-10°C lämpötilannousu 

kaksinkertaistaisi vanhenemisnopeuden. Kloorialkalitehtaan muuntajan öljyyn liuen-

neen hapen määrä on vaihdellut viime vuosina laboratorioanalyysien mukaan 16-20 
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ml/l, joka siis vastaa 16000-20000ppm. Olisikin erittäin tärkeää pitää happitasot al-

haisina, jotta vanheneminen ei pääsisi kiihtymään. 

Tarkemmin tarkastellusta muuntajasta havaitun perusteella voi olla mahdollista, että 

muuntajan osat tai johdinliitokset ovat löystyneet tärinän seurauksena. Likaantuneen 

muuntajan aktiiviosan ja huonokuntoisen öljyn perusteella on mahdollista, että jääh-

dytys on ollut heikentynyt, jolloin öljy on takertunut (pikeentynyt) eristeiden pintaan 

heikentäen jäähdytystä edelleen ja mahdollisesti aiheuttaen kuuman pisteen lämpö-

tilan nousua sekä lämmönjakauman polarisoitumista. Myös jäähdytyskanavat ovat 

saattaneet tukkeutua. Nämä voivat olla kohonneiden hiilimonoksidi- ja hiilidioksidita-

sojen taustalla ja edelleen edesauttaneet paperieristeiden vanhentumista, jota tuke-

vat myös suoritetut DP -analyysitulokset. Paperieristeen termisen käyttöiän osalta 

muuntajalla on vielä selvästi käyttöikää jäljellä. Myös alhainen furaanipitoisuus öl-

jyssä vahvistaa tätä näkemystä. Puhtaan uuden öljyn ja aktiiviosan pesun edullinen 

vaikutus jäähdytykseen näkyy muuntajan lämpötiloissa. Jäähdytys näyttää toimivan 

paremmin, mikä voi edesauttaa tasaisempaa lämmönjakaumaa ja kuumien pisteiden  

lämpötilojen alenemista. Huomioitavaa on kuitenkin arvioon liittyvät epävarmuudet, 

joita aiemmin on käsitelty (paperinäytteenottopaikka, käämin lämpötila, jäähdytys-

vesivirtaamat jne.) sekä epävarmuus tulevasta käyttötilanteesta (kuormituksen lisää-

minen). Vanhenemisnopeuden tarkaksi määrittämiseksi tulisi olla luotettava tieto 

käämin lämpötilasta (hotspot). 

Yhtenä keinona epävarmuuksien vähentämiseksi on selvittää populaation kunkin käy-

töstä poistetun muuntajan alhaisin DP -luku ja lisäksi ottaa DP -luvun määritystä var-

ten näytteitä aina, kun muuntajalle tehdään avaavia huoltoja. Näiden perusteella voi-

daan tehdä johtopäätöksiä kuuman pisteen lämpötilasta ja edelleen tarkentaa jäljellä 

olevaa termistä käyttöikäarviota. Paperieristeen vanhenemisarviomallin kehittämistä 

mittaamalla muuntajaöljyn furfuraalia (2-furaldehyde, 2-FAL), olisi hyvä harkita. Ky-

seinen menettely olisi täydentävä, epäsuora tapa arvioida eristeen DP -lukua. Tär-

keää olisi analysoida populaation jokaisen muuntajan furfuraalitrendiä uudesta 

saakka ja hyödyntää sitä seurantamenetelmänä yhdessä varsinaisten paperinäyttei-

den kanssa. Vanhenemisnopeuden määrittämiseksi ja edelleen jäljellä olevan termi-

sen käyttöiän määrittämisessä tulee hyödyntää paremmin soveltuvaa IEC -standardin 
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mukaista mallia niillä populaation yksiköillä, joissa on luotettava käämin lämpötila-

mittaus. Tässä työssä sovellettu yksinkertaistettu malli sekä kehittyneempi IEC -malli, 

ovat molemmat helposti toistettavia malleja. Toisin sanoen niitä voidaan soveltaa sa-

malle muuntajalle useita kertoja tai populaation eri muuntajille. Tämä on myös suosi-

teltavaa. 

Vertailuesimerkin (ei kloorialkalitehtaalta) perusteella voidaan havaita, että käyttöikä 

ei suoraan ilmaise eristeiden termistä elinjaksovaihetta vaan olosuhteilla (muun mu-

assa ympäristön lämpötilalla, öljyn kunnolla, kuormitushistorialla ja suunnittelupara-

metreilla jne.) on merkittävä vaikutus termiseen käyttöikään. Vertailtavuuden epä-

varmuuteen saattaa esimerkin osalta vaikuttaa myös käytetyn eristepaperin ominai-

suudet. Ei siis ole varmuutta siitä, että käytetty eristepaperi on samanlaista, vaikka 

muuntajavalmistaja onkin sama. Lisäksi muuntajan sisäisiin olosuhteisiin voi vaikut-

taa viertokuristimien eli transduktorien sijainti, jotka vertailumuuntajassa sijaitsevat 

muuntajan tankin sisällä. 

Taulukko 11. Toimenpide-ehdotuksia ja näkökohtia. 
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16 Pohdinta 

Kaikkiin työn tutkimustehtäviin (Nykytilan kuvaus, Elinjaksovaiheen arviointi, Elinjak-

sovaihehallinnan toimenpide-ehdotusten koostaminen) on vastattu. Tutkimustehtä-

viin vastaamiseksi on hyödynnetty kirjallisuuden teoriatietoa, laitteistojen käyttöhis-

toriatietoa ja analyysein kerättyä tietoa. Tutkimustehtäviin vastatessa on tunnistettu 

epävarmuustekijöitä sekä niiden pienentämiseksi menettelymahdollisuuksia lisätieto-

tarpeineen. 

16.1 Tutkimustehtäviin vastaaminen 

Teoriatiedon pohjalta oleelliseksi, laitteistojen käyttöiän ja luotettavan käytön näkö-

kulmasta, tunnistettua laitteistojen historiatietoa (tietokannat) ja analyysein kerättyä 

tilatietoa hyödynnettiin nykytilan kuvaamiseksi. Edullisten olosuhteiden ylläpitämi-

sen tärkeys ja varhainen tunnistaminen sekä oikeantasoisen kunnossapidon tärkeys 

nousivat esille paitsi teoriatietojen myös käytännön havaintojen osalta. Erityisesti 

käyttöolosuhteiden merkitystä ja niihin liittyvien eri tekijöiden riippuvuussuhteita 

voidaan pitää oleellisen merkityksellisinä elinjaksohallinnan ja edelleen eliniän kan-

nalta. Kunnossapitostrategian ajanmukaisuuden varmistaminen on käsittelyssä ollei-

den laitteistojen yleisten trendien mukainen haaste elektrokemianteollisuudessa. 

Kunnossapitoresurssien vääränlainen optimointi yleisesti luotettavan ja pitkän eliniän 

laitteistoilla on usein johtanut todellisen tilannekuvan vääristymiseen aiheuttaen ikä-

viä yllätyksiä. Aiempien tekijöiden ja riippuvuuksien ymmärryksen tulisikin olla hy-

vällä tasolla toiminnanharjoittajan kunnossapito-organisaatiossa. Voisi olla edullista 

keskittää tasasuuntaajalaitteiden elinkaarihallintaa laajemmin organisaatiossa, jolloin 

nykytilannekuvat, tiedonkeruu ja -käsittely, elinjaksoarviot, menettelyt kunnossapi-

tostrategioiden ylläpitämiseksi yms. tapahtuisivat järjestelmällisesti ja samankaltai-

sesti laitoksesta riippumatta. Myös opit ja oivallukset olisivat jaettavissa nopeasti ja 

tehokkaasti eri laitoksille ja toimittajayhteistyön lisäarvo laajasti toiminnanharjoitta-

jan hyödynnettävissä. 

Elinjaksovaiheen arvioimiseksi oli tavoitteena löytää yksinkertainen ja helposti sekä 

laajasti hyödynnettävä malli. Mallin tulisi olla sopiva sille tiedolle, joka olisi käytettä-
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vissä ja menettelyn olisi hyvä olla toistettavissa laitepopulaation eri osissa. Yksinker-

tainen malli löytyi ja siitä löytyi myös kehittyneempiä versioita, joita on mahdollista 

hyödyntää sellaisten yksiköiden elinjaksovaiheen arvioinnissa, joista tarvittavaa lisä-

tietoa on saatavissa. Elinjaksovaihearvioita perustettiin paitsi edellä kuvattuun mal-

liin myös teoriakirjallisuuden käsityksiin tyypillisistä elinjaksoista sekä vallitsevaan ti-

lanteeseen esimerkiksi tunnistettujen vikamuotojen, kunnossapidettävyyden, valmis-

tajatuen ja varaosasaatavuuden osalta. Elinjaksovaiheen arvoimiseksi sekä riippu-

vuussuhteiden ymmärtämisen syventämiseksi teoriatiedon merkitys työn kokonai-

suudessa on tärkeä. Se toimii myös halutessa käyttö- ja kunnossapito-organisaation 

tukena. 

Elinjaksovaihehallinnan helpottamiseksi johdetut toimenpide-ehdotukset ovat pää-

asiassa kaikki toteutettavissa toiminnanharjoittajan kunnossapito-organisaation toi-

mesta. Joidenkin toimenpiteiden tai seurantatehtävien toteuttamiseksi voidaan hyö-

dyntää ulkopuolisia asiantuntijoita tai palveluntarjoajia. Toimenpiteiden priorisoin-

nissa pääpaino olisi elinkaarihallintasuunnitelman (Masterplan) tarkastelussa sekä 

vanhentuneisuudenhallinnan- ja kunnossapitostrategioiden tarkastelussa ja päivittä-

misessä. Muiden toimenpide-ehdotusten tärkeysaste selviäisi ’Kunnossapitostrate-

gia’ -aihepiirin menettelyjen sekä kuntoisuusarvioiden perusteella. 

16.2 Työprosessin arviointi 

Työssä hyödynnetty lähdeaineisto on pääasiassa ulkomaista, sillä vastaavantasoista 

kotimaista aineistoa oli melko vähän saatavilla. Yleisestikin arvioituna aiheeseen liit-

tyvää lähdeaineistoa oli digitaalisena melko vähän saatavilla. Arvelen tämän liittyvän 

siihen, että kyseessä oleva teknologia on jo koeteltua ja monet tutkimusaineistot 

ovat jopa vuosikymmenien takaa ja siten mahdollisesti ainoastaan painettuna julkais-

tua. Muuntajiin liittyen löytyy aineistoa, mutta tasasuuntaajamuuntajiin liittyen sel-

västi vähemmän. Tämän vahvisti myös eräs lähdeaineistossakin käytetyn muuntajien 

luotettavuuden mallintamista käsittelevän lähdetutkimuksen tekijä, kun hänen 

kanssa asiasta keskustelin. 

Valitun menetelmän heikkoutena pidän vertailudatan vähäistä määrää. Useammalta 

vuodelta koostettu data, esimerkiksi 10 vuoden ajalta, olisi voinut tehdä tuloksista 
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vähemmän ilmeisiä ja lisännyt siltä osin luotettavuutta. Lisäksi analyysitieto, johon 

arviota ja johtopäätöksiä on perustettu, koostuu yhdestä laiteyksiköstä ja samanlai-

sen rakenteen, iän, käyttöolosuhteiden yms. tekijöiden perusteella on oletettu, että 

kaksi muuta yksikköä ovat samassa tilassa. Tosiasiassa jokainen muuntaja on kuiten-

kin yksilö. Näin ollen voi olla, että kaksi muuta yksikköä ovat arviota huomattavasti 

huonommassa, tai paremmassa kunnossa. Samaa menetelmää voidaan kuitenkin 

myöhemmin soveltaa näihinkin yksiköihin, kunhan käytettävää dataa on riittävästi. 

16.3 Jatkotutkimukset 

Jatkossa olisi mahdollista ja kiinnostavaa tutkia kehittyneempää muuntajan termisen 

vanhenemisen mallia laajemmin toiminnanharjoittajan tasasuuntaajamuuntajapopu-

laatiossa. Myös nykyaikaisten Online -kunnonvalvontalaitteiden (DGA, TDCG) hyö-

dyntäminen vanhenemistekijöiden trendiseurannassa olisi kiinnostavaa ja hyödyl-

listä. 

Järjestelmällisen elinkaarihallintasuunnitelman ja kunnossapitostrategioiden tarkas-

telumenettelyn kehittäminen sekä kuntoisuusarvioiden soveltaminen laajemmin olisi 

kiinnostavaa. Olisi mielenkiintoista selvittää, toisiko tämä hyötyjä kunnossapitopa-

nostusten optimoidumpien kohdentamisten kautta sekä säilyisikö käyttövarmuus ja 

kunnossapidettävyys. Kiinnostavaa olisi myös nähdä olisivatko investointitarpeet 

vielä paremmin ennakoitavissa. 
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