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ABSTRACT 
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to study different electrical condition monitoring 

methods for induction motors and to determine how effective these methods are in finding 

certain types of faults. This thesis was made for Porvoon Energia LLC and it also serves as an 

operation manual for the methods reviewed. The methods used detected some types of faults 

in the motors and they can be used as a part of condition monitoring for induction motors. 

However, not all faults were detected using the methods reviewed in this thesis.   
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

Muuttujat 

 

a  kaasusta riippuva vakio 

b  kaasusta riippuva vakio 

B  magneettivuon tiheys 

d  johtavien osien välinen etäisyys 

E  sähkökentän voimakkuus 

F  voima 

IA  absorptiovirta 

IC  kapasitiivinen virta 

IG  konduktiovirta 

IL  vuotovirta 

IT  kokonaisvirta 

IR60s  eristysvastuksen arvo ajanhetkellä 60s 

IR600s  eristysvastuksen arvo ajanhetkellä 600s 

IRmin  eristysvastuksen minimiarvo 

KT  eristysvastuskerroin lämpötilassa T 

l   roottorin silmukan sivun tehollinen pituus 

M  sähköinen momentti 

Mk  kiihdyttävä momentti 

Mmek  mekaaninen momentti 

𝑛  pyörimisnopeus 

𝑛𝑠  tahtinopeus 

p  paine 

PI  polarisaatioindeksi 

q  varaus 

R  resistanssi 

Rc  eristysvastus skaalattuna lämpötilaan 40 °C 

Rk  keskimääräinen vaiheresistanssi 

Ruv  vaiheiden u ja v välinen resistanssi 

Rvw  vaiheiden v ja w välinen resistanssi 

Rwu  vaiheiden w ja u välinen resistanssi 

RT  eristysvastus lämpötilassa T 

s  suhteellinen jättämä 

T  vääntömomentti 

U  verkon jännite 
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Uk  vaihekäämin edellyttämä jännite 

v  varatun hiukkasen hetkellinen nopeus 

V  läpilyöntijännite 

𝛥𝑛  jättämä 

 

Symbolit 

 

cos φ  tehokerroin 

𝜂  hyötysuhde 
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1. JOHDANTO 

 

Oikosulkumoottorit ovat tärkeä osa nykyaikaisissa teollisuusprosesseissa. Niiden tuotta-

man vääntömomentin avulla pyöritetään useita teollisuuden eri käyttöjä, kuten pumppuja, 

puhaltimia, erilaisia ruuveja ja murskaimia. Onkin hyvin oleellista huolehtia ennakoivasta 

vikatilanteiden ehkäisemisestä, jotta vältytään odottamattomilta oikosulkumoottorien rik-

koutumisilta ja pystytään ajoittamaan uusimista vaativien koneiden vaihto esimerkiksi 

huoltoseisokkien ajalle. Vastaavanlaiset yllättävät rikkoutumiset saattavat pahimmassa ta-

pauksessa seisauttaa koko tuotantolaitoksen toiminnan ja uuden vastaavanlaisen koneen 

saanti voi olla hidasta. Myös tekniikan kehittymisen myötä oikosulkumoottoreissa ilmenee 

uusia vikoja. Tämä luo yrityksille paineita muun muassa vakuutusyhtiöiden jatkuvasti ki-

ristyvien vaateiden muodossa laitteiden jatkuvan kunnonvalvonnan ja testauksen suhteen. 

Ennaltaehkäisevää huoltotoimintaa Suomessa hoitaa jotkin isoimmat sähköalan yritykset, 

kuten ABB ja Siemens. Vastaavaa aihetta sivuavia tutkimuksia on löydettävissä muutami-

en opinnäytetöiden muodossa. 

 

Laajempia ja pidempiaikaisempia mittaustuloksia oikosulkumoottorien kunnonvalvonnasta 

ei juuri ole saatavissa. Mittausten suorittajana toimii usein ulkoinen toimija, kuten joku 

suuri sähköalan yritys, jolloin mitattava data jää usein vain heidän haltuunsa. Herää kysy-

mys, että olisiko mahdollista suorittaa tarpeellinen osa mittauksista itse. Tällöin voitaisiin 

itse kerätä mittausdataa riittävän pitkältä aikaväliltä, jolloin olisi mahdollista luotettavasti 

käyttää moottoreita niin kauan, kunnes uusiminen olisi välttämätöntä. 

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia erilaisia sähköisiä tarkastusmenetelmiä oikosulku-

moottorien kunnon määrittämiselle ja toimia sähköisten tarkastusten ohjeena. Pyrkimykse-

nä on myös löytää mahdollisimman yksinkertaiset ja helpot menetelmät tarvittavien mitta-

usten suorittamiseksi. Työssä esitetyt mittaukset suoritetaan vain saatavilla olevien mitta-

uslaitteiden puitteissa. Mekaanista kunnonvalvontaa työssä ei tarkastella.  

 

Kappaleessa 2 esitetään oikosulkumoottorien teoria ja kytkennät. Kappaleessa 3 esitellään 

eri tarkastusmenetelmät ja niihin liittyvää teoriaa sekä yhteenveto kaikista menetelmistä ja 

niiden soveltuvuudesta eri vikojen havaitsemiseen. Kappaleessa 4 on esitetty mittaustulok-

set ja niiden analysointi. Kappaleessa 5 on esitetty työn johtopäätökset.  
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2. OIKOSULKUMOOTTORIT 

Oikosulkumoottori on teollisuuden käytetyin sähkömoottorityyppi. Niiden yleistymisen 

syitä ovat mekaaninen toimintavarmuus vaativissa olosuhteissa, rakenteen yksinkertaisuus, 

kilpailukykyinen hinta sekä helppokäyttöisyys. Ne kattavat Suomen teollisuuden sähkö-

energian kulutuksesta 65 %. (ABB 2011) 

2.1 Oikosulkumoottorin keskeiset osat 

Oikosulkumoottorin aktiivisiin osiin lukeutuvat staattori eli seisoja käämityksineen ja le-

vypaketteineen, sekä roottori eli pyörijä käämityksineen ja levypaketteineen. Passiivisiin 

osiin kuuluvat muun muassa runko, päädyt, ja akseli. Eristys sähkömoottoreissa toteutetaan 

staattorissa yleensä emalilankakäämityksellä, joka kyllästetään epoksihartsilla valutuskyl-

lästysmenetelmää käyttäen. Saman menetelmän avulla saadaan johdinvälit täytettyä rootto-

rissa, jotta käämitykset ovat tukevat, eivätkä ne pääse liikkumaan keskipakoisvoiman vai-

kutuksesta. Tällä tavalla saavutetaan myös hyvä kosteudenkestävyys. Kuvassa 1 on esitetty 

halkileikattu oikosulkumoottori, jonka roottorissa on valettu alumiinihäkki. Kuvasta näh-

dään myös selvästi sen keskeisten osien sijainti, jotka esitetty tarkemmin kuvassa 2. (Aura 

1995, Aura 1985a) 

 

 

Kuva 1 Oikosulkumoottorin halkileikkaus. (Pyrhönen 2006) 

 

Kuvassa 2 on esitetty oikosulkumoottori aukaistuna. Komponenttien numeroinnit on seli-

tetty kuvatekstissä.  
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Kuva 2 oikosulkumoottorin keskeiset osat: 1) Akselitappi, 2) Tiivisterengas, 3) D-pään suojus, 4) Staattori-

käämitys, 5) Napalevy, 6) Kytkentäkotelon tiiviste, 7) Kytkentäkotelon kansi, 8) D-pään laakeri, 9) Laakerin 

suojus, 10) Roottori ja akseli, 11) N-pään laakeri, 12) Jousen tiivisterengas, 13) N-pään suojus, 14) Tuuletin 

15) Tuulettimen pesä 16) Runko. (Pyrhönen 2006) 

2.2 Oikosulkumoottorin toimintaperiaate 

Oikosulkumoottorin toiminta perustuu pyöriviin magneettikenttiin. Staattoriin syötetään 

symmetristä kolmivaiheista vaihtovirtaa, jolloin syntyy pyörivä magneettikenttä. Staattorin 

pyörivän magneettikentän aiheuttama magneettivuo leikkaa roottorin virtajohtimet, jolloin 

niihin indusoituu virtaa. Roottorin johtimet on yhdistetty oikosulkuun päistä häkkikäämi-

tyksen avulla, joka on yleensä pienemmissä moottoreissa valettu alumiinista. Suuremmissa 

moottoreissa häkkikäämitys tehdään kupari- tai alumiinitangoista. Tällöin virta pääsee kul-

kemaan roottorin suljetuissa silmukoissa ja niiden ympärille muodostuu oma magneetti-

kenttä. Tämä magneettikenttä yhdessä staattorin magneettikentän kanssa saa aikaan resul-

toivan magneettikentän. Virran kulkiessa roottorin virtajohtimissa, niihin vaikuttaa vään-

tömomentti Lorenzin voiman vaikutuksesta. Vaikuttava voima on suurimmillaan, kun joh-

dinsilmukka on magneettikentän suuntainen ja pienimmillään, kun se on kohtisuorassa 

magneettikenttää vasten. (SKP, Aura 1985a, Aura 1995) 
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𝐹 = 𝑞(𝐸 + 𝑣 × 𝐵) = 𝐼𝑙𝐵 ,   (2.1) 

 

 missä 𝐹 = Lorenzin voima, 𝑞 = varaus, 𝐸 = sähkökentän voimakkuus, 𝑣 = varatun hiukka-

sen hetkellinen nopeus, 𝐵 = magneettikenttä,  I = staattorin virta ja 𝑙 = staattorin sivun pi-

tuus. 

 

Kuvassa 3 on esitetty oikosulkumoottorin toiminta vektorimuodossa. 

 

 

Kuva 3 Koneen toimintaa selittävät vektorit. us = staattorijännite, ir = roottorivirta, is = staattorivirta, im = 

magnetointivirta, Ψr = roottorikäämivuo, Ψs = staattorikäämivuo Ψm = magnetointikäämivuo,  θr = ω = säh-

köinen kulmataajuus, es = Vastasähkömotorinen voima, em = roottorin sähkömotorinen voima, L sϬis = staatto-

rihajaannus ja  LrϬir = roottorihajaannus. (Pyrhönen 2006) 

 

Staattori- ja roottorivirtojen summana syntyvä magnetointivirta aiheuttaa koneen päävuon 

eli ilmavälivuon. Lorenzin voima vaikuttaa vastapäivään eli matemaattisesti positiiviseen 

suuntaan, kuten kuvassa on voimavektoreilla osoitettu. Roottorin ja staattorin vääntömo-

mentit vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin, jolloin roottori pyörii staattorin rungon ollessa 

kiinnitettynä alustaan.  

 

Ilmavälissä vaikuttaa sähköinen vääntömomentti M. Vastustavan mekaanisen momentin 

𝑀mek ollessa sähköistä vääntömomenttia M pienempi, ilmenee kiihdyttävä momentti 𝑀k, 

joka kiihdyttää pyöriviä osia niin kauan, kunnes sähköinen vääntömomentti on samansuu-

ruinen mekaanisen vääntömomentin kanssa. 

 

𝑀k = 𝑀 − 𝑀mek    (2.2) 
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Kun sähköinen vääntömomentti on saavuttanut mekaanisen vääntömomentin, alkaa rootto-

ri pyöriä pyörimisnopeudella 𝑛 staattorin magneettikentän suuntaisesti. Pyörimisnopeus on 

hieman tahtinopeutta 𝑛𝑠 pienempi eli roottori pyörii hieman staattorin magneettikenttää 

hitaammin, mikä on edellytyksenä sähkömoottorin toiminnalle. Tahtinopeuden ja pyöri-

misnopeuden erotusta kutsutaan jättämäksi. Kuvassa 4 on jättämä koneen vääntömomentin 

T ja pyörimisnopeuden n funktiona. (Aura 1995, Aura 1985a, Aura 1985b) 

 

𝛥𝑛 = 𝑛s − 𝑛,     (2.3) 

jossa 𝛥𝑛 = jättämä. 

 

Jättämä on tapana merkitä suhteellisena jättämänä: 

 

𝑠 =
𝑛s−𝑛

𝑛s
∗ 100%.    (2.4) 

 

 

 

Kuva 4 Jättämä koneen vääntömomentin T ja pyörimisnopeuden n funktiona. (Pyrhönen 2006) 

2.3 Kytkennät 

 

Oikosulkumoottorit kytketään joko Y- tai Δ-kytkentään riippuen verkosta saatavilla olevas-

ta jännitteestä. Y- eli tähtikytkentää käytetään, kun vaihekäämin edellyttämä jännite on yh-

tälön 2.5 mukainen. 

 

𝑈k =
𝑈

√3
,     (2.5) 

missä 𝑈k = vaihekäämin edellyttämä jännite ja 𝑈 = verkon jännite. 
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ja vastaavasti Δ- eli kolmiokytkentää käytetään, kun vaihekäämin edellyttämä jännite on 

yhtälön 2.6 mukainen. 

 

 

𝑈k = 𝑈,     (2.6) 

missä 𝑈𝑘 = vaihekäämin edellyttämä jännite ja 𝑈 = verkon jännite. 

 

Liitäntäjohdon vaihejohtimet L1, L2 ja L3 liitetään kytkentäkotelossa oleviin liittimiin U1, 

V1, W1 tai U2, V2, W2 kytkennästä riippuen. Suojamaa (PE) kytketään kytkentäkotelossa 

olevaan maadoitusruuviin. Kuvassa 5 on Δ - ja Y-kytkennät oikosulkumoottorille. 

 

 

Kuva 5  Δ - ja Y-kytkennät oikosulkumoottorille. (ABB) 

 

Kuvan 6 Y -kytkentä voidaan symmetrisyyden takia suorittaa myös vaihtamalla liitäntäsil-

lat ja liitäntäjohtojen vaihejohtimien paikat päinvastaisiksi. Kuvassa 6 on yhden mittauk-

sissa käytetyn moottorin kytkentäkotelo. Kuvassa oikealla on maadoitusruuvi.  (ABB, Au-

ra 1995) 

 



13 

 

 

Kuva 6 Y-kytkentään kytketyn moottorin kytkentäkotelo. 

 

3. OIKOSULKUMOOTTORIEN TARKASTAMINEN 

Sähkömoottoreiden tarkastusmenetelmiä on useita. Tarkoituksena oli tutkia Porvoon ener-

gialla mahdollisia keinoja moottorien kunnon selvittämiseen ja vikojen ennaltaehkäisemi-

seen. Tästä syystä alla tutustutaan lähinnä eristysvastusmittaukseen, eristysvastusprofiiliin, 

polarisaatioindeksiin, vaiheiden väliseen resistanssimittaukseen ja ulkoiseen tarkasteluun. 

Kaikki tarkastusmenetelmä moottoreille, ulkoista tarkastelua lukuun ottamatta, suoritetaan 

niiden ollessa poiskytkettyinä verkkovirrasta ja prosessikäytöstä. Työssä esitetään myös 

lyhyesti korkeajännite- ja osittaispurkausmittaukset. Mekaanisiin ongelmiin, kuten laake-

reihin ja tärinän vaikutuksiin ei tässä työssä syvällisemmin paneuduta.  

3.1 Ulkoinen tarkastelu 

Sähkömoottorikäytöt ovat usein sijoitettu hyvin haasteellisiin kohteisiin likaisuuden ja kos-

teuden puolesta. Tuleekin hyvin olennaiseksi tarkastaa niiden ulkoista kuntoa tietyin aika-

välein. Moottoreiden ulkopinnalle kertyvä lika ja pöly heikentävät jäähdytystä, jonka seu-

rauksena käyttölämpötila nousee. Lämpötila on kääntäen verrannollinen moottorissa olevi-

en eristeiden käyttöikään, joten on huolehdittava, ettei moottoriin kerry tuulettimen toimin-

taa estävää likaa. Tämä ennaltaehkäisee eristysten ennenaikaista vikaantumista. Mikäli 

sähkömoottorit sijaitsevat erittäin kosteissa tiloissa, ovat ne alttiimpia eristysvaurioille. 

Eristyksiin kertyvä kosteus pienentää eristysvastuksen suuruutta ja vastuksen arvon laski-

essa liian pieneksi on vaarana eristysten vaurioituminen. Myös moottorille selvästi epäta-

vallisiin ääniin on kiinnitettävä huomiota ja suoritettava tapauskohtaisesti jatkotoimenpitei-

tä. 
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3.2 Eristysvastusmittaus 

Eristysvastusmittauksella voidaan tutkia sähkömoottorin eristyksen kuntoa. Syöttämällä 

suurta tasajännitettä, taulukon 1 mukaan, saadaan mitattua eristysten resistanssi maahan 

nähden. Tuloksista saadaan selville onko eristyksessä mahdollisesti likaa, kosteutta tai vau-

rioita kuten pieniä halkeamia tai reikiä. 

 

Taulukko 1 Eristysvastusmittauksessa käytettävät testijännitteet moottorin nimellisjännitteen suhteen. 

(IEEE43) 

 

Moottorin kilpiarvon jännite 
 [V] 

 

Eristysvastusmittauksessa 
Syötettävä tasajännite  

[V DC] 

<1000 500 

1000–2500 500–1000 

2501–5000 1000–2500 

5001–12000 2500–5000 

>12000 5000–10000 

 

Liian suurta syöttöjännitettä on vältettävä, jottei vahingoiteta mitattavaa laitetta. Liian pieni 

jännite ei taas kykene havaitsemaan kaikkia käämityksessä olevia vikoja, jonka takia on 

käytettävä megaohmimetriä tavallisen yleismittarin sijasta suuremman testijännitteen ai-

kaansaamiseksi. Eristysvastusmittauksessa on huomioitava eri virtojen vaikutus mittaustu-

loksiin. Koska eristys toimii kondensaattorina kun käämitykseen syötetään tasavirtaa, syn-

tyy korkea impulssimainen virta, kapasitiivinen virta IC. Se kuluu mittalaitteen sisäresis-

tanssin ja käämityksen kapasitanssin vaikutuksesta eksponentiaalisesti nollaan. Tämä kes-

tää yleensä korkeintaan kymmeniä sekunteja, jonka takia arvot luetaan, kun tasajännitettä 

on syötetty 60 sekunnin ajan, jottei sillä olisi vaikutusta resistanssin arvoon. Absorptiovirta 

IA aiheutuu molekyylien polarisoitumisesta ja elektronien liikkeestä sähkökentän vaikutuk-

sesta. Myös se kuluu ajan myötä lähes arvoon nolla, mutta huomattavasti hitaammin kuin 

kapasitiivinen virta. Ennen eristysvastusmittausta moottorin vaiheet ovat maadoitettava 

runkoon, jotta varaukset eristyksissä pääsevät purkautumaan eivätkä vaikuta mittaustulok-

siin. Eristyksissä oleva lika ja kosteus saavat aikaan vuotovirtoja IL, jotka alentavat resis-

tanssin suuruutta. Vuotovirrat ovat ajan suhteen vakioita. 

 

Eristysten lämpötila on kääntäen verrannollinen niiden käyttöikään. 10 °C lämpötilan nou-

su puolittaa eristysten käyttöiän. On tärkeää huolehtia, että vaiheiden väliset jännitteet py-

syvät sallittujen rajojen sisäpuolella. Turvallinen raja on 0,5 % ja se määritellään: 

 

𝑃𝑉𝑈𝑅 =  
suurin ero vaihejännitteiden keskiarvosta

vaihejännitteiden keskiarvo
∗ 100  (3.1) 
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jossa PVUR = vaihejännitteiden erojen suhde. 

 

Mittauksia suoritettaessa varmistetaan, etteivät mitattavat moottorit ole myöskään altistu-

neet lämpötiloille, jotka ovat kastepisteen alapuolella. Mikäli näin on, tulevat moottorit 

kuivattaa ennen testien suorittamista todenmukaisten mittaustulosten saavuttamiseksi. Jotta 

lämpötilan vaikutus saadaan yhteneväksi kaikissa mittauksissa, skaalataan eristysvastus-

mittauksen resistanssien arvot lämpötilaan 40 °C seuraavasti: 

 

𝑅c = 𝐾T𝑅T,     (3.2) 

 

missä 𝑅𝑐 eristysresistanssi skaalattuna 40 °C:een, 𝐾𝑇 = eristysresistanssin lämpötilakerroin 

lämpötilassa T ja 𝑅𝑇 = eristysresistanssi lämpötilassa T. 

 

Kun eristyksen lämpötila on välillä 10 °C - 40 °C on eristysresistanssin lämpötilakerroin 

𝐾𝑇: 

 

𝐾T(𝑇) = exp [−1245 (
1

𝑇+273
−

1

313
)],  (3.3) 

 

jossa T = eristyksen lämpötila celsiusasteina. 

 

Kunnossa olevan eristyksen resistanssi vaihtelee yleensä välillä 20 MΩ-2000 MΩ. Yleise-

nä raja-arvona eristyksen kunnolle pidetään: 

 

𝐼𝑅min = 𝑘𝑉 + 1,    (3.4) 

 

jossa 𝐼𝑅min = eristysvastuksen minimiarvo, 𝑘𝑉 = moottorin nimellisjännite.  

 

Kaikki arvot yhtälössä 3.3 ovat megaohmeina. Eristysvastusmittaus voidaan suorittaa joko 

kaikille vaiheille samanaikaisesti tai yhdelle vaiheelle kerrallaan. Yhtä vaihetta mitattaessa 

kaksi muuta vaihetta on maadoitettava moottorin runkoon. Suositeltavaa on, että jokainen 

vaihe testataan erikseen, jotta voidaan suorittaa vertailua vaiheiden välillä. Tällöin on kui-

tenkin huomioitava, että yhtä vaihetta mitattaessa eristysvastuksen minimiarvo tulee olla 

kaksinkertainen verrattuna arvoon, joka saadaan kun kaikki vaiheet mitataan samanaikai-

sesti. Yhtälöstä 3.3 pätee tapaukselle, jossa kaikki vaiheet ovat mitattu samanaikaisesti. 

Uuden moottorin eristysvastus on yleensä noin 200 MΩ – 20000 MΩ. Vanhoilla, mutta 

puhtailla ja kuivilla moottoreillakin päästään yleensä yli kymmeneen tai jopa satoihin me-

gaohmeihin. (IEEE43, IEEE112, Stone 2004, PKS 2002) 
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3.3 Polarisaatioindeksi 

Polarisaatioindeksi on suhdeluku, joka saadaan eristysvastusmittausarvojen suhteena eri 

ajanhetkinä. Se määritellään seuraavasti: 

 

𝑃𝐼 =
𝐼𝑅10min

𝐼𝑅1min
,     (3.5) 

 

jossa 𝑃𝐼 = polarisaatioindeksi, 𝐼𝑅600s= eristysvastuksen arvo ajanhetkellä 600 s ja 𝐼𝑅60s = 

eristysvastuksen arvo ajanhetkellä 60 s. 

 

Kyseistä menetelmää käytetään määrittelemään onko moottori riittävän hyvässä kunnossa 

palautettavaksi käyttöön tai voidaanko sille suorittaa mahdollisia korkeajännitteisiä vaih-

tosähkötestejä. Polarisaatioindeksin laskemisella voidaan päätellä onko moottori mahdolli-

sesti likaantunut tai ovatko eristykset keränneet kosteutta. Koska mittausmenettely on sama 

kuin eristysvastusmittauksessa, selviää mittauksesta samalla myös eristystenvastuksen kun-

to. (IEEE43) 

 

Polarisaatioindeksin määrittäessä tulee ottaa huomioon eristysvastusmittauksen yhteydessä 

tutuiksi tulleiden kapasitiivisen virran, absorptiovirran ja vuotovirtojen lisäksi konduk-

tiovirta IG. Konduktiovirta kulkee käämitysten johtavien kupariosien ja moottorin kuoren 

välillä. Mikäli eristyksessä on pieniä halkeamia tai reikiä, pääsee virta helpommin kulke-

maan eristyksen pinnassa olevan lian tai kosteuden välityksellä moottorin runkoon. Kon-

duktiovirta on vuotovirtojen tavoin ajan suhteen vakio. Uusissa eristyksissä kyseinen virta 

on yleensä nolla, olettaen, että eristys on ehjä. Kokonaisvirta 

 

𝐼𝑇 = 𝐼C + 𝐼A + 𝐼L + 𝐼G   (3.6) 

 

Näin ollen saadaan piirrettyä kaikki vaikuttavat virrat kuvaan 7. 
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Kuva 7 Polarisaatioindeksiin vaikuttavat virrat ajan funktiona, kun konduktiivisen virran on oletettu olevan 

nolla. (Lanham) 

 

Kuvasta havaitaan, että kapasitiivinen virta 𝐼C kuluu pois ennen ensimmäistä mittausta, ku-

ten kappaleessa 3.2 mainittiin. Konduktiivisen virran oletetaan olevan nolla.  Jäljelle jäävä 

ajasta riippumaton absorptiovirta 𝐼A on siis tärkeä suure kuvaamaan eristeen kuntoa. 

Kun käämitykseen syötetään tasajännitettä, alkaa eristeen dipolit polarisoitua sähkökentän 

suuntaisesti, kuten kuvassa 8 on esitetty. Absorptiovirta 𝐼A siis pienenee, koska molekyylit 

asettuvat vierekkäin ja vastustavat virran kulkeutumista eristeen läpi. Kuvassa 8 dipolien 

polarisoituminen tasajännitettä syötettäessä. (Swain 2007) 

 

 

 

Kuva 8 Dipolien polarisoituminen tasajännitettä syötettäessä. (Lanham) 

 

Polarisaatioindeksiä laskettaessa ei lämpötilaa tarvitse ottaa huomioon, sillä sen muutos 10 

min mittavälillä ei ole merkittävä tuloksien kannalta, koska oletetaan että käämitykset py-

syvät likimain samassa lämpötilassa. (IEEE43) 
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Taulukko 2 Minimipolarisaatioindeksit IEC:n määrittelemille termisille luokille. 

 

Terminen luokka Polarisaatioindeksi 

Luokka A 1.5 

Luokka B 2.0 

Luokka F 2.0 

Luokka H 2.0 

 

Taulukossa 2 on esitetty IEC:n (International Electrotechnical Comission) määrittelemät 

minimipolarisaatioindeksit eri termisille luokille. Kun polarisaatioindeksiksi saadaan tau-

lukon arvoja pienempiä tuloksia, on epäiltävä käämitysten likaantumista, kosteutta käämi-

tyksissä tai vahingoittunutta eristystä. Saavutettaessa arvoja, jotka ovat yli viisi, on toden-

näköistä, että eristys on hyvin kuiva ja hauras. Näissä tapauksissa tulee harkita käämitysten 

puhdistamista, kuivaamista tai muiden jatkotoimenpiteiden suorittamista.  

 

Jos eristysvastusmittauksessa saavutetaan 60 s mittauksen kohdalla yli 5 GΩ:n arvoja 40 

°C:een skaalattuna, ei polarisaatioindeksi ole enää luotettava menetelmä eristysten kunnon 

määrittämiseksi. (IEEE43) 

3.4 Eristysvastusprofiili 

Eristysvastusmittausta ja polarisaatioindeksiä tehdessä voidaan ottaa mittauksen aikana 

saatuja arvoja ylös useammin (esimerkiksi 10s) ja luoda näistä eristysvastusprofiili. Saa-

duista arvoista voidaan luoda kuvaaja, jonka avulla voidaan eristyksen tarkempaa kuntoa 

tutkia. Eristysvastusprofiilin kuvaajat jakautuvat yleensä neljään kategoriaan: ehjä eristys, 

kostea eristys, likainen eristys tai hauras eristys. Kuvassa 9 on kuvattu näiden neljän ylei-

simmän tapauksen kuvaajat. (IEEE43) 
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Kuva 9 Eri tilanteiden eristysvastusprofiilit. Kuvassa a) esittää ehjää eristystä, b) kosteaa eristystä, c) likaan-

tunutta eristystä ja d) haurasta eristystä. 

 

3.5 Impedanssimittaus 

Impedanssimittauksen avulla voidaan laskea moottorin tehohäviöitä ja lämpenemistä sekä 

tutkia liitosten kuntoa ja käämikatkoksia. Pienillä koneilla sillä havaitaan myös käämikier-

rosten väliset oikosulut. Myös käämitysten symmetrisyys ja oikeinkäämitys voidaan pää-

tellä impedanssimittauksen tuloksista. Resistanssin mittaaminen suoritetaan käyttämällä 

vastusmittaria tai siltatyyppisellä vastusmittarilla esimerkiksi Wheatstonen silta. Tähtikyt-

kennässä mittaus suoritetaan mittaamalla resistanssi jokaisen syöttöpisteen ja tähtipisteen 

välillä.  
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Kuva 10 Resistanssin mittaus tähtikytkennässä. 

 

Mikäli tähtipiste ei ole kytkentäkotelossa mitataan resistanssit seuraavasti: U1V1, 

V1W1, W1U1. Myös kolmioon kytketyssä tapauksessa mittaus suoritetaan liitäntä-

ruuvien U1V1, V1W1, W1U1 väleiltä. 

 

Resistanssien ja impedanssien arvoille sallitaan 10 % ero suurimpaan mitattuun arvoon. 

Tällöin moottoria voidaan pitää ehjänä.  

3.6 Korkeajännitemittaukset 

Niin sanottuja korkeajännitetestejä ovat syöksyaaltotesti ja Hi-pot-testi. Hi-pot-testissä tes-

tattavaan moottorin syötetään tasajännitettä asteittain maksimitestijännitteeseen asti, joka 

on IEEE standardin: IEEE Std 95 Recommended Practice for Insulation Testing of Large 

AC Rotating Machinery With High Direct Voltage mukaan kaksi kertaa moottorin nimellis-

jännite + 1000V. Testijännite on huomattavasti suurempi, kuin käyttöjännite, jotta varmis-

tutaan moottorin turvallisuudesta normaaliajossa. Syötettävän jännitteen lisäksi mitataan 

jokaisella jännitteen arvolla vuotovirta. Kuvaajan tulisi olla suora, sillä jännitteen arvot 

ovat suoraan verrannollisia virtaan. Kuvaajan poiketessa suorasta, tulee epäillä vikoja eris-

tyksissä, jotka voivat johtaa virran kulkeutumiseen käämityksistä moottorin runkoon. Mi-

käli vuotovirran arvot ovat liian suuria, on olemassa sähköiskun vaara moottorin rungosta.  

Testi suoritetaan yleensä kokoonpanovaiheessa valmiille moottoreille. 

 

Syöksyjännitetestillä voidaan aikaisemmista testeistä poiketen tutkia myös eristysten kun-

toa käämitysten välillä, käämikierrosten välillä sekä vaiheiden välillä. Perustana testille on 

ehjien käämitysten symmetrisyys. Kun moottori kytketään oskilloskooppiin ja syötetään 

vaiheelle vaihtojännitepulssi, tulee oskilloskoopille palaavan signaalin olla symmetrinen 

eri vaiheiden kanssa. Testattaessa muut vaiheet maadoitetaan moottorin runkoon. Konden-

saattorin purkautuessa käämityksiin, syntyy jännite-eroja peräkkäisten käämikierrosten vä-
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lille. Mikäli eristys johtavien osien välillä pettää, tapahtuu oikosulku johtavien osien välil-

lä. Tämän havaitseminen perustuu Paschenin lakiin: 

 

 

𝑉 =
𝑎𝑝𝑑

ln(𝑝𝑑)+𝑏
,     (3.7) 

 

missä V = läpilyöntijännite, a = kaasusta riippuva vakio, p = paine, d = johtavien osien vä-

linen etäisyys ja b = kaasusta riippuva vakio. 

 

Oikosulut käämityksissä johtavat niiden lämpenemiseen kasvaneen virran takia. Kuten 

kappaleessa 3.1 todettiin, lyhentää lämpötilan nousu moottorin eristeiden käyttöikää ja nos-

taa moottorin syttymisen tai vikaantumisen riskiä. (Lanham, ESW) 

3.7 Osittaispurkausmittaus 

Osittaispurkaus on sähköinen purkaus eristyksen sisällä. Kun moottorin eristystä tehdään, 

jää siihen lähes väistämättä kaasutaskuja, joissa osittaispurkauksia esiintyy. Kaasutaskun 

jännitekestoisuus on huomattavasti pienempi kuin ympäröivällä eristyksellä. Tämän takia 

osittaispurkaukset esiintyvät juuri ilmataskuissa. Kun sähkökentän voimakkuus ylittää eris-

tyksen jännitekestoisuuden osittain, kulkee erittäin suuri virta taskun reunalta toiselle kuu-

maa ionisoitunutta kanavaa pitkin. Osittaispurkaukset tuhoavat tapahtuessaan eristystä vä-

hän kerrallaan. Kaasun ionisoituessa syntyy myös eristykselle haitallisia kemiallisia yhdis-

teitä, jotka nopeuttavat eroosiota. Osittaispurkausten aiheuttama eroosio tekee kaasutaskun 

seinämistä rosoisia ja epätasaisia, mikä aiheuttaa sähkökenttään epähomogeenisiä kohtia, 

joissa purkauksia tapahtuu entistä tiheämmin ja näin ollen eroosio kiihtyy. Purkaukset jat-

kavat tapahtumista paikoissa, joissa sähkökentän voimakkuus on suurimmillaan. Tämä saa 

aikaan eristyksissä syntyvän puuta muistuttavan muodon.   

 

 

Kuva 11 Paperieristyksessä puuta muistuttava osittaispurkauksien aiheuttama eroosio. (HVPD) 

 

Osittaispurkauksia esiintyy enimmäkseen taajuusmuuttajakäytöissä ja yleensä yli 2,3 kV 

koneissa. Niiden syntyminen edellyttää korkean jännitteen, jolloin eristyksen jännitekestoi-
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suus pettää kaasutaskussa. Taajuusmuuttajakäytöissä jyrkkäreunaiset ja pienen nousuajan 

omaavat pulssit ovat osittaispurkauksia synnyttäviä tekijöitä. 

 

Osittaispurkauksien havaitsemiseksi voidaan suorittaa jatkuvaa mittausta kun moottori on 

kytkettynä prosessiin. Jokaiseen vaiheeseen liitetään mittausanturiksi kapasitiivinen suur-

taajuuskondensaattori. Mittausanturit kytketään koaksaalikaapelilla mittausanalysaattoriin. 

Jos moottorissa on kapasitiiviset ylijännitesuojat, kuhunkin syöttökaapeliin kytketään suur-

taajuusvirtamuuntaja, joista jokainen kytketään mittausanturien tavoin mittausanalysaatto-

riin. Mittauksia tehtäessä on huomioitava jakeluverkon häiriöt, jotka voidaan eliminoida 

riittävän pitkällä kaapelilla (yli 35m). Osittaispurkaukset aiheuttavat varauksenmuutoksia 

mitattavassa piirissä, jolloin impedanssin läpi esiintyy virtaimpulsseja. Mittausanalysaatto-

rin tiedonkeruuosa kerää mittausanalysaattoriin saapuneet tiedot jännitepulssin kestoajasta 

ja koosta. (PSK 2002, Stone 2004, Nepola 2013) 

 

 

Kuva 12 Osittaispurkauksen mittauskytkentä yli 35 m pitkällä kaapelilla. 

 

Mittausanalysaattorin keräämillä tiedoilla saadaan luotua pulssin vaiheanalyysi. 
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Kuva 13 Mittaustulosten perusteella luotu pulssin vaiheanalyysi. (Paoletti 1999) 

 

Osittaispurkaukset esiintyvät yleensä negatiivisella puolijaksolla 0-90 asteen välillä ja 180-

270 asteen välillä positiivisella puolijaksolla.  

 

Osittaispurkauksia pystytään ehkäisemään käyttämällä niitä kestäviä eristemateriaaleja, 

kuten epäorgaanisia lakkoja. Myös eristysten asennustavalla on vaikutusta. Esimerkiksi 

VPI-menetelmällä (Vacuum Pressure Impregnation) vältetään kaasutaskujen synty, koska 

eristys tehdään menetelmän nimen mukaisesti tyhjiössä. Niiden tulkitseminen on usein kui-

tenkin haastavaa, koska eristykset, moottorit ja mittaukset poikkeavat toisistaan suuresti. 

Onkin suositeltavaa seurata saman koneen osittaispurkausmittauksia pidemmän aikajakson 

ajan, jotta voidaan havaita niiden kehityksen suunta. (Stone 2004, PSK 2002) 

3.8 Yhteenveto tarkastusmenetelmistä 

Lähes jokainen tarkastusmenetelmä tarkastelee vain moottorien tiettyä osa-aluetta. Jos on 

syytä epäillä jotakin määrättyä vikaa ennen tarkastamisen aloittamista, on suotavaa tietää 

millä tarkastusmenetelmällä kyseinen vika voidaan paikantaa. Taulukossa 3 on esitetty ly-

hyesti yllä käydyt menetelmät läpi soveltuvuudeltaan vikojen havaitsemiseen.  
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Taulukko 3 Yhteenveto tarkastusmenetelmistä. 

 

Testi 

 

Vikojen havainnointi 

 

Eristysvastusmittaus 

 

Soveltuu likaantumisen ja vakavien vaurioiden havaitsemiseen. 

 

Polarisaatioindeksi 

 

Soveltuu likaantumisen, kosteuden ja vakavien vaurioiden ha-

vaitsemiseen. 

Eristysvastusprofiili 

 

Soveltuu likaantumisen, kosteuden, haurauden ja vakavien vau-

rioiden havaitsemiseen. 

Impedanssimittaus 

 

 

Soveltuu tehohäviöiden ja lämpenemisen laskemiseen, liitosten 

kunnon tarkasteluun ja käämikatkoksien tunnistamiseen. Havait-

see myös pienillä moottoreilla kierrosoikosulut. 

Hi-pot-testi 

 

Soveltuu vakavien vaurioiden havaitsemiseen. 

 

Syöksyaaltomittaus 

 

Soveltuu kierroseristyksien tarkasteluun, sekä oikosulkujen tar-

kasteluun käämien välilläettä peräkkäisissä kierroksissa. 

Osittaispurkausmittaus 

 

Soveltuu osittaispurkausten havaitsemiseen. 

 

 

 

4. MITTAUKSET JA MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti mittausten suoritustapa ja saadut mittaustulokset. Li-

säksi analysoidaan saatuja tuloksia ja verrataan niiden yhteneväisyyttä teoriaan. Mitattavi-

na testimoottoreina toimii neljä kappaletta Oy Strömberg Ab:n valmistamaa kolmivaiheista 

oikosulkumoottoria. Mittaukset suoritettiin kaikkien moottorien ollessa poiskytkettyinä 

verkkovirrasta. 

4.1 Testattavat moottorit 

Testattavina moottoreina toimi neljä kappaletta Oy Strömberg Ab:n kolmivaiheista oi-

kosulkumoottoria, joista kolme oli teholtaan 0,55 kW ja yksi 160 kW. 
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Kuva 14 Testattavana toimiva 0,55 kW:n Oy Strömberg Ab:n sähkömoottori. 

 

0,55 kW:n koneet ovat useita kymmeniä vuosia vanhoja prosessista poistettuja oikosulku-

moottoreita. Niiden kunto ulkoisesti oli lähes moitteeton ja testiajossa ei havaittu mitään 

normaalista poikkeavaa. 

Taulukko 4. Moottorin kilpiarvot. 

 

Malli HXUR 165C2 B3 

Kotelointiluokka IP 54 

Teho 0,55kW 

Taajuus 50Hz 

Nimellisjännite Y/Δ 380V/220V 

Virta Y/Δ 1,65A/2,9A 

Tehokerroin 0,75 

Pyörimisnopeus 1400rpm 

Eristeluokka B 

 

Kaikki kolme pienempää oikosulkumoottoria ovat samaa mallia, joten taulukon 4 kilpiar-

vot ovat samat kaikille. Näitä 0,55 kW moottoria kutakin vioitettiin eri tavoin, jotta voitai-

siin hahmottaa testien soveltuvuutta eri vikojen löytämiseksi. Kuvassa 15 on esitetty tehdyt 

viat. 
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Kuva 15 Kuvassa ehjä ja vioitetut staattorikäämitykset. 

 

Kuvassa 15 ehjä staattorikäämitys, moottori 1, josta staattorikäämitysten eristyksiä poistet-

tiin käämitysten päältä sekä levypakettien välistä, moottori 2, jossa on kolvaamalla tehty 

maasulku staattorirungon ja yhden vyyhden välille ja moottori 3, jossa yhden vyyhden 

käämikierroksia on katkaistu leikkaamalla. 

 

Neljäs moottori oli voimalaitoksessa käytössä oleva kiertokaasupuhallinta pyörittävä, 

huomattavasti 0,55 kW moottoreita isompi, oikosulkumoottori. Koska voimalaitos oli ajet-

tu alas, oli kiertokaasupuhaltimen moottori mahdollista tarkastaa. 
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Kuva 16 Kiertokaasupuhaltimen moottori. 

 

Myös kiertokaasupuhaltimen moottori on ollut voimalaitoksella käytössä kymmeniä vuo-

sia.  

Taulukko 5 Kiertokaasupuhaltimen moottorin kilpiarvot. 

 

Malli HXUR 653G2 B3 

Kotelointiluokka IP 54 

Teho 160 kW 

Taajuus 50 Hz 

Nimellisjännite Y/Δ 660 V/170 V 

Virta Y/Δ 170 A/295 A 

Tehokerroin 0,75 

Pyörimisnopeus 1482 rpm 

Eristeluokka B 

 

4.2 Eristysvastusmittaus 

Eristysvastusmittaus suoritettiin ensin jokaisen moottorin ollessa ehjä. Moottorit olivat ol-

leet kylmässä varastossa alttiina kosteudelle, joten mittaukset suoritettiin moottorien läm-

mettyä huoneen lämpötilaan sekä myöhemmin uudestaan niiden oltua kuivissa sisätiloissa 

viikon ajan. Mittaukset suoritettiin myös vioitetuille moottoreille. Mittalaitteena käytettiin 

CAT III luokkaan kuuluvaa CEM-5505 megaohmimittaria. Moottorit oli kytketty Y-

kytkentään, joten kukin vaihe mitattiin erikseen irrottamalla liitäntäsilta mitattavasta vai-

heesta ja maadoittamalla jäljelle jäävät vaiheet. Tulokset kirjattiin ylös 60 s kohdalla. 
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Kuva 17 Eristysvastusmittauksen kytkentäkaavio. 

 

Kuvassa 17 mitataan vaiheen W2 eristysvastusta, muiden vaiheiden ollessa maadoitettuina. 

 

 

Kuva 18 Eristysvastusmittauksen mittausjärjestely. 

 

Kuvassa 18 on esitetty kuvan 17 mukainen mittauskytkentä käytännössä vaiheelle V2. Me-

gaohmimetri on kytketty vaiheeseen V2 ja maadoitusruuviin ja vaiheet U2 ja W2 ovat 

maadoitettu kuvan keltavihreällä PE-johtimella. 
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Taulukko 6 Ehjien moottoreiden eristysvastusten skaalatut arvot. 

 

  Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 

Moottori 1       

U2 1745,52 MΩ 1847,51 MΩ 2824,21 MΩ 

V2 1247,36 MΩ 1388,57 MΩ 1882,80 MΩ 

W2 1545,47 MΩ 1576,07 MΩ 3059,57 MΩ 

Moottori 2       

U2 1259,13 MΩ 1576,85 MΩ 15,75 Ω 

V2 980,63 MΩ 1173,62 MΩ 9,01 Ω 

W2 1321,89 MΩ 1534,49 MΩ 15,74 Ω 

Moottori 3       

U2 1223,83 MΩ 941,41 MΩ 3053,29 MΩ 

V2 839,42 MΩ 960,23 MΩ 2348,81 MΩ 

W2 1255,21 MΩ 1933,02 MΩ >4 Gohm 

 

Taulukon 6 tuloksissa mittaus 1 on suoritettu moottorien ollessa altistuneena kosteudelle ja 

mittaus 2 moottorien oltua kuivissa sisätiloissa viikon ajan. Mittaus 3 on vioitettujen moot-

torien mittaus. Tulokset on skaalattu yhtälön 3.1 mukaan 40 °C:een. Käämien lämpötila 

arvioitiin samaksi kuin huoneen lämpötila eli 22 °C. Tuloksista havaitaan selkeästi kosteu-

den vaikutus eristysvastuksenmittauksen arvojen suuruuteen. Kosteus eristyksissä edistää 

vuotovirtojen kulkua, jolloin resistanssit ovat todellista pienempiä. Yhtälössä 3.3 esitetty 

IEEE standardien vaatima arvo eristysvastukselle ylittyy. Tässä mittauksessa arvon tulee 

olla kaksinkertainen yhtälön 3.3. avulla laskettuun nähden, kuten kappaleessa 3.1.3 on 

mainittu. Nähdään myös, että eri vaiheiden eristykset maahan ovat arvoiltaan suuresti 

poikkeavia. Kohdassa 4.5 mitattujen resistanssien ollessa yhtä suuret jokaisella vaiheella, 

voisi syyksi epäillä epätasaisia vaihejännitteitä moottorissa, mikä aiheuttaa kuumenemista 

vaiheissa. Tietyn vaiheen kuumeneminen aiheuttaa termistä heikkenemistä, joka laskee 

eristysvastuksen arvoa.  

 

Moottorin 1 eristyksiä poistettiin vähän kerrallaan tarkkailemalla eristysvastuksen arvojen 

muuttumista. Havaittiin, että arvot eivät muuttuneet, ennen kuin yksi vyyhti vahingoittui ja 

muutama käämikierros katkesi, jolloin arvot kasvoivat liki kaksinkertaisiksi.  

 

Moottorin 2 maasulku havaittiin eristysvastusmittauksessa. Vyyhden juottaminen kiinni 

staattorirunkoon sai kaikki vaiheet maihin, joten eristysvastusmittausta tehdessä syötettiin 

jännitettä samaan pisteeseen kahdesta kohtaa. Vaiheiden ja maan välille saatiin taulukon 7 

mukaiset resistanssit. 
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Taulukko 7 Moottorin 2 skaalatut resistanssit vaiheiden ja maan välillä. 

 

U1maa 15,75 Ω 

V1maa 9,01 Ω 

W1maa 15,74 Ω 

 

Resistanssit vaiheiden ja maan välillä tulisi olla suuruudeltaan kaksinkertaisia yhtälön 3.3. 

avulla laskettuun arvoon verrattuna. 

 

Moottorin 3 käämikierrosten katkaiseminen havaittiin eristysvastusmittauksen arvojen suu-

rena nousuna alkuperäisiin arvoihin verrattuna.  

4.3 Polarisaatioindeksi 

Polarisaatioindeksi mitattiin samoin kytkennöin kuin eristysvastus. Mittaukset suoritettiin 

jälleen moottorien lämmettyä huoneen lämpötilaan sekä myöhemmin uudestaan niiden ol-

tua kuivissa sisätiloissa viikon ajan. Mittaukset suoritettiin myös vioitetuille moottoreille. 

Kukin vaihe mitattiin erikseen. 

 

Taulukko 8 Moottoreiden polarisaatioindeksit. 

 

  Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 

Moottori 1       

U2 0,98 0,94 1 

V2 1,01 0,99 1 

W2 1,04 1,03 - 

Moottori 2       

U2 0,97 1,00 maasulku 

V2 0,99 1,06 maasulku 

W2 1,08 1,04 maasulku 

Moottori 3       

U2 0,99 1,06 - 

V2 1 0,97 - 

W2 1,04 1,06 - 

 

Taulukon 8 polarisaatioindeksit laskettiin yhtälön 3.4 avulla. Taulukossa mittaus 1 viittaa 

varastosta ottamisen jälkeen mitattuihin arvoihin ja mittaus 2 kuivattuihin moottoreihin ja 

mittaus 3 vioitettuihin moottoreihin, kuten yllä selitetty. Tulokset eivät täytä taulukossa 2 

ilmoitettuja polarisaatioindeksien minimiarvoja. Moottorit myös putsattiin ennen toista 

mittausta ja havaittiin, että likaa oli kertynyt erittäin vähän. Moottoreiden ollessa hyvin 
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vanhoja, kävi avaamisen yhteydessä ilmi, että eristykset olivat äärimmäisen kovat ja hau-

raat, mikä todennäköisesti vaikuttaa osittain siihen, ettei polarisaatiota tapahdu. Toisena 

mahdollisena syynä vanhojen moottoreiden eristysten huononemiselle on eristysten altis-

tuminen liian suurille jatkuville lämpötiloille aiheuttaen termistä rapistumista. On myös 

epäiltävä kosteutta eristyksissä. Kosteus mahdollistaa vuotovirran kasvamisen, jolloin se 

on vallitseva komponentti kokonaisvirran yhtälön 3.6 summassa.  

 

Moottorin 1 vioittaminen nosti eristysvastusresistanssien arvoja, mutta polarisaatio jäi 

edellisten mittausten tavoin olemattomaksi. Vaiheen W2 polarisaatioindeksiä ei pystytty 

laskemaan, koska eristysvastuksen arvo nousi suuremmaksi mitä testilaitteiden mittarajat 

antoivat myöten. Samoin tapahtui moottorin 3 tapauksessa. Moottorin 2 vaiheiden ollessa 

yhteydessä staattorirunkoon, ei polarisaatioindeksin laskemisesta ole hyötyä.  

4.4 Eristysvastusprofiili 

Eristysvastusprofiili luotiin käyttäen samaa mittauskytkentää kuin kohdassa 4.2. Arvoja 

otettiin ylös 600s ajan 10s välein. Mittaukset suoritettiin jokaiselle vaiheelle kaikissa kol-

messa moottorissa. Mittaukset suoritettiin, kun moottorit olivat olleet kuivissa sisätiloissa 

viikon ajan ja lämpötila vakiintunut huoneenlämpötilaan (22 °C). 

 

 

Kuva 19 Moottorin 1 eristysvastusprofiilit. 

 

Kuvassa 19 on moottorin 1 eristysvastusprofiili. Kuvaajista havaitaan selkeästi, ettei eris-

tyksissä tapahdu polarisaatiota juuri ollenkaan. Tämä viittaa hyvin koviin ja hauraisiin eris-

tyksiin, mikä osoittautuikin paikkansapitäväksi, kun moottori avattiin. Ainoastaan vaihees-

sa W2 eristysvastuksen arvo nousi liki 100 MΩ. Polarisaatioindeksin mukaan nousun tulisi 

olla yli kaksinkertainen 60 s kohdalla saadusta arvosta, joten eristyksen kunto polarisaation 

kannalta on erittäin huono. Moottori on useita kymmeniä vuosia vanha ja poistettu proses-
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sikäytöstä myös useita vuosia sitten, joten eristykset ovat päässeet kärsimään ikääntymisen 

aiheuttamasta heikkenemisestä ja prosessikäytössä lämpenemisen aiheuttamasta huonon-

tumisesta. Käyrämuodot viittaavat kosteuteen eristyksissä, vaikka moottoreita pyrittiin 

kuivattamaan ennen mittauksia. Kun eristyksissä ilmenee kosteutta, nousee vuotovirta hal-

litsevaksi komponentiksi kokonaisvirrassa. Näin ollen polarisaatiota ei pääse tapahtumaan, 

eikä resistanssin arvo kasva kapasitiivisen virran laskettua nollaan. 

 

 

Kuva 20 Moottorin 2 eristysvastusprofiilit. 

 

Moottorin 2 eristysvastusprofiilin käyrämuodot olivat hyvin samankaltaiset kuin moottoril-

la 1. Vaiheiden V2 ja W2 eristysvastukset nousivat molemmat noin 100 MΩ. Polarisaa-

tioindeksin mukaan nousun tulisi olla yli kaksinkertainen 60 s kohdalla saadusta arvosta, 

joten eristyksen kunto polarisaation kannalta on erittäin huono. Moottori on useita kymme-

niä vuosia vanha ja poistettu prosessikäytöstä myös useita vuosia sitten, joten eristykset 

ovat päässeet kärsimään ikääntymisen aiheuttamasta heikkenemisestä ja prosessikäytössä 

lämpenemisen aiheuttamasta huonontumisesta. Käyrämuodot viittaavat kosteuteen eristyk-

sissä, vaikka moottoreita pyrittiin kuivattamaan ennen mittauksia. Kun eristyksissä ilmenee 

kosteutta, nousee vuotovirta hallitsevaksi komponentiksi kokonaisvirrassa. Näin ollen po-

larisaatiota ei pääse tapahtumaan, eikä resistanssin arvo kasva kapasitiivsen virran lasket-

tua nollaan. 
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Kuva 21 Moottorin 3 eristysvastusprofiilit. 

 

Kuvassa 21 käyrämuodot ovat jälleen samanlaiset kuin moottorilla 1 ja 2. Polarisaatiota on 

havaittavissa ainoastaan vaiheessa W2. Polarisaatioindeksin mukaan nousun tulisi olla yli 

kaksinkertainen 60 s kohdalla saadusta arvosta, joten eristyksen kunto polarisaation kan-

nalta on erittäin huono. Moottori on useita kymmeniä vuosia vanha ja poistettu prosessi-

käytöstä myös useita vuosia sitten, joten eristykset ovat päässeet kärsimään ikääntymisen 

aiheuttamasta heikkenemisestä ja prosessikäytössä lämpenemisen aiheuttamasta huonon-

tumisesta. Käyrämuodot viittaavat kosteuteen eristyksissä, vaikka moottoreita pyrittiin 

kuivattamaan ennen mittauksia. Kun eristyksissä ilmenee kosteutta, nousee vuotovirta hal-

litsevaksi komponentiksi kokonaisvirrassa It. Näin ollen polarisaatiota ei ilmene, eikä resis-

tanssin arvo kasva kapasitiivisen virran laskettua nollaan. 

 

Moottorien 1 ja 3 kohdalla eristysvastusprofiilia ei tehty, koska arvot nousivat useimpien 

vaiheiden kohdalla yli mittalaitteen skaalan jo muutamissa sekunneissa. Moottorin 2 olles-

sa yhteydessä staattorirunkoon, ei eristysvastusprofiilin luomisesta ole hyötyä.  

4.5 Impedanssimittaus 

Moottorien resistanssit mitattiin vaiheruuvien väliltä, kuten kohdassa 3.1.5 on esitetty.   
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Taulukko 9 Moottorien resistanssimittaus 

 

  U1Tähti V1Tähti W1Tähti Ero % 

Ehjä         

Moottori 1 15,97Ω 15,98Ω 15,98Ω 0,06 

Moottori 2 15,73Ω 15,74Ω 15,74Ω 0,06 

Moottori 3 16,17Ω 16,16Ω 16,13Ω 0,25 

Rikki         

Moottori 1  16,02Ω  ∞Ω  ∞Ω  100 

Moottori 2 15,66Ω 15,56Ω 15,66Ω 0,64 

Moottori 3 15,84Ω 15,82Ω ∞Ω 100 

 

Taulukossa 9 on esitetty sekä ehjien että rikkinäisten moottoreiden vaiheiden väliset resis-

tanssit. Ehjillä moottoreilla vaiheiden resistanssit ovat liki samat, joka kertoo käämien ole-

van symmetriset ja oikein käämityt. 

 

Moottorin 1 resistanssit vioittamisen jälkeen pysyivät liki samoina, kuin mitattaessa ehjää 

moottoria. Käämikierrosten kuitenkin lopulta katkettua, vaiheiden V1 ja W2 resistanssit 

näyttivät arvoa ∞ Ω, koska piireistä oli tullut avoimia. Katkenneiden käämikierrosten vai-

kutus oli siis ilmeinen.  Moottorin 2 resistanssit ovat hyvin lähelle samat vioittamisen jäl-

keenkin. Maasulkua ei siis havaita resistanssimittauksen avulla. Moottorilla 3 havaittiin, 

että vaiheen W1 resistanssi oli kasvanut äärettömän suureksi eli piiri on avoin. Katkenneet 

käämikierrokset havaittiin selvästi. Ehjien moottorien resistanssit säilyivät sallitun 10 % 

rajan sisällä. Rikkinäisten moottorien vaiheiden ero kasvoi avointen piirien myötä kuiten-

kin 100 %. 

 

4.6 Kiertokaasupuhaltimen moottori 

Kiertokaasupuhaltimen sähkömoottorille oli tarkoitus suorittaa samat mittaukset kuin yllä, 

mutta sen hyvästä kunnosta johtuen, osa osoittautui tarpeettomiksi. 

 

Sähkömoottori oli aikaisemmista poiketen kytketty kolmioon, joten mittausjärjestelyt 

muuttuivat hieman.  
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Kuva 22 Eristysvastusmittaus vaiheelle W2 kolmiokytkennässä. 

 

Vaiheet U2 ja V2 mitataan vastaavasti avaamalla sillat mitattavan vaiheen molemmista 

päistä kuvan 5 kolmiokytkennän avulla. 

 

 

Kuva 23 Eristysvastusmittauksen mittausjärjestely kolmioon kytketyssä moottorissa. 

 

Eristysvastusten arvot olivat jokaisen vaiheen kohdalla yli 4 GΩ, mikä oli mittalaitteen 

näyttämä yläraja. Eristysvastusresistanssien ollessa niinkin suuria, ei polarisaatioindeksin 

laskeminen olisi ollut hyödyllistä. Myöskään eristysvastusprofiilia ei voitu tehdä. Vaihe-

resistanssit mitattiin kappaleen 3.1 mukaisesti. 
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Taulukko 10 Kiertokaasupuhaltimen moottorin vaiheresistanssit. 

 

U1V1 0,07 Ω 

V1W1 0,07 Ω 

W1U1 0,07 Ω 

 

Ehto 10 % erosta pienimmän ja suurimman arvon välillä toteutuu. Näiden testien perusteel-

la voidaan todeta moottorin eristyksien olevan hyvässä kunnossa ja käämien symmetrisiä. 

5. YHTEENVETO 

Tässä työssä on tutkittu eri mahdollisuuksia suorittaa oikosulkumoottorin ennaltaehkäise-

vää sähköistä kunnonvalvontaa. Mittauksissa on käytetty menetelmiä, jotka ovat mahdolli-

simman yksinkertaisia suorittaa esimerkiksi huoltoseisokin yhteydessä. Menetelmien avul-

la voidaan tarkastella johtavien osien ja rungon välistä eristystä, oikosulkumoottorien li-

kaantumista, kostumista ja haurastumista sekä käämitysten symmetrisyyttä. Testejä suorit-

taessa voidaan paikantaa vikaantuvat koneet ja varautua uusien hankkimiseen tai vanhojen 

korjaamiseen ajoissa. Kaikkia vikoja, kuten peräkkäisten kierrosten välisiä oikosulkuja ja 

osittaispurkauksia mittauksilla ei pystytä havaitsemaan, ennen kuin ne ovat aiheuttaneet jo 

vakavia vaurioita. 

 

Kosteuden vaikutus eristyksissä havaittiin selvästi, kun mitattiin suoraan kosteasta ja kyl-

mästä varastosta otettuja moottoreita. Eristysvastuksen arvot olivat huomattavasti pienem-

piä, kuin myöhemmillä mittauksilla saadut. Tiettyjä raja-arvoja eristysten kunnolle oli 

mahdoton määrittää tehtyjen mittausten perusteella. Tarvittaisiinkin useampia mittauksia, 

joiden avulla eristysten kuntoa voitaisiin perusteellisemmin seurata. Työn oikosulkumoot-

toreihin tehdyt viat selvisivät käytetyillä menetelmillä. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, 

että tehdyt viat olivat hyvin korostettuja.  

 

Oikosulkumoottoreita tarkastettaessa on kuitenkin huomioitava, että lähes jokainen kone 

on erilainen niin rakenteeltaan, kooltaan kuin eristyksiltään. Tulosten oikea tulkitseminen 

vaatii harjaantunutta taitoa sen tekijältä. Yksittäinen mittaus ei välttämättä kerro riittävästi 

koneen kunnosta. Siksi tulisikin suorittaa mittauksia tietyin aikavälein, jotta nähdään ko-

neen kunnon kehityksen trendi. Kun dataa kerätään useiden vuosien tai vuosikymmenten 

ajan, saadaan kuva siitä, kuinka kauan koneita voi luotettavasti ajaa. Mittaukset olisi suo-

tavaa suorittaa samoilla laitteilla ja samoin mittajärjestelyin, jotta tulokset olisivat niiltäkin 

osin vertailukelpoisia. 
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