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Mobiililaitteiden tiedonsiirto on kasvanut viime vuosien aikana räjähdysmäisesti ja sen on 

ennustettu kasvavan globaalisti seitsemänkertaiseksi vuosien 2017–2022 aikana ja sen 

keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuprosentiksi on arvioitu 46 %. Tiedonsiirron kasvun ja 

kehityksen myötä verkko-operaattoreiden on kehitettävä ja vahvistettava verkkojaan. Tämä 

tarkoittaa mobiilimastoissa nykyisin käytettävien hybridikaapeleiden markkinoiden kasvua. 

Tämän työn tarkoitus on tutkia, mitkä ovat mastokaapeleina käytettävien hybridikaapelien 

vaatimukset Pohjois-Amerikan markkinoille ja luoda näiden perusteella yksityiskohtainen 

vaatimusmäärittely.  

 

Vaatimusmäärittely toimi alustana valittaessa kohdeyrityksen tuotannolle optimaalisimmat 

raaka-aineet kyseessä olevien kaapeleiden valmistamiseen vaadittavien standardivaatimusten 

mukaisesti. Työ sisältää UL 1277 standardin vaatimukset TC-luokan kaapeleille ja maininnat 

mistä standardista vaatimusten yksityiskohtaisemmat selvitykset löytyvät. Työssä käydään 

myös läpi vaatimukset tuotanto- ja testilaitteista sekä tyyppitesteistä, jotka sertifioidulta 

kaapelinvalmistajalta vaaditaan. Työn kirjallisuuskatsauksessa selvitetään myös 

kaapelinvalmistuksen ja -raaka-aineiden teoriaa. 
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Data transfer from mobile devices has grown exponentially in recent years and is forecasted to 

grow globally sevenfold between 2017 and 2022, with an average annual growth rate of 46%. 

With the growth and development of data transmission, network operators need to develop and 

strengthen networks. This means the growth of the market for hybrid cables currently used in 

mobile masts. This work investigates the requirements of hybrid cables used as mast cables for 

the North American market and creates a detailed specification of the requirements based on 

these. 

 

The specification of the requirements served as a basis for selecting the most optimal raw 

materials for the production of the target company in accordance with the requirements of the 

standards required for the manufacture of the cables in question. The work includes the 

requirements of the UL 1277 standard for Tray Cable-class cables and references to which more 

detailed explanations of the requirements can be found. The work also reviews the requirements 

for production and test equipment and type tests required of a certified cable manufacturer. The 

work has also covered the theory of cable manufacturing and raw materials 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Mobiililaitteiden tiedonsiirto on kasvanut viime vuosien aikana räjähdysmäisesti ja sen on 

ennustettu kasvavan globaalisti seitsemänkertaiseksi vuosien 2017–2022 aikana. 

Keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuprosentiksi on arvioitu 46 %. Mobiilitiedonsiirron on 

ennustettu nopeutuvan kolminkertaiseksi ja mobiililaitteiden kokonaismääräksi on ennustettu 

12,3 miljardia vuonna 2022. Mobiilitiedonsiirron kasvua vauhdittavat tulevaisuudessa mm. IoT 

(Internet of Things) ja M2M (Machine to Machine) laitteiden määrän kasvu, erityisesti 

kehittyvien maiden kasvavat käyttäjämäärät, 5G tekniikan datan ja videosisällön 

kaistanleveysvaatimuksen sekä tiedonsiirron nopeuden kasvu, ja pilvipalveluiden sekä 

suoratoistopalveluiden lisääntyminen. Lisääntyvän tiedonsiirron tarpeen myötä myös verkkoa 

on uudistettava ja kehitettävä jatkuvasti. [1] Verkkoinfrastruktuurin kehittäminen tarkoittaa 

uusien mastojen rakentamista. Mobiilimastoja oli maailmassa vuonna 2019 noin 4,82 miljoonaa 

ja määrän on odotettu nousevan 6,29 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Keskimääräiseksi 

vuosittaiseksi kasvuprosentiksi on arvioitu 4,56 % ennustejaksolle 2020–2025. [2] Globaalisti 

telecom mastojen markkina-arvoksi oli vuonna 2018 arvioitu 39 miljardia USD ja sen on 

ennustettu nousevan 114 miljardiin USD vuonna 2026. [3] 

 

Mobiilitiedonsiirron nopea kasvu ja kehittyvät tiedonsiirtotekniikat ovat aiheuttaneet haasteita 

verkko-operaattoreille verkon ylläpidossa ja kehittämisessä. Tiedonsiirtotekniikoiden 

kehittymisen myötä mobiilimastoihin on ollut tarvetta lisätä uutta tekniikkaa ja pahimmillaan 

mastossa on kaikille 2G 900 MHz, 3G 2100 MHz ja LTE / 4G 2600 MHz tekniikoille omat 

erilliset RRH:t (Remote Radio Head), tehonsyöttö-, kuitu- ja RF-kaapelit. Nykyaikaiset RRH-

järjestelmät muodostavat perustan uudelle järjestelmäarkkitehtuurille. Uusi 

mobiilimastoarkkitehtuuri on kehittynyt vanhasta arkkitehtuurista, jossa suuret 

radiokomponentit sijaitsevat etäällä antenneista, arkkitehtuuriin, jossa radion osat voivat sijaita 

lähempänä antenneja ja olla integroituna antenniin. Tämän digitaalisen radion, BBU:n (Base 

Band Unit), erottaminen analogisesta radiotaajuudesta RRH-tekniikalla, mahdollistaa 

pienemmät kustannukset esim. energiankulutuksessa, tilantarpeessa sekä asennuksessa ja 

kunnossapidossa. Vanhemman tekniikan tukiasemajärjestelmät käyttävät koaksiaalikaapelia 
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korkeataajuisen signaalin lähettämiseen tukiasemalta maston etäantennille. 

Etäradiojärjestelmien etuna on optisten kuituyhteyksien, nimeltään FTTA (Fibre To The 

Antenna), käyttäminen RRH:n yhdistämiseksi BBU:iin. Rajoittavana tekijänä laitteiston 

lisäämiselle tietyissä mastoratkaisuissa onkin saattanut olla mastojen riittämätön kantavuus 

lisääntyneelle painolle ja tuulikuormalle tai tilanpuute niin yläpään laitteiston kuin 

kaapelointien suhteen. Verkkolaitteisto- ja ohjelmistokehityksen myötä mastoon asennettavien 

laitteistojen määrää on saatu vähennettyä ja tällä hetkellä yleisesti käytössä on RRH:t, joissa 

antennin on integroituna. Yksi nykyaikainen RRH tukee kaikkia 2G, 3G ja 4G/ LTE -

tekniikoita. Tämän ansiosta nykyisin ei tarvita kuin yksi laite ja kaapeliveto asennukseen, johon 

ennen tarvittiin kymmeniä erillisiä kaapelivetoja. Nykyratkaisu helpottaa huomattavasti 

asennus- ja kunnossapitotöitä. 

 

Tällä hetkellä mastoihin asennettaviin RRH yksiköihin saadaan tiedonsiirto ja tehonsyöttö 

vedettyä yhdellä hybridikaapelilla kuudelle RRH:lle. Hybridikaapelissa FTTA (Fiber To The 

Antenna) ja PTTA (Power To The Antenna) kuparijohtimet ja valokuitukaapelit ovat integroitu 

kaikki samaan kaapeliin. Hybridikaapelista valmistetaan valmis kaapelisarja ja sen päähän 

liitetään ns. divider, joka on hybridikaapelin päähän valmiiksi kytketty kytkentäkotelo. 

Dividerista kaapelisarja saadaan nostettua helposti mastoon ja koteloon on helppo tehdä 

kytkennät valmiilla liittimillä maston yläosassa. Yleisimmin mastokaapelien pituudet ovat noin 

20–120 m.  

 

Nopeasti kasvavan mobiilitiedonsiirron ansiosta mobiilimastoja rakennetaan kovaa vauhtia ja 

vanhoja mastoja myös päivitetään vastaamaan nykytarpeita. Tämä verkkojen kehittämistyö on 

lisännyt globaalia hybridikaapelikysyntää. Eri maanosiin ja maihin toimitettavilta kaapeleilta 

vaaditaan kunkin maan säädösten mukaisia sertifikaatteja siitä, että tuotteet täyttävät siltä 

vaadittavat standardit ja ovat siten turvallisia niin rakenteen kuin materiaalien osalta. Pohjois-

Amerikan markkinoilla kaapeleille vaaditaan UL:n (Underwriters Laboratories) myöntämä 

sertifikaatti. UL on maailmanlaajuinen turvallisuus- ja sertifiointilaitos joka asettaa vaatimukset 

sähkölaitteille ja komponenteille sekä valvoo niiden toteutumista. Ennen kuin tuotteita voidaan 

alkaa myymään Pohjois-Amerikkaan, on niillä oltava voimassa oleva UL-sertifikaatti ja niiden 

on läpäistävä UL:n omissa laboratorioissaan suorittamat testit. Tuotantolaitosten eli yrityksien 

toiminnan on oltava UL:n vaatimalla tasolla ja tätä seurataan säännöllisillä tehdasauditoinneilla. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Diplomityössä on tarkoitus tutkia mitkä ovat telecom hybridikaapelien vaatimukset Pohjois-

Amerikan markkinoille ja luoda näiden perusteella yksityiskohtainen vaatimusmäärittely. 

Vaatimusmäärittelyn pohjalta tavoitteena on löytää kohdeyrityksen tuotantolaitteistolle 

parhaiten soveltuvat ja kilpailukykyiset raaka-aineet, valmistaa näistä koekaapelit kolmannen 

osapuolen testeihin ja saada tarvittavat sertifikaatit kaapeleiden valmistukseen sekä 

toimittamiseen Pohjois-Amerikan markkinoille. Työ sisältää teoriaa ja käytännön toteutusta. 

Tutkimuksessa perehdytään pääasiassa vaadittavien standardien yksityiskohtaiseen tutkimiseen 

ja lisäksi siihen, miten kyseessä olevat tuotteet valmistetaan kohdeyrityksen nykyisillä 

tuotantolinjoilla ilman suuria uusia investointeja. Käytännön toteutuksen tavoitteena on 

valmistaa koekaapelit vaatimusmäärittelyn pohjalta valituista raaka-aineista. Tutkimus vastaa 

kysymyksiin mitkä ovat telecom hybridikaapeleilta vaadittavat ominaisuudet, jotta ne täyttävät 

Pohjois-Amerikassa kaapeleille asetettujen standardien vaatimukset sekä siihen, mitkä ovat 

kohde yrityksen tuotannolle optimaalisimmat raaka-aineet kyseessä olevien kaapeleiden 

valmistamiseen vaadittavien standardien vaatimusten mukaisesti? Työssä keskitytään vain 

hybridikaapelikategorian kaapeleiden vaatimusmäärittelyyn ja sertifikaatin edellyttämään 

tyyppitestaukseen. Työn haasteena oli ymmärtää Pohjois-Amerikkalaisia kaapeleiden testaus- 

ja hyväksyntäkäytäntöjä, jotka poikkeavat osittain minulle tutuimmista IEC-standardeista.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Diplomityö kostuu kahdesta osasta: teoriaosasta ja kokeellisesta osasta. Työn teoriaosuudessa 

keskitytään kaapeleiden teoriaan, valmistukseen, raaka-aineisiin, rutiinitestaamiseen ja 

standardeihin. Standardien pohjalta laaditaan perusteellinen vaatimusmäärittely 

mastokaapeleiden hybridiratkaisulle UL:n sertifikaattien mukaisesti. Työn pääpaino on 

vaatimusmäärittelyn laatimisessa. Kokeellisessa osassa keskitytään tyyppitestaukseen eli 

tutkitaan tyyppitestaukseen määriteltävien johtimen ja kaapelin rakenne, materiaalit ja 

tyyppitestit sekä valitaan näihin parhaiten kohdeyrityksen tuotantolaitteille sopivat raaka-aineet 

ja kaapelirakenteet.   
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1.4 Kohdeyrityksen yleisesittely 

 

Helkama Bica Oy on perheomisteinen kaapeliyhtiö, jolla on yli 50 vuoden kokemus 

kaapelinvalmistuksesta. Helkama Bica Oy on osa Helkama Emotor -konsernia, jonka omistus 

on jakaantunut neljälle Helkama-perheenjäsenelle. Yritys koostuu laiva- ja telecom-

liiketoimintayksiköistä. Helkama valmistaa laiva-, telecom-, teollisuus-, valokuitu-, 

instrumentointi- ja palonkestäviä kaapeleita. Helkama Bicalla on tuotantolaitokset Suomessa 

Kaarinassa ja Hangossa sekä Kiinan Shanghaissa.  

 

Helkama Emotor –konserniin kuuluu kaapeliliiketoiminnan lisäksi Helkama Velox Oy, joka 

valmistaa polkupyöriä Hangossa ja polkupyörien vähittäiskauppaa harjoittava Baiks (entinen 

Suomen Polkupyörätukku Oy). Muita liiketoimintoja joissa Helkama Emotor mukana ovat 

tehoelektroniikan vesijäähdytyslaitteita valmistava Adwatec Oy, holding- ja kiinteistö-

liiketoiminta Helsingin Uuttera Oy ja Suomen Koneliike Oy, Skoda autoja maahantuova 

Helkama Auto Oy ja autojen vuokraustoimintaa suomessa harjoittavat Avis- ja Budget-

autovuokraamot, kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Helkama kiinteistöt Oy ja 

sijoitustoimintaa harjoittava Ferris Wheel Oy.   

 

Helkama Bica työllistää 180 henkilöä Suomessa ja 40 henkilöä Kiinassa. Suomen tehtaat 

sijaitsevat Hangossa ja Kaarinassa. Hangon tehtaalla valmistetaan teollisuus-, valokuitu- ja 

telecom-kaapeleita sekä laivakaapeleita. Kaarinan tehdas valmistaa suurimman osan yhtiön 

laiva- ja telecom-kaapeleista. Shanghain tehtaalla valmistetaan kaikkia kaapelityyppejä, pois 

lukien teollisuuskaapelit, joita Helkama Bica valmistaa vain Pohjois-Euroopan standardien 

mukaisesti. Vuoden 2019 Helkama Bican Oy:n liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa. Suurin 

osa kokonaismyynnistä tuli viennistä ja kaapelitoimituksia olikin yli 60 maahan.  

 

Helkaman valmistamien kaapeleiden tyypit ovat vaihtuneet yli 50-vuotisen 

kaapelinvalmistuksen aikana. Ennen 90-lukua tuotevalikoima koostui pääasiallisesti 

teollisuuskaapeleista sekä puhelinkaapeleista, mutta puhelinkaapelimarkkinat alkoivat laantua 

90-luvulla. 90-luvun alkupuolella Helkama alkoikin tutkia mahdollisuuttaan valmistaa 

laivakaapeleita. Tuolloin yhtiöllä oli kaksi tehdasta, toinen Hangossa ja toinen Turussa. 

Standardien täyttämisen ja merikaapeleiden tyyppihyväksyntöjen saamisen jälkeen voitiin 
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aloittaa laivakaapelituotanto. Tämä avasi myös ulkomaiset markkinat, koska standardit ovat 

kansainvälisiä ja laivakaapeleiden tyyppihyväksynnät ovat samat eri maissa. Näin ei ollut 

aiemmin valmistettujen kaapeleiden aikaan, joita valmistettiin vain kotimarkkinoille sekä 

naapurimaihin, lähinnä Ruotsiin ja Norjaan. 

 

Ennen vuosituhannen vaihdetta meriteollisuus kasvoi Aasiassa nopeasti ja osa markkinoista 

siirtyi pois Euroopasta. Tuolloin oli tärkeää, että Helkaman olisi lähempänä Aasian markkinoita 

ja kykenisi palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja nopeammin myös näillä markkinoilla. 

Useimmat yritykset, jotka ovat laajentaneet tai siirtäneet tuotantoaan Kiinaan, ovat tehneet sen 

kustannusetujen saamiseksi. Tämä ei koske Helkamaa tai kaapelituotantoa yleisestikään. 

Sähkökaapeleiden pääkomponentit ovat kupari- ja muoviyhdisteet ja muovien hinta riippuu 

öljyn hinnasta. Suorat työvoimakustannukset ovat alle vain pieni osa lopputuotteen hinnasta. 

Kiinan toiminnan aloitusvaiheessa Helkama piti lähetysvarastoa Shanghaissa ja aloitti 

yhteistyön joidenkin paikallisten valmistajien kanssa. Kun kysyntä kasvoi, seuraava askel oli 

perustaa tehdas lähemmäksi Aasian markkinoita. Vuonna 2005 perustettiin tytäryhtiö Helkama 

Bica (Shanghai) Co., Ltd. ja jo seuraavana vuonna ensimmäiset toimitukset tehtiin Shanghain 

omalta tehtaalta. 

 

Vuonna 2008 meriliiketoiminnan osuus oli kasvanut noin 80 %:iin liikevaihdosta. Loput 

liikevaihdosta koostui teollisuuskaapeleista joilla ei ollut tuohon aikaan enää kasvupotentiaalia 

ja katteet olivat pienet. Vuoteen 2009 asti meriliiketoiminnalla oli hyvä kasvupotentiaali ja 

katteet olivat hyvät. Laivanrakennusalan kupla puhkesi kuitenkin vuonna 2010, eikä uusia 

laivatilauksia tehty kuten aikaisemmin ja melkein puolet tilauskannasta peruutettiin. Tilannetta 

pahensi entisestään myös se, että tuohon aikaan uusia kaapelitoimittajia oli tullut 

laivakaapelimarkkinoille ja kaikki kilpailivat nyt pienenevistä markkinoista, joka lisäsi 

hintakilpailua. 

 

Vuosina 2010-2011 Helkamalla päätettiin aloittaa tuotevalikoiman laajentaminen uusilla 

kaapelityypeillä, jotta se saisi laajempaa jalansijaa kaapelimarkkinoilta. Tuotekehitykseen 

lisättiin resursseja, jotta uudet tuotteet saataisiin markkinoille mahdollisimman nopeasti. Uudet 

tuoteryhmät joita aloitettiin kehittämään, valittiin osittain laivakaapeleiden tuoman 

synergiaedun, markkinatutkimusten ja jo olemassa olevien asiakkaiden tarpeiden kautta. Uudet 
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tuoteryhmät olivat offshore-kaapelit ja polyuretaanivaippaiset taipuisat kaapelit. Näiden uusien 

tuotteiden lisäksi myynti alkoi etsiä muita tuotesovelluksia, jotka käyttävät 

laivakaapelistandardien mukaisia kaapeleita. 

 

Tuohon aikaan Helkama tutki myös rautatiekalusto- ja aurinkopaneelikaapelimarkkinoita. 

Nämä pidetiin kuitenkin epäsuotuisimpina kuin offshore- ja taipuisien kaapeleiden markkinoita 

eri näkökohtien perusteella. Aurinkopaneelikaapelimarkkinat osoittautuivat erittäin 

kilpailluiksi ja rautatiekalustomarkkinoita hallitsivat muutamat valtavat valtioiden omistamat 

yhtiöt, joiden tuotantomäärät olivat erittäin suuria. Tänä aikana kasvun mahdollistivat vain 

uudet tuotteet ja tavoiteltava markkinaosuus meriliiketoiminnassa.  

 

Tällä hetkellä Helkama valmistaa vain kaapeleita. Esitteissä on tuhansia erilaisia 

vakiokaapeleita eri tuoteryhmille. Yhtiö toimittaa myös asiakasspesifiä kaapeleita, jotka ovat 

räätälöity tietyn asiakkaan erityistarpeiden mukaisiksi. Erityistarpeet voivat vaihdella kaapelin 

merkinnöistä, väreistä aina erikoisjohtimiin tai optisiin kuituihin. Helkamalla on 

tyyppihyväksynnät noin tuhannelle eri kaapelityypille. Helkaman hybridikaapeliliiketoiminta 

on saanut alkunsa OEM (Original Equipment Manufacturer) kaapeleidenvalmistuksesta. 

Helkama aloitti OEM-kaapeleiden valmistamisen yhdelle globaalisti suurelle 

tietoliikenneratkaisuja tarjoavalle yritykselle joka toimittaa antenniratkaisuja 

mobiililaajakaistaverkoille. Mittatilauksena suunnitellut kaapelit toimitetaan 

tietoliikenneratkaisuja tarjoavan yrityksen omalla nimellä. Kaapeli on ratkaiseva komponentti 

mobiilimastojen antennisratkaisuissa, sillä sen osuus on siitä noin 60 %. Monimutkaisimmatkin 

kaapelit ovat melko helposti kopioitavia tuotteita ja hintapaine OEM-liiketoiminnassa on suuri. 

OEM-liiketoiminnan aloitus tämän ensimmäisen yhteistyökumppanin kanssa on auttanut 

Helkamaa tuntemaan telemarkkinat ja kehittämään myös omia ratkaisuja. Tämä onkin tällä 

hetkellä voimakkaimmin kasvava liiketoiminta-alue Helkamalla. 
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2 KAAPELINVALMISTUKSEN TEORIAA 

 

Kaapeleihin perehtymättömät voivat pitää kaapelia vain johtimena, jonka päällä on eriste ja 

vaippa. Yksinkertaistettuna asia onkin näin, mutta tarkemmin tutkittuna kaapelit ovat erittäin 

monimutkaisia ja tarkasti suunniteltuja ja valmistettuja tuotteita, joita koskevat tiukat ja tarkasti 

valvotut säännökset. Kaapelit yhdistävät maailman ja erilaiset kaapeleita koskevat säännökset 

auttavat tämän tapahtuvan turvallisesti. Tässä luvussa käydään läpi teoriaa 

matalajännitekaapeleiden valmistuksesta, niiden ominaisuuksista ja vaatimuksista. 

 

2.1 Johtimet 

 

Tehonsyöttöjohtimien tehtävä on siirtää sähkövirtaa mahdollisimman taloudellisesti ja 

tehokkaasti. Johtimen materiaalia, kokoa ja rakennetta suunniteltaessa on otettava huomioon 

mm. virtakuormitettavuus, jännitteen säätö, johtimen häviöt, taivutussäde, taipuisuus, 

kokonaistaloudellisuus, materiaalinäkökohdat ja mekaaniset ominaisuudet. Korkean 

johtavuuden omaavia metalleja on useita, mutta yleisimmiksi sähköjohtimissa käytettäviksi 

ovat valikoituneet kupari ja alumiini. Nämä kaksi metallia vallitsevat johdinmateriaaleina 

niiden hyvien sähkönjohtavuusominaisuuksien, mutta myös saatavuuden ja hinnan ansiosta. 

Kuparin ja alumiinin omaisuuksien on vertailtu taulukossa 1. Kupari- ja alumiinijohtimien 

välillä valittaessa on huolellisesti verrattava kahden metallin ominaisuuksia, koska 

kummallakin on etunsa, riippuen käyttökohteesta. Johdintyypit ovat joko umpi, sektori tai 

kerrattu monisäikeinen. Kierrettyjen monisäikeisten johtimien rakenteita on useita erityyppejä. 

Kierron rakenteella voidaan vaikuttaa mm. johtimien joustavuuteen, halkaisijaan ja 

virrantiheyden ominaisuuksiin. Saman poikkileikkauspinta-alan kiinteiden ja monisäikeisten 

johtimien välillä on halkaisija- ja vastusarvoeroa. [4] 
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Taulukko 1. Kuparin ja alumiinin ominaisuuksien vertailu. [4] 

 

 

 

Kuten kaikilla teollisuuden aloilla, myös johtimille on oltava standardiyksiköt. Johtimet 

jaotellaan niiden nimellisen poikkipinta-alan mukaisesti eri kokoluokkiin. Vallitsevia 

luokitusjärjestelmiä on maailmassa kaksi. American Wire Gauge (AWG)-järjestelmä, joka on 

käytössä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja tätä järjestelmää seuraavissa maissa sekä IEC 60228 

standardiin perustuva metrinen järjestelmä, jossa nimelliset johdinpinta-alat on ilmoitettu 

neliömillimetreinä (mm2).  

 

2.1.1 Johtimien veto ja kierto 

 

Johtimien valmistuksessa kupari- tai alumiinilähtölanka vedetään peräkkäisten vetokivien läpi 

siten, että lähtölanka saadaan ohennettua haluttuun halkaisijaan. Kupari- tai alumiinilankojen 

vetäminen lisää metallin karkaisua. Pehmeämmän karkaisun lanka kovettuu prosessissa, kun 

lanka vedetään haluttuun halkaisijaan. Kovettumisen poistamiseksi vedetyt langat hehkutetaan 

kuumaksi vetoprosessin loppuvaiheessa. Yksinkertaisin johdin on umpijohdin, joka 

poikkileikkauspinta-alan kasvaessa muuttuu jäykemmäksi. Tästä syystä johtimet ovatkin usein 

monisäikeisiä eli koostuvat useasta ohuesta johdinsäikeestä, jotka ovat kierretty yhteen. 

Monisäikeisyydellä johtimien joustavuutta saadaan lisättyä olennaisesti, mutta johdinkierto 

kasvattaa kokonaishalkaisijaa. Monisäikeisiä johtimia voidaan valmistaa usealla eri rakenteella. 

Rakenteeseen vaikuttaa säikeiden määrä ja miten säikeet on kierretty yhteen. Kerrattujen 

monisäikeisten johtimien halkaisijat vaihtelevat rakenteiden mukaan. Kuvassa 2. on yleisimmin 

käytössä olevat monisäikeisten johtimien rakennetyypit. [5] 

 

OMINAISUUS YKSIKKÖ
KUPARI, 

HEHKUTETTU

ALUMIINI, 

KYLMÄVEDETTY

Resistiivisyys, 20 ˚C Ω x mm² / m 1,724 x 10
−8

2,828 x 10
−8

Tiheys, 20 ˚C g / cm³ 8,890 2,705

Lämpölaajenemiskerroin / ˚C 17,0 x 10
−6

23,0 x 10
−6

Sulamispiste ˚C 1083 652-657
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Kuva 2. Yleisimmät monisäikeisten johtimien rakennetyypit. [5] 

 

Kertauksessa monisäikeisiä johtimia muodostetaan lisäämällä niihin yksittäisiä säikeitä niin 

paljon, että haluttu poikkipinta-alarakenne saavutetaan. Säikeiden lukumäärä kostuu yleensä 

yksisäikeisistä kerroksista noudattaen sääntöä 1, 6, 12, 18, jne. Kertauksessa kerrosten säikeet 

voivat olla samansuuntaisesti tai vastakkaissuuntaisesti kierrettyjä alempaan kerrokseen 

nähden. Kertauksen kerrosten rakenteita havainnollistettu kuvissa 3. ja 4. [5] 

 

 

 Kuva 3. Konsentrisen johtimen kertaussuunnat. [5] 

 

Kuva 4. Konsentrisen johtimen kerrosten johdinrakenne eri kerroksissa. [5] 
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2.1.2 American Wire Gauge -järjestelmä 

 

Pohjois-Amerikassa johtimien kokomääritys perustuu American Wire Gauge (AWG) 

järjestelmään, joka kattaa johtimet aina AWG kokoon 4/0 asti. Poikkipinta-alaltaan pienin 

AWG koko on 36 ja sen halkaisija on 0,0050 tumaa. 4/0 AWG on yksisäikeinen johdin, jonka 

halkaisija on 0,4600 tumaa. Tämä vastaa eurooppalaisen järjestelmän kokoa 107 mm². Tästä 

suuremmat poikkipinnat ilmoitetaan amerikkalaisessa järjestelmässä pinta-alayksiköissä kcmil 

(thousand circular mils). Mil on 1/1000 tuumaa ja yksi cmil vastaa ympyrän pinta-alaa jonka 

halkaisija on 1/1000 tuumaa. [6] AWG järjestelmässä on 38 erillistä kokoa. Minkä tahansa koon 

halkaisijan ja sitä seuraavan pienemmän koon halkaisijan suhde on aina sama. Suhdeluku 

laskettu kaavassa 1. [4]  

 

√
0.4600

0.0050
 

39
= 1.122932   (1.) 

 

Edellä mainitun suhteen neliö eli peräkkäisten kokojen halkaisijoiden suhde on 1,2610. Yhden 

AWG-koon lisäys tuottaa halkaisijan 12,3 %: n kertausnousun ja 26,1 %: n kasvun johtimen 

pinta-alaan. Kahden AWG-koon lisäys kasvattaa johtimen halkaisijaa 26,1 % ja pinta-alaa 59 

%. 1,122932: n kuudes potenssi on 2,0050 eli hyvin lähellä kahta. Kuuden AWG-koon muutos 

siis kaksinkertaistaa tai puolittaa halkaisijan. Hyödyllinen muistisääntö on myös, että 10 AWG-

langan halkaisija on noin 0,1 tuumaa, kuparin vastus on 1 ohm/1000 jalkaa ja paino noin 10π 

tai 31,4 paunaa/1000 jalkaa. [4] 

 

Suurten poikkipintaisten kiinteiden johtimien asennus on hankalaa ja johtimet ovat todella 

jäykkiä. Tämän vuoksi kokoluokan 6 AWG ja niitä suuremmat johtimet ovat usein kierrettyjä 

monisäikeisiä johtimia. Kokoraja, jossa kierrettyä monisäiettä käytetään, riippuu 

johdinmateriaalista sekä sen kovuudesta. Kuparijohtimilla raja on usein 6 AWG. 

Alumiinijohtimilla raja on usein korkeampi ja niissä voidaan käyttää yksisäikeistä johdinta 2/0 

AWG-kokoon saakka. Tehonsyöttökaapeleissa yleisimmin käytetty johdin on luokkaa B. AWG 

johtimien rakenteet ovat määritelty tarkasti ASTM standardeissa. Johtimille saadaan lisää 

taipuisuutta lisäämällä säikeiden määrää. Luokassa C on yksi kerros enemmän kuin luokassa B 

ja luokassa D on yksi kerros enemmän kuin luokassa C. ASTM-standardien mukaisia AWG 
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johdinluokkia on aakkosten mukaisesti taipuisuusluokkaan M asti. Luokan C ja D johtimilla on 

suunnilleen sama paino kuin luokalla B ja johtimien ulkohalkaisija on 3 mils:in sisällä luokasta 

B. Esimerkkejä AWG B, C ja D-luokan johtimien säikeiden lukumääristä ja halkaisijoista eri 

kokoluokissa on esitetty taulukossa 2. [4] 

 

Taulukko 2. Esimerkkejä monisäikeisten AWG johdinluokkien säikeiden määristä ja 

halkaisijoista. [7] 

 

 

 

2.1.3 Metrisen järjestelmän johtimet 

 

Suurin osa maailmasta käyttää johtimen koon määrittämiseen SI-järjestelmän yksikköä 

neliömillimetri, mm². Sähköalan maailmanlaajuinen standardointijärjestö IEC:n (International 

Electrotechnical Commission) standardi IEC 60228 määrittelee tämän järjestelmän johtimet. 

Standardi ei määrittele tarkkoja ylä- tai alarajoja johtimien halkaisijoille, vaan se määrittelee 

enimmäisvastusarvot ja yksittäisten säikeiden enimmäishalkaisijat monisäikeisille johtimille ja 

ne ovat määrääviä. Esimerkiksi 50 mm² johdin on voi olla vain 47 mm². [4] IEC 60228 standardi 

kattaa johdinkoot välillä 0,5-2500 mm² ja se myös määrittelee DC-vastusarvot eristetyille yksi- 

ja monisäikeisille kupari- ja alumiinijohtimille. Johtimet on jaettu neljään luokkaan, 1, 2, 5 ja 

6. Luokkien 1 ja 2 johtimet ovat tarkoitettu käytettäväksi kiinteiden asennusten kaapeleissa. 

Luokkien 5 ja 6 johtimet ovat taipuisia, mutta niitä voidaan käyttää myös kiinteisiin 

asennuksiin. Luokan 1 johtimet ovat yksisäisiä johtimia, luokan 2 kierrettyjä monisäikeisiä, 

luokan 5 taipuisia monisäikeisiä ja luokan 6 taipuisia monisäikeisiä, jotka ovat vielä 

taipuisampia kuin luokan 5 johtimet. Luokan 1 ja 2 johtimille on standardissa IEC 60228 

määritetty samat enimmäisvastusarvot ja myös luokkien 5 ja 6 johtimille määritellyt 

enimmäisvastusarvot ovat samat, mutta nämä eroavat luokkien 1 ja 2 vastusarvoista. 

Esimerkkejä luokkien 2, 5 ja 6 kuparijohtimien säikeiden lukumääristä ja halkaisijoista eri 

kokoluokissa on esitetty taulukossa 3. [8] 

AWG koko AWG, luokka B AWG, luokka C AWG, luokka D

#2 7 × 97,4 mils 19 × 59,1 mils 37 × 42,4 mils

#4/0 19 × 105,5 mils 37 × 75,6 mils 61 × 58,9 mils

500 kcmil 37 × 116,2 mils 61 × 90,5 mils 91 × 74,1 mils

750 kcmil 61 × 110,9 mils 91 × 90,8 mils 127 × 76,8 mils
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Taulukko 3. Esimerkkejä monisäikeisten IEC 60228 standardin johdinluokkien säikeiden 

määristä ja halkaisijoista. [8] 

 

 

 

2.1.4 Tasavirtaresistanssi 

 

Johtimien ominaisuuksia määriteltäessä tärkein suure on johtimen vastusarvo. Tämä arvo 

kertoo mikä on enimmäisvastusarvo kullekin johtimelle tietyssä lämpötilassa. Johtimen 

resistanssiin vaikuttavat johtimen pinta-ala, rakenne ja olosuhteet, kuten lämpötila ja 

johdinmateriaalin ominaisvastus. DC vastusarvo (𝑅20) 20 °C:ssa voidaan määrittää kaavalla 2. 

[6] 

 

𝑅20 =
4𝐴

𝑛𝜋𝑑2
𝐾1𝐾2𝐾3   (Ω/km) (2.) 

 

jossa 𝑅20 = johtimen enimmäisvastusarvo lämpötilassa 20 °C 

 A = johdinmateriaalin ominaisvastus lämpötilassa 20 °C (Ωmm2/km) 

 n = johtimen säikeiden lukumäärä (kpl) 

 d = yksittäisen säikeen nimellishalkaisija (mm) 

 K1 = säikeiden halkaisijan ja materiaalin mukaan muuttuva kerroin 

K2 = johtimen rakenteen mukaan muuttuva kerroin 

K3 = johtimen kiertotavan ja koon mukaan muuttuva kerroin 

 

DC-resistanssi lämpötilassa t (°C) voidaan laskea kaavalla 3. [9] 

 

𝑅𝑡 = 𝑅20[1 + 𝛼20(t-20)]  (Ω/km)  (3.) 

 

Poikkipinta-ala IEC, luokka 2. IEC, luokka 5. IEC, luokka 6.

10 mm² 7  ×  1,35 mm 72 × 0,41 mm 320 × 0,21 mm

35 mm² 7 × 2,52 mm 252 × 0,51 mm 1083 × 0,21 mm

95 mm² 19 × 2,50 mm 427 × 0,51 mm 1340 × 0,31 mm

240 mm² 37 × 2,25 mm 1150 × 0,51 mm 1910 × 0,41 mm
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Tässä lämpötilassa kuparin ominaisvastuksen lämpötilakerroin yhtä Celsius-astetta kohden on 

0,00393 ja alumiinin 0,00403. 

 

jossa Rt = johtimen resistanssi lämpötilassa t °C (Ω/km) 

 R20 = johtimen resistanssi lämpötilassa 20 °C (Ω/km) 

 𝛼20 = johdinmateriaalin ominaisvastuksen lämpötilakerroin lämpötilassa 20 °C 

 t = johtimen lämpötila (°C) 

 

Kuparin ja alumiinin resistanssit vaihtelevat huomattavasti lämpötilan mukaan ja kaapeleiden 

mitatut arvot on korjattava määriteltyihin arvoihin lämpötilaan 20 °C, jotta arvot ovat 

vertailukelpoisia. Eri lämpötilojen ja eri pituuksien vastusarvojen mittaustulokset voidaan 

kupari- ja alumiinijohtimilla muuttaa vastaamaan lämpötilaa 20 °C ja pituutta 1000 m 

muunnoskaavoilla 4 ja 5. [6] 

 

Kupari:  𝑅20 = 𝑅𝑡
254.5

234.5+𝑡

1000

𝐿
  (Ω/km) (4.) 

 

Alumiini:  𝑅20 = 𝑅𝑡
248

228+𝑡

1000

𝐿
  (Ω/km) (5.) 

 

jossa t = johtimen lämpötila (˚C) 

 Rt = mitattu resistanssi (Ω/km) 

 L = johtimen pituus (m) 

 R20 = johtimen vastusarvo lämpötilassa 20 ˚C (Ω/km) 

  

2.1.5 Vaihtovirtaresistanssi 

 

Johtimien vastusarvot ovat vaihtovirralla suuremmat kuin tasavirralla. Taajuutta kasvaessa virta 

ei jakaannu tasaisesti koko johtimen poikkipinta-alueella ja tämä lisää resistanssia. Lisääntynyt 

resistanssi ilmaistaan yleensä AC/DC-vastussuhteena (AC/DC resistance ratio). Suurimmat 

vaikuttavat tekijät resistanssin lisäykselle vaihtovirralla ovat lähekkäin toisissaan kulkevissa 

johdinsäikeissä vaikuttava tunkeutumisilmiö (skin effect) ja johtimien keskinäisvaikutus 

(proximity effect). Nämä kaksi ilmiötä ovat toisistaan riippumattomia. Muut magneettiset 
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ilmiöt voivat myös kasvattaa AC/DC-vastussuhdetta. AC/DC-vastussuhde kasvaa mitä 

suurempi johtimen poikkipinta-ala on ja mitä korkeampi taajuus on. [4] Vaihtovirtaresistanssi 

RAC voidaan laskea kaavalla 6. [9] 

 

𝑅AC = 𝑅𝑡(1 + 𝑦s + 𝑦p)  (Ω/km) (6.) 

 

jossa  Rt = DC-resistanssi (Ω/km) lämpötilassa t ˚C 

 ys = tunkeutumisilmiö  

 yp = keskinäisvaikutuksen kerroin 

 RAC = AC-resistanssi (Ω/km) lämpötilassa t ˚C 

  

2.1.6 Tunkeutumisilmiö  

 

Vaihtovirtapiireissä virta pyrkii jakautumaan johtimessa siten, että virrantiheys johtimen 

pinnan lähellä on suurempi kuin sen keskellä. Tämä ilmiötä kutsutaan tunkeutumisilmiöksi 

(skin effect). Skin effect johtuu siitä, että suurilla taajuuksilla sähkömagneettinen aalto kulkee 

sitä lähempänä johtimen pintaa, mitä suurempi on taajuus. Pitkittäissuunnassa tarkasteltuna 

johtimen keskellä ympäröi enemmän magneettisia voimia kuin ulkokehällä. Tämä johtaa 

induktanssin kasvuun mentäessä lähemmäksi johtimen keskiosaa. Pienentynyt sähköä johtava 

pinta-ala aiheuttaa resistanssin kasvua. 60 Hz:ssä ilmiön aiheuttama muutos resistanssiin on 

kuitenkin merkityksettömän pieni kuparijohtimilla koon 2 AWG ja sitä pienemmillä johtimilla 

ja alumiinijohtimilla 1/0 AWG ja sitä pienemmillä. Näitä suuremmilla poikkipinta-aloilla 

ilmiön merkitys kasvaa. [4] Tunkeutumisilmiön kerroin voidaan määrittää kaavalla 7. [9] 

 

𝑦s =
𝑥s

4

192 + 0.8𝑥s
4
 

      (7.) 

𝑥s
4 = (

8𝜋𝑓𝑘s

𝑅DC107
)

2

 

jossa  f = taajuus (Hz) 

 RDC = DC-resistanssi (Ω/km) lämpötilassa t ˚C 
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ks = johtimen rakenteen mukaan määräytyvä kerroin. Kertoimen arvot on annettu 

liitteen 1. taulukossa. Mikäli xs ≤ 2,8 voidaan yllä olevaa kaavaa käyttää. 

 

2.1.7 Johtimien keskinäisvaikutus  

 

Johtimien siirtäessä vaihtovirtaa, muodostuu johtimen ympärille muuttuva magneettikenttä 

joka muodostaa pyörrevirtoja. Virrallisen johtimen ympärillä oleva magneettikenttä pakottaa 

virran kulkemaan siten, että tuohon magneettikenttään hetkellisesti varastoituva energia on 

minimissään, eli virta kulkee lähekkäisissä johtimissa eri suuntiin niin, että muodostuvan 

virtasilmukan pinta-ala minimoituu, eli menevä ja palaava virta kulkevat mahdollisimman 

lähellä toisiaan. Tällöin virtaa kulkee johtimien toisiaan vastakkaisilla pinnoilla enemmän kuin 

kauimmaisilla pinnoilla. Ilmiö tunnetaan keskinäisvaikutuksena (proximity effect). Tämä lisää 

kokonaisresistanssia. [4] Keskinäisvaikutuksen kerroin yp saadaan laskettua kaksijohtimiselle 

kaapelille kaavalla 8. ja kolmijohtimiselle kaapelille kaavalla 9. [9] 

 

Kaksijohtiminen kaapeli: 

𝑦p =
𝑥p

4

192+0.8𝑥p
4 (

𝑑c

𝑠
)

2
2.9  (8.) 

jossa 

𝑥p
4 = (

8𝜋𝑓𝑘p

𝑅DC107
)

2

 

 

f = tajuus (Hz) 

kp = johtimen rakenteen mukaan määräytyvä kerroin. Kertoimen arvot on annettu 

liitteen 1. taulukossa 

dc = johtimen halkaisija (mm) 

RDC = DC-resistanssi (Ω/km) lämpötilassa t ˚C  

s = johtimien ydinten etäisyys (mm) 

Mikäli xs ≤ 2.8, voidaan yllä olevaa kaavaa käyttää. 
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Kolmijohtiminen kaapeli: 

 

𝑦p =
𝑥p

4

192+0.8𝑥p
4 (

𝑑c

𝑠
)

2
[0.312 (

𝑑c

𝑠
)

2
+

1.18

𝑥p
4

192+0.8𝑥p
4 +0.27

] (9.) 

jossa 

 

𝑥p
4 = (

8𝜋𝑓𝑘p

𝑅DC107
)

2

 

 

f = tajuus (Hz) 

kp = johtimen rakenteen mukaan määräytyvä kerroin. Kertoimen arvot on annettu 

liitteen 1. taulukossa 

dc = johtimen halkaisija (mm) 

RDC = DC-resistanssi (Ω/km) lämpötilassa t ˚C  

s = johtimien ydinten etäisyys (mm) 

Lattakaapeleille s =√𝑠1𝑠2 , jossa s1 ja s2 ovat johtimien etäisyydet (mm). Mikäli 

xs ≤ 2.8, voidaan yllä olevaa kaavaa käyttää.  

  

2.2 Eristemateriaalit 

 

Erilaisia johtimien eristämiseen käytettäviä materiaaleja on lukuisia. Eristemateriaalivalintoja 

määrittelee suurelta osin kaapeleiden jänniteluokat. Tässä työssä keskitytään 

matalajännitekaapeleihin 0,6/1kV ja näissä käytettäviin materiaaleihin. Johtimien eristyksessä 

käytettävät materiaalit ovat nykyisin pääsääntöisesti erilaisia polymeerejä. 

Matalajännitekaapeleiden eristemateriaalien etuna on, että ne mahdollistavat erilaisten 

lisäaineiden käytön toisin kuin keskijännitekaapeleiden eristemateriaalit. Tämä johtuu siitä, että 

pienjännitekaapelin eristyksen sähköiset vaatimukset eivät ole niin korkeat. Polymeerit ovat 

hiilivetypohjaisia yhdisteitä joissa on erittäin pitkä molekyylirakenne. Kuvassa 5. on esitetty 

polyeteenin molekyylirakenne. Kaapeleissa käytetyt eristemuovit voidaan luokitella 

muovattavuuden mukaan joko kestomuoveiksi eli termoplastisiksi tai kerta- eli termoset-

muoveiksi. Termoplastisten muovien polymeeriketjut ovat lineaarisia ja niiden poikittain 
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toisiinsa yhdistävät voimat ovat heikkoja. Materiaaleilla on taipumus menettää muotonsa 

uudelleen kuumennuksessa, kun taas termoset-muovit säilyttävät muotonsa.  

 

Kuva 5. Polyeteenin molekyylirakenne. [10] 

 

2.2.1 Termoplastiset muovit 

 

Termoplastisen muovin lämmetessä yli tietyn lämpötilan se alkaa pehmetä ja sulaa. Lämpimän 

muovin molekyyliketjut muuttuvat liikkuviksi ja muovi pehmenee. Tässä olomuodossa muovi 

saadaan puristettua haluttuun muotoon, jonka jälkeen se jäähdytetään ja se muuttuu jälleen 

kiinteäksi. Termoplastisilla muoveilla tämä prosessi voidaan toistaa ja muovi on 

uudelleenmuokattavissa. Tämä ominaisuus helpottaa kyseisten muovityyppien kierrättämistä. 

Pitää kuitenkin huomioida, että muovin alkuperäiset ominaisuudet saattavat 

uudelleenprosessoinnissa muuttua, joten kierrätyksen jälkeen muovi ei välttämättä sovellu enää 

samaan käyttötarkoitukseen johon se on suunniteltu. Tyypillisiä termoplastisia muovilaatuja 

ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja polyvinyylikloridi (PVC). [10] 

 

2.2.2 Termoset-muovit 

 

Termoset-muoveja prosessoidaan kuten termoplastisiakin eli muovi lämmitetään ja muokataan 

haluttuun muotoon. Prosessin yhteydessä muoviin lisätään ristisilloittamista nopeuttavia 

ainesosia eli katalyyttiä, jolloin kyseessä on ns. kaksikomponenttimuovi. Jäähdyttyään muovit 

kovettuvat, joka on seurausta ristisilloittumisreaktiosta. Reaktiossa yksittäiset molekyylit 

yhdistyvät ja muodostavat yhtenäisen suuren kolmiulotteisen molekyyliverkon. 

Kolmiulotteisen molekyylirakenteen ansiosta rakenteesta muodostuu vahva myös poikittain 
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yhdistävien voimien suuntaisesti. Ristisilloittuvia polymeerien silloittumisprosessia voidaan 

nopeuttaa mm. lämpötilaa ja ilman kosteutta nostamalla, UV-säteilyllä, peroksideilla tai 

elektronisuihkulla, riippuen käytettävästä polymeerityypistä. Nykyisin yleisesti käytössä on 

silaani-tekniikkaan pohjautuvia muoveja, joiden ristisilloittumisprossi tapahtuu normaalissa 

huoneenlämmössä ja ilmankosteudessa. Tärkein ero termoplastisten ja termoset-muovien 

välillä on termoset-muovien korkeampi lämmönkesto. Termoset muovit eivät ole uudelleen 

muokattavissa, joten niiden uudelleenkäyttö ei ole mahdollista ja kierrättäminen on siten 

vaikeampaa. [11] 

 

2.2.3 Polyeteenieriste 

 

Polyeteeni (PE) on pitkäketjuinen termoplastinen hiilivety-yhdiste, jota tuotetaan 

polymeroimalla eteenikaasua korkeassa tai matalassa paineessa. Polyeteeni on suosittu alhaisen 

hinnan, prosessoitavuuden, kemikaalien ja kosteuden kestävyyden, eristävyysominaisuuksien 

ja matalan lämpötilan joustavuuden ansiosta. Erilaisia polyeteenilaadut luokitellaan niiden 

tiheyden perusteella. Nämä ovat matalan tiheyden polyeteeni LDPE (Low Density 

Polyethylene), lineaarinen matalan tiheyden polyeteeni LLDPE (Linear Low Density 

Polyethylene) ja korkean tiheyden polyeteeni HDPE (High Density Polyethylene). Laatujen 

välinen ero on polymeeriketjujen haaroittuneisuudessa, josta johtuu tiheyden muutos. HDPE 

on lineaarista, jolloin se kiteytyy tehokkaasti. Tiheyden kasvaessa myös muovin kovuus, 

saantovahvuus, jäykkyys sekä lämmön- ja kemiallinen kestävyys kasvavat. Muovien 

altistuminen auringonvalolle heikentää niiden mekaanisia ja sähköisiä ominaisuuksia. 

Polyeteenien UV-kestävyys ei ole kovin korkea, mutta tätä ominaisuutta voidaan parantaa 

erilaisilla lisäaineilla. Polyeteenien eristävyysominaisuudet ovat erinomaiset. Tyypillisiä arvoja 

luonnolliselle, täyttämättömälle polyeteenieristemateriaalille ovat ominaisvastus suurempi kuin 

1016 Ω / cm, dielektrisyysvakio 2,3, häviökerroin 0,0002 ja veden imeytyminen pienempi kuin 

0,1 %. PE-eristettyjä johtimien maksimi käyttölämpötila johtimelle on 70 °C ja maksimi 

oikosulkulämpötila on 130 °C. Polyeteenin huono puoli on, kuten useimmilla muillakin 

muoveilla, että ne ovat herkkiä koronapurkausten aiheuttamalle hajoamiselle. Tämä ongelma 

koskee kuitenkin vain korkeajännitekaapeleita eikä matalajännitekaapeleita. [5] 
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2.2.4 Ristilloitettu polyeteeni 

 

Ristilloitettu polyeteeni (XLPE) on termoset materiaali, jota valmistetaan yleensä sekoittamalla 

polyetyleeni tai eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeeri ristisilloitusaineella. 

Polyeteenin yksittäiset molekyylit yhdistyvät ristisilloittumisprosessin aikana muodostaen 

toisiinsa kytketyn verkon. Peroksidin käyttö silloitusaineena tarkoittaa, että vain matalan 

tiheyden polyeteeniä tai EVA:aa voidaan silloittaa, mutta silaanisilloitustekniikka sallii 

polyeteenin kaikkien tiheyksien silloittamisen. Ristisilloitetulla polyeteenillä eristettyjen 

johtimien suurin sallittu johtimen käyttölämpötila on korkeampi kuin termoplastisella tai 

silloittumattomalla polyeteenillä valmistetut kaapelit. Ristisilloitus parantaa myös merkittävästi 

polyeteenin mekaanisia ominaisuuksia. Lisäaineilla on taipumus vähentää eristyksen sähköisiä 

ominaisuuksia. Tästä syystä EVA-kopolymeeriä käytetään ristisilloitusaineena vain 

matalajännitteisien kaapeleiden eristemateriaaleissa. Keskijännitekaapeleihin ristisilloitettu 

polyeteeni soveltuu myös hyvin, koska täyttämättömän silloitetun polyeteenin dielektrinen 

lujuus on suunnilleen sama kuin termoplastisen polyeteenin. Matalajännitekaapeleiden 

eristemateriaalien ominaisuuksia muokataan erilaisilla täyteaineilla, joilla saadaan lisättyä mm. 

vetolujuus-, kovuus- ja palonesto-ominaisuuksia. Ristisilloittuvan polyeteenin UV-suojaa 

voidaan myös parantaa hiilimustalla. XLPE:en voidaan lisätä 2–3 % pienihiukkaista 

hiilimustaa, huonontamatta sen muita ominaisuuksia. EVA-kopolymeeri sallii jopa 30 % 

hiilimustan osuuden, mutta tällöin mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet heikkenevät. XLPE-

eristetyt johtimet soveltuvat käyttöön, jossa johtimen jatkuva lämpötila on maksimissaan 90 

°C, hetkellisesti lämpötila saa nousta 130 °C asti ja maksimi oikosulkulämpötila on 250 °C. 

XLPE:llä on hyvät ominaisuudet matalissakin lämpötiloissa ja se kestää hyvin hankausta sekä 

iskuja eikä se ole kovin herkkä halkeamaan ympäristörasitusten vaikutuksesta. Sen 

koronankestävyysominaisuudet ovat myös paremmat kuin termoplastisella polyeteenillä. [5] 

 

2.2.5 Eteenipropeenikumi  

 

Eteenipropeenikumi (EPR) on termoset-materiaali, joka syntetisoidaan eteenistä, propeenista 

ja useasti myös kolmannesta monomeeristä. Jos valmistuksessa on käytössä vain eteeniä ja 

propeenia, polymeeristä käytetään usein nimeä polyetyleenipropyleeni (EPM). Jos käytetään 

kolmea monomeeria, tuloksena saatua polymeeriä kutsutaan etyleenipropyleenidieeniksi 
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(EPDM). EPR on yleismini molemmilla yllä mainituille polymeerilaaduille. EPR käytetään 

eristysmateriaalina etenkin teollisuuden tehonsyöttökaapeleiden johtimissa jänniteluokassa 

välillä 5-35 kV, mutta myös matalammissa jänniteluokissa eristysmateriaalina XLPE:n tilalla, 

mikäli kaapelin taipuisuusominaisuuksia halutaan parantaa. EPR luokitellaan amorfisesta 

puolikiteiseen, kun taas XLPE luokitellaan korkeakiteiseksi. EPR-yhdisteissä yleisimmin 

käytetty silloitus tapahtuu kemiallisesti käyttämällä peroksideja tai silaania. Markkinoilta 

löytyy myös rikkiin pohjautuvia ristisilloitusmenetelmiä, mutta näitä voidaan käyttää vain 

EPDM polymeerille. EPR poikkeaa XLPE:stä myös täyteainepitoisuuden lisäämisen osalta, 

sillä EPR:ään voidaan lisätä 50 % tai jopa enemmän täyteaineita, kun taas XLPE:ssä ei 

tyypillisesti ole juurikaan täyteaineita. Suurin jatkuvan käytön johtimen lämpötila EPR 

eristetyille johtimille on 90 °C tai hetkellisesti 130 °C. Maksimi oikosulkulämpötila on 250 °C. 

EPR-eristysyhdisteille on hyvät elastiset ominaisuudet myös alhaisissa lämpötiloissa sekä hyvä 

otsoni- ja ympäristön aiheuttaman rasituksen kestävyys. Keskijännitesovelluksissa EPR:lle 

tyypillisiä sähköisten ominaisuuksien arvoja ovat ominaisvastus 1016 Ω/cm, häviökerroin 

0,008, dielektrisyysvakio 3,2. Puhdas EPR ei ole palonestävää. Palonestokyvyn 

saavuttamiseksi polymeeriin on mahdollista lisätä joko halogeenejä sisältäviä tai 

halogeenittomia palonestoaineita. [5] 

 

2.2.6 Polyvinyylikloridi 

 

Polyvinyylikloridi (PVC) on termoplastinen materiaali ja se on kehitetty jo vuonna 1932. 

PVC:tä on käytetty ja käytetään edelleen paljon johdineristemateriaalina kaapeleissa, joiden 

nimellisjännite on enintään 1000 V. Polyvinyylikloridiyhdisteet ovat mekaanisia seoksia, jotka 

koostuvat erilaisista PVC-hartseista sekä pehmike-, täyte- ja stabilointiaineista. Näiden 

aineiden seossuhteilla materiaalin sähköisiä, fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia voidaan 

muokata. Ominaisuuksien muokkaamisessa on otettava huomioon, että tietyn ominaisuuden 

parantaminen yleensä heikentää jotakin toista ominaisuutta. Tavoitteena onkin optimoida 

kriittinen ominaisuus tai ominaisuudet siten, että sekundääriset ominaisuudet eivät kuitenkaan 

laske alle hyväksyttävien tasojen. PVC:llä on korkea dielektrinen kesto ja hyvä eristysvastus. 

Se on luontaisesti kova, huonosti palava ja se kestää hyvin kosteutta sekä hankausta. PVC:llä 

on myös kohtuullisen hyvä kestävyys otsonille, hapoille, emäksille, alkoholeille ja useimmille 

liuottimille. Tietyillä seossuhteilla sille voidaan saada myös melko hyvä öljyn- ja bensiinin 
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kestoisuus. Suurin sallittu johtimen lämpötila PVC eristetyille johtimille on vain 60 ° C. Muita 

PVC:n huonoja ominaisuuksia ovat suhteellisen korkea dielektrisyysvakio ja häviökerroin. 

Pehmittimen häviäminen, haihtumisen tai imeytymisen seurauksena, voi aiheuttaa 

haurastumista ja halkeilua. PVC-yhdisteet jäykistyvät huomattavasti lämpötilan laskiessa, eikä 

niitä yleensä suositella käyttötarkoituksiin, jotka vaativat taipumista alle –10 °C lämpötiloissa. 

[5] Suurin syy PVC:n käytön vähenemiseen on sen sisältämät halogeenit sekä sen erittäin suuri 

klooripitoisuus. Palaessaan PVC muodostaa suuria määriä mustaa savua ja sen palokaasuihin 

muodostuu mm. syövyttävää vetykloridia ja muita terveydelle haitallisia myrkkyjä kuten 

fosgeenia ja dioksiineja. [6] PVC:n kierrättäminen on ongelmallista ja tiukentuneiden 

turvallisuusmääräysten ansiosta PVC:tä sisältäviä kaapeleita ei juurikaan enää käytetä 

Euroopan rakennus- tai laivateollisuudessa. 

 

2.2.7 Halogeenittomat eteenikopolymeerit 

 

Halogeenittomat eteenikopolymeereissä yhdistävät polyeteenin ja polypropeenin ominaisuudet 

ja niillä on erinomainen palonkestävyys. Toisin kuin monet muut halogeenisia palonestoaineita 

sisältävät eteenikopolymeerit, nämä yhdisteet eivät sisällä kemikaaleja halogeeniryhmistä 

fluori, kloori, bromi, elohopea, kadmium ja jodi. Halogeeniset yhdisteet vapauttavat myrkyllisiä 

tai happamia sivutuotteita palaessaan. Ilman palonestoaineita halogeenittomat polymeerit 

palavat hyvin, mutta muiden ominaisuusien suhteen käyttäjä todennäköisesti huomaa eroja 

verrattuna halogeenisiin materiaaleihin. Halogeenittomissa materiaaleissa palonestoaineina 

käytetään pääasiallisesti alumiinitrihydroksidia tai magnesiumhydroksidia. Halogeenittomat 

materiaalit ovat yleensä kalliimpia kuin halogeenejä sisältävät, mutta palonestoaineita 

sisältävillä halogeenittomilla materiaaleilla on hyvät palonkestävyysominaisuudet, vähäinen 

savunmuodostus, korkea syttymisaste sekä myrkyllisten ja happamien kaasujen 

muodostuminen on erittäin vähäistä. Halogeenittomat materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja 

helposti kierrätettäviä. [5] Halogeenittomat vähän savua muodostavat polymeerit LSZH (Low 

Smoke Zero Halogen) voivat olla joko termoplastisia tai termoset-materiaaleja. Materiaalit 

luokitellaan halogeenittomiksi, mikäli ne sisältävät vähemmän kuin 5 mg/g halogeenejä. 

Kaapeli on halogeeniton, mikäli kaikki siinä käytetyt materiaalit sisältävät alle 0,5 % 

halogeenejä.  
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LSZH-materiaalien käyttö kaapeleissa parantaa rakennusten tai muiden tilojen 

evakuoitumismahdollisuuksia tulipalon aikana ja vähentää kiinteistöjen savuvaurioita. 

Halogeenittomuus lisää ihmisten turvallisuutta hengitysvaurioilta ja ehkäisee tulipaloon 

liittyvien tilojen ja laitteiden korroosiota. Jos LSZH-materiaalien täyteainepitoisuudet ovat 

korkeat, voi niillä olla huonommat kemialliset, mekaaniset, kosteus- ja sähköiset ominaisuudet 

kuin muilla halogeenejä sisältävillä materiaaleilla. LSZH-materiaaleja on käytetty Euroopassa 

jo pitkään ja Pohjois-Amerikassakin niiden käyttö on kasvussa. Eri eristemateriaalien 

ominaisuuksia vertailtu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Eristemateriaalien ominaisuustaulukko. Arvot ovat keskimääräisiä ko. 

materiaalille. [5] 

 

 

OMINAISUUS YKSIKKÖ PVC LLDPE HDPE XLPE EPR

Ylin käyttölämpötila °C 105 75 75 90 90

Vetolujuus PSI 3000 2250 4000 2400 1400

Venymä % 300 650 800 350 300

Tiheys g/cm³ 1,32 0,93 0,96 1,07 1,19

Hankauskestävyys * Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Koht,

Otsoninkestävyys * Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

Palonkestävyys * Koht, Heikko Heikko Heikko Heikko

Taipuisuus * Koht, Heikko Heikko Heikko Hyvä

Suhteellinen permittiviteettivakio 3,4 2,5 2,5 5 2,5

Häviökerroin 0,1 0,003 0,001 0,006 0,003

Eristysresistanssi IR, K 2000 50000 50000 10000 20000

**Tilavuusresistiivisyys ( väh) ohm-cm 1E + 14 1E + 16 1E + 16 1E + 16 1E + 15

Läpilyöntilujuus ( AC ) V/mil 500 500 500 390 900

Happojenkestävyys * Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

Emäksienkestävyys * Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

Orgaanisten liuottimienkestävyys * Koht, Koht, Koht, Koht, Koht,

Hydraulinesteidenkestävyys * Hyvä Koht, Koht, Koht, Hyvä

Moottoriöljynkestävyys * Hyvä Hyvä Hyvä Heikko Heikko

Bensiinin/kerosiininkestävyys * Hyvä Hyvä Hyvä Heikko Heikko

Alkoholienkestävyys * Koht, Hyvä Hyvä Heikko Hyvä

* = yleinen ominaisuus ko. materiaalille

** = ICEA vähimmäisvaatimus
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Eristysvastus on kahden johtimen välinen resistanssi, johtimen ja maadoitetun suojan, 

metallisen vaipan tai vierekkäisten johtimien välinen resistanssi. Eristysvastus on kääntäen 

verrannollinen kaapelin pituuteen eli kaapelin pituuden kasvaessa eristysvastus pienenee. 

Johtimen eristysvastus DR 1 m pituudelle saadaan laskettua kaavalla 10. [6] 

 

𝐷R =
𝜌

2π
∫

dx

x

𝑅

𝑟

 

 

𝐷R =  
𝜌

2π
loge

𝑅

𝑟
  (Ω) (10.) 

 

ja pituudelle l (m), kaavalla 11. 

 

𝐷R =  
𝜌

2π𝑙
loge

𝑅

𝑟
  (Ω) (11.) 

 

joissa, 𝜌 = eristemateriaalin eristysvakio, (mΩ) 

 l = johtimen pituus, (m) 

 R = johtimen ulkohalkaisija, (mm) 

 r = johtimen ulkohalkaisija 

 

2.3 Mekaaninen ja sähköinen suojaus 

 

Pienjännitekaapeleissa erillinen häiriönsuojaus ei ole välttämätön, mutta riippuen 

käyttökohteesta voi niihin vaikuttaa sähköstaattinen ja sähkömagneettinen häiriö EMI 

(Electromagnetic Interference) tai ne voivat olla niiden lähteitä. Sähköstaattisilta häiriöiltä 

suojaaminen on yksinkertaisempaa kuin magneettikenttien aiheuttamilta häiriöiltä 

suojaaminen. Häiriöiden vähentämiseksi on olemassa lukuisia menetelmiä. 

Yksinkertaisimmillaan suoja voidaan muodostaa kiertämällä metallinauha johtimien ympärille. 

Mikäli halutaan enemmän sähköä johtavaa poikkipinta-alaa ja myös mekaanista suojausta, 

voidaan kaapelit palmikoida, armeerata, korrugoida tai lisätä niihin eristämättömiä 

maajohtimia. Korrugointi on metallivaippa, joka on poimutettu yleensä rengasmaisesti tai 

kierteisesti. Armeerauksessa metallilangoista tehdään kaapeliin päällys, jonka tehtävänä on 
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suojata kaapelia ulkoisilta mekaanisilta vaikutuksilta. Erilaisia armeerattuja tai korrugoituja 

suojia käytetään kaapeleissa pääasiallisesti suojaamaan niitä mekaanisilta rasituksilta ja 

antamaan niille lisää vetolujuutta. Kaapelit saattavat altistua erilaisille teräville iskuille, ne 

voivat joutua puristuksiin tai erilaisten eläinten tai hyönteisten tuhon kohteiksi. Korkeat veto- 

tai käytön aikaset jännitykset voivat myös vaurioittaa kaapeleita. Kaapeloinnin päällisten 

suojien erottelu voi toisinaan olla vaikeaa ja niillä voi olla useampia tehtäviä. Esimerkiksi 

hitsattu teräksinen korrugointi voi toimia mekaanisena suojana johtimille kuten muovinen 

vaippa tai armeeraus, mutta voi antaa myös suojaa sähköisiä- ja magneettisia häiriöitä vastaan. 

Oikosulkuvirrat voivat kulkea suojassa ja se suojaa kaapelia mahdollisilta salamaniskuilta. 

Kuvassa 6. suojaus on toteutettu kuparinauhalla ja kuparipalmikolla.    

 

 

Kuva 6. Esimerkki EMI/EMC suojatusta tehonsyöttökaapelista HELKAMA LKSM-EMC 

0.6/1.0 kV, suojaus on toteutettu kuparinauhalla ja kuparipalmikolla. Päällystämättömän 

kuparinauhan peitto on 100 % ja kuparipalmikon peitto on yli 90 %. Kaapelirakenteen on 

oltava mahdollisimman symmetrinen, jotta häiriöt saadaan minimoitua. 

 

Metallipalmikoinnin tiheys vaikuttaa sen mekaaniseen ja sähköiseen suojaukseen. 

Kuparipalmikointien peitto on yleisesti 70-95 %. Kuvan laivakaapelin palmikoinnin peiton on 

oltava vähintään 90 %, se on määritelty IEC 60092-350 laivakaapelistandardissa. Palmikoinnin 

peiton tiheyskerroin F saadaan laskettua kaavalla 12. ja peittoprosentti G kaavalla 13. [12] 

 

𝐹 =
𝑚𝑛𝑑

2π𝐷
(1 +

π2𝐷2

𝐿2 )

1

2
   (12.) 

 

jossa,  d = palmikkolangan halkaisija, (mm) 

m = johdinnippujen määrä 
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n = palmikkolankojen määrä nipussa 

D = palmikoinnin keskihalkaisija, (mm) 

L = palmikkolangan kertausnousu, (mm) 

 

Palmikoinnin peiton tiheyskerroin F saadaan muunnettua sitä vastaavaksi peittoprosentiksi G 

kaavalla 13. 

 

𝐺 =
π

2
𝐹 ∗ 100   (13.) 

 

Tiheyskertoimen F ollessa 0,573, vastaa se 90 % peittoprosenttia G. [12] 

 

Yleissääntönä voidaan pitää, että mitä matalampi taajuus on, sitä vaikeampi sitä on suojata 

magneettikentiltä. Hyvä suoja, esim. matalalla 60 Hz taajuudella, vaatii mahdollisimman 

paksun kerroksen hyvän magneettisen permeabiliteetin omaavaa metallia, kun taas korkeilla yli 

1 kHz taajuuksilla pelkkä kuparipalmikko saattaa antaa riittävän suojan. 

 

Pienjännitekaapeleiden suojaaminen on erityisen tarpeen esimerkiksi instrumentointi- ja 

ohjauskaapeleissa joissa siirrettävät sähköiset signaalit ovat pieniä. Induktiivisten häiriöiden 

aiheuttama kohina voi olla yhtä suuri kuin siirrettävä signaali. Taajuusspektrissä häiriöt ovat 

tarpeen erottaa sähkökenttä- ja magneettikenttävaikutuksiksi. Sähkökenttä vaikuttaa kaapeliin 

joko kapasitiivisella kytkeytymisellä tai keskinäiskapasitanssilla piirien välillä. Suojaus 

sähkökentältä voidaan saada aikaan jatkuvalla metallisuojuksella häiriintyneen piirin 

eristämiseksi häiritsevästä piiristä. Puolijohtavat eristeet tai nauhat maadoituslangalla voivat 

antaa riittävän suojan sähkökentän aiheuttamille häiriöille. [4] 

 

Magneettikenttävaikutukset ovat seurausta piirien välisestä magneettikentän kytkeytymisestä. 

Tämä on monimutkaisempi ilmiö kuin sähkökentän aiheuttamat ilmiöt. Korkeilla taajuuksilla 

lähteestä emittoituu energiaa säteilynä ja säteilyn voimakkuus kasvaa taajuuden neliössä. 

Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä pitkänkin etäisyyden päässä ja tunkeutua 

suojaamattomiin johtimiin, mikäli palmikoinnin peitto on liian pieni tai suojanauhoituksessa ei 

ole ylipeittoa. Suojauksessa käytetty metallityyppi voi myös vaikuttaa häiriön määrään. Mikä 

tahansa ferromagneettinen metalli antaa suojaa magneettikentän aiheuttamia häiriöitä vastaan 
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metallisuojaan syntyvien pyörrevirtojen aiheuttaman kentän ansiosta. Nämä pyörrevirrat 

pyrkivät kumoamaan häiriötä aiheuttavan kentän. Metallittomat, puolijohteilla toteutetut 

häiriönsuojaukset eivät anna kovin tehokasta suojaa magneettikentän aiheuttamille häiriöille. 

Yleisesti voidaan sanoa, että tehokkain suoja saadaan teräskorrugoinnilla, mutta tätä ei ole 

kaikissa kaapeleissa mahdollista toteuttaa. [4]. Korrugoinnit heikentävät esimerkiksi 

kaapeleiden taipuisuutta, kasvattavat niiden kokonaishalkaisijaa ja kustannuksia. 

 

2.4 Vaippaus 

 

Kaapeleiden vaippauksessa kaapelin näkyvä uloin muovikerros suulakepuristetaan valmiin 

kaapeloinnin ja sen ympärille mahdollisesti olevien metallisten suojauksien ja maajohtimien 

päälle. Vaipalla on useita tarkoituksia, se suojaa johtimia kaapelin sisällä mekaanisilta, 

lämmön, kemiallisilta ja ympäristön aiheuttamilta rasituksilta. Erityisen tärkeä vaatimus 

vaippausmateriaaleille onkin, että niiden on kestettävä koko kaapelin eliniän halkeilematta. 

Vaippausmateriaaleilla on erilaisia ominaisuuksia riippuen kaapelin käyttökohteesta ja niiden 

ominaisuuksia säätelee materiaalien molekyylirakenne ja yhdisteet. Yleensä vaippausmateriaali 

on hyvin eristävää ja sillä on hyvä vastustuskyky veden ja muiden ulkopuolisten aineiden 

tunkeutumiselle kaapeliin. Johtimien vaippaus saman kuoren alle helpottaa ja nopeuttaa myös 

asennusta, koska kaikkia sen erillisiä johtimia ei tarvitse vetää erikseen. Eristettyjen johtimien 

ominaisuudet voivat olla myös hieman paremmat, jos niitä ympäröi hyvä ja suojaava 

vaippamateriaali. Kaapeleiden vaippoihin lisätään usein pieniä määriä hiilimustaa, jotta niihin 

saadaan hyvä UV-kestoisuus. Hiilimusta ei ole johtavaa vaan on luonteeltaan erilaista kuin 

puolijohteissa käytettävä. Vaipan tärkeimmät ominaisuudet joita vaippauksella voidaan 

parantaa ovat fyysiset lujuusominaisuudet, UV:n kesto, kemiallinen kestävyys, palo-

ominaisuudet, alhainen savunmuodostus, halogeenittomien palokaasujen muodostus ja säteilyn 

kestävyys 

 

Vaippamateriaali voi eristemateriaalien tavoin olla joko termoplastinen tai termoset, riippuen 

kaapelilta vaadittavista ominaisuuksista. Yleisesti pienjännitekaapeleissa käytettyjä 

vaippamateriaaleja ovat mm. PVC, PE, nailon, TPU (Termoplastinen polyuretaani). 

Vaippamateriaalit lämmitetään muokattavaan muotoon ja levitetään suulakepuristuksella 
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kaapeloinnin päälle vaatimusten paksuinen kerros. Tämän jälkeen materiaali jäähdytetään 

jäähdytysaltaassa. 

 

2.4.1 Polyvinyylikloridivaippa  

 

Polyvinyylikloridi (PVC) on edelleen yleisimmin käytetty vaippamateriaali 

kaapeliteollisuudessa. PVC on edullinen, helposti prosessoitava ja sillä on riittävät 

ominaisuudet useimpiin käyttökohteisiin, kuten palo-ominaisuudet ja kemiallinen kestävyys. 

Vaippauksessa käytettävä PVC luokitellaan vinyyli polymeerien ryhmään. Muokkaamaton 

polymeeri sisältää noin 55 % klooria. Se on rakenteeltaan melko lineaarinen (muutama 

sivuketju) ja sen kiteisyys on noin 5–10 %. Jotta PVC vaippaan saadaan haluttuja 

ominaisuuksia, on siihen sekoitettava lisäaineita, kuten täyteaineita, pehmittimiä ja 

stabilointiaineita taipuisuuden, lämmönkestävyyden ja matalan lämpötilan ominaisuuksien 

saavuttamiseksi. Yleiskäyttöisillä PVC vaippamateriaaleilla on yleensä hyvä fysikaalinen 

lujuus, kosteudenkestävyys, riittävä öljynkestävyys, riittävät palo-ominaisuudet ja erinomainen 

kestävyys sään ja maaperän rasituksille. Sekä palonkestävyyttä että joustavuutta matalassa 

lämpötilassa voidaan parantaa lisäaineita käyttämällä. Yleiskäyttöisellä PVC:llä vaipattujen 

kaapeleiden alin suositeltu asennuslämpötila on –10 °C, mutta markkinoilta löytyy myös 

laatuja, joita voidaan asentaa lämpötilassa –40 °C. [4] Suurimpana haittapuolena PVC:llä on 

sen sisältämät halogeenit, tämä rajoittaa sen käyttöä tietyissä asennuskohteissa.  

 

2.4.2 Polyeteenivaippa 

 

Polyeteeni (PE) on suosittu vaippausmateriaali, etenkin kaapeleissa jotka kaivetaan maahan tai 

halogeenittomuutta vaativissa kaapeleissa. Vaippaukseen käytetyt polyeteenit luokitellaan 

kolmeen alla olevaan luokkaan. 

 

• Matala tiheys: 0,910–0,925 g / cm3 

• Keskitiheys: 0,926–0,940 g / cm3 

• Suuri tiheys: 0,941–0,965 g / cm3 
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Tiheys vaikuttaa vaippamateriaalin kiteisyyteen, kovuuteen, sulamispisteeseen ja lujuuteen. 

Tiheyden lisäksi myös polymerisaatioasteiden jakautumisen tasalaatuisuudella on merkitystä, 

koska se vaikuttaa polymeerin prosessointiin ja ominaisuuksiin.  

 

Polyeteenillä on erittäin hyvä kosteudenkestävyys ja sen vaippausmateriaaleihin lisätään usein 

stabilointiaineita ja hiilimustaa. Hiilimusta parantaa myös polyeteenivaipan UV-kestoisuutta. 

On myös muita lisäaineita, joilla vaipan ikääntymiskestävyyttä voidaan parantaa, mutta 

hiilimusta on ylivoimaisesti paras. Paras ikääntymiskestävyys polyeteenille saadaan, kun 

hiilimustaa annostellaan 2-5 %. Lineaarinen, matalatiheyksinen, korkeamoolimassainen 

LLDPE on käytetyin polyeteeni vaippamateriaalina, koska sillä on korkeampi 

jännityssärönkestävyys kuin korkean tiheyden omaavilla polyeteeneillä. Suuren tiheyden 

polyeteeneillä on parhaat mekaaniset ominaisuudet, mutta ne taas voivat olla erittäin vaikeasti 

kuorittavan. 

 

Vaikka puhtaalla polyeteenillä on hyvä kosteudenkestävyys ja ikääntymisenkestävyys 

lämpötilarajoissaan, on sillä huonot palo-ominaisuudet. Tämä estää puhtaan polyeteenin käytön 

vaippamateriaalina monissa tapauksissa. Polyteenivaippamateriaaleissa käytetäänkin usein 

runsaasti palonestoaineita, jolloin taas muut hyvät ominaisuudet saattavat heikentyä.  

Polyeteenivaipalla on hyvät kylmätaivutusominaisuudet, ne voivat läpäistä kylmätaivutus 

kokeen jopa –55 °C lämpötilassa. Tässä lämpötilassa polyeteeni on kuitenkin jo erittäin jäykkää 

ja hankala taivuteltava. Kuten PVC, myös polyeteeni termoplastinen ja alkaa sulaa lämpötilan 

noustessa. Sulamislämpötila vaihtelee hiukan moolimassan ja tiheyden mukaan, mutta 

sulaminen alkaa tapahtua noin 105-125 °C lämpötilassa.  

 

Suuritiheyksistä polyeteeniä (HDPE) käytetään kaapeleiden vaippamateriaalina koska se on 

erittäin kovaa. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi ohuena kerroksena matalatiheyksisen 

polyeteenin päällä, jolloin kaapelista ei tule kovin jäykkä, mutta sillä on kova kuori esimerkiksi 

eläinten tai hyönteisten aiheuttamien tuhojen torjumiseksi. 
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2.4.3 Termoplastinen polyuretaanivaippa  

 

Termoplastinen polyuretaani (TPU) on elastomeeri, jonka yleisimmin käytetty laatu on erittäin 

kumimainen ja siksi sitä käytetäänkin paljon kaapeleissa joiden pitää olla taipuisia. 

Taipuisuuden lisäksi TPU on erittäin hyvin kulutusta ja repäisyä kestävää. TPU on 

lohkokopolymeeri, joka koostuu vuorottelevista kovien ja pehmeiden osien sekvensseistä. 

TPU:ta on saatavilla useissa kovuusluokissa, pehmeimmät ovat kumimaisia ja kovimmat 

todella kovia. Sen mukautuvuus johtuu kovista ja pehmeistä osista sen kemiallisessa 

rakenteessa. Kovien ja pehmeiden osien osuutta voidaan manipuloida ja näin tuottaa laaja 

kovuusalue. Suurempi kovien ja pehmeiden osien suhde johtaa jäykempään 

materiaalirakenteeseen. TPU:n huonona puolena voidaan pitää sen korkeaa savunmuodostusta, 

huonoja palo-ominaisuuksia ja hintaa verrattuna muihin yleisiin vaippausmateriaaleihin. 

 

2.4.4 Polyamidivaippa 

 

Polyamidi (PA) eli nailon on termoplastinen muovi, jolla on monia erityisominaisuuksia, jonka 

vuoksi sitä käytetään kaapeliteollisuudessa vaippausmateriaalina. Nailon on korkea 

vetomurtolujuus ja se on kovaa, mutta se on jäykkää etenkin alhaisessa lämpötilassa. Nailonin 

iskunkestävyys on myös hyvä ja se kestää hyvin hankausta. Nailonin erityisominaisuus on pieni 

kitkakerroin, josta on hyötyä etenkin, jos kaapeleita vedetään putkien sisään. Nailon kestää 

hyvin hiilivetypolttoaineita, voiteluaineita ja orgaanisia liuottimia. Vahvat hapot ja hapettavat 

aineet kuitenkin pääsevät tunkeutumaan nailoniin. Yleisin käyttösovellus on etenkin Pohjois-

Amerikassa yleisesti käytettävät THHN (Thermoplastic High Heat-resistant Nylon coated wire) 

ja THWN (Thermoplastic Heat- and Water-resistant Nylon-coated wire) rakennusjohtimet.  

 

2.5 Ekstruusio 

 

Ektruusiorosessin tavoitteena on lisätä mahdollisimman tasalaatuinen polymeerikerros tuotteen 

pintaan. Prosessiin liittyy useita muuttujia ja se on monimutkainen, etenkin jos prosessilla 

pyritään pieniin mittatarkkuuksiin. Jotta prosessilla saadaan tuotettua tasalaatuista 

lopputuotetta, on raaka-aineiden eli kompaundien oltava erittäin tasalaatuisia. Tärkeitä 

ominaisuuksia kompaundeille ovat tiheys, puristuvuus, sisäinen- ja ulkoinen kitkakerroin sekä 
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partikkelien koko, -muoto ja –jakautuminen. Kaapeliteollisuudessa käytetään hyvin paljon 

erilaisia eristys- ja vaippakompaundeja. Kompaundi valitaan lopputuotteeseen haluttavien 

ominaisuuksien ja käytössä olevien ekstruusiolaitteiden perusteella. Yksinkertaisin ja yleisin 

ekstruuderityyppi on yksiruuviekstruuderi kolmivyöhykkeisellä ruuvilla. Kompaundin 

ominaisuuksista materiaalin viskositeetti ja sulautuvuus vaikuttavat ekstruusioprosessiin 

olennaisesti. Usein nämä kompaundit ovat valmistajien omien valmiiden reseptien mukaan 

tehtyjä kaupallisia tuotteita joita eri kaapelinvalmistajat voivat vapaasti ostaa. On myös 

mahdollista tilata kompaundien toimittajilta räätälöityjä tuotteita omien reseptien mukaisesti. 

Pienimmät kaapelinvalmistajat käyttävät yleensä näitä toimittajien valmiiksi kompaundoimia 

raaka-aineita, mutta nämä valmiit kompaundit ovat kalliimpia kuin itse sekoitetut. 

Kustannussäästöt kannustavatkin tekemään kompaundoinnin itse, mikäli raaka-ainekulutus on 

riittävän korkealla tasolla. Tällöin raaka-aineet tulevat tuotantolaitokselle yleensä 

jauhemuodossa erillisiin siiloihin, kun taas valmiit kompaundit tulevat yleensä 

tuotantolaitoksille pieninä granulaatteina. Pienjännitekaapeleissa käytettäviin kompaundeihin 

sekoitetaan lisäaineita jo kompaundointivaiheessa, jolloin lisäaineita ei tarvitse enää lisätä 

kaapelinvalmistuslinjan ektruusiovaiheessa. [10] 

 

Ekstruusioprosessi on samanlainen johtimen eristämis- ja kaapelin vaippaustyövaiheessa. 

Prosessissa plastisoitu polymeeri puristetaan prosessissa paineella suuttimen läpi. Tämän 

jatkuvatoimisen prosessin alkuvaiheessa kompaundigranulaatit syötetään sylinterin takaosaan 

eli ekstruusioruuvin alkuosaan. Ruuvi alkaa kuljettaa granulaatteja ruuvikanavassa, jossa ne 

sulavat ja sekoittuvat, ruuvi luo kanavaan paineen ja kuljettaa muovin suuttimen läpi 

tuotteeseen. Ekstruuderin pääkomponentit ovat materiaalien syöttösuppilo, sylinteri, ruuvi, 

reikälevy, sihtipakka, ristipää ja suutin sekä sähkömoottori ja sen ohjausyksikkö. Kuvassa 7. on 

esitetty yksiruuvisen ekstruuderin rakenne ja pääkomponentit.  
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Kuva 7. Yksiruuvinen ekstuuderi ja sen pääkomponentit. [13] 

 

2.5.1 Ektruusioruuvi 

 

Ekstruuderiruuvi on yksi koneen tärkeimmistä komponenteista, sen oikeanlainen mitoittaminen 

on erittäin tärkeää, sillä ruuvilla on vaikutusta polymeerin kuljettamiseen, lämmitykseen, 

sulatukseen ja sekoittamiseen. Ekstruusioprosessin stabiilisuus ja laatu ovat paljolti riippuvaisia 

prosessiin soveltuvan ruuvin käytöstä. Ruuvin mitoituksessa tärkeimmät mitat ovat pituuden 

suhde leveyteen, jota kutsutaan L/D-suhteeksi ja puristussuhde, jolla tarkoitetaan 

syöttövyöhykkeen ruuvikanavan syvyyden suhdetta kompressiovyöhykkeen ruuvikanavan 

syvyyteen. Tyypillisesti termoplastisten polymeerin ektruusiossa käytetään ruuveja joiden L/D-

suhde on välillä 20:1–35:1. Kuvassa 8. kolmivyöhykkeinen ekstruusioruuvi ja sen vyöhykkeet.  

 

Yksiruuvisen ekstruuderin ruuvissa on yleensä kolme toiminnallista vyöhykettä.  

 

1. Syöttövyöhyke 

2. Kompressiovyöhyke 

3. Homogenointivyöhyke 
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Kuva 8. Ekstruusioruuvi ja sen kolme vyöhykettä. Ruuvin pituus = L, ruuvin leveys = D, 

syöttövyöhykkeen ruuvikanavan syvyys = h ja homogenointivyöhykkeen ruuvikanavan syvyys 

h1.  [14] 

 

Syöttövyöhykkeessä polymeerigranulaatit syötetään sylinteriin josta ruuvi siirtää sulamattomat 

granulaatit eteenpäin seuraavalle vyöhykkeelle puristaen ne mahdollisimman tiukasti yhteen. 

Useimmissa tavanomaisissa ruuveissa syöttövyöhykkeen kapasiteetti on suurempi kuin 

kompressio- tai homogenointivyöhykkeiden, jotta sen syöttökapasiteetti on riittävä. 

Syöttövyöhykkeen syvyys on yleensä noin 2,5–3,5 kertaa syvempi kuin kompressiovyöhyke. 

Ruuvin on tarkoitus liikuttaa polymeeriä eteenpäin, samanaikaisesti se sulaa ja sekoittuu, jolloin 

siihen mahdollisesti lisättävät lisäaineet alkavat myös sekoittua polymeerisulaan siten että sula 

on homogenoitua tasaisesti virtaavaa massaa. Sylinteri on jaettu lämpötilavyöhykkeisiin, jotta 

prosessin lämpötilaa voidaan säädellä joko ylös tai alas. Jäähdytys on tarpeen etenkin korkean 

viskositeetin omaavien polymeerien prosessoinnissa ja mikäli ruuvin kierrosnopeudet ovat 

korkeat. Ruuvin kiertyessä polymeerisulan liike sylinterin pintaa ja ruuvia vasten syntyy kitkaa, 

joka myös lämmittää polymeerisulaa. Kitka on välttämätöntä, jotta polymeeri liikkuu 

sylinterissä. Tietyillä polymeereillä sylinteri lämmitetään vain ekstruusion alkuvaiheessa, 

polymeerin mekaaninen leikkaus ja kitka tuottavat tarvittavasti lämpöä, jolloin sylinterin 

lämmitystä ei prosessin loppupäässä enää tarvita. [10] [13] 

 

Kompressiovyöhykkeessä polymeeri sulaa kitkalämmön ja sylinterin yhteislämmön 

vaikutuksesta. Tällä vyöhykkeellä ruuvin akselin halkaisija kasvaa eli ruuvikanavan tilavuus 
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pienenee ja paine kanavassa nousee. Puristussuhde on tärkeä, sillä se vaikuttaa 

sulatusnopeuteen ja tuottoon. Pitkän kompressiovyöhykkeen ruuvit ovat soveltuvaisia 

leikkausherkkien polymeerien prosessointiin koska niillä rajoitettu lämpöstabiilisuus tai korkea 

viskositeetti. Kiinteiden muovigranulaattien tilavuus on suurempi kuin sulan massan. Korkea 

paine saa prosessissa olevan ilman työntymään ruuvin alkupäähän, tämä estää huokosten 

muodostumisen ekstruusion loppupäähän. Muovigranulaattien pitää sulaa täysin tällä 

vyöhykkeellä, jotta prosessi toimii oikein. [13] 

 

Homogenointivyöhykkeessä sula massa sekoittuu homogeeniseksi ja työntyy paineella 

suuttimelle. Tämän vyöhykkeen päätehtävä on kuitenkin työntää sula massa tasaisesti 

suuttimelle. Esimerkkiruuvi ei ole sekoittamisen kannalta paras mahdollinen, vaan markkinoilta 

löytyy huomattavasti paremmin sekoittavia ruuvityyppejä. Sekoittumista voidaan parantaa 

myös käyttämällä kaksiruuvista ekstruuderia. [13] 

 

2.5.2 Ristipää 

 

Ennen kuin polymeerisula tulle ulos suuttimesta, se kulkeutuu ristipäässä olevaan 

massanjakajaan. Ristipään pääkomponentit havainnollistettu kuvassa 9. Sylinterin ja 

massanjakajan välissä käytetään yleisesti reikälevyä ja sihtiverkkoa. Reikälevy tasoittaa 

polymeerisulan virtaamaa ja pitää sihtiverkkoa paikallaan joka suodattaa mahdolliset 

mekaaniset epäpuhtaudet ja sulamattomat partikkelit. Sihtiverkon tiheydellä voidaan vaikuttaa 

sylinterin paineeseen, jolla on taas vaikutusta polymeerin sekoittumiseen ja takaisinvirtaukseen.  
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Kuva 9. Ristipään pääkomponentit. [10] 

 

Polymeerisulan tullessa paineella ulos suuttimesta polymeeriketjut orientoituvat 

polymeerisulan virtaussuuntaisesti. Tällä on vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin. Paineen 

laskiessa ja polymeerien viskositeetin ansiosta materiaali relaksoituu. Relaksoituminen johtuu 

materiaalin normaalijännityksistä ja muistiefektistä. Tämä saattaa aiheuttaa suutinpaisumaa ja 

tämän seurauksena lopputuotteen halkaisija on suurempi kuin suuttimen halkaisija, joka pitää 

ottaa huomioon ekstruusioparametrejä valittaessa. Mahdolliset mittavaihtelut 

ekstruusioprosessissa johtuvat usein vetokoneesta ja ekstruuderista eivätkä niinkään 

suutinpaisumasta. Ruuvin syötön ja vetokoneen on oltavat synkroniset. Ekstrudoitava johdin 

tai kaapeli kulkee ristipään onton valusydämen läpi. Polymeerisula tekee ristipäässä 90˚ 

käännöksen ja kulkeutuu valusydämen ympärillä suuttimeen, josta se puristuu paineella 

tuotteeseen. Oikeanalaisen suuttimen valinta on tärkeää, jotta lopputuotteesta saadaan oikean 

laatuinen. Kaapeliekstruusiossa yleisimmin käytetyt suuttimet ovat paine- tai letkusuuttimia.  

 

2.5.3 Työkalut 

 

Painesuuttimesta polymeerisula puristuu paineella johtimen tai kaapeloinnin pintaan ennen 

niiden tuloa ulos suuttimesta. Polymeerisula täyttää johtimen tai kaapeloinnin epätasaisuudet ja 
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puristuu niihin tiukasti. Painesuuttimella lopputuotteesta saadaan helpommin pyöreä ja kaapeli 

ei kinkkaa sitä taivutettaessa, mutta painesuuttien käyttö lisää materiaalinkulutusta.  

 

Letkusuuttimesta polymeerisulan tullessa suuttimesta ulos, se kohtaa johtimen tai kaapeloinnin 

vasta suuttimen jälkeen. Tällä suuttimella polymeerisulalla muodostetaan ikään kuin letku 

lopputuotteen päälle. Letkumaisuutta eli polymeerisulan kiinnittymistä tuotteeseen voidaan 

säätää alipaineen avulla. Letkusuuttimella tuotteen seinämänvahvuus saadaan tasavahvuiseksi 

ja se vähentää materiaalikulutusta verrattuna painesuuttimeen. Letkutyökaluja käytettäessä 

ulkohalkaisija hallinnoinnin kannalta oleellinen parametri on vetosuhde, DDR (Draw Down 

Ratio). Se saadaan laskemalla suuttimen halkaisijan keskiarvot jaettuna letkun halkaisijan 

keskiarvoilla. Letkusuuttimen kaaviokuva esitetty kuvassa 10. ja vetosuhteen laskukaava 

esitetty kaavassa 14. [15] 

 

𝐷𝐷𝑅 =
𝐷t+𝐷d

𝐷o+𝐷i
   (14.) 

 

jossa  Dt = suuttimen sisähalkaisija 

 Dd = suuttimen ulkohalkaisija 

 Do = letkun ulkohalkaisija 

 Di = letkun sisähalkaisija 

 

 

Seinämän vetosuhde, WDR (Wall Draw Ratio), on myös oleellinen parametri letkutyökaluja 

käytettäessä. Tämä saadaan jakamalla kärjen ja suuttimen välinen etäisyys jaettuna letkun 

seinämänpaksuudella. Seinämän vetosuhteen laskukaava esitetty kaavassa 15. [15] 

 

𝑊𝐷𝑅 =
𝐷d+𝐷t

𝐷o+𝐷i
   (15.) 

 

Pinta-alan vetosuhde, ADR (Area Draw Ratio), on kolmas parametri letkutyökaluille. Tässä 

kärjen ja suuttimen välisen alueen leikkauspinta-ala jaetaan letkun leikkauspinta-alalla. Pinta-

alan vetosuhteen laskukaava esitetty kaavassa 16. [15] 

 

𝐴𝐷𝑅 =
𝐷d

2+𝐷t
2

𝐷o
2+𝐷i

2   (16.) 
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Kuva 10. Letkutyökalun kaaviokuva, jossa kuvattuna Dd ,Dt ,Do ja Di ja Land-osuus. [16] 

 

Suuttimen kärjen ja suuttimen halkaisijoiden mitoituksen lisäksi työkalujen välinen tasainen 

osuus on myös huomioitava parametri eli land-osuus. Pitkällä land-osuudella suutinpaisumaa 

saadaan vähennettyä. Tämä johtuu, että polymeeri on pidemmän aikaa puristuksissa ja sen 

elastinen palautuminen vähenee, eikä se enää pyri palautumaan alkuperäiseen tilaan niin 

voimakkaasti. Muita höytyjä pitkästä land-osuudesta ovat orientoitumisasteen kasvu, 

huokosten määrän väheneminen ja tuotteen muodon parempi hallinta. Haittana pitkästä land-

osuudesta on, että se kasvattaa painetta suuttimessa jolloin prosessi on herkempi mekaanisille 

muodonmuutoksille. Suuttimen tulokulma on myös paineeseen vaikuttava parametri. 

Työkalujen tulokulmat vaihtelevat 30-45˚ välillä. Mitä suurempi tulokulma työkaluissa on, sitä 

suurempi paine suuttimeen kohdistuu ja sitä herkemmin sisäänmenossa syntyy pyörteitä. Tämä 

saattaa rajoittaa tuotantonopeutta. Pyörteet saattavat aiheuttaa myös virtauksen vaihtelua 

polymeerisulassa. Virtauksen vaihtelu aiheuttaa prosessiin pumppaamista ja tämä taas 

halkaisijan vaihtelua lopputuotteeseen. Virtauksen vaihtelun pienentämiseksi suuttimen ja 

ekstruuderin välissä voidaan käyttää sulapumppua. Sulapumpulla saadaan mitattua paine-eroa 

ja säädettyä suuttimelle annosteltavan sulan määrää tarkemmin. Paineen vaihtelu ilmaisee, 

kuinka stabiili ekstruusioprosessi on. Suuttimen valinnalla on kuitenkin ratkaiseva vaikutus 

mahdollisimman häiriöttömään virtauksen aikaansaamiseen. 
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2.5.4 Lämpötilaprofiili 

 

Lämpötilaprofiililla tarkoitetaan prosessin eri kohdissa olevien lämpötilavyöhykkeiden erillisiä 

lämpötiloja. Lämpötilaprofiiliin vaikuttavat käytössä olevan ruuvin tyyppi ja materiaali. Eri 

polymeerilaaduilla on erilaiset lämpötilaprofiilit. Esimerkiksi amorfisilla polymeereillä on 

matalampi aloituslämpötila kuin osakiteisillä polymeereillä. Yleisesti käytetään melko 

tasaisesti nousevaa lämpötilaprofiilia. Tällä tähdätään nostamaan polymeerin lämpötila 

halutulle tasolle kompressiovyöhykkeellä. Liian korkea lämpötila aiheuttaa polymeerille 

termistä hajoamista ja lopputuotteen ominaisuudet heikkenevät. [13] 

 

2.5.5 Jäähdytys 

 

Suuttimesta ulostulon jälkeen vetokone vetää tuotteen vettä sisältävään jäähdytysaltaaseen. 

Kuuma polymeerisula jäähdytetään jäähdytysaltaassa lopulliseen muotoonsa. Jäähdytyksen on 

tapahduttava riittävän nopeasti, mutta ei kuitenkaan liian nopeasti. Polymeereillä on alhainen 

lämmönjohtokyky ja tämä aiheuttaa epätasaista jäähtymistä. Polymeeri jähmettyy ensin 

pinnasta ja vasta sitten sisältä. Jäähdytettäessä polymeerin tilavuus pienenee ja liian nopealla 

jäähdytyksellä polymeerin orientaatio kärsii aiheuttaen jännityksiä ja jälkikutistumaa 

lopputuotteeseen jolloin polymeerin ominaisuudet eivät saavuta haluttua tasoa. Liian nopean 

jäähdyttämisen estämiseksi jäähdytysaltaissa on suuttimen lähellä liikuteltavissa oleva 

lyhyempi lämminvesiallas ja tämän jälkeen pidempi kiinteä kylmävesiallas. Ekstruusiolinja ja 

sen pääkomponentit esitetty kuvassa 11.  

 

 

Kuva 11. Ekstruusiolinjan pääkomponentit. 
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3 HYBRIDIKAAPELIN VAATIMUSMÄÄRITTELY 

 

Tässä työssä keskitytään Pohjois-Amerikan hybridikaapeleilta vaadittaviin ominaisuuksiin ja 

rajoituksiin. Yhdysvalloissa NEC (National Electric Code), NFPA (National Fire Protection 

Association) 70 -standardi, sisältää useiden erityyppisten johdin- ja kaapelituotteiden 

määritelmät ja vaatimukset niiden käytölle ja asennuksille. Lähes kaikki kyseisen NEC 

standardiin luokiteltavista tuotteista on valmistettu ja luetteloitu Underwriters Laboratoriesin 

(UL) kehittämien tuotestandardien mukaisesti.  

 

Mobiilimastojen hybridikaapeleissa tehonsyöttöjohtimet ovat pääsääntöisesti kuparia ja 

tiedonsiirtokaapelit optisia kuitukaapeleita. Yhdistämällä usean erillisen kaapelin johtimet ja 

optiset kuitukaapelit yhtenäiseksi yksittäiseksi kaapeliksi, saadaan hybridikaapeli. 

Hybridikaapelit mahdollistavat huomattavia etuja mobiilimastojen kaapeloinneissa. Suurin etu 

on huomattavasti lyhyemmät asennusajat, sillä yhdellä hybridikaapelivedolla saadaan korvattua 

useita aikaisemmin vaadittuja erillisiä vetoja.  

 

Kuva 1. Antennimasto ja sen pääkomponentit. 
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Hybridikaapeliratkaisu ei vaadi niin paljon kiinnikkeitä ja tilaa ylipäänsä, joten myös 

kaapeliratoja on voitu pienentää. Pienemmät kaapeliradat ja siten pienempi määrä kaapeleita 

antavat myös etuna painonsäästön ja pienentävät mastojen purjepinta-alaa, joten tällä on 

vaikututusta myös mastojen mitoitukseen. Hybridikaapelit tuovat myös kustannusetua 

materiaalien säästön osalta kaapeleiden valmistuksessa, verrattuna useaan erilliseen kaapeliin. 

Mastoissa käytettävät kaapelit ovat jänniteluokitukseltaan matalajännitekaapeleita. 

Kansainvälinen yleinen luokittelu tällaisille kaapeleille on U0/U = 0,6/1 kV, eli suurin 

nimellinen AC-jännite U0 vaiheiden välillä on 0,6 kV ja suurin sallittu jännite maan ja vaiheiden 

väillä 1 kV. DC-jännitteellä suurimmat sallitut jännitteet ovat 1,5 kertaiset AC-jännitteisiin 

nähden. 

 

3.1 UL – Underwriters Laboratories 

 

Pohjois-Amerikan markkinoille toimitettavilta kaapeleita vaaditaan pääsääntöisesti UL 

(Underwriters Laboratories) myöntämä sertifikaatti tuotteiden turvallisuudesta. UL määrittää 

palo– ja tuoteturvallisuusstandardit sähkölaitteille ja komponenteilla Pohjois-Amerikan 

markkinoille ja valvoo tiukasti näille markkinoille toimitettavien tuotteiden turvallisuutta niin 

materiaalien, valmistuksen kuin tuoterakenteiden osalta. 

 

UL on perustettu vuonna 1894. Sen perusti tuolloin William Henry Merrill, Jr. 

Perustamisvuonnaan UL suoritti jo ensimmäisen palamattomuustestin eristeelle. Yhtiön 

päätavoitteena on turvallisempi maailma. Tavoitteeseensa saavuttamiseksi yhtiö pyrkii 

edistämään turvallista ja kestävää elämäntapaa ja työympäristöä ihmisille soveltamalla tiedettä, 

turvallisuustekniikkaa sekä tietojen tarkkuutta. Tukea turvallisten tuotteiden ja myös 

ympäristön kannalta turvallisen tuotteiden tuotantoa ja käyttöä ja soveltaa pyrkimyksiään 

ihmishenkien ja omaisuuden menetysten estämiseksi tai vähentämiseksi. Turvallisuustiedettä 

UL pyrkii edistämään jatkuvan tutkimuksen avulla. Yhtiö keskittää voimansa ja resurssinsa 

yleiseen turvallisuuteen, jotta heidän työllään on mahdollisimman suuri vaikutus. Yhtiön 

toiminta perustuu rehellisyyteen ja laatuun, jotta luottamus säilyy vahvana tuotteisiin, joissa on 

UL sertifiointimerkit. Palveluiden hinnoittelu on pyritty pitämään kohtuullisena, siten että 

saaduilla tuotoilla yhtiö pystyy kuitenkin täyttämään velvollisuutensa, ylläpitämään kasvuaan 
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ja kykenee investoimaan turvallisuustieteeseen ja –koulutuksen. UL on voittoa tavoittelematon 

organisaatio ja se jakaa saavuttamiaan tieteellisen tutkimuksen tuloksia laajasti. [17] 

 

3.2 Hybridikaapelin määritelmä Pohjois-Amerikan markkinoilla 

 

UL luokittelee mobiilimastoissa käytettävät hybridikaapelit, jotka ovat tarkoitettu käytettäväksi 

ANSI / NFPA 70 -standardin, 336 artiklan mukaisesti, luokkaan Power and Control Tray Cable. 

Tämän luokan kaapelit koostuvat yhdestä tai useammasta parista lämpöparijohtimia tai 

kahdesta tai useammasta eristetystä johtimesta joko maadoitusjohtimilla tai ilman niitä. 

Kaapelissa voi olla yksi tai useampi valokuitukomponentti, mutta valokuiduissa ei sallita 

metallista suojaa vaipan alla. Yksittäinen maadoitusjohdin saa olla joko eristetty, paljas tai 

sektorityyppinen. Mahdollisen lisämaadoitusjohtimen on oltava eristetty ja siinä on oltava 

selkeä merkintä eristemateriaalin pinnassa. Kaapelin nimellisjännite on 600 tai 2000 VAC. 

Power ja Control Tray Cable –luokan kaapeleiden sallitut johdinkoot kuparijohtimille ovat 18 

AWG–1000 kcmil ja alumiinijohtimelle tai kuparipäällystetyille alumiinijohtimille CCA 

(Copper Clad Aluminium) 12 AWG–1000 kcmil. [18] 

 

3.2.1 TC-luokan kaapelit 

 

Yleisesti Tray Cable (TC) luokan kaapeleita käytetään teollisuudessa erilaisten 

prosessilaitteiden kaapeloinneissa, joissa käytetään kaapelihyllyjä. Tray Cable –kaapeliluokan 

määritelmä kattaa laajan tuoteskaalan ja UL:n TC sertifikaatti mahdollistaa kaapeleiden käytön 

useilla erityyppisillä teollisuudenaloilla. Joustavuudellaan TC-kaapeliluokitus antaa 

mahdollisuuden käyttää kaapeleita mm. telecom-, petrokemian-, kaivostoiminta-, sellu- ja 

paperiteollisuudessa. TC-kaapeliluokan kaapeleiden asennus on sallittua kaapelihyllyille 

alueille, joille ulkopuolisilla ei ole vapaata pääsyä. Mikäli tämä ehto ei ole toteutettavissa, 

kaapeleissa vaaditaan metallinen yhtenäinen suojakorrugointi tai palmikko ja tällaiset kaapelit 

eivät enää täytä TC-kaapeliluokituksen määritelmää. TC ei erillistä suojaa vaadita, koska nämä 

on suunniteltu kiinteään asennukseen kaapelihyllyille, metallisen suojan puuttuminen tekee 

kaapeleista kevyempiä, joka on etuna etenkin hyllyasennuksissa. Lisäksi kaapeleilta jotka eivät 

ole asennettu kaapelihyllyille, vaaditaan vaativampia mekaanisia-, palo- ja 

kylmäkäsittelyominaisuuksia.  
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3.3 Standardit 

 

Päästandardi, joka määrittelee vaatimukset Pohjois-Amerikassa käytettäville 

hybridikaapeleille, on UL 1277 Electrical Power and Control Tray Cables with Optional 

Optical-Fiber Members (versio 6. julkaisupäivä 12.9.2018). Standardista on viittauksia 

useampaan toiseen standardiin, niin kuin standardien maailmassa yleisestikin. UL 1277 

standardi luokittelee valokuitukaapelin ns. vaihtoehtoiseksi komponentiksi kaapelin 

rakenteessa, joten kaapelinvalmistajalla voi olla tämän standardin täyttäviä kaapeleita jotka 

sisältävät valokuitukaapelin tai sitten ei. Valokuitukaapelille ei ole standardissa 1277 

yksityiskohtaisia määritelmiä ja ainoa ominaisuus, jota valokuitukaapelissa ei sallita, on 

metallinen suoja vaipan alla.  

 

UL 2556 (versio 4. julkaisupäivä 15.12.2015) standardissa on määritelty vaadittavat 

testilaitteet, testimenetelmät ja kaavat, joita käytetään johdin- ja kaapelistandardien 

edellyttämiin testeihin ja laskelmiin. Mikäli tuotteelle on erityisiä hyväksymisvaatimuksia, 

testausparametrejä tai olosuhdevaatimuksia, löytyvät ne yksittäisistä tuotestandardeista.  

 

UL 83 (versio 16. julkaisupäivä 28.7.2017). standardi määrittelee seuraavat vaatimukset 600 

V:n yksijohtimisille, termoplastisella eristemateriaalilla eristetyille johtimille. Kanadassa 

tämän standardin vaatimukset pohjautuvat Kanadan sähkösäännöstön CSA C22.1:n osaan yksi 

ja Yhdysvalloissa ANSI / NFPA 70 –standardiin. UL 83 standardi ei sisällä vaatimuksia 

useampijohtimisille, termoplastisella materiaalille eristetyille ja vaipatuille kaapeleille.  

 

UL 83A (versio 1. julkaisupäivä 1.2.2016) standardi määrittelee vaatimukset 600 V n 

yksijohtimisille, fluoropolymeerieristeisille johtimille perustuen NFPA 70 standardiin. 

 

UL 44 (versio 19. julkaisupäivä 9.1.2018) standardi määrittelee vaatimukset yksi- ja 

monijohtimisille, termoset-materiaaleilla eristetyille johtimille, joiden nimellisjännite on 600 

V, 1000 V, 2000 V ja 5000 V. Standardi määrittelee myös vaatimukset veden alle upotettaville 

pumppukaapeleille. Standardin vaatimukset pohjautuvat Kanadassa sähkösäännöstön CSA 

C22.1:n osaan yksi ja Yhdysvalloissa ANSI / NFPA 70 –standardiin. 
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UL 1581 (versio 4. julkaisupäivä 31.10.2001) referenssistandardi sisältää yksityiskohtaiset 

määritelmät johdintyypeille, eristykselle, vaippaukselle sekä testausnäytteiden 

valmistusmenetelmistä, näytteiden valinnasta sekä mittaus- ja laskentamenetelmistä, joihin on 

viittauksia muissa UL:n johdin- ja kaapelistandardeissa. Standardi ei sisällä erityisjohtimien tai 

-raaka-aineiden materiaali-, rakenne-, merkintä- tai vaatimusmääritelmiä.  

 

UL 1685 (versio 4. julkaisupäivä 7.7.2015) standardi määrittelee vaatimukset ja 

testausmenetelmät sähkökaapeleiden ja optisten kuitukaapeleiden pystysuoralle 

palonleviämille ja savunmuodostamisille.  

 

3.4 Johtimet 

 

TC-luokan kaapeleiden jodinmateriaaleina on sallittu käyttää hehkutettua puhdasta kuparia, 

alumiinia tai kuparipäällystettyä alumiinia. Alumiinijohtimien on täytettävä puolikovaksi 

hehkutettujen 8000 sarjan johtimien vaatimukset UL 1581 standardin mukaisesti. 

Kuparijohtimien on täytettävä ASTM B3 tai NMX-J036-ANCE -standardin vaatimukset ja 

kuparipäällystettyjen alumiinijohtimien UL 1581 osan 11 vaatimukset. Alumiinijohtimien 

pienin sallittu koko on 12 AWG ja suuri sallittu koko 1000 kcmil. Kuparijohtimien pienin 

sallittu koko on 18 AWG ja suurin 1000 kcmil. Johdinmateriaalista riippumatta, kaikkien 

johtimien kokoluokassa 6–4/0 AWG ja 250–1000 kcmil on oltava rakenteeltaan kierrettyjä 

monilankaisia. Kierrettyjen monilankaisten johtimien yksittäiset säikeet eivät saa olla 

poikkipinta-alaltaan kuparijohtimilla alle 0,0127 mm2 (36 AWG) ja alumiinijohtimilla alle 0,25 

mm2 (24 AWG). Johtimet voivat olla myös sektorityyppisiä, tällöin johtimien muoto pitää olla 

120˚ ja johdinmateriaaleista sallittu on vain puhdas kupari. Sektorijohtimien koot on rajoitettu 

kokoluokkiin 1/0 AWG–750 kcmil.  

 

Standardin sallimia johdinmateriaaleja on useita ja johtimien kiertotyyppejä, joten mahdollisia 

erilaisia kombinaatiota on todella paljon. Tämän työn vaatimusmäärittelyssä keskitytään 

ainoastaan pyöreisiin pyöreänjohtimisiin TC-kaapeleihin, joissa johdinmateriaalina on 

hehkutettu puhdas kupari. Kuparin käyttöä johdinmateriaalina puoltaa sen korkeampi 

ominaiskonduktanssi. Kuparijohtimilla toteutettujen kaapeleiden ulkohalkaisija on pienempi 

kuin virrankuormitettavuudeltaan vastaavien alumiinijohtimisten kaapeleiden. ASTM B8–11 
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määrittelee vaatimukset konsentrisesti kierretyille monisäikeisille kuparijohtimille, joissa 

materiaalina on kova, keskikova tai pehmeä kupari. Taulukossa 5. on vaatimukset yleisimmille 

AWG luokan B-johdinrakenteille ja taulukossa 6. AWG C-johdinrakenteille.  

 

Taulukko 5. ASTM B8–11 vaatimukset AWG B-luokan konsentrisesti kierretyille 

monisäikeisille kuparijohtimille. Maksimivastusarvo ja säikeen halkaisija ovat määrääviä. [7] 

 

 

 

Taulukko 6. ASTM B8–11 vaatimukset AWG C-luokan konsentrisesti kierretyille 

monisäikeisille kuparijohtimille. Maksimivastusarvo ja säikeen halkaisija ovat määrääviä. [7] 

min. nom. max.

Yksikkö mils mm mm² kg/km kpl mm mm mm Ω/km Ω/km Ω/km

22 10,0 0,25 0,32 0,45 7 Z 16 --- --- 51,3 53,8 54,9

20 12,6 0,32 0,52 0,72 7 Z 16 --- --- 32,2 33,8 34,5

18 15,9 0,40 0,82 1,14 7 Z 20 --- --- 20,4 21,5 21,9

16 19,2 0,49 1,31 1,67 7 Z 20 --- --- 12,8 13,5 13,7

14 24,2 0,61 2,08 2,65 7 Z 20 --- --- 8,10 8,46 8,63

12 30,5 0,77 3,31 4,21 7 Z 20 --- --- 5,10 5,35 5,46

10 38,5 0,98 5,26 6,71 7 Z 20 --- --- 3,20 3,35 3,41

8 48,6 1,23 8,37 10,69 7 Z 30 --- --- 2,00 2,10 2,14

7 54,5 1,38 10,55 13,44 7 Z 30 --- --- 1,600 1,670 1,700

6 61,2 1,55 13,30 16,95 7 Z 30 --- --- 1,260 1,320 1,350

5 68,8 1,75 16,77 21,42 7 Z 40 --- --- 1,000 1,050 1,070

4 77,2 1,96 21,15 26,97 7 Z 40 --- --- 0,790 0,830 0,848

3 86,7 2,20 26,66 34,01 7 Z 55 --- --- 0,630 0,659 0,673

2 97,4 2,47 33,67 42,93 7 S 65 --- --- 0,500 0,522 0,534

1 66,4 1,69 44,47 19,95 19 S 80 Z 90 --- 0,390 0,413 0,423

1/0 74,5 1,89 53,50 25,11 19 S 100 Z 110 --- 0,310 0,328 0,335

2/0 83,7 2,13 67,44 31,70 19 S 125 Z 135 --- 0,250 0,261 0,266

3/0 94,0 2,39 85,02 39,98 19 S 260 Z 135 --- 0,200 0,207 0,211

4/0 105,5 2,68 107,20 50,36 19 S 135 Z 220 --- 0,156 0,164 0,167

Vastus R+20°C, valmis johdinNousu III Pinta-ala Langan 

paino

Säije 

lukumäärä

Nousu I Nousu II Langan 

halkaisija

Langan 

halkaisija
AWG 

B
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3.4.1 Maajohtimet 

 

TC-kaapeleissa saa olla useita maajohtimia, mutta vain yhden sallitaan olevat paljas ja muut 

maajohtimet pitää olla eristettyjä. Eristettyjen maajohtimien vaatimukset ovat samat kuin 

muillakin kaapelin johtimilla. Eristetyiltä johtimilta vaadittuihin ominaisuuksiin perehdytään 

myöhemmin tässä työssä. Paljas maajohdin ei saa kulkea kaapelin sisällä suorana, vaan se pitää 

olla kaapeloitu muiden johtimien tavoin tai se voi olla konsentrinen. Maajohtimien 

materiaaleiksi on määritetty hehkutettu puhdas kupari, alumiini tai kuparipäällystetty alumiini. 

Maajohtimien sallitaan olevan myös sektorijohtimia, mutta näidenkään rakenteessa ei sallita 

alle 18 AWG säiekokoa. Alla 14 AWG kokoluokan maajohtimet eivät saa olla 

sektorimuotoisia. Pyöreät alle 14 AWG maajohtimet eivät saa olla konsentrisesti kierretty 

kaapeloinnin ulkokehälle. Mikäli maajohdin on konsentrisesti toteutettu ja materiaalina on 

kupari, sen yksittäiset säikeet eivät saa olla alle 26 AWG (0,404 mm). Maajohtimien 

poikkipinta-alat ovat määritelty eri lämpötilaluokitetuille kaapeleille lämpötilaluokissa 90 ˚C, 

75 ˚C ja 60 ˚C. Taulukossa 7. maajohtimille määritellyt minimikoot ja maksimi DC vastusarvot 

lämpötiloissa 20 ˚C ja 25 ˚C, kaapeleissa joiden eristetyt johtimet ovat luokiteltu lämpötilaan 

90 ˚C.  

min. nom. max.

Yksikkö mils mm mm² kg/km kpl mm mm mm Ω/km Ω/km Ω/km

22 5,8 0,15 0,02 0,15 19 Z: 8-10 S: 8-10 --- 51,3 53,8 54,9

20 7,3 0,19 0,03 0,24 19 Z: 10-12 S: 10-12 --- 32,2 33,8 34,5

18 9,2 0,23 0,04 0,38 19 Z: 12-16 S: 12-16 --- 20,4 21,5 21,9

16 11,7 0,30 0,07 0,62 19 Z: 15-20 S: 15-20 --- 12,8 13,5 13,7

14 14,7 0,37 0,11 0,98 19 Z: 19-26 S: 19-26 --- 8,10 8,46 8,63

12 18,5 0,47 0,17 1,55 19 Z: 24-32 S: 24-32 --- 5,10 5,35 5,46

10 23,4 0,59 0,28 2,48 19 Z: 30-41 S: 30-41 --- 3,20 3,35 3,41

8 29,5 0,75 0,44 3,94 19 Z: 38-52 S: 38-52 --- 2,00 2,10 2,14

7 33,1 0,84 0,56 4,96 19 Z: 43-58 S: 43-58 --- 1,600 1,670 1,700

6 37,2 0,94 0,70 6,26 19 Z: 48-66 S: 48-66 --- 1,260 1,320 1,350

5 41,7 1,06 0,88 7,87 19 Z: 53-74 S: 53-74 --- 1,000 1,050 1,070

4 46,9 1,19 1,11 9,95 19 Z: 60-83 S: 60-83 --- 0,790 0,830 0,848

3 52,6 1,34 1,40 12,52 19 Z: 67-93 S: 67-93 --- 0,630 0,659 0,673

2 59,1 1,50 1,77 15,80 19 Z: 76-105 S: 76-105 --- 0,500 0,522 0,534

1 47,6 1,21 1,15 10,25 37 S: 85-118 Z: 85-118 S: 84-118 0,390 0,413 0,423

1/0 53,4 1,36 1,44 12,90 37 S: 95-132 Z: 95-132 S: 94-132 0,310 0,328 0,335

2/0 60,0 1,52 1,82 16,29 37 S: 107-149 Z: 107-149 S: 106-149 0,250 0,261 0,266

3/0 67,3 1,71 2,30 20,49 37 S: 120-167 Z: 120-167 S: 119-167 0,200 0,207 0,211

4/0 75,6 1,92 2,90 25,86 37 S: 135-188 Z: 135-188 S: 134-188 0,156 0,164 0,167

Vastus R+20°C, valmis johdinPinta-ala Langan 

paino

Säije 

lukumäärä

Nousu I Nousu II Nousu III Langan 

halkaisija

Langan 

halkaisija
AWG 

C
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Taulukko 7. Maajohtimien kokovaatimukset ja suurimmat sallitut DC resistanssit alumiini- ja 

kuparijohtimille lämpötiloissa 20 ˚C ja 25 ˚C, kaapeleissa joiden eristetyt johtimet ovat 

luokiteltu lämpötilaan 90 ˚C. Alumiinijohdin voi olla myös kuparipäällystettyä alumiinia. [19] 

 

 

Mikäli kaapelissa on kolme tai useampi tehonsyöttöjohdin, erillistä maajohdinta ei vaadita. 

Eristetyt maajohtimien eristeväriksi on määritelty vihreä. Johtimen ulkopinnan on oltava koko 

pituudeltaan vihreä, mutta siinä saa olla keltaisia raitoja. Keltaiset raidat voivat kiertää tai olla 

suorassa johtimeen nähden, raidat saavat olla myös katkonaisia. Kaapelissa, jossa on yksi vihreä 

maajohdin, muut kaapelin johtimista eivät saa olla vihreitä.  

 

3.4.2 Eristetyt johtimet 

 

TC-kaapeleihin on määritelty tarkasti, millaisia eristettyjä johtimia näissä on sallittua käyttää. 

Johtimen eristemateriaali valitaan johtimen tai kaapelin käyttötarkoituksen mukaisesti 

mahdollisimman kustannustehokkaasti. Eristemateriaalilla voidaan vaikuttaa johtimen 

jänniteluokkaan, johtimen suurimpaan sallittuun lämpötilaan sekä suurimpaan sallittuun 

käyttölämpötilaan kosteissa olosuhteissa. Jänniteluokat ovat 600 V, 1000 V tai 2 kV ja 

Kupari Alumiini

Kupari Alumiini

Pienin sallittu 

AWG koko 

pyöreälle 

maajohtimelle

Pienin sallittu 

AWG koko 

pyöreälle 

maajohtimelle

Ω/ 1000 jalkaa Ω/ 1000 m Ω/ 1000 jalkaa Ω/ 1000 m

18 AWG --- 18 --- 7,06 23,2 7,19 23,6

17 --- 17 --- 5,59 18,3 5,70 18,7

16 --- 16 --- 4,45 14,6 4,53 14,9

15 --- 15 --- 3,44 11,3 3,51 11,5

14 12 AWG 14 12 2,73 8,96 2,78 9,14

13 11 13 11 2,16 7,10 2,20 7,24

12 10 12 10 1,72 5,64 1,75 5,75

11 9 11 9 1,37 4,48 1,39 4,56

10 - 8 8 - 6 10 8 1,080 3,546 1,102 3,615

 7 - 4 5 - 2 8 6 0,6795 2,23 0,6929 2,274

3 - 2/0 1 - 3/0 6 4 0,4276 1,403 0,4359 1,430

3/0 AWG - 

250 kcmil

4/0 AWG - 

350 kcmil
4 2 0,2689 0,882 0,2742 0,8993

300 - 400 400 - 600 3 1 0,2132 0,6996 0,2175 0,7133

450 - 650 700 - 1000 2 1/0 0,1691 0,5548 0,1724 0,5657

700 - 900 --- 1 2/0 0,1340 0,4398 0,1367 0,4485
1000 --- 1/0 3/0 0,1063 0,3487 0,1084 0,3556

Suurimman 

maadoittamattoman 

tehonsyöttöjohtimen koko 

johtimen materiaalin 

mukaisesti

Maajohdin Maajohtimen suurin sallittu DC resitanssi

20 ˚C 25 ˚C
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lämpötilaluokat kuivassa tai kosteassa 60 ˚C, 75 ˚C, 90 ˚C, 150 ˚C ja 200 ˚C. Kaapeleissa 

kaikkien johtimien on oltava eristettyjä, ainut poikkeus on yksi maajohdin joka saa olla 

eristämätön. Sallittujen 14–4/0 AWG ja 250–1000 kcmil kokoluokan termoset-materiaalilla 

eristettyjen johtimien vaatimukset ovat standardissa UL 44, termoplastisella materiaalilla 

eristetyt standardissa UL 83 ja perfluorieteenipropeenilla eristetyt standardissa UL 83A. Näiden 

lisäksi sallittuja ovat myös UL 66 ja UL 1063 standardien mukaiset eristetyt johtimet, mutta 

nämä ovat enimmäkseen vain 600 V erikoisjohtimille, joten näitä kahta standardia ei tässä 

työssä käsitellä. 

 

Vaihtoehtoisia TC-luokan kaapeleissa sallittuja johdintyyppejä on useita. Johdintyypin 

perusteella määräytyy koko kaapelin jännite– ja lämpötilaluokka. Kaapeleissa käytettävien 

eristettyjen johtimilla pitää olla UL:n sertifikaatti, ts. ne pitää olla UL:n listaamia. 

Vaihtoehtoina on hakea listaus omaan johdintuotantoon tai ostaa johtimet UL:n listaamalta 

valmistajalta. Listauksen saamiseksi valmistajan on osoitettava kykynsä valmistaa standardin 

vaatimukset täyttävät koejohtimet UL:n hyväksymistä raaka-aineista, käytössä pitää olla 

standardien määrittämät tuotanto- ja testilaitteet ja valmistuksen pitää täyttää UL:n 

säännöllisesti auditoimat määräykset. Hyväksyntäprosessi on kuvattu luvussa 5. Alla on esitelty 

kaikki TC-luokan kaapeleille hyväksytyt johdintyypit jänniteluokissa 600 V, 1000 V ja 2 kV. 

 

UL 83 standardin mukaiset termoplastisella eristemateriaalilla eristetyt johtimet ja niiden 

lyhenteiden selitykset. [20] 

 

TW yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu ja kosteutta kestävä eriste, 

lämpötilaluokitus 60 °C kosteisiin ja kuiviin olosuhteisiin 

THHN yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta kestävä eriste jonka 

pinnassa on ekstrudoitu nailoninen tai vastaava ohut vaippa, lämpötilaluokitus 90 

°C, ainoastaan kuiviin olosuhteisiin 

THW yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta ja kosteutta kestävä 

eriste, lämpötilaluokitus 75 °C kosteisiin ja kuiviin olosuhteisiin  

THW-2 muuten sama kuin THW, mutta lämpötilaluokitus 90 °C kosteisiin ja kuiviin 

olosuhteisiin 
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THHW yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta ja kosteutta kestävä 

eriste, lämpötilaluokitus 75 °C kosteisiin ja 90 °C kuiviin olosuhteisiin  

THWN yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta ja kosteutta kestävä 

eriste, lämpötilaluokitus 75 °C kosteisiin ja kuiviin olosuhteisiin 

THWN-2 muuten sama kuin THWN, mutta lämpötilaluokitus 90 °C kosteisiin ja kuiviin 

olosuhteisiin 

 

UL 83A standardin mukaiset termoplastisella fluoropolymeerillä eristetyt johtimet. [21] 

 

FEP yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta kestävä 

perfluorieteenipropeeni eriste, lämpötilaluokitus 90 °C kuiviin olosuhteisiin, 

myös 200 °C lämpötila sallittu tietyissä erityissovelluksissa 

FEPB yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta kestävä 

perfluorieteenipropeeni eriste lasikuitupalmikolla, lämpötilaluokitus 90 °C 

kuiviin olosuhteisiin, myös 200 °C lämpötila sallittu tietyissä erityissovelluksissa 

Z yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta kestävä etyleeni 

tetrafluorietyleeni eriste, lämpötilaluokitus 90 °C kuiviin olosuhteisiin, myös 150 

°C lämpötila sallittu tietyissä erityissovelluksissa 

ZW yksijohtiminen, termoplastinen palosuojattu, kuumuutta kestävä etyleeni 

tetrafluorietyleeni eriste, lämpötilaluokitus 90 °C kuiviin ja 75 °C kosteisiin 

olosuhteisiin, myös 150 °C lämpötila sallittu tietyissä erityissovelluksissa  

ZW-2 muuten sama kuin ZW, mutta lämpötilaluokitus 90 °C kosteisiin ja kuiviin 

olosuhteisiin 

 

UL 44 standardin mukaiset termoset eristemateriaalilla eristetyt johtimet ja niiden lyhenteiden 

selitykset. [19] 

 

RHW yksijohtiminen, palosuojattu, kosteutta kestävä termoset-eriste, lämpötilaluokitus 

75 °C kosteisiin ja kuiviin olosuhteisiin, metallisella suojalla tai ilman  

RHW-2 muuten sama kuin RHW, mutta lämpötilaluokitus 90 °C kosteisiin ja kuiviin 

olosuhteisiin 
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RHH yksijohtiminen, palosuojattu termoset-eriste, lämpötilaluokitus 90 °C vain kuiviin 

olosuhteisiin, metallisella suojalla tai ilman 

XHH yksijohtiminen, palosuojattu ristisilloittuva synteettinen polymeeri eriste, 

lämpötilaluokitus 90 °C vain kuiviin olosuhteisiin  

XHHW yksijohtiminen, palosuojattu, kosteutta kestävä ristisilloittuva synteettinen 

polymeeri eriste, lämpötilaluokitus 90 °C kuiviin ja 75 °C kosteisiin olosuhteisiin  

XHHW-2 sama kuin XHHW, mutta lämpötilaluokitus 90 °C kuiviin ja 90 °C kosteisiin 

olosuhteisiin 

SA yksijohtiminen, silikoni termoset-eriste metallittomalla vaipalla, 

lämpötilaluokitus 90 °C vain kuiviin olosuhteisiin yleisesti, mutta 

erikoissovelluksissa sallittu myös 200 °C kuiviin olosuhteisiin  

 

Taulukossa 8. on standardin UL 44 vaatimukset eristeen seinämän keskipaksuuden ja 

yksittäisen mittauspisteen alarajoille XHH, XHHW ja XHHW-2 johdintyypeille. Ylärajaa ei 

ole määritetty, mutta johdinvalmistajat pyrkivät yleisesti mahdollisimman ohuisiin seinämiin 

kustannusten ja lopputuotteen halkaisijan minimoimiseksi.  

 

Taulukko 8. Eristeiden seinämän vähimmäispaksuudet 600V tai 1000V XHHW-2-, XHHW- ja 

XHH-johtimille ja 600V R90-, RW75- ja RW90-johdintyypeille. [19] 

 

 

Johtimen eristeen tärkein ominaisuus on eristysvastus, mutta tärkeitä ominaisuuksia ovat myös 

venymä ja vetolujuus. Nämä kuvaavat eristemateriaalin lujuutta. Eristemateriaalin pitää 

säilyttää lujuusominaisuutensa myös vuosien kuluessa. Materiaalien vanhennusta mallinnetaan 

lämpötilaa nostamalla. Esimerkiksi XLPE eristeiselle XHHW-2 eristeiden vanhennus kestää 

168 tuntia lämpötilassa 121 ±1 °C, vetolujuuden ja venymän pitää olla vähintään 70 % ennen 

Johtimen koko

mm² AWG tai kcmil
Keskiarvon 

vähimmäismitta

Yksittäisen 

pisteen 

vähimmäismitta

Keskiarvon 

vähimmäismitta

Yksittäisen 

pisteen 

vähimmäismitta

2,08 - 5,26 14 -10 AWG 0,76 0,69 30 27

9,37 - 33,6 8 - 2 AWG 1,14 1,02 45 40

42,4 - 107 1 - 4/0 AWG 1,4 1,27 55 50

> 107 - 253 > 4/0 - 500 kcmil 1,65 1,47 65 58

> 253 - 507 > 500 - 1000 2,03 1,83 80 72

> 507 - 1010 > 1000 - 2000 2,41 2,18 95 86

mm mils
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vanhennusta mitatuista tuloksista. Vähimmäisvenymä vanhentamattomalle XHHW-2 eristeelle 

on 150 % ja vetolujuuden pitää olla vähintään 10,3 MPa. Taulukossa 9. on UL 44 

vähimmäisvaatimukset mekaanisille ominaisuuksille termoset-eristetyille johtimille.   

 

Taulukko 9. Mekaaniset ominaisuusvaatimukset termoset-materiaalilla eristettyjen johtimien 

eristeille. [19] 

 

 

3.4.3 Johtimien merkinnät 

 

TC-luokan kaapeleiden UL 44, UL 83 tai UL 83A standardien mukaisien eristettyjen johtimien 

merkintävaatimuksiin vaikuttaa onko johdin valmistettu myytäväksi toiselle 

kaapelinvalmistajalle puolivalmisteena vai loppuasiakkaan käyttöön sellaisenaan. Tällaisessa 

tapauksessa merkinnän on yhtä yksityiskohtainen kuin kaapelin vaippamerkintäkin. Kaapelin 

vaippamerkintävaatimukset on käyty läpi suojavaippa luvussa.  

 

RW75,

RWU75,

RHW

R90,

RW90,

RWU90,

RHW-2,

RHH

RW75,

RWU75,

RHW

R90,

RW90,

RWU90,

RHH, XHH,

XHHW,

XHHW-2,

RHW-2,

SIS

RW75,

RWU75,

RHW

R90,

RW90,

RWU90,

RHH, XHH,

XHHW,

XHHW-2,

RHW-2,

SIS

Ennen 

vanhennusta

Venymä, väh.

Vetolujuus, väh.

250 %

4,8 Mpa

250 %

4,8 Mpa

150 %

10,3 Mpa

150 %

10,3 Mpa

225 %

8,3 Mpa

225 %

8,3 Mpa

Kiihdytetyn 

vanhennuksen 

jälkeen

* Venymä, väh.

* Vetolujuus, väh.

110 ±1 °C, 

168 h

75 %

75 % 

121 ±1 °C, 

168 h

75 %

75 % 

113 ±1 °C, 

168 h

70 %

70 % 

121 ±1 °C, 

168 h

70 %

70 % 

110 ±1 °C, 

168 h

75 %

75 % 

121 ±1 °C, 

168 h

75 %

75 % 

* = vaaditut vähimmäisarvot verrattuna vanhentamattomiin mittaustuloksiin

EP XL

Vaihe Testi

EPCV
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Tilanteessa jossa UL-listaama kaapelinvalmistaja käyttää eristetyt johtimet itse omassa 

tuotannossaan, eristettyjen johtimien yksityiskohtaiset merkinnät johtimen ominaisuuksista 

eristeen pinnassa ovat vapaaehtoisia. Johtimien tyyppimerkinnät on mainittava valmiin 

kaapelin vaipassa ja riittää kun eristetyt johtimet ovat merkitty numeroin niiden erottamiseksi 

toisistaan. 

 

3.4.4 Valokaapelit 

 

UL 1277 standardi sallii yhden tai useamman valokaapelin TC-luokan kaapeleissa, mutta tämä 

ei ole pakollinen elementti. Kaapeliin mahdollisesti lisättäville valokaapelielementeille ei ole 

standardissa määritetty kovin yksityiskohtaisia ominaisuuksia. Valokaapelin pitää olla eristetty 

tehonsyöttöjohtimista, yksittäisten kuitujen pitää olla päällystettyjä ja päällysteen päällä pitää 

olla eristekerros. Eristetyt kuidut pitää olla suojattu eristävällä nauhalla, palmikolla tai omalla 

vaipalla. Valokaapeleissa käytettävät materiaalit eivät saa sisältää sähköä johtavia raaka-

aineita, mutta muita vaatimuksia raaka-aineille tai seinämänvahvuuksille näille raaka-aineille 

ei ole. Vaatimukset mahdollisille kaapeliin lisättäville valokuitukaapeleille tulevat siis 

loppuasiakkaalta eivätkä UL 1277 standardista.   

 

Mikäli TC sisältää valokuituja, on vaatimuksena pakkauksissa oltava maininta, että optiset 

kuidut ovat asennettava NEC, NFPA 70 artiklan 770 mukaisesti ja mikäli kuidut kytketään laser 

järjestelmään, pitää järjestelmän täyttää ANSI Z136 standardin turvallisuusmääräykset. 

 

3.4.5 Kaapelointi   

 

TC ei saa koostua ainoastaan valokaapeleista. Valokaapelit pitää kaapeloida 

tehonsyöttöjohtimien kanssa samansuuntaisesti samalla kertausnousulla. Sähköä 

johtamattomat valokaapelit luokitellaan kaapelin ominaisuuksia määriteltäessä 

täytemateriaaliksi. Saman vaipan alle kaapeloiduilla eristetyillä johtimilla on vaatimuksena 

sama jänniteluokitus. Eri lämpötilaluokituksen eristettyjä johtimia saa kaapeloida yhdeksi 

kaapeliksi, mutta koko kaapelin lämpötilaluokitus määrittyy tällöin alimman eristetyn johtimen 

lämpötilaluokituksen mukaisesti. Johtimia jotka on luokiteltu vain kuiviin tiloihin, saa myös 
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sekoittaa monijohtimisissa kaapeleissa kosteisiin olosuhteisiin luokiteltujen kanssa, mutta 

tällöin koko kaapeli luokitellaan vain kuiviin olosuhteisiin. 

 

TC-luokan kaapelissa eristettyjä johtimia pitää vähintään olla kaksi. Kaapelissa johtimilla voi 

olla eri poikkipinta-alat, mutta tällöin johdinmateriaalin pitää olla kaikissa johtimissa sama. 

Poikkeuksena tilanne jossa tehonsyöttöjohtimet ovat alumiinia, ohjausjohtimet kokoluokissa 

18, 16 ja 14 AWG sallitaan kuparisina. Mikäli kaapelissa on useampia kuin yksi johdin, voidaan 

tämä yksittäinen paljas tai eristetty maajohdin jakaa useampiin yhtä suuriin osiin ja ne voidaan 

kaapeloida erilleen. Paljas, eristämätön maajohdin voidaan kaapeloida konsentriseksi kaapelin 

ulkokehälle vaipan alle.    

 

Kaapeloinnin kertausnousut määräytyvät johdinlukumäärän ja eristettyjen johtimien 

halkaisijoiden perusteella. Kaapeloinnin kertausnousun on oltava tasainen koko kaapelin 

pituudelta. Johdinten niputtaminen kaksi-, kolme- tai nelikierteiksi on hyväksyttävää, mutta 

niput on kaapeloitava pyöreän kaapelin kaapelointimääritelmän mukaisesti. Pyöreän kaapelin 

kaapeloinnin kertausnousut on määritelty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Kaapelin kertausnousun enimmäispituus määräytyy johdinten lukumäärän ja 

niiden halkaisijoiden mukaan. [18] 

 

  

 

3.4.6 Täytemateriaalit 

 

Kaapeleissa pyöreän muodon saavuttaminen edellyttää joissain tapauksissa erilaisten 

täytelankojen käyttöä. Mikäli johdinlukumäärä ei ole optimaalinen kaapelin pyöreyden 

saavuttamiseksi, kaapeleihin lisätään usein täytelankoja, jotka kaapeloidaan täyttämään tyhjät 

Eristettyjen johtimien määrä kaapelissa Suurin sallittu kertausnousun pituus

2 * 30 x eristetyn johtimen halkaisija

3 * 35 x eristetyn johtimen halkaisija 

4 * 40 x eristetyn johtimen halkaisija 

5 tai enemmän ** 15 x eristetyn johtimen halkaisija 

* = johtimen halkaisijana on käytettävä suurimman yksittäisen eristetyn johtimen halkaisijaa

** = mikäli kaapelointi on toteutettu kerroksittain, sisäkerrosten kertanousulle ei ole määritetty rajoja
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alueet. Täytelangat valmistetaan usein mahdollisimman edullisesta raaka-aineesta, joten näiden 

käyttö vähentää myös vaippamuovin kulutusta. Täytemateriaalin pitää olla yhteensopivaa 

muiden kaapelissa käytettyjen materiaalien kanssa. Täytemateriaali voidaan myös ekstruoida 

kaapeloinnin päälle välimassana, oikeanlaisella välimassauksella kaapelista on mahdollista 

valmistaa kaasutiivis. Välimassa ja kaapeloinnin ja välimassa ja vaipan välissä on käytettävä 

separaattorina teippiä tai talkkia, jotta kaapelin eri osat ovat irrotettavissa toisistaan. 

 

3.4.7 Suojanauhoitus 

  

TC-luokan kaapeleissa ei sallita metallista korrugointia tai armeerausta, mutta häiriönsuojaus 

on sallittua toteuttaa erityyppisillä nauhoilla, mutta nämä eivät ole pakollisia. Nauhoitus 

sallitaan joko yksittäisten johdinnippujen, koko kaapeloinnin ympärillä tai molemmissa 

samanaikaisesti. Suojanauhoitus voidaan toteuttaa metallinauhalla tai polyesteri-

metallilaminaattinauhalla joko siten, että eristämätön kuparimaajohdin on yhteydessä nauhan 

metallipintaan tai ilman maajohdinta. Jos nauhan metalliosuus on alumiinia, on maajohtimen 

oltava päällystettyä kuparia, kuparinauhalla myös maajohdin voi olla päällystämätöntä. 

Suojanauhoituksen päällä sallitaan myös kuparipalmikointi. Suojanauhoitus, joka on 

yhteydessä maajohtimiin, voidaan laskea mukaan maadoituspoikkipinta-alaan. Pelkkää 

palmikointia ei sallita korvaavan maadoitusjohdinta. TC-luokan kaapeleiden sähkömagneettisia 

suojausvaatimuksia ei ole erikseen määritetty.  

 

3.4.8 Suojavaippa 

 

TC-luokan kaapeleiden suojavaippa pitää olla ekstrudoitu koko kaapeloinnin päälle siten, että 

se muodostaa yhtenäisen tasaisen hyvin keskitetyn suojakerroksen kaapelin muiden 

komponenttien päälle. Kaapelin vaipassa ei saa olla kuplia, reikiä, halkeamia, repeämiä, 

valumia tai jotain ulkopuolista materiaalia. Vaippamateriaaleiksi sallitaan taulukon 11. 

materiaalit. Taulukossa ilmenee eri materiaalien soveltuvuus eri TC-lämpötilaluokkiin. Eri 

vaippamateriaalien yksityiskohtaiset mekaaniset vaatimukset ovat määritelty standardissa UL 

1581.  
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Taulukko 11. TC-kaapeleissa sallitut vaippamateriaali ja niiden soveltuvuus eri 

lämpötilaluokituksiin. [18] 

 

 

Vaipan seinämänpaksuuden vähimmäisvaatimus määräytyy kaapeloinnin keskimääräisen 

ulkohalkaisijan mukaan. Taulukossa 12. vähimmäisvaatimukset vaipan seinämänpaksuuksille. 

Mikäli tyyppitestattujen kaapeleiden vaipan seinämäpaksuudet ovat huomattavasti paksumpia 

kuin taulukon 12. alarajat, määritetään kaapelinvalmistajalle omat alarajavaatimukset, sillä 

vaipan paksuudella saattaa olla vaikutusta kaapelin palo-ominaisuuksiin ja muihin mekaanisiin 

ominaisuuksiin. Tällaisessa tapauksessa kaapelinvalmistajan on teetettävä uusintatyppitestit 

ohuemmilla seinämänpaksuuksilla, mikäli yksilöllisiä vaipanpaksuuden alarajoja halutaan 

ohentaa.   

 

Taulukko 12. TC-luokan kaapeleiden vaipan seinämänpaksuuksien 

vähimmäismittavaatimukset. 

CP --- --- --- X X X

Termoplastinen CPE --- --- --- X X X

Termoset CPE --- --- --- X X X

ETFE --- --- X X X X

FEP X X X X X X

NBR/PVC --- --- --- X X X

Neopreeni --- --- --- X X X

PFA X X X X X X

PVC --- --- --- X X X

PVDF --- X X X X X

LDFRPE --- --- --- X X X

HDFRPE --- --- --- X X X

TPE --- --- --- X X X

TPU --- --- --- X X X

XL --- --- --- X X X

Vaippamateriaali 200 °C 150 °C 125 °C 90 °C 75 °C 60 °C
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Vaippamateriaalityyppi ja -valmistaja jota kaapelinvalmistaja on käyttänyt 

tyyppitestikaapelissa, mainitaan erikseen sertifikaatissa eikä vaippamateriaalia ole sallittua 

vaihtaa ilman uusintatestausta. Kuvassa 12. esimerkkirakenne UL 1277 standardin TC-luokan 

kaapelista. 

 

Kuva 12. Esimerkkikuva TC-luokan kaapelista, jossa on 12 eristettyä johdinta, kaksi 

valokaapelia, täytelankoja, kuparinauha ja vaipan halkaisulangat.  

 

 

 

tuumaa mm mils mm mils mm

0 - 0,425 0 - 10,80 45 1,14 36 0,91

> 0,425 - 0,700 > 10,80 - 17,78 60 1,52 48 1,22

> 0,700 - 1,500 > 17,78 - 38,10 80 2,03 64 1,63

> 1,500 - 2,500 > 38,10 - 63,50 110 2,79 88 2,24

> 2,500 > 63,50 140 3,56 112 2,84

Pyöreän kaapeloinnin ulkohalkaisija

Vaipanpaksuuden 

keskiarvon 

vähimmäismitta

Yksittäisen 

mittapisteen 

vähimmäismitta
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3.4.9 Kaapelin merkinnät 

 

Kaapelin vaippamerkinnän on oltava selkeä ja näkyvä ja sen on kestettävä kulutusta, jotta 

kaapeleita ei asenneta vahingossakaan sovelluksiin, joihin niitä ei ole mitoitettu. Jotta kaapelin 

merkintä toistuisi riittävän usein kaapelin vaipassa, on merkinnälle määritetty 610 mm 

enimmäisväli jolloin sen on toistuttava. Merkinnän on täytettävä standardin UL 2556 ” 

Durability of ink printing” merkinnän pysyvyystesti, mikäli se toteutetaan 

mustesuihkumerkinnällä. Jos merkintä kaiverretaan esimerkiksi laserilla, se ei saa ohentaa 

vaippaa merkintäkohdista alle vaipanpaksuuden minimivaatimusten. Tässä luvussa käydään 

läpi kaikki pakolliset tiedot, jotka kaapelin vaippamerkinnässä on ilmoitettava. 

Vaippamerkinnässä saa olla myös muita, ei välttämättömiä tietoja, mutta nämä eivät kuitenkaan 

saa olla merkintöjä jotka mahdollisesti aiheuttava sekaannusta tai väärinymmärrystä.  

 

Kaapelin tyyppi on merkittävä joko ”Type TC tai pelkkä ”TC”. Valmistajan tehdaskohtainen 

sertifikaatti/UL-listausnumero. Jänniteluokitus, esim. ”600 volts” tai ”600 V”. Käytetyn 

eristetyn johtimen tyyppi, esim. XHHW-2, mikäli johdin on vain kuiviin olosuhteisiin, on se 

mainittava erikseen ”dry” merkinnällä. Johtimien maksimikäyttölämpötila, esim. 75 °C 

Johtimien koko, tyyppi ja määrä, esim. 12xAWG6C. Mikäli kaapelissa on useita eri 

johdinkokoja, ovat kaikki koot mainittava. Kaapelin valmistajan nimi, valmistusajankohta, 

eränumero, kaapelin valmistajan tuotenimi tai jokin muu soveltuva tieto jolla tuotevastuutieto 

on kohdennettavissa. Jos kaapeli täyttää UL 2556 standardin 720 h ”Sunlight-Resistance” –

testin, on tämä mainittava ”sun res” tai ”sunlight resistant” merkinnällä. Öljynkestävällä 

vaipalla valmistetut kaapelit on merkittävä ”oil res II” tai ”oil resistant II” jos kaapeli on 

luokiteltu standardin 1581 öljynkestävyystestin mukaisesti öljynkestäväksi lämpötilassa 75 °C. 

Jos öljynkestävyys on todettu lämpötilassa 60 °C, merkitään se ”oil res I” tai ”oil resistant I”. 

Kaapelit testattu kestävän maahan upottamisen, merkitään se ”dir bur”, ”direct burial” tai ”for 

direct burial” merkinnällä. Jos kaapelissa on valokaapeleita, on ne myös mainittava 

vaippamerkinnässä, esim. 2xFO12SMA2. Tällöin myös kaapelin tyyppimerkintään ”TC” on 

lisättä merkintä ”-OF” eli tyyppi on silloin ” TC-OF”. Kaapelit jotka täyttävät kylmäiskutestin 

UL 1581, kohta 593, merkintään tulee lisätä ”-40C” tai ”minus 40C”. Kaapelin 

tyyppimerkintään tulle merkitä ”-ER”, mikäli siinä on yksi tai useampi maajohdin, eli 

tyyppimerkintä on tällöin ” TC-ER”. Kaapelin täyttäessä standardin UL 1685 polttotestin 
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”Vertical-Tray Fire-Propagation and Smoke-Release Test for Electrical and Optical-Fiber 

Cables”, vaatimukset, vaippamerkintään lisätään “FT4/IEEE 1202” tai “FT4”. 

Tyyppimerkintään on lisättävä “-ST1”, mikäli kaapeli täyttää UL 1685 standardin 

savunmuodostustestin ”Vertical-Tray Fire-Propagation and Smoke-Release Test for Electrical 

and Optical-Fiber Cables”. Eli merkintä on tällöin “TC-ST1”. Tyyppimerkintään on lisättävä 

“-JP”, mikäli se täyttää standardin UL 1277 ”Pulling-Through-Joists” testin. Eli merkintä on 

tällöin “TC-JP”. 

 

3.5 Rutiinitestit ja testilaitteet 

 

Rutiinitesteillä varmistetaan tuotannosta valmistuvien johtimien ja kaapeleiden standardien 

vaatimukset täyttävä laatu. Rutiinistestit ovat tyyppihyväksyntätestejä suppeampia ja ne 

tehdään jatkuvana prosessina jokaiselle tuotantoerälle.  Standardit UL 44, UL 83 tai UL 83A 

määrittävät vaadittavat testit jokaiselle tuotetulle johdinerälle ja standardi UL 1277 TC-luokan 

kaapeleille. Yksityiskohtaiset vaatimukset testimenetelmille ja –laitteistolle ovat määritelty 

standardissa UL 2556, Standard for Wire and Cable Test Methods. Tässä kappaleessa käydään 

läpi ne kohdat, joilla standardin ja asiakkaan vaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa. 

Testaus on suoritettava lämpötilakontrolloidussa testausolosuhteissa, joissa lämpötila on 25 ± 

10 ºC.  

 

Merkintöjen tarkastus  

 

Johtimien ja kaapelin merkinnät tarkastetaan visuaalisesti kaapelin sisä- ja ulkopäästä. 

Vaippamerkintää verrataan standardin vaatimuksiin. Merkinnän laadun tulee olla sellainen, että 

tekstistä on luettavissa normaalissa huonevalaistuksessa ja se on pysyvästi tuotteen pinnassa. 

Tuotteen merkinnän pysyvyys pitää varmistaa standardin UL 2556, kohdan 7.16.2 

määrittelevällä testerillä. Testerissä on pinta-alaltaan 25 x 50mm ja painoltaan 450±5 g 

metallipunnus, johon on kiinnitetty puuvillainen 1,2±0,25 mm kangaspala. Laitteeseen 

kiinnitetään 300 mm näyte, vapaasti näytteen päällä olevaa punnusta vedetään kuusi kertaa 

päästä päähän. Merkintätekstin pitää olla selkeästi luettavissa testin jälkeen.  
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Rakenteen ja mittojen tarkastus 

 

Eristetyn johtimen ja kaapelin vaipan mekaaniset mitat ja on mitattava jokaisesta 

valmistuneesta kelasta. Johtimen eristeen mittojen on täytettävä taulukon 8. ja vaipan taulukon 

12. vähimmäisvaatimukset. Standardin UL 2556, kohta 4.1.2 määrittää laitteet ja menetelmät 

eristeen ja vaipan seinämien vähimmäispaksuuksien ja keskimääräisten paksuuden 

mittaamisesta. Kaapelin vaippa poistetaan sisä- ja ulkopäästä. Rakennetta ja mittoja verrataan 

standardin vaatimuksiin. Mittaus voidaan suorittaa kalibroidulla mikroskoopilla, mikrometrillä, 

mittakellolla tai optisella profiilinmittausprojektorilla. Kaikkien mittalaitteiden 

mittatarkkuuden on oltava vähintään 0,01 mm. Alla esimerkkikuva eristeen mittauksesta. 

 

 

Kuva 13. Optisen profiilinmittausprojektorin mittausnäyte vaipan seinämistä. 

 

Lämpövenymäkoe 

 

Mikäli eristyksessä tai vaippauksessa käytetään termoset-materiaalia, saadaan varmuus 

materiaalin oikeanlaisesta prosessoinnista varmistettua standardin (IEC 811-2-1) Hotset-

testillä. Nykyaikaiset termoset-materiaalit ristisilloittuvat huoneenlämmössä ja normaalissa 

ilmankosteudessa. Ristisilloittumisprosessin alkamisen varmistamiseksi näytteiden 

silloittumisprosessia kiihdytetään asettamalla näytteet 80–90 °C vesihauteeseen 16 tunnin 

ajaksi. Johdin poistetaan varoen siten, ettei sisäpinta vahingoitu. Ohuilla tuotteilla testi tehdään 

putkimaisilla koekappaleilla. Näytteen poikkipinta-ala mitataan projektorilla ja tulos kerrotaan 

20,4 g/mm², tuloksena saadaan testissä venytykseen käytettävä paino. Koekappaleen keskelle 

merkitään kaksi viivaa, joiden etäisyys on 20 mm. Paksuimmilla näytteillä testi suoritetaan 

melamaisella koekappaleella, mutta prosessi on muuten sama. Melakoekappaleen keskelle 



60 

 

 

 

merkitään kaksi viivaa, joiden etäisyys on 10 mm pienelle melalle (50mm) ja 20mm isolle 

melalle (75mm).  

 

 

Kuva 14. Hotset-testin putki- ja melatyypin koekappeleista.  

 

Koekappaleet ripustetaan lämpökaappiin lämpötilaan 200 °C, 15 min ajaksi painoineen. Kun 

koekappale on ollut lämpökaapissa (+200°C) 15 min, mitataan viivojen etäisyys. Tulos 

lasketaan kaavoilla 17. tai 18. 

 

Putki ja iso mela, Hotset venymä % = (mitattu arvo - 20mm) / 0,2   (17.) 

Pieni mela, Hotset venymä % = (mitattu arvo - 10mm) / 0,1   (18.) 

 

Lämpövenymä saa olla enimmillään 175 % ja palautusvenymä enimmillään 15 %. 

Palautusvenymä mitataan 15 min jälkeen siten että paino poistetaan näytteestä ja sen annetaan 

olla lämpökaapissa 5 min. Jos koekappale menee poikki ennen kuin aika on tullut täyteen, niin 

tulos on hylätty.  

 

Metallisuojan johtavuuden tarkistus kaapelin pituudelta  

 

Muovikerros poistetaan kelan molemmista päistä. Laminaatin johtavuus mitataan 

resistanssimittalaitteella. Palmikon tai suojafolion johtavuus tarkastetaan 

resistanssimittalaitteella tai johdinkoestimella. 
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Testaus johtimien ja metallisuojan väliltä 

 

Kahden johtimen niput kootaan yhdeksi oikosuljetuksi nipuksi. Johdinnippu kytketään 

jännitekoestuslaitteen jänniteulostuloon metallisuoja maaulostuloon. Sähkövaraus puretaan 

kaapelista oikosulkemalla johtimet ja laminaatti. Koestusjännite säädetään standardin UL 2556 

mukaisesti.   

 

Suurjännitetesti  

 

Johtimien pitää kestää testi ilman läpilyöntiä. Testissä jokaista johdinta koestetaan yhden 

minuutin ajan, siten että AC (RMS), 48 - 62 Hz, jännite nousee asteittain alle 500 V/s testijakson 

aikana. Johtimet kootaan yhtä johdinta lukuun ottamatta oikosuljetuksi nipuksi. Yksittäinen 

johdin kytketään jännitekoestuslaitteen jänniteulostuloon ja oikosuljettu nippu maaulostuloon. 

Testi kuvattu standardin UL 2556, kohdissa 6.2.2 ja 6.2.4.1. Testijännitteet taulukon 13. 

mukaisesti. Sähkövaraus puretaan kaapelista oikosulkemalla johtimet. Tämän jälkeen erotetaan 

seuraava johdin oikosuljetusta nipusta ja erotettu johdin oikosuljetaan edellisessä mittauksessa 

yksin olleeseen johtimeen. Menettely toistetaan, kunnes yhtä johdinta lukuun ottamatta kaikki 

muut johtimet ovat yksi toisensa perään oikosuljettu alkuperäisestä nipusta toiseen nippuun. 

Mikäli testi suoritetaan DC:llä, on taulukon AC jännitteet kerrottava kolmella.   

 

Taulukko 13. Standardin UL 1277 määrittelemät AC (RMS) jännitearvot suurjännitetestiin. 

[18] 

 

 

Jänniteluokka

600 V

Testijännite, V, 

AC (RMS)

Jänniteluokka

1000 V tai 2000 

V

Testijännite, V, 

AC (RMS)

18 ja 16 AWG --- 2000 3000 ---

14 -10 1500 2000 3000 6000

8 2000 2000 3500 6000

 7 - 2 2000 2000 3500 7500

1 - 4/0 2500 2500 4000 9000

250 - 500 kcmil 3000 3000 5000 10000

550 - 1000 3500 3500 6000 11000

Johtimen koko

Termoset eriste

Testijännite, V, 

AC (RMS)

PVC eriste

Testijännite, V, 

AC (RMS)

Johtimet joissa ei ole PVC eriste
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Vaatimuksena on myös suurjännitetesterin 100 % käyttö johtimien valmistuksen aikana 

standardin UL 2556, kohdan 6.7 vaatimusten mukaisesti.  

 

Vastusarvon mittaus 

 

Kukin johdin kytketään vuorollaan mittalaitteeseen ja suoritetaan mittaus standardin UL 2556, 

kohdan 3.4.2, CSA C22.2 tai NMX-J-212-ANCE määritysten mukaisesti. Mittausarvo 

korjataan laskennallisesti kaapelin lämpötilan mukaan. Vähimmäisvaatimukset johtimien 

vastusarvoille taulukoissa 5. ja 6.  

 

Eristysvastusmittaus 

 

Mittaus tehdään toimituspituiselle kaapelille. Johtimet harotetaan toisesta päästä kaapelia ja 

toisesta päästä johtimien eristeet poistetaan ja oikosuljetaan yhtä johdinta lukuun ottamatta. 

Mikäli kaapelissa on metallinen suojaus, kytketään se oikosuljettujen johdinten kanssa samaan 

nippuun. Erillään oleva johdin kytketään eristysvastusmittalaitteen jänniteulostuloon ja 

oikosuljettu nippu maaulostuloon. Mittaustulos luetaan mittalaitteen näytöltä 1 min kuluttua 

testijännitteen 500 V DC kytkemisestä. Suurilla eristysvastusarvoilla mittaustuloksiin voi 

aiheuttaa virhettä mittapaikassa ja ympäristössä olevat häiriölähteet. Kaapelien 

eristysvastusmittaukset suoritetaan standardin UL 2556, kohdan 6.4.2 mukaisesti. Mittausarvo 

korjataan laskennallisesti lämpötilan mukaan.  

 

Valokuitujen mittaus  

 

Valokuiduille suoritetaan tutkamittaus, jolla todetaan täyttävän niille asetetut vaatimukset 

eivätkä ne ole vaurioituneet tuotannon aikana. Mittaukset suoritetaan standardin IEC 60793-1-

40 Standard for Optical fibres Measurement methods and test procedures–Attenuation 

mukaisesti. Vaadittavat ominaisuudet ovat riippuvaisia kuitutyypistä ja asiakkaan asettamista 

vaatimuksista. 
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Pituuden varmistus 

 

Kaapelin fyysinen pituus varmistetaan laskennallisesti. Sähköisten mittausten kuten tulee tukea 

saattokorttiin merkittyä pituutta. Optisten kaapelien pituuden varmistuksessa tukeudutaan 

kuitumittaustuloksiin. Tukena käytetään myös vaippamerkinnöissä olevaa pituusmerkintää.  

 

Veden etenemisen mittaus 

 

Veden eteneminen kaapelissa mitataan standardin IEC 60708-1 kohdan 20.2 mukaan. 

 

Puolaus ja kela 

 

Puolaus ja kela tarkastetaan visuaalisesti. Puolauksen tulee olla tasainen ja kelan ehyt. Kelan 

tulee olla kaapelimäärään nähden oikean kokoinen. Kelan tulee olla ehjä ja käyttötarkoitustaan 

varten riittävän hyväkuntoinen.  

 

Tyyppikilpi  

 

Kaapelin sisäpään puoleiseen laippaan kiinnitetään kaapeli- ja tarkastustiedot omaava 

tyyppikilpi. Tyyppikilpeen tehtyjen merkintöjen tulee olla säänkestäviä. Kaapelikelan 

tyyppikilpeen merkitään kaapelin tiedot standardin UL 1277 kohtien 31–39 mukaisesti. 

Kaapelin pituus merkitään yhden jalan (ft) tarkkuudella. Tarkastettujen kelojen tyyppikilpeen 

on liitettävä UL-tarra tuotteen alkuperäisyyden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tarra on 

todiste, että tuote on valmistettu sille asetettujen standardien mukaisesti ja UL:n 

laadunseurantaohjelman valvonnan alaisuudessa. Tarrat on oltava UL: n listaamien 

tarravalmistajien valmistamia. 

 

3.6 Vuosittaiset näytteet ja auditoinnit 

 

UL sertifioidut valmistajilta vaaditaan sitoutumista säännöllisiin auditointikäynteihin 

tuotantolaitoksiin ja tuotenäytteiden toimittamiseen UL:n omissa testauslaitoksissaan 

suorittamiin tyyppitesteihin. UL:n kenttäinsinööri vierailee määräajoin tehtaalla ja valitsee 
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testattavat näytteet tuotannosta. Auditointikäyntien ja näytteidenottotaajuus ovat riippuvaisia 

valmistettavien tuotteiden määrästä.  

 

Auditointikäynnillä UL:n kenttäinsinööri tarkkailee valmistajien tekemiä testejä ja tarkistaa 

mittaukset on suoritettu oikein, että asianmukaiset tarkastusmenetelmät ovat käytössä ja testien 

tulokset ja dokumentointi ovat standardien vaatimusten mukaisia. Tarkastuksessa käydään läpi 

saapuvat raaka-aineet ja todetaan niiden vastaavan sertifikaatin sallimia raaka-aineita. Käynnin 

aikana tuotannosta tai varastosta otetaan satunnainen näyte kaapelia, josta tutkitaan mitä 

materiaaleja tuotteessa on käytetty, johtimien rakenne ja mitat, eristettyjen johtimen 

eristepaksuudet, vaipan mitat, kaapelin rakenne mukaan lukien kaapeloinnin 

kertausnousumittaus, kaapelin vaippamerkintä ja sen pysyvyystestaus ja kelakyltin 

vaatimuksenmukaisuus. 

 

Kaapeleita ja johdinta toimitetaan myös neljännesvuosittain ja vuosittain toistettaviin 

laadunseurantatesteihin UL:n testauslaboratorioihin. Näytteiden testaustaajuudet ja testit ovat 

luokiteltu taulukossa 14. Tarkemmat kuvaukset testeistä luvussa 4. 

 

Taulukko 14. UL:n säännöllinen laadunseurannan testausohjelma eristetyille johtimille ja 

kaapeleille. Mikäli tuotetta ei ole luokiteltu testin vaatimuksen mukaisesti, ko. testejä ei 

suoriteta.  

  

Testaustaajuus Testi Tuote

4 krt / vuosi

Johtimen, eristeen ja vaipan merkinnän yksityiskohtainen 

tarkastelu, vetolujuus- ja venymätestit 

vanhentamattomalle ja vanhennetulle eristeelle ja vaipalle

Eristetty johdin & kaapeli

4 krt / vuosi
Horisontaalinen palonetenemistesti, FT2 (Flame Test 2) 

Eristetty johdin

1 krt / vuosi Lämpöshokkitesti vaipalle Kaapeli

1 krt / vuosi Kylmätaipuisuuden testi Eristetty johdin & kaapeli

1 krt / vuosi Eristeen ja vaipan painumatestit Eristetty johdin & kaapeli

1 krt / vuosi Savunmuodostustesti Eristetty johdin & kaapeli

4 krt / vuosi Bensiininkestävyystesti Eristetty johdin

1 krt / vuosi Öljynkestävyystesti Eristetty johdin

1 krt / vuosi Kapasitanssin ja suhteellisen permittiivisyyden testit Eristetty johdin

4 krt / vuosi
Murskaantumisenkestävyystesti (vain johdintyypeille 

XHHW-2, XHHW ja XHH) 
Eristetty johdin

1 krt / vuosi FT-4, pystysuora nippupolttotesti Kaapeli

1 krt / vuosi Säärasitustesti Kaapeli 

1 krt / vuosi Kylmäiskutesti -40 °C lämpötilaluokitelluille johtimille Eristetty johdin
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4 KAAPELEIDEN VALMISTUS TYYPPITESTEIHIN 

 

Valmistajan lähtiessä hakemaan UL:n sertifikaattia on tutustuttava mitä vaatimuksia 

sertifikaatin kattavilta tuotteilta vaaditaan. Tämän perusteella voidaan lähteä arvioimaan ja 

tutkimaan millaisia raaka-aineita on mahdollista käyttää ja miten ne soveltuvat olemassa oleviin 

tuotantolaitteisiin ja tarvitaanko mahdollisesti uusia laiteinvestointeja. Standardi 1277 antaa 

kaapeleiden eristetyille johtimille vaihtoehtoja niin raaka-aineiden kuin rakenteenkin puolesta.   

UL:llä on johtimissa ja kaapeleissa käytettävien polymeerimateriaalien tunnistusohjelma 

QMTT2. Tämä ohjelma listaa ne polymeerit jotka ovat UL:n sallimia käyttää kyseisissä 

tuotteissa. Raaka-ainevalmistajat ovat testauttaneet ja hyväksyttäneet tuotteensa kyseisille 

tuotteille.  

 

Valitsimme johdintyypiksi TC-luokan kaapeleihimme XHHW-2 luokan johtimet. Haluamme 

valmistaa tuotteet nykyaikaisista laadukkaista raaka-aineista kuten myös kaikki muissakin 

valmistamissamme kaapeleissa. Raaka-aineiden valintaan vaikutti nykyinen konekantamme, 

materiaalien halogeenittomuus ja ympäristöystävällisyys. Halogeenittomuus ei ole standardin 

vaatimuksena, mutta kuten kaikki valmistamamme kaapelit ovat nykyisin halogeenittomia ja 

emme halunneet tehdä poikkeusta myöskään TC-luokan kaapeleiden kohdalla. Yleisempää on 

valmistaa johtimet TC-luokan kaapeleihin THHN tai THWN rakenteella, joka on PVC 

eristeinen nailonpäällystetty rakenne. Tämä rakenne ei ole halogeeniton, joten se ei ollut 

vaihtoehto meille. UL 44 hyväksyttyjä REACH– ja RoHS-asetukset täyttäviä FRXLPE 

polymeerejä ei Euroopan markkinoilla ole kovin runsaasti. Löysimme UL:n listaamia 

vaihtoehtoja kuitenkin materiaalitoimittajiltamme joista valmistimme koesarjat. 

Johdineristemateriaalin vaatimuksena on käyttää UL:n listaamaa materiaalia. Materiaali on siis 

käynyt läpi jo kattavan UL:n testiohjelman. Kaapelinvalmistajan tyyppitesteissä ei niinkään 

testata enää materiaalia vaan sitä että valmistaja osaa prosessoida materiaalin oikein ja se 

saavuttaa sille määritellyt ominaisuudet ja tuote täyttää standardien vaatimukset. Valmistajalla 

on mahdollisuus käyttää mitä tahansa eristemateriaalia QMTT2-listalta, eikä materiaalin 

vaihtaminen vaadi uusintatyyppitestejä. Vaippamateriaali jolla tyyppitestit on tehty, on mainittu 

sertifikaatissa, joten vaippamateriaalin vaihto ei ole mahdollista ilman uusintatyyppitestausta.  
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Tyyppihyväksyntäprosessi standardin UL 1277 Standard for Power and Control Tray Cables 

with Optional Optical Fiber Members –luokitellulle kaapelille on kaksiosainen, koska eristetyt 

johtimet tuotetaan myös itse. Näin ollen kaapelissa käytettävien eristetyille johtimilla pitää olla 

tyyppihyväksyttyjä standardin UL 44 Standard for Thermoset-Insulated Wires and Cables – 

mukaisesti. Tyyppitestit eristetylle johtimelle ja kaapelille suoritetaan UL:n omissa 

testilaboratorioissa. 

 

4.1 XHHW johtimien tyyppitestaus 

 

UL 44 standardin mukaisten eristettyjen johtimien tyyppitestaus suoritetaan umpijohtimiselle 

14 AWG kokoluokan XLPE eristeiselle päällystämättömälle kuparijohtimelle. Eristemuovina 

pitää olla UL:n listaamaa muovia ja eristeen väri joko musta tai punainen. Eristys- tai 

vaippamateriaalin kemiallista koostumusta ei ole erikseen määritelty. XHHW-tyypin johtimilla 

eristemateriaali on ilmaristisilloittuvaa. Kuvassa 15. tyyppitesteihin vaadittavan eristetyn 

johtimen poikkileikkauskuva sekä mitat. 

 

 

Kuva 15. Umpijohtimisen 14 AWG kokoluokan XLPE eristeisen päällystämättömän 

kuparijohtimisen tuotetiedot. 

 

XHHW-2 johdintyypin testausohjelma kattaa myös johdintyyppien hyväksynnän XHHW, 

RHW-2, RHH, RHW ja XHH johtimille. Tyyppitestausohjelma XHHW-2 tyypin johtimille 

kostuu seuraavista mittauksista ja testeistä.  
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Johtimen, eristeen ja merkinnän yksityiskohtainen tarkastelu, standardit UL 44 ja UL 1581  

 

Tarkastelussa tutkintaan millä tavalla merkintä on toteutettu eristeeseen ja mitataan merkintöjen 

toistumisväli. Merkintöjen toistumisväli ei saa olla pidempi kuin 610 mm. Lisäksi tarkastelussa 

todetaan näytteen oikea väri. Värin pitää olla joko musta tai punainen. Eristeen paksuus 

mitataan. Vaatimus eristepaksuuden keskiarvolle on vähintään 0,76 mm ja vähimmäispaksuus 

yksittäisessä kohdassa eristettä on 0,69 mm. Yksijohtimisen päällystämättömän 14 AWG 

johtimen halkaisija mitataan ja sen on oltava välillä 60–1,64 mm. Johtimen vastusarvon mittaus 

suoritetaan standardin UL 44 kohdan 5.2 mukaisesti. Neljälle näytteelle suoritetaan mittaus ja 

yhdenkään näytteen suurin mitattu vastusarvo ei saa olla suurempi kuin 8,45 Ω/1000m. 

 

Eristeen läpilyöntikestävyys iskuvoiman jälkeen, standardi UL 44/CSA C22.2 NO. 38,  

kohta 5.19 

 

Testissä eristettyyn XHH, XHHW tai XHHW-2 14 AWG johtimeen kohdistetaan pistemäinen 

isku. Testissä johtimesta otetaan kuusi 380 mm pituista näytettä. Näytteet asetetaan yksitellen 

testilaitteeseen, jossa metallitanko jonka iskupää on puolipallon muotoinen, paino 0,454 kg ja 

halkaisija 20 mm, pudotetaan 460 mm korkeudelta suoraan johtimen päälle. Johdin on asetettu 

testilaitteessa 45 ˚ kulmaan kovan tammilankun päälle siten, että se ei pääse liikkumaan iskun 

kohdistuessa siihen. Näytteiden läpilyönninkesto mitataan ennen iskutestiä ja iskutestin jälkeen. 

Näytteiden läpilyöntijännitteiden keskiarvon pitää olla iskutestin jälkeen vähintään 20 % ennen 

iskutestiä mitatuiden johtimien läpilyöntijännitteiden keskiarvosta. Testilaitteisto ja -

menetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti standardissa UL 1581, kohdassa 700. 

 

Vetolujuus- ja venymätestit vanhentamattomalle ja vanhennetulle eristeelle, standardi UL 

44/CSA C22.2 NO. 38, taulukko 11.  

 

Eristetystä johtimesta poistetaan kupari ja valmistetaan kuusi erillistä putkimaista näytettä. 

Vetolujuus ja venymä mitataan moottorikäyttöisellä mittalaitteella standardin UL 2556 kohdan 

4.2.3 mukaisesti. Laitteella näytteitä kuormitetaan niin kauan, että enimmäiskuormitukset 

saadaan mitattua. Vanhentamattoman eristeiden vetolujuuden keskiarvon on oltava vähintään 

10,3 MPa ja venymän 150 %. Vanhennetuille näytteille suoritetaan vastaavanlaiset testit kuin 
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vanhentamattomille. Näytteet vanhennetaan 168 h kiertoilmauunissa lämpötilassa 121,0±1,0 

°C. Vetolujuus- ja venymätestien tulosten keskiarvon on oltava vähintään 70 % 

vanhentamattomien näytteiden keskiarvosta. 

 

Kapasitanssin ja suhteellisen permittiivisyyden testit, UL 44/CSA C22.2 NO. 38,  

kohta 5.6 

 

XHHW-2 johtimien lämpötilaluokitus kosteassa on 90 °C, joten vesihauteen lämpötila 90,0±1,0 

°C. Eristettyjen johtimien kapasitanssi mitataan kolmesta vesijohtoveteen upotetusta näytteestä 

24 h, 168 h ja 336 h kohdilla. Näytteiden pituus on 5 m ja veteen upotettavan osuus näytteestä 

on 3048 mm. Suhteellinen permittiivisyys lasketaan kaavalla 19. 

 

𝜀r = 13.600 ∗ 𝐶 ∗ log10
𝐷𝐼𝐴

𝑑𝑖𝑎
   (19.) 

jossa,   

εr = suhteellinen permittiivisyys 

 C = mitattu kapasitanssi 3048 mm näytteestä, (μF) 

 DIA = eristeen mitattu ulkohalkaisija, (mm) 

 dia = eristeen mitattu sisähalkaisija, (mm) 

 

Suhteellisen permittivisyyden vaatimukset ovat 24 h jälkeen ≤ 6, 168 h ≤ 10 ja 336 h ≤ 4. 

 

Johtimen korroosiotesti, UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.7 

 

Testissä varmistetaan johtimen yhteensopivuus eristysmateriaalin kanssa. Eristetystä 

johtimesta otetaan kaksi 300 mm näytettä. Toinen näytteistä laitetaan kiertoilmauuniin 168 h 

lämpötilaan 121,0±1,0 °C. Toinen näyte jätetään huoneenlämpöön. Testiajanjakson jälkeen 

eriste poistetaan johtimista ja johtimille suoritetaan visuaalinen tarkastelu paljaalla silmällä 

normaalivalaistuksessa. Johtimissa ei saa olla merkkejä kuparin korroosiosta. Tarkka kuvaus 

testimenetelmästä standardissa UL 2556, kohdassa 8.1. 
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Kylmätaipuisuuden testi, standardi UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.11.1 

 

Testillä varmistetaan eristeen murtumattomuus taivutuksen aikana matalassa lämpötilassa. 

Testissä johdinnäyte ja 12 mm metallituurna jäähdytetään vähintään neljän tunnin ajan 

lämpötilassa -25,0±2,0 °C. Jäähdytettyä johdinnäytettä kierretään tiukasti tuurnan ympärille 

kuusi kierrosta nopeudella 3 s/kierros. Visuaalinen tarkastelu paljaalla silmällä 

normaalivalaistuksessa. Eristekerroksessa ei sallita halkeamia. Tarkka testimenetelmä 

standardin 2556 luvussa 7.6. 

 

Murskaantumisenkestävyystesti, UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.18 

 

Testissä varmistetaan johtimien riittävä murskauskestävyys. Eristetty johdin asetetaan kahden 

tasaisen 50 x 50 mm teräslevyn väliin. Alemmassa levyssä on kiinni 19 mm terästanko 

poikittaisessa suunnassa näytteeseen nähden. Näytteen testipisteen on oltava keskellä alalevyä. 

Johtimeen kytketään jännite ja puristuskoneen kaikki metalliosat on kytkettävä maahan. 

Vaakasuuntaisen teräslevyt asetetaan puristuskoneeseen, jonka leuat sulkeutuvat nopeudella 

10±1 mm/min. Ylempää teräslevyä lasketaan alaspäin niin kauan, kunnes johdin lyö läpi 

levyjen tai 19mm metallitangon pintaan.  Johtimen, laitteen ja ympäröivän ilman on oltava 

termisessä tasapainossa toistensa kanssa lämpötilassa 24,0±8,0 °C. Testi tehdään kymmenelle 

näytteelle ja läpilyöntiin vaadittava puristusvoima mitataan. Vaatimuksena on, että voimien 

keskiarvon on oltava vähintään 5338 N. Tarkka kuvaus testimenetelmästä standardissa UL 

2556, kohdassa 7.11. 

 

Eristysvastustesti vedessä, UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.24 

 

Testissä kolme näytettä asetetaan veteen vähintään kuudeksi tunniksi. Näytteet testataan 

yksitellen. Testi suoritetaan eristysmuuntajalla, joka kykenee syöttämään 48-62 Hz:n 

testipotentiaalin, jonka AC-lähtö on muutettavissa 0-3 kV. Näytteen ollessa vesiastiassa 

johtimeen kytketään jännite ja eristämätön vesiastia maadoitetaan. Jännitettä nostetaan 

asteittain 10 s sykleissä 500 V kerrallaan, kunnes saavutetaan 3 kV. Mikäli läpilyöntiä ei pääse 

muodostumaan yhdelläkään näytteistä, on testi hyväksytty. Jos testi suoritetaan DC:llä, on 
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testijännitteenä käytettävä 9 kV. Yksityiskohtainen testikuvaus standardissa UL 2556 kohdassa 

6.2. 

 

Horisontaalinen palonetenemistesti, FT2 (Flame Test 2), standardi UL 44/CSA C22.2 NO. 38,   

kohta 5.14.1 

 

Testissä mitataan palon vaakasuoraa etenemistä johtimessa ja palavien hiukkasten tippumista.  

Testi tehdään kolmelle erilliselle näytteelle yksi kerrallaan. 250 mm näytteet asetetaan 

polttotelineeseen horisontaalisesti. Standardin ASTM D 5025 tai NMX-J-192-ANCE tai IEC 

60695-11-20 mukainen poltin aseteteen keskelle näytettä 20±1° kulmassa näytteeseen nähden 

40 mm etäisyydelle johtimesta. Polttotelineen alle asetetaan 200 x 200 mm puuvillakangas. 

Liekin annetaan polttaa näytettä 30 sekunnin ajan jonka jälkeen liekki vedetään pois ja näytteen 

annetaan palaa, kunnes se sammuu itsestään. Näytteen hiiltyminen ei saa ylittää 100 mm eikä 

siitä saa päästää palavia tai hehkuvia hiukkasia, jotka sytyttävät poltettavan näytteen alle 

asetettua puuvillaa. Yksityiskohtainen kuvaus testimenetelmästä ja laitteistosta standardissa UL 

2556, kohdassa 9.1. 

 

Eristeen painumatesti, standardi UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.12  

 

Painaumatestissä testataan eristeen muodonmuutoskestävyyttä. Testi suoritetaan 131±1 °C 

lämpötilassa. Näyte ja testilaite asetetaan kiertoilmauuniin 30 min ajaksi. Testissä johdinnäyte 

on puristuksissa pyöreän tasapäisen 9.5 mm terästangon ja tasaisen metallialustan välissä. 

Terästangon paino on 500 g. Näytteen ja johtimen halkaisijat mitataan ennen testin aloitusta ja 

30 min jälkeen. Mittaustuloksien perusteella lasketaan (kaava 20.), kuinka paljon eristetyn 

johtimen muoto on muuttunut. Eristeen paksuudenmuutos ei saa olla yli 30 %. 

Yksityiskohtainen kuvaus testimenetelmästä ja laitteistosta standardissa UL 2556, kohdassa 

7.8. 

 

𝑇1−𝑇2

𝑇1
∗ 100    (20.) 

jossa,  

 T1 = eristeen halkaisija ennen testiä, (mm) 

T2 = eristeen halkaisija testin jälkeen, (mm) 
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Eristeen vetäytymistesti, standardi UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.21 

 

Eristeen vetäytymistestissä mitataan johtimen eristyksen mahdollisen pitkittäisen kutistumisen 

aiheuttama vetäytyminen johtimen pinnalla. Testaus suoritetaan lämpötilaltaan 90±3 °C 

asteisessa vesihauteessa. 5 m johdinnäytteestä muodostetaan vyyhti, jonka halkaisija on noin 

300 mm. Vyyhti asetetaan vesihauteeseen 24 h ajaksi, siten että molemmista 100 mm johtimen 

päistä jää hauteen ulkopuolelle. 24 h tunnin jälkeen mitataan mahdollisen näkyvän 

eristämättömän kuparijohtimen pituus molemmista päistä. Kuparia ei saa olla näkyvissä 

kummassakaan päässä yli 3 mm. Yksityiskohtainen kuvaus testimenetelmästä ja laitteistosta 

standardissa UL 2556, kohdassa 7.4. 

 

Mustesuihkumerkinnän pysyvyystesti, UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.20 

  

Mustesuihkumerkinnän pysyvyys eristeen pinnassa testataan kahdella 300 mm näytteellä. 

Toinen näytteistä on vanhentamaton ja toinen lämpötilavanhennettu 168 h lämpötilassa 121 C.   

Molemmat näytteet testataan standardin UL 2556, kohdan 7.16.2 määrittelevällä testerillä 

kohdan 7.18.4.3 prosessin mukaisesti. Merkintätekstien pitää olla selkeästi luettavissa testien 

jälkeen. 

 

4.2 TC-tyyppitestaus 

 

UL 1277 standardin mukaisten kaapeleiden tyyppitestaus suoritetaan yhdeksänjohtimiselle 

kaapelille, jossa on UL 44, UL83 tai UL83A standardin mukaiset eristetyt päällystämättömät 

AWG12B kuparijohtimet, nimellisjännite on 600 V. Tässä luvussa käydään läpi vaadittavat 

testit, kun kaapeliin on valittu XHHW-2 tyypin eristetyt johtimet. Täytelankoja tai 

sidontanauhoja käyttö ei ole koekaapelissa pakollista, mutta mikäli näitä on tarkoitus käyttää 

lopputuotteessa, on niitä käytettävä myös tyyppitestauskaapelin valmistuksessa. Valokaapelia 

koekaapeliin ei vaadita, mutta sen saa lisätä kuitenkin lopputuotteeseen. Johtimien on oltava 

UL-listaamalta valmistajalta. Kuvassa 16. tyyppitesteihin vaadittavan kaapelin 

poikkileikkauskuva, rakenne ja mitat. 
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Kuva 16. Yhdeksänjohtimisen AWG12B TC tuotetiedot.  

 

Tyyppitestausohjelma standardin UL 1277 mukaisille TC-tyypin kaapeleille kostuu seuraavista 

mittauksista ja testeistä.  

 

Kaapelin rakenteen ja mittojen yksityiskohtainen tarkastelu, standardi UL 1277, kohdat 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

 

Yksityiskohtaisessa tarkastelussa tyyppitestattavasta kaapelista tarkistetaan kaapelin 

vaippamerkinnän toistuvuus. Vaatimus merkinnän toistuvuudelle on, että johtimien 

poikkipinta-ala- ja pituusmerkintä toistuu vähintään 610–635 mm välein. Tarkastelussa 

mitataan kaapelin sisä- ja ulkohalkaisija, vaipan seinämän keskipaksuus ja vähimmäispaksuus. 

Vähimmäisvaatimus vaipanpaksuuden keskiarvolle on 1,52 mm ja yksittäisen kohdan 

vähimmäispaksuus on 1,22 mm. Kaapeloinnin kertausnousu mitataan, kertausnousun pituus saa 

olla enimmillään 15 kertaa kaapelin sisähalkaisija kaapeleissa jotka koostuvat yli viidestä 
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johtimesta. Mikäli kaapelissa on käytetty nauhoja, nauhan tyyppi kirjataan ylös, paksuus, leveys 

ja ylipeitto mitataan. Johtimien eristeiden paksuudet mitataan. Vähimmäisvaatimus 

eristepaksuuden keskiarvolle on 0,76 mm ja yksittäisen kohdan vähimmäispaksuus pitää olla 

vähintään 0,69 mm. Johtimen rakenne tarkastetaan ja kuparijohtimien on täytettävä ASTM B3 

tai NMX-J036-ANCE -standardin vaatimukset. 

 

Vetolujuus- ja venymätestit vanhentamattomalle eristeelle, standardit UL 2556, kohta 4.2 ja UL 

1277, kohta 12 

 

Eristetystä johtimesta poistetaan kupari ja valmistetaan kuusi erillistä putkimaista näytettä. 

Vetolujuus ja venymä mitataan moottorikäyttöisellä mittalaitteella standardin UL 2556, kohdan 

4.2.3 mukaisesti. Laitteella näytteitä kuormitetaan niin kauan, että enimmäiskuormitukset 

saadaan mitattua. Eristenäytteiden vetolujuuden keskiarvon on oltava vähintään 10.3 MPa ja 

venymän 150 %. 

 

Vetolujuus- ja venymätestit vanhentamattomalle, vanhennetulle ja säärasitetulle vaipalle, 

standardit UL 2556, kohta 4.2 ja UL 1277, kohta 12 

 

Vaipasta valmistetaan kuusi melanäytettä jokaiseen vetolujuus- ja venymätestiin ASTM D412 

Die C –näyteleikkuuterällä. Vetolujuus ja venymä mitataan moottorikäyttöisellä mittalaitteella 

standardin UL 2556, kohdan 4.2 mukaisesti. Laitteella näytteitä kuormitetaan niin kauan, että 

enimmäiskuormitukset saadaan mitattua. Vanhentamattomien vaippanäytteiden vetolujuuden 

keskiarvon on oltava vähintään 8,27 MPa ja venymän 100 %. Vanhennetuille näytteille 

suoritetaan vastaavanlaiset testit kuin vanhentamattomille. Näytteet vanhennetaan 48 h 

kiertoilmauunissa lämpötilassa 100.0±1.0 °C. Vetolujuus- ja venymätestien tulosten keskiarvon 

on oltava vähintään 75 % vanhentamattomien näytteiden mittaustulosten keskiarvosta.  

 

Sääolosuhteiden rasitusta jäljittelevässä sääkaapissa ksenonsäteily- ja vesisuihkulaitteet on 

oltava ASTM G151 ja ASTM G155 tai NMX-J-553-ANCE mukaisia. Näytteet kiinnitetään 

kaapin näytepidikkeisiin. Spektrisen tehonjaon on oltava ASTM G155 taulukon 1. vaatimusten 

mukainen ksenonlampulle, jossa on päivänvalonsuodatin. Lampun spektrin säteilytaso 

näytteisiin on oltava vähintään 0,35 W / m2 aallonpituudella 340 nm. Vaippanäytteet altistetaan 
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säärasitukselle 720 h. Vetolujuus- ja venymätestien tulosten keskiarvon on oltava vähintään 80 

% vanhentamattomien näytteiden mittaustulosten keskiarvosta. 

 

Lämpöshokkitesti vaipalle, standardi UL 1277, kohta 22. 

 

Lämpöshokkitestissä testataan kaapelin vaipan lämmönkestoa rasituksessa. Neljä 

kaapelinäytettä taivutetaan kukin 50,8 mm tuurnan ympärille vähintään 180˚ kulmaan. Näytteet 

asetetaan 121±1.0 °C lämpötilaan tunniksi. Testin jälkeen näytteille suoritetaan visuaalinen 

tarkistus. Näytteiden vaipassa ei saa olla halkeamia. 

 

Kylmätaivutustesti kaapelille, standardi UL 1277, kohta 17. 

 

Kylmätaivutustestissä kaapelin vaipan kylmäkestoa testaan taivuttamalla kylmässä. Testissä 

neljä suoraa kaapelinäytettä asetetaan lämpötilaan -25±2 °C neljäksi tunniksi. Tämän jälkeen 

näytteet otetaan kylmästä ja taivutetaan 30 sekunnin aikana 89 mm pyöreän puutangon 

ympärille yksi kerrallaan. Taivutuksessa vaippaan ei saa tulla halkeamia. 

 

Vaipan painumatesti, standardi UL 1277, kohta 21.  

 

Painaumatestissä testataan termoplastisen vaipan muodonmuutoskestävyyttä. Testi suoritetaan 

HDFRPE ja LDFRPE vaippamateriaaleilla 100±1 °C lämpötilassa. Näyte ja testilaite asetetaan 

kiertoilmauuniin 60 min ajaksi. Testissä kaapelin vaipasta otettu melanäyte on puristuksissa 

pyöreän tasapäisen 9,5 mm terästangon ja tasaisen metallialustan välissä. Terästangon paino on 

2000 g. Näytteen paksuus mitataan ennen testin aloitusta ja 60 min jälkeen. Mittaustuloksien 

perusteella lasketaan kaavalla 20., kuinka paljon vaipan johtimen muoto on muuttunut. Vaipan 

paksuudenmuutos ei saa olla yli 50 %. Yksityiskohtainen kuvaus testimenetelmästä ja 

laitteistosta standardissa UL 2556, kohdassa 7.8. 

 

Vaippamerkinnän pysyvyystesti, UL 1277, kohta 25. 

 

Vaippamerkinnän pysyvyys testataan kahdella 300 mm kaapelinäytteellä. Toinen näytteistä on 

vanhentamaton ja toinen lämpötilavanhennettu 48 h lämpötilassa 10 ±1 °C. Molemmat näytteet 



75 

 

 

 

testataan standardin UL 2556, kohdan 7.16.2 määrittelevällä testerillä kohdan 7.18.4.3 

prosessin mukaisesti.  Merkintätekstien pitää olla selkeästi luettavissa testien jälkeen. 

 

FT-4, pystysuora nippupolttotesti – ilman savunmuodostumisen mittausta, standardi UL 1685 

FT4/IEEE 1202 ja UL 2556 

 

FT-4 polttotestissä mitataan kaapelin palonlevittämisominaisuuksia pystysuunnassa. Testissä 

yhdeksän kappaletta 2440 mm mittaisia kaapelinäytteitä kiinnitetään 300 mm leveälle 

kaapeliradalle siten, että kaapeleiden väliin jää kaapelin säteen mittainen väli. 

Testausolosuhteiden lämpötilan on oltava vähintään 5 °C. Standardin 1685 mukainen 

propaanipoltin on säädettävä siten, että propaanin virtaus on 220±8 cm3/s, kun se on oikaistu 

vakiolämpötilaan ja -paineeseen 20 °C, 101 kPa. Propaanin on täytettävä GPA standardin 2140 

vaatimukset. Ilmavirta on asetettava arvoon 1280±80 cm3/s, kun se on oikaistu 

vakiolämpötilaan ja –paineeseen. Testin laskettu lämpöteho on 20.5 kW. Poltin asetetaan 

keskelle kaapelirataa 76±5 mm etäisyydelle 20°±2° kulmassa yläviistoon kaapeleista, kaikki 

polttimelle määritetyt etäisyydet standardin UL 2556 kuvassa H.6. Kaapelirata asetetaan 

pystysuoraan polttokammioon, polttokammion määritykset UL 2556 kuvassa H.1. 

Kaapeliradan tarkka määritys standardin UL 2556 kuvassa H.8.  

 

Testissä poltinta pidetään päällä 20 min, tämän jälkeen se sammutetaan ja annetaan kaapeleiden 

palaa ja sammua itsestään. Polttimen sammuttamisen jälkeinen jälkipolttoaika mitataan. Kun 

palaminen on päättynyt ja näytteet ovat jäähtyneet, ne pyyhitään puhtaiksi ja mitataan, kuinka 

pitkälle palo on kaapeleissa levinnyt. Leviäminen mitataan kohdasta, jossa kaapelin vaippa on 

vielä hiiltynyt. Nokea, joka voidaan poistaa kankaalla ei huomioida. Vaatimuksena on, että 

palon loputtua kaapelin vaippa ei ole hiiltynyt yli 1500 mm korkeudelta polttimesta. 
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5 YHTEENVETO 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia mitkä ovat mastokaapeleina käytettävien hybridikaapelien 

vaatimukset Pohjois-Amerikan markkinoille ja luoda näiden perusteella yksityiskohtainen 

vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely toimi alustana valittaessa kohdeyritykselle soveltuvat 

ja mahdollisimman kilpailukykyiset raaka-aineet. Työssä tutkittiin myös millaisia vaatimuksia 

UL 1277 standardin täyttävien kaapeleiden valmistukselle, testaukselle ja millaiset ovat 

tyyppitestit, joilla valmistaja kyvykkyys täyttää vaatimukset todetaan ja sertifikaatti voidaan 

myöntää. Ilman vaatimusmäärittelyn tekemistä ja standardien yksityiskohtaista tutkimista 

sertifikaatin saaminen ja kyseessä olevien kaapeleiden valmistaminen olisivat varmasti 

viivästyneet ja aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä ja testausta ja tätä kautta taloudellista 

menetystä. Työn ohessa syntyi paljon uutta tietoa ja dokumentaatiota, jota voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa kohdeyrityksessä. Työn synnyttämän hiljaisen tiedon määrää on vaikea 

arvioida, mutta myös sitä syntyi varmasti. Työn auttaa myös vastaavanlaisten prosessien 

läpivientiä tulevaisuudessa.  

 

Työ vastaa mielestäni hyvin tutkimuskysymykseen mitkä ovat telecom hybridikaapeleilta 

vaadittavat ominaisuudet, jotta ne täyttävät Pohjois-Amerikassa kaapeleille asetettujen 

standardien vaatimukset? Työssä on käyty läpi kaikki UL 1277 standardin vaatimukset TC-

luokan kaapeleille ja kerrottu mistä standardista vaatimusten yksityiskohtaisemmat selvitykset 

löytyvät. Työssä on listattu myös vaatimukset tuotanto- ja testilaitteista, jotka sertifioidulta 

kaapelinvalmistajalta vaaditaan. Vaatimusmäärittelyn pohjalta myös työn toisen 

tutkimuskysymyksen ratkaiseminen helpottui huomattavasti.  

 

Toinen tutkimuskysymys oli mitkä ovat kohdeyrityksen tuotannolle optimaalisimmat raaka-

aineet kyseessä olevien kaapeleiden valmistamiseen vaadittavien standardien vaatimusten 

mukaisesti? Vaihtoehtoisia raaka-aine toimittajia ja raaka-aineita TC-luokan kaapeleiden 

valmistamiseen on markkinoilla runsaasti, koska käytettävät materiaalit ovat riippuvaisia mm. 

mihin palo- tai lämpötilaluokkaan kaapeli halutaan. Kohdeyrityksen ympäristöarvojen ja 

tuotantolaitteisto johtuen, valittujen raaka-aineiden haluttiin olevan moderneja ja 

halogeenittomia. Eristemateriaalien valinnan ehtoina standardin vaatimusten lisäksi olivat 

ilmasilloittuvuus, halogeenittomuus, toimitusaika, hinta ja prosessoitavuus yrityksen nykyisellä 
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laitekannalla ilman uusia suuria investointeja sekä lisäksi eristemateriaalin piti olla UL:n 

listaamaa. Nämä ehdot karsivat mahdollisia eristemateriaalien toimittajia.   

 

Tyyppitestaukseen valmistettujen johtimien ja kaapeleiden käytännön toteutus ja materiaalien 

vertailu rajattiin tämän työn ulkopuolelle. Näitä aiheita käsiteltiin vain vaatimusten osalta, jotta 

työn laajuus saatiin pysymään kohtuullisuuden rajoissa. Eristemateriaaliehdokkaita oli 

vertailussa useampi. Valmistimme kaikilla materiaaleille tyyppitestaukseen vaadittua 

umpijohtimista 14 AWG johdinta. Vertailimme materiaalien prosessoitavuutta ja 

ominaisuuksia tekemällä näille luvussa 5. esiteltyjä standardin UL 44 tyyppitestejä. Variaatiota 

materiaalien välillä oli etenkin testissä: Eristeen läpilyöntikestävyys iskuvoiman jälkeen, 

standardi UL 44/CSA C22.2 NO. 38, kohta 5.19. Tämän testi osoittautui kaikista tyyppitesteistä 

vaativimmaksi FRXLPE-eristemateriaaleille. Vaippamuoville olimme asettaneet samat 

valintaehdot kuin eristemateriaalillekin. Vaippamuovin ei vaadita kuitenkaan olevan UL:n 

listaamaa, joten tämä antaa enemmän valinnanvaraa vaippamateriaalin valintaan. 

 

UL sertifikaatin hakeminen oli minulle uutta ja Pohjois-Amerikan käytännöt kaapeleiden 

hyväksyntöihin liittyen, poikkeavat osittain eurooppalaisista käytännöistä. Käytäntöjen 

poikkeavuus aiheutti hieman epäselvyyttä, sillä emme osanneet ajatella kaikkia asioita siten 

kuten olisi pitänyt, koska oletimme niiden menevän kuten Euroopassa. Sertifikaatin 

hakuprosessin aikana asiat kuitenkin saatiin selvitettyä ja ensi kerralla vastaavanlainen 

hakuprosessi on huomattavasti helpompaa.   

 

Työssä keskitytään vain hybridikaapelikategorian kaapeleiden vaatimusmäärittelyyn ja 

sertifikaatin edellyttämään tyyppitestaukseen. Työn toteutuksessa oli haasteellista ymmärtää 

Pohjois-Amerikkalaista ajatusmaailmaa kaapeleiden testaus- ja hyväksyntäkäytännöistä, jotka 

poikkeavat osittain huomattavasti minulle tutuimmista IEC-standardeista.  

 

Työ ja siihen liittyneet projektit olivat erittäin mielenkiintoisia ja opin niistä paljon uutta. Pientä 

painetta sertifikaatin hakuprosessin päätökseen saamiselle aiheutti kohtuullisen tiukka 

aikataulu. Kaiken kaikkiaan hieno ja antoisa työ, josta oli hyötyä niin työn teettäjälle, kuin 

tämän työn tekijällekin. 
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