
Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuot-
teiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut 
asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu, 
täsmälliset toimitukset ja korkeatasoinen tekninen tuki. Vahvuuksi-
amme on ammattitaitoinen henkilökunta ja heidän pitkä kokemus 
alalta. Edustamme alamme johtavia toimittajia, joiden tuotteet ja 
palvelut tarjoavat asiakkaillemme laadukkaita ja kilpailukykykyi-

siä kokonaisratkaisuja. Tuotteemme käsittävät mm. tuotteet sähkö-
asemille, sähkön laadun hallintaan, sähköverkon suojaukseen ja 
jakeluverkon rakentamiseen.

Olemme osa ruotsalaista pörssinoteerattua Addtech konsernia 
ja sen Energy Supply yksikköä. Voimme yhdessä sisaryritystemme 
kanssa tarjota kattavan tuote- ja palveluverkoston pohjoismaiden 
alueella.

Muuntajien öljyanalyysi



2

Taustaa

Analysoimalla muuntajan öljyä voidaan saada tietoa 
muuntajan kunnosta ja käytettävyydestä. Muuntajan 
kuntoa arvioitaessa on erityisen tärkeä määrittää öl-
jyyn mahdollisesti liuenneet vikakaasut. Erilaiset muun-
tajaviat tuottavat kyseisiä vikakaasuja ja analysoimal-
la niitä ja niiden suhteita, voidaan tehdä hyvinkin 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä muuntajan kunnosta 
ja sen toimitusvarmuudesta. Kaasuja joita muodos-
tuu muuntajavikojen yhteydessä, ovat vety, metaani, 
etaani, etyleeni, ja asetyleeni. Myös hiilidioksidi ja 
hiilimonoksidi kertovat vioista, ylikuormituksesta tai 
ikääntymisestä.

Toisaalta muuntajan öljystä voidaan myös määrittää 
monia suureita, joiden kautta voidaan arvioida myös 
öljyn ikääntymistä ja muuntajan jäljellä olevaa luotet-
tavaa käyttöikää. Näin voidaan suunnitella muunta-
jan kuntoon perustuvat huoltotoimenpiteet sekä ajoit-
taa investoinnit oikein.

Myös 110 kV:n läpivienneistä on mahdollista ottaa 
öljynäytteitä ja niiden kautta arvioida läpivientien 
kuntoa ja tilaa. 110 kV läpivienneistä, joista näytteet 
on otettu, on jouduttu 2-4 % uusimaan välittömän rä-
jähdysvaaran vuoksi.

Analyysien tulkinnasta

Sekä muuntajille että läpivienneille on olemassa stan-
dardissa määritetyt raja-arvot kaasupitoisuuksille. Li-

säksi Suomessa on pitkä kokemus analyysien tulkin-
nassa, joten paikalliset olosuhteet tulee huomioida 
niitä arvioitaessa. Vertaamalla analyysistä saatuja 
arvoja standardin arvoihin, voidaan hyvinkin tarkasti 
analysoida muuntajan kuntoa ja antaa jatkotoimenpi-
desuositukset.

Lisäksi voimme laskea kaasupitoisuuksien suhteet 
CH4/H2, C2H6/CH4, C2H4/C2H6 ja C2H2/
C2H4 sekä tehdä tulkintaa esimerkiksi ns. Rogersin 
taulukon avulla.

Öljyanalyysit muuntajien 
kunnonhallinnassa

Eurolaitteen palvelut
Eurolaitteen kautta on saatavissa kaikki muuntajan öljyanalyysien palvelut. Vuosittain suositeltava 
vikakaasuanalyysi ja läpilyöntijännitteen määritys voidaan toteuttaa joko asiakkaan ottamasta 

näytteestä tai Eurolaitteen hakemasta näytteestä.

Eurolaite myös hakee näytteen kuuden vuoden välein tehtävään A-laajuiseen muuntajan ikäänty-
mistä arvioivaan analyysiin.

Öljyeristeinen jakelumuuntaja.
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 Muuntajatyyppi Kaasuanalyysi ja A-laajuinen
  läpilyöntijännitteen mittaus öljyanalyysi

 Päämuuntajat, Sn ≥ 6 MVA kerran vuodessa kerran 6 vuodessa 
 Teollisuuden kriittiset jakelumuuntajat* kerran vuodessa tarvittaessa  
 Sähkösuodinmuuntajat kerran 3 vuodessa tarvittaessa 

 * Myös hermeettiset muuntajat

Suositukset näytteenottoväleille 

Öljyanalyysit muuntajien 
kunnonhallinnassa

DPA 75 C läpilyöntijännitteen koestuslaite. Transport X kaasuanalysaattori.
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BAUR DPA 75 C 
Öljyn läpilyöntilujuuden koestuslaite

Laite standardien mukaiseen öljyanalyysiin:

• Automaattiseen läpilyöntilujuuden koestukseen kansallisten ja kansainvälisten standardien 
mukaisesti

• Sopii käytettäväksi mineraali- tai silikoniöljyjen sekä esteripohjaisten nesteiden kanssa

• Luotettavat ja toistettavat mittaukset, jotka hyödyntävät viimeisintä mittaustekniikkaa

• Laitetta on helppo käyttää ja se sopii yhtä hyvin liikkuvaan käyttöön kuin jatkuvaan  
testaamiseen laboratoriossa

BAUR DPA 75 C mittaa eristenesteen läpilyöntilujuuden 
automaattisesti. Mittaus suoritetaan valitun standardin 
esimerkiksi IEC EN 60156 mukaan. Luotettavien ja 
tarkkojen tulosten perusteella voidaan tarvittaessa teh-
dä päätös huoltotoimenpiteistä kuten öljyn kuivaus tai 
vaihto.

DPA 75 C öljyn läpilyöntijännitteen testauslaitteet on 
suunniteltu sekä liikkuvaan käyttöön että jatkuvaan tes-
taamiseen laboratoriossa. Laite on suunniteltu käyttöä 
kestäväksi ja sillä voidaan suorittaa satoja tuhansia 
öljyanalyysejä aina luotettavin tuloksin.

Ominaisuudet:
• Testijännite maksimissaan 75 kVrms  

(saatavana myös 60 kVrms versio, DPA 60 C)
• Erittäin lyhyt alle 10 us katkaisuaika
• Testijännitteen suora mittaus ja nousunopeuden 

seuranta varmistavat läpilyönnin luotettavan 
ilmaisun

• Automatisoitu testaus, joka perustuu EN 60156 
-standardiin, lisäksi mahdollista suorittaa testa-
us 18 muun kansainvälisen standardin mukaan 
tai käyttäjän määrittämänä

• Elektrodivälin helppo ja tarkka säätö
• EMC-suojattu häiriöiden estämiseksi
• Turvallinen käyttää mm. suurjännitteen katkaise-

van kannen turvakytkimen ansiosta
• Ergonominen käyttöliittymä, jossa öljysuojatut 

näppäimet, helposti luettava LCD-näyttö ja 
sisäänrakennettu tulostin

• Käyttöjännitevaihtoehdot:
 - Verkkojännite
 - Ulkoinen 12 V jänniteliitäntä, esim. auton 

akusta
 - Sisäänrakennettu akku  

(vaihtoehto, DPA 75 C ACCU)
• Automaattinen testitulosten tallennus ja testaus-

logien luonti pdf-formaattiin tai  tekstitiedostoon 
ilmaisella BAUR ITS lite -ohjelmistolla  
(ladattavissa: www.baur.eu)

 - Mahdollistaa useiden testauslaitteiden tulosten 
hallinnan sekä testilogien ulkoasun muokkaami-
sen



5

DGA kaasuanalysaattorit 
suurjännitemuuntajien kunnonvalvontaan 24/7

Kaasuanalyysi (Dissolved Gas Analysis, DGA) on ratkaisevan tärkeää 
suurjännitemuuntajien vikaantumisen estämisen kannalta. Muuntajaöljyyn 
liuenneet kaasut voivat olla merkki viasta, ja liuenneiden kaasumäärien 
muutosnopeuden perusteella voidaan arvioida vian vakavuus.

Jatkuvatoimiset kaasuanalysaattorit auttavat tunnistamaan ongelmia jo 
varhaisessa vaiheessa antamalla tarkkoja, reaaliaikaisia trenditietoja 
ilman vääriä hälytyksiä. DGA-analysaattorit helpottavat suurjännitemuun-
tajien huoltoa, vaihtoa ja kunnostusta koskevien päätösten tekemistä.

MHT410 kosteus-, vety- ja lämpö-
tilalähetin suurjännitemuuntajan  
kunnonvalvontaan

Kosteus-, vety- ja lämpötilalähetin MHT410 tekee mit-
taukset suoraan muuntajan eristeöljystä ja antaa näin 
luotettavan vetypitoisuuden trendin sekä nopeaa mit-
taustietoa kosteuden vaihtelusta. 

Lähetin on suunniteltu rakenteeltaan kestäväksi, eikä 
siinä ole kuluvia osia, kuten erotinkalvoja, pumppuja, 
letkuja tai paristoja. MHT410 on helppo asentaa ja 
käyttövalmis muutamassa minuutissa. 

Jatkuvatoiminen vety- ja kosteuspitoisuuden monito-
rointi suoraan eristeöljyyn kosketuksessa olevalla mit-
tapäällä, on oleellinen osa ennakoivaa huoltoa. Se 
pidentää muuntajan käyttöikää ja samalla laskee han-
kinnan kokonaiskustannuksia.
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DGA kaasuanalysaattorit 
suurjännitemuuntajien kunnonvalvontaan 24/7

Optimus™ OPT100 DGA kaasuanalysaattori  
suurjännitemuuntajan kunnonvalvontaan

Optimus OPT100 DGA  
kaasuanalysaattori on heti käyttövalmis, ehkäisee 
väärät hälytykset ja tarjoaa stabiilimmat pitkän aika-
välin mittaustulokset kuin mikään muu markkinoilla 
oleva laite. Laitteessa ei myöskään ole kuluvia osia, 
joita tarvitsee vaihtaa tai huoltaa säännöllisesti.

Edut
• Mittaustiedon luotettavuus
• Kestävä rakenne
• Fiksusti suunnittelu
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DGA kaasuanalysaattorit 
suurjännitemuuntajien kunnonvalvontaan 24/7

Ei enää vääriä hälytyksiä

Kaasuanalysaattorin infrapuna-anturi perustuu Vai-
salan omaan mittaustekniikkaan ja on varta vasten 
suunniteltu tähän sovellukseen. Anturin tärkeimmät 
komponentit valmistetaan Vaisalan puhdashuoneessa. 
Kaasu kerätään tyhjiöön, joten öljyn lämpötila, paine 
tai tyyppi eivät aiheuta mittauspoikkeamia. Optiikan 
hermeettinen ja suojattu rakenne estää anturin likaan-
tumisen. Lopputuloksena on analysaattori, joka ehkäi-
see väärät hälytykset.

Kaasuanalysaattori joka toimii myös 
ääriolosuhteissa

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkisto, 
IP66-luokiteltu lämpötilasäädelty kotelo sekä magneet-
tinen pumppu ja magneettiset venttiilit takaavat en-
siluokkaisen suorituskyvyn ja kestävyyden – kaikissa 
olosuhteissa arktisista trooppisiin. Analysaattorissa ei 

ole huoltoa tai vaihtoa tarvitsevia kuluvia osia.

Älykkäät ominaisuudet tekevät  
valvonnasta vaivatonta

Analysaattori käyttää selainpohjaista käyttöliitty-
mää, joten erillistä ohjelmistoa ei tarvita, ja laite on 
asennettavissa alle kahdessa tunnissa – se on heti 
käyttövalmis, kun siihen on kytketty öljy-, virta– ja 
tietoliikenneliitännät. Analysaattorissa on myös it-
sediagnostiikkaominaisuuksia, joiden avulla sen toi-
minta palautuu automaattisesti normaaliksi sähkökat-
kon tai muun häiriön jälkeen.

Vaisalan analysaattori mittaa seuraavia kaasuja:
• Vety H2

• Häkä CO
• Hiilidioksidi CO2

• Metaani CH4

• Etaani C2H6

• Etyleeni C2H4

• Asetyleeni C2H2

Tärkeimmät edut

Mittaustiedon luotettavuus
• Anturin optiikka on suojattu epäpuhtauksilta.
• Kaasun keräys tyhjiöön on riippumaton öljyn läm-

pötilasta, paineesta tai tyypistä
• Ainutlaatuinen automaattinen kalibrointi estää pit-

kän aikavälin poikkeamat.
• Analysaattorin infrapuna-anturi on suunniteltu var-

tavasten tähän sovellukseen ja optimoitu Vaisalan 
puhdashuoneessa erinomaisen suorituskyvyn var-
mistamiseksi.

• Laaja mittausalue vikakaasuissa antaa luotettavasti 
tiedon muuntajan kunnosta

• Erinomaisen signaali-kohinasuhteen ansiosta tietoja 
ei esitetä keskiarvoina.

Kestävä rakenne
• Hermeettinen rakenne estää vuodot.
• Analysaattori kestää tyhjiötä ja paineenvaihtelua.
• Ei huoltoa tai vaihtoa tarvitsevia kuluvia osia.
• IP66-luokiteltu lämpötilasäädelty kotelo kestää an-

karia olosuhteita.
• Ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmis-

tetut komponentit ja putket.
• Magneettinen hammaspyöräpumppu ja magneetti-

set venttiilit.

Fiksusti suunnittelu
• Käyttövalmis järjestelmä on asennettavissa alle kah-

dessa tunnissa.
• Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta erillistä oh-

jelmistoa ei tarvita.
• Jatkuva, reaaliaikainen valvonta mahdollistaa tren-

dien, analyysien ja esimerkiksi kuormituksen väli-
sen syy-yhteyden havaitsemisen.

• Itsediagnostiikka mahdollistaa automaattisen pa-
lautumisen häiriöiden jälkeen.

• Verkkovirta on erotettu erilliseen koteloon käyttötur-
vallisuuden varmistamiseksi.
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