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1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa
Tehtävä
Määritä voimien F1 = 15N ja F2= 23 N resultantti, kun voimien välinen kulma
on 40 astetta.
v:
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2. Ilmajohtotekniikka, 0,4- ja 20 kV ilmajohtotyöt

Puupylväät ovat jaettuna luokkiin ominaisuuksiensa perusteella. Millaisiin luokkiin?
v:

Mitkä pylvään mitat ratkaisevat pylvään luokan? Piirrä määrittelevät tekijät pylvääseen.
v:
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Minkälaiset arvot pitää olla edelliseen viitaten 9 metrin puupylväällä, jotta se olisi
luokan 3 pylväs?
v:

Entä minkälaiset arvot pitää olla 11 metrin pylväällä, jotta se olisi luokan 4 pylväs?
v:

Puupylvään tunnus muodostuu kolmesta numerosta. Mitä tarkoittaa esimerkiksi
tunnus 209?
v:

Mitä tietoja pylväässä olevasta laatasta löytyy?
v:

Maassa pystyssä olevassa pylväässä on laatta 1,2 metrin päässä maan pinnasta. Mitä
tästä voidaan päätellä?
v:

Jos työmaalla tulee tarve lyhentää jotain pylvästä, niin kummasta päästä lyhennys
suoritetaan ja miksi?
v:

Miten puupylväät yleensä perustetaan?
v:

Mikä on puupylvään upotussyvyys?
v:
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Mitä kyllästysainetta ennen on pylväissä käytetty lähes poikkeuksetta?
v:

Kyseisen yhdisteen ympäristölupa päättyi syyskuun alussa vuonna 2006. Minkä
kyllästeen käyttö pylväissä lisääntyi tuon ajankohdan jälkeen?
v:

Mainitse asioita jotka on otettava huomioon työskennellessä kreosoottikyllästeisissä
pylväissä.
v:

Minkälaisia käsineitä on käytettävä työskenneltäessä kreosoottipylväässä?
v:

Miksi on tarkoin noudatettava ohjeita, jotka on laadittu kreosoottikyllästeisten pylväiden
parissa työskentelyyn?
v:

Kuinka pitkä on kreosootilla kyllästetyn pylvään keskimääräinen käyttöikä?
v:

Minkä värinen on kreosoottikyllästeinen pylväs?
v:

Miten toimit jos suojautumisesta huolimatta kreosoottikyllästettä tai kyllästeistä
puupölyä joutuu silmään?
v:
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Miten toimit jos huomaat ihollasi kreosoottikyllästettä?
v:

Mikä tehtävä on riippukierrekaapelin kirkkaalla johdolla?
v:

Mitä ainetta on vaihejohtimien eristys?
v:

Miten tunnistat vaihejohtimien vaiheet?
v:

Mitä periaatteellista eroa on AMKA- ja AMKK riippukierrekaapelilla?
v:

Mikä on AMKA 3*35+50 kaapelin pienin sallittu taivutussäde metreinä
asennusvaiheessa ja lopullisessa asennuksessa?
v:

Selosta miten jatkat AMKA 3*35+50 riippukierrejohdon ja mitä tarvikkeita sekä
työkaluja siinä tarvitset?
v:
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Olet tekemässä tilauslistaa tarvitsemistasi tarvikkeista liitteen (x) mukaisen liittymän
rakentamiseen tarvittavista tarvikkeista.
Tee excel-ohjelmaa apuna käyttäen tilauslista, josta ilmenee tarvikkeen nimi,
valmistajan tyyppi, sähkönumero ja tarvittava kappalemäärä. Tee sarake myös lähteen
lisäämistä varten ja tee siitä lähteen web-sivulle hyperlinkki . Etsi tarvittavat tiedot
www-sivustoja avuksi käyttäen. Hyödyllisiä linkkejä
www.ensto.fi
www.draka.fi
www.prysmian.fi
v:
Tarvikelista harjoitustehtävä pienjänniteilmajohtoverkot
Nimi

Tyyppi
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Tehtävä
Pylväiden latvaan asennetaan pylväshattu. Yleisesti käytössä olevat tyypit ovat SP18,
SP19 ja SP20. Mitkä ovat edellä mainittujen pylväshattujen halkaisijat ja minkä luokan
pylväille mikin soveltuu?
v:

Tehtävä
Olet kalustamassa liitteen (x) mukaista pienjännitelinjaa. Selosta omin sanoin miten
kalustat pylväät. Tuo esiin mm. etäisyydet, käytettävät materiaalit ja käytettävät
työkalut sekä työtavat.
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v:
Tehtävä
Mitä tarkoittaa karttapohjassa haruksen vieressä merkintä HM11 1:1?
v:

Entä HM13 2,5:1?
v:
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Tehtävä
Ilmajohdot aiheuttavat pylväisiin voimia, jotka pyrkivät kaatamaan pylvästä vedon
suuntaan. Näitä voimia vastaan asennetaan vastavoimia, eli erilaisia haruksia tai
tukipylväitä. Laske seuraavan esimerkkikuvan pylvästä kallistava voima ja suunta sekä
merkitse myös haruksen paikka. Likimääräinen voimien mitta on 10 mm=1kN.

JOHTO
AMKA 3*16 + 25
AMKA 3*35 + 50
AMKA 3*70 + 95

KÖYSIVOIMA [kN]
4,74
6,45
8,99

v:
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Tehtävä
Kuvan (x) mukaisen 10 metriä pitkän pylvään pylvästä kallistava voima on 14 kN.
Pylväs on maassa 2 metrin syvyydessä. Harusankkuri on 8 metrin matkan päässä
pylvään tyvestä. Kuinka suuri voima vaikuttaa haruksen rakenteisiin?

v:

Entä kuinka suuri voima puristaa pylvästä?
v:
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Tehtävä
Edellisen tehtävän harusvaijerin vahvuus on 25 mm² ja harusmateriaalin ominaislujuus
ei saa ylittää arvoa 1,6 kN/mm2. Kestääkö harus kuormitukset?
v:
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Tehtävä
Kuvassa (x) on kuvasta (x) poiketen harus asennettu vain kahden metrin päähän
pylvään tyvestä. Kuinka suuri voima tässä tapauksessa vaikuttaa haruksen
rakenteisiin?

v:

Entä kuinka suuri voima puristaa pylvästä?
v:
Kulmasta b katsoen
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Kestääkö haruksen rakenteet tässä tapauksessa rasitukset?
v:

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan pylvään nurjahtamisesta?
v:

20 kV
Tehtävä
Mikä periaatteelinen ero on ACSR- ja AAC ilmajohdoilla?
v:

Tehtävä
Suomessa on käytetty 20 kilovoltin jakeluverkon rakentamisessa erilaisia ilmajohtoja.
Täytä seuraavasta taulukosta puuttuvat tiedot.

Tyyppi

Nimitys

Johtimien
määrä

ACSR 54/9
AAC 132 AL
ACSR 34/6
ACSR 85/14
Taulukko
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3. Maakaapelitekniikka, 0,4- ja 20 kV maakaapelityöt

Yleistä kaapeleista.
Tehtävä
Johdinaineena käytettävän materiaalin ominaisuuksia ovat muun muassa
ominaisvastus ρ [Ωmm²/m] ja ominaispaino m [g/cm³]. Merkitse taulukkoon alumiinin ja
kuparin kyseiset arvot.

Ominaisuus(+20ºC)
Ominaisvastus [Ωmm²/m]
Ominaispaino [g/cm³]

Alumiini

Kupari

Tehtävä
Joissain vanhoissa kaapeleissa on eristeaineena käytetty yleisesti paperia. Millaista
ainetta niissä kaapeleissa on yleisesti käytetty kyllästeenä ja miksi?

v:

Tehtävä
Mikä on 1 kV kaapeleissa käytetyn eristysaineen PVC:n lämmönkestokyky ja mitä
tapahtuu, jos se syttyy palamaan ja ympäristön lämpötila on >+250ºC?

v:
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Tehtävä
Mikä ominaisuus PEX-eristeisellä kaapelilla on verrattuna sitä esim. PVC-eristeiseen
kaapeliin?

v:

Tehtävä
Mitä armeeraus tarkoittaa kaapeleissa?

v:

Tehtävä
Selitä konsentrinen johdin. Minkä se muodostaa yhdessä kaapelin vaipan kanssa?

v:

Tehtävä
Lisää taulukkoon kaapelien johtimien tunnusvärit?
Esimerkkikaapeli

Johtimien tunnusvärit

MCMK 4*10+10
MMJ 5*6 S
MCMK 2*2,5+2,5
AXMK 4*50 S
Taulukko
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Tehtävä
Kaapeli tunnistetaan lajimerkintänsä eli tyyppimerkintänsä avulla. Lisää seuraavien
kaapelien yhteyteen mitä mikäkin merkintä tarkoittaa.

AXMK 4*25 S

AMCMK 4*25/16cu
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Tehtävä
Mitä eroa on jakeluverkkoasennuksissa, verrattuna muihin asennuksiin värien käytössä
PEN-johtimen tunnistamisessa?

v:

Tehtävä 6.1a)
Kuvassa 6.1 on K20 kela. Merkitse mitat millimetreinä niille varattuihin paikkoihin.

Kuva 6.1
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Tehtävä 6.1 b)
Mitä voit päätellä kelan tyypistä verrattuna sitä kelan korkeuteen?
v:

Tehtävä 6.1 c)
Mitkä seikat on otettava huomioon valittaessa kaapelivaunua ko. kelalle, johon on
tehtaalla asennettu 1000 m AXMK 4*95S kaapelia?

v:

Tehtaalta toimitetun kaapelikelan kyljessä on kyltti, jossa on merkittynä tarpeellisia
tietoja. Mitä ne ovat?
v:

Mitä merkintöjä teet kaapelin kyljessä olevaan tietokylttiin, kun otat kaapelia kelalta
vain tietyn mittaisien osan ja mitä hyötyä siitä on?
v:

Mitä toimenpiteitä pitää tehdä kelalle jäävälle kaapelille ja miksi?
v:

Kaapelikelan kylkeen on merkitty nuoli. Miksi?
v:
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Mainitse kolme erilaista tapaa purkaa kaapelia kelalta työmaalla.
v:

Varastolla on työryhmäautonne lavalle lastattu trukin avulla tehtaan pakkauksessa
oleva K18 kokoinen kela, jossa on 1000 meriä AXMK 4*50 S kaapelia. Miten kiinnität
kelan ennen työkohteeseen siirtymistä?
v:

Selosta toimet jotka teet saattaaksesi kaapelin asennusta varten työryhmäautonne
lavalta kelapukeille.
v:

Selosta toimenpiteet jotka teet, kun kiinnität kelavaunun auton vetokoukkuun ja aiot
lähteä yhdistelmän kanssa liikenteeseen.

Kelavaunun tekniset tiedot:
Kokonaispaino (kelan kanssa), 1600 kg
Max.kela Ø, 2200 x 1155 mm
Leveys, 2100 mm
Pituus, 3530 mm
Korkeus, 1910 mm
Hinausnopeus, 80 km/h

v:
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Selosta miten kela otetaan kyytiin kun vaunussa on kelannostomekanismi vinssillä,
laakeroitu kela-akseli, kelanlukituskartiot akselille.

Käytännön harjoitustehtävä:
Tehtävänä on kiinnittää lavalle valmiiksi nostettu kiinnittämätön kaapelikela ohjeiden ja
määräysten mukaisesti ja ”siirtää” kokonaisuus työkohteeseen, jonka jälkeen nostaa se
alas sekä siirtää ja asentaa ohjeiden ja määräysten mukaisesti kelapukeille.

Käytännön harjoitustehtävä:
Kelavaunu kiinnitetään auton vetokoukkuun ja tehdään tarvittavat toimenpiteet
liikennekelpoisuuden tarkistamiseksi. Auto siirretään kaapelikelan lähelle ja kela
siirretään vaunun sille tarkoitettuun paikkaan ja laitetaan kuljetuskuntoon. Kela
vaunuineen siirretään ja laitetaan kaapelin purkamista varten valmiiksi.
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Tehtävä 6.2 a)
Merkitse kuvassa olevan 50 mm² kaapelin tiedot ja osat.

Tyyppi:

Käyttö:
Alin suositeltava
käsittelylämpötila:_
Pienin suositeltava taivutussäde
halkaisijan kertoimena:
a)asennusvedossa__
b)kertataivutuksena lopullisessa
asennuksessa_____

Tehtävä 6.2 b)
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Merkitse kuvassa olevan Pex-eristeisen, 50 mm² kaapelin tiedot.

Tyyppi:
Käyttö:
Alin suositeltava
käsittelylämpötila:_
Pienin suositeltava taivutussäde
halkaisijan kertoimena:
a)asennusvedossa__
b)kertataivutuksena lopullisessa
asennuksessa_____

Tehtävä 6.2 c)
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Merkitse kuvassa olevan 70 mm² kaapelin tiedot.

Tyyppi:
Käyttö:
v:

Alin suositeltava
käsittelylämpötila:_
Pienin suositeltava taivutussäde
halkaisijan kertoimena:
a)asennusvedossa__
b)kertataivutuksena lopullisessa
asennuksessa_____

Tehtävä 6.3 c)
Valmistajan tuoteluettelossa on seuraavanlaiset tiedot. Mitä merkinnät tarkoittavat
0600505

AURA 3x50/29 AN 1 kV

28

1050

v:

Mitä merkintöjä tehtaalla on yleensä kaapelin kylkeen laitettu?
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v:

Ylivirta- ja oikosulkuvirtasuojaus.

Tehtävä
Miksi johdolle pitää asentaa ylivirtasuoja tai oikosulkusuoja?
v:

Mikä on ylikuormitussuojan tarkoitus?
v:

Mikä on oikosulkusuojan tarkoitus?
v:

Tehtävä
Mitkä seikat määrittelevät johdon mitoituksen ja ylivirtasuojauksen?
v:

Tehtävä
Millä ehdolla jakeluverkossa voidaan ylikuormitussuoja jättää pois?
v:

Miten pitkäaikaiselle oikosululle kaapelivalmistajat määrittelevät oikosulkukestoisuuden?
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v:

Mitkä ovat pienimmät oikosulkuvirran arvot jonka mukaan jakeluverkon
kosketusjännitesuojaukseen käytetty gG-tyyppinen ylivirtasuoja voidaan mitoittaa?
v:

Mitkä seikat vaikuttavat pienjännitejakeluverkon pienimmän yksivaiheisen
oikosulkuvirran suuruuden määrittämiseen?
v:

Minkä suuruinen sulake saa syötön poiskytkeytymisehdon puolesta verkostosuosituksen
SA 2:92, liitteen 4 (Monni 2/2001, s 28) mukaan olla, kun johtona on AXMK 4*185 S ja
johtopituus on 650 metriä ja syöttävän muuntajan koko on 200 kVA?
v:

Kaapelin päättäminen ja jatkaminen sekä liittäminen

Mikä on pienjännitteellä kaapelipäätteen ts.haaroitussuojan pääasiallinen tehtävä?
v:

Miten eroavat 4-johdin kaapelille (esim.AXMK) ja 3 ½-johdin kaapeleille (esim. AMCMK)
tarkoitetut kutistettavat haaroitussuojat toisistaan?
v:

Selosta 4-johdin kaapelin haaroitussuojan asentamisen vaiheet.
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v:

Selosta 3 ½- –johdin kaapelin kutistepäätteen asentamisen vaiheet.
v:

Kuvassa on erään valmistajan lämpökutistettava pienjännitekaapelijatkos
kaapelipoikkipinnoille 50 – 95 mm². Minkätyyppisille kaapeleille se on tarkoitettu?
v:

Kirjoita ruutuihin lyhyesti eri osien käyttötarkoituksesta.
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v:

Kuva x

Tehtävänäsi on jatkaa AXMK 4*50 S kaapeli kutistemuovijatkoksella.
Etsi ja listaa jonkun valmistajan tuoteluettelosta tarvikkeet, joita tarvitset työn
suorittamisessa.
v:

Listaa työkalut, joita tarvitset jatkon tekemisessä?
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v:

Selosta toimenpiteet, jotka teet ennen kun aloitat varsinaista jatkotoimenpidettä.
v:

Selosta varsinaisen jatkoksen tekemisen vaiheet aloittaen kaapelien kuorimisesta.
v:

Käytännön harjoitustyö
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Kirjallisen tehtävän suorittamisen jälkeen kyseinen jatkos tehdään ohjatusti tarkoitusta
varten rakennetussa harjoituskohteessa ja tarvittaessa ensin ohjaaja näyttää miten se
tehdään.

Miksi alumiinijohtimia kytkettäessä ne on ensin harjattava ja liitoksissa käytettävä
liitosrasvaa?
v:

Mitä tapahtuu jos alumiini liitetään kupariin ja liitos jää kosteudelle alttiiksi?
v:

Minkälaisilla merkinnöillä varustettuihin liittimiin alumiinijohtimen voi liittää?
v:

Millä ehdoilla saa alumiinikaapelikengän kytkeä kuparikiskoon kuivassa tilassa?
v:

Entä kosteissa tiloissa?
v:
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Olet liittämässä alumiinikaapelia jännitteettömään keskukseen. Kytkentä tapahtuu
kiskoihin, joissa on valmiina reiät ja M12 pultit tarvittavine aluslevyineen ja muttereineen.
Tarkistaessasi liittimien sopivuutta ennen niiden asentamista huomaat että liittimet ovat
sopivat johdinaineelle sekä poikkipinnalle, mutta niissä olevat reiät ovat hieman liian
pienet M12 pulteille. Miten toimit?
V:.

Mikä tarkoitus on liitosten yhteydessä asennettavilla kuperilla aluslevyillä?
V:

Selosta puristettavan kaapelikengän (Al 185 mm²) asentamisen työvaiheet ja listaa
työssä tarvittavat työvälineet.
v:

Kaapeliojan kaivu ja auraus, sekä kaapelin asentaminen ja suojaaminen

Mikä on normaaliolosuhteissa metallivaipattoman <1 kV maakaapelin yleisin
asennussyvyys?
v:

Selosta pääpiirteittäin kolmen erilaisen tienalitustekniikan toimintaperiaatteet ja minkä
tyyppisissä kohteissa mitäkin yleensä käytetään?
v:

Auraustekniikan käyttö on maakaapeliasennuksissa lisääntynyt voimakkaasti, etenkin
haja-asutusalueilla ja rakentamattomilla mailla. Miksi?
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v:

Mainitse kaksi eri tekniikkaa, joilla kaapeleita voidaan aurata maahan.
v:

Auroja on kahta tyyppiä, staattisia ja täryyttäviä. Mitä eroa niillä on ja kumpi on
yleisemmin käytössä ja miksi?
v:

Kuvassa on staattinen aura. Merkitse lokeroihin auran osien nimet.
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Selosta ketjukaivurin toiminta ja kaapelin auraus sen avulla.
v:

Kuvassa on traktorikäyttöinen ketjukaivuri. Merkitse lokeroihin sen osien nimet.
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