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Sanasto 

DNA Dynaaminen sovellusverkko (Valmet DNA) on automaa-

tiojärjestelmä, jolla voi ohjata prosesseja 

EMC Electromagnetic compatibility Sähkömagneettinen yh-

teensopivuus 

Johdonsuojakatkaisija Suojalaite, joka suojaa johtoja ja sähköasennuksia ylikuor-

mituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vahingoilta 

Kenttäväylä Laitteiston ja automaatiojärjestelmän yhdistävä tiedonsiir-

toyhteys 

Kontaktori Kytkemiseen ja katkaisuun tarkoitettu sähköisesti ohjat-

tava kytkin. Komponentti on toiminnaltaan releen kaltai-

nen, mutta kokoluokaltaan isompi.  

Profibus   Process Field Bus -kenttäväylästandardi 

UPS  Uninterrupted Power System, keskeytymätön sähkön-

syöttö 

Vikavirtasuoja Vikavirtasuojaa käytetään usein pistorasioissa henkilösuo-

jaukseen. Vikavirtasuoja katkaisee sähkön syötön, jos se 

havaitsee poikkeavia virtoja piirissä. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

 

Prosessiteollisuuden laitteistoympäristö kehittyy jatkuvasti. Pienikin prosessi voi si-

sältää satoja erilaisia mittauksia tai ohjattavia toimilaitteita. Jyväskylän ammattikor-

keakoulun energiatekniikan laboratorio toimii oppiympäristönä prosessiteollisuuden 

toiminnoille. Tällainen ympäristö vaatii ajoittain modernisointia, jotta se vastaa teolli-

suudessa käytössä olevia prosesseja. Laitteisto sisältää esim.  elektronisia ja 

pneumaattisia toimilaitteita sekä sähkölaitteita, kuten taajuusmuuttajat. Nämä lait-

teet vaativat ajoittaista kunnossapitoa.  

Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratori-

ossa. Tavoitteena oli kehittää tiloissa olevaa laitteistoa ja saada puutteellisesti toimi-

vat laitteet toimintakuntoon. Opinnäytetyössä keskityttiin toimeksiantajan toiveiden 

mukaan tiettyihin ongelmiin ja kehitysvaihtoehtoihin. Päätavoitteina oli sähkön-

syötön kahdennus moduuleille, UPS-järjestelmän lisääminen laitteiston suojaa-

miseksi ja jäähdytysmoduulin viallisten taajuusmuuttajien vaihto toimiviin.  

Energiatekniikan laboratorio on oppimisympäristö, jossa pääse tutustumaan proses-

siteollisuuden erilaisiin lämpö- ja virtausteknisiin ratkaisuihin. Laitteisto on modulaa-

rinen, mikä mahdollistaa useamman ryhmän samanaikaisen toiminnan. Laboratorion 

avulla on mahdollista tutustua prosessiteollisuuden erilaisiin kenttälaitteisiin ja inst-

rumentointiratkaisuihin. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu n.d.) 

 

Tämä opinnäytetyö kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulun pilottihankkeeseen, 

jossa selvitetään päiväkirjamallisen opinnäytetyön soveltuvuutta tekniselle alalle.  
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Kehittämistutkimus 

Kaikki tutkimukset alkavat perehtymisellä tutkittavana olevaan ilmiöön ja siitä aiem-

min kirjoitettuun tietoon. Tämä pätee myös kehittämistutkimukseen. Kehittämistut-

kimuksen vaiheita ovat esimerkiksi prosessiin tai toimintaan kohdistuva kehittämis-

työ. Tutkittavana olevan ilmiön luonne vaikuttaa tutkimusprosessissa käytettäviin 

tutkimusmenetelmiin ja -prosesseihin. Vaiheet (ks. kuvio 1) toistuvat tutkimuksen 

edetessä. Kehittämistyössä taas noudatetaan ilmiölle tyypillisiä prosesseja. (Kananen 

2012, 45.) 

 

Toimintatutkimus 

Kehittämis- ja toimintatutkimuksen erot ovat pieniä, sillä kummassakin 

tutkimusmuodossa pyritään muutokseen tai parannukseen. Erot löytyvät siitä, 

osallistuuko tutkija itse toiminta vaiheeseen kehittämiskohteessa. 

Kehittämistutkimuksen ja toimintatutkimuksen tavoite on tehdä muutos tutkittavaan 

kohteeseen ja tämän muutoksen kautta kehittää tutkittavaa kohdetta. Toimintatutki-

muksen vaiheet ovat suunnittelu, toiminta, arviointi ja seuranta, ja nämä vaiheet voi-

vat toistua niin monta kertaa kuin on tarpeen (ks. kuvio 1). Jos tutkija itse osallistuu 

testaukseen selvittääkseen ratkaisun toimivuutta, tulee tutkimuksesta 

toiminnallinen. (Kananen 2012, 41-42.) 

 

Kuvio 1 Toimintatutkimuksen vaiheet (Kananen 2012, 39, muokattu) 
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Tässä opinnäytetyössä sekoittuvat kehittämis- ja toimintatutkimusmuodot. Työssä 

käsitellään useampaa yksittäistä tutkimuskohdetta, jotka kaikki sijoittuvat Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratorioon. Opinnäytetyössä oli tarkoitus 

tehdä kehittämisehdotuksia eri kohteisiin ja tehdä kehitystutkimuksen pohjalta muu-

toksia nykyiseen laitteistoon. Työtä aloittaessa sovittiin, että opinnäytetyön päiväkir-

jaosuus tehdään kymmenen viikon ajanjaksolta. Tämän ajanjakson aikana oli tarkoi-

tus tehdä varsinainen tutkimus ja tästä raportointi.  

 

2 Laitteisto ja toimenpiteet 

Energiatekniikan laboratorion laitteistokokonaisuus muodostuu neljästä eri moduu-

lista ja valvomosta. Pumppaus-, painevesi- ja jäähdytysmoduuli ovat itsenäisesti toi-

mivia kokonaisuuksia, jotka höyrynkehittimen kanssa muodostavat järjestelmän, 

jossa prosessiteollisuuden ympäristöä pääsee tutkimaan ja opettelemaan. 

Laboratorio mahdollistaa autenttisen tavan tutustua prosessiteollisuuteen ja sen 

instrumentointiin ja kenttälaitteistoon. Valvomosta käsin on mahdollista harjoitella 

operointia. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu n.d.) 

2.1 Laboratorio 

 

Pumppausmoduuli 

Pumppausmoduuli toimii prosessin ensimmäisenä osana ja lisävesivarastona. Se toi-

mii oppimisympäristönä keskeisten komponenttien, säätötapojen sekä virtauksen ja 

pumppausprosessin perusteille.  

 

 

Painevesimoduuli 
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Painevesimoduuli toimii prosessin painedynamiikan ja sen keskeisten komponenttien 

ja säätötapojen oppimisympäristönä. Höyrystimelle otettava lisävesi pumppausmo-

duulista paineistetaan tällä.  

 

 

Jäähdytysmoduuli 

Jäähdytysmoduuli toimii laboratorion höyrystimen kuormana. Sitä voidaan ajatella 

kaukolämpöverkkona. Sen tarkoituksena on havainnollistaa lämmönsiirtotekniikoita 

ja toimia energiatehokkuuden, komponenttien ja säätötapojen oppimisympäristönä. 

Jäähdytysmoduulin ongelmana oli taajuusmuuttajien rikkoutuminen ja sähkönsyöttö. 

Taajuusmuuttajat olivat todennäköisesti vaurioituneet ylikuumentumalla ja tästä 

syystä käynnistyksen yhteydessä kytkevät hätäseis toiminnon päälle. Sähkönsyöttö 

tulee sekä kenttä- että sähkökaappiin samasta lähteestä ja tähän haluttiin muutos. 

 

 

Valvomo 

Valvomosta käsin laitteistoa pystytään ohjaamaan ja säätämään Valmet DNA -auto-

maatiojärjestelmän avulla. Prosessin ohjaukseen tarvittavat tietokoneet ja näyttö-

päätteet löytyvät valvomosta.   

 

2.2 Taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttaja on sähkölaite, jonka tarkoituksena on tuottaa halutun taajuista jän-

nitettä oikosulkumoottorille. Se myös samalla suodattaa jännite- ja virtapiikkejä. Taa-

juusmuuttajalle tuleva syöttöjännite on yksi- tai kolmivaiheinen ja toimii vakiotaajuu-

della. (Tietämisen arvoista asiaa taajuudenmuuttajista 2000, 54-55.)  

Tasasuuntaaja muuntaa syötettävän vaihtojännitteen tasajännitteeksi ja toimittaa 

sen välipiirille. Välipiiri toimii energiavarastona ja suodattimena, josta vaihtosuuntaa-

jan avulla syötetään moottorille energiaa. Vaihtosuuntaaja tuottaa moottorijännit-

teen taajuuden. Tätä taajuutta muuttamalla vaikutetaan moottorin pyörimisnopeu-

teen. (Tietämisen arvoista asiaa taajuudenmuuttajista 2000, 54-62.)  
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Opinnäytetyössä tutkittiin kolmen ABB:n valmistaman ACS880-tyypin taajuusmuutta-

jan toimintaa (ks. kuvio 2).  Taajuusmuuttajat säätävät kolmea Kolmeks L-32A/2 -kes-

kipakopumppua.  Kolmeks L-32A/2 on keskipakopumppu (ks. kuvio 3) ja sen pyöri-

misnopeutta voidaan säätää syöttötaajuutta muuttamalla (Hietalahti 2012, 25). 

 

Kuvio 2 Taajuusmuuttajat jäähdytysmoduulin sähkökaapissa 

 

 

Kuvio 3 Kolmeks L-32A/2 -keskipakopumpun tyyppikilpi 
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Opinnäytetyössä tutkittavan jäähdytysmoduulin kaksi taajuusmuuttajaa laukaisee vi-

kavirtasuojan käynnistyksen yhteydessä. Tällainen ongelma voi johtua tasajännitevä-

lipiirissä sijaitsevien elektrolyyttikondensaattoreiden vikaantumisesta. Kyseisten kon-

densaattoreiden toiminta-aikaan vaikuttaa käyttötunnit, kuormitus ja ympäristön 

lämpötila (ACS880-31-taajuusmuuttajat 2018, 160).  

Opinnäytetyön tarkoituksena olisi saada jäähdytysmoduuli täyteen toimintaan. 

Pumppuja ohjaa kolme taajuusmuuttajaa, joista kaksi oli viallisia. Tilalle piti hankkia 

kaksi uutta taajuusmuuttajaa, jotka ovat tähän käyttöön sopivia. Uusiin taajuusmuut-

tajiin oli siirrettävä parametritiedot ja tästä toimenpiteestä oli tehtävä ohjeistus.  

 

2.3 UPS-järjestelmä  

Keskeytymättömän tehonsyötön (UPS) tarkoituksena on varmistaa, että laitteisto saa 

luotettavasti sähköenergiaa. Normaalitilanteessa syöttö tulee verkosta. Jos verkko ei 

ole käytettävissä, energia saadaan UPS-järjestelmän energiavarastosta kuten akus-

tosta, kondensaattoreista tai vauhtipyörästä. (ST 52.35.01: 2010, 1-2.)  

UPS-laitteen tai -järjestelmän tarkoituksena on myös tarjota häiriötön ja tasainen 

jännite suodattamalla sähköverkosta tulevat häiriöt (ST 52.35.02: 2010, 1-2).  

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia, millainen UPS-järjestelmä olisi järke-

vintä toteuttaa laboratorioon. Sen tehtävänä olisi demonstroida UPS-järjestelmän 

toimintaa sähkökatkon aikana. Yksi ratkaisu on liittää UPS-järjestelmä yhden moduu-

lin kenttäkaapin syöttömuuntajaan. Tällaisessa tapauksessa UPS-järjestelmän voi mi-

toittaa pienitehoiseksi, jolloin myös sen koko ja kustannukset pysyvät pienenä. Tämä 

helpottaa järjestelmän sijoittamista (UPS-käsikirja 2012, 23).  
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2.4 Sähkönsyötön kahdennus 

Opinnäytetyön tehtävänä oli myös suunnitella oma sähkönsyöttö kenttäkaappeihin. 

Nykyisessä järjestelmässä kenttäkaappien tehonlähteet saavat virran samasta syö-

töstä kuin sähkökaappi. Tarkoituksena oli suunnitella järjestelmä, jossa kenttäkaa-

peilla on oma sähkönsyöttö. Uutta sähkönsyöttöä koskevat turvallisuusvaatimukset 

ovat: että kenttäkaappiin ei saa mennä yli 24V jännitettä ja syötön on oltava vikavir-

tasuojattu, koska se tulee olemaan myös opiskelijoiden käytössä.  

 

2.5 Kenttäväylä 

Moduulien tiedonsiirto valvomon laitteisiin tapahtuu kenttäväylän välityksellä. Kent-

täväylän avulla muodostetaan prosessille oma paikallisverkko.  Tässä verkossa anturit 

ja toimilaitteet voivat siirtää tietoa automaatiojärjestelmän kanssa. Tämä tapa mah-

dollistaa digitaalisen tiedonsiirron valvontalaitteisiin. Tietoa voidaan siirtää laitteiden 

välillä eri suuntiin. Tiedon ollessa digitaalista saadaan prosessista enemmän tietoa 

automaatiojärjestelmälle. (Gribanov 2015, 7-8.) 

Profibus 

Profibus on yleisesti prosessiautomaatiossa käytetty kenttäväylästandardi. Tiedon-

siirto tapahtuu kierretyllä parikaapelilla tai valokuidulla, ja järjestelmään voi olla kyt-

kettynä samanaikaisesti useita laitteita. (Gribanov 2015, 12-13.) 

 

2.6 Sähkökaappien jäähdytys 

Taajuusmuuttajien hajoaminen on saattanut johtua liian korkeista lämpötiloista säh-

kökaapissa. Jäähdytys oli siis saatava kuntoon ja riittäväksi. Tämän tutkiminen oli 

olennainen osa työtä, jotta uudet taajuusmuuttajat kestävät käytössä mahdollisim-

man pitkään. Yhdestä sähkökaapista jäähdytystuuletin oli hajonnut ja sen tilalle piti 

hankkia uusi tuuletin.  
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Kuinka sähkökaapin lämpöjä mitattiin 

Sähkökaapin lämpöjä mitattiin asettamalla lämmönmittauslaite Hobo Logger (kuvio 

4) sähkökaappiin ottamaan 30 sekunnin välein mittaustietoa. Laite asetetaan kaap-

piin ja kaappi suljetaan. Sähköt kytkettiin moduuliin noin viisi minuuttia myöhemmin. 

Tämä käynnistää taajuusmuuttajat ja jäähdytystuulettimen. Taajuusmuuttajat ilmoit-

tamat tiedot otettiin talteen. Sitten odotettiin 30 minuuttia, jotta taajuusmuuttajat 

pääsevät tyhjäkäyntilämpöön ja tuulettimen aiheuttama lämpö ja ilmankierto vakiin-

tuvat.  

 

Kuvio 4 Hobo data logger lämmön mittaukseen 

 

Valvomosta käsin käynnistetään moottorit ja aloitetaan prosessin ajo. Taajuusmuut-

tajat eivät lämpene tyhjäkäynnillä (Syrjälä 2019). Noin kolmen tunnin testiajon jäl-

keen otetaan taajuusmuuttajista mittaustiedot.  

Tämän jälkeen sammutettiin sähkömoottorit ja odotettiin 15 minuuttia, minkä jäl-

keen katkaistiin sähköt. Sitten erotettiin moduuli sähköverkosta ja odotettiin turva-

ohjeiden mukaan viisi minuuttia. Sen jälkeen lämmönmittauslaite otettiin sähkökaa-

pista. 
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Hobo Logger -laitteen lämmönmittausdata ladataan koneelle ja vertaillaan lämpötila-

tietoja taajuusmuuttajista saatuihin tietoihin. Tiedot kirjataan tiedot Excel-taulukkoon, 

josta eri mittauskertojen vertailu onnistuu helposti (ks. taulukko 1).  

Taulukko 1 Lämmönmittauksen tulokset 

 

 

3 Päiväkirjaraportointi 

Opinnäytetyön toteutus raportoidaan tässä opinnäytetyössä päiväkirjamuotoisesti. 

Jokaisena arkipäivänä tuli raportoida varsinaista tekemistä ja vastaan tulleita haas-

teita. Myös ajankäyttöä tuli kuvata ja tätä kautta antaa käsitystä työmäärästä ja työn 

vaativuudesta. Viikon päättyessä tuli tehdä kooste viikon tapahtumista. Päiväkirjan 

pito kesti kymmenen viikkoa. 

  

3.1 Viikko 1 

 

Viikon tavoitteet 

Tavoitteina viikolle 1 oli raportin sisällysluettelon rakentaminen ja laitteistoon tutus-

tuminen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää työn kannalta tärkeimmät laitteet ja niiden 

toiminta, selkeyttää tehtäväalue opinnäytetyössä ja sopia palaverit ohjaajien ja toi-

meksiantajan kanssa. 
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Maanantai 

Olimme sopineet ohjaajani kanssa, että aloitan opinnäytetyön tekemisen maanan-

taina. Koska emme olleet sopineet varsinaista aikaa tapaamiselle, aloitin opinnäyte-

työn suunnitelman tekemisen. Olimme aiemmin puhuneet työn eri osa-alueista, jo-

ten aloin etsiä kirjaston tietokannasta työhön sopivaa materiaalia ja hain kirjoja tieto-

perustaa varten.  

Myöhemmin päivällä pidimme palaverin ohjaajani kanssa työn aloittamisesta, tavoit-

teista ja tietoperustan kokoamisesta. Teimme myös käytännön järjestelyjä, kuten kul-

kulupien hankinta ja työpisteen valinta. 

Iltapäivällä jatkoin tietoperustan kokoamista. Iso osa ajasta kului päiväkirjamallisen 

opinnäytetyön tutkimiseen.  

Tiistai 

Aloitin päivän tutkimalla tietoperustaan keräämiäni lähteitä taajuusmuuttajista ja 

instrumentoinnista. Instrumentointi oli minulle uusi aihe ja alustavien suunnitelmien 

mukaan sitä sisältyisi työhöni. Taajuusmuuttajista kertovien kirjojen ja valmistajan 

oppaiden avulla rakensin aineistoa raporttia varten ja käsitystä mahdollisten vikojen 

syistä. Tutustuin ABB:n taajuusmuuttajien vikakoodeihin ja diagnostiikkaan. Etsin 

myös tietoa, voisiko noita tietoja tutkia ilman taajuusmuuttajan kytkemistä sähkö-

verkkoon. 

Keskustelin lyhyesti toimeksiantajan edustajan kanssa toimeksiannosta ja siitä, mitä 

hänen mielestään siihen kuuluisi. Uutena tietona tuli Valmet DNA -järjestelmän var-

mistus UPS-järjestelmällä ja sähkösyötön redusointi. Sovimme järjestävämme palave-

rin, johon osallistuisi meidän lisäksemme opinnäytetyön ohjaajat. Laadin asiasta säh-

köpostin ja lähetin sen osallisille.  

Työn edistymisen kannalta palaverien pitäminen oli tässä kohtaa kaikkein tärkeintä, 

jotta saisin työn kannalta oleellista tietoa varsinaisista ongelmista ja tarpeista. Tieto-

perustaan perehtyminen toi uusia kysymyksiä mieleeni, joten kirjasin niitä ylös pala-

veria ajatellen. Myöhemmin illalla saimme sovittua palaveriajankohdan.  
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Keskiviikko 

Jatkoin instrumentointiin tutustumista lukemalla aiheeseen liittyvää materiaalia ja 

tutkimalla edellisvuoden instrumentointikurssin tehtäviä. Aihe on laaja ja siinä on 

paljon opiskeltavaa.  

Tutustuin laboratorion laitteisiin ja moduuleihin hieman tarkemmin ja kirjoitin niistä 

hieman alustavaa tekstiä raporttiin. Kartoitin myös painevesimoduulin ja pumppaus-

moduulin ongelmakohtia ja keräsin niihin tietoperustaa.  

Jatkoin laboratorion moduulien kirjoittamisesta raporttiin ja sen pohjalta tein mielle-

kartan selkeyttämään kokonaisuutta ja eri kohteisiin liittyviä ongelmia.  Laitoin säh-

köpostia laitteiston kanssa työskennelleille kysyäkseni, kuinka paljon taajuusmuutta-

jien vikakoodeja on tutkittu. 

 

Torstai 

Varsinainen aihe ja sen rajaus oli vielä epäselvää tässä vaiheessa, joten keskityin tut-

kimaan Valmet DNA:n ja instrumentoinnin materiaaleja. Pääsimme pitämään palave-

rin, mutta osa osallistujista ei päässyt paikalle. Palaverissa ohjaaja toimi toimeksian-

tajan tiedottajana. Keskustelimme varsinaisista työn vaiheista ja mahdollisista ongel-

makohdista. Alustavaan tehtävänantoon tuli muutoksia hieman ja toimeksiantajan 

prioriteetit selkiintyivät.  

 

Opinnäytetyön tärkeimmäksi tehtäväksi määritettiin jäähdytysmoduulin taajuus-

muuttajien vaihto, johon kuului tarjouspyynnön tekeminen ABB:lle ja parametrien 

siirto uusiin taajuusmuuttajiin. Tähän tehtävään saatetaan vielä lisätä sähkönsyöt-

töön liittyviä muutoksia, mutta se asia selvitetään myöhemmin.  

Toiseksi tärkein tehtävä oli tutkia Auma-moottoritoimilaitteen toimintaa ja selvittää, 

oliko ohjauksessa ristiriitoja ja olivatko laitteen kaikki osat ehjät.  



16 

 

Kolmanneksi tärkein tehtävä oli tutkia palvelimien sähkönsyöttöä ja tehdä suunni-

telma palvelimien sähkönsyötön kahdentamisesta. Laitteet on kahdennettu, mutta 

syöttö tulee yhdestä paikasta. Laitteiden kahdennuksesta ei ole mitään hyötyä, jos 

kaikkiin laitteisiin tulee sähkö yhdestä kaapelista. Tähän olisi myös tarkoitus mahdol-

lisesti lisätä UPS-järjestelmä (Uninterrupted Power System) toimintavarmuutta lisää-

mään. 

Perjantai  

Edellisen päivän palaverista saadut tehtävän tarkennukset ja muutokset aiheuttivat 

tietoperustan uudelleen rakentamista. Pidimme palaverin toisen ohjaajani kanssa. 

Kävimme läpi Valmet DNA:n automatiikkaa ja laboratorion moduuleita. Kävimme Val-

met DNA:lla läpi laitteiston ohjausta valvomosta ja toimilohkokaavioiden rakennetta. 

Hän opasti laitteiden käyttöönottoa ja opastuksen aikana huomasimme, että lämpö- 

ja pinnankorkeusmittausten tiedot eivät ole oikein ja niitä olisi tarkasteltava. Palave-

rin jälkeen aloin tutkia automaation kytkentöjä ja aloin tarkistaa täsmääkö ne block-

rakenteessa tehtyihin.  

 

Onedrive-palvelun kanssa oli ongelmia, enkä saanut tallennettua tiedostoja. Tämän 

ongelman kanssa aikaa meni hukkaan pitkälle toista tuntia.  

Viikkoanalyysi 1 

Viikko alkoi opinnäytetyön suunnitelman tekemisellä. Hakalan (2004) mukaan suun-

nitelman tekeminen selkeyttää työn rakennetta ja auttaa jäsentämään työn eri vai-

heita. Suunnitelman tekeminen auttaa töiden tärkeysjärjestyksen ja työskentelynjär-

jestyksen laatimisessa. (Hakala 2004. 66-68.) Opinnäytetyössä tai tutkimuksessa on 

yleensä ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan tai tutkimaan. On tiedettävä ongel-

man syy, jotta sitä voi lähteä ratkaisemaan. Väärin ymmärretyssä ongelmassa tiedon-

keruu- tai analyysimenetelmät eivät tuota oikeaa ratkaisua. (Kananen 2012, 13.) 

 

Viikon aikana huomasi nopeasti, kuinka aikaa vievää tiedon kerääminen voi olla. Kir-

joja eri aiheista löytyy paljon, mutta niiden hyödyllisyys työhön saattoi olla minimaa-

lista. Hyvän ja kattavan tietoperustan rakentaminen on vaativa ja aikaa vievä työ-

vaihe.  
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Instrumentoinnista sain hyvän tietopaketin kollegalta, joka oli siihen opinnoissaan 

perehtynyt. Häneltä saadut vinkit ja opastukset auttoivat hahmottamaan instrumen-

tointia osana työtä. 

Instrumentoinnilla tarkoitetaan järjestelmää, joka mittaa prosessin tilaa, muokkaa tai 

välittää tietoa ja ohjaa prosessia. Jokaisella moduulilla on oma instrumentointijärjes-

telmä, joilla niiden toiminta on automatisoitu. Prosessista saadaan tieto mittauksella. 

Tämä anturilta saatava viesti on verrannollinen mitta-arvoon. Arvoja verrataan raja-

arvoihin, joiden avulla automaatiojärjestelmä ohjaa prosessia. Valvomosta käsin oh-

jataan ja valvotaan prosessin ja automaatiolaitteiden toimintaa. (Sivonen 2001, 5-7.) 

 
 
3.2 Viikko 2 

 

Viikon tavoitteet 

Toisella viikolla tavoitteena oli perehtyä taajuusmuuttajien toimintoihin ja paramet-

reihin. Muina tavoitteina oli tuulettimen hankinta painevesimoduulin sähkökaappiin, 

sekä Valmet DNA ohjelmiston mittaus- ja ohjaustietojen virheellisten osoitteiden kor-

jaus. 

 

Maanantai  

Jatkoin Valmet DNA:lla offsettien tutkimista ja kirjasin tarvittavat tiedot taulukkoon, 

josta niitä oli helppo vertailla. Offsettien avulla voi tarkastella tiedon kulkemista lait-

teistossa ja näkee reaaliajassa, saako esim. moottori käynnistys komennon. Koska en 

löytänyt ongelmia otin yhteyttä ohjaajaan ja pariin kollegaan, jotka ovat enemmän 

perehtyneet alueeseen neuvojen saamiseksi. Tämän jälkeen tarkastin jäähdytysmo-

duulin taajuusmuuttajien kytkennät. Tarkistin ja merkkasin irrotetut vaihejohtimet. 

Selvitin tuulettimen mallin ja valmistajan kautta sen sähkönumeron ja sitä hyödyn-

täen etsin tuotetta myyviä sähkötukkuja. 
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Ohjaajan avustuksella tutkin Valmet DNA:n toimintoja ja hän näytti, kuinka erilaisia 

tietoja saa listattua ja järjesteltyä. Löysimme päällekkäisyyden, joka systeemissä oli. 

Siirryin tekemään raporttia päivästä, koska moduuli piti säätää seuraavan päivän op-

pitunteja varten.  

 

Tiistai  

Lähetin useaan paikkaan tarjouspyynnön tarvittavasta tuulettimesta. Laboratorio oli 

opetus käytössä, joten täydensin raportin laitteisto-osion tekstiä ja tarkastelin aiem-

pia merkintöjä.  

Päivä kului suuremmaksi osin ABB:n ACS880 taajuusmuuttajaan perehtyen. Käyttö- ja 

ohjelmointioppaan avulla ja itse laitetta tutkien tein suunnitelman seuraavalle päi-

välle. Keräsin tiedot tarvittavista laitteista, ohjelmista ja työkaluista, joiden avulla 

voin tutkia taajuusmuuttajien vikalokitietoja.   

 

Keskiviikko 

Tarkoituksena oli tutkia taajuusmuuttajan virhelokia ja parametrejä Drive Composer 

ohjelmalla. Valmistajan sivujen kautta saatava ohjelmiston latauslinkki ei toiminut. 

Useamman lataus yrityksen jälkeen otin heihin yhteyttä ja jatkoin muilla valmiste-

luilla.  

Muistiyksikön vaihtoon tarvittavia työkaluja laboratoriossa ei ollut. Laitoin viestiä oh-

jaajalleni kertoakseni tilanteesta ja muista akuuteista asioista. Jatkoin Valmet DNA 

ohjelman tutkinnalla ja siihen järjestelmään saatujen dokumenttien tutkimista.  

Kävimme ohjaajani kanssa aikaisemmin ilmoittamistani aiheista käytäväpalaverin ja 

kävimme järjestämässä kulkuluvat protopajaan, jotta saan haettua tarvitsemiani työ-
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kaluja. Hain työkalut ja vaihdoin muistiyksiköt. Tutkin vielä ABB:n sivuja ja sain eng-

lanninkielisen sivuston kautta ohjelman latauslinkin toimimaan. Asensin ohjelman ko-

neelle. 

Tein taajuusmuuttajan kytkennät ja kaiken tarvittavan valmistelun. Laboratorioon 

saapui paljon opiskelijoita tutkimaan laitteistoa, joten jouduin keskeyttämään taa-

juusmuuttajan kanssa työskentelyn. Lähdin kyselemään tarvittavaa tuuletinta lähialu-

een sähkötukuista. Tarvittava tuuletin löytyi ja tein tarvittavat järjestelyt hankin-

nasta. 

 

Torstai  

Aloitin päivän tarkastamalla taajuusmuuttajan liitännät ja vaihdoin muistiyksikön (ks. 

kuvio 5) rikkinäisestä taajuusmuuttajasta ehjään. Käynnistin laitteen ja kytkin tietoko-

neen siihen kiinni. Drive Composer ohjelmiston kautta sain virhekoodit ja parametrit 

nopeasti näkyviin. Kirjasin ne ylös ja aloin tutkia virhekoodien merkitystä.  

 

Kuvio 5 ZMU-01 muistiyksikkö 

Kävin hakemassa tukusta tilatun tuulettimen. Koska moduuli oli opiskelijoiden käy-

tössä en voinut asentaa tuuletinta sähkökaappiin. Laitteiston ollessa käynnissä ja kyt-

kettynä sähköverkkoon tuulettimen asentaminen olisi ollut jännitetyötä, eikä minulla 

ollut siihen pätevyyttä.  
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Jatkoin taajuusmuuttajien parissa. Tarkoituksena oli tutkia toisen rikkoutuneen taa-

juusmuuttajan muistiyksikköä. Jäähdyttimen sähköt eivät lähteneet päälle ja yritet-

tyäni saada laitteistoa toimimaan aloitin selvityksen mistä vika voisi johtua.  

Sain selvitettyä ongelman syyn. Virtoja katkaistaessa pitää katkaisu tehdä töpseli ir-

rottamalla. Muussa tapauksessa Vikavirtasuoja laukeaa. 

 

Perjantai  

Aloitin aloitusseminaariesityksen tekemisen. Pääosa päivästä meni esityksen Power 

pointin tekemiseen ja esityksen puheen harjoitteluun. 

 

Viikkoanalyysi 2 

Viikko sisälsi kaiken ennalta suunnitellun, mutta erilaisia ongelmia ja muutoksia il-

meni yllättävän paljon. Jälkikäteen kuulin kollegoilta, että he eivät käytä Onedrivea 

pääsääntöisenä tallennuspaikkana usein kohdattujen ongelmien takia.  

 

Opinnäytetyön edistymistä hidasti jännitetyöpätevyyden puuttuminen. Jännitetyöllä 

tarkoitetaan työtä, jossa työntekijä tarkoituksellisesti joko koskettaa osaa tai ulottuu 

jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsiteltävillä työkaluilla, varusteilla tai lait-

teilla. Tyypillisiä jännitetöitä ovat esimerkiksi komponenttien vaihto jännitteisenä. 

(Mäkinen & Rousku 2018, 82.) 

Useat pienet asiat, kuten työkalujen tai kulkulupien puuttuminen, aiheuttivat yllättä-

vän paljon viivästyksiä. Näitä väistämättäkin tulee ja on yksi syy, miksi aikatauluihin 

pitää osata laskea hieman joustoa. Kadonneet tai korruptoituneet tallennukset ovat 

yleisiä ja tästä syystä varmuuskopiointi on tärkeää. 

Varsinaiseen tekemiseen kuluu suhteessa vähän aikaa, kun verrataan tiedon kerää-

miseen ja suunnitteluun käytettyä aikaa. Ajatusten vaihto kollegoiden tai ohjaajien 
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kanssa voi tuoda uusia näkökulmia tai voi auttaa löytämään erilaisia ongelmanratkai-

sumalleja. 

 

3.3 Viikko 3 

 

Viikon tavoitteet  

Kolmannen viikon tavoitteina oli sopia ABB:n kanssa kaupat kahdesta taajuusmuutta-

jasta, tutustua erilaisiin UPS-järjestelmiin ja toteuttaa järjestelmän alustava mitoitus, 

sekä toteuttaa jäähdytystuulettimen asennus ja testaus, sekä tutkia erilaisia toteu-

tuksia koteloiden jäähdytykseen.  

 

Maanantai  
Saapuessani laboratorioon painevesimoduuli oli päällä. Taajuusmuuttajan ohjauspa-

neeli ilmoitti virheestä. Otin virhekoodin ylös ja selvitin mistä on kyse. Sain ohjeistuk-

sen, kuinka kyseinen moduuli kuuluu sammuttaa.  

Tarkistin Jäähdytysmoduulin liitännät ja käynnistin sen. Suoritin jokaisen kolmen 

muistiyksikön parametrien varmuuskopioinnin. Muistiyksikköä vaihdettaessa jäähdy-

tysmoduuli oli kytkettävä irti sähköverkosta. Tämän jälkeen oli odotettava, että va-

raukset purkautuvat tehoelektroniikasta. Varmistin, että varmuuskopiot olivat tallen-

tuneet ja merkitty oikein.  

Etsin ABB sivustolta yhteystietoja, jotta saisin otettua suoraan yhteyttä ABB:n yhteys-

henkilöön, joka oli tehnyt aikaisemman tarjouksen taajuudenmuuttajista. Sivustolta 

ei löytynyt yhteystietoja, eikä niitä löytynyt vanhasta tarjouksestakaan. Tein uuden 

yhteydenottolomakkeen sivustolla, johon kerroin tarpeet ja henkilön kenen kanssa 

koulu on aikaisemmin asioinut.  



22 

 

Aloin perehtyä UPS järjestelmiin ja niiden mitoitusperiaatteisiin. Aiheesta on tehty 

useampi opinnäytetyö ja aiheesta löytyy tietoa ST-kortistosta. Laitoin ohjaajilleni säh-

köpostia, jotta saisin ST-kortistoon käyttäjätunnukset. Seuraavaksi laitoin viestiä toi-

meksiantajalle, jotta saisin tietää millainen varmennusjärjestelmä olisi tarkoitus koh-

teeseen suunnitella.  

Etsin oppaita kehittämistutkimuksesta. Opinnäytetyössäni on monia eri ongelmia ja 

huomasin tarvitsevani ohjeita työn rajaukseen ja rakenteeseen. Löysin kaksi kirjaa, 

joissa asiaa käsitellään. Lähes aina opinnäytetyössä on taustalla ongelma, joka vaatii 

ratkaisua. Ongelman ollessa väärin määritelty tai ymmärretty saattaa ongelman rat-

kaisuun tehdyt tiedonkeruu- ja analyysimenetelmät tuoda vääriä ratkaisuja. (Kana-

nen 2012, 13)  

Huomasin, että minun tarvitsee kirjata selkeämmin ylös työn kohteet ja välivaiheet, 

jotta ongelmien ratkaisu ja jatkokehityksen tarpeet olisivat helpompia hahmottaa. 

Tässä vaiheessa työn laajuuden pitäisi olla jo rajattu ja ongelma kohdat kohtalaisen 

selkeitä, mutta muutokset halutuissa tutkimisen kohteissa hankaloittavat ja hidasta-

vat työn etenemistä.  

 

Tiistai  

Jatkoin UPS-laitteiden tutkimista saatuani ST-kortteihin oikeuttavat käyttäjätunnuk-

set. ST-korttien ohjeistusten kautta sain hyvän käsityksen mitä varavoimajärjestel-

mien suunnittelu vaatii.  

Aloin käydä läpi valvomonlaitteistoa, joka pitäisi varmistaa UPS-järjestelmällä. Tein 

listan laitteista ja etsin jokaisen laitteen tekniset tiedot. Sain koostettua taulukon lait-

teiden pätö- ja näennäistehoista sekä laskennallisen normaalikäytön tehotarpeen (ks. 

taulukko 2).  
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Etsin lisää eri alojen päiväkirjamallisia opinnäytetöitä. En ole ihan varma, kuinka tämä 

työ tulisi koostaa, eikä aiheesta ole ohjeistusta. Lähes kaikissa päiväkirjamallisissa 

opinnäytetöissä opinnäytetyö oli tehty kuvaten työssä oloa ja siellä kehittymistä.  

Aloin tutkia saamiani kotelokuvia ja laiteluetteloita eri moduuleista CADS-ohjelmalla. 

Tarkoituksena oli selvittää, kuinka saisin tuulettimen asennettua aikaisempien tuulet-

timien tapaan. Mielestäni on tärkeää, että laitesuunnittelussa ja rakentamisessa on 

tietty jatkuvuus, joka helpottaa huolto- ja korjaustöitä.  

Sain puhelun ABB:n yhteyshenkilöltä ja keskustelimme taajuusmuuttajien hankin-

nasta ja malleista. Saimme sovittua, että hän lähettää minulle tarjouksen. Tarjouksen 

saatuani otin yhteyttä ohjaajani ja toimeksiantajaan. Sain luvan hankkia taajuusmuut-

tajat ja otin jälleen yhteyttä myyjään ja sovimme kaupoista.  

ABB yhteyshenkilöllä oli myös laaja kokemus taajuusmuuttajista ja erilaisista kotelon 

jäähdytysratkaisuista. Neuvottelin hänen kanssaan taajuusmuuttajiin tulleista vioista. 

Kotelon jäähdytysratkaisuista hän pystyi kokemuksesta sanomaan, että paras rat-

kaisu olisi puhaltaa jäähdytysilmaa sisään kotelon pohjalta. Pelkkä ulos puhallus ei 

ole suositeltavaa, koska se aiheuttaa alipaineen koteloon. Jos kotelon sisällä on ali-

painetta korvaava ilma ei välttämättä tule suodattimen läpi. 

 

Keskiviikko 
Tutustuin materiaaliin UPS-järjestelmien suunnittelusta ja mitoituksesta. Olin edelli-

sellä viikolla osallistunut seminaariin, jossa kerrottiin virheellisestä laskutavasta oiko-

sulkuvirtaa mitoitettaessa. Tämä virheellinen tapa löytyi yhdestä opinnäytetyöstä, 

joka käsitteli aihetta. 

 

Tutkin opinnäytetyöni rakennetta ja kuinka saisin sen pysymään tiiviinä, mutta sa-

malla sisältämään tarvittavan tiedon ja tuomaan esille kehittämis- ja tutkimuskoh-

teet. Liiallisella laitteiston kuvaamisella ja tarpeettomalla päivän tekemisten kertomi-

sella työ paisuisi liikaa.   
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Seuraavaksi asensin tuulettimen pumppausmoduuliin. Varmistin, että moduuli oli 

jännitteetön. Poistin vanhat suodattimet ja asensin tuulettimen ja uudet suodattimet 

paikoilleen. Tein tarvittavat kytkennät ja testasin niiden toimivuuden. Tämän jälkeen 

kytkin laitteen päälle ja totesin tuulettimen toimivan.  

Etsin tietoa manuaaleista ja opinnäytetöistä, kuinka jäähdytys pitäisi toteuttaa. Löy-

sin diplomityön, jossa perehdytään taajuusmuuttajien huoltoon ja kunnossapitoon. 

Koposen (2007) diplomityön ja manuaalien avulla sain rakennettua kokonaisuuden 

parannusehdotuksesta sähkökaappeihin. Nopean kokeilun jälkeen pystyin totea-

maan, että nykyisen mallinen tuuletin ei käy jäähdytysilman sisäänotto aukkoon il-

man muutostöitä. 

 

Torstai  

Jatkoin koteloiden jäähdytyksen suunnittelun parissa. Yritin etsiä matalampi profii-

lista tuuletinta. Tutkin myös koteloa ja mahdollisia vaihtoehtoja tuulettimen asenta-

miseen.  

 

Tapasin toimeksiantajan ja allekirjoitimme opinnäytetyösopimuksen. Pidimme sa-

malla palaverin, jossa kävimme läpi toimeksiantoa ja sen eri vaiheita.  

Myöhemmin molemmat ohjaajat tulivat laboratorioon ja pidimme palaverin, jossa 

käytiin läpi esiin nousseita ongelmia ja aikaan saatuja kehitystuloksia. Sovimme myös 

yhteyden pidosta jatkossa. Palaverissä kävimme läpi järjestelmään tulevia muutoksia 

ja tekemiäni ehdotuksia laitteiston kehittämisestä. Suunnitelmat menivät UPS-

järjestelmän osilta lähes täysin uusiksi.  

 

Perjantai 

Selvitin moduulien sähkönsyötön kenttäväylien mediamuuntajalle. Sähkönsyöttö on 

toteutettu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta moduulikohtaisesti. Tiedon siirtyminen 
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tosin on toteutettu linkitetysti. Jotta automaatiojärjestelmien tiedot siirtyvät valvo-

mon puolelle on jokaisen linkissä olevan mediamuuntajan saatava sähköä.  

 

UPS-järjestelmän mitoittaminen ja toteutustapa meni uusiksi. Alun perin UPS-

järjestelmä oli tarkoitus toteuttaa valvomon laitteistolle. Sain tietoa tulevista muu-

toksista valvomossa ja tarkoituksena on siirtää laitteisto valvomosta toisiin tiloihin.  

Uusi alustava suunnitelma on toteuttaa UPS-järjestelmä kenttäkaappiin. Tällaisessa 

toteutuksessa pelkästään automaatiojärjestelmä olisi varmistettu UPS-järjestelmällä. 

Tein alustavia tutkimuksia laitteiden saatavuudesta, kiinnitys tavoista ja koosta. Tästä 

pitää lähettää vielä kyselyitä eri valmistajille.  

Laadin sähköpostin toimeksiantajalle, jossa kävin läpi tutkimustuloksia ja ehdotuksia 

toimenpiteiksi. Laadin myös vastaavan sähköpostin ohjaajalleni sekä palaveri pyyn-

nön, jotta voisimme käydä läpi tarkemmin opinnäytetyön tavoitteita ja jo aikaan saa-

tuja tutkimustuloksia.  

 

Viikkoanalyysi 3 

Viikko oli mielenkiintoinen kokonaisuus. Useassa kohtaa itsestä riippumattomat asiat 

laittoivat odottamaan, että työtä saisi eteenpäin ja useat muutokset tehtävissä ai-

heuttivat takapakkia. Myös laboratorio oli ahkerassa käytössä, joten aina ei ollut 

mahdollista jatkaa työtä laitteiston parissa.  

 

UPS-järjestelmästä sain kasattua alustavan kokonaisuuden, jossa olin laskenut lait-

teiston tehon tarpeen ja tätä kautta etsinyt sopivaa UPS-järjestelmää. Mitoitus oli al-

kutekijöissä, mutta aikaa se oli vienyt. Palavereissa selvisi, että laitteisto on vaihtu-

massa. Laitteiston vaihtuminen tarkoitti, että kyseisen kaltaiselle UPS-järjestelmälle 

ei olisi käyttöä.  

Tarvittava teho voidaan selvittää kilpiarvoista, kun kyseessä on näyttöjä ja tietoko-

neita. Tehokerroin (cosφ) tietokoneissa on 0,8 ja tätä hyödyntäen voidaan laskea nä-
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ennäisteho. Valmistajan ilmoittama teho (P) tietokoneelle on 400 W. Se jaetaan te-

hokertoimella, saadaan näennäisteho (S). Kuorman määrittäminen voidaan laskea 

kaavan 1 avulla. (UPS-käsikirja, 2012. 5) 

𝑆 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

400𝑊

0,8
= 500𝑉𝐴   (1) 

Laitteistoon kuului 5 kpl HP Z220 tietokoneita 400 W, 2 kpl ML350p -palvelimia 480 

W, 5 kpl näyttöjä HP LP2475w 120 W ja 1 kpl kytkimiä HP 2510g-24 40 W. Laitteiston 

kokonaistehot ja normaalikäytössä kulutettu teho näkyvät taulukosta 2. 

Taulukko 2 Laitteiston tehontarve 

 Pätöteho Näennäisteho Normaalikäyttö 

Koneet (..) 2400 W 3150 VA 1000 W 

Kytkin 40 W 50 VA 40 W 

Valmet ACN CS 200 W 250 VA 150 W 

Näytöt  600 W 469 VA 375 W 

Yhteensä 3240 W 3819 VA 1565 W 

 

UPS-järjestelmäksi suunnittelin Stand-by UPS -laitetyyppiä. Tämän kaltaisessa UPS-

laitetyypissä normaalitilanteessa sähkö otetaan verkosta ja laite syöttää suodattimen 

kautta kuormaa. Mikäli sähköverkossa ilmenee katkos tai sähkönlaatu ei ole raja-ar-

voissa, UPS-laite vaihtaa syötön vaihtosuuntaajalle, joka ottaa sähkön akustolta. (ST 

52.35.02: 2010). 

Koteloiden jäähdytykseen sain tehtyä kehityssuunnitelmat ja niille erilaisia toteutus-

vaihtoehtoja. Seuraava askel on hankkia hyväksyntä jollekin toteutustavalle.  

Viikko opetti, että erilaisia osa-alueita sisältävässä työssä palaverit ja kommunikointi 

eri osapuolten kanssa on ratkaisevassa osassa työn etenemisessä.  
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3.4 Viikko 4 

 

Viikon tavoitteet 

Neljännen viikon tavoitteina oli sopia jatkosta toimeksiantajan kanssa UPS-

järjestelmän ja sähkönsyötön suhteen. Muita tavoitteita oli kerätä tietoperusta opin-

näytetyön rakenteen selvittämiseksi, tehdä tarvittavat valmistelut lämpötilamittaus-

ten toteuttamiseksi ja toteuttaa lämpötilamittaus painevesimoduulin sähkökaappiin. 

 

Maanantai 

Kirjoitin toimeksiantajalle sähköpostin, jossa esitin tähänastisia tutkimustuloksia ja 

kehitysideoita toimeksiantoihin. Viestissä kävin läpi sähkökeskusten jäähdytyksen on-

gelmat ja millaisia vaihtoehtoja tämän ongelman korjaamiseksi olen keksinyt. Kirjoi-

tin myös, kuinka sähkönsyötön redusointi olisi mahdollista toteuttaa annettujen vaa-

timusten rajoissa. Tein myös ehdotuksen UPS-järjestelmästä, joka olisi edullinen sekä 

helppo toteuttaa ja jolla pystyisi demonstroimaan oppilaille UPS-järjestelmän toimin-

taa.  

Yritin saada pumppausmoduulia toimintaan, mutta siinä on jokin vialla. En saa sitä 

käynnistettyä ja ilman pumppausmoduulia en saa painemoduulin tietoja näkymään 

valvomossa. Yritin lähestyä tätä eri tavoin, mutta en saanut laitetta toimimaan. En 

myöskään saanut ketään laitteistoon perehtynyttä auttamaan asian kanssa.  

Perehdyin opinnäytetyön kirjalliseen puoleen ja luin tietoperustaan keräämääni ma-

teriaalia. Täytin raportista tutkimusmenetelmiin liittyvää osiota ja rakensin tietope-

rustaa kattavammaksi. 
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Tiistai  

Tutkimustyön kirjallisuuteen tutustumiseen kului paljon aikaa. Kehittämis- ja toimin-

tatutkimukseen perehtyminen, sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden etsiminen vei-

vät valtaosan päivästä.  

Ohjaajan kanssa pidimme palaverin, jossa kävimme läpi opinnäytetyötä yleisesti. Mil-

laista teknistä tietoa työhön halutaan ja kuinka tarkasti mitäkin osa-alueita käydään 

läpi tekstissä. Tämä työ kuuluu oppilaitoksen pilottihankkeeseen, jossa tutkitaan päi-

väkirjamallisen opinnäytetyön soveltuvuutta tekniselle alalle. 

En ole saanut toimeksiantajalta hyväksyntää ehdotetuille kehityskohteille. Tästä huo-

limatta aloin valmistelemaan sähkönsyöttöön tarvittavia mitoituslaskelmia. 

 

Keskiviikko 

Laadin kyselyt jatkotoimista, mutta vastauksia odotellessa en voi niitä juurikaan viedä 

eteenpäin. Taajuusmuuttajat saapuvat myöhemmin ja suuntaa jatkokehitykselle ei 

ole vielä hyväksytty.  

Etsin tarvittavia tietoja laitteista ja lisäsin raportin teoriaosuuteen tarvittavia tietoja. 

Lisäsin uutena osana keskipakopumppujen tietoja, joita taajuusmuuttajat ohjaavat.  

Kävin käytäväpalaverin kollegan kanssa päiväkirjamallisesta opinnäytetyöstä. Omaa 

työtään aloittava kollega kyseli neuvoja, kuinka työ kannattaisi aloittaa.  

Tutkin Valmet DNA:lla offset asetuksia ja kokeilin eri analogisignaalien osoitteita, 

jotta saisin valvomon näytöltä näkymään oikeat tiedot. Joudun konsultoimaan ohjaa-

jaani tässä, koska ilman opastusta joidenkin pumppujen ajo saattaa aiheuttaa esim. 

vesivahinkoja. Käynnistin laitteiston ja testasin sen toiminnot.  
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Torstai 

Aloin tutkia koteloiden johdotusten reittejä ja niiden muuttamista. Ainakin kahdessa 

kotelossa olisi hyvä tarkastella jäähdytystä, jotta taajuusmuuttajat eivät pääse läm-

penemään liikaa. Pumppausmoduulin sähkökaappi (ks. kuvio 6) on riittävän kokoinen 

ja siihen todennäköisesti ei tarvitse tehdä muutoksia. Sähkökaapissa ilma pääsee 

kiertämään vapaasti. Kaksi muuta sähkökaappia ovat hieman alimitoitettuja (ks. ku-

vio 2) ja niiden jäähdytyksen riittävyyteen on syytä perehtyä. Kyseisissä kaapeissa 

jäähdytysilman saanti voi olla puutteellista. 

 

 

Kuvio 6 Pumppausmoduulin sähkökaappi 

Sain toimeksiantajalta hyväksynnän jatkaa kehitystyötä ja pidin pienen palaverin 

asian tiimoilta ohjaajani kanssa. Lähdin tekemään alustavaa suunnitelmaa sähkön-

tuonnista kenttäkaapeille ja aloin selvittää tulevan turvalogiikan virran kulutusta, 

jotta siihen saisi mitoitettua riittävän UPS-järjestelmän.  

Iltapäivällä sain opastusta painevesimoduulin ajamiseen ja sen toimintaan. Samalla 

keskusteltiin eri toiminnoista ja kuinka saisin ajettua laitteeseen lisää vettä tarvitta-

essa. Keskityin aluksi saamaan offset asetukset kohdilleen ja mittaukset näyttämään 

oikeita lukemia.  
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Perjantai  

Käynnistin laitteiston aamulla ja kokeilin tekemiäni muutoksia mittaustuloksissa. Var-

mistaakseni muutosten oikeellisuuden, joudun vielä ajamaan laitteistoa ja pumppaa-

maan vettä, jolloin säiliössä oleva vesi sekoittui putkistossa olevaan veteen. Riittävän 

pitkän sekoittamisen jälkeen veden lämpötila oli noussut muutamalla asteella ja sekä 

säiliön, että putkien lämpömittaus näyttivät samaa lukemaa. Noin tunnin odotuksen 

jälkeen pystyin toteamaan, että putkiston vesi jäähtyy nopeammin ja tästä pystyin 

tekemään olettamuksen, että mittaukset näyttävät tuloksia oikeista paikoista.  

Loppu päivän käytin raportin kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. 

 

Viikkoanalyysi 4 

Viikolla eteneminen oli haasteellista, koska jouduin odottamaan vastauksia jatkotoi-

mista. Iso osa ajasta meni laitteistoon liittyvän materiaalin keräämiseen ja tutkimi-

seen.  

 

Viikolla isossa roolissa oli Valmet DNA ja sen eri sovellusten käyttö. Kyseessä on ha-

jautettu ohjausjärjestelmä (DCS) ja tietoalusta automatisoiduille teollisuusproses-

seille. Se yhdistää prosessin, koneiden, valvonnan ja ajon ohjauksen yhdestä paikasta 

hallittavaksi. Se pystyy myös optimoimaan prosessin eri vaiheita ja tarkkailemaan 

laitteiden mekaanista kulutusta. Valmet DNA:ta voidaan käyttää PLC järjestelmissä, 

kuten energiatekniikan laboratoriossa on tehty.  (Valmet DNA automation N.d.) 

UPS-järjestelmän varmistuksen kohde tulee muuttumaan, mutta järjestelmä tyyppi 

tulee pysymään Stand-by tyyppisenä laitteena. Haasteeksi muodostuu, löytyykö UPS-

laitteiden valmistajilta kohteeseen sopivaa laitetta, joka on riittävän pieni mahtuak-

seen kenttä- tai sähkökaappiin.  
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3.5 Viikko 5 

 

Viikon tavoitteet 

Viidennen viikon tavoitteina oli asentaa uudet taajuusmuuttajat paikoilleen sekä kyt-

keä ne sähköisesti. Muina tavoitteina oli parametrien asennus taajuusmuuttajiin, 

tehdä ohjeistus parametrien siirrosta taajuusmuuttajasta toiseen, sekä testata laittei-

den toiminta. 

 

Maanantai 

Uudet taajuusmuuttajat oli toimitettu koululle. Ensimmäisenä tarkistin, että laitteet 

olivat oikean malliset. Ilmoitin uusien taajuusmuuttajien saapumisesta ja aloin tutkia 

asennusvaihtoehtoja.  

Laadittuani tavoitteet viikolle aloin laatia sähköpostia, jossa kysyisin koulun opetta-

jilta mittauslaitteistoa lainaan. Erittelin viestiin tarpeita ja toiveita laitteilta. Tarkoi-

tuksena on saada lämmönmittaukseen ja virrankulutukseen tarvittavat laitteet.  

Sain yhteyden opiskelijakollegaan ja sain hänet paikalle asentamaan uudet taajuus-

muuttajat paikoilleen. Näytin hänelle mitä pitäisi asentaa ja mihin. Hänellä oli mu-

kana omat mittauslaitteet. Testattuaan laitteen jännitteettömäksi asensimme taa-

juusmuuttajat sähkökaappiin, jonka jälkeen hän teki tarvittavat sähköiset kytkennät.  

 

Tiistai  

Taajuusmuuttajien asennuspultit piti vaihtaa pidempiin. Kytkin väyläliitännät taajuus-

muuttajiin ja tarkistin kytkennät. Tein tarvittavat toimenpiteet, jotta taajuusmuutta-

jat ovat käyttövalmiina testausta varten. 
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Lähetin sähköpostia tekniikanosaston lehtoreille kysyäkseni lainaan lämmönmittaus-

laitetta. Sain nopeasti vastauksen ja pääsin noutamaan laitteen samana päivänä. Tä-

hän tarkoitukseen koululta löytyi Hobo®Data Logger lämmön ja kosteuden mittauk-

seen. Laitteen mittaustarkkuus lämpötilalle on ±0.35°C 0° - 50°C ja asetuksista pystyy 

säätämään mittauksen 30 sekunnin välein (HOBO® U12-013 Data Logger, 2020). 

Asensin ja käynnistin Hoboware-ohjelmiston ja kytkin Hobo Logger-laitteen tietoko-

neeseen. Asetin Logger-laitteseen 30 sekunnin välein toimivan mittauksen ja sen 

käynnistymään napin painalluksella. Valitsin painevesimoduulin sähkökaapista sopi-

van paikan Loggerille. Paikka valikoitui sellaiseksi, että mittauslaitteen voi sijoittaa 

muiden moduulien sähkökaappiin samalle paikalle.  

Aloitin testimittauksen painevesimoduulilla. Tein mittauksen lyhyenä kokeiluna. 

Tässä kokeilussa tutustuin moduulin ajoon, mittauslaite Hobo Loggerin toimintaan ja 

Hoboware ohjelman käyttöön. Tämä kokeilu helpottaa varsinaisen mittauksen teke-

mistä, kun laitteisiin ja niiden ominaisuuksiin on tullut jo tutustuttua.  

 

Keskiviikko  

Tutustuin ABB:n ohjeisiin taajuusmuuttajien käyttöönotosta. Kävin kirjalliset ohjeet 

läpi ja tulostin itselleni tarkistuslistan. Kävin tarkistuslistan läpi ja totesin taajuus-

muuttajien olevan valmiina käyttöönottotestausta varten. 

Aloitin testimittauksen painevesimoduulilla. Mittauksen toteutin raporttiin kirjoite-

tulla tavalla, jotta vastaavan tyyliset mittaukset ovat mahdollisimman helppoja tois-

taa. Tästä sain vertailukelpoisen mittauksen, jota voi hyödyntää jäähdytysmoduulin 

testauksessa.  

Saatuani mittauksen päätökseen ajoin prosessin alas valvomosta käsin ja kävin kat-

kaisemassa paineilmat ja sähkönsyötön moduulilta. Erotin moduulin sähköverkosta, 
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jonka jälkeen otin sähkökaapista mittauslaitteen. Yhdistin Hobo Loggerin tietokonee-

seen ja latasin mittaustiedot talteen. Syötin mittaustiedot Excel-taulukkoon (taulukko 

1) ja tein päätelmät tuloksista ja kirjasin ne ylös.  

 

Torstai 

Varmistin jäähdytysmoduulin taajuusmuuttajien kytkennät. Hain taajuusmuuttajien 

ohjeet, joissa käydään läpi ensimmäinen käynnistyskerta. Asetin Hobo Loggeriin mit-

tausasetukset ja asetin sen jäähdytysmoduulin sähkökaappiin. Kytkin laitteiston säh-

köverkkoon ja laitoin virransyötön päälle. Vikavirtasuoja katkaisi sähkön välittömästi 

ja aloitin selvitystyön mistä tämä johtui. 

Paikalla oli laitteiston kanssa työskennellyt asiantuntija, jonka kanssa keskustelimme 

vian mahdollisesta syystä. Ohjaaja saapui paikalle ja hänen kanssaan totesimme, että 

samanlainen vika jatkuu, kuin vanhoilla taajuusmuuttajilla. Tarkistin ja mittasin kyt-

kennät. Laadin sähköpostinlaitteiston parissa työskennelleille asiantuntijoille, jotta 

saisin enemmän tietoa aikaisemmista ongelmista.  

Asiantuntija suositteli tarkistamaan voisiko taajuusmuuttajien vuotovirta aiheuttaa 

ongelman. Aloin selvittämään asiaa etsimällä materiaalia ja esimerkkejä aiheesta.  

 

Perjantai 

Työssä oli hankala edetä, koska vikavirtasuojan laukeaminen laitetta käynnistäessä 

esti taajuusmuuttajien tutkimisen. Keskustelin laitteen kanssa työskennelleen opetta-

jan kanssa ja hän osasi kertoa, että vuotovirrasta aiheutuva vikavirtasuojan laukeami-

nen on korjattu vuosia aikaisemmin vaihtamalla vikavirtasuoja tähän käyttöön sopi-

vaksi. Joten muitakin mahdollisia vian aiheuttajia piti etsiä. Laitoin kyselyä mahdolli-

sista jatkotoimista ja aloin työstämään raporttia.  
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Viikkoanalyysi 5 

Sain vertailumittauksen tehtyä painevesimoduulin sähkökaapin lämpötilasta käytön 

aikana. Testit jäähdytysmoduulin lämpötiloista eivät onnistuneet. Samat ongelmat 

jatkuivat, kuin vanhoilla taajuusmuuttajilla ja moduulia ei päässyt käyttämään. 

Koska kyseessä on opetustila, sähkönsyöttöön on lisättävä henkilönsuojaus. Henkilö-

suojaus pitää toteuttaa standardin SFS-EN 50191 vaatimusten mukaan. Standardissa 

vaaditaan, että vikavirtasuoja laukeaa 30 mA:n toimintavirralla. Ongelmaksi voi muo-

dostua taajuusmuuttajakäytön vuotovirta, joka saattaa olla suurempi kuin 30 mA.  

(Rantanen 2019 1.)  

Ihmisten suojaamiseen käytetään vikavirtakytkintä. Jännitteisen osan suora tai epä-

suora kosketus laukaisee kytkimen. Kytkin toimii myös eristysvikojen ja vahingollisten 

vuotovirtojen valvonnassa ja tällä tapaa se on myös eräänlainen palosuoja. Auto-

maattinen poiskytkentä toimii alle 0,2 sekunnissa ja tällä saadaan rajoitettua vaaralli-

sen kosketusjännitteen riskiä. (Keskusjärjestelmät N.d. 462.)  

Korkeat vuotovirrat 100 Hz – 1 kHz taajuusalueella on tunnettu ongelma taajuus-

muuttajia käytettäessä. Tällaiset vuotovirrat aiheuttavat turhia laukaisuja vikavir-

tasuojissa. Esimerkiksi B-tyyppiset vikavirtasuojat ovat toteutettu alennetulla laukai-

suherkkyydellä edellä mainituilla taajuuksilla. Koska laboratorio on tarkoitettu ope-

tuskäyttöön ei tällaisia kytkimiä voida käyttää, koska valmistaja ei voi luvata henki-

lösuojauksen toimivan näissä tilanteissa. (Keskusjärjestelmät N.d. 465.) 

Vikavirtasuojan laukeamisen syytä etsittiin monta päivää. Isoin ongelma tässä oli sa-

tunaisuus. Juuri mitään tutkittua tapahtumaa ei saatu toistettua ja pois sulkeminen ei 

tästä syystä onnistunut. Pystyimme kuitenkin toteamaan, että kenttäkaappi aiheut-

taa ongelmia. Siellä on jotain vikaa mikä aiheuttaa pahimmillaan koko sähkönsyötön 

katkeamisen.   

Sähkökaappien lämmönmittaukseen tarvittiin laite, joka voi tallentaa lämpötilaa vä-

liltä 20°C - 50 °C sähkökaapissa 4 tunnin ajan ja tiedot pitää olla kellon aikaan sidon-

naisia. Tällä tapaa laitteen tietoja voidaan verrata taajuusmuuttajista saatuihin tietoi-

hin.  
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Kuvio 7 Hobo® Data Logger testimittaus 

 

Kuten kuviosta 7 näkee, mittalaitteen x akselilla kulkee aika ja y akseli näyttää lämpö-

tilan. Musta käyrä ilmaisee lämpötilaa ja sininen käyrä suhteellista kosteutta. Tällai-

sen viivakaavion tietoa on helppo verrata taajuusmuuttajista saatavaan mittaustie-

toon. Mittauksen alkupäässä näkyvät nopeat muutokset kuten lämpötilan putoami-

nen johtui sähköjen päälle kytkemisestä. Laitteiden käynnistyessä tuulettimet käyn-

nistyvät ja alkavat puhaltamaan jäähdytysilmaa. Taajuusmuuttajat eivät ole vielä var-

sinaisessa käytössä, joten ne eivät tuota lämpöä. Lämpötila alkaa nousta heti, kun 

taajuusmuuttajilla aletaan ohjata sähkömoottoreita.  

 

3.6 Viikko 6 

 

Viikon tavoitteet  

Kuudennen viikon tavoitteina oli saada jäähdytysmoduuli toimintaan, siirtää vanho-

jen taajuusmuuttajien parametrit uusiin ja tehdä tästä toimenpiteestä ohjeistus, sekä 

saada UPS-järjestelmän suunnittelu mitoitus vaiheeseen. 
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Maanantai  

Tein kokeilun, jossa moottorien sähkönsyöttö irrotettiin. Tällä tavoin voitiin tutkia, 

saapuuko vuotovirrat moottoreista. Tein tarvittavat varotoimet ja irrottamisen jäl-

keen merkkasin johtimet. Testeillä pystyttiin pois sulkemaan moottoreista aiheutuva 

vuotovirta. 

Ilmoitin asiasta eteenpäin ja jatkoin UPS-järjestelmään tarvittavien tietojen keräämi-

sellä.  

Laboratorioon haettiin voimavirtajatkojohto ja testattiin laitteisto eri sähkönsyötöillä, 

mutta tässäkin tapauksessa samat ongelmat toistuivat. Tällä pystyttiin pois sulke-

maan herkistynyt vikavirtasuojaus ja ongelmat sähkönsyötössä.  

Paikalle saapui sähkötekniikan asiantuntijoita ja tutkimme mistä vika voisi johtua. 

Mittasimme oskilloskoopilla summavirrat koko kytkennälle (ks. liite 6) ja jokaisen taa-

juusmuuttajan virrat erikseen. Mittauksissa löytyi suuria käynnistysvirtapiikkejä. Vir-

tapiikit tapahtuivat korkeilla taajuuksilla ja tämä aiheutti epäilyksen, että se johtuisi 

koululla sijaitsevien testilaitteiden mahdollisesti verkkoon aiheuttamista häiriöistä. 

 

Tiistai 

Tutkin Tektronix TDS1002B oskilloskoopin käyttöä manuaalista ja valmistajan opetus-

videoista. Tarkoituksena oli oppia tekemään vastaavia mittauksia itsenäisesti. Tein 

kokeilumittauksia painevesimoduulin taajuusmuuttajien käynnistysvirroista. Mittauk-

sista sain yhteneväisiä tuloksia verrattuna edellispäivän mittauksiin. Huomasimme 

näitä mittauksia tehdessä, että aiemmat mittaukset oli tehty väärillä skaalausasetuk-

silla. Tästä syystä ne jouduttiin uusimaan. 

Etsin mittaukseen liittyvää materiaalia ja opiskelin mittaustarkkuuteen liittyviä oh-

jeistuksia. Etsin myös Hobo Logger-laitteen tekniset tiedot ja lisäsin raporttiin tarvit-

tavia tietoja laitetta koskien. 
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Selvitin taajuusmuuttajien ja vikavirtasuojien välistä toimintaa ja erilaisia mahdollisia 

syitä miksi ongelmat toistuvat myös uusilla taajuusmuuttajilla.  

Laboratorioon saapui ohjaajani ja sähkövoimatekniikan lehtori ja suoritimme sähkön-

laatuun liittyviä mittauksia, sekä uusimme edellispäivän virtamittaukset (ks. liitteet 3, 

4 ja 5). Sähkön laadusta ei löydetty mitään ongelmia. Kaikilla kolmella vaiheella laatu 

oli hyvää. Harmoniset yliaallot eivät poikenneet tavallisesta tilanteesta. Eivätkä jän-

nite- tai virtapiikit poikenneet tavallisista käynnistyksessä ilmenevistä piikeistä. Sa-

mat ilmiöt toistuivat mittauksissa käynnistysvirran suhteen ja kokeilimme eri kytken-

töjä taajuusmuuttajille, mutta tulokset pysyivät samankaltaisina.  

 

Keskiviikko 

Tein tarkistukset kytkentöihin yleismittarilla mitaten. Yhden taajuusmuuttajan irro-

tus. Tässä kokeilussa irrotus tapahtui vanhalle 201 paikan taajuusmuuttajalle. Kytkin 

sähkönsyötön ja laitoin virrat päälle. Vikavirtasuoja laukesi. Otin syöttökaapelit säh-

kökaapista irti ja aloin etsiä vian syytä.  

Kytkin vanhan taajuusmuuttajan takaisin kiinni ja irrotin toisen uusista. Tein tarvitta-

vat kytkennät. Kytkin virrat päälle ja vikavirtasuoja laukesi.  

Laiton sähköpostia asiasta asiantuntijoille ja ohjaajalleni. Etsin samalla tietoa mahdol-

lisista syistä miksi vikavirtasuoja laukeaa. Tässä vaiheessa minua kehotettiin olemaan 

yhteydessä valmistajaan. Laadin sähköpostin ja lähetin sen ABB:n yhteyshenkilölle. 

Tein vielä yhden varmentavan testauksen taajuusmuuttajilla ja pystyin varmistu-

maan, että kytkennät ovat oikein.  

Aloitimme asiantuntijan kanssa tekemään erilaisia testauksia taajuusmuuttajien ja 

niiden kytkentöjen kanssa. Tarkoituksena oli järjestelmällisesti pois sulkea vuovirto-

jen eri kulkureittejä. Erilaisilla kytkennöillä pystyimme eristämään yhdeksi vian ai-

heuttajaksi kenttäkaapin. Erottamalla kenttäkaapin tehonlähteen saimme kaksi taa-

juusmuuttajaa toimimaan samanaikaisesti. 
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Kytkin kolmannen taajuusmuuttajan paikoilleen ja kytkin virrat päälle. Vikavirtasuoja 

laukesi ja tämä tarkoitti, että ongelma ei ole pelkästään kenttäkaapissa.  

 

Torstai  

Kokeilin eri kytkentöjä yhdellä ja kahdella taajuusmuuttajalla. Pitkien yritysten jäl-

keen sain laitteen käynnistymään yhdellä, mutta en kahdella tai kolmella taajuus-

muuttajalla.  

Usean tunnin testauksen jälkeen pois sulkevia tekijöitä ei löytynyt. Yhdellä taajuus-

muuttajalla sähköt saattavat pysyä päällä, mutta tämän päivän testauksissa se on pä-

tenyt vain vanhaan taajuusmuuttajaan. Eilen virrat sai pysymään myös uudella taa-

juusmuuttajalla.  

Ohjaajan kanssa tultiin siihen tulokseen, että tutkimus ei etene ja pyörii paikoillaan. 

Aloin miettiä erilaista lähestymistä. Kuten esimerkiksi jokaiselle taajuusmuuttajalle 

oma vikavirtasuoja ja oma vikavirtasuoja yksivaiheisille laitteille.  

Perjantai  

Luin eri lähteistä vuotovirroista ja EMC-häiriöistä taajuusmuuttajakäytöissä. Keskus-

telufoorumeilta löytyi aiheesta myös juttua. Siellä ehdotettiin poistamaan EMC-

suodin, koska tämän ollessa kiinni sen aiheuttamat vuotovirrat saattoivat aiheuttaa 

vikavirtasuojan laukeamisen. EMC-suodin voi kasvattaa vuotovirtoja niin suureksi, 

että vikavirtasuojaus laukeaa. 

Varmistin, että moduuli on irti sähköverkosta ja yleismittarilla varmistin, ettei lait-

teessa ollut jännitettä. Poistin taajuusmuuttajista etulevyn. Irrotin rungon alareu-

nassa sijaitsevat EMC-AC- ja EMC-DC-ruuvit. Laitoin suojalevyt paikoilleen. Kytkin mo-

duulin sähköverkkoon ja käynnistin sen. Kaikki taajuusmuuttajat käynnistyivät ja py-

syivät päällä. (ACS880 frames R1 to R11. 2019, 17) 
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Viikkoanalyysi 6 

Ongelmat vikavirtasuojan kanssa ovat olleet erityisen haastavia. Vuotovirrat tai muut 

häiriöt ovat toistuvia, mutta niiden samanlainen toistaminen ei onnistu. Yrittäessä 

pois sulkea ilmiöitä samaan lopputulokseen ei päästy samoilla toimenpiteillä.  

Vian löytyminen on haastavaa, koska häiriöillä on useita kulkeutumisreittejä. Tämä 

johtuu maadoituksen rakenteesta. Ongelman lähteeksi epäilty moottorista lähtöisin 

oleva vuotovirta ei ollut syypää. Kuviossa 8 näkyy kuinka ylimääräisiä vuotovirtoja voi 

lähteä pumpusta (kuviossa moottori) maapotentiaalitasoon. Tämä saatiin pois suljet-

tua irrottamalla moottorit ja toteamalla, että viat jatkuvat.  

 

 

Kuvio 8 Havainnekuva taajuusmuuttajakäytön kytkennästä ja siinä liikkuvista virroista 
(Koponen 2007) 

 

EMC-suotimien aiheuttama vuotovirta osoittautui yhdeksi ongelman lähteeksi.  Elekt-

ronisissa laitteissa olevat EMC-suojat saattavat aiheuttaa korkeitakin vuovirtoja. 
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Tämä selittäisi esiintyneitä ongelmia käynnistyksen ja sammutuksen yhteydessä. 

(Keskusjärjestelmät N.d., 465.) 

 

3.7 Viikko 7 

 

Viikon tavoitteet 

Seitsemännen viikon tavoitteina oli jäähdytysmoduulin taajuusmuuttajien saaminen 

käyttökuntoon, sekä jäähdytysmoduulin toimintakunnon testaaminen ja sähkökaapin 

lämpötilan mittaaminen käytön aikana.  

 

Maanantai  

Varmistin taajuusmuuttajien kytkennät. Tarkistin myös, että niihin oli asennettu van-

hoista taajuusmuuttajista muistiyksiköt. Taajuusmuuttajat olivat linkitetty samaan 

ohjauspaneeliin. Käynnistin laitteiston. Käynnistyksessä ei ollut ongelmia. Ohjauspa-

neelista ei pystynyt kuitenkaan valitsemaan kuin PAB01AP201 taajuusmuuttajan. 

Sammutin laitteiston. Avasin sähkökaapin ja tarkistin Ethernet-kaapelit. Ne olivat oi-

kein kytketty, joten vika ei ollut siellä. Irrotin kaapelit ja kytkin jokaiseen taajuus-

muuttajaan oman ohjauspaneelin. Tarkistin kytkennät ja käynnistin laitteet. Käynnis-

tyksen jälkeen uudet taajuusmuuttajat ilmoittivat virheestä. Laiteoppaan ACS880-01 

taajuusmuuttajat mukaan virhekoodi johtui muistiyksiköistä. Vanhat muistiyksiköt ei-

vät toimi uusissa taajuusmuuttajissa.  

Tutkin aihetta, mutta ABB:n ohjeista ei löytynyt mitään ohjetta tai selvennystä aihee-

seen. Oletuksena siis pystyi päättelemään, että muistiyksiköt eivät toimi uusissa taa-

juusmuuttajissa.  

Asensin uudet muistiyksiköt paikoilleen. Tarkistin kytkennät ja käynnistin laitteet. 

Taajuusmuuttajat käynnistyivät ilman ongelmia. Tein manuaalisesti alkuasetukset toi-

seen uusista taajuusmuuttajista ja laite ilmoitti olevansa käyttövalmis. Yhdistin tieto-

koneen toiseen taajuusmuuttajaan ja käynnistin ABB:n Drive composer ohjelmiston, 
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jolla voi tarkastella parametreja ja tehdä varmuuskopioita. Latasin varmuuskopion 

uuteen taajuusmuuttajaan.  

Virheilmoituksia tuli paljon. Tarkistuksen jälkeen pystyin toteamaan, että moottorin 

parametrit olivat oikein ja taajuusmuuttajan syöttötiedot olivat oikein. Virheet joh-

tuivat varmuuskopiosta. Taajuusmuuttajan vanhassa firmware-versiossa osa tie-

doista ei toimi suoraan kopioimalla uudempaan versioon. 

 

Tiistai  

Testasin laitteiston käynnistymisen. Kokeilin käyttää pumppuja ja PAB01AP201 ja 

PAB01AP203 pyörivät oikein. PAB01AP202 pumpusta kuuluu selkeästi ääni, mutta 

tuuletin ei pyöri.  

Pidin palaverin ohjaajani kanssa, koska hän on perillä energiatekniikan laboratorion 

laitteista. Kävimme läpi tekemiäni havaintoja ja miten niitä kuuluisi tulkita. Sovimme 

tapaamisen myöhemmälle.  

Tein taulukon kaikista parametreistä, joihin on tehty muutoksia ja aloin vertailemaan 

niitä virhe ilmoituksen antamiin parametreihin. Yhtäläisyyksiä ei löytynyt, joten siir-

ryin taajuusmuuttajien pariin ja aloin käydä asetuksia ja parametrejä läpi.  

Sovittu tapaaminen ohjaajani kanssa oli lyhyt, jossa testasimme pumppuja ja poh-

dimme mahdollista vikaa pyörimisessä. Tein muutaman testiajon korkeammilla pyöri-

misnopeuksilla ja sain kaikki pumput toimimaan oikein. Epäilimme korroosion aiheut-

taneen kitkan kasvamista syyksi ongelmalle. 

Kävin kaikki parametrit läpi taajuusmuuttajista. Varmuuskopiointi ei palauttanut pa-

rametrejä oikein PAB01AP202 taajuusmuuttajalle, joten ne oli käytävä manuaalisesti 

läpi. PAB01AP203 taajuusmuuttajaan syötin parametrit manuaalisesti.  
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Sain laitteet käyttövalmiiksi ja testasin niiden toiminnan. Tein havaintoja toiminnasta 

ja totesin laitteiston olevan valmis pitempään testiin.  

 

Keskiviikko 

Edellispäivän testauksissa ei ilmennyt ongelmia, joten kytkin sähköt taajuusmuutta-

jiin ja aloin tehdä valmisteluja mittauksia varten. Asensin Hobo Loggeriin mittausoh-

jelman. Kokeilin ajaa pumppuja ja oli aika aloittaa testaus. Huomasin, että luukkua ei 

voi laittaa kiinni, jos ohjauspaneelit ovat itse taajuusmuuttajissa.  

Muutin kytkennän ohjeiden mukaan toimimaan yhdellä ohjauspaneelilla, joka sijait-

see sähkökaapin ovessa. Taajuusmuuttajat yhdistin Ethernet-kaapeleilla toisiinsa. Tä-

män jälkeen kytkin PAB01AP201 taajuusmuuttajan Ethernet-kaapelilla sähkökaapin 

ovessa olevaan ohjausyksikköön. (ABB industrial drives 121.) 

Aloitin testauksen ja nopeasti huomasin, että en pystynyt ajamaan kuin yhtä pump-

pua kerrallaan. Taajuusmuuttaja vaatii yhteyden ohjauslaitteeseen, jos tämä yhteys 

katkaistaan, taajuusmuuttaja tekee hätäpysäytyksen. Joten pelkästään ovessa ole-

valla ohjausyksiköllä voidaan käyttää yhtä taajuusmuuttajaa kerrallaan.  

Yhdistin moduulin valvomoon kytkemällä Profibus DP:n kuitukaapelin kiinni ja kytke-

mällä sähköt päälle. Yhteys muodostuu valvomoon, mutta ohjaus ei toimi kuten pi-

täisi. Pumppuja ei saa ajettua ja ohjelmisto nollaa pumppujen PAB01AP202 ja -203 

kierrosluvut.  

Sähköjä kytkiessä kenttäkaappi aiheutti erilaisia ongelmia. Aluksi laukesi vikavirta-

suoja. Seuraavalla yrityksellä johdonsuojakatkaisin. Näitä vikoja ei saatu uusittua sa-

malla tapaa uudestaan. Neljällä samanlaisella kytkennällä saatiin kolme erilaista lop-

putulosta.  

Tein lopulta testin kytkemällä jokaiseen taajuusmuuttajaan omat ohjauspaneelit. 

Tässä ongelmana oli, että pumppujen käyntiä ei voi pysäyttää ennen sähkönsyötön 
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katkaisemista. Tein noin tunnin testin, josta en tosin saanut mittaustietoja mittaus-

laitteen toimimattomuuden takia. 

 

Torstai 

Käynnistin laitteiston heti aamusta. Käynnistin vuoron perään jokaisen pumpun ase-

tusarvona 2400 rpm. PAB01AP203 pumpun käynnistyksen yhteydessä vikavirtasuo-

jaus laukesi. Saatuani virrat takaisin moduuliin tutkin virhelokin ja tapahtumalokin. 

Sieltä selvisi, että laukaisun syy oli välipiirin alijännite. Aloin tutkia laiteoppaasta 

mistä tämä voisi johtua. Varsinaista selitystä ei löytynyt. Asetukset olivat oikein tehty 

ja tarkistuksen yhteydessä niistä ei löytynyt virheitä.  

Kokeilin käynnistää pumput uudestaan useamman kerran ja kaikki toimi kuten piti. 

Ensimmäisellä käynnistyksellä käynnistysjärjestys oli AP201, AP202 ja AP203. Toisella 

kerralla AP201, AP203 ja AP202. Kolmannella AP201, AP202 ja AP203, sekä neljän-

nellä AP201, AP202 ja AP203. Mitään vikoja ei ilmennyt. 

Tein Hobo Loggeriin asetukset. Laitoin sen paikoilleen ja käynnistin jälleen manuaali-

sesti paikallisohjauksella taajuusmuuttajat ja pumput. Käynnistin Hobo Loggerin ja 

suljin sähkökaapin oven. Noin tuntia myöhemmin sammutin moduulin ja latasin mit-

tausdatan koneelle.  

Testaus ei sinällään tuonut mitään uutta. Lämmöt nousivat korkeammalle tunnin 

ajon aikana (kuvio 8), kuin pumppausmoduulissa yhdellä taajuusmuuttajalla kolmen 

tunnin ajon aikana (kuvio 6). Tämä oli odotettavaa ottaen huomioon pienemmän tyh-

jän tilan ja useamman lämmön lähteen.  
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Kuvio 9 Hobo Loggerin kaavio testistä 

 

Testaukset pitää tehdä uudestaan ja laajempana, kun valvomosta saadaan prosessin 

ohjaus toimimaan. Kuvio 7 tuloksia, kun vertaa tähän testiin (kuvio 9) voi huomata, 

että kulmakerroin lämmönnousemisessa pienenee huomattavasti nopeammin.  

 

Perjantai  

Ongelmana oli ohjauksen toimimattomuus valvomosta käsin. Lähdin lähestymään on-

gelmaa tutkimalla ohjelmiston offset asetuksia. Parametriasetukset taajuusmuutta-

jista olivat Profibus DP:n osalta oikein. Otin yhteyttä asiantuntijaan, joka on työsken-

nellyt laitteiston kanssa ja pyysin konsultointi apua. Arvelin, että ongelma olisi opin-

näytetyön aiheen ulkopuolella ja siihen ei kannattaisi käyttää paljoa aikaa. 

Asiantuntijan avustuksella saimme eristettyä ongelman taajuusmuuttajiin. Ongelma 

ilmeisesti löytyisi parametreistä. Hän näytti, kuinka ohjaussignaali meni taajuusmuut-

tajalle, mutta feedback tietoa ei tullut takaisin.  

Kävin muutetut parametrit läpi ja tarkistin ne oikeiksi. Tutkin ohjauksen ja kenttä-

väyläsovittimen parametrit. Tein testauksia valvomosta ja ohjauspaneelista. Valvo-

mosta ohjaus ei edelleenkään toiminut.  
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Viikkoanalyysi 7 

Parametrien siirto on mahdollista tehdä valmistajan ohjeiden mukaan siirtämällä 

ZMU-02 muistiyksikkö vanhasta taajuusmuuttajasta uuteen. Taajuusmuuttaja käyn-

nistyksen yhteydessä hakee muistiyksiköstä parametritiedot ja lataa ne itseensä. 

(ACS880-01. Taajuusmuuttajat (0,55…250 kW, 0,75…350 hv). 2017, 149.)  

Tämä ei kuitenkaan onnistunut muistiyksikön mallin muuttumisen takia. Vanhojen 

taajuusmuuttajien muistiyksikkö ZMU-01 ei ole yhteensopiva uusien taajuusmuutta-

jien kanssa. Uusissa laitteissa käytetään ZMU-02 muistiyksikköä, joka on rakenteel-

taan samanlainen, mutta ei yhteensopiva vanhan ZMU-01 muistiyksikön kanssa.  

 

Kuvio 10 Drive composer ohjelmasta havainnekuva 

Taajuusmuuttajan konfigurointi ja ohjelmointi voidaan tehdä ohjauspaneelin, Drive 

Composer ohjelman tai kenttäväyläliitännän kautta. Parametrien avulla määritellään 

taajuusmuuttajan toiminnot. Taajuusmuuttaja tallentaa automaattisesti kaikki 

parametriasetukset pysyväismuistiinsa. Ohjausohjelmisto on kaksiosainen sisältäen 

laiteohjelmiston ja sovellusohjelmiston (kuvio 9). (ACS880-01. Taajuusmuuttajat 

(0,55…250 kW, 0,75…350 hv) 2017, 26-27.) 
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Kuvio 11 Ohjausohjelman toimintakaavio (ACS880-01. Taajuusmuuttajat (0,55…250 
kW, 0,75…350 hv). 2017) 

 

Tässä tapauksessa varmimmaksi tavaksi siirtää parametrit uusiin taajuusmuuttajiin 

oli syöttää ne käsin ohjausyksikköä käyttäen. Drive composer-ohjelman avulla sain 

listan kaikista muutetuista parametreista ja tätä hyödyntäen syötin ne taajuusmuut-

tajaan.  

 

3.8 Viikko 8 

 

Viikon tavoitteet 

Kahdeksannen viikon tavoitteina oli saada taajuusmuuttajien kenttäväyläohjaus toi-

mimaan, lämpötilamittausten tutkiminen pitkässä testiajossa, sekä johtojen mitoitus 

kahdennettuun sähkönsyöttöön. 

 

Maanantai  
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Kävin kaikki parametrit läpi taajuusmuuttajasta. Huomasin tätä tehdessä, että lähtö-

arvot eivät ole samat kuin vanhassa ohjelmistoversiossa. Useat parametrit olivat läh-

tökohtaisesti asetettu uudessa versiossa eri lailla. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki ase-

tukset oli tarkistettava erikseen.  

Käytiin palaveri opettajien ja muiden opinnäytetyötä tekevien kanssa päiväkirjamalli-

sesta opinnäytetyöstä.  Palaverissa käytiin läpi työhön kuuluvaa sisältöä ja sisällys-

luettelon rakennetta.  

Jatkoin taajuusmuuttajien parametrien kanssa. Parametreistä ei löydy poikkeavuuk-

sia, mutta laitteisto ei toimi odotetulla tavalla. En löytänyt selitystä kyseiseen ongel-

maan.  

Kysyin koulun henkilökunnalta koulun sähkösuunnitteluun liittyvistä asioista. Minua 

neuvottiin ottamaan yhteyttä Areen, joka vastaa rakennuksen sähköjärjestelmästä. 

Laitoin heille kyselyn tarvitsemistani tiedoista.  

Tiistai  

Tutkin vielä parametrejä, jotta varmistuisin ulkoisenohjauksen muutoksista. Kaikki oli 

asetettu samalla lailla, kuin vanhassa taajuusmuuttajassa. Ulkoinen ohjaus ei vielä-

kään toiminut.  

Aloin tutkia laitteiston maadoitusjärjestelmää ja EMC:tä. Minua oli jäänyt häiritse-

mään käynnistyksen yhteydessä tapahtuva vikavirtasuojan laukeaminen. Sain laitteis-

ton toimimaan irrottamalla EMC-suotimen. Tämän ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa on-

gelmia TN-S-maadoitusjärjestelmässä.  

Tein uuden testin kauko-ohjauksesta. Parametrit oli tarkistettu, joten testissä yrityk-

senä oli saada pumppu käyntiin. AP202 taajuusmuuttaja ei anna feedback tietoa, jo-

ten pumpun käynnistys ei onnistunut. Taajuusmuuttaja AP201 toimii normaalisti, jo-

ten valvomon ohjelmaan tehtiin muutos, jossa AP201 taajuusmuuttajaa ohjaava off-
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set ohjelmoitiin ohjaamaan AP202 taajuusmuuttajaa. Sama ongelma jatkui ja vielä-

kään ei feedbacktietoa tullut. Tällä pystyttiin varmistamaan, että ongelma ei ole oh-

jelman puolella.  

 

Keskiviikko 

Keräsin standardeista ja käsikirjoista tarvittavia kaavoja ja ohjeita kenttäkaappien 

sähkönsyötön mitoitukseen. Mitoitus on tehty teholähteiden maksimiarvojen poh-

jalta. Korjauskertoimet (k) pitää vielä tarkistaa mittaamalla ympäristön lämpötila ja 

tutkimalla johtotikkailla olevien kaapeleiden määrä ja tyypit. Mittasin lämpötilan la-

boratorion puolelta Hobo Logger-laitteella. Kaapelireittien tiedot pitäisi löytyä tilan 

sähkösuunnittelu dokumenteista, mutta en ole saanut niitä nähtäväkseni. 

Kävin palaverin UPS-laitteita myyvän edustajan kanssa. Keskustelimme erilaisista 

vaihtoehdoista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista.  Saimme sovittua laitteen tek-

nisistä tiedoista ja arvion järjestelmän koosta. Sovittiin, että hän lähettää minulle tar-

jouksen sähköpostiin. 

 

Torstai 

Tein lämpötila testauksen mittausohjeen mukaisesti. Pumput olivat 80 % nopeudella 

käytössä kolmen tunnin ajan. Lämpötilan nousu loiveni selkeästi 32°C jälkeen (kuvio 

12). Se kuitenkin jatkoi nousua, joten päätin kokeilla seuraavana päivänä vielä tes-

tausta.   
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Kuvio 12 Testi 80% nopeudella 

 

Korjasin raportin sisältöä ja tein lisäyksiä teoriapohjaan. Selkeytin päiväkirjamallin ra-

kennetta, jotta siitä tulisi helppolukuisempi. Korjaukset ja muutokset perustuivat alku 

viikolla käydyssä palaverissa keskusteltuihin asioihin.  

 

Perjantai  

Aloitin lämpötilojen testauksen pumppujen maksiminopeutta käyttäen. Tällä testillä 

on tarkoitus tutkia kannattaako lämpötilojen tutkimiseen käyttää enempää aikaa. Jos 

jäähdytys on riittävä tällaisen ajon aikana ei perusopetus käytössä pitäisi tulla ongel-

mia.  
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Kuvio 13 Testi, jossa pumput ovat asetettu pyörimään maksiminopeutta. 

 

Kuviosta 10 näkee, kuinka lämpötilan nousu hiipuu ennen 33°C ja tästä voi päätellä, 

että jäähdytys tähän tarkoitukseen on riittävä. Koteloon tuleva jäähdytysilma on alle 

23°C. Ympäristön lämpötila pysyi usean tunnin ajossa alle 33°C. Taajuusmuuttajia 

pystyy ajamaan täydellä teholla alle 40°C ympäristön lämpötiloissa ja kuormitusvirtaa 

tarvitsee alentaa vasta lämpöjen noustessa yli 40°C. (ABB-teollisuustaajuusmuuttajat 

Ohjelmointiopas 2018, 554.) 

Kuvio 12:sta sininen käyrä, joka kuvaa suhteellista kosteutta nousee hieman ennen 

kello 10. Tämä johtui laboratorion oven avaamisesta ja sen auki jättämisestä. Ympä-

ristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta lämpötilat eivät lähteneet muuttu-

maan poikkeavasti.  

 

Viikkoanalyysi 8 

Minua häiritsi vikavirtasuojan virheellinen laukaisu käynnistyksen ja sammutuksen 

yhteydessä. Virheellinen vikavirtasuojan laukeaminen on vältetty sammutuksen yh-

teydessä suorittamalla sammuttaminen irrottamalla töpseli seinästä. Tutkiessani il-

miötä löysin siihen liittyvän selityksen ja ohjeistuksen kuinka kyseisen ilmiön pystyy 

välttämään.  
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Sähköisten asennusten ja elektronisten laitteiden virtapiirissä voi käynnistyksen ja 

sammutuksen yhteydessä ilmetä korkeita virtapiikkejä. Nämä virtapiikit saattavat ai-

heuttaa vikavirtasuojan laukeamisen. Sähkönsyötön päälle- ja poiskytkemisessä tulisi 

välttää käsin käännettäviä kytkimiä. Vikavirtasuojan kytkintä ei myöskään tulisi käyt-

tää sähkön päälle kytkemisessä. Jotta kytkentäjaksot pysyisivät lyhyinä, suositellaan 

käyttämään kytkimiä, joissa on jousivoimalla tapahtuva kytkentä tai kontaktorilla to-

teutettua kytkentää. (Keskusjärjestelmät N.d. 465.) 

Laboratoriossa on käsin väännettävät kytkimet sähkökaapeissa ja se on yksi mahdolli-

nen ongelmien aiheuttaja. Testatessa nopeaa kytkentää vikavirtasuoja laukesi, jos 

EMC-suotimet olivat kiinni taajuusmuuttajissa.  

Symmetrisessä TN-S-järjestelmässä ACS880 taajuusmuuttajan EMC-suotimia ei tulisi 

irrottaa. (ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat 2018 Laiteopas 80.) Kuitenkin käynnistyk-

sessä olevat ongelmat poistuivat osittain, kun suotimet irrotettiin.  

 

Kuvio 14 Milloin EMC-suodin tulisi irrottaa (ACS880 frames R1 to R11, 2019) 
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Johtimien ja kaapeleiden valinnassa on käytettävä standardin SFS 6000 vaatimuksia. 

Johtimien ja kaapeleiden valmistajan antamia asennus- ja käsittelyohjeita tulee nou-

dattaa asennusta ja valintaa suorittaessa (ST 51.08 2018, 1). Pistorasiasta ryhmäkes-

kukseen menevän kaapelin mitoitus tehdään usean eri kaavan avulla. Tarvitaan pää-

keskusta/ryhmäkeskusta edeltävä impedanssi, joka saadaan kaavalla: 

 

𝑍𝑉 =
𝑐 ∗ 𝑈

√3 ∗ 𝐼𝑘
 

jossa 

ZV = suojalaitetta edeltävä impedanssi (odotan tietoa) 

c = kerroin 0,95 

U = pääjännite 400 V 

Ik = automaattisen poiskytkennän aiheuttava oikosulkuvirta (odotan tietoa) 

 

Johdinten mitoituksessa pitää huomioitava useita eri asioita. Kuormitettavuutta mää-

riteltäessä johdon suurin sallittu lämpötila määrää maksimi kuormituksen. Suurin sal-

littu jatkuva lämpötila ei saa ylittyä, koska se voi aiheuttaa tulipalon. Johdon liian kor-

kea lämpötila myös kiihdyttää eristeaineiden vanhenemista ja näin lyhentää käyt-

töikää. (Tiainen 2018, 224.) 

Johdon kuormitus koostuu kolmesta Quint Power teholähteen ottamasta virrasta. 

Yhden laitteen ilmoitettu virran kulutus on 1,3 A, joten johdon on kestettävä jatkuva 

noin 4 ampeerin virta. 

Pistorasian RK-DP02 R.219 vaadittu katkaisuaika on 0,4 s, jos ehdotettu toteutus säh-

könsyötölle toteutetaan. Suojaus olisi tarkoitus toteuttaa C-tyypin johdonsuojakat-
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kaisimella, jonka nimellisvirta on 10 A. Kyseinen johdonsuojakatkaisija vaatii 50 A oi-

kosulkuvirran. Kaapeli on noin 18 m pitkä ja tyyppiä MMJ 2,5 mm2. Laskemalla mak-

simi johdon pituuden voimme varmistaa suojalaitteen oikean toiminnan. 

Suurin johdonpituus saadaan laskettua kaavalla: 

𝑐 ∗ 𝑈

√3 ∗ 50𝐴
− 𝑍𝑉

2 ∗ 𝑍
 

jossa  

ZV = suojalaitetta edeltävä impedanssi (odotan tietoa) 

c = kerroin 0,95 

U = pääjännite 400 V 

Z = johtimen impedanssi 8,770 Ω/km 

 

Tarkoituksena oli toteuttaa yksinkertainen sähkönsyöttö kenttäkaapeille. Pistorasi-

asta RK-DP02 R.219 lähtisi johto johtotikkaille, joka haarautuisi jokaisen moduulin 

kohdalle. 3-vaihe pistorasioiden viereen tulisi omat 1-vaihe voimapistorasiat. Tämä 

syöttö olisi suojattu C10 johdonsuojakatkaisijalla. 

 

3.9 Viikko 9 

 

Viikon tavoitteet 
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Yhdeksännen viikon tavoitteina oli saada taajuusmuuttaja AP203 toimimaan kenttä-

väyläohjauksella, saada kenttäkaappien sähkönsyöttö mitoitettua ja suunniteltua, 

sekä laskea UPS-järjestelmän mitoitustiedot. 

 

Maanantai  

Aloitin lämmönmittaus testin ja sijoitin tuulettimen kotelon alareunassa olevaan auk-

koon. Tällä varmistin onko tuulettimen sijoituksella näissä olosuhteissa merkitystä. 

Testin tuloksista näki, että sisäänpäin puhaltava tuuletin ahtaan kotelon alakulmassa 

ei ole hyvä ratkaisu. Tämä oli ainoa testi missä kotelon sisälämpötila nousi yli 33°C. 

 

Kuvio 15 Lämpökaavio tuulettimen ollessa kotelon alareunassa puhaltamassa sisään. 

 

Tutkittiin ongelmaa taajuusmuuttajan kauko-ohjauksessa. Valmet DNA:n ohjauksella 

taajuusmuuttajaa ei saanut ohjaamaan pumppua. Ongelmaksi osoittautui kenttä-

väyläkaapelin liitin. Profibus-liittimissä on väylän päätevastus, joka pysäyttää signaa-

lin siihen liittimeen. Tällaisen liittimen vastuksen saa kytkimestä asetettua päälle ja 

pois. Päätevastukset olivat asetettu vääriin asentoihin.  

Jatkoin raportin kirjoittamista ja kenttäväylään liittyvää materiaalin keräämistä. 
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Tiistai  

Vaihdoin sähkökaapin jäähdyttimen takaisin ylös. Siistin kaapelit kaapelikouruihin ja 

testasin jäähdytysmoduulin toiminnan ja varmistin, että moduuli on käyttövalmiina 

esittelyä varten. Tiloihin oli tulossa vieraita ja tarkoituksena oli esitellä laitteistoa. 

Muutin raportin rakennetta selkeämmäksi ja jatkoin raportin kirjoittamista.  

Vein vanhan taajuusmuuttajan sähkölaboratorioon, jossa se kytkettiin aluksi vikavir-

tasuojaamattomaan 3-vaiheiseen sähkönsyöttöön. Testasin taajuusmuuttajan toi-

minnan kytkemällä sähköt ja taajuusmuuttaja käynnistyi normaalisti. Tein uuden kyt-

kennän vikavirtasuojattuun sähkönsyöttöön ja testasin toiminnan. Taajuusmuuttaja 

käynnistyi normaalisti. Sammutuksen yhteydessä vikavirtasuoja laukesi. Tällä testillä 

pystyin todistamaan, että taajuusmuuttajat olivat toimintakuntoisia ja vika oli muu-

alla, kuten uusien taajuusmuuttajien kanssa oli jo todettu.  

 

Keskiviikko  

Lähetin Arelle uuden kyselyn tarvitsemistani tiedoista koskien kahdennettua sähkön-

syöttöä ja sen johdinten mitoitusta.  

Ilmoitin toimeksiantajalle saaduista tuloksista ja kehitys ehdotuksista. Lähetin myös 

ohjaajalleni palaveripyynnön, jotta voisimme keskustella työni sisällöstä ja raken-

teesta.  

Sain tarjouksen UPS-järjestelmästä. Varsinaista mitoitusta ei tarvinnut tehdä, koska 

kyseinen laite on suunniteltu kenttäkaappia syöttävän tehonlähteen mukaan. Laite 

on kooltaan riittävän pieni ja se olisi mahdollista sijoittaa painevesimoduulin sähkö-

kaappiin. Kävin tarjouksen läpi ja lähetin siitä tiedot eteenpäin. 

 

Torstai  

Sain asiantuntija apua valvomo-ohjauksen kanssa. Tutkimme offset asetuksia ja kent-

täväylä osoitteita. Koska AP203 taajuusmuuttajaa ei pystynyt ohjaamaan valvomosta 
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kokeilimme yhdistää sen suoraan Profibus-väylään. Saimme ohjattua tällä kytken-

nällä taajuusmuuttajaa. Kävin läpi kytkennät ja AP202 taajuusmuuttajan oleva RS485-

littimen päätevastus oli väärässä asennossa. 

Pidimme palaverin ohjaajien kanssa tutkimuksen sisältämistä asioista ja kuinka niistä 

kirjoittaa raporttiin. Keskustelimme myös raportin rakenteesta. 

Muokkasin raporttia selkeämmäksi viikko kohtaisten tavoitteiden siirtämisellä viikon 

alkuun. Alun perin tämä oli sisällytetty viikkoanalyysiin. 

 

Perjantai  

Raportin päiväkirjaosuuden rakenteen muuttaminen osoittautui työlääksi ja aikaa 

vieväksi prosessiksi. Viikko kohtaiset analyysit oli kirjoitettava uudestaan ja iso osa 

päivittäisistä merkinnöistä piti kirjoittaa uusiksi.  

Kävin ohjaajan kanssa palaverin työn sisällöstä ja rakenteesta. Tietoperustaan sisälty-

vät asiat ja viikkoanalyysien tyyli mietitytti.  

Sain Arelta viestin, jossa he antoivat minulle suunnittelutoimiston yhteystiedot. Ky-

seinen suunnittelutoimisto oli Aren mukaan tehnyt energiatekniikan laboratorion 

sähkösuunnittelun. 

 

Viikkoanalyysi 

Kenttäväylä toteutuksena jäähdytysmoduulissa käytetään standartoitua Profibus DP-

kenttäväylää. Profibus on yleisesti prosessiautomaatiossa käytetty kenttäväylä stan-

dardi. Tiedonsiirto tapahtuu kierretyllä parikaapelilla tai valokuidulla ja järjestelmään 

voi olla kytkettynä samanaikaisesti 126 laitetta. (Gribanov 2015, 12-13.)  
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Kolme taajuusmuuttajaa oli kytketty lineaarisesti ja parikaapelin liittimissä (ks. liite 

7.) olevat päätevastukset olivat väärässä asennossa. Tästä syystä valvomosta käsin 

ohjaaminen ei onnistunut.  

 

Kuvio 16 UPS QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 

 

Kuvio 15 oleva UPS-järjestelmä yhdistettynä energiavarastoon (ks. liite 8.) olisi tässä 

toimintaympäristössä erinomainen vaihtoehto. Sen pieni koko mahdollistaa sijoitta-

misen painevesimoduulin sähkökaappiin. Tällä tavoin se olisi tehonlähteen välittö-

mässä läheisyydessä ja tämä parantaa kokonaisuuden hyötysuhdetta (ST 52.35.01 

UPS-laitteet ja -järjestelmät, 2010).  

 



58 

 

3.10 Viikko 10 

 

Viikon tavoitteet 

Viimeisen viikon tavoitteena oli mitata virrankulutus painevesimoduulin kenttä-

kaapissa ja sen avulla tehdä laskelmat varakäyntiajasta, myös toteuttaa johtojen mi-

toitus, mikäli saisin tarvittavat tiedot. 

 

Maanantai  

Aloin käydä keräämääni materiaalia läpi ja tarkistin kirjoituksia ja niiden oikeelli-

suutta. Tarkistin myös, että kaavat ja tekniset tiedot olisivat paikkaansa pitäviä.  

Kävin sähköpostineuvottelun raportin ja lähdemerkintöjen oikeaoppisesta muotoi-

lusta. Varsinkin eri manuaalien muotoilu tuotti ongelmia. Tämän neuvottelun poh-

jalta pystyin tekemään tarvittavia korjauksia merkintöihin. 

 

Tiistai 

Tein testausajoa painevesimoduuliin ja kokeilin oskilloskoopin toimintoja. Testasin 

virranmittausta, mutta en saanut luotettavia mittaustuloksia. Pyysin asiantuntijalta 

apua, koska kyseinen oskilloskooppi ei ollut täysin tuttu ja mittaustulosten tarkkuus 

ei ollut riittävä. 

Jatkoin raportin parissa työskentelyä. 

 

Keskiviikko 

Pystyimme asiantuntijan kanssa toteamaan testatessa, että oskilloskoopin mittaus-

pää ei ollut riittävän tarkka kyseiseen mittaukseen. Hankin paikalle virranmittauk-

seen tarkoitetun pihtimittarin ja tämän avulla sain mitattua Quint power -teholäh-

teen syöttämän virran kenttäkaapille. 
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Aloitin UPS-järjestelmän teoreettista toiminta-aikaa tarkastelevat laskut, jotta voisin 

tehdä kehitys/hankinta ehdotuksen toimeksiantajalle.  

Selvitin jäähdytysmoduulin kenttäkaapin johdotuksia. Huomasin, että siellä oli paljon 

johdoista päitä näkyvillä. Kävin kaikki johtimet läpi ja teippasin niiden viimeistelemät-

tömät päät.  

 

Torstai 

Sain vihdoin yhteyden suunnittelutoimistoon, jonne minut oli ohjattu etsiessäni tar-

vittavia tietoja ryhmäkeskusta koskien. Suunnittelussa mukana ollut henkilö ilmoitti, 

että heillä ei ole näitä tietoja. Sain kumminkin osa kuvia suunnittelusta ja neuvoja, 

kuinka asiaa voisi tutkia. 

Lisäsin laskukaavoja raporttiin puuttuvista tiedoista huolimatta. Tarkoituksena saada 

teoriapuoli valmiiksi. Varsinaiset tulokset voivat muuttua pelkiksi ehdotuksiksi.  

Suunnittelutoimistosta tuli vielä uusi sähköposti, jossa minua ohjattiin ottamaan yh-

teyttä tiettyihin henkilöihin, joilla pitäisi olla asiasta tietoa. Sähköpostissa oli myös 

osakuva sähkösuunnittelusta. Laitoin kyselyä menemään kyseisille henkilöille. 

 

Perjantai 

Kyselyt eivät tuottaneet tulosta ja henkilöt, joihin olin yhteydessä, eivät tienneet säh-

kösuunnitteluun liittyvistä kuvista tai muustakaan asiaan liittyvästä. Joten mitoitusta 

ei pysty jatkamaan.  

Tarkistin jäähdytysmoduulin kytkennät ja asennukset. Varmistin, että kaikki toimii. 

Keräsin työkalut ja muut lainaamani laitteet ja palautin ne oikeisiin paikkoihin.  
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Viikkoanalyysi 

Suunnittelutoimisto, josta piti saada puuttuvat tiedot mitoittamiseen vastasi minulle 

vihdoin. Heillä ei ollut vastuuta kyseisen tilan suunnittelusta, eivätkä he pystyneet 

asiassa enempää auttamaan. Johtojen mitoitus kahdennettuun sähkönsyöttöön ei 

tästä syystä onnistunut. Keräsin mitoitusta varten tarvittavat kaavat tähän työhön.  

Saimme mitattua jatkuvaksi virran kulutukseksi hieman alle 0,7 A. Hetkellinen virran 

kulutus oli 0,9 A koko luokkaa. Vaikka virran kulutus nousisi tulevaisuudessa noin 30 

% kenttäkaapin laitteilla, niin teoriassa UPS-järjestelmän pitäisi pystyä noin yhden 

tunnin varakäyntiaikaan. Kenttäkaapin oman sähkönsyötön johdonsuojakatkaisija 

vaatii 50 A virran laukaisuun. UPS-järjestelmän ilmoitettu oikosulkuvirta, sekä akku 

käytöllä, että verkkovirrassa on 60 A. Tämä yhdistelmä siis toimisi oikein yhdessä.  

Opinnäytetyön tutkimusaika ja päiväkirjan kirjoittamisvaihe päättyi.  

 

4 Tulokset 

Opinnäytetyössä tarkoituksena oli energiatekniikan laboratorion laitteiston kehitys ja 

huolto. Opinnäytetyö tehtiin pilottihankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoululle ja 

siinä oli tarkoitus tutkia päiväkirjamallisen opinnäytetyön tekemistä tekniikan alalle. 

Jäähdytysmoduulin toimintakuntoon saaminen muodostui isoimmaksi yksittäiseksi 

tehtäväksi. Tämä johtui yllättävistä ongelmista vuotovirtojen ja vikavirtasuojan 

kanssa. Muita kohteita oli UPS-järjestelmän ja sähkönsyötön kahdentamisen suunnit-

telu. Tietoa aiheista löytyi paljon ja tämä aiheutti ongelmia hyödyllisen aineiston ra-

jaamisessa. Onnistuin keräämään tarpeelliset tiedot johtimien mitoitukseen ja teo-

riaa jäähdytysmoduulissa vastaan tulleisiin ongelmiin. Jäähdytysmoduulin sain täy-

teen toimintakuntoon ja pystyin varmistamaan, että sähkökaapin lämpötila pysyy riit-

tävän alhaisena pitemmässäkin käytössä. Tein myös ohjeistuksen parametrien siir-

toon, kun kyseinen operaatio pitää tehdä vanhan Firmware-version taajuusmuutta-

jasta uutta firmawarea käyttävään taajuusmuuttajaan.  Sain tehtyä useita kehityseh-
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dotuksia, kuten UPS-järjestelmän, joka toimisi halutulla tavalla ja olisi edullinen to-

teuttaa, sekä ehdotuksen omasta sähkönsyötöstä kenttäkaapeille. Pienempinä ehdo-

tuksina oli moduulien käynnistystavan muuttaminen, erillisen EMC-suotimen han-

kinta sekä kenttäkaappien johdotuksen uusiminen.  

Opinnäytetyössä oli useita tavoitteita ja saamani tulokset ovat perusteltuja ja tieto-

perusta tukee niitä. Tavoitteena oli myös tutkia päiväkirjamallisen raportin soveltu-

vuutta teknisen alan tutkimukseen. Tämän kaltaiseen työhön päiväkirjamalli sopii hy-

vin. Tutkimuksen kohteita oli useita ja uutta tekemistä tuli jatkuvasti. Perinteinen 

yhtä aihetta koskeva opinnäytetyö voisi olla erityisen haastavaa toteuttaa tällä tapaa.  

 

5 Pohdinta 

Opinnäytetyö oli laaja ja haastava. Mielestäni onnistuin kehitys- ja toimintatutkimuk-

sessa hyvin. Tutkimusten tuloksena jäähdytysmoduuli toimii ja kehitysehdotusten 

avulla sen toimintavarmuutta pystytään lisäämään. Sain testaamalla ja mittaamalla 

varmistettua, että lämpötilat pysyvät alhaisina ja sähkökaappien jäähdytykseen ei 

tarvitse puuttua. Kehitysehdotus laitteiston päälle ja pois kytkennästä kontaktoreilla 

tai jousivoimaisella kytkimellä poistaisi virheellisen vikavirtasuojien laukeamisen.  Ke-

hitysehdotus UPS-järjestelmästä vastaa toimeksiantajan toiveita ja loin kontaktin lait-

teen myyjään ja sain siitä myös tarjouksen. Yksi itselleni asettama päätavoite oli 

saada moduulien perustoiminnat kuntoon ja tässä mielestäni onnistuin hyvin. Jääh-

dytysmoduuli ei ollut käytössä työni alkaessa. Sain sen täyteen toimintaan. Painevesi-

moduulista sain laitekohtaiset osoitteet korjattua ja valvomosta nyt pystyy seuraa-

maan oikeita mittaus tuloksia. 

Päiväkirjamallinen opinnäytetyö oli minulle uusi tuttavuus. Koska opinnäytetyöni oli 

erilaisten työkohteiden tutkiminen ja kehitys onnistuin valjastamaan sen hyvin käyt-

tööni. Viikkokohtaisten tavoitteiden asettaminen oli suurin ongelma, koska viikon ai-

kana saattoi tulla uusia kohteita tai jokin työn alla ollut tehtävä keskeytyi varaosien 
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tai esim. mittauslaitteiden puuttumisen takia. Tutkimus kohteet sain mielestäni rajat-

tua hyvin, mutta tästä huolimatta opinnäytetyöstä tuli mielestäni liian pitkä. Monen 

eri kohteen selittäminen ja 10 viikon ajalta päiväkirjan pitäminen paisuttivat työtä.  

Jatkokehityksenä työlleni voisi mielestäni olla sopivien kontaktorien hankinta moduu-

lien käynnistämiseen ja erillisten EMC-suotimien hankinta taajuusmuuttajien ja säh-

könsyötön välille. 
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