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1 JOHDANTO 

 

Teollisuusympäristöissä on käytössä valtava määrä vaihtosähkömoottoreita. Osaa näistä mootto-

reista ohjataan taajuusmuuttajalla, jos halutaan saavuttaa esimerkiksi halutun mukainen pyörimisno-

peus, rampitus ylös- ja alasajossa sekä säästää käyttökoneita ylimääräiseltä rasitukselta. Taajuus-

muuttajissa on kuluvia osia, joten niitä tulee huoltaa tietyin aikavälein, jolloin parannetaan käynti-

varmuutta ja jotta pystyttäisiin välttymään turhilta laiterikoilta. 

  

Opinnäytetyö tehdään Efora Oy:lle, joka vastaa Stora Enson prosessin kunnossapidosta. Opinnäyte-

työn tavoitteena on päivittää Imatran Stora Enson päällystystehtaan PE3- ja PE5-linjojen käytössä 

olevien taajuusmuuttajien ennakkohuoltosuunnitelmat SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. Ennakko-

huoltojen suunnitteluun kuuluu käytössä olevien taajuusmuuttajien taajuusmuuttajien kartoitus, va-

raosien selvitys, huolto-ohjeiden teko sekä dokumentointi.  

 

Taajuusmuuttajien ennakkohuoltosuunnitelmien kehitys on ajankohtaista, sillä suuressa osassa 

suunnitelmista on puutteita ja osa puuttuu kokonaan. Ennakkohuoltosuunnitelmat tehdään Stora 

Enson käyttämään SAP-toiminnanohjausjärjestelmään.  
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Yritysesittely 

 

EFORA OY 

 

Efora Oy on Stora Enson tytäryhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden kunnossapito- sekä suunnitte-

lupalveluihin. Yhtiö on perustettu vuonna 2009, ja se toimii yhdeksällä eri paikkakunnalla. Toimipis-

teet sijaitsevat Heinolassa, Helsingissä, Honkalahdella, Imatralla, Kemissä, Kotkassa, Oulussa, Uima-

harjussa sekä Varkaudessa. Efora työllistää noin 900 kunnossapito- ja engineering-alojen ammatti-

laista. Vuonna 2019 liikevaihto oli 208 miljoonaa euroa. (Efora Oy) 

 

STORA ENSO 

 

Stora Enso -yhtiö perustettiin yhdistämällä suomalainen Enso Oyj ja ruotsalainen Stora Kopparbergs-

lags Aktiebolag vuonna 1998. Stora Enso on puutuote-, pakkaus-, biomateriaali-, ja paperiteollisuu-

den tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yhtiö työllistää noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. 

Vuonna 2019 liikevaihto yhtiöllä oli 10,1 miljardia ja liiketulos 1 miljardia euroa. (Stora Enso)  
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2 KUNNOSSAPITO 

 

Koneiden ja prosessien tuotantomäärä ja tehokkuus riippuvat teknisestä suorituskyvystä, käyttövar-

muudesta, ja koneen tehokkaasta käytöstä. Näiden potentiaali voidaan maksimoida onnistuneella 

kunnossapidolla. (Järviö, 2007, s. 35) 

 

Hyvin suunnitellun ja toteutetun kunnossapidon taloudellinen merkitys on suuri, vaikka sen määritte-

lemiseksi ei ole selkeää tilastointia. Kunnossapidon taloudellista merkitystä on tosin hankala tilas-

toida, sillä kunnossapito on läsnä koko ajan tuotannon käydessä. (Mikkonen, 2009, s. 37) 

 

Kunnossapidon terminologia poikkeaa hieman eri standardien välillä, joten tässä kappaleessa käyte-

tään PSK-standardin mukaista terminologiaa.   

 

Kunnossapidon päätavoitteena on ehkäistä laiterikoista aiheutuvat prosessin pysähtymiset ja tuotan-

non häiriöt, sekä laiterikkojen tullessa kunnostaa laitteet takaisin käyttökuntoon. Standardissa PSK 

6201 kunnossapito määritellään seuraavasti: ’’Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollis-

ten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde 

tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson 

aikana.’’ (PSK 6201, 2011) 

  

Kunnossapitotyöt voidaan jakaa standardin PSK 7501 mukaan karkeasti kahteen eri lajiryhmään: 

Suunniteltu kunnossapito ja häiriökorjaukset. Kuvassa 1 on esitetty kunnossapitolajit kaaviossa stan-

dardin PSK7501 mukaisesti: Ylemmässä haarassa suunnitellun kunnossapidon muodot ja alemmassa 

haarassa häiriökorjauksen muodot. Suunniteltu kunnossapito sisältää seuraavat käsitteet: Korjaava 

eli kunnostaminen, ehkäisevä, ennakoiva, sekä parantava kunnossapito. Käsite ’’ehkäisevä kunnos-

sapito’’ pitää sisällään jaksotetun kunnossapidon, kunnonvalvonnan sekä kuntoon perustuvan kun-

nossapidon. Häiriökorjauksiin kuuluvat välittömät ja siirretyt häiriökorjaukset. (Mikkonen, 2009, s. 

96)  
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KUVA 1. Kunnossapitolajit PSK7501 (Mikkonen, 2009, s. 96 mallin mukaisesti)  

 

2.1 Ehkäisevä kunnossapito ja ennakkohuolto 

 

Ehkäisevän kunnossapidon päätavoite on minimoida vikaantumisen todennäköisyys sekä pitää lait-

teiden toimintakyky vaaditulla tasolla. Ehkäisevä kunnossapito voidaan jaotella karkeasti kahteen 

alaryhmään: jaksotettuun kunnossapitoon ja kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. (Järviö, 2007, s. 

50) 

 

Jaksotetulla kunnossapidolla tarkoitetaan laitteiden ja kohteiden määräaikaishuoltoja suunnitelluissa 

sykleissä, esimerkiksi energiakäytön, käytettyjen tuntien tai tietyn ajanjakson mukaisesti. Laitteiden 

ja kohteiden sen hetkinen kunto ei vaikuta määräaikaishuoltojen tekemiseen. (Mikkonen, 2009, s. 

97) 

 

Kuntoon perustuvalla kunnossapidolla tarkoitetaan ehkäisevää kunnossapitoa, joissa tarkkaillaan 

kohteen suorituskykyä ja kuntoa. Mikäli suorituskyvyn heikkenemistä havaitaan, riippuen kohteen 

kriittisyydestä, kohde korjataan välittömästi tai laitetaan korjauslistalle myöhemmin korjattavaksi. 

(Järviö, 2007, s. 52)  

 

Kunnonvalvonnalla tarkoitetaan kohteen reaaliaikaisen toimintakunnon seuraamista ja sen kehitty-

mistä. Kunnonvalvonta voidaan toteuttaa aistinvaraisilla tarkastuksilla, mittalaitteilla, sekä ympäri-

vuorokautisella valvonnalla. Tulosten analysoinnista saadaan tietoja korjaavan ja ehkäisevän kun-

nossapidon suunnitteluun (Mikkonen, 2009, s. 97). Kunnonvalvonnan etuina on ajoissa havaitut ko-

neiden kunnossa tapahtuneet muutokset, jonka avulla kunnossapitotöiden suunnittelu voidaan aloit-

taa varhaisessa vaiheessa ja välttää mahdolliset kunnonvalvonnan piiriin kuuluvien koneiden häi-

riöpysähdykset (Mikkonen, 2009, s. 119). 
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2.2 Korjaava kunnossapito 

 

Korjaava kunnossapito tarkoittaa hajonneen tai vikaantuneen laitteen palauttamista käyttökuntoon. 

Seuraamalla korjattujen laitteiden vikaantumisvälejä voidaan määrittää sen tehokkaan käytön elin-

aika, jonka mukaan laitteelle voidaan tehdä ennakoivan kunnossapidon toimia. Korjaavan kunnossa-

pidon toimia ovat: Vian määritys, tunnistaminen, paikallistaminen, korjaus, väliaikainen korjaus sekä 

toimintakuntoon palautus. (Järviö, 2007, s. 49) 

 
2.3 Parantava kunnossapito 

 

Parantavalla kunnossapidolla tarkoitetaan laitteen luotettavuuden ja kunnossapidettävyyden paran-

tamista laitteen rakennetta tai toimintoja muuttamalla (Mikkonen, 2009, s. 97). Kunnossapitomene-

telmä on jaettavissa kolmeen eri pääryhmään: 

 

1. Kohteeseen päivitetään alkuperäisiä uudempia komponentteja ja osia, jotka eivät kuitenkaan 

vaikuta varsinaisesti kohteen suorituskykyyn.  

 

2. Kohdetta kehitetään uudelleensuunnittelulla ja korjaavilla toimenpiteillä luotettavuuden paranta-

miseksi, mutta tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa kohteen suorituskykyä. 

 

3. Modernisoidaan kohde, eli pyritään parantamaan sen suorituskykyä. Modernisaatiolla usein uu-

distetaan koko valmistusprosessi. Esimerkiksi jos vanhentunut kartonkikone ei enää pysty kilpai-

lukykyisesti valmistamaan kartonkia, on taloudellisesti kannattavampaa tehdä koneeseen muu-

toksia eli uudistaa sitä, kuin ostaa uusi tilalle. (Järviö, 2007, s. 51)  
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3 KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ 

 

Yrityksillä on käytössä erilaisia kunnossapitojärjestelmiä materiaalin hallintaan sekä kunnossapidon 

toiminnanohjausta varten. Kunnossapitojärjestelmiä on toteutettu monin eri tavoin, ja järjestelmä 

voi olla osana tuotantolaitoksen käyttämää toiminnanohjausjärjestelmää. Kunnossapitojärjestelmä 

on esimerkiksi teollisuuden aloilla ympärivuorokautisessa käytössä. 

 

Kunnossapitojärjestelmiin on saatavilla useita eri ominaisuuksia käyttötarpeen ja -kohteen mukaan, 

mutta tärkeimmät ominaisuudet ovat usein samoja. Kuvassa 2 esitetään yksi mahdollinen toteutus 

kunnossapitojärjestelmän sisältämistä toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista. (Mikkonen, 2009, s. 

116) 

 

 

KUVA 2. Mahdollisia kunnossapitojärjestelmän ominaisuuksia (Mikkonen, 2009, s. 116)  

 

Kunnossapitojärjestelmän sisältämiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi laitekortisto, päiväkirjat, kun-

nossapitotöiden ohjaus, materiaalien ohjaus, kustannuslaskenta (Mikkonen, 2009, s. 116). 

 

3.1 Laitekortisto 

 

Laitekortisto on yksi merkittävimpiä ominaisuuksia kunnossapitojärjestelmässä. Tuotantoprosessien 

koneiden toimintopaikat, laitepaikat, laitteet sekä varaosat jaetaan omiin kortteihin. Esimerkiksi toi-

mintopaikan tiedot kirjataan toimintopaikkakortteihin, laitepaikat laitekortteihin ja niin edelleen. Kai-

kista näistä korteista muodostetaan kortistossa hierarkia, mistä saadaan avattua koneiden ja laittei-

den keskinäiset yhteydet varaosineen. Lisäksi toimintopaikkojen alle pystytään usein tallentamaan 

kohteiden asiakirjat. (Mikkonen, 2009, s. 117) 
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3.2 Päiväkirjat 

 

Tuotannon ja kunnossapidon tapahtumat kirjataan ylös ns. päiväkirjoihin. Esimerkiksi laitteisiin tul-

leet viat ja korjaustoimenpiteet voidaan kirjata ylös kunnossapitojärjestelmään, jotta laitteen vikaan-

tumishistoriaa voidaan selata ja seurata pidemmältä ajalta. Tällä menetelmällä jokainen tuotantolai-

toksen henkilö, kenellä on pääsy kunnossapitojärjestelmään, pääsee seuraamaan laitteiden vikaan-

tumishistoriaa ja tehtyjä toimenpiteitä laitteiden korjausta varten. (Mikkonen, 2009, s. 116) 

 

3.3 Kunnossapitotöiden ohjaus 

 

Työtilaukset ja vikaantumisilmoitukset kirjataan kunnossapitojärjestelmään, jota kautta tuotantolai-

toksen kunnossapitohenkilökunta aloittaa korjaavat toimenpiteet. Järjestelmään tehdään myös en-

nakkohuoltosuunnitelmat, jotka jaksotetaan tietyin aikavälein tehtäviksi ennakkohuoltotöiksi. Seisok-

kitöiden suunnittelu ja kirjaus tapahtuu myös kunnossapitojärjestelmän kautta. Seisokkitöiden suun-

nitteluun hyödynnetään kunnossapitojärjestelmästä löytyviä avoimia työtilauksia ja valmiita ennak-

kohuoltoja, joita ei voi tehdä tuotannon käydessä. (Mikkonen, 2009, s. 117) 

 

3.4 Materiaalin ohjaus 

 

Kunnossapitojärjestelmästä löytyy laitoksen käyttämät varastot sekä järjestelmään kirjatut varaosat. 

Varaosat on liitetty usein laitekortin alle, jotka voidaan nimetä esimerkiksi varastonimikenumeroin. 

Tämän avulla kunnossapitojärjestelmästä pystyy etsimään tarvittavia varaosia, varaamaan varaosat 

tuotantolaitoksen omasta varastosta, tai tarvittaessa tilaamaan varaosat mahdollisilta laitetoimitta-

jilta/jälleenmyyjältä. Osto- ja varastotapahtumat menevät usein ostojärjestelmän kautta, jonka 

avulla ostohenkilöstö vastaa hankinnoista ja kirjaa kaikki varasto- ja ostotapahtumat järjestelmään. 

(Mikkonen, 2009, s. 118) 

 

3.5 Kustannuslaskenta 

 

Kunnossapitojärjestelmään kirjataan ylös kaikki kustannukset mitä on syntynyt kunnossapitotöiden 

takia. Tämä helpottaa kustannusten ja budjetin seuraamista, jonka avulla pystytään miettimään tu-

levien töiden kustannuksellisia seikkoja. Kirjattuja kustannuksia voivat olla esimerkiksi materiaali- ja 

työtuntikustannukset, sekä ulkopuolisen työvoiman tekemät kunnossapitotyökustannukset. 

(Mikkonen, 2009, s. 118) 
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4 TAAJUUSMUUTTAJA 

 

Taajuusmuuttaja on moottorin ohjain, jonka käyttötarkoituksena on ohjata vaihtovirtamoottoria sen 

tehonsyötön jännitettä ja taajuutta muuttamalla, eli säätää moottorin nopeutta portaattomasti halut-

tuun nopeuteen. Taajuusmuuttajalla pystyy myös säätämään moottorin ramppeja sen ylös- ja alas-

ajossa. Kyseisillä menetelmillä pystytään esimerkiksi pienentämään käynnistysvirtoja sekä säästä-

mään käyttökoneita mekaaniselta rasitukselta. (Danfoss Oy Ab) 

 

4.1 Taajuusmuuttajan rakenne 

 

Taajuusmuuttaja koostuu neljästä eri osasta; Tasasuuntaajasta, välipiiristä, vaihtosuuntaajasta ja 

ohjaus-/säätöpiiristä. Yleisimmin käytetyt puolijohteet taajuusmuuttajassa on diodit, IGBT-transisto-

rit, tyristorit ja GTO-tyristorit. Välipiirissä sähkön suodattimena käytetään kuristimia ja kondensaatto-

reita. (SähköNet, 2009) 

 

 

KUVA 3. Välipiirillinen taajuusmuuttaja (ABB, 2001)  
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4.2 Tasasuuntaaja 

 

Tasasuuntaajan tarkoitus on muuttaa taajuusmuuttajaan tuleva kolmivaiheinen vaihtojännite tasa-

jännitteeksi. Tämä voidaan toteuttaa käyttäen tyristoreja, diodeja, IGBT-transistoreja sekä näiden 

yhdistelmiä käyttäen. Komponenttien valintaan vaikuttaa taajuusmuuttajan käyttökohde, eli halu-

taanko tehoa syöttää ainoastaan moottorille, vai myös takaisin verkkoon. 

 

Yleisimmin käytetty tasasuuntaaja toteutetaan käyttäen diodisiltaa. Kuvassa 4 esiintyy 6-pulssinen 

dioditasasuuntaaja. Tasasuuntaajaan tuleva vaihtojännite menee välipiiriin aina yhden diodiparin yli 

kerrallaan, jolloin syntyy sykkivä tasajännite. Kuvassa 5 implikoidaan välipiirille menevää tasattua 

jännitettä mustalla värillä.  

 

KUVA 4. 6-pulssinen diodisilta (Savonia amk) 

 

 
KUVA 5. Tasasuunnattu jännite (EE Publisher, 2015) 
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4.3 Välipiiri 

 

Välipiirin tehtävä on suodattaa tasasuunnatun jännitteen mahdolliset yliaallot hyödyntäen tasoitus-

kuristinta, kondensaattoria tai näiden yhdistelmää (SähköNet, 2009). Välipiirin toteuttamiseen on 

kolme eri tapaa riippuen tasa- ja vaihtosuuntaajatyypeistä. 

 

Ohjatun tasasuuntaajan kanssa voidaan käyttää tasavirtavälipiiriä, joka toteutetaan suuren kuristi-

men avulla. Kuristimen tehtävänä on muuttaa tasasuunnattu jännite muuttuvaksi tasavirraksi. 

(Leskelä, 2014, s. 13) 

 

Vakio- tai muuttuvajännitteinen välipiiri toteutetaan kuvan 6 mukaisella LC-suodattimella, jossa käy-

tetään kuristinta ja kondensaattoria. Tätä yhdistelmää voidaan käyttää ohjatussa sekä ohjaamatto-

massa tasasuuntaajassa. LC-suodatin tasaa tasasuuntaajalta tulevan sykkivän tasajännitteen. Vakio- 

tai muuttuvajännitteistä välipiiriä voidaan käyttää sekä ohjatun että ohjaamattoman tasasuuntaajan 

kanssa. (Leskelä, 2014, s. 14) 

 

Muuttuvajännitteinen välipiiri toteutetaan muuten samalla tavalla kuin vakio- tai muuttuvajännittei-

nen välipiiri, mutta LC-suodattimen eteen sijoitetaan kuvan 7 mukaisesti Step-down hakkuri. Hakku-

rilla voidaan säätää välipiirin jännitettä nollasta antojännitteen maksimiin. (Leskelä, 2014, s. 14) 

 

Taajuusmuuttajan välipiirin tarkoitus on myös toimia energiavarastona. Välipiiristä saadaan taajuus-

muuttajan ohjauspiirin tarvitsema käyttöjännite. Energia voidaan varastoida käyttäen elektrolyytti-

kondensaattoria. 
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KUVA 6. Esimerkki LC-suodattimella toteutetusta jännitevälipiiristä 

 

 
KUVA 7. Esimerkki muuttuvasta jännitevälipiiristä (Leskelä, 2014, s. 15) 
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4.4 Vaihtosuuntaaja 

 

Vaihtosuuntaajan tarkoitus on muuttaa tasajännite takaisin taajuusmuuttajalla ohjattavan vaihtosäh-

kömoottorin tarvitsemaksi vaihtojännitteeksi. Halutun jännitteen ja taajuuden saavuttamiseen käyte-

tään vaihtosuuntaussillassa yleisesti PMW, eli pulssileveysmodulointitekniikkaa (Pulse Width Modula-

tion). Tämä voidaan toteuttaa transistorien tai tyristorien avulla. (SähköNet, 2009)  

 

 

KUVA 8. Transistoreilla toteutettu vaihtosuuntaaja (SähköNet, 2009) 

 

4.5 Ohjaus- ja säätöpiiri 

 

Ohjaus- ja säätöpiirin tarkoitus on ohjata taajuusmuuttajan komponentteja sille syötettyjen viestien 

mukaisesti, jonka mukaan saadaan esimerkiksi haluttu pyörimisnopeus moottorille. Nykyaikaisia taa-

juusmuuttajia voidaan parametroida suoraan tietokoneelta niille tarkoitetuilla sovelluksilla, sekä oh-

jata esimerkiksi ohjauspaneeleilta tai valvomoista käsin.  
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4.6 Jarrukatkoja ja jarruvastus 

 

Joissain tilanteissa taajuusmuuttajalla ohjatuttua moottoria jarrutetaan pienentämällä sille syötettä-

vää taajuutta niin paljon, että moottorin teho muodostaa jarruttavaa momenttia moottorin akselille. 

Tällöin moottori toimii generaattorina ja syöttää tehoa takaisin taajuusmuuttajalle. Yleisesti vakio-

mallin taajuusmuuttajan tasasuuntaaja toteutetaan diodisillan avulla, eivätkä diodit pysty siirtämään 

tehoa kuin ainoastaan yhteen suuntaan, jolloin generoitunut energia jää välipiiriin. Tämän seurauk-

sena välipiirin tasajännite kasvaa ja tuhoaa välipiirikondensaattorit, mikäli välipiiriin latautuvaa ener-

giaa ei saada siirrettyä muualle. (ABB, 2001, ss. 14-16) 

 

Taajuusmuuttajalle takaisin tuleva teho voidaan siirtää välipiiriltä jarruvastukseen käyttäen jarrukat-

kojaa. Jarrukatkoja on elektroninen kytkin, joka aktivoituu automaattisesti välipiirin tasajännitteen 

ylittäessä tietyn rajan laskettuna vaihtosuuntaajan nimellisjännitteestä.  Jarrukatkojan aktivoituessa 

välipiirin tasajännite liitetään jarruvastukseen, missä ylimääräinen energia muuttuu lämmöksi. Jarru-

katkoja voidaan toteuttaa kuvan 9 mukaisesti, missä UDC+ ja UDC- ovat tasajännitevälipiirin liitti-

miä. R+ sekä R- ovat vastuksen liittimiä. (ABB, 2001, s. 15) 

 

 

KUVA 9. Esimerkki jarrukatkojan piirikaaviosta (ABB, 2001, s. 16) 

 

Ohjauspiiri mittaa välipiirin jännitteen. Jarrukatkojan aktivoituessa virta ohjautuu navalta R+ vastuk-

sen, navan R- ja alemman IGBT-transistorin kautta navalle UDC-. Ylemmällä IGBT-transistorilla voi-

daan oikosulkea vastus, kun välipiirin jännite on normaali tasolla. 
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5 TAAJUUSMUUTTAJAN ENNAKKOHUOLTO 

 

Kuten kaikissa laitteissa, taajuusmuuttajissakin on kuluvia osia, jotka tarvitsevat huoltoa. Kalenteri-

jakson välein vaihdettavat osat ovat kuitenkin aika vähäisiä, sillä joidenkin komponenttien elinkaarta 

on vaikea arvioida. Näitä huollettavia osia ja komponentteja ovat taajuusmuuttajan jäähdytyspuhal-

timet ja välipiirin kondensaattorit. Jäähdytyselementin lämpötila tulisi tarkistaa sekä puhdistaa tietyin 

aikavälein. Tämän lisäksi tietyissä malleissa on parametroituna käyttötuntien laskurit, ja niille on 

asetettu hälytykset. Nämä laskurit tulee nollata huollon yhteydessä. 

 

Huolto-ohjeilla sekä huoltoväleillä on hieman eroavaisuuksia taajuusmuuttajien valmistajien sekä 

tyyppien välillä, joten huoltosuunnitelmaa laatiessa tulee katsoa laitekohtaiset huoltotiedot kohteen 

omasta laiteoppaasta. Esimerkkivertailuna ABB:n ACS800-01 sekä ACS880-01 mallien valmistajan 

suosittelemat huoltovälit: 

 

TAULUKKO 1. ACS800-01 huoltovälit (ABB, 2013, s. 97) 

 

 

TAULUKKO 2. ACS880-01 huoltovälit (ABB, 2017, s. 136) 
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5.1 Puhdistus 

 

Jäähdytyselementit sekä kaappien ilmasuotimet keräävät likaa, mikä heikentää taajuusmuuttajan 

jäähdytystä. ABB:n taajuusmuuttajat antavat ylilämpövaroituken sekä vikailmoituksen, mikäli jääh-

dytyselementti on likainen. Jäähdytyselementin puhdistus tehdään normaaleissa olosuhteissa vuosit-

taisena toimenpiteenä, mutta mikäli tila on erityisen pölyinen, tulee jäähdytyselementti puhdistaa 

useammin. ABB suosittelee jäähdytyselementin puhdistustoimenpiteenä puhaltaa puhdasta paineil-

maa alhaalta ylös, jonka jälkeen poistaa pöly pölyimurilla ilman ulosviennistä. (ABB, 2013, s. 98)  

 

5.2 Jäähdytys  

 

Taajuusmuuttajan käydessä syntyy lämpöhäviöitä, mikä voi aiheuttaa komponenttien ylikuumenemi-

sen. Näiden komponenttien viilentämiseen käytetään jäähdytyspuhaltimia, joiden avulla saadaan 

tuuletusilma kulkemaan taajuusmuuttajan läpi. Jäähdytyspuhaltimen laskettu elinikä vaihtelee kol-

mesta vuodesta yhdeksään vuoteen, riippuen puhallintyypistä sekä valmistajasta.  

 

Jäähdytyksessä on otettava myös huomioon taajuusmuuttajan asennuspaikka. Jos taajuusmuuttajat 

sijoitetaan vierekkäin, niiden väliin tulee jäädä vähintään 5 mm. Päällekkäin asentaessa tulee ohjata 

kuvan 10 mukaisesti poistuva jäähdytysilma siten, että taajuusmuuttajien läpi pääsee kulkemaan 

puhdasta ilmavirtaa. Lisäksi tulee ottaa huomioon huoneen lämpötila, sillä jäähdytysilman lämpötila 

ei saa olla yli 40 °C (ABB, 2013, s. 35). Mikäli jäähdytysilman lämpötila kuitenkin nousee yli sallitun 

40 °C, niin tulee kuormitusta rajoittaa nimellistä pienemmäksi. Kaappiin asennettavat taajuusmuut-

tajat tarvitsevat puhtaan ilmavirran pääsyn kaapin sisään sekä ulos. kaapissa tulee olla poisto- ja 

tuloilmasuodattimet, joiden kautta puhdas ilmavirta pääsee kulkemaan taajuusmuuttajan läpi. Ilma-

suodattimet tulee vaihtaa vuosittain, tai mikäli suodatin on likainen. Kuvassa 11 näkyy haluttu ilma-

virran kiertosuunta: pääilmavirta alhaalta sisään ja ylhäältä ulos.  

 

 

 

KUVA 10. Jäähdytysilman kierto päällekkäin asennetuissa taajuusmuuttajissa (ABB, 2013, s. 36) 
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KUVA 11. ACS800-01 ilmavirran kierto kaappiin asennettuna (ABB, 2013, s. 35) 

 

 
5.3 Elektrolyyttikondensaattorit 

 

Taajuusmuuttajien DC-välipiirissä käytetään yleensä elektrolyyttikondensaattoreita. Kondensaattorin 

laskettu käyttöikä noin 100 000 tuntia, eli noin 11 vuotta. Käyttöikä on laskettu elektrolyytin kuivu-

misen mukaan, mutta korkea lämpötila ja kuormitus kiihdyttävät kondensaattorin kuivumista ja näin 

laskevat käyttöikää (Alfthan, 2019, s. 28).  Kondensaattori aiheuttaa vikaantuessa usein laitevian 

sekä oikosulkuun mennessä se voi vahingoittaa tasa- sekä vaihtosuuntaajaa (Huotari, 2020, s. 21). 

  

Elektrolyyttikondensaattorin vuotovirta sekä siitä seurannut kuivuminen voidaan mitata vuotovirta-

mittauksella kuvan 12 kytkentämallin mukaisesti. Mittauksessa käytetään kondensaattorin nimellis-

jännitettä, jonka mukaan valitaan vastuksen resistanssiarvo. Vastuksen tehtävänä on rajoittaa kon-

densaattorin latausvirtaa. Alle 100 V mittausjännitteellä käytetään 100 Ω vastusta ja mittausjännit-

teen ollessa yli 100 V käytetään 1000 Ω vastusta. (Huotari, 2020, s. 22) 

 

 

KUVA 12. Vuotovirtamittaus (Huotari, 2020, s. 23) 
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Maksimivuotovirta voidaan myös laskea kaavalla 

 

   I𝑅𝐿 = 0,003 ⋅ C𝑅 ⋅ 𝑈 + 4 µA  (1) 

   missä 

I𝑅𝐿  =  maksimivuotovirta  

 C𝑅 =  nimelliskapasitanssi  

 U𝑅 =  nimellisjännite 

  

Maksimivuotovirtaa verrataan kondensaattorin valmistajan ilmoittamaan toleranssiarvoon, jonka mu-

kaan kondensaattorin vaihtoa tulee harkita. (Huotari, 2020, s. 22) 
 

 
5.4 Ohjauspaneelin paristo 

 

Taajuusmuuttajan lisävarusteena on digitaalinen ohjauspaneeli, jotka toimivat yleensä CR2032-nap-

piparistoilla. Laitevalmistajat suosittelevat pariston vaihtoa noin 10 vuoden välein. 

 

 

KUVA 13. ACS-AP-W ohjauspaneeli (ABB, 2017, s. 150) 

 

 

5.5 Vuosittaiset huoltotoimet 

 

Taajuusmuuttajiin suositellaan myös vuosittaisia huoltotoimenpiteitä, kuten taajuusmuuttajan läm-

pötilan, pölyisyyden ja korroosion, varaosien saatavuuden, sekä syöttöjännitteen laadun seuraa-

mista. Liitäntöjen kiinnitykset tulisi tarkastaa myös kerran vuodessa, mutta tämä tehdään yleensä 

satunnaisesti pistokokein. Liitäntöjä ei tule myöskään kiristää liian tiukalle, ettei vaurioita liittimiä tai 

johtimia. (ABB, 2017, s. 136) 
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5.6 Taajuusmuuttajan elvytys 

 

Varastoidut taajuusmuuttajat tulisi elvyttää 12–36 kk välein riippuen laitevalmistajasta. Taajuus-

muuttajan välipiirin elektrolyyttikondensaattoreissa esiintyy aina vuotovirtaa, joka kasvaa iän ja va-

rastoinnin aikana. Varastoiduissa laitteissa oksidikerros heikkenee, mikä aiheuttaa kondensaattorei-

den elektrolyyttiliuoksen kuivumista. Oksidikerros voidaan muodostaa uudelleen syöttämällä matalaa 

jännitettä elektrolyyttikondensaattorille. Jos elektrolyyttiliuos on kuivunut kokonaan pois, ei laitetta 

voida enää elvyttää. (Takku, 2016, s. 17) 

  

ABB suosittelee elvytystoimenpiteeksi kytkemään taajuusmuuttaja 30 minuutiksi päälle ilman kuor-

maa, mikäli laite on ollut käyttämättömänä alle kaksi vuotta. Yli kaksi vuotta käyttämättä olleille lait-

teille ABB suosittelee kytkemään tasajänniteteholähteen välipiiriin kuvan 14 mukaisesti ja elvyttä-

mään laitetta aina tunnin verran per käyttämätön vuosi.  

 

 

KUVA 14: Elvytys tasajänniteteholähteellä  (ABB, 2019, s. 12) 

 

Tasajänniteteholähteen perään kytketään vastus rajoittamaan kondensaattorin latausvirtaa. Vastusta 

ei tarvita, mikäli teholähteessä on säädettävä virranrajoitin. Tasajännitettä nostetaan vähitellen nol-

lasta ylöspäin, kunnes teholähteen jännite saavuttaa 1,35–1,45 kertaisen taajuusmuuttajan nimellis-

jännitteen. (ABB, 2019, s. 12) 
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5.7 Turvallisuus 

 

Taajuusmuuttajia huollettaessa on tärkeää huomioida turvallisuus, sillä jännitteisenä kohteet ovat 

väärin toimiessa hengelle vaarallisia. Huollot saa tehdä vain sähköalan valtuutettu ammattilainen. 

Esimerkiksi välipiirin kondensaattorit varastoivat jännitettä, joka purkautuu vielä sen jälkeenkin, kun 

taajuusmuuttajan sähkösyöttö on katkaistu. Tämän vuoksi tulee odottaa 5–10 minuuttia huoltotöi-

den aloitusta sähkösyötön katkaisun jälkeen.  

 

Tässä otteita ABB:n turvaohjeista taajuusmuuttajan asennus- ja huoltotöitä varten: 

Ennen töiden aloitusta tulee tehdä seuraavat mittaukset yleismittarilla: 

Jännitteet tulee mitata tulovaiheiden L1, L2, L3 sekä rungon välillä, ja arvon tulee olla lähellä 0 V. 

Välipiirin tasajännitteet tulee mitata liittimistä UDC+, UDC- ja rungon väliltä, ja arvon tulee olla lä-

hellä 0 V. (ABB, 2013) 
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6 KOHTEEN ENNAKKOHUOLTOSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN 

 

Taajuusmuuttajien kartoituksen apuna oli Excel-taulukoidut listat alueen kaikista taajuusmuuttajista, 

joista osa oli jo poistettu käytöstä. Lista päivitettiin vastaamaan nykyhetkeä tarkistamalla laitteet 

paikan päällä. Käytössä olevia taajuusmuuttajia oli pääsääntöisesti kahdelta eri valmistajalta, jotka 

olivat ABB ja Siemens. Taajuusmuuttajia oli useaa eri tyyppiä, mutta huoltotoimenpiteet ovat pää-

sääntöisesti samoja. Taajuusmuuttajien kokonaismääräksi selvisi kartoituksen jälkeen 214 kpl: 

 

TAULUKKO 3. alueella käytössä olevat taajuusmuuttajat 

Määrä Yksikkö Valmistaja Sarja 

5 KPL ABB ACS800-107 

21 KPL ABB ACS800-01 

6 KPL ABB ACS800-07 

15 KPL ABB ACS880-01 

85 KPL ABB ACSM1-04 

6 KPL ABB ACS355-01 

1 KPL ABB ACS501 

2 KPL ABB ACS550-01 

1 KPL Siemens SIMODRIVE 611 

59 KPL Siemens S120 

12 KPL Emerson SP 

1 KPL Bonfiglioli SYNT10 T 

 

 

Osan käytössä olevista taajuusmuuttajista on elinkaarensa loppupäässä, eli varaosia ei ole näihin 

laitteisiin enää saatavilla. Emerson SP -sarjan valmistus on lopetettu, ja tarjouksia korvaavista tuot-

teista on kysytty muilta laitevalmistajilta. Lisäksi Bonfigliolin SYNT10 T sekä Siemensin SIMODRIVE 

661 taajuusmuuttajat ovat jo uusittavien listalla. Laitteita korvattaessa tulee ottaa huomioon seuraa-

vat asiat: 

- liitynnät muihin järjestelmiin ja sitä varten tarvittavat ohjelmamuutokset 

- mahdolliset väylämuutokset 

- turvapiirit 

- parametrien varmuuskopiointimahdollisuus 

- korvaavien taajuusmuuttajien mekaaniset sekä sähköiset mitat 

- jäähdytyksen tarve 

- asennuspaikka ja 

- kaapelointi. 

  

Päivitetty Excel-taulukko sisältää 9 saraketta: Stora Enson jaottelema laitenumero, taajuusmuuttajan 

laitenimi, toimintopaikkanumero, toimintopaikan nimitys, tila missä taajuusmuuttaja sijaitsee, fyysi-

nen sijainti sekä mahdolliset lisätiedot. 
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Käytössä olevien taajuusmuuttajien listauksen jälkeen on selvitetty niille tarvittavat huollot sekä va-

raosien saatavuus. Taajuusmuuttajien puhallintyypit vaihtelevat taajuusmuuttajan valmistajan, mal-

lin ja runkokoon mukaan, esimerkiksi sarjan ACS880-01 taajuusmuuttajia on useaa eri runkokokoa 

taajuusmuuttajakäytön käyttötehon tarpeen mukaan. Puhallintyyppien selvityksen apuna on käytetty 

kunnossapitoinsinöörin vanhoja listoja sekä SAP-toiminnanohjausjärjestelmää.  

 

Stora Enson SAP-tietokannasta pystyy etsimään toimintopaikkojen laitekohtaisia tietoja, ja niiden 

alle pystyy kiinnittämään laitteen käyttämiä varaosia varastonimikkeineen. Osa taajuusmuuttajista 

on tullut uutena viimeaikaisten projektien mukana, joten niiden laitteiden varaosatietoja ei ole vielä 

päivitetty SAP-tietokantaan. Puutteellisia varaosatietoja on kysytty laitetoimittajien edustajilta, kuten 

ABB:ltä ja Siemensiltä sähköpostin välityksellä. ABB:n taajuusmuuttajien varaosatiedot löytyvät val-

mistajan omasta järjestelmästä. Siemensillä on varaosien hakuun tarkoitettu sivusto, josta saa lait-

teen tyypin mukaan haettua varaosatietoja.  

 

KUVA 15. Varaosahaku (sow.siemens.com) 

 

Sivusto tarjoaa laitteeseen tarjolla olevat varaosat, kuten esimerkiksi moduulin, puhaltimen, liittimien 

sekä välipiirin suojat sekä vaihtoliittimet. Varaosia voi hakea laitekohtaisesti taajuusmuuttajan tyypin 

tai sarjanumeron avulla. 

 

Varaosat listattiin Excel-taulukkoon, jossa näkyy taajuusmuuttaja, valmistaja, taajuusmuuttajan va-

rastonimike, valmistaja, puhallintyyppi, puhaltimen varastonimike puhaltimien lukumäärä sekä mah-

dolliset lisätiedot. Tämän lisäksi tehtiin kolmas Excel-taulukko, johon oli yhdistetty ensimmäisen lis-

tan sijaintitiedot ja toisen listan varaosa- ja nimiketiedot. 

  

Kun varaosat oli selvitetty, ennakkohuoltosuunnitelmia alettiin päivittämään. Stora Enson tehtailla 

käytössä olevassa SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä on transaktio, josta näkee tehdyt ennakko-

huoltosuunnitelmat. Suunnitelmia voi hakea vastuullisen työpisteen, eli tässä tapauksessa päällystys-

tehtaan PE3- ja PE5-linjojen koodilla. Haun tuloksena näkee järjestelmään tehdyt ennakkohuolto-

suunnitelmat ja niiden huoltorivit.  
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Ennakkohuoltosuunnitelmat tehtiin SAP-järjestelmään halutulle toimipisteelle. Ennakkohuoltosuunni-

telmat asetettiin aktivoitumaan halutuin väliajoin. Suunnitelmat päivitettiin laite kerrallaan. Suunni-

telma sisälsi seuraavat asiat: 

- huoltoväli  

- turvallisuusohje  

- huolto-ohje 

- laitteen toimintopaikka 

- laite 

- vaihdettavan varaosan tyyppi 

- kappalemäärä ja  

- varastonimikenumero.  

 

Osaan taajuusmuuttajista on parametroitu käyttötuntilaskuri, ja niissä laskuri tulee nollata aina huol-

lon yhteydessä. Kyseiset parametrit selvisivät laitevalmistajan kanssa käydyssä sähköpostikeskuste-

lussa, ja ohjeet lisättiin tuntilaskuria käyttävien taajuusmuuttajien huolto-ohjeisiin.  

 

Turvallisuus- ja huolto-ohjeet tehtiin valmistajan laiteoppaiden mukaisesti. Turvallisuusohjeet lisättiin 

ennakkohuoltosuunnitelman tekstikenttään ja laiteoppaan mukaiset huolto-ohjeet lisättiin SAP-jär-

jestelmään laitteen toimintopaikan asiakirjoihin. 
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7 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Stora Enson Imatran tehtaiden päällystystehtaan PE3- ja PE5-

linjojen taajuusmuuttajien ennakkohuoltosuunnitelmia ja päivittää ne vastaamaan nykyhetkistä tilan-

netta. Tavoitteisiin kuului käytössä olevien taajuusmuuttajien kartoitus, varaosien saatavuuden selvi-

tys, huolto-ohjeiden teko, sekä dokumentointi. 

 

Työ oli ajankohtainen, sillä useat uusissa projekteissa lisätyt taajuusmuuttajat olivat kokonaan vailla 

ennakkohuoltosuunnitelmaa. Työssä kartoitettiin linjojen taajuusmuuttajat, jonka mukaisesti ennak-

kohuoltosuunnittelu toteutettiin. 

 

Taajuusmuuttajien ennakkohuoltojen suunnittelemiseen sai hyvin apua laitetoimittajilta, laiteop-

paista, SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä sekä Efora Oy:n alueen kunnossapitoinsinööreiltä. Huol-

tovälit ja huollettavat osat vaihtelivat laitteen valmistajan ja tyypin mukaan, sillä eri taajuusmuutta-

jissa voi olla rakenteellisia eroja. Laitteet olivat pääsääntöisesti elinkaareltaan siinä vaiheessa, että 

varaosia on vielä saatavilla, mutta muutamat taajuusmuuttajat ovat jo elinkaarensa loppupäässä ja 

niistä on nyt korvaavat tuotteet kyselyssä ja vaihdettavien listalla. 

 

Opinnäytetyön tavoitteisiin päästiin, sillä Efora Oy:lle jäi opinnäytetyön tuloksena käyttöön SAP-toi-

minnanohjausjärjestelmään päivitetyt ennakkohuoltosuunnitelmat, Excel-taulukoidut taajuusmuutta-

jalistat käytössä olevista taajuusmuuttajista ja niiden varaosapuhaltimista varastonimikkeineen sekä 

toimintopaikkoineen. Lisäksi laadittiin laitetoimittajien laiteoppaiden mukaiset taajuusmuuttajien 

huolto-ohjeet, jotka tallennettiin SAP-toiminnanohjausjärjestelmään toimintopaikkojen alle. 

 

Työtä voisi viedä eteen päin tekemällä niille varaosille varastonimikkeet, jotka järjestelmästä puuttui-

vat sekä lisäämällä ne SAP-järjestelmään taajuusmuuttajien laitekorttien alle. Lisäksi saman ennak-

kohuoltojen kehitystyön voisi tehdä PE2- ja PE6-linjoille. 
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