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This thesis was made for ABB Oy Marine. The purpose of the thesis was to create a
Variable Speed Drive for the Cooling Air Unit of the propulsion motor’s. The thesis
discusses a Variable Speed Drive for a fan application and its benefits compared to the
old system. All rules and regulations presented in the thesis are in accordance with
marine classifications. The following matters were investigated in the thesis: the
theoretical features of an asynchronised motor, the frequency converter, the fan
application in a cooling air unit, the control of the cooling system and the issues that
have to be considered when using a variable speed drive.
The result of the thesis was a variable speed drive option for the cooling air unit. A
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LYHENTEET JA TERMIT

ABB

Asea Brown Boveri

ABS

American Bureau of Shipping

AC

Alternative Current

AIU

Azipod Interface Unit

CAU

Cooling Air Unit

CCB

Compact Control Builder

CD

Cooling Drive

CEMEP

European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics

DC

Direct Current

DNV

Det Norske Veritas

DTC

Direct Torque Control

EMC

Electro Magnetic Compatibility

GL

Germanischer Lloyd

HW

Hard Wired

IACS

International Association of Classification Societies

IEC

International Electrotechnical Commission

IMO

International Maritime Organization

I/O

Input/Output

MAS

Machinery Automation System

MCC

Motor Control Center

MMS

Multimedia Messaging Service

PCU

Propulsion Control Unit

PID

Proportional-Integral-Derivative-säädin

PLC

Programmable Logic Controller

PWM

Pulse Width Modulation

VSD

Variable Speed Drive

ZMU

Azipod Measuring Unit
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JOHDANTO

”Korkeiden

polttoainekustannusten

aikana

energiatehokkuutta

parantaville

ominaisuuksille on kysyntää. ”, liiketoimintajohtaja Juha Koskela ABB:ltä sanoo.
(ABB Oy. Lehdistötiedotteet)

Nykyään halutaan panostaa entistä enemmän energiatehokkuuteen ja ympäristöä
vähemmän kuormittavaan teknologiaan. Raaka-aineiden ja energian hinnan kohoaminen
ajavat nykymaailmaa parantamaan prosessien hyötysuhdetta ja miettimään tuotteiden
kulutusta. Energiatehokkuuden avulla minimoidaan ympäristöön kohdistuvia haittoja,
sekä säästetään energiaa ja kustannuksia.

Energiatehokkuudella

on

osansa

teknologiateollisuudessa

kuin

politiikassakin.

Euroopassa on otettu käyttöön uusi tehokkuusluokitusjärjestelmä, joka on antanut
lisäpontta energiatehokkuuden huomioimisessa. EU:n hanke CEMEP (European
Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics) – järjestön
kanssa tähtää moottorien tehokkuuden parantamiseen.

Järjestelmä jakaa moottorit tehokkuusluokkiin IE1...IE4, missä IE4 on paras luokitus.
Tällä pyritään rohkaisemaan energiatehokkaiden moottorien kehittämiseen ja käyttöön.
Järjestelmää ollaan kehittämässä edelleen, jotta moottoreita olisi helpompi vertailla
keskenään ja niiden testausjärjestelmät olisivat yhdenmukaisia. IE-luokitus on myös
merkki laadukkuudesta energiatehokkuuden lisäksi.
(ABB Oy. Energiatehokkuus.)

Kun halutaan parantaa huomattavasti energiatehokkuutta, on keskityttävä kokonaisen
moottorikäytön jokaiseen osa-alueeseen. Tällöin puhutaan nopeuskäytöistä, joissa
pyritään parantamaan energiansäädön, moottorin sekä tehonsiirron kokonaisvaltaista
hyötysuhdetta.
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ABB-YHTYMÄ

ABB on ruotsalais-sveitsiläinen teollisuuskonserni. Konserni toimii yli 100 maassa.
Pääkonttori sijaitsee Zürichissä Sveitsissä. ABB on ruotsalaisen ASEA:n ja sveitsiläisen
BBC

Brown

Boverin

yhdistymä.

ABB

on

johtava

sähkövoima-

ja

automaatioteknologiayhtymä. Suomessa ABB:llä on vankka jalansija, missä tapahtuu
taajuusmuuttajien, moottorien ja propulsiojärjestelmien kehitystyötä ja valmistusta.
Suomessa ABB:n merkittävä asema pohjautuu Gottfrid Strömbergin perustamaan
sähkötekniikan alan yhtiöön.
(ABB Oy. Suomalaiset juuret; Wikipedia.)

ABB:n päätuotteita ovat moottorit, muuntajat, taajuusmuuttajat sekä teollisuusrobotit ja
teollisuusautomaatio. Tuotteiden avulla autetaan asiakasta hyödyntämään sähköä
tehokkaasti, tuottavasti ja ympäristöystävällisesti.
(ABB Oy. ABB-yhtymä.)

2.1

ABB Oy Marine

Helsingin

Vuosaaressa

toimiva

ABB

Oy

Marine

kehittää

sähköistys-

ja

automaatioratkaisuja meriteollisuuden tarpeisiin. Yksikön keihäänkärkituote on
sähköinen Azipod®-propulsiojärjestelmä, joka edistää muun muassa risteilijöiden,
jäänmurtajien,

ro-ro-aluksien

ja

tankkereiden

polttoainetaloudellisuutta,

energiatehokkuutta ja ajettavuutta. Yksikkö vastaa maailmanlaajuisesti meriteollisuuden
ratkaisujen kehittämisestä ABB:llä. Yksikön palveluksessa työskentelee noin 250
henkilöä.
( ABB Oy. Marine & Cranes.)

2.2

Azipod®

Azipod® on ABB:n kehittämä sähkövoimalla pystyakselinsa ympäri kääntyvä
ruoripotkurilaite ja propulsiojärjestelmä. Ohjailupotkureita tai peräsintä ei tarvita laivan
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perässä. Potkurin pyörimisnopeutta voidaan säätää taajuusmuuttajalla. Ensimmäinen
Azipod-järjestelmä asennettiin matkustaja-alukseen vuonna 1998.

Järjestelmän avulla päästään jopa 20 prosentin polttoainesäästöihin perinteiseen
potkuriin verrattuna. 360 astetta kääntyvän ohjausyksikön ansiosta aluksen ohjauskyky,
hiljaisuus ja tilan käyttö tehostuu. Ohjailtavuuden parannus tuo myös turvallisuutta.

Häiriötön

veden

virtaus

potkureissa

tuo

polttoainesäästöjä.

Kuitenkin

energiatehokkuutta halutaan parantaa tuotekehityksen avulla. Pienillä muutoksilla
saadaan

ratkaisevia

prosentteja

energiatehokkuuteen

ja

edelleen

huomattavia

hyötysuhteen parannuksia. Ympäristön kuormitus vähenee, hiilidioksidipäästöt alenevat
ja laiva säästää energiakustannuksissa.

Kaikkiaan käytössä olevien Azipod-ruoripotkurijärjestelmien käyttötuntimäärä ylittää 7
miljoonaa tuntia. Kuvassa 1 näkyy Azipod-ruoripotkurin kokoluokkaa.
(ABB Oy. Uutiset.)

KUVA 1. Azipod XO-sarjan propulsioyksikkö (ABB Oy uutiset 2012)
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MERENKULUN SÄÄDÖKSET

Merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organization) säätelee merenkulkua
kansainvälisten sopimusten avulla. Järjestön tavoitteena on merenkulun turvallisuuden
kehittäminen sekä merien saastumisen ehkäiseminen. IMO:on kuuluu jäsenvaltioita,
jotka ovat aluksien lippuvaltioita. Valtioiden viranomaisten tehtäviin kuuluu alusten
tarkastus, jonka he voivat valtuuttaa luokituslaitoksille.

Luokituslaitokset
suunnitteluun,

ovat

organisaatioita,

rakentamiseen,

sekä

jotka

laativat

operointiin.

sääntöjä

liittyen

Luokituslaitokset

laivan
toimivat

puolueettomina tarkastajina aluksen valmistusvaiheissa. Luokituslaitosten säädökset
täydentävät IMO:n sopimuksia. Luokituslaitokset voivat myös toimia konsultteina
laivatoimittajille. Suurimpia luokituslaitoksia ovat mm. norjalainen DNV (Det Norske
Veritas), saksalainen GL (Germanischer Lloyd) ja amerikkalainen ABS (American
Bureau of Shipping).

Yleisesti luokituslaitokset hyväksyvät laivalla käytettävät laitteet, komponentit ja
materiaalit, näin varmistetaan niiden laatu ja toimintavarmuus aluksien kovassa
ympäristössä. Kaikkien laivoissa käytettyjen laitteiden ominaisuuksien pitää soveltua
laivojen

olosuhteisiin.

Laitteiden

valmistajat

hyväksyttävät

toimituksensa

luokituslaitoksilla laivan rakennusvaiheessa.

Luokituslaitosten säännöt ja määräykset eivät ole yhdenmukaisia. Tämän takia on
perustettu johtavien luokituslaitosten järjestö IACS (International Association of
Classification Societies), jonka pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa luokitussääntöjä.

3.1

Laivan jäähdytysjärjestelmän säädökset

Luokituslaitokset määrittelevät laivojen laitteet kolmeen, elintärkeään kategoriaan.

Ensimmäinen kategoria määrittelee primäärisen elintärkeät laitteet. Siihen kuuluvat
laitteet, jotka vaikuttavat laivan ohjailukykyyn, kulkuun sekä turvallisuuteen, kuten
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navigointilaitteet, propulsiomoottori ja sen toimintakykyyn vaikuttavat laitteet. Näiltä
laitteilta odotetaan keskeytymätöntä toimintaa.
Toisessa kategoriassa ovat sekundaarisen elintärkeät laitteet. Näille laitteille sallitaan
lyhyet toiminnan keskeytykset. Kolmas kategoria käsittää muut laitteet, ns. eielintärkeät laitteet.
(Rules for Classification and Construction, Ship Technology, 1 Seagoing Ships, Part 1,
Chapter 3, Section 1, B 2.3.)

Propulsiomoottorin jäähdytysjärjestelmä kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. Tältä
järjestelmältä

edellytetään

redundanttisuutta

eli

kahdennettua

järjestelmää.

Redundanssisuus turvaa toimintavarmuuden vikatilanteissa.
(Rules for Classification and Construction, Ship Technology, 1 Seagoing Ships, Part 1,
Chapter 2, Section 14, B 3.1.)

3.1.1 Järjestelmän valvonta ja hälytykset

Vikatilanteista hälytetään, minkä perusteella käyttäjä voi selvittää vian syyn. Hälytykset
ovat

kytkettyinä

laivan

komentosillalle,

sekä

laiva-automaatiojärjestelmiin.

Taajuusmuuttajilta vaaditaan käynti- ja vikatiedot.
(Rules for Classification and Construction, Ship Technology, 1 Seagoing Ships,Part1,
Chapter 3, Section 7, A 7.)

3.1.2 Ympäristöolosuhteet

Laivoilla laitteet altistuvat suurille lämpötilojen vaihteluille, voimakkaalle tärinälle sekä
kosteudelle.

Lisäksi

laitteen

pitää

toimia

sähkömagneettisessa

ympäristössä.

Ympäristöolosuhdevaatimukset perustuvat luokituslaitosten sääntöihin, jotka ovat
yhtenäisiä kansainvälisen sähköalan standardiorganisaation IEC:n (International
Electrotechnical Commission)

laivoja koskevan

standardin IEC 60533 sekä

luokituslaitosten kattojärjestön IACS:n minimimääräysten kanssa. Jäähdytinyksikkö ja
sen nopeuskäyttö sijaitsevat konehuoneessa, missä vallitsee seuraavanlaiset olosuhteet.
(IACS, International Association of Classification Societies. Electrical Installations.)
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Ympäristön lämpötila sekä suhteellinen kosteus

Laivan konehuoneen lämpötila vaihtelee +2...+45 °C:n välillä. Sähkökäytön
kaapin sisällä olevien komponenttien pitää kestää +55 °C-astetta ja 95 %:n
suhteellista kosteutta.
(Rules for Classification of ships / high speed, light craft and naval surface craft,
Pt. 4, Ch. 9, Sec. 5, B 400 – B 500)

IP-kotelointiluokitus

Kaapin koteloinnin pitää täyttää IP44-luokituksen vaatimukset. Kotelon pitää
suojata 1,0 mm tai suuremman esineen kosketukselta ja roiskuvalta vedeltä.

Tärinäkestoisuus

Laivalle asennettavat laitteet kohtaavat voimakasta tärinää. Pitkällä aikavälillä
nämä aiheuttavat mekaanisia rasituksia. Tämä tuo haasteita kaapin lisätuentaan.

Halogeenivapaat materiaalit

Laivoilla pitää käyttää materiaaleja, jotka aiheuttavat palaessaan pieniä määriä
myrkyllisiä kaasuja ja sakeaa savua. Täten asennuksissa tulee käyttää
halogeenivapaita materiaaleja, jotka palaessaan synnyttävät lähinnä vettä ja
hiilidioksidia.

3.2

Laivajärjestelmien luokitusprosessi

Laivoilla

käytettäville

komponenteille,

laitteille

ja

järjestelmille

haetaan

tyyppihyväksyntä tai sertifiointi luokituslaitoksilta. Tyyppihyväksynnässä komponentti
tai järjestelmä hyväksytään kerran. Kaikille järjestelmille tyyppihyväksyntä ei ole
mahdollista, sillä järjestelmät ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia. Projektikohtaiset
muutokset vaativat sertifiointia eli yksittäishyväksyntää.
(Det Norske Veritas.)
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Luokitusprosessi

alkaa

Luokituslaitoksille

järjestelmään

lähetetään

kuuluvien

järjestelmä-

ja

dokumenttien

hyväksymisellä.

systeemikuvaukset,

rajapintojen

määrittelyt, mitoitusperusteet ja sähkökuvat. Luokituslaitos perehtyy järjestelmän
toimintaan, esittää mahdolliset lisäselvitykset ja lopuksi hyväksyy dokumentit.

Dokumenttien

hyväksymisen

jälkeen

taajuusmuuttajakaappiin

suoritetaan

tehdaskoestus, joka suoritetaan useimmiten laitetoimittajan tiloissa. Sähkökaapin
koestukseen kuuluu eristysvastusmittaus ja jännitekoe. Tätä seuraa toiminnallinen
testaus, jossa testataan mm. taajuusmuuttajan parametrointi ja hälytyksien toimivuus.
Tehdaskokeen hyväksymisen jälkeen laitteet voidaan siirtää telakalle.

Ennen kuin laiva seilaa vesillä, tehdään laiturikoe. Laiturikoe tehdään kun sähkö-,
automaatio-, putkisto- ja ohjailujärjestelmät on asennettu. Kokeen tarkoituksena on
ottaa järjestelmä käyttöön ja varmistaa sen toimivuus. Luokituslaitoksen tarkastaja
hoitaa hyväksymisen.

Merikoe on viimeinen vaihe ennen luokituslaitoshyväksyntää ja luovutusta asiakkaalle.
Merikoe tapahtuu todellisissa ympäristö- ja käyttöolosuhteissa. Kokeen tarkoituksena
on varmistaa järjestelmän tekniset ominaisuudet ja suorituskyky.
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TAUSTAA JA LÄHTÖKOHDAT

Azipod-propulsiomoottoria jäähdytetään kierrättämällä jäähdytettyä ilmaa sen lävitse.
Jäähdytyksestä huolehtii CAU (Cooling Air Unit), eli jäähdytysyksikkö. Ilmamassaa
liikutetaan

keskipakoispuhaltimilla.

Kuuma

ilma

imetään

moottoritilasta

jäähdytysyksikköön, mistä se puhalletaan kylmävesipatterien lävitse takaisin.

Puhaltimia pyöritetään sähkömoottoreilla. Nykyisellään tuuletus on joko täysillä tai pois
päältä. Energiatehokkuutta on hieman saatu lisättyä asentamalla kaksinopeusmoottori,
jolla saadaan aikaiseksi kaksi eri jäähdytystasoa aluksen ajoprofiilin mukaisesti.

Uudessa ratkaisussa halutaan päästä vieläkin energiatehokkaampaan suuntaan.
Sähkökäytön energiankulutukseen voidaan vaikuttaa ottamalla käyttöön moottorin
toimintanopeuden ohjausjärjestelmä ja parantamalla moottorin tehokkuusluokkaa.
Taajuusmuuttajat

edustavat

ohjausmenetelmää.

Näin

selkeästi

päästään

tehokkainta

portaattomaan

moottorinopeuksien

nopeussäätöön,

jolloin

tuuletusnopeutta voidaan säätää aina jäähdytystarvetta vastaavaksi. Tällöin saadaan
minimoitua jäähdyttämiseen käytettävä teho.

Puhallinsovelluksissa päästään helposti toteutettaviin energiansäästöihin. Puhaltimen
nopeuden vähentyessä puoleen, energiankulutus on vain kahdeksasosa siitä mitä
täydellä nopeudella toimiva yksikkö kuluttaa. Pienellä nopeuden vähennyksellä voi olla
suuri vaikutus energiankulutukseen. Kun moottorin teho vielä saadaan sovitettua
prosessin tarpeiden mukaan, taajuusmuuttajilla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä.
Ihannetilanteessa energiaa ei tuhlaantuisi lainkaan.
(ABB Oy. Energiatehokkuusportaali.)
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5

EPÄTAHTIKONEET

Monissa teollisuuden sovelluksissa tarvitaan mekaanista energiaa. Sähköenergia
muunnetaan sähkömoottorissa mekaaniseksi energiaksi. Sähkömoottorit vaativat
tasavirtaa tai vaihtovirtaa toimiakseen. Vaihtovirtakoneet ovat tahti- tai epätahtikoneita.

Epätahtikoneiden toiminta perustuu koneen sisällä pyörivään magneettikenttään.
Epätahtinimitys tulee siitä, että koneen roottorin pyörimisnopeus poikkeaa koneen
sisällä pyörivän
Epätahtikoneet

magneettikentän pyörimisnopeudesta eli
jaetaan

tavallisesti

oikosulku-

ja

ns. tahtinopeudesta.

liukurengaskoneisiin,

joista

oikosulkukone on yleisempi.

Vaihtosähkömoottoreiden paremmuuden tasasähkömoottoreihin verrattuna erilaisissa
sovelluksissa on aiheuttanut epätahti- eli induktiomoottori, joka voidaan valmistaa
oikosulkumoottoriksi. Oikosulkumoottorin käytettävyyttä on kuitenkin rajoittanut sen
huono pyörimisnopeuden säädettävyys. Tehoelektroniikan kehittymisen myötä on saatu
aikaiseksi käyttövarma ja suhteellisen halpa taajuusmuuttaja. Sen avulla voidaan
oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden säädettävyys saattaa lähes tasasähkömoottorin
tasolle.
(Korpinen, 2012.)

5.1

Oikosulkumoottori

Oikosulkumoottori on yksinkertaisen rakenteensa vuoksi erittäin suosittu moottori.
Verrattuna muihin yleisimpiin moottorityyppeihin, oikosulkumoottorissa ei ole erillisiä
magnetointikäämityksiä, vaan ainoastaan suhteellisen yksinkertaiset staattori- ja
roottorikäämitykset. Oikosulkumoottorin roottorin käämitys on ns. häkkikäämitys, joka
on sijoitettu roottorin uriin ja suljettu molemmista päistä oikosulkurenkaalla.
(Korpinen, 2012.)
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5.2

Toimintaperiaate

Toiminnan edellytyksenä on kehittää pyörivään roottoriin magneettikenttä. Staattori
kehittää magneettikentän symmetrisessä kolmivaihekäämityksessä kulkevan virran
avulla. Moottorin antama mekaaninen teho syntyy staattorinkäämityksiin syötetystä
sähkötehosta.
Moottori aloittaa pyörimisen, kun sähköinen vääntömomentti on suurempi kuin
roottoria jarruttavan kuorman vääntömomentti. Roottori pyörii aina samaan suuntaan
kuin kenttä. Roottorin kiihtyessä pienenee staattorin magneettikentän ja roottorin
sauvojen välinen nopeusero, jolloin roottorijännite ja –virta ja niiden taajuudet
pienenevät.

Nopeuseron takia roottorisauvat leikkaavat vuoviivoja ja synnyttävät näin momentin.
Roottori pyörii aina hitaammin kuin magneettikentän tahtinopeus. Moottorin
tahtinopeus riippuu kaavassa (1) esitetyllä tavalla.

(1)

jossa
on moottorin napaluku
on sähköverkon nimellistaajuus [Hz]
on moottorin nimellisnopeus [rpm]

Induktiomoottorin todellinen pyörimisnopeus ilmaistaan yleensä jättämän avulla (kaava
2). Jättämä s tarkoittaa, kuinka monta prosenttia roottorin nopeus on tahtinopeutta
pienempi. Kuormittamattoman moottorin pyörimisnopeus asettuu tilaan, missä
moottorin kehittämä vääntömomentti on yhtä suuri kuin laakerien ja tuulettimen kitkan
aiheuttama kuormittava vääntömomentti.

(2)

jossa
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on roottorin nopeus [rpm]
on moottorin tahtinopeus [rpm]
on moottorin jättämä [rpm]
(Korpinen, 2012)

5.3

Vääntömomentti

Moottorin pyörimisnopeus pienenee, kun moottorin sähköistä vääntömomenttia
vastustava mekaaninen vääntömomentti kasvaa. Samalla kasvaa jättämä, jolloin myös
roottorin virta kasvaa. Virran kasvaessa kasvaa myös sähköinen vääntömomentti.
Roottori saavuttaa nopeuden, missä kuormituksen ja moottorin momentit ovat yhtä
suuret. Oikosulkumoottorin pyörimisnopeus riippuu kuormituksesta. Tyypillinen
oikosulkumoottorin vääntömomentti on esitetty kuviossa 1.

KUVIO 1. Oikosulkumoottorin tyypillinen vääntömomenttikäyrä nopeuden suhteen
(Korpinen 2012)

Kuviossa 1 huomataan että moottorin huippumomentti T h on suurempi kuin
nimellismomentti Tn.
Moottorin kuormituksessa pitää huomioida moottorin lämpötilakuormitettavuus.
Moottorin lyhytaikainen ylikuormitus sallitaan, mikäli huolehditaan lämpötilan
noususta

tarvittavalla

jäähdytyksellä.

Suurin

sallittu

kuormitusmomentti

on

huippumomentti eli kippimomentti. Vielä suurempi kuormitus aiheuttaa moottorin
kippaamisen eli roottori pysähtyy.
(Korpinen, 2012.)
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5.4

Nopeudensäätö

Epätahtimoottorin pyörimisnopeus

riippuu

sähköverkon taajuudesta,

moottorin

napaluvusta ja jättämästä. Tämä on esitetty kaavassa (3).

(3)

jossa
on moottorin nopeus [rpm]
on mottorin jättämä [rpm]
on sähköverkon taajuus [Hz]
on moottorin napaluku

Nopeutta voidaan siten säätää muuttamalla taajuutta f, napaparilukua p tai säätämällä
jättämää s. Taajuusmuuttajakäytöllä voidaan säätää moottorin nopeutta muuttamalla
syötettävän virran taajuutta.

Napapariluvulla tapahtuva nopeudensäätö hoidetaan varustamalla moottorin staattori
kahdella eri napaparin käämityksellä, joita käytetään vuorollaan. Napapariluvun
kasvaessa moottorin pyörimisnopeus pienenee. Moottorin napaluvun ollessa kaksi ja
nimellistaajuuden ollessa 50Hz on nimellisnopeus 1500 rpm. Nopeuden muuttaminen
jättämää säätämällä onnistuu vain liukurengasmoottorilla sen roottoriresistanssia
säätämällä.
(Korpinen, 2012.)
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6

TAAJUUSMUUTTAJA

Taajuusmuuttajalla voidaan määrittää moottorin teho optimaaliseksi sekä valvoa sen
toimintaa.

Taajuusmuuttajan

tehtävänä

on

säätää

portaattomasti

moottorin

pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia. Taajuusmuuttajan ja sähkömoottorin
yhdistelmää kutsutaan taajuusmuuttajakäytöksi.

Taajuusmuuttajakäytöllä saadaan aikaiseksi huomattavia energiansäästöjä. Esimerkiksi
puhallinsovelluksessa puhallinmoottorin nopeus voidaan säätää prosessin tarpeen
mukaan. Näin epätarkat säädöt eivät aiheuta ylimääräisiä energiakustannuksia. Lisäksi
säätäminen on tarkempaa kuin perinteisillä menetelmillä, sillä sähkökäytöissä on
mahdollisuus myös portaattomaan säätöön.
(ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas 2001.)

Taajuusmuuttaja on tyypiltään välipiirillinen tai suora. Yleisin on välipiirillinen
taajuusmuuttaja, joka koostuu neljästä pääosasta:

1. tasasuuntaajasta
2. välipiiristä
3. vaihtosuuntaajasta
4. ohjausyksiköstä.
(Hieta-Wilkman 1997.)

6.1

Tasasuuntaaja

Tasasuuntaaja muuttaa vaihejännitteen sykkiväksi tasajännitteeksi diodien, tyristorien
tai näiden puolijohteiden yhdistelmällä. Diodeilla varustettua tasasuuntaajaa kutsutaan
ohjaamattomaksi.

Tyristoreilla

tapahtuvaa

tasasuuntausta

ohjaukseksi. Näiden yhdistelmä on puoliaaltotasasuuntaaja.
(Hieta-Wilkman, 1997.)

kutsutaan

kokoaalto-
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6.2

Välipiiri

Välipiiriä käytetään energiavarastona, josta vaihtosuuntaajalla syötetään sähköenergiaa
moottorille.

Tasasuuntaaja

ja

vaihtosuuntaaja

määrittelevät

välipiirin

tyypin.

Välipiirivaihtoehdot jakavat taajuusmuuttajat tasavirtavälipiiri-, ohjattu tasajännite-,
tasajännitteen ohjaus katkojalla- ja PWM – taajuusmuuttajiin. Välipiirin tehtävänä on
muuttaa tasasuuntaajan jännite tasavirraksi, suodattaa sykkivä tasajännite sekä muuntaa
tasajännite vaihtojännitteeksi.
(Hieta-Wilkman, 1997.)

6.3

Vaihtosuuntaaja

Vaihtosuuntaaja ohjaa moottorin jännitettä ja sen taajuutta. Taajuusmuuttaja
mahdollistaa

moottorin

koko

säätöalueen

tehokkaan

käytön

sopeuttamalla

lähtöjännitteen kuormaan. Välipiiri antaa muuttuvan jännitteen, muuttuvan tasavirran tai
vakiotasajännitteen vaihtosuuntaajalle. Vaihtosuuntaaja huolehtii siitä, että moottorin
syöttö on vaihtovirtaa.

Pääkomponentteina ovat ohjatut puolijohteet, jotka muodostavat kolme paria.
Vaihtosuuntaajilla voi olla erilaisia tehtäviä. Muutettaessa virtaa ja jännitettä,
vaikutetaan vain niiden taajuuteen. Jännitteen ollessa vakio, ohjataan sekä taajuutta että
amplitudia. Rakenne on kuitenkin sama kaikissa vaihtosuuntaajissa.
(Hieta-Wilkman, 1997.)

6.4

Ohjaus- ja säätöpiiri

Ohjauspiirin tehtävänä on ohjata taajuusmuuttajan puolijohteita sekä lähettää viestejä
sovellukseen kuuluviin laitteisiin ja vastaanottaa niitä laitteista. Viestejä voidaan antaa
ylemmän tason järjestelmästä tai paikallisesti ohjauspaneelista. Ohjauspiirin tulot ja
lähdöt riippuvat prosessista, jossa taajuusmuuttajaa käytetään. Taajuusmuuttaja voi
ottaa vastaan sekä lähettää analogisia ja digitaalisia viestejä. Vaihtosuuntaaja voi ohjata
moottoria skalaari-, vektori- tai DTC-säädöllä.
(Hieta-Wilkman, 1997.)
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6.4.1 Skalaarisäätö

Skalaariohjauksessa moottorin nopeusohjaus tapahtuu lähtötaajuutta muuttamalla.
Moottorin pyörimisnopeus asettuu taajuuden ja kuormitusvääntömomentin määräämään
arvoon. Lähtötaajuus vaikuttaa lähtöjännitteen suuruuteen. Jännite kasvaa lineaarisesti
tai neliöllisesti aina nimellisjännitteeseen asti. Nimellisjännite saavutetaan moottorin
nimellistaajuudella. Taajuutta ja jännitettä muutetaan samassa suhteessa aina
nimellistaajuuteen asti. Nimellistaajuuden yläpuolinen jännite pysyy vakiona.
Skalaariohjauksessa

mitataan

moottorin

vaihevirtoja

ja

lasketaan

pätövirran

komponentit. Pätövirta määrittää moottorin vääntömomentin. Moottorin jännitteen ja
pätövirran tulo on suoraan verrannollinen moottorin vääntömomenttiin. Tästä tulee
nimitys skalaariohjaus. Skalaariohjauksessa ei mitata moottorin pyörimisnopeutta.

Skalaarisäädöllä voidaan säätää joko moottorin pyörimisnopeutta tai vääntömomenttia
tai molempia vuorotellen. Pyörimisnopeus jää jättämän verran syöttötaajuutta vastaavaa
tahtinopeutta pienemmäksi, jonka jälkeen jättämä asettuu arvoon, jossa työkone saa
tarvitsemansa tehon. Kuviossa 2 on esitetty skalaariohjauksen ja –säädön lohkokaavio.
(ABB TTT-käsikirja, 2000.)

KUVIO 2. Skalaariohjauksen ja –säädön lohkokaavio (TTT-käsikirja 2000)
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6.4.2 Vektorisäätö

Roottorivirran

ja

päävuon

vektoritulo

muodostavat

oikosulkumoottorin

vääntömomentin. Vääntömomenttia säädettäessä vuovektorin suunta on tiedettävä.
Tällöin puhutaan vektorisäädöstä.
Vektorisäätö edellyttää moottorin virtojen ja pyörimisnopeuden suuntavektorien tarkat
asennon mittaukset. Mittaussignaalit täytyy tallentaa vaihtosuuntaajassa sijaitsevaan
mikroprosessoriin ja sen oikosulkumoottorin matemaattiseen malliin. Moottorimalli
laskee moottorin magneettivuon ja jakaa sen virran vääntömomenttia ja magneettivuota
kuvaaviin virran osiin. Molempia virtakomponentteja voidaan säätää erikseen.
Moottorin vääntömomenttia pystytään muuttamaan ja vuo pitämään vakiona. Aikaa
joka

kuluu,

kun

moottorin

vääntömomentin

oloarvo

saavuttaa

moottorin

momenttiohjeen, kutsutaan vasteajaksi. Yleensä tämä aika on alle 20ms. Kuviossa 3 on
esitetty vektorisäädön lohkokaavio.
(ABB TTT-käsikirja 2000.)

KUVIO 3. Vektorisäädön lohkokaavio (TTT- käsikirja 2000)
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6.4.3 DTC

DTC (Direct Torque Control), eli suora momentin säätö, perustuu epätahtikoneiden
vuovektorisäädön

ja

suoran

itsesäädön

teorioihin.

DTC-tekniikan

avulla

vuovektorisäätö toteutetaan ilman takaisinkytkentää. Taajuusmuuttaja hyödyntää
nopeita digitaalisia signaalinkäsittelylaitteita ja kehittynyttä matemaattista moottorin
toimintaperiaatetta

moottorin

nopeuden

ja

momentin

laskentaan

ilman

takaisinkytkentää. Seurattavina suureina ovat moottorin todelliset säätösuureet,
magneettivuo ja momentti.

Koska moottorin taajuuden ja jännitteen säätöön ei tarvita modulaattoria, säätövaiheiden
määrä vähenee ja momenttivaste nopeutuu verrattuna muihin vaihtovirta- tai
tasavirtakäyttöihin. Voidaan sanoa että DTC-käyttö on verrattavissa takaisinkytkettyyn
tasavirtakäyttöön. Käytön myötä tulee vaihtovirtamoottorien tuomat edut.

DTC-tekniikka tuo käyttövarmuutta taajuusmuuttajakäyttöön, koska se ei vikaannu
helposti ja yliaalloista, sekä radiotaajuisista häiriöistä ei ole huomattavaa haittaa.
Lisäksi

tekniikka

on

rakennettu

yksinkertaiseksi

käyttää,

eikä

kalliita

takaisinkytkentälaitteita tarvita. Myös meluhaitat pienenevät.

Puhallinsovellukseen ei tarvittaisi nopeaa säätötarkkuuta, skalaarisäätö olisi riittävä.
Kuitenkin ABB:n taajuusmuuttajissa on vakiona DTC-tekniikka,

josta tulee

huomattavia lisäominaisuuksia ja parannuksia muihin säätötekniikoihin verrattuna.
DTC-käytöllä staattinen nopeustarkkuus on 10 % moottorin jättämästä ilman
takaisinkytkentää. Moottoritehon kasvaessa nopeustarkkuus paranee. 110 kW:n
moottorin nopeusohjeen ja roottorin nopeuden välinen ero vakiokuormituksella on 0,1
%.

Takaisinkytkennällä

dynaaminen

tarkkuus

on

samaa

luokkaa

kuin

servomoottorikäytössä.

Moottorisovellusta käyttöönottaessa voidaan suorittaa ID-ajo, jossa taajuusmuuttaja
tunnistaa ohjaamansa moottorin ja sen ominaisuudet. Taajuusmuuttaja pystyy
hienosäätämään

moottorikäytön

suorituskykyä.

Haitalliset

mekaaniset

värähtelytaajuudet voidaan sivuuttaa puhallinsovelluksessa, mikä vähentää rasitusta.
Nämä parantavat prosessinhallintaa.
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Puhallinsovelluksissa DTC-tekniikan avulla voidaan ratkaista yliaaltojen ja melun
aiheuttamia ongelmia. DTC-tekniikan avulla esimerkiksi verkkovaihtosuuntaus voidaan
toteuttaa korvaamalla tavanomainen diodisilta säädettävällä sillalla. Tämä vähentää
yliaaltoja huomattavasti.

Vakiosovelluksissa DTC-käytöt sietävät hyvin prosessissa tapahtuvia suuria, äkillisiä
kuorman muutoksia ilman ylijännitteestä tai -virrasta johtuvia laukeamisia. Käytön on
myös pysyttävä käynnissä lyhyen syöttökatkoksen aikana.

DTC-tekniikka

säästää

energiaa

moottorin

magneettivuon

optimoinnilla.

Puhallinkäytössä säätöyksikön ja moottorin hyötysuhde paranee huomattavasti.
Esimerkiksi 25 %:n kuormituksella kokonaishyötysuhde paranee jopa 10 %. 50 %:n
kuormituksella kokonaishyötysuhteen parannus saattaa olla jopa 2 %.
Nopeudensäätö- ja momentinsäätöpiiri muodostavat DTC:n päälohkot (Kuvio 4).

KUVIO 4. DTC:n nopeuden- ja momentinsäätöpiiri (ABB Oy, Suora momentinsäätö,
2001)
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DTC-säädön momentinsäätöpiiri
Taajuusmuuttaja mittaa kahta moottorivirran vaihetta ja välipiirin jännitettä.
Mittaukset käsitellään adaptiivisen moottorimallin avulla. Moottorin tarkat
tiedot

voidaan

automaattisesti

mitata

ID-ajon

moottorin

avulla.

Taajuusmuuttaja

keskinäisinduktanssin,

määrittelee

kyllästymisvakioiden,

staattorin vastuksen ja hitausmomentin. Parempaan viritystarkkuuteen päästään
kun ajon aikana pyöritetään moottorin akselia samalla.

Moottorimalli lähettää ohjaussignaaleja, jotka kertovat suoraan moottorin
todellisen momentin ja todellisen staattorin vuon. Moottorimalli laskee myös
akselin nopeuden. Nopea ja tarkka mallinnus on mahdollista pitkälle kehitetyn
sisäisen kytkentälogiikan, säätömenetelmän ja optisten kuitujen tuoman nopean
tiedonsiirron avulla.
DTC-säädön nopeuden säätöpiiri
Momentin

ohjearvon

säätimessä

nopeussäädön

lähtöarvoa

rajoittavat

momenttirajat ja välipiirin DC-jännite.

Nopeussäädin koostuu PID-säätimestä ja kiihdytyskompensaattorista. Ulkoista
nopeusohjetta verrataan moottorimallista saatavaan nopeuteen. Näiden eroarvo
johdetaan sekä PID-säätimeen, että kiihdytyskompensaattoriin. Lähtevä signaali
on molempien säätöpiirien lähtöjen summa.

Staattorin vuon todellinen arvo voidaan syöttää vuon ohjearvon säätimestä
vuokomparaattoriyksikköön.

Todellisen

arvon

säätö-

ja

muokkausmahdollisuuden avulla on helppo toteuttaa monia vaihtosuuntaajan
toimintoja, kuten vuon optimointi ja vuojarrutus.
(ABB Tekninenopas nro. 1, 2001.)
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7

JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ

Jäähdytysyksikköä

(Cooling

Air

Unit)

käytetään

Azipod-propulsiomoottorin

jäähdytykseen. Toiminta perustuu ilmavirran kierrättämiseen suljetussa kierrossa
propulsiomoottorin

kautta.

Vaihtuvan

ilmavirran

saavat

aikaiseksi

keskipakoispuhaltimet. Jäähdytetty ilma pusketaan propulsiomoottorin molemmista
päistä sisään aksiaalisesti ja staattorin käämityksien läheltä. Ilma poistuu radiaalisesti
staattorin keskikohdasta kääntöyksikön kautta takaisin jäähdytinyksikköön (KUVIO 5).
Tätä kutsutaan symmetriseksi jäähdytykseksi ja se tuottaa optimaalisen jäähdytyksen
staattorin ja magnetointimoottorin käämityksille, jotka ovat herkimpiä kuumuudelle
propulsiomoottorissa.

Moottori nostaa ilman kuumuutta tyypillisesti 20–30 °C. Kuuma ilma suodatetaan
mahdollisista haitallisista partikkeleista, jotka voivat vahingoittaa propulsiomoottoria.
Suodatuksen jälkeen ilma johdetaan tasaisesti lämmönsiirtimelle, jotka jäähdyttävät
kuuman ilman aluksen jäähdytysvesijärjestelmään. Propulsiomoottorin lämpöhäviöt ja
puhaltimien häviöt jäähdytetään laivan vedenkiertoon. Järjestelmä kierrättää suotimien
kautta ilmaa takaisin kiertoon. Jäähdytinyksikössä on kaksi ilmanohjauspeltiä, jotka
varmistavat ilman oikean kiertosuunnan. Ne aukeavat puhaltimien aiheuttamasta
ilmavirrasta ja sulkeutuvat painovoiman johdosta.
(ABB Oy, Cooling Air System, System Description.)

27

KUVIO 5. Jäähdytysilman kiertokaavio (Cooling Air System, System Description)

Riippuen aluksen ajoprofiilista ja jäähdytystarpeesta, voidaan valita puoliredundanttinen
tai täysin redundanttinen jäähdytysratkaisu. Jäähdytinyksikössä on kaksi puhallinta ja
kahdesta neljään lämmönvaihtajaa. Ensimmäisessä molemmat puhaltimet pyörivät ja
tuottavat 100% jäähdytystehon. Vain toisen pyöriessä, esim. vikatilanteessa, päästään
noin 70 % tehoon. Täysin redundanttisessa järjestelmässä yksi puhallin tuottaa täyden
jäähdytystehon ja toinen on pysähdyksissä.

Nykyisessä systeemissä laivan automaatiojärjestelmä ohjaa puhallinmoottoreita ja
vesipattereita tai niitä voidaan käyttää paikallisesti ohjauspaneelista. Tuleva järjestelmä
huolehtii jäähdytinpuhaltimien ohjauksesta, antaen vain tila- ja hälytystietoja aluksen
automaatiojärjestelmään.
(ABB Oy, Cooling Air System, Function Description.)

7.1

Keskipakoispuhallin

Korkeapaineinen ilmavirtaus on mahdollista saada aikaiseksi tämän tyyppisellä
puhaltimella. Tällaista käytetään ilman käsittelysovelluksissa, joissa käsitellään
suurivastuksista ilmavirtausta. Puhallin on tehty ohuista siivistä, jotka ovat joko
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eteenpäin-

tai

taaksepäinkaareutuvia.

Ilma

vaihtaa

suuntaansa

90

astetta

keskipakoispuhaltimessa, joten sen tilantarve on suurempi kuin muilla puhaltimilla
(kuvio 6).

KUVIO 6. Keskipakoispuhallin ( Frazer)

Puhaltimen lavat taivutetaan suuremman tehon saavuttamiseksi, kuin mitä suorista
lavoista saa. Eteenpäin taivutettujen lapojen tehokkuus on 50...60 %. Taaksepäin
taivutetut saavuttavat 70-75 % tehon.

Taaksepäin taivutetuilla lavoilla ilmavirta lapojen lävitse helpottuu, mikä vähentää iskuja pyörrehäviöitä. Suuri ilmanpaine voidaan saavuttaa taaksepäin taivutetuilla terillä.
Yksi ominaisuuksista on myös, ettei tapahdu ylikuormitusta. Lapojen nopea
kärkinopeus aiheuttaa meluhaittoja.
(Frazer.)

7.2

Aksiaali- ja keskipakoispuhaltimen ominaisuudet

Alle on listattu puhaltimien ominaisuuksia.

Keskipakoispuhallin, taaksepäin taivutetuilla lavoilla, vaatii suuremman
nopeuden kuin eteenpäin taivutetuilla lavoilla, jotta se pystyy tuottamaan saman
virtauksen.

Puhallin eteenpäin taivutetuilla lavoilla saattaa ylikuormittua, koska teho nousee
nopeuden kasvaessa. Esim. jos ilman ohjausluukut ovat täysin auki kun puhallin
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käynnistyy, liikaa ilmaa joudutaan käsittelemään ja lisätehon tarve ylikuormittaa
ohjaavaa moottoria.

Taaksepäin taivutetussa puhaltimessa ei esiinny ylikuormitusta ja se pystyy
siirtämään saman määrän ilmaa ilmanvastuksen vaihdellessa. Puhaltimen teho
saavuttaa huippunsa ja alkaa sitten laskea. Tätä kutsutaan itserajoittavaksi
ominaisuudeksi, jonka voi huomata kuviosta 7.

Taaksepäin taivutetun puhaltimen täytyy pyöriä suuremmalla nopeudella
siirtääkseen saman ilmamäärän kuin eteenpäin taivutettu. Tämä johtuu lapojen
muodosta ja pyörimisen suunnasta.

Taaksepäin taivutetuilla lavoilla olevaa puhallinta käytetään systeemeissä, missä
tarvitaan suurta painetta.

KUVIO 7. Keskipakoispuhaltimen tehon suhde virtaukseen taivutetuilla lavoilla
(Frazer)

7.3

Puhallinsovelluksen ominaisuudet

Puhallinsovellukseen pätee seuraavat ominaisuudet:

Puhaltimen nopeus on suoraan verrannollinen ilman virtaukseen
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(4)
jossa
on puhaltimen nopeus [rpm]
on ilmavirta [m3/s]

Puhaltimen ottama teho on verrannollinen nopeuden kuutioon. Kun puhaltimen
nopeus kaksinkertaistuu, niin puhaltimen tarvitsema teho kasvaa kahdeksan
kertaisesti.

(5)
jossa
on puhaltimen nopeus [rpm]
on puhallinteho [W]
(Frazer)

7.4

Puhaltimen valinta

Puhaltimen valintaan vaikuttaa sovelluksen tarvitsema ilmavirta. Puhallin valitaan sen
ominaisuuskäyrien mukaan. Puhaltimen täytyy pystyä voittamaan tietty ilmanvastus
tarvittavan paineen saavuttamiseen. Puhaltimen toimintapiste määräytyy paineen ja
virtauksen mukaan. Tämän pisteen mukaan valitaan puhallin. Puhaltimen antamaan
virtaukseen ja paineeseen vaikuttaa puhaltimen siipipyörän koko ja nopeus. Kuviossa 8
huomataan kuinka kaksinopeusmoottorilla toimiva keskipakoispuhallin käyttäytyy ja
miten sen toimintapiste määräytyy.
(Frazer.)
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KUVIO 8. Puhaltimen ominaiskäyrät kahdella toimintapisteellä (ABB asiakirja)

7.5

Puhallinkäytön hyötysuhde

Puhallin toimii edullisimmin siinä pisteessä, missä kokonaispaine ja puhaltimen
toimintapiste ovat mahdollisimman korkealla hyötysuhdealueella. Tarkasteltaessa
puhaltimen toimintapistettä, puhaltimen ylimitoitus ja virtauksen säätö kierrosnopeuden
säädöllä ei ole haitallinen. Puhallin toimii nopeussäädettynä optimipisteessään koko sen
nopeusalueella. Myöskään puhaltimen hyötysuhde ei muutu kierrosnopeutta säätämällä.

Moottorin

osalta

oikosulkumoottoreilla

tilanne

on

moottorin

toinen.
hyötysuhde

Etenkin
laskee,

yleisimmin
kun

moottoria

käytetyillä
käytetään

nimellisnopeutta pienemmällä kierrosluvulla. Tästä seuraa se, että kokonaishyötysuhde
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(moottorin ja puhaltimen siipipyörän yhteinen hyötysuhde) laskee, muttei kuitenkaan
yhtä paljoa kuin puhaltimen mekaaninen tehontarve. Nämä edellä mainitut asiat pitävät
paikkansa, mikäli kanavisto on mitoitettu puhaltimen antamaa suurinta ilmamäärää
silmälläpitäen.
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8

MOOTTORI- JA SÄHKÖKÄYTÖN MITOITUS

Sähkömoottorien nimelliskäyttötavat määrittelee standardi IEC 60034–1. Merkinnät
ovat S1 – S10 riippuen sähkökäytön tarpeista. S1 leimaus tarkoittaa jatkuvaa käyttöä.
Kone toimii vakiokuormituksella kunnes loppulämpötila saavutetaan. Tämä käyttötapa
kattaa puhallinsovelluksen kuormitustilanteet.
(ABB Oy, sähkökäytön mitoitus.)

8.1

Moottorikäytön mitoituksen yleiskuvaus

Mitoitusvaiheet etenevät kuvion 9 mukaan.

KUVIO 9. Yleiskuvaus mitoituksen eri vaiheista (ABB Oy, sähkökäytön mitoitus)

1) Käyttöolosuhteet

Valittaessa sopivaa moottoria ja taajuusmuuttajaa, on tarkistettava sähköverkon jännite
ja taajuus. Sähköverkon taajuus ei vaikuta sovelluksen kierrosalueeseen.
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2) Prosessin vaatimukset

Käynnistysmomentin tarve on tarkistettava. Lisäksi sovelluksen kuormitustyyppi ja
kierrosalue on selvitettävä. Yleisimpiä kuormitustyyppejä ovat:
vakiomomentti (kuljettimet ja ruuvikompressorit)
neliöllinen momentti (keskipakoispumput ja puhaltimet)
vakioteho (rullaimet)

3) Moottorin valitseminen

Sähkömoottori

toimii

momenttilähteenä.

Moottorin

on

kestettävä

prosessin

ylikuormitusta ja pystyttävä muodostamaan tietty momentti. Moottorin termistä
ylikuormitettavuutta ei saisi ylittää.

4) Taajuusmuuttajan valitseminen

Taajuusmuuttajan

valintaan

vaikuttaa

käyttöolosuhteet

ja

ohjattava

moottori.

Taajuusmuuttajan on kyettävä tuottamaan tarvittava virta ja teho. Taajuusmuuttajaa
voidaan ylikuormittaa lyhytaikaisella jaksoittaisella kuormituksella.
(ABB Oy, sähkökäytön mitoitus.)

8.2

Puhallinsovelluksen kuormitustyyppi

Kuormitusprofiilista kierrosalueen, momentin ja tehon tunteminen on oleellista
valittaessa sovellukseen sopivaa moottoria ja taajuusmuuttajaa.

Puhallinkäytössä kuormitustyyppinä on neliöllinen momentti. Momentti on neliöllisesti
ja teho kuutiollisesti verrannollinen kierroslukuun (kuvio 10).
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KUVIO 10. Momentti- ja tehokäyrä puhallinsovelluksessa (ABB Oy, sähkökäytön
mitoitus)

8.3

Moottorin kuormitettavuus

Sähkökäyttöä mitoitettaessa on huomioitava moottorin terminen kuormitettavuus.
Terminen

kuormitettavuus

määrittelee

moottorin

pitkäaikaisen

maksimikuormitettavuuden. Oikosulkumoottori on itsejäähdytteinen. Tällöin moottorin
terminen kuormitettavuus laskee, kun moottorin nopeus laskee. Myös momentin jatkuva
käyttö rajoittuu alhaisilla kierrosluvuilla. Moottoria, jossa on erillinen jäähdytys,
voidaan kuormittaa myös alhaisilla kierrosluvuilla. Kuviossa 11 esitetään tyypillinen
moottorin kuormitettavuuskäyrä.

Jäähdytys

mitoitetaan

usein

siten,

että

jäähdytysvaikutus

on

sama

kuin

nimellispisteessä. Sekä itse- että erillisjäähdytyksessä momentti rajoitetaan termisesti
kentänheikennysalueelle.

36

KUVIO 11. Vakio-oikosulkumoottorin tyypillinen kuormitettavuus taajuusmuuttajalla
säädetyssä käytössä 1) ilman erillistä jäähdytystä ja 2) erillisjäähdytyksellä (ABB Oy,
sähkökäytön mitoitus.)

Vaihtovirtamoottoria
ylikuumenemista.

voidaan

ylikuormittaa

Lyhytaikaista

lyhytaikaisesti

ylikuormitusta

ilman

rajoitetaan

moottorin
pääasiassa

maksimimomentilla.
(ABB Oy, sähkökäytön mitoitus.)

8.4

Taajuusmuuttajan ja moottorin valitseminen

Moottori valitaan prosessin kuormituksen, tehon ja vaadittavan kierrosalueen mukaan.
Momenttikäyrät, jäähdytysmenetelmä ja moottorin kuormitettavuus antaa kriteerit
valintaan. Valittu moottori vaikuttaa taajuusmuuttajan kokoon.

Useat seikat vaikuttavat sopivan taajuusmuuttajan valintaan. Valinnassa huomioidaan
taajuusmuuttajan moottoriteho ja mitoitusvirta. Virta-arvot lasketaan momentin
profiilista. Moottorin nimellisvirta antaa hyvän suunnan mitoitukseen. Mitoituksessa
pitää

kuitenkin

huomioida

moottorin

kuormitusta

käyttöympäristön lämpötila ja räjähdysvaarallinen tila.

rajoittavat

tekijät,

esim.
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Sähköverkon

jännite

on

tarkistettava

ennen

taajuusmuuttajan

valitsemista.

Syöttöjännitteen vaihtelut vaikuttavat moottorin akselitehoon. Jos syöttöjännite on
nimellisjännitettä alhaisempi, kentänheikennyspiste siirtyy alhaisemmalle taajuudelle ja
moottorin maksimimomentti redusoituu kentänheikennysalueelle.

Taajuusmuuttaja voi rajoittaa maksimimomenttia. Tämä pitää huomioida jo moottoria
valittaessa. Sähkökäytön muut komponentit kuten muuntajat ja kaapelit voivat laskea
maksimimomenttia, koska niissä tapahtuu jännitteenpudotus. Järjestelmän tehohäviöt on
korvattava taajuusmuuttajan mitoituksella.
(ABB Oy, sähkökäytön mitoitus.)

8.5

Puhallinsovellus

Pumppu- ja puhallinsovelluksen mitoituksen vaiheita:

Tarkistetaan kierrosalue

ja

lasketaan teho

korkeimmalla

mahdollisella

kierrosluvulla.

Tarkistetaan käynnistysmomentin tarve.

Valitaan moottorin napaluku.

Valitaan moottoriteho siten, että se on käytettävissä maksimikierrosluvulla.
Moottorin terminen kuormitettavuus pitää ottaa huomioon.

Valitaan taajuusmuuttaja puhallinarvojen mukaan, jos ne ovat saatavilla. Muuten
käytetään moottorivirtaa laskennassa.
(ABB Oy, sähkökäytön mitoitus.)
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8.6

Puhallinsovelluksen mitoitusesimerkki

Puhaltimen maksimitoimintapisteessä on 31 kW kuormitus 1480 rpm kierrosluvulla.
Käynnistysmomenttia ei tarvita. Ensin pitää ratkaista tarvittava vastamomentti
kyseiselle toimintapisteelle kaavalla 6

(6)

jossa

T

on vastamomentti [Nm]

P

on puhaltimen tarvitsema teho toimintapisteessä [W]

n

on puhaltimen nopeus [rpm]

Moottoreina käytetään nelinapamoottoreita ja moottorin nimellismomentin on oltava
vähintään

kaavan

7

kuormitettavuuskäyrästä.

mukainen.

Kuormitettavuuskerroin

Kuormitettavuuskerroin

luetaan

moottorille

moottorin
ACS800-

taajuusmuttajalla on 0,92.

(7)

jossa

Tn

on moottorin min. nimellismomentti [Nm]

T

on puhaltimen vastamomentti [Nm]

Vastaavan nimellistehon on oltava vähintään:

(8)

jossa

Pn

on moottorin min. nimellisteho [W]
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T

on moottorin min. nimellismomentti [Nm]

n

on neljänapaisen moottorin nimellisnopeus [rpm]

Moottoriksi valitaan edellä laskettujen arvojen mukaan:

M3BP 225 SMA 4 (400 V, 37 kW, 68 A, 50 Hz, 1479 rpm, 239 Nm).

Taajuusmuuttajaohjattuna toimintapiste redusoituu kentänheikennysalueelle, joten
moottorin tarvitsema virta lasketaan kaavalla 9.

(9)

jossa

Tload

on kuormitusmomentti [Nm]

Tn

on moottorin nimellismomentti [Nm]

n

on tarvittu nopeus [rpm]

nn

on moottorin nimellisnopeus [rpm]

Im

on moottorin tarvitsema virta [A]

Pload

on puhaltimen tarvitsema teho [W]

Pn

on moottorin nimellisteho [W]

In

on moottorin nimellisvirta [A]

Taajuusmuuttajan jatkuvanvirran täytyy olla 62 A, jotta se pystyisi syöttämään
moottorin tarvitseman tehon.
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9

NOPEUSSÄÄDETTYKÄYTTÖ

Nopeussäädetyn käytön ideana on säätää prosessin tarvitsemaa sähköenergiaa. Energia
siirtyy moottorin akselista prosessin kuormaan. Akselin tilaa voidaan kuvata kahdella
fysikaalisella suureella, momentti ja nopeus. Näitä suureita säätämällä on kyse joko
momentinsäädöstä tai nopeudensäädöstä. Momentinsäätötilassa nopeus säätyy kuorman
mukaan ja nopeussäädössä momentti säätyy kuorman mukaan.
(ABB Oy, Suora momentinsäätö.)
Prosesseissa

tapahtuu

materiaalin

käsittelyä

tai

materiaalin

kuljetusta.

Puhallinsovelluksissa on kyse materiaalin käsittelystä. Siinä pyritään kontrolloimaan
ilman lämpötilaa ja virtausta. Prosessia ohjataan säätämällä puhaltimien nopeutta
nopeussäädetyillä käytöillä.

9.1

Kone

Kone muodostuu sähkökäytöstä ja työtätekevästä koneesta (kuvio 12). Sähkökäyttö
käsittää energiansäädön, moottorin ja tehonsiirron. Sähkökäyttö muuttaa energian
mekaaniseksi energiaksi. Jokaisessa kolmessa komponentissa nopeuden säätö on
mahdollista.

Energiatehokkain

ratkaisu

on

esimerkiksi taajuusmuuttajaa.
(ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

käyttää

energiansäätökomponenttia,
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KUVIO 12. Koneen osat ( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas)

Säätö tehdään taajuusmuuttajalla. 3-vaiheista virtaa syötetään suuntaajaosaan, joka
muuntaa virran tasavirraksi. Tasajännitettä syötetään tasajännitevälipiiriin, joka
suodattaa sykkivän jännitteen. Vaihtosuuntaajayksikkö kytkee jokaisen moottorivaiheen
joko negatiiviseen tai positiiviseen tasajännitevälipiiriin. Moottorin vuota pyöritetään
kuviossa 13 näkyviä kytkimiä avaamalla ja sulkemalla tietyssä järjestyksessä.
Kytkinasentoja on kahdeksan erilaista. Kahdessa asennossa vaiheet ovat kytketty
samaan tasajännitevälipiiriin, jolloin jännite on nolla. Lopuissa asennoissa moottorin
käämiin vaikuttaa jännite, joka luo magneettivuon.

KUVIO 13. Nopeussäädetynkäytön periaatekuva ( ABB Oy, Nopeussäädettyjen
käyttöjen opas)
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9.2

Sähkökäytön hyötysuhde

Kokonaishyötysuhde

riippuu

moottorin

ja

sen

säädön

häviöistä,

tarkemmin

lämpöhäviöistä. Hyötysuhteen laskeminen vaatii sekä kone- että sähkötekniikan
tietämystä. Sähkökäytössä ottoteho on sähköisessä ja antoteho mekaanisessa muodossa.
Sähkön teho riippuu jännitteestä, virrasta ja tehokertoimesta. Tehokerroin kertoo
mekaanisen tehon tuottamiseen tarvittavan pätötehon ja moottorin magnetointiin
tarvittavan loistehon suhteen.

Momentti ja pyörimisnopeus määräävät mekaanisen lähtötehon. Mitä suuremmat ovat
suureet, sitä suurempi on teho. Tämä vaikuttaa sähkökäytön tehon hyödyntämiseen
sähköstä. Taajuusmuuttajalla voidaan säätää moottorin ottamaa jännitettä ja täten säätää
moottorin tehoa ja prosessia.

Sähkökytkentä transistoreilla on erittäin tehokas, joten taajuusmuuttajien hyötysuhde on
hyvin korkea: 0,97...0,99. Moottorin hyötysuhde on yleensä välillä 0,82...0,97 moottorin
koosta ja nimellisnopeudesta riippuen. Voidaan siis sanoa, että sähkökäytön
kokonaishyötysuhde on aina yli 0,8, kun säätämiseen käytetään taajuusmuuttajaa.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

9.3

Moottorin momentin on ylitettävä kuormitusmomentti

Puhallinkäytössä

ilmanpaineen

muutokset

vaikuttavat

kuormitusmomenttiin.

Sovelluksen kuormitusmomentti tietyllä nopeudella on oltava tiedossa, jotta sopiva
moottori voidaan valita sovellukseen. Moottorin jäädessä pieneksi, sovelluksen
vaatimaa tehoa ei voida antaa.

Moottorin nimellismomentti lasketaan seuraavalla kaavalla:

(10)
jossa
T

on moottorin nimellismomentti [Nm]
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P

on moottorin nimellisteho [kW]

n

on moottorin nimellisnopeus [rpm]

Jokaiselle moottorille on laskettava erikseen momentti- ja kierroslukukäyrä. Suurin
kuormitusmomentti

saavutetaan

juuri

nimelliskierrosluvun

alapuolella.

Kuormitusmomentti Ti kasvaa nopeuden kasvaessa lineaarisesti tai neliöllisesti.
Puhallinsovelluksissa se on neliöllinen. Moottori kiihtyy, kunnes moottorin ja kuorman
momentit ovat yhtä suuret (kuvio 14). Nämä periaatteet ohjaavat oikosulkumoottorin
toimintaa. Taajuusmuuttajalla voidaan saavuttaa optimaalinen säätökyky sähkökäytössä
ja moottorisäädössä.

KUVIO 14. Tyypillinen kierrosluku/momenttikäyrä (ABB Oy, Nopeussäädettyjen
käyttöjen opas)

9.4

Muuttujat edellyttävät säätöä

Prosessia säädetään sen muuttujien mukaan. Muuttujia kutsutaan myös parametreiksi.
Prosessissa voi olla useita parametreja, joista tavallisimpia ovat tulo, lähtö ja häiriö
(kuvio 15). Jäähdytyspuhallinsovelluksessa tulona toimii jäähdytystarve. Ilmanpaineerot aiheuttavat häiriöitä säätöön.
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KUVIO 15. ( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas)

Näiden parametrien on oltava vakioita, tai niitä on muutettava tietyn kaavan mukaan.
Jos lähtöparametreja on muutettava, tulo on muuttuva, tai prosessissa ilmenee häiriöitä,
prosessin vaatimukset voidaan täyttää nopeuden säädön avulla.

Nopeussäädetyissä sähkökäytöissä kaikki säätöjärjestelmät sijaitsevat sähkölaitteille
varatussa tilassa, ja vain moottori on prosessialueella. Tämä on vain yksi
nopeussäädettyjen käyttöjen eduista. Muita etuja ovat:

Huoltokustannukset
Moottorin suora käynnistys sähköverkosta rasittaa moottoria ja sähkölaitteita.
Taajuusmuuttaja-käytöllä

päästään

pehmeään

käynnistykseen,

jolloin

mekaaninen kuluminen pienenee ja huoltokustannukset alenevat.

Energiansäästö
Puhallinsovelluksissa moottorin akseliteho on verrannollinen virtaukseen
korotettuna potenssiin kolme. Tällöin nopeuden säädöllä päästään huomattaviin
energiansäästöihin.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas)

9.5

AC-käytön perustoiminnot

Nopeudensäätösovelluksissa on neljä komponenttia: käyttöliittymä, moottori, sähkön
syöttö ja prosessiliitäntä.
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Sähköverkon jännite ja taajuus on yksi valintakriteeri AC-käytölle. Taajuusmuuttaja
muuttaa sähkösyötön jännitettä ja taajuutta moottorille. Sovellusta ohjataan prosessin tai
käyttäjän antamilla ohjesignaaleilla. Käyttöliittymä toimii rajapintana prosessin ja
käyttäjän välillä. Sen avulla voidaan integroida prosessinsäätölaitteet ja järjestelmä
halutulla tavalla.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

9.6

Moottorin kuormitettavuus AC-käytössä

Ilman taajuusmuuttajaa moottorin kuormitettavuutta ei voida muokata. Moottori antaa
tietyllä

nopeudella

tietyn

Nopeudensäätösovelluksessa

momentin,

eikä

maksimimomenttia

taajuusmuuttajalla

voida

saadaan

ylittää.
useita

kuormitettavuusvaihtoehtoja. Käyrän nro 1 käyttö voi olla jatkuvaa. Muiden käyrien
käytössä tulee vastaan moottorin jäähdytysjärjestelmä (kuvio 16).

KUVIO 16. Moottorin kuormitettavuuskäyrät ( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen
opas)

Suurempia

kuormitustasoja

voidaan

tarvita

moottorin

käynnistyksen

aikana.

Taajuusmuuttajakäytössä moottori voidaan mitoittaa normaalin käytön mukaan.
Sähkökäytön mitoituksessa on tärkeää, että kuorma, AC-käyttö ja moottori ovat
yhteensopivia. Muussa tapauksessa moottori tai muuttaja ylikuumenee ja vahingoittuu.
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( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

9.7

AC-käytöllä parempaan prosessinsäätöön

Taajuusmuuttajalla voidaan vaikuttaa puhallissovelluksen säätöön seuraavilla tavoilla:

U/f suhteen valinta
Moottorin jännite kasvaa neliöllistä käyrää pitkin taajuuden kasvaessa 0 Hz:stä
moottorin nimellistaajuuteen, jolloin moottorille syötetään maksimijännite.
Katso kuvio 17. Moottori on alimagnetoitu nimellistaajuuden alapuolella. Se
kykenee tuottamaan vähemmän momenttia kuin lineaarisella U/f-suhteella mutta
on hiljaisempi. Neliöllistä U/f-suhdetta voidaan käyttää puhallinsovelluksissa,
missä momentin tarve kasvaa nopeuden neliössä.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas)

KUVIO 17. Lineaarinen ja neliöllinen U/f-käyrä ( ABB Oy, Nopeussäädettyjen
käyttöjen opas)

Mekaanisten värähtelyiden eliminointi
Puhallinsovelluksessa voi esiintyä tietyllä taajuudella mekaanista värähtelyä,
joka rasittaa koneen osia. Mekaaniset värähtelyt voidaan eliminoida ohittamalla
nämä kriittiset taajuudet. Tällä tarkoitetaan sitä, että moottorin kiihtyessä lähelle
kriittistä nopeuttaan, käyttö

ei salli moottorin nopeuden noudattavan
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nopeusohjetta. Kun kriittinen piste on ohitettu, moottori palaa nopeasti
normaalille käyrälle ja ohittaa kriittisen nopeuden.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

Verkkokatkossäätö
Verkkokatkossäätöä käytetään, kun syöttävässä verkkojännitteessä on katkos.
Tällaisessa tilanteessa AC-käyttö jatkaa toimintaansa pyörivän moottorin liikeenergian avulla. Käyttö toimii normaalisti niin kauan kuin moottori pyörii ja
tuottaa energiaa käyttöä varten.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

Jättämän kompensointi
Jos moottorin kuormitusmomentti kasvaa, moottorin kierrosluku laskee.
Muodostunut

jättämä

kompensoidaan

muokkaamalla

momentti-

ja

kierroslukukäyrää taajuusmuuttajalla siten, että suuremmallakin momentilla
saavutetaan sama kierrosluku.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)
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10 YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Sähkökäyttöjen on käsiteltävä erilaisia ympäristörasituksia, kuten kosteutta tai
sähköhäiriöitä. IP 54 -suojausluokka varmistaa, että moottori toimii myös pölyisessä
ympäristössä ja kestää mistä suunnasta tahansa tulevan suihkuavan veden.
Taajuusmuuttajan

suojausluokka

on

yleensä

IP

21.

Tämä

tarkoittaa,

ettei

taajuusmuuttajan jännitteisiin osiin pääse koskemaan ja ettei pystysuunnassa tippuva
vesi aiheuta haittaa. Suurempaa suojausluokkaa tarvittaessa käyttö voidaan esimerkiksi
asentaa sellaisen kaapin sisään, jonka suojausluokka on riittävä. Tällaisissa tapauksissa
on tärkeää varmistaa, ettei lämpötila kaapin sisällä ylitä sallittuja rajoja. Kuviossa 18
näkyy nopeussäädetyn käytön ympäristön vaikuttavat olosuhteet.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

KUVIO

18.

Nopeussäädettyyn

käyttöön

vaikuttavat

olosuhteet

(ABB

Oy,

Nopeussäädettyjen käyttöjen opas)

10.1 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Toinen tärkeä ympäristöä koskeva ominaisuus on sähkömagneettinen yhteensopivuus
eli EMC (Electromagnetic Compatibility). On erittäin tärkeää, että sähkökäyttö täyttää
Euroopan unionin EMC-direktiivit. Näiden direktiivien mukainen sähkökäyttö kestää
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johtuvia ja säteileviä häiriöitä, eikä myöskään itse lähetä häiriöitä sähkön syöttöön tai
ympäristöön.
( ABB Oy, Nopeussäädettyjen käyttöjen opas.)

ABB Marine toimii OEM-asiakkaana. OEM-asiakas valmistaa ja myy laitteita omilla
tavara- ja tuotemerkeillään. Nopeussäädetyissäkäytöissä käytetään perusstandardina
PDS-käyttöjen (Power Drive System) EMC-tuotestandardia SFS-EN 61800-3 tai IEC
61800-3.
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

OEM-asiakkaan järjestelmä voi koostua pelkistä VSD-käytön osista tai siinä voi olla
useampia VSD-käyttöjä. EMC-direktiivi koskee kaikkia sähkö- ja elektroniikkakojeita
sekä laitteita, joissa on sähkö- ja/tai elektroniikkakomponentteja, jotka voivat aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden suorituskyky voi heikentyä sähkömagneettisen
häiriön seurauksena.

OEM-tuotteina myydyt taajuusmuuttajat katsotaan komponenteiksi. Komponentit voivat
olla täydellisiä taajuusmuuttajamoduleita (CDM) tai yksittäisiä taajuusmuuttaja
moduleita

(BDM).

Jäähdytysyksikön

taajuusmuuttajakaappi

katsotaan

peruskäyttömoduuliksi. Sitä ei tulkita laitteeksi, koska se ei ole käytettävissä ilman
lisäsäätöjä tai -kytkentöjä. Kuitenkin lisäsäädöt ja –kytkennät on oltava tehtävissä ilman
EMC-tuntemusta. ”Ainoa tällaista komponenttia koskeva vaatimus on, että sen mukana
toimitetaan

käyttöohjeet

lopullisen

laitteen

ammattimaista

kokoonpanijaa

tai

valmistajaa varten.”
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

10.2 VSD-käyttöjen sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC tarkoittaa sähkömagneettista yhteensopivuutta (Electromagnetic Compatibility).
Laitteen pitää toimia häiriöittä sähkömagneettisessa ympäristössä, eikä se saa aiheuttaa
häiriöitä muihin sen lähellä oleviin järjestelmiin. EMC:tä koskeva vaatimus pitää täyttyä
kaikille ETA:n sisällä käyttöön otetuille laitteille. Yhteensopivuutta kuvaavat termit on
selitetty KUVIO 19.
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KUVIO

19.

Häiriönsiedon

ja

häiriöpäästöjen

yhteensopivuus.

(ABB

Oy,

Nopeussäädettyjen käyttöjen opas)

Nopeussäädetyt käytöt aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöitä. Tämän takia kaikki
laitteet, jotka ovat yhteydessä VSD-käyttöihin sähköisesti tai ilman kautta, kuuluvat
EMC-yhteensopivuuteen. Järjestelmä on yhtä heikko kuin sen heikoin osa.

Häiriönsieto
Häiriöitä on suur- ja pientaajuisia. Suurtaajuushäiriöitä ovat elektrostaattiset
purkaukset, nopeat transienttipurskeet, säteilevät sähkömagneettiset kentät,
johtuvat radiotaajuushäiriöt ja sähköpiikit. Yleisiä pientaajuushäiriöitä ovat
verkkojännitteen yliaallot, keskinäishäiriöt ja epäsymmetria.

Häiriöpäästö
Taajuusmuuttajissa suurtaajuushäiriöitä aiheuttaa tehokomponenttien, kuten
eristehilatransistorien (IGBT) ja ohjauselektroniikan nopeat kytkentäilmiöt.
Nämä suurtaajuushäiriöt etenevät johtumalla ja säteilemällä.
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

PDS-käytöt yhdistetään joko teollisiin tai julkisiin sähköverkkoihin. Tapa, jolla käyttö
kytketään sähköverkkoon määrittelee sen käyttöympäristön. Käyttöympäristö voidaan
jakaa 1. ja 2. käyttöympäristöön. Toiseen käyttöympäristöön kuuluvat kaikki muut
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laitokset paitsi ne, jotka on liitetty suoraan kotitalouksien pienjänniteverkkoon.
Laivoissa on toinen käyttöympäristö ja kelluvaverkko (IT-verkko).
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

10.3 EMC-ratkaisut

Vaihtovirtakäyttöjä sisältäviin VSD-käyttöihin liittyy käsite täysin sovellettu EMC.
Tällä tarkoitetaan käytön kokoonpanossa noudatettuja perusperiaatteita laitteiden ja
komponenttien valmistajasta aina loppukäyttäjään asti. Erityistä huomiota kiinnitetään
mm. piirikorttien suunnitteluun, mekaaniseen rakenteeseen, kaapeleiden reitteihin ja
läpivienteihin.

Käytöt suunnitellaan sietämään omia häiriöitä, jolloin ne sietävät useimpia niihin
kohdistuviakin häiriöitä. Siksi on hyvä keskittyä häiriöpäästöihin. Häiriöpäästöjä on
kahdenlaisia: johtuvia ja säteileviä. Häiriöt etenevät monella tavalla, kuten kuvasta 20
nähdään.

KUVIO 20. Häiriöpäästöt (ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMCvaatimusten mukaan)
Johtuvat häiriöt
Johtuvat häiriöt etenevät muihin laitteisiin kaikkien johtavien osien, kuten
kaapeloinnin, maadoituksen ja metallikotelon kautta.
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Säteilevät häiriöt
Ilman kautta etenevien häiriöiden estämiseksi kaikkien VSD-käytön
osien tulisi muodostaa säteilyhäiriöiltä suojaava ns. Faraday-häkki. VSD-käyttö
käsittää kaapit, lisäkotelot, kaapeloinnin, moottorit jne.
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

Virtapiiriä ennen kohtaa, jossa syöttö on liitetty CDM-moduuliin ja jossa suodatus
alkaa, kutsutaan puhtaaksi puoleksi. Niitä BDM-moduulin osia, jotka voivat aiheuttaa
häiriöitä, kutsutaan likaiseksi puoleksi.

Koteloidut käytöt on suunniteltu siten, että lähtöliitäntää seuraava piiri on ainoa likainen
osa, jos käytön asennusohjeita on noudatettu. Jotta Faraday-häkki kattaisi koko VSDkäytön, tulisi EMC-suojauksessa ottaa huomioon kotelointi, kaapeloinnin, johdotuksen
ja asennuksien tekeminen.
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

10.3.1 Kotelointi

Koteloinnissa pitää huomioida seuraavia asioita:
Kotelon pintojen on oltava maalaamattomia ja syöpymisenkestäviä.
Metalliosien välisten kosketuspintojen on oltava maalaamattomia tai johdettu
maahan.
On käytettävä asennuslevyjä, jotka on liitetty samaan maadoituspisteeseen.
Kaikilla erillisillä metalliosilla pitää olla yksi ja sama reitti maapotentiaaliin.
Oviin ja suojiin on asennettava johtavat tiivisteet vähintään 100 mm välein,
jottei säteilyä voi vuotaa.
Puhdas ja likainen puoli on eristettävä toisistaan.
Koteloissa on oltava mahdollisimman vähän aukkoja.
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)
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EMC on vain yksi osa kotelon valinnassa. Kotelo valitaan useamman kriteerin mukaan:

• Turvallisuus
• Suojausluokka (IP-kotelointiluokat)
• Lämmönsiirtymiskyky
• Tila lisälaitteille
• Ulkomuoto
• Kaapeliliitännät
• EMC-yhteensopivuus
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

10.3.2 Kaapelointi ja johdotus

Koska kaapelit ovat osa PDS-käyttöä, ne ovat myös osa Faraday-häkkiä. EMCvaatimusten täyttämiseksi on käytettävä tehokaapeleita, jotka suojaavat tehokkaasti
häiriöiltä.

Tehokaapelien suojavaippojen maadoituksessa on käytettävä erityisiä
suurtaajuisia kaapeleiden läpivientejä.
Ohjauskaapelin suojavaipan suurtaajuusmaadoituksessa on käytettävä johtavia
tiivisteitä.
Teho- ja ohjauskaapelit on oltava suojattuja
Teho- ja ohjauskaapelit on vedettävä erikseen.
Yhteismuotoisten häiriöiden ehkäisemiseksi voi käyttää kierrettyjä johdinpareja
ja tarpeen mukaan ferriittirenkaita.
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)
Ohjauskaapelit:

Ohjauskaapelit

ovat

osa

Faraday-häkkiä.

Suurtaajuusmaadoituksen

ohjauskaapelointia koskevat muutamat perussäännöt:

lisäksi

54
On käytettävä aina suojattuja parikierrettyjä kaapeleita:
- kaksoissuojattua kaapelia analogisia signaaleja varten
- yksittäissuojattua kaapelia muita signaaleja varten, suosituksena
kuitenkin kaksoissuojattu kaapeli.

110/230 V –signaaleja ei saa sijoittaa samaan kaapeliin pienempi jännitteisten
signaalien kanssa.
Yksi parikierretty kaapeli on varattava kullekin signaalille.
Maadoitus tehdään suoraan taajuusmuuttajan puolelle.

10.3.3 Asennus

Asennuksessa pitää ottaa huomioon seuraavia asioita:

CDM-käyttöjen yhteydessä käytettyjen lisälaitteiden, joilla on suoranainen
tehtävä, on oltava sekä EMC- että pienjännitedirektiivin mukaisesti CEmerkittyjä tuotteita.
Kaikki lisälaitteet on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan.
360° suurtaajuusmaadoitus tulisi tehdä kaikkialla, missä kaapelit
liitetään käytön koteloon, apuliitäntäkoteloon tai moottoriin.
Kaapin sisäinen kaapelointi pitää olla asianmukaisesti tehty.
Maadoitus on tehtävä huolellisesti.
Releissä, kontaktoreissa ja magneettiventtiileissä on oltava kipinähäiriön
poistimet.
(ABB Oy,PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)

Suurtaajuusmaadoitus voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

Suurtaajuusmaadoitus tiivisteholkeilla ja johtavalla teipillä (kuvio 21).
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KUVIO 21. Teholiitäntöjen tärkeimmät kohdat (ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja
kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan)

Suurtaajuusmaadoitus johtavalla sukalla. Sukka liitetään Faraday-häkkiin
kiristämällä se tiivistelaipan erikoisvalmisteiseen kauluskappaleeseen. Tämän
ratkaisun etuna on, että samaa sukkaa voidaan käyttää halkaisijaltaan
erikokoisissa kaapeleissa.

Johtavat tiivisteet ohjaus-kaapeleissa
(ABB Oy, PDS-käyttöjen asennus ja kokoonpano EMC-vaatimusten mukaan.)
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11 LAAKERIVIRRAT VAIHTOVIRTAKÄYTÖISSÄ

Vaikka moottoreiden nykyiset rakenteelliset muutokset ovat lähes poistaneet moottorin
epäsymmetrian

aiheuttamat

pientaajuiset

laakerivirrat,

ovat

nykyisissä

vaihtovirtakäytöissä käytetyt IGBT-transistorit lisänneet suurtaajuisia virtapulsseja.
Nopeussäädetyt

käytöt

ovat

lisänneet

laakerivirtojen

aiheuttamia

vahinkoja

sähkömoottoreissa. Nopeasti nousevat jännitepulssit ja korkeat kytkentätaajuudet voivat
aiheuttaa laakereiden kautta purkautuvia virtapulsseja. Toistuvasti purkautuvat
virtapulssit kuluttavat vähitellen moottorin laakereiden vierintäpintaa.

Vahinkojen välttämiseen on useita keinoja. Kunnollinen maadoittaminen ohjaa
hajavirtojen palaamisen vaihtosuuntaajan runkoon muuta tietä kuin laakereiden kautta.
Symmetriset moottorikaapelit tai vaihtosuuntaajan lähtösuodin pienentävät virtoja.
Moottorien laakerien eristäminen katkaisee laakerivirrat kokonaan.
(ABB Oy, laakerivirrat uusissa vaihtovirtakäytöissä.)

11.1 Suuritaajuisten laakerivirtojen vahinkojen ehkäiseminen

Suurtaajuisiin laakerivirtoihin voidaan vaikuttaa kolmella tavalla: suurtaajuisen
yhteismuotoisen virran vaimentamisella, laakerivirtapiirien katkaisemisella ja oikealla
kaapelointi- ja maadoitusjärjestelmällä. Nopeussäädetty käyttö voidaan maadoittaa
tehokkaasti seuraavilla tavoilla:

Kaapelit ovat symmetrisiä monijohdinkaapeleita. Tässä suositellaan
käytettäväksi kaapelia, jossa on kolme vaihejohdinta ja kolme maadoitusjohdinta
symmetrisessä muodossa (kuvio 22).
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KUVIO 22. Suositeltava symmetrinen moottorikaapeli (ABB Oy, laakerivirrat uusissa
vaihtovirtakäytöissä)

Toteutetaan lyhyt, pieni-impedanssinen yhteismuotoisen virran paluureitti
vaihtosuuntaajaan. Parhaiten tämä tehdään käyttämällä suojattua
moottorikaapelia. Suojavaipan on oltava jatkuva ja hyvin johtava. Kaikkien
liitosten pitää olla 360°-maadoitettuja liitoksia (kuvio 23).

KUVIO 23. 360°-liitokset (ABB Oy, laakerivirrat uusissa vaihtovirtakäytöissä)

Mikäli epäillään katkosta vaihtosuuntaajan ja moottorin maatasojen välillä,
lisätään suurtaajuisia maadoituskytkentöjä laitteen ja maatasojen välille
potentiaalien tasaamiseksi. Tällöin käytetään 50 - 100 mm levyisiä
kuparipunoksia (kuvio 24).
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KUVIO

24.

Suurtaajuinen

maadoitushihna

(ABB

Oy,

laakerivirrat

uusissa

vaihtovirtakäytöissä)

Lisäksi tarvitsee katkaista laakerivirtapiirit eristämällä moottorin laakerirakenne.
Suuritaajuinen ja yhteismuotoinen virta vaiennetaan siihen tarkoitukseen varatuilla
Du/Dt-suotimilla. Taajuusmuuttajan valmistaja antaa taulukon, jonka mukaan voidaan
valita tiettyyn sovellukseen tarvittavat varusteet.
(ABB Oy, laakerivirrat uusissa vaihtovirtakäytöissä.)
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12 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN OHJAUS

Nopeusohjatun jäähdytysjärjestelmän kokonaisuuteen kuuluu useita komponentteja ja
laitteita, sekä muiden järjestelmien kanssa kommunikointia. Jäähdytinyksikkö toimii
apulaitteena

propulsiojärjestelmässä.

Apulaitteet

takaavat

propulsiomoottorin

oikeanlaisen toiminnan.

12.1 Apulaitteet

Apulaitteet ovat propulsiojärjestelmään kuuluvien laitteiden nimitys, joiden tehtävä on
mahdollistaa propulsiomoottorin käyttö ongelmitta. Laivan ECR:ltä (Engine Control
Room) annetaan propulsiomoottorin käyttöön liittyvien lisälaitteiden käyntikäsky,
ennen propulsiomoottorin käyntikäskyä. Kaikkien lisälaitteiden pitää antaa käyntitilatieto PCU:lle (Propulsion Control Unit), propulsiosäädön yksikölle, jonka jälkeen
voidaan käynnistää propulsiomoottori. Propulsiosäädön yksikkö antaa tilatiedon
MAS:iin (Machinery Automation System) laivan automaatiojärjestelmälle. Ennen kuin
puhaltimet saavat käyntikäskyn täytyy kaikkien käyntilukitusten olla pois, eikä
järjestelmässä saa olla vikatietoja. Näitä lukituksia ovat kuormakytkimen ja
turvakytkimen tilatiedot. Annettaessa pysäytyskäsky puhaltimet pysähtyvät vasta, kun
propulsiomoottorin ja herättimen käämityksien, sekä järjestelmän kuuman ilman
lämpötilat ovat alle rajojen.

Jäähdytinpuhallinjärjestelmään kuuluvat apulaitteet ovat moottorikeskukseen (MCC)
liitetyt puhallinmoottorit. Ohjauslogiikka sijaitsee AIU:ssa (Azipod Interface Unit).
AIU lähettää käynnistyskäskyn moottorille moottorikeskukseen. Nopeusohjatussa
jäähdytinpuhallinjärjestelmässä MCC jää pois, koska taajuusmuuttaja kykenee
käynnistämään moottorin, eikä moottorikeskuksen pehmokäynnistintä tarvita. Täten
nykyisessä järjestelmässä päästään pienempään määrään johdotuksissa ja rajapintojen
hallinnassa. Käyntikäskyn signaali on binäärinen. Tosi tarkoittaa käynnistystä. Epätosi
tarkoittaa pysäytystä. Signaali pidetään totena niin kauan kun moottorin on tarkoitus
toimia. Kuviossa 25 esitetään jäähdytinjärjestelmän tietoliikennöinti.
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KUVIO 25. Jäähdytinjärjestelmän tietoliikennöinti

Propulsiomoottorin käämityksen vaiheiden lämpötilat mitataan PT100-antureilla.
Jokaisessa vaiheessa on neljä anturia. Azipodissa sijaitsevien mittauslaitteiden
kytkennät kulkevat ZMU:n (Azipod Measuring Unit) kautta. Kaksi anturia kytketään
ZMU1:seen ja toiset kaksi ZMU2:een. PCU:ssa (Propulsion Control Unit) sijaitsee
propulsiomoottorin ohjausohjelmisto. PCU:sta saadaan propulsiomoottorin tilatiedot.
CD (Cooling Drive) toimii nopeussäädetynkäytön sähkökaappina. Tietoliikennöinti
tapahtuu MMS:llä (Multimedia Messaging Service), jolloin käytetään Ethernettekniikkaa, Modbus-väylätekniikalla tai HW:lla (Hard Wire), eli kuparijohtimilla.
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12.2 Ohjaus ja ohjelmointi

Sovelluksen ohjaus koostuu AIU:sta, taajuusmuuttajan kaapista ja puhallinmoottorista.
AIU:ssa sijaitsee pääohjelma ja se toimii rajapintana aluksen automaation kanssa.
Järjestelmän ohjauspiiri on esitetty kuviossa 26.

KUVIO 26. Jäähdytinjärjestelmän ohjauspiiri

Seurattavina suureina ovat propulsiomoottorin staattorin ja herättimen virrat. Ne
muodostavat nopeusohjeen. Lisäksi

seurattavina suureina ovat propulsiomoottorin

vaiheiden ja tuloilman lämpötilatiedot, jotka tuodaan AIU:hun. Ne toimivat rajoittavina
ohjeina säädölle. Puhaltimia ohjataan nopeussäädöllä. Nopeusohje saadaan seuraamalla
propulsiomoottorin staattorin ja herättimen vaiheiden virtoja. Säätö muodostetaan
lineaariseksi. Säädössä seurataan myös propulsiomoottorin staattorin ja herättimen
lämpötiloja, sekä jäähdytinyksikköön tulevaa kuumaa ilmalämpötilaa. Mikäli virtojen
mukaisella ohjeella ei saada tarvittavaa jäähdytystehoa, asetetaan lämpötilarajojen
avulla nopeusohje 100%:iin.

Kaikki seurattavat suureet suodatetaan alipäästösuotimen kautta, jolloin mittausarvojen
muutosskaala saadaan rauhoitettua. Tämä tarkoittaa signaalien heilahtelun keskiarvoa.
Suodatuksen jälkeen signaalit skaalataan prosenteiksi 0-100%, jotta saadaan kaikki
arvot samaan kokoluokkaan. Seurattava ohje viedään analogialähtöön, josta se
lähetetään taajuusmuuttajalle 4...20 mA-viestinä. Lisäksi varotoimena seurataan
propulsiomoottorin staattoreiden toimintaa. Mikäli toisen staattorin toimintakyky lakkaa
toimimasta, nostetaan nopeusohje 100%:iin.
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KUVIO 27. Ohjearvon luominen AIU:n ohjelmassa

Taajuusmuuttaja saa ohjearvon logiikalta, jonka avulla se ohjaa puhallinmoottoria.
AIU:ssa oleva logiikka muodostaa systeemin kanssa suljetun piirin, koska se seuraa
prosessin tilaa ja muodostaa sen pohjalta ohjearvon. Koska taajuusmuuttaja ei saa
suoraa takaisinkytkentää systeemiltä, on kyseessä avoin piiri sen ja systeemin välillä.
Taajuusmuuttajassa ohjearvolle asetetaan ala- ja ylärajat, mahdollinen kriittinentaajuus,
sekä ramppien ominaisuudet. Ramppi ylös on nopea ja alas hidas. Järjestelmän
säätimenä toimii PI-säädin. Kuviossa 28 esitetään taajuusmuuttajan nopeusohje.

KUVIO 28. Nopeusohjearvon muodostaminen taajuusmuuttajassa
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12.2.1 Täysin redundanttinen järjestelmä

Järjestelmässä toinen puhaltimista on aktiivinen ja toinen on varalla. Puhaltimien
käynnistystä vaihdetaan jokaisen pysähdyksen jälkeen. Näin molempien moottorien
rasitus on tasainen ja huoltoväli pysyy samanlaisena. Aktiivinen puhallin nimetään
ennen käynnistyskäskyä. Mikäli haluttu puhallin ei lähde pyörimään, antaa järjestelmä
hälytyksen ja toinen puhallin saa käyntikäskyn halutun ajan kuluessa. Kun kumpikaan
puhaltimista ei käynnisty, annetaan vikatilailmoitus aluksen automaatiojärjestelmään,
eikä tarvittavaa apulaitteiden käyntitietoa voida antaa propulsiomoottoria varten.

12.2.2 Puoliredundanttinen järjestelmä

Molemmat puhaltimet ovat aktiivisia. Kun toinen puhallin ei käynnisty tai sen
pysähtyessä, annetaan hälytystieto. Kun kumpikaan puhallin ei käynnisty tai molempien
pysähtyessä annetaan vikatieto, joka johtaa propulsiomoottorin kyvyttömyyteen jatkaa.

12.3 Compact Control Builder

Ohjelmointi toteutettiin Compact Control Builder -ohjelmalla, jonka koodikieli perustuu
C++ -ohjelmointikieleen ja olio-ohjelmointiin. Ohjelma koostuu moduulitasoista.
Jokainen moduuli sisältää omanlaisensa toiminnon, jonka arvoa voidaan hyödyntää
muissa moduleissa. Moduulien välinen tiedonsiirto hoituu parametrien avulla. Muuttujat
eli variablet toimivat moduulien sisäisesti. Globaaleja muuttujia voidaan käyttää, mutta
se ei ole suositeltavaa väärinkäsitysten takia.

CCB:ssa (Compact Control Builder) on kolme kansiotasoa, jotka rakentavat perustan
ohjelmoinnille. Kansiot ovat kirjastot, sovellukset ja kontrollerit. Näiden kansioiden
avulla voidaan tehdä projektikohtaisia ohjelmia. Jokaisessa kansiossa on alakansioita,
joiden avulla voidaan yhdistellä kansiorakenteita toisiinsa.
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12.3.1 Kirjastot

Kirjastot-kansio käsittää laajan valikoiman esimääriteltyjä ratkaisuja. Näitä ovat
datatyypit, funktiot, funktioblokit ja kontrollimoduulit. Moduuleja voidaan käyttää
ohjelmoitaessa projekteja. Kuviossa 29 näkyy kirjasto-kansion rakenne ja kuinka siellä
luodaan toimintalohkot ja –moduulit, sekä datatyypit.

KUVIO 29 Kirjasto-kansion rakenne

12.3.2 Sovellukset

Sovellukset-kansiossa on itse konfiguroitu koodi. Kansiossa voi olla erilaisia
sovelluksia, joille määritellään käytetyt kirjastot ja ohjelmat. Jokainen sovellus
kytketään omaan kontrolleriinsa. Ohjelma-kansio käsittää kaikki määritellyt ohjelmat
kyseisessä sovelluksessa. Ohjelmia käytetään liittämään yhteen funktiot, joilla on
yhteiset toteutusasetukset. Ohjelmia voi luoda ja nimetä. Kuviossa 30 näkyy
sovelluksen rakenne moduulien avulla.
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KUVIO 30 Sovellus-kansion näkymä.

12.3.3 Kontrollerit

Kontrolleri-kansio pitää sisällään laitteiston kokoonpanon ja konfiguroinnin. Käyttäjä
voi lisätä tarvittavat PLC:t (Programmable Logic Controller) ja I/O:t (Input/Output).
Kuviossa 31 on logiikan rakenne, joka on liitetty sovellus 1:een. Logiikkana toimii
PM860 ja siihen on liitetty yksi analoginen sisääntulokortti ja yksi digitaalinen
sisääntulokortti.

KUVIO 31 Kontrollerin rakennekaavio.
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13 POHDINTA

Työ oli haastava ja antoisa, monipuolinen katsomus sähkötekniikkaan ja sen eri osaalueisiin. Työ antoi hyvän kuvan insinöörin työstä ja mitä kaikkea se pitää sisällään.
Koulu- ja työmaailma ovat erilaisuuksia, jotka muodostavat erilaiset toimintamallit.

Opinnäytteessäni sain kokemusta sähkövoimatekniikan asioista, kuten epätahtikoneen ja
taajuusmuuttajan toiminnasta ja mitoitusperiaatteista. Prosessin säätö ja ohjaus tulivat
tutuksi ja kuinka niitä pitää tarkastella sovelluksen kannalta. Sain myös tietoa ja taitoa
ohjelmoinnista ja miten sitä pitää tarkastella sovelluksen kokonaisuuden kannalta.

13.1 Loppuratkaisu

Jäähdytyspuhaltimien tajuusmuuttajakäyttö tulee rakentaa omaan kaappiinsa. Kaapin
valmistuksessa tulee huomioida tässä työssä käsiteltyjä EMC-yhteensopivuuden,
laakerivirtojen,

tuuletuksen,

ympäristöolosuhteiden

ja

turvallisuuden

asettamia

vaatimuksia.

Taajuusmuuttajakäytöllä päästään muihinkin hyötyihin kuin energiansäästöön ja
prosessin parempaan säätöön. Koska taajuusmuuttaja kykenee nimensä mukaisesti
muuttamaan taajutta, ei se ole riippuvainen syöttävän sähköverkon taajuudesta.
Ainoastaan sähköverkon jännitetaso on otettava huomioon. Nopeussäädetyssäkäytössä
oleva moottori toimii sitä ohjaavan taajuusmuuttajan luoman sähköverkon mukaisesti.
Lisäksi moottorin arvokilpi voidaan leimata useampaan sähköverkkoon.

Edellä mainitut asiat voidaan ottaa huomioon taajuusmuuttajan ja moottorin valinnassa.
Tämän insinöörityön kannalta mitoitus tehdään kolmeen sähköverkkoon; 400V/50Hz,
440V/60Hz

ja

690V/60Hz.

Jotta

päästään

pienempään

määrään

hallittavia

tuotenimikkeitä, voidaan sähköverkot jakaa kahteen kategoriaan; alle ja yli 500Vsähköverkot. Näin taajuusmuuttajat valitaan 500V- ja 690V-sähköverkkoihin.
Taajuusmuuttajan tyyppinä käytetään ACS800-04-taajuusmuuttajia, jotka soveltuvat
avonaisemman
leimataan

rakenteensa

kaikille

kolmelle

puolesta

sähkökaappiasennukseen.

sähköverkolle,

jolloin

yhden

Sähkömoottorit
sähkömoottorin
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tuotenimikkeellä katetaan kaikki sähköverkot. Tämä onnistuu moottorin tähti/kolmiokytkennällä. Taulukossa 1 näkyy taajuusmuuttajien ja moottorien valinnat.

TAULUKKO 1. Moottori- ja taajuusmuuttajat jäähdytinyksikköihin

690V-sähköverkkoihin asennettaville taajuusmuuttajille täytyy lisäksi asentaa Du/Dtsuotimet niiden lähtöpuolelle.

13.2 Kehityskohteet

Tulevaisuudessa voidaan ohjaus hoitaa kokonaan taajuusmuuttajalla adaptiivisen
ohjelmoinnin avulla. Nykyisessä järjestelmässä ohjaukseen vaikutetaan asettamalla
taajuusmuuttajaan parametreja. Tämä kuitenkin rajoittaa valintojen mahdollisuutta ja
operointia ei voida viedä pidemmälle. Adaptiivinen ohjelmointi mahdollistaa
vapaamman kustomoinnin. Ohjelma hoidetaan toimilohkoilla käyttäen joko DriveAPtyökalua tai CDP 321R-ohjelmointipaneelia. Ohjelma rakennetaan taajusmuuttajaan,
jolloin mahdolliselta logiikalta vaaditaan vähemmän kapasiteettia.

Lisälaitteiden

hallittavuus voidaan hoitaa suoraan taajuusmuuttajalla, kuten suojakytkimen ja
turvakytkimen tilatiedon havainnointi sekä ohjausmoodin ja ohjearvon käsikäytön
valinta kytkimellä.

Lisäksi moottorit voidaan mitoittaa jokaiseen jäähdytinyksikköön toimivaksi 1800 rpm
nimellisnopeudella, jolloin tarvittavien jäähdytinyksikköjen määrää voidaan supistaa,
koska puhallinkoot ja niiden rakenne yhdenmukaistuu.

ABB tarjoaa myös valmiita taajuusmuuttaja-moottoripaketteja, jotka ovat mitoitettu
parhaimman

hyötysuhteen

saavuttamiseksi.

Moottoreina

käytetään

IE4
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hyötysuhdeluokan tahtireluktanssimoottoreita, jolloin perinteinen oikosuljettu roottori
on korvattu reluktanssi teknologiaratkaisulla. Tätä tekniikkaa käyttämällä roottorihäviöt
saadaan

minimoitua.

puhallinsovelluksissa.

Kyseisellä

paketilla

saavutetaan energiasäästöjä

etenkin
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