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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan taajuusmuuttajakäyttöisissä sähkömoottoreissa ilmeneviä 

laakerivirtoja. Tutkielma koostuu kirjallisesta ja kokeellisesta osuudesta. Kirjallisuusosiossa 

selvitettiin erilaisten laakerivirtojen juurisyitä, kulkureittejä ja minimointikeinoja. Kokeelli-

sessa osuudessa tutkittiin, miten taajuusmuuttajan pääpiirin ja rungon välinen kapasitanssi 

vaikuttaa kapasitiivisia purkausvirtoja aiheuttavaan akselijännitteeseen.  

 

Moottorin akselijännite mitattiin, kun 15 kW:n oikosulkumoottoria syötettiin viidellä erilai-

sella taajuusmuuttajalla 20 Hz syöttötaajuudella. Akselijännitteiden mittaukset tehtiin järjes-

telmää syöttävän muuntajan tähtipisteen ollessa joko maadoitettu (TN-S järjestelmä) tai irti 

maasta (IT järjestelmä). Tämän lisäksi vertailtavien taajuusmuuttajien kapasitanssien arvot 

mitattiin pääpiirin eri pisteiden ja rungon välillä ja niitä vertailtiin moottorin akselijännittei-

den arvoihin. 

 

Huomattiin, että taajuusmuuttajan aiheuttama yhteismuotoinen jännite jakautuu IT-verkossa 

moottorin kapasitanssien lisäksi myös taajuusmuuttajan ja rungon välisille kapasitansseille. 

Tällöin akselin ja maan välinen potentiaaliero on pienempi kuin sähkökäytön ollessa TN-

verkossa. Yhteismuotoisen jännitteen jakautumisen suuruus on myös selvästi riippuvainen 

kapasitanssien arvojen suuruudesta. 
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This thesis investigates bearing currents that occur in induction motors fed by frequency 

converters. The study consists of both an analytical and an experimental part. In the analyt-

ical part, the root causes, paths and mitigation techniques of different bearing current types 

were examined. In the experimental section, it was investigated how the capacitance between 

variable frequency converter’s main circuit and frame affects motor shaft voltage that causes 

capacitive discharge currents. 

 

The motor shaft voltage was measured when a 15 kW induction motor was fed with five 

different variable frequency converters at 20 Hz output frequency. Measurements were taken 

either with transformer neutral point grounded (TN-S system) or floating (IT system). Ad-

ditionally, different capacitance values were measured between the main circuit and the 

frame of the converters. Those values were compared to the measured motor shaft voltage 

values. 

 

It was noted that in the IT system the common mode voltage caused by the converter split 

not only on the capacitances of the motor, but also on the capacitance between the main 

circuit and the frame of the converter. In this case, the potential difference between the shaft 

and the earth is less than it is in the TN system. The division of the common mode voltage 

is also clearly dependent on the size of the capacitance values.  
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1. JOHDANTO  

Taajuusmuuttajakäyttöisten sähkökäyttöjen määrän odotetaan jatkavan voimakasta kasvu-

aan. Ne mahdollistavat moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin portaattoman sää-

dön ja täten tehostavat moottorilla suoritettavaa prosessia huomattavasti. Erityisesti 

pumppu-, puhallin- ja kompressorikäytöissä energiansäästömahdollisuudet ovat erittäin suu-

ret. Lisäksi taajuusmuuttajilla aikaansaatava pehmeä käynnistys sekä tarkat ohjausmahdol-

lisuudet ovat vaikuttaneet niiden suosion lisääntymiseen. 

 

Taajuusmuuttajista saatavat edut ovat suuret, mutta ne ovat tuoneet mukanaan sähkömag-

neettisia häiriöitä. Eräs merkittävä häiriötekijä on sähkömoottorien laakerivirrat. Ilmiönä ne 

on tunnettu jo 1920-luvulta asti. Silloin häiriö johtui lähinnä moottorien sähkömagneettisista 

epäsymmetrioista. Moottorien suunnittelu ja valmistus ovat kuitenkin kehittyneet vuosikym-

menien varrella, eivätkä ns. klassiset, pelkästään moottorien magneettisista epäsymme-

trioista johtuvat laakerivirrat ole olleet paljon esillä. (Särkimäki 2009, 15.) 

 

Nykyisin ongelmaksi ovat muodostuneet taajuusmuuttajien aiheuttamat laakerivirrat moot-

toreissa. Näiden yleisimmät syyt ovat invertterin aiheuttama yhteismuotoinen jännite ja no-

peat jännitteen muutokset moottorin käämityksissä. Erilaiset laakerivirtojen kulkureitit käy-

dään läpi kappaleessa 2. (Pyrhönen et al. 2016, 484.) 

 

Tutkielmassa käydään läpi erityyppiset laakerivirrat, niihin vaikuttavat tekijät ja niiden eri-

laisia minimointikeinoja keskittyen kuitenkin pienemmissä moottoreissa tyypillisiin kapasi-

tiivisiin purkausvirtoihin. Lisäksi työssä pyritään selvittämään muuttajien sisäisten kapasi-

tanssien mahdollista yhteyttä kapasitiivisia purkausvirtoja aiheuttavaan akselijännitteeseen. 

1.1 Taajuusmuuttajan toimintaperiaate 

Taajuusmuuttajalla voidaan nimensä mukaisesti muuttaa jännitteen taajuutta, mutta lisäksi 

myös sen perusaallon amplitudia. Tämän ansiosta sillä voidaan säätää kaikkien nykyaikais-

ten kiertokenttäkoneiden vääntömomenttia ja pyörimisnopeutta. 

 

Yleisin moottorikäytöissä esiintyvä, eli kaksitasoinen taajuusmuuttaja koostuu tasasuuntaa-

jasta, välipiiristä ja vaihtosuuntaajasta eli invertteristä. Verkosta saatava jännite tasasuunna-

taan ja välipiirin jälkeen jännitteestä moduloidaan halutun taajuista vaihtojännitettä. Mo-

dulointitapaa kutsutaan pulssinleveysmodulaatioksi (engl. PWM: Pulse Width Modulation). 

Taajuusmuuttajan rakennetta ja toimintaa havainnollistaa kuva 1. 

 

 
 
Kuva 1.  Taajuusmuuttajan piirikaavio 
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Tasasuuntaajassa puolijohdetehokytkimet, yleisemmin diodit, päästävät virran kulkemaan 

vain yhteen suuntaan jakaen tulojännitteen välipiiriin tasajännitteeksi. Verkon syöttämä jän-

nite on vaihtomuotoista, mikä jättää myös välipiiriin vaihtomuotoista komponenttia. Jännit-

teen tasoittamiseksi välipiiriin lisätään kapasitanssia. 

 

Diodien sijasta taajuusmuuttajan tasasuuntaajassa voidaan käyttää ohjattavia puolijohde-

komponentteja kuten tehotransistoreita tai tyristoreita. Tällöin tehoa on mahdollista syöttää 

myös moottorilta verkkoon päin moottorin toimiessa generaattorina. Mikäli tarpeellista, jän-

nitevälipiiriin voi vaihtoehtoisesti kuulua jarrukatkoja ja -vastus, jossa moottorin ylimääräi-

nen energia kulutetaan lämpönä. 

 

Jännitteen muuttaminen halutunlaiseksi vaihtojännitteeksi tapahtuu avaamalla ja sulkemalla 

vaihtosuuntaajaan transistoreita. Erillinen ohjausyksikkö, niin sanottu pulssinleveysmodu-

laattori, tuottaa ohjauspulsseja, joiden seurauksena transistorit kytkeytyvät vuoron perään 

johtaviksi tai johtamattomiksi. Transistorit pätkivät tasajännitteestä halutun pituisia pulsseja, 

jotka induktiivisessa kuormassa saavat aikaan sinimuotoa lähestyvän virran. Pulssien kes-

toisuutta ja tiheyttä säätämällä voidaan säätää moottorin perusjänniteaallon amplitudia ja 

taajuutta. Vaihtosuuntaajassa tapahtuvaa pulssinleveysmodulaatiota havainnollistaa kuva 2. 

 
Kuva 2.  a) Taajuusmuuttajan tuottama pääjännite ja sen perusaalto pulssinleveysmodulaatiossa 

 

Taajuusmuuttajan transistoreiden johtavuus- ja johtamattomuustilan vaihtelun tiheyttä kut-

sutaan kytkentätaajuudeksi. Nykyisin keski- ja pienitehoisten sähkökäyttöjen taajuusmuut-

tajissa yleisimmin käytetty kytkin on IGB-transistori (engl. Insulated Gate Bipolar Transis-

tor). Niiden kytkentätaajuus yltää useihin kHz:hin (Pyrhönen et al. 2016, 396).  

 

Puolijohdetehokomponentteja kehitetään jatkuvasti kohti aiempaa suurempia jännite- ja vir-

takestoisuuksia sekä korkeampia kytkentätaajuuksia. Seuraavaksi entistä suurempiin kyt-

kentätaajuuksiin kykeneväksi puolijohteeksi ennustetaan piikarbidia ja galliumnitridiä. Suu-

ret kytkentätaajuudet parantavat muuttajan hyötysuhdetta, mutta johtavat myös uudenlaisiin 

EMI-ongelmiin nopeista jännitteenmuutoksista johtuen. (Pyrhönen et al. 2016, 472.) 

1.2 Yhteismuotoinen jännite  

Kun sähkömoottoria syötetään symmetrisestä sinimuotoisesta kolmivaiheisesta lähteestä, on 

kolmen eri vaiheen jännitteiden summa nolla. Tämä tarkoittaa, että ideaalitapauksessa ko-

neen tähtipiste on myös samassa potentiaalissa maan kanssa.  
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Invertterin vaihtosuuntaus perustuu pulssinleveysmodulaatioon, missä puolijohdetehokytki-

met pätkivät taajuusmuuttajan välipiirin tasajännitteestä sopivan pituisia jännitepulsseja, jol-

loin induktiiviseen kuormaan syntyy mahdollisimman sinimuotoinen virta. Tällöin kolmen 

vaiheen yhteinen potentiaali on harvoin nolla, (kuva 3). Tämän potentiaalin ja maan poten-

tiaalin eroa kutsutaan yhteismuotoiseksi jännitteeksi. Kyseinen jännite jakautuu moottorin, 

taajuusmuuttajan ja syöttävän verkon kapasitanssien välille mistä voi epäedullisessa tilan-

teessa seurata mm. läpilyöntejä laakerien kautta moottorin runkoon. Laakerivirtojen pää-

syynä voidaankin pitää yhteismuotoista jännitettä moottorin navoissa.  (Kanninen 2011, 10.) 

 

Joissain monitasoisissa taajuusmuuttajissa on mahdollista valita halutunlainen vaihtosuun-

tauksen modulaatio ja pitää yhteismuotoinen jännite arvossa nolla. Tämä ei kuitenkaan ole 

aina käytännöllistä tai mahdollista ilman, että moottorin dynaamiset käyttöominaisuudet kär-

sisivät. (Särkimäki 2009, 17.)  

 

 

Kuva 3.  Kolmen vaiheen jännitteet sekä niiden summa ajan funktiona (ABB 2011, 10) 

 

Taajuusmuuttajan lähdön yhteismuotoinen jännite saadaan laskemalla kolmen vaiheen jän-

nitteen keskiarvo 

𝑢cm =
𝑢1+𝑢2+𝑢3

3
 (1) 

missä 𝑢1, 𝑢2 ja 𝑢3 ovat kolmen eri vaiheen potentiaalit suhteessa maahan (Niskanen 2014, 

18). 

 

Yhteismuotoinen jännite muodostuu moottorin tähtipisteen ja maan potentiaalin välille ku-

van 4 mukaisesti. 
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Kuva 4.  Yhteismuotoinen jännite moottorin tähtipisteen ja maan välillä 

1.3 Lähtöjännitteen suuret muutosnopeudet  

Pulssinleveysmodulaation muodostamien jännitepulssien nousunopeutta kuvataan du/dt-ar-

volla. Yleisesti tämä arvo määritellään jännitteen muutoksen ja ajan suhteena siltä väliltä, 

kun jännitepulssi nousee huippuarvonsa 10 %:sta 90 %:iin kuvan 5 mukaisesti. (Kainulainen 

2012, 13) 

 

Kuva 5 havainnollistaa erilaisia jännitepulssien nousuja taajuusmuuttajan lähdössä. Kuten 

kuvasta näkyy, pulssin jännite voi kohota suuremmaksi kuin tasajännitteen arvo, mistä pulssi 

on moduloitu. Tämä johtuu jännitepulssien heijastumisesta taajuusmuuttajan ja moottorin 

välillä, sillä todellisuudessa jännite- ja virtapulssit kulkevat aaltoina invertterin ja moottorin 

välillä. (Pyrhönen et al. 2016, 469.) 

 

 
Kuva 5.  Kolme erilaista jännitepulssin nousua taajuusmuuttajan lähdössä (ABB 1997, 13) 

 

 

Korkeataajuinen yhteismuotoinen jännite ja hajakapasitanssit moottorin rakenteissa ovat 

syitä erilaisten laakerivirtojen syntymiseen sähkömoottoreissa. Niiden syntymekanismit 

käydään läpi kappaleessa 2. (Adabi et al. 2007, 2.) 
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1.4 Hajakapasitanssit oikosulkumoottoreissa 

Hajakapasitanssien suuruus moottoreissa on riippuvainen moottorin koosta sekä raken-

teesta. Kuvat 6 ja 7 havainnollistavat oikosulkumoottorin stationaaritilan merkittävimmät 

hajakapasitanssit laakerivirtojen kannalta. Kuvan 𝐶wf tarkoittaa kapasitanssia staattorin 

käämityksen ja rungon välillä. Käämityksen ja roottorin ulkopinnan välillä ilmenevää ka-

pasitanssia kuvaa 𝐶wr ja roottorin ja rungon keskinäistä kapasitanssia symboli 𝐶rf. Laake-

rin yli muodostuvaa kapasitanssia voidaan kutsua symbolilla 𝐶b. (Niskanen 2014, 18.) 

 

 
 

Kuva 6.  Havainnollistus moottorien yleisimmistä hajakapasitansseista (Särkimäki 2009, 18) 

 

 

 

 
 

Kuva 7.  Hajakapasitansseja akselin suuntaisesti katsottuna 
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2. LAAKERIVIRTOJEN KULKUREITIT. 

Laakerivirroista on tehty paljon tutkimusta ja niitä on kategorisoitu eri luokkiin niiden käyt-

täytymisen ja kulkureittien perusteella. Taajuusmuuttajan aiheuttamat laakerivirrat voidaan 

jakaa kapasitiivisiin purkausvirtoihin, kiertäviin virtoihin ja akselin maadoitusvirtoihin 

(ABB 2000, 7). Yhteismuotoista jännitettä voidaan pitää pääsyynä jokaiseen näihin. 

 

Kapasitiiviset purkausvirrat syntyvät, kun yhteismuotoinen jännite jakautuu moottorin haja-

kapasitansseille aiheuttaen moottorin akseliin jännitteen. Jännitteen noustessa riittävän suu-

reksi, purkautuu se laakerien lävitse kuluttaen metallikuulia. (Särkimäki 2009, 19.) 

 

Kiertävät laakerivirrat ja maadoitusvirrat sen sijaan liittyvät nopeasti muuttuvan yhteismuo-

toisen jännitteen aiheuttamaan yhteismuotoiseen virtaan. Kiertävien laakerivirtojen tapauk-

sessa tämä virta voi aiheuttaa magneettisen induktion kautta sekundaarisen, laakereiden 

kautta kulkevan, runkoa ja akselia kiertävän virtapiirin. Yhteismuotoisen virran kulkiessa 

rungosta maahan kuorman kautta puhutaan akselin maadoitusvirrasta. (Muetze 2004, 11–

12.)  

 

Kuva 8.  Laakerivirtojen luokittelu 

2.1 Kapasitiiviset purkausvirrat  

Kapasitiivinen purkausvirta on yleinen ilmiö pienissä moottorikäytöissä. Kyseistä häiriötä 

ilmenee yleensä pienemmän kuin 100 kW teholuokan moottoreissa, yleisimmin alle 30 kW 

moottoreissa. Se johtuu yhteismuotoisen jännitteen ja sähkökoneen hajakapasitanssien ai-

heuttamasta potentiaalierosta moottorin rungon ja roottorin välillä. (ABB 2007, 5.) 

 

Akselin sähköinen varautuminen tapahtuu, kun taajuusmuuttajan tuottama yhteismuotoinen 

jännite siirtyy moottorin käämityksistä roottoriin niiden välisen hajakapasitanssin 𝐶wr 
kautta. Akselijännitteen syntymiseen vaikuttaa siis ensisijaisesti yhteismuotoisen jännitteen 

ja hajakapasitanssin 𝐶wr suuruus. Jännite jakautuu moottorin laakereiden yli siirtymättä kui-

tenkaan runkoon laakeriöljyn resistiivisyyden vuoksi. Kuva 9 esittää ekvivalenttipiirin yh-

teismuotoisen jännitteen jakautumisesta sähkömoottorin hajakapasitanssien yli. (Niskanen 

2014, 18.) 
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Kuva 9.  Ekvivalenttipiiri yhteismuotoisen jännitteen jakautumisesta sähkömoottorissa 

 

Yhteismuotoisen jännitteen ja akselijännitteen suhdetta kutsutaan lyhenteellä 𝐵𝑉𝑅 (engl. 

Bearing Voltage Ratio). 𝐵𝑉𝑅 eli laakerijännitesuhde on oikosulkumoottoreilla yleensä vä-

lillä 0,02-0,10. (Binder & Muetze 2008, 770.) 

 

Akselijännite voidaan ilmaista matemaattisesti joko laakerien yli vaikuttavan jännitteen ja 

yhteismuotoisen jännitteen suhteena tai vaihtoehtoisesti kuvan 9 piirin hajakapasitanssien 

avulla (Niskanen 2014, 19) 

𝐵𝑉𝑅 =
𝑢b

𝑢cm
=

𝐶wr

𝐶wr+𝐶rf+2𝐶b
 (2) 

Laakeriöljy toimii eristeenä laakerin ja laakeriuran muodostamassa kondensaattorissa. Kun 

potentiaaliero moottorin akselin ja rungon välillä on tarpeeksi suuri, varaus purkautuu akse-

lista laakerien kautta runkoon kuluttaen metallikuulia. Tätä ilmiötä kutsutaan kipinätyöstöksi 

(engl. EDM: Electrical Discharge Machining). Pienillä pyörimiskierroksilla laakerivirta ei 

ole haitallinen, sillä tällöin laakerikuulan päällä oleva öljykerros on verrattain ohut. Silloin 

varaus pääsee purkautumaan laakerien lävitse pienen resistiivisyyden vuoksi ilman, että sel-

vää läpilyöntiä tapahtuu. Nämä pienet kapasitiiviset virrat ovat yleensä suurusluokaltaan 5-

10 mA eikä niitä pidetä laakereille haitallisina. (Särkimäki 2009, 19; ABB 2007, 5.)  

 

Suuremmilla nopeuksilla öljykerros laakerikuulien ympärillä muodostuu paksummaksi 

mistä johtuen laakerikuulien ja laakeriurien välinen impedanssi kasvaa huomattavasti. Mi-

käli akselijännite kasvaa tarpeeksi suureksi, aiheuttaa se sähkövirran läpilyönnin laakerin ja 

laakeriöljyn läpi. Tämä aiheuttaa laakereissa kulumista. Toisaalta suurilla nopeuksilla öljy-

kerroksen impedanssi voi kasvaa niin suureksi, että akselijännite ei enää riitä rikkomaan öl-

jykalvon läpilyöntikestoisuutta. Binderin ja Muetzen (2008, 770) mukaan suurimmat pur-

kausvirrat tapahtuvatkin hieman alle moottorin nimellisnopeuden. Laakereiden yli purkau-

tuvasta akselijännitteestä seuraavan sähkövirran kulkureittiä havainnollistaa kuva 10. (Sär-

kimäki 2009, 19; ABB 2007, 5.) 

 

 

Kuva 10.  Havainnollistus kapasitiivisten purkausvirtojen kulkureitistä (Särkimäki 2009, 19) 
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Laakerin impedanssin riippuvuus pyörimisnopeudesta ei ole lineaarista, vaan se kasvaa hy-

vin nopeasti moottorin pyörimisnopeuden siirtyessä hitaasta nopeudesta nimellisarvoonsa. 

Pyörimisnopeuden lisäksi laakerin impedanssiin vaikuttaa myös laakeriöljyn laatu sekä läm-

pötila. Lämpötilan ollessa korkea voiteluaine on notkeampaa ja eristyskerros täten pienempi. 

(Pyrhönen et al. 2016, 485; Kanninen 2011, 29.) 

2.2 Kiertävät virrat  

Yhteismuotoisen jännitteen suuret muutosnopeudet moottorin käämityksissä aiheuttavat 

käämityksen ja rungon välisestä hajakapasitanssista 𝐶wf johtuen moottorin runkoon yhteis-

muotoisen virran (Muetze 2004, 11). Virran suuruus riippuu jännitteen muutosnopeudesta 

sekä kapasitanssin suuruudesta 

𝑖 = 𝐶
d𝑢

d𝑡
 (3) 

Yhteismuotoisen virran taajuudet voivat olla 100 kHz:stä useampiin MHz:eihin. Virran ai-

heuttama magneettikenttä puolestaan indusoi moottorin akselin päiden välille jännitteen, 

joka ollessaan riittävän suuri ylittää laakeriöljyn jännitteenkestoisuuden ja mahdollistaa kier-

tävän virtapiirin moottorin akselin, laakerien ja rungon lävitse. Kuva 11 havainnollistaa kier-

tävien laakerivirtojen kulkureittiä sähkömoottorissa. (Muetze 2004, 11.) 

 

 

 

Kuva 11.  Havainnollistus kiertävien laakerivirtojen kulkureitistä (Särkimäki 2009, 21) 

 

Kiertävät virrat ovat kaikkein haitallisimpia laakerivirtoja sähkömoottoreille. Käämityksen 

ja rungon muodostaman kondensaattorin pinta-ala kasvaa suurin piirtein moottorin runko-

koon neliössä, mistä johtuen hajakapasitanssi 𝐶wf on isoissa koneissa merkittävämpi kuin 

pienissä. Kiertäviä laakerivirtoja ilmeneekin lähinnä isokokoisissa sähkömoottoreissa.  (Pyr-

hönen et al. 2016, 487; Muetze & Binder 2006, 25.)  

2.3 Akselin maadoitusvirrat  

Akselin maadoitusvirtoja voi ilmetä, mikäli roottorin ja kuorman kautta maahan kulkeva 

reitti on impedanssiltaan pienempi kuin moottorin rungosta maahan kulkevan reitin impe-

danssi. Tällöin moottorin rungossa kulkeva yhteismuotoinen virta pyrkii kulkemaan laake-

rien lävitse roottorin ja kuorman kautta maahan. Akselin maadoitusvirta voi tehdä vakavaa 

vahinkoa kuorman eri komponenteille. (Särkimäki 2009, 21.) 
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Kuva 12.  Havainnollistus akselin maadoitusvirran kulkureitistä (Särkimäki 2009, 22) 
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3. LAAKERIVIRTOJEN EHKÄISEMINEN SÄHKÖKÄYTÖISSÄ 

Todellisuudessa sähkökäytössä saattaa olla käytössä useita eri keinoja laakerivirtojen vähen-

tämiseksi. Yleisiä haittapuolia eri keinoissa ovat niiden vaikea toteutus ja suuri hinta. Laa-

kerivirtojen ehkäisykeinot voidaan jakaa moottorin yhteyteen tehtäviin ratkaisuihin ja taa-

juusmuuttajaan tehtäviin muutoksiin (Särkimäki 2009, 29).  

3.1 Ratkaisut moottorin yhteydessä 

Moottoriin tehtävät muutokset laakerivirtojen vähentämiseksi tarkoittavat yleensä koneen 

osien muokkaamista tai lisäosien asentamista. Yleisesti muutoksia tehdään laakerikuulien ja 

laakerirasvan valinnassa sekä maadoittamalla akseli jollain tapaa. (Kanninen 2011, 34.) 

3.1.1 Laakerivalinnat 

Niin kutsutut hybridilaakerit eli keraamiset laakerit estävät sähkövirran kulun eristävyytensä 

ja pienen kapasitanssinsa vuoksi. Tämän tyyppisten laakereiden ominaisuudet saattavat olla 

muiltakin osin tavallisia metallilaakereita parempia, mutta korkean hintansa vuoksi näitä ei 

pidetä yksittäisenä ratkaisuna laakerivirta-ongelmaan. (Kanninen 2011, 35.) 

 

Laakerien eristäminen voi myös siirtää akselin ja rungon välisen potentiaalieron tuomat on-

gelmat muualle sähkökäyttöön. Esimerkiksi jos moottorin molempien puolen laakerit ovat 

hyvin eristetyt ja akseli on galvaanisessa yhteydessä kuorman koneeseen, voi laakerivirta-

ongelma siirtyä kuorman puolen laakereihin. (Särkimäki 2009, 30.) 

3.1.2 Johtava laakerirasva 

Virran läpilyöntejä laakerin läpi voidaan myös ehkäistä valitsemalla laakeripintojen väliin 

johtava laakerirasva. Tällöin jännitettä ei pääse muodostumaan laakerin yli. Johtavan laake-

rirasvan ominaisuudet laakerin voiteluaineena ovat kuitenkin huonommat kuin normaaliras-

van ja aiheuttavat vierintäpinnoille tavallista nopeampaa kulumista. (Kanninen 2011, 36.) 

3.1.3 Akselin maadoittaminen 

Akselin ja rungon potentiaaliero saadaan pienemmäksi maadoittamalla akseli rungon kanssa 

samaan potentiaaliin. Akselin oikeanlainen maadoittaminen estää laakerivirtojen syntymisen 

lisäksi myös jännitteen haitallisen purkautumisen muita sähkökäyttöketjun osia pitkin. Haas-

teeksi jännitteen matalaimpedanssisen purkautumisreitin liittämisessä akselin ja rungon vä-

lille muodostuu usein roottorin pyörivä liike. Mekaaninen kuluminen onkin yksi suurimpia 

maadoittamisen ongelmia. Akseli maadoitetaan yleensä hiiliharjalla tai maadoitusrenkaalla. 

(Kanninen 2014, 38) 

3.1.4 Elektrostaattinen suoja 

Kapasitiivisten purkausvirtojen tehokkaaksi minimointikeinoksi on osoittautunut roottorin 

ja staattorin kapasitiivisen kytkeytymisen estäminen elektrostaattisella suojalla. Tässä kei-

nossa muodostuva Faradayn häkki roottorin ympärillä estää yhteismuotoisen jännitteen siir-

tymisen käämityksistä akseliin. Tämänlainen ratkaisu on kuitenkin lähes mahdotonta toteut-

taa valmiissa sähkökäytöissä ja suunnitteilla olevissakin johtaisi kalliisiin kokonaiskustan-

nuksiin. (Särkimäki 2009, 31.) 
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3.2 Ratkaisut taajuusmuuttajan yhteydessä 

Taajuusmuuttajapuolen ratkaisut laakerivirtojen pienentämiseen koostuvat usein erilaisista 

suodattimista tai kuristimista muuttajan lähdössä. Näiden on tarkoitus vaimentaa suuria jän-

nitteen muutoksia ja vähentää yhteismuotoista jännitettä. Lisäksi kaapelointi- ja moduloin-

titavalla on merkitystä laakerivirtojen esiintymiseen.  

3.2.1 Siniaaltosuodatin 

Siniaaltosuodattimilla taajuusmuuttajan generoimista jännitepulsseista pyritään muokkaa-

maan perustaajuista siniaaltoa. Ne koostuvat yleensä sarjaan kytketyistä kuristimet sekä vai-

heiden välille lisätyistä kondensaattoreista. Vaiheiden välistä kapasitanssia voidaan kutsua 

symbolilla 𝐶LL ja vaiheen induktanssia symbolilla 𝐿ph. 

 

Siniaaltosuodattimella on olemassa sille ominainen resonanssitaajuus 𝑓0, mikä on perustaa-

juutta huomattavasti suurempi. Suodattimen parametrit 𝐶LL ja 𝐿ph valitaan siten, että suoda-

tin vaimentaa resonanssitaajuuden yläpuolella olevia taajuuksia huomattavasti, mutta pääs-

tää sitä pienemmät taajuudet läpi vaimentamatta jännitteen amplitudia. (Muetze 2004, 75) 

 

 

Kuva 13.  Esimerkki siniaaltosuodattimesta 

 

Taajuusmuuttajan syöttämästä jännitteestä saadaan siniaaltosuodattimella sinimäisempää. 

Siniaaltosuodattimet ovat kuitenkin hinnaltaan kalliita eivätkä vaikuta juuri yhteismuotoi-

sen jännitteen suuruuteen, joten laakerivirtaongelmaan ne eivät sovi yksittäisenä ratkai-

suna. (Muetze 2004, 75.) 

3.2.2 du/dt-suodatin 

On olemassa useita erilaisia du/dt suodattimia erilaisiin tarkoitusperiin tehtynä. Nämä ovat 

usein monimutkaisia rakenteeltaan ja saattavat sisältää liitäntöjä DC-välipiiriin ja muihin eri 

potentiaaleihin taajuusmuuttajissa. Suuri ero sinimuotoisiin suodattimiin on se, että suodat-

timen resonanssitaajuus on kytkentätaajuutta huomattavasti suurempi johtuen suodattimen 

kapasitanssin ja induktanssin pienistä arvoista. Tästä seuraa, että vain suuret muutosnopeu-

det tulevat suodatetuksi, mutta jännitepulssit säilyttävät kanttimaisen muotonsa. Pienen ka-

pasitanssin ja induktanssin arvojen myötä du/dt-suodattimien hinta säilyy suhteellisen edul-

lisena. (Muetze 2004, 76.) 

 

Erilaisia du/dt-suodattimia on esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14.  Erilaisia du/dt-suodattimia (Mäki-Ontto 2006, 34) 

 

Kiertäviä laakerivirtoja sekä akselin maadoitusvirtoja du/dt-suodattimet ovat tehokkaita eh-

käisemään, sillä ne ehkäisevät suuritaajuisten laakerivirtojen syntymisen moottorin runkoon. 

Sen sijaan yhteismuotoista jännitettä nämä suodattimet eivät vaimenna, minkä vuoksi kapa-

sitiivisten purkausvirtojen syntyyn ne eivät juuri vaikuta. (Muetze 2004, 72.)   

3.2.3 du/dt-kuristin 

Taajuusmuuttajan kuhunkin lähtöön liitettyä kolmea kuristinta kutsutaan du/dt-kuristimet. 

Näiden hidastavat jännitteen nopeita muutoksia induktanssiensa vuoksi. Toisin sanoen laa-

kerivirtoja aiheuttava du/dt arvo pienenee taajuusmuuttajan lähdössä. Vaarana tosin on ku-

ristimen induktanssin ja kaapelin kapasitanssin resonanssipiirin vuoksi jännitteen ylitys. 

(Muetze 2004, 75.) 

 

Samoin kuin du/dt -suotimet, jännitteen muutosta rajoittavat kuristimetkaan eivät poista yh-

teismuotoisen jännitteen aiheuttamia kapasitiivisia purkausvirtoja. Sen sijaan yhteismuotoi-

sen virran syntymistä ne ehkäisevät ja saattavat siten vähentää kiertäviä laakerivirtoja ja ak-

selinmaadoitusvirtoja. 

3.2.4 Yhteismuotokuristin 

Yhteismuotokuristin on yleisimmin magneettinen sydän, jonka ympärille taajuusmuuttajan 

ja moottorin väliset johtimet on kierretty samansuuntaisesti. Induktanssi loiventaa yhteis-

muotoisen jännitteen käyrämuotoa sekä vaimentaa kolmen vaihevirran summan poikkeamaa 

nollasta. Johtimet voivat myös lävistää sydämen vain kerran, ilman että nämä on kierretty 

sen ympärille. 
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Kuva 15.  Yhteismuotokuristin taajuusmuuttajan ja moottorin välillä 

 

Yhteismuotoinen kuristin ei kuitenkaan vaimenna itse yhteismuotoista jännitettä, mistä joh-

tuen se ei sovellu kapasitiivisten purkausvirtojen minimointiin. (Muetze 2004, 76; Kainulai-

nen 2012, 30.) 

3.2.5 Yhteismuotosuodatin 

Yhteismuotosuodattimet on suunniteltu suodattamaan yhteismuotoisesta jännitteestä sen 

korkeataajuisia komponentteja. Nämä ovat usein monimutkaisia rakenteeltaan ja saattavat 

sisältää liitäntöjä DC-välipiirin. Erään yhteismuotosuodattimen rakenne on esitelty kuvassa 

16. Tämä rakenne on kuvan 14d kaltainen, mutta siitä puuttuvat vaimennusvastukset. 

(Muetze 2004, 76.) 

 

 

Kuva 16.  Yhteismuotosuodattimen perusrakenne 

3.3 Kaapeloinnin merkitys 

Sähkökonetta syöttävän kaapelin vaihejohtimet ja PE-johdin ovat usein yhteisen kaapelivai-

pan sisällä. Jos kaapelointi on epäsymmetrinen, voi PE-johtimeen indusoitua korkeataajui-

nen jännite vaihejohtimista. Sähkökoneen rungossa kiinni oleva PE-johdin aiheuttaa silloin 

rungon potentiaaliin heilahteluita, mistä voi seurata yhteismuotoisen virran syntymistä run-

koon. Moottorin ja taajuusmuuttajan kaapeloinnissa tulisi myös välttää pitkiä kaapeleita. Pit-

kät kaapelit aiheuttavat jännitepulssien heijastumista ja ylijännitteet kasvattavat yhteismuo-

toisten jännitepulssien amplitudia ja du/dt -arvoa. (Pyrhönen et al. 2016, 490; Kanninen 

2011, 33.)   
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4. TAAJUUSMUUTTAJAN SISÄISTEN KAPASITANSSIEN VAIKUTUS LAAKE-

RIVIRTOIHIN 

Kelluvassa eli IT-verkossa sähkökäyttöä syöttävän muuntajan tähtipistettä ei ole maadoitettu 

toisin kuin TN-verkossa. Mittausten alussa tehdyn oletuksen mukaan sähkökäytön ollessa 

IT-verkossa sähkömoottorin akselijännitteen suuruus riippuu taajuusmuuttajan pääpiirin ja 

rungon välisestä kapasitanssista. 

 

Oletuksen mukaan sähkökäytön ollessa TN-verkossa ei taajuusmuuttajan kapasitansseilla 

ole merkitystä akselijännitteen suuruuteen, sillä yhteismuotoisen jännitteen aiheuttama virta 

pääsee kulkemaan takaisin jännitelähteelle eli taajuusmuuttajalle suoraan PE-johtimen ja 

muuntajan kautta.  

 

Kuva 17 havainnollistaa sähkökäyttöä, yhteismuotoisen virran kulkureittiä sekä sen ekviva-

lenttipiiriä, kun muuntajan tähtipiste on maadoitettu. Todellisuudessa ekvivalenttipiiri on 

moninamisempi, sillä myös johtimilla on resistiivistä, induktiivista ja kapasitiivista ominai-

suutta. Kuvissa esiintyvä 𝐶m on moottorin sisäisten eri osien yhteinen kapasitanssi. Symboli 

𝐶fc tarkoittaa taajuusmuuttajan pääpiirin ja rungon välistä kapasitanssia. 

 

 
 

Kuva 17.  a) Sähkökäyttö TN-verkossa, yhteismuotoisen virran kulkureitti (punaisella) 

b) Ekvivalenttipiiri 

 

IT-verkossa virta pyrkii palaamaan yhteismuotoiseen jännitelähteeseen taajuusmuuttajan 

pääpiirin ja rungon välisen kapasitanssin kautta, sillä pienempi-impedanssinen reitti moot-

torin rungosta taajuusmuuttajalle puuttuu. Tätä havainnollistaa kuva 18.  
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Kuva 18.  a) Sähkökäyttö IT-verkossa, yhteismuotoisen virran kulkureitti (punaisella) 

b) Ekvivalenttipiiri 

 

Kuvan 18 tilanteessa taajuusmuuttajan aiheuttama jännite jakaantuu kapasitansseille 𝐶m ja 

𝐶fc. Mikäli kapasitanssi 𝐶fc on suuri, ei sen yli muodostu jännitettä pienen impedanssin 

vuoksi. Tällöin tilanne on enemmän TN-verkon kaltainen, missä kaikki yhteismuotoinen 

jännite jakautuu moottorin kapasitansseille. Toisaalta jos taajuusmuuttajan ja rungon väli-

nen kapasitanssi 𝐶fc on kovin pieni, pienenee jännite moottorin kapasitanssien yli.  
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5. MITTAUKSET 

Mittaukset koostuivat akselijännitteen mittaamisesta kun sähkömoottoria käytettiin vertail-

tavilla taajuusmuuttajilla sekä taajuusmuuttajien kapasitanssien mittauksista. Työssä vertail-

tavat taajuusmuuttajat on listattu taulukossa 1. Kolmessa vertailtavassa taajuusmuuttajassa 

oli mahdollisuus poistaa syöttävän verkon puolen EMC-suodattimen maadoitus irrottamalla 

kannessa oleva ruuvi. Tällä on myös vaikutusta taajuusmuuttajan rungon ja pääpiirin välisiin 

kapasitanssien arvoihin. Suodattimen maadoituksen poistamista havainnollistaa kuva 19 

 

 

Kuva 19.  EMC-suodattimen maadoituksen poistaminen  

 

Taulukko 1.  Vertailtavat taajuusmuuttajat 

Taajuusmuuttaja 
Mahdollisuus poistaa EMC-suodattimen 

maadoitus 
TaMu A x 

TaMu B x 

TaMu C x 

TaMu D  

TaMu E  

 

Mittauksissa pyrittiin saamaan selville, onko mitattujen akselijännitteiden ja taajuusmuutta-

jien kapasitansseilla yhteyttä oletuksen mukaisesti.  

5.1 Akselijännitteen mittaus 

ABB:n 15 kW oikosulkumoottoria syötettiin vertailtavilla taajuusmuuttajilla 20 Hz syöttö-

taajuudella. Moottorissa käytettiin keraamisin kuulin varustettuja laakereita. Sen akselin 

pään ympärille kiedottiin metallisilmukka, josta saatiin mitatuksi akselin potentiaaliero 

moottorin runkoon nähden. Tämän lisäksi moottorin jokaisen tulovaiheen jännite mitattiin 

maata vasten. Laskemalla näiden tulojännitteiden keskiarvo yhtälön (1) mukaisesti saatiin 

arvo yhteismuotoiselle jännitteelle. 

 

Mittaukset tehtiin muuntajan tähtipisteen ollessa joko maadoitettu tai irti maasta. TN-ver-

kossa taajuusmuuttajia käytettiin EMC-ruuvien ollessa kiinni sekä niiden ollessa paikallaan. 

IT-verkossa ruuvit oli irrotettu, jotta kelluvan verkon mahdollinen maasta poikkeava poten-

tiaali ei synnyttäisi ylimääräistä suodattimen kautta kulkevaa virtapiiriä, mikä saattaisi ai-

heuttaa vahinkoa suodattimen komponenteille. 
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Taulukoissa 2 ja 3 on esitelty mittauksissa käytetyn moottorin ja muuntajan nimellisarvoja. 

 

Taulukko 2.  Moottorin nimellisarvot 

Laite Teho Jännite Virta Taajuus Pyörimis- 

nopeus 

Moottori 15 kW 690 V 16 A 50 Hz 1474 r/min 

 

Taulukko 3.  Muuntajan nimellisarvot 

Laite Jännite Kytkentä Teho 

Muuntaja 400/690 V Dyn11 50 kVA 

  

Moottorin akselin pään ympärillä olevan metallisilmukan ja maan potentiaalieroa mitattiin 

yhdellä anturilla ja jokaisen johtimen vaiheen jännitettä mitattiin moottorin tuloliittimistä 

ja rungosta. Jännitteenmittausantureiden asetelma käy ilmi kuvasta 20. 

 

 

Kuva 20.  Jännitteiden mittaaminen moottorin akselista sekä tuloliittimistä 

 

Vaihejännitteiden mittausanturit yhdistettiin Yokogawa DL9140 oskilloskooppiin saman 

valmistajan 700924-mallin differentiaalianturien avulla. Akselijännite kytkettiin oskil-

loskooppiin suoraan. Mittauksissa käytetty oskilloskooppi sekä differentiaalianturit on esi-

tetty kuvassa 21. 

 

 

Kuva 21.  Mittauksissa käytetty oskilloskooppi sekä differentiaalianturit 
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5.2 Kapasitanssien mittaaminen 

Taajuusmuuttajien kapasitanssit mitattiin kuvan 22 mukaisilla kytkennöillä. Taajuusmuutta-

jille, joissa on mahdollisuus kytkeä EMC-suodattimen maadoitus kiinni tai irti rungosta, teh-

tiin mittaukset molemmissa tilanteissa. 

 

 

Kuva 22.  Kapasitanssien mittauksissa käytetyt kytkennät 

 

Mittaukset tehtiin kaikille taajuusmuuttajille Keysight U1733C LCR-mittarilla sekä lisäksi 

ainakin yhdellä toisella mittarilla luotettavan mittaustuloksen saavuttamiseksi. TaMu C taa-

juusmuuttajan toisena mittarina käytettiin Agilent E4980A ja muissa Philips 6303 – mittaria. 

Taulukosta 4 käy ilmi käytetyt mittauslaitteet ja taulukosta 5 mittauksissa käytetyt mittaus-

taajuudet. 

 

Taulukko 4.  Kapasitanssien mittaamiseen käytetyt mittarit 

Taajuusmuuttaja Keysight U1733C Agilent E4980A Philips 6303 

TaMu A x  x 

TaMu B x  x 

TaMu C x x  

TaMu D x  x 

TaMu E x  x 

 

Taulukko 5.  RLC-mittareiden mittaustaajuudet 

Mittari Mittaustaajuus 

Keysight U1733C 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz 

Philips 6303 1 kHz 

Agilent E4980A 20 Hz – 2 MHz 
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5.3 Tulokset 

Akselijännitteiden mittaustuloksista otettiin ylös yhteismuotoisen jännitteen ja akselijännit-

teen pulssien amplitudin arvo kuvan 23 mukaisesti. Kuten kuvasta näkyy, yhteismuotoinen 

jännite ja akselijännite ovat muodoltaan samankaltaisia. Yhtälön (2) mukaisesti niiden suhde 

onkin teoriassa vakio jokaisella ajanhetkellä. 

 

 
 

Kuva 23.  Moottorin tulojännitteet, yhteismuotoinen jännite sekä akselijännite (huom. kuvan mittasuh-

teita on skaalattu) 

 

Kun taajuusmuuttajia käytettiin TN-verkossa, ei yhteismuotoisen jännitteen ja akselijännit-

teen amplitudien arvoilla ole juuri eroja eri taajuusmuuttajien kesken. Tämä käy ilmi kuvasta 

24. 

 

 

Kuva 24.  Yhteismuotoiset jännitteet ja akselijännitteet TN-verkossa 
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Sen sijaan IT-verkossa kyseiset jännitteet ovat tyypillisesti pienemmät kuin TN-verkossa. 

Tämä käy ilmi kuvista 25 ja 26. 

 

 

Kuva 25.  Akselijännitteet TN- ja IT-verkossa 

 

 

Kuva 26.  Yhteismuotoiset jännitteet TN- ja IT-verkossa 

 

Kapasitanssien mittauksissa relevanteiksi mittauskytkennöiksi osoittautuivat kuvan 22 kyt-

kennät a, b, c ja d. Mittaukset a, b ja c kertovat taajuusmuuttajan tulon, lähdön ja välipiirin 

yksittäiset kapasitanssit runkoon nähden ja mittaus d näiden yhteisen kapasitanssin maata 

vasten. 
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Lisäksi edellä mainitut mittaukset sisältävät vain vähän eroja eri mittaustaajuuksilla ja mit-

tareilla mitatuissa arvoissa. Syitä muiden mittausten tuloksien hajontaan ovat todennäköi-

sesti diodien ja transistoreiden vaihteleva käyttäytyminen eri taajuusaluilla ja erisuuruisilla 

jännitepulsseilla. Mitatut kapasitanssien arvot on esitetty logaritmisessa muodossa kuvien 

27-30 kuvaajissa. Kahdella mittarilla saadut tulokset ovat pääsääntöisesti samansuuruisia. 

Toisella mittarilla saadut poikkeavat arvot ovat merkitty kuviin yksittäisillä pisteillä. Poik-

keamien syytä ei tutkielmassa selvitetty. 

 

 

 
 
Kuva 27.  Taajuusmuuttajien rungon ja DC-välipiirin välisiä kapasitanssin arvoja 
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Kuva 28.  Taajuusmuuttajien rungon ja tulon välisiä kapasitanssin arvoja 

 

 

 
 

Kuva 29.  Taajuusmuuttajien rungon ja lähdön välisiä kapasitanssin arvoja 
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Kuva 30.  Taajuusmuuttajien rungon ja oikosuljetun pääpiirin välisiä kapasitanssin arvoja 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kuten kuvasta 24 käy ilmi, ei taajuusmuuttajan kapasitansseilla ole merkitystä akselijännit-

teiden suuruuteen TN-verkon tapauksessa. Yhteismuotoinen jännite sekä akselijännite vaih-

televat hyvin vähän eri taajuusmuuttajilla, vaikka kapasitanssien arvot vaihtelevat esimer-

kiksi EMC-suodattimellisen TaMu B ja TaMu D taajuusmuuttajien kesken jopa kolmella 

dekadilla.  

 

Sähkökäytön toimiessa IT-verkossa yhteismuotoinen jännite ja akselijännite sen sijaan pie-

nentyvät TN-verkon arvoista lukuun ottamatta TaMu E taajuusmuuttajaa. Jännitteiden pie-

nentyminen on verrannollinen taajuusmuuttajan kapasitanssien arvojen suuruuteen. Taulu-

kossa 6 on listattu taajuusmuuttajat siinä järjestyksessä, jossa moottorin akselijännite piene-

nee eniten muuntajan maadoituksen poistamisen jälkeen. Samassa taulukossa on esitetty 

myös taajuusmuuttajat niiden kapasitanssien arvojen suuruuden mukaan. 

 

Taulukko 6.  Taajuusmuuttajat järjestyksessä akselijännitteen muuttumisen ja kapasitanssien perusteella 

Akselijännitteiden suhde 

IT-verkossa/TN-verkossa 

Kapasitanssien arvot pienimmästä suurimpaan (ylhäältä alas) 

Runko-DC Runko-Tulo Runko-Lähtö Runko-Muut 

TaMu D 

(0.59) 
TaMu D TaMu D TaMu D TaMu D 

TaMu C 

(0.65) 
TaMu C 

TaMu C/ 

TaMu B 
TaMu C TaMu C 

TaMu B 

(0.71) 
TaMu B 

TaMu C/ 

TaMu B 
TaMu B TaMu B 

TaMu A 

(0.75) 
TaMu A TaMu A TaMu E TaMu A 

TaMu E 

(1,0) 
TaMu E TaMu E TaMu A TaMu E 

 

 

On huomattavissa, että TaMu E tapauksessa akselijännite pysyy lähes samansuuruisena 

TN- ja IT-verkossa. Kyseisen taajuusmuuttajan suuret kapasitanssien arvot runkoon näh-

den näyttävät saavan aikaan sen, että yhteismuotoinen jännite jakautuu pääosin moottorin 

kapasitansseille. Muilla vertailtavilla taajuusmuuttajilla akselijännite pienenee sitä enem-

män mitä vähemmän niillä on kapasitanssia runkoon nähden.  

 

Poikkeuksena on taajuusmuuttajan rungon ja lähdön välinen kapasitanssi, minkä arvo on 

TaMu A taajuusmuuttajalla suurin. Todennäköisesti jännite jakautuu kuitenkin muille mi-

tatuille kapasitansseille, sillä akselijännitteen arvo on selvästi erilainen maadoitetussa ja 

maadoittamattomassa verkossa. Toisaalta myös rungon ja lähdön välinen kapasitanssi ei 

välttämättä vaikuta jännitteen jakautumiseen, sillä se saattaa ekvivalenttipiirissä ilmetä sar-

jakapasitanssin sijasta rinnakkaiskapasitanssina moottorin kapasitanssien kanssa. 
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7. YHTEENVETO 

Nykyään sähkömoottorien laakereille haitallisia laakerivirtoja aiheuttavat taajuusmuuttajan 

aikaansaama yhteismuotoinen jännite, moottorin hajakapasitanssit sekä suuret du/dt-arvot 

moottorin käämityksissä. Pienemmissä sähkömoottoreissa ilmenee niin sanottuja kapasitii-

visia purkausvirtoja, mitkä aiheutuvat, kun yhteismuotoisen jännitteen aiheuttama jännite 

moottorin akselissa pyrkii purkautumaan laakerien läpi maan potentiaaliin. Muita laakeri-

virtoja ovat kiertävät laakerivirrat sekä akselin maadoitusvirrat. Näitä ilmenee suuremmissa 

sähkökoneissa, missä yhteismuotoisen jännitteen nopeat muutokset aiheuttavat yhteismuotoisen 

virran koneen runkoon. Tämä virta voi indusoida akselin päiden välille potentiaalieron ja ai-

heuttaa siten kiertävän virtapiirin laakerien läpi. Toisaalta yhteismuotoinen virta voi pyrkiä 

laakerien ja kuorman lävitse maahan, jos moottorin runko on huonosti maadoitettu. 

 

Laakerivirtoja ehkäistään eri keinoin. Nämä keinot voidaan jakaa taajuusmuuttajaan ja moot-

toriin tehtäviin muutoksiin. Yleisiä minimointikeinoja ovat eristetyt laakerit moottorissa ja 

erilaiset suodattimet taajuusmuuttajan lähdössä. Suurten kustannusten ja käytännön esteiden 

takia täydellistä minimointikeinoa ei kuitenkaan tiedetä. 

 

Tutkielmassa tehtyjen mittausten perusteella vaikuttaa siltä, että kelluvassa verkossa kapa-

sitiivisia purkausvirtoja aiheuttava akselijännite on pienempi kuin maadoitetussa verkossa, 

sillä suurempi osa yhteismuotoisesta jännitteestä jakautuu taajuusmuuttajan pääpiirin ja run-

gon välisille kapasitansseille. Jännitteen jakautumisen suuruus näyttäisi myös riippuvan suo-

raan kapasitanssien arvojen suuruudesta. Tämä täsmää tutkimuksen alussa tehdyn oletuksen 

kanssa. 

 

Pienet kapasitanssin arvot taajuusmuuttajan pääpiirin ja rungon välillä pienentävät siis ka-

pasitiivisia purkausvirtoja aiheuttavaa akselijännitettä. Laakerivirtojen ehkäisykeinona ka-

pasitanssien pienentämistä ei kuitenkaan voida juuri soveltaa, sillä sähkökäytöt toimivat use-

asti muuntajien tähtipisteen ollessa maadoitettu. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä 

mittaukset tehtiin viidellä eri taajuusmuuttajalla. Aiheen jatkotutkimuksissa tarvittaisiin tar-

kempia työkaluja kapasitanssien analysoimiseen ja useampia vertailtavia taajuusmuuttajia. 

Tällöin pystyttäisiin muodostamaan mallia, kuinka paljon ja mitkä kapasitanssit vaikuttavat 

yhteismuotoisen jännitteen jakautumiseen. 
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