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The condition of the bearings while using VSD, as well as the condition of the bearing
lubricant can be determined when the temperature, and the rotational speed of the bearing is
known. The models proposed in the thesis are based on motor manufacturer’s and lubricant
manufacturer’s estimates of how the rotational speed and temperature effect on the bearing.
The thesis proposes an estimator, based on parameters which are obtained from ABB’s
calculations and proposes a model where the bearing temperature calculated by the estimator
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result temperature obtained from the estimator is compared to actual measured temperature
in two separate cases. The temperature estimator is also used in a pilot project.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

ABB

Asea Brown Boveri

AC

Alternating Current – vaihtovirta / vaihtosähkö

AW

Antiwear - kulumisenesto

BPFI

Ball pass frequency inner - sisäkehän vikataajuus

BPFO

Ball pass frequency outer - ulkokehän vikataajuus

BSF

Ball spin frequency - vierintäelinten vikataajuus

CDMC

Carelian Drives & Motor Centre – LUT-yliopistossa oleva sähkökäyttöihin ja
sähkömoottoreihin keskittyvä tutkimusyksikkö

CPS

Cyber Physical System - kehittynyt kommunikaatio laitteistojen välillä

DE

Moottorin ajopää, akselipää

DC

Direct Current – tasavirta / tasasähkö

DCS

Distributed Control Systems – hajauteut ohjausjärjestelmät

DTC

Direct Torque Control - suora momenttisäätö

EMC

Electromagnetic Compability - sähkömagneettinen yhteensopivuus

EP

Extreme Pressure – äärimmäinen paineensieto

EPRI

Electrical Power Research Institute – Tehoelektroniikkaa tutkiva instituutio

ERP

Enterprise Resource Planning - Toiminnanohjausjärjestelmä

FFT

Fast fourier transform – nopea fourier muunnos

FTF

Fundamental train frequency - laakerin pidikkeen ohitustaajuus

HMI

Human Machine Interface - Ihmisen ja koneenvälinen rajapinta

I/O

Input/Output – Tulo/Lähtö

IAS

Industry Applications Society – teollisuussovelluksiin keskittyvä yhteisö

IE

Industrial Ethernet - teollisuuden Ethernet

IEA

International Energy Agency – kansainvälinen yhdistys, mikä tutkii energian
kulutusta ja tuotantoa.

IEC

International Electrotechnical Comission - kansainvälinen sähkötekninen
neuvosto

IIOT

Industry Internet of Things – teollisuuden esineiden internet

LUT

Lappeenranta University of Technology – Lappeenrannan teknillinen
yliopisto

NDE

Moottorin pää, missä ei ole akselia.

6

P-F

Point – Failure – viasta häiriöön

PLC

Programmable Logic Circuit – ohjelmoitava logiikka

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition – ohjelmistotason ratkaisu datan
käsittelylle ja prosessin valvontaan.

SS

Smart Sensor – ABB:n tuottama älykäs anturi kunnonvalvontaan

TC

Technical Committee – tekninen neuvosto

VFD

Variable Frequency Drive – Vaihtelevan taajuuden käytöt

VSD

Variable Speed Drive – Vaihtelevan nopeuden käytöt

Alaindeksit
Δθ

lämpenemä, lämpötilan muutos

θ

lämpötila

ISO

ISO-standardissa määritelty elinkaarikerroin.

i

indeksi

MAX

suurin mahdollinen arvo

rpm

min-1, pyörimisnopeus

rps

1/s, pyörimisnopeus

m,h

elinikä tunneissa

n

pyörimisnopeus

nm

elinikä n-tason luottamusvälillä, kierroksina

r

säde

s

staattori

t

aika
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1. JOHDANTO
1.1 Työn esittely ja rajaukset
Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää teollisuudessa käytettävissä VSD-käyttöisissä
induktiokoneissa oleville laakereille menetelmä, jolla voidaan määritellä paremmin kyseisen
laakerin elinkaarta ja huoltoväliä. Menetelmän avulla voidaan määrittää kyseisessä
induktiokoneessa olevan laakerin vaihtaminen tai huoltaminen. Menetelmä hyödyntää
taajuusmuuttajalta ja erillisantureilta saamiaan parametreja, kuten vääntömomenttia ja
pyörimisnopeutta, sekä muuta mitattua dataa. Työssä tutkitaan pienjännitemoottoreita, jotka
ovat itsejäähdytteisiä ja joissa käytetään kuulalaakereita. Menetelmä rajataan laakerin
käyttöön ja kunnossapitoon, eikä siinä oteta huomioon laakerin valmistusta, asennusta tai
hävitystä. Menetelmässä tarkkaillaan erityisesti ajopään laakeria.
Kuvassa

1.1

esitetään

tyypillinen

kuormitettavuuskäyrä

työssä

tarkasteltaville

jäähdytystavaltaan itsetuuletteisille moottoreille.

Kuva 1.1 Tyypillinen kuormitettavuuskäyrä työssä tutkimuksen kohteena olevilla sähkömoottoreilla.
Kuormitettavuus on pienempi pienillä pyörimisnopeuksilla ja paranee kun päästään kohti 50 Hz. T/Tn viitataan
kuormitettavuuteen,

missä

arvo

1,0

tarkoittaa

100

%

kuormitettavuutta.

nimellisvääntömomentti, ja T moottorin tuottama vääntömomentti. [ABB 13].

Tn

on

moottorin
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Tämä diplomityö on jaettu kappaleisiin seuraavasti:
•

Kappale 1. Johdanto. Kappaleessa 1 käydään läpi tarpeellinen taustatieto
diplomityön aiheelle. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset muotoillaan.

•

Kappale 2. Laakerin elinkaaren ja huoltovälin määrittäminen. Kappaleessa 2
määritellään muuttujat laakerin elinkaaren ja huoltovälin määritykseen.

•

Kappale 3. Mittausjärjestelyt. Kappaleessa 3 käydään läpi käytettyjä välineitä,
ratkaisuja ja toteutuksia.

•

Kappale 4. Laakerilämpötilaestimaattori. Kappaleessa 4 käydään läpi ABB:n
moottorikohtaiseen dataan perustuvaa laakerinlämpötilaestimaattori.

•

Kappale 5. Menetelmän testaus kokeellisesti. Kappaleessa 5 esitetään tuloksia, jotka
saadaan kappaleissa 2–4 esitettyjen välineiden ja ratkaisujen avulla.

•

Kappale 6. Asiakaspilotti. Kappaleessa 6 esitetään työn aikana tehty pilotointihanke
teollisuuteen, sekä saadut tulokset, jotka saadaan kappaleissa 2 ja 4 esitettyjen
menetelmien avulla.

•

Kappale 7. Yhteenveto ja päätelmät. Kappaleessa 7 esitetään työn tuloksista
yhteenveto.

•

Kappale 8. Kehitysideat. Kappaleessa 8 esitetään kehitysideoita kappaleessa 2 ja 4
esitettyihin menetelmiin.

’
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1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tavoitteena on kehittää ja todeta malli, jolla pystytään määrittämään riittävällä tarkkuudella
moottorin epäsuorilla mittauksilla sähkömoottorin laakereiden elinkaari tunnetussa
käyttöympäristössä.

Laakereiden elinkaaren määrittämiseksi malliin otetaan mukaan:
•

Taajuusmuuttajan käyttöpisteen historia.

•

Moottorin käyttötiedon mittaus erillisillä kunnonvalvonta-antureilla
o Ulkoinen ABB Smart Sensor
o Moottorin sisäänrakennettu lämpötilamittaus

•

ABB laitetieto ABB:n palveluista (Pitsku.com, Motor Digital Twin)

Em. tietojen käytettävyys ja laatu määrittelee esitetyn mallin tarkkuuden. Mallin laskennan
mallinnus ohjelmoidaan sopivaa sovellusohjelmaa käyttäen.

Kehitetty laskentamalli tukee ABB:n Powertrain palvelutuotetta parantaen sen sisältöä.

Tutkimuskysymykset ovat:
1. Mitkä tekijät vaikuttavat laakerin elinkaaren ja huoltotarpeen määrittämiseen?
2. Voidaanko taajuusmuuttajan käyttöpisteen historian ja erillisantureiden avulla määrittää
luotettavasti laakerin elinkaarta ja huoltoväliä?
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1.3 ABB
ABB on ruotsalaissveitsiläinen globaali teknologiayritys, jonka pääkonttori sijaitsee
Sveitsissä, Zürichissä. Toimialana ABB:llä on robotiikka, ohjelmistot, sähköistys ja
automaatio. ABB:llä työskentelee maailmanlaajuisesti n. 110 000 henkilöä, ja Suomessa n.
5400. Fortune-talousjulkaisu julkaisee vuosittain Fortune Global 500 -listan, johon listataan
vuosittain kansainvälisiä pörssiyrityksiä liikevaihdon mukaan. ABB on ollut tällä listalla
jokaisena vuonna vuodesta 1995 alkaen. (ABB 1, Forbes)

Vuodesta 2020 eteenpäin ABB:n strategiana on olla tunnettu kestävämmän kehityksen
mukaisen maailman johtavana edistäjänä. Tähän pyritään tuote- ja ratkaisuvalikoiman ja
kestävän

liiketoimintaprosessin

avulla.

Näillä

työkaluilla

ABB

hyödyntää

markkinamahdollisuuksia ja vähentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä, jotka puolestaan
luovat arvoa ABB:n asiakkaille, työntekijöille ja ABB:n sidosryhmille. (ABB 2)

Suomessa ABB:llä on tehdaskeskittymiä seuraavasti:
•

Helsinki,

Pitäjänmäki:

moottorit,

generaattorit,

taajuusmuuttajat,

CPM-

energiahallintajärjestelmät ja paperikonekäyttöratkaisut.
•

Helsinki, Vuosaari, Hamina: Azipod® -ruoripotkurijärjestelmät.

•

Vaasa:

Moottorit,

pienjännitetuotteet

jakelujärjestelmät,

voimantuotannon

ja

-järjestelmät,
järjestelmät,

sähkön

siirto-

ja

prosessiteollisuuden

kokonaisprojektointi.
•

Porvoo: Sähköasennustuotteet.

ABB:n suurimpiin kilpailijoihin kuuluvat kansainvälisillä markkinoilla Siemens ja
Schneider Electric. (ABB 1, 3)
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1.4 Teollisuuden sähkömoottorit ja sähkökäytöt
Sähkömoottoreiden tärkein tehtävänä on muuntaa sähköenergia mekaaniseksi (pyörimis-)
energiaksi.

Teollisuudessa

sähkömoottorit

voidaan

jakaa

joko

tasa-

tai

vaihtosähkömoottoreihin ja vaihtosähkömoottorit voidaan edelleen jakaa tahti- tai
epätahtimoottoreihin. Oikosulkumoottorit eli induktiokoneet kuuluvat epätahtikoneisiin ja
ovat yleisin teollisuudessa käytössä oleva moottorityyppi. Arviolta 90 % kaikista
teollisuudessa käytetyistä moottoreista ovat induktiokoneita. Teollisuudessa induktiokoneita
käytetään mm. erilaisten materiaalien käsittelyssä tai materiaalien kuljetuksessa.
Esimerkkejä materiaalin käsittelyssä käytetyistä koneista ovat perinteisessä teollisuudessa
mm. puu-, ja paperikoneet sekä erilaiset sekoittimet, lingot, puristimet. Kuljetukseen kuuluu
erilaisten aineiden kuljetus, kuten hissit ja nosturit (kiinteät aineet), erilaiset pumput (nesteet)
ja erilaiset puhallin ja kompressorilaitteet (kaasut). [Deekshit, et. al.] [ABB 5]

Vuonna

2018

tehdyn

IEA:n

tutkimuksen

mukaan

teollisuuden

osuus

kokonaissähkönkulutuksesta maailmalla oli n. 42 % ja n. 67 % teollisuuden käyttämästä
sähköenergiasta oli käytetty moottoreissa. Teollisuudessa ympäri maailman arvioitiin olevan
kaiken kaikkiaan yli 300 miljoonaa sähkömoottoria vuonna 2012 ja tuolloin arvioitiin
vuosittain valmistettavan 30 miljoonaa uutta sähkökonetta mm. korvaamaan vanhempia
moottoreita, mutta tarkempia tai uudempia lukemia ei ole saatavana. [Impelmotors] [IEA 1]

Syitä siihen, miksi induktiokone on niin käytetty teollisuudessa, ovat mm. yksinkertainen ja
kestävä rakenne, hinta, laaja valikoima teholuokissa, hyvät kuormitusominaisuudet ja
eritoten

kyky

sietää

ympäristön

epäpuhtauksia

ja

kosteutta.

Verrattuna

tasasähkömoottoreihin, on induktiokoneen etuna myös huoltotarpeen vähäisyys, sillä
induktiokoneessa ole oikein käytettynä kuluvia osia, kuten tasasähkömoottorissa olevat
harjat, jotka kuluvat käytössä ja joiden elinikä on huomattavasti lyhyempi kuin itse
moottorin.

Tasasähkömoottoreiden

etuna

on

historiassa

ollut

sen

säädettävyys

oikosulkumoottoreihin nähden, mutta taajuusmuuttajien ja niiden teknologisen kehityksen
myötä induktiokoneiden säädettävyys on parantunut. Tasasähkömoottoreiden huoltoon
käytettävän työpanoksen suuruus ja tasasähkömoottorin korkea hinta suhteessa tehoon
verrattuna induktiokoneisiin, sekä induktiokoneiden säädettävyys taajuusmuuttajien avulla
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ovat syitä sille, miksi induktiokoneiden lukumäärä on teollisuudessa niin suuri ja miksi ne
ovat korvanneet tasavirtamoottoreita monissa työtehtävissä. [ABB 4] [Hamilton, R.J]

Sähkömoottoreita on pyritty standardisoimaan kansainvälisesti. Tällä hetkellä tunnetuimmat
sähkömoottoreihin liittyvät standardit kansainvälisellä tasolla ovat IEC-standardit
(International Electrotechnical Comission). Standardit määrittelevät käytössä olevien
sähkömoottoreihin liittyviä suureita, kuten runkokokoja (IEC-60034-1), hyötysuhteita (IEC
60034-30), asennus- (IEC 60034-7) ja jäähdytystapoja (IEC 60034-6). [IEC-standardit]

Tavanomaisen induktiokoneen rakennekuva selityksineen on esitetty kuvassa 1.2.

Kuva 1.2 Tyypillinen teollisuudessa käytettävän induktiokoneen leikkauskuva. Termi DE on alan toimijoiden
kesken vakiintunut ja se tulee englanninkielisestä termistä Drive end, suom. Ajopää, ja termi NDE tulee
englanninkielisestä termistä Non-drive end, suom. Ei-ajopää. [ABB 5]

Käytännössä aina kun sähkömoottoria sovelletaan johonkin hyötytehtävään, kyseessä on
sähkökäyttö.

Moderni

syöttömuuntajasta

tai

vaihtosähköllä
sähkönsyötöstä,

toimiva

sähkökäyttö

taajuusmuuttajasta,

koostuu

yleensä

oikosulkumoottorista

ja

työtätekevästä koneesta. Taajuusmuuttajia koskee 8-osainen standardikokoelma, IEC
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61800-(1…8), mitkä käsittävät mm. yleisiä asioita (asennustavat, säätö, mittaus ja valvonta),
kuin

EMC-suojaukseen

(Electromagnetic

Compability,

sähkömagneettinen

yhteensopivuus) ja toiminnalliseen suojaukseen kuuluvia asioita.

Sähkökäytöt ovatkin yleistyneet teollisuudessa niiden säätöominaisuuksiensa vuoksi, sekä
energiansäästämismahdollisuuksien vuoksi. Esimerkiksi laskemalla pumppuprosessissa
olevan moottorin pyörimisnopeutta tai moottorille syötettävää tehoa, sen sijaan että
kuristettaisiin nestevirtausta, voi yksittäinen teollisuus- tai tuotantolaitos voi säästää
huomattavan määrän energiaa, kun otetaan huomioon teollisuudessa käytettävien moottorien
lukumäärä. Onkin arvioitu, että moottorin elinkaaren aikana olevat kustannukset koostuvat
97 % sähköenergian käyttökustannuksista, kun taas moottorin hankintahinta on vain 2 % ja
kunnossapito 1 %. [ABB 4] [IEC-standardit] [Motiva]
Taajuusmuuttajalla toteutetulla nopeussäädöllä voidaan mahdollistaa energiatehokkuuden
lisäksi myös mekaanisten osien kulumisen minimoimista pehmeäkäynnistyksen ja pysäytyksen avulla. Jotta sähkökäyttö tuottaisi mahdollisimman paljon lisäarvoa, on otettava
huomioon seuraavia asioita:
•

Käyttöolosuhteet, eli sähköverkon ominaisuudet (jännite, taajuus) sekä mahdolliset
laitteiden ja koneiden kotelointiluokkaan vaikuttavat tekijät, esimerkiksi ympäristön
lämpötila, kosteus ja mahdolliset paloturvallisuustekijät.

•

Prosessin tarpeet, eli miten tulevaa sähkökäyttöä aiotaan käyttää, mahdolliset
standardissa määrätyt turva- ja suojalaitteet sekä erilaiset käynnistimet.

•

Käytettävä moottori, esim. miten prosessin ylikuormitus sekä prosessista ja
ympäristöstä aiheutuva mahdollinen terminen kuorma vaikuttaa moottorin
toimintaan.

•

Taajuusmuuttaja, jonka mitoitus tehdään tavallisesti käytettävän moottorin
perusteella. Taajuusmuuttajan valinnassa tulee ottaa huomioon aiemmin tehty
mitoitus, asennuspaikka, moottorin ohjaus ja käyttösovellus.

Taajuusmuuttajat yhdessä automatiikan avulla mahdollistavat erinäisissä prosesseissa
tapahtuvien muutosten huomioon ottamisen. Esimerkiksi ilmastointisovelluskohteissa
voidaan ilmanvaihtokoneen pyörimisnopeutta säätää, mikäli ilman lämpötila, kosteus tai
hiilidioksidipitoisuus muuttuu. Taajuusmuuttajan säätötavat voidaan jakaa kahteen eri
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ryhmään, nopeus- ja vääntömomenttisäätöihin. Termillä VSD (Variable Speed Drive)
tarkoitetaan monesti taajuusmuuttajakäyttöä, mutta sillä voidaan myös tarkoittaa moottorin
nopeussäätöä, ohjaten suoraan moottorin pyörimisnopeutta pyörimisnopeusohjeella tai
vääntömomenttiohjeen kautta. VFD-käytöt (Variable Frequency Drive) ovat erikoistapaus
VSD-käytöstä vaihtosähkömoottoreille. VFD-käytöistä puhutaan silloin, kun halutaan
erityisesti painottaa sitä, että nopeussäätö toteutetaan moottorin taajuutta muuttamalla. VSDkäytöt ovatkin yksi merkittävä syy siihen, miksi induktiokoneet ovat niin merkittävässä
roolissa nykypäivän teollisuudessa. Aiemmin säätöä vaativissa prosesseissa käytettiin DCkoneita. Taajuusmuuttajalla toteutetut VSD-käytöt ja niiden kehitys ovat myös syrjäyttäneet
mekaanisia VSD-käyttöjä.

Taajuusmuuttajan momenttisäädöstä voidaan käyttää termiä DTC (Direct Torque Control,
suora momenttisäätö), vaikkakin tarkennukseksi tulee mainita kyseessä olevan ABB:n
kehittämä menetelmä, jossa ohjataan nimensä mukaisesti suoraan käämivuota, eli
sähkömoottorin

tuottamaa

momenttia,

toisin

kuin

tavallisessa

vektorisäädössä.

Vektorisäädössä mittaussignaalit syötetään oikosulkumoottorin matemaattiseen malliin ja
toimiakseen se vaatii takometrin. Tavallisen vektorisäädön ja DTC-säädön suurimmat
eroavaisuudet ovat siinä, että DTC-säädöllä oleva käyttö ei tarvitse takaisinkytkentää
moottorilta taajuusmuuttajalle. [ABB 4] [ABB 5]

Jokainen teollisuudessa oleva kone, esimerkiksi aiemmin mainittu ilmanvaihtokone, voidaan
yksinkertaistaa komponentteihin kuvan 1.3 mukaisesti:
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Kuva 1.3 Periaatekuva teollisuudessa käytettävistä koneista. (ABB 4)

1.5 Teollisuusautomaatio
Teollisuusautomaatio

on

käsitteenä

laaja

ja

sillä

tarkoitetaan

teollisuus-

ja

tuotantoprosessikokonaisuuksien ja em. laitoksissa olevien koneiden ohjaamista ja
valvontaa tietokoneiden ja robottien avulla. Teollisuusautomaatio on pitkälle standardoitua,
ja standardeja koordinoi IEC TC 65 työryhmä. Standardit käsittelevät mm. terminologiaa ja
EMC-standardeja (TC 65-A), mitta- ja säätölaitteiden laitteellisia ja ohjelmallisia rakenteita
(TC 65-B), laitteistojen väliseen kommunikaatioprotokolliin (TC 65-C) ja automaation
tietoturvallisuutta (TC 65-E). [IEC-standardit]

Automaatioon liittyy oleellisesti myös kommunikaatio laitteistojen, prosessien ja
ympäristötekijöiden välillä. Aiemmin mainitun ilmanvaihtokoneen ilman laadun
ylläpitäminen olisi liki mahdotonta, ellei olisi mittauksia sen hetkisestä ilmanlaadusta.
Teollisuusautomaatiossa käytetään monesti ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC, Programmable
Logic Circuit), joka voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla automaatioprosessoreilla, tai
vaatimattomimmissa sovellutuksissa voidaan hyödyntää taajuusmuuttajia, joita voidaan
ohjelmoida

halutunlaisesti

prosessin

vaatimalla

tavalla.

Termillä

hajautetut

ohjausjärjestelmät (DCS, Distributed Control Systems) viitataan automaatiojärjestelmään,
jossa jokainen prosessin osa erillisen säätöyksikön, esimerkiksi PLC:n, takana.
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Teknologisen kehityksen myötä on vaikea vetää selkeää eroa nykyaikaisten PLC- ja DCSjärjestelmien välille, sillä nykyaikaisilla PLC-ratkaisuilla voidaan toteuttaa vastaavanlaisia
kokonaisuuksia, kuin DCS-järjestelmillä. Selkeät erot aiemmin mainittujen järjestelmien
välillä löytyvät historiasta, sillä erillisiä PLC-ratkaisuja on käytetty pääasiassa yhden
prosessin, tai sen osien ohjaamiseen, kun taas DCS-järjestelmät ovat koostuneet useammasta
erillisestä PLC-ratkaisusta. [Tiegelkamp] [Mazur et. al.]

Moderneissa teollisuusautomaatiojärjestelmissä reaaliaikainen datan keruu prosessista ja
koneiden toiminnasta on tärkeässä roolissa, kun otetaan huomioon prosesseissa olevien
koneiden kunnonvalvonta. Valvonta voidaan toteuttaa PLC- ja SCADA- teknologioita
käyttäen. Termillä SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) viitataan yleensä
ohjelmistotason ratkaisuun, jota käytetään pääasiassa valvontaan, eikä itsessään koneiden
säätämiseen, vaan itse säätö toteutetaan PLC:llä. Valvonnassa käytetään yleensä myös HMIlaitteistoa ja -ohjelmistoa (Human Machine Interface, Ihmisen ja koneenvälinen rajapinta).
HMI-teknologialla voidaan visualisoida kerättyä dataa prosessista ja sen avulla voidaan
tarvittaessa puuttua prosessin kulkuun, esimerkiksi kuitata vikatilassa ollut kone takaisin
toimintavalmiuteen. Monesti erilaiset HMI-laitteistot ovatkin integroituina itsessään
kunnonvalvonta- tai käynnissäpitojärjestelmiin, joten koneita voidaan ohjata tarvittaessa
valvomosta käsin. Tyypillisessä teollisuusautomaatiojärjestelmässä keskusvalvomossa
sijaitsevan operaattorin tehtävänä on siis seurata prosessin aikana tapahtuvia mahdollisia
varoituksia ja hälytyksiä ja reagoida näihin ennaltaehkäisten vikatilanteita. [Tiegelkamp]
[Mazur et. al.] [OnUpKeep]

Tyypillinen tiedonsiirtoprotokolla keskusvalvomon ja muiden siihen kytkettyjen
laitteistojen välillä, kuten mahdolliset palvelimet, datapankit ja ohjelmointiasemat, on IE
(Industrial Ethernet, teollisuuden Ethernet). Kyseinen protokolla eroaa tavallisesta Ethernetprotokollasta siten, että IE-protokollassa on otettu paremmin huomioon teollisuusympäristö,
jossa

esiintyy

enemmän

häiriötekijöitä,

kuin

toimisto-olosuhteissa,

esimerkiksi

lämpötilanvaihteluita, tärinöitä ja melua. IE terminä käsittää monta alaprotokollaa,
muutamana esimerkkinä PROFIBUS, PROFINET ja EtherCAT. Datan reaaliaikainen
varmistettu lähetys ja vastaanotto on myös kriittisessä osassa teollisuudessa sillä viiveet eri
prosessin osa-alueiden välillä esim. tuotantolinjoilla voivat itsessään aiheuttaa vikatilanteita.
Vikatilanteet eivät ole suotavia missään teollisuusprosessissa, ja ne ovat tiloja, joissa
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sähkökone ei toimi ollenkaan tai sähkökoneen toiminta aiheuttaisi suuremmat
taloudellisimmat vahingot, kuin koneen pysähtyneisyys tai jossa koneen toiminta voi
aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Vikatilanteita ja laitevikoja ei tule sekoittaa
keskenään, vaan laitevialla tarkoitetaan tavallisesti esimerkiksi moottorin laakerivikaa, kun
taas vikatilanne voi johtua esimerkiksi liian korkeasta mitatusta lämpötilasta, mikä aiheuttaa
hälytyksen. Mittaustuloksena saatu liian korkea lämpötila taas voi puolestaan olla
indikaattori pahentuneesta laakeriviasta tai kyseessä voi olla virheellinen mittaus.
[Tiegelkamp] [Mazur et. al.]

Vikatilanteiden vuoksi onkin suotava hajauttaa automaatiojärjestelmät esimerkiksi
prosesseittain. Tällainen hajautettu järjestelmä mahdollistaa helpomman vikatilanteen
aiheuttaneen syyn etsinnän, kun jokaista yksittäistä prosessin osaa ohjaa esimerkiksi
erillinen PLC verrattuna siihen, että koko prosessi olisi vain yhden PLC:n ohjauksessa.
Tällöin PLC:lle tulevan pysäytyskäskyn ilmetessä vain osa prosessista olisi toimettomana,
ei koko prosessi. Nykyaikaiset PLC-prosessorit pystyvät kommunikoimaan keskenään, näin
ollen ne pystyvät ilmoittamaan tietyn prosessin osan olevan valmis ja seuraavan prosessin
osan olevan mahdollista suorittaa, sekä lähettämään dataa mahdollisista prosessissa
ilmenneistä muutoksista. Tämä luo koko prosessille myös lisää toimintavarmuutta ja
luotettavuutta. Palvelinten tehtävänä teollisuusautomaatiossa on kerätä dataa laitetasolta ja
lähettää sitä keskusvalvomoon, ja ne ovat avainasemassa kommunikaatiossa laitetason
prosessoreiden ja keskusvalvomon välillä. Datapankkiin voidaan varastoida haluttua dataa
eri laitteista, sensoreista ja prosessien toiminnasta. Nykyajan trendinä erilaiset ulkopuoliset
tietokannat, kuten pilvipalvelut, sekä paikallisena että laitoksen ulkopuolisena palveluna
ovat yleistymässä datamäärän kasvun vuoksi. Esimerkiksi ABB:llä on oma pilvipohjainen
ABB AbilityTM -palvelu, jota voidaan käyttää mm. laitteiston kunnonvalvontaan, suojaus- ja
ohjausautomaation hallintaan ja ohjaamiseen. [ABB 14]

Erillisillä insinööri- tai ohjelmointiasemilla tehdään tavallisesti mm. prosessissa käytetty
logiikka prosessoreille, hallitaan laitekantaa ja lisätään tai poistetaan käytöstä laitteita.
Laitetasolla ovat erilliset prosessorit, I/O-signaalien lähteet (sensorit), mahdolliset
laitetasolla olevat HMI-laitteistot ja toimilaitteet kuten taajuusmuuttajat ja moottorit.
Nykyaikainen

moottorinohjaus

ja

laitediagnoosi

toteutetaan

tiedonsiirtoprotokollien avulla, siinä missä aiemmin

nykyisin

erilaisten

moottorinohjaus toteutettiin
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analogiaohjauksella ja laitediagnoosi I/O-tilatiedoilla. [Mazur et. al.] [Potter D] [Murphy et.
al.]

Teollisuusautomaatiosta puhuttaessa on myös mainittava käsite IIoT (Industrial Internet of
Things, teollinen esineiden internet). Termille ei ole tarkkaa määritelmää, mutta sillä
viitataan teollisuus- ja tuotantolaitoksissa tapahtuviin muutoksiin, jotka aiheutuvat mm.
koneoppimisen, tekoälyn ja massadatan avulla. Termillä CPS (Cyber Physical System)
viitataan koneiden ja laitteiston pitkälle kehittyneeseen kommunikaatioon. Kiihtyvä
ohjelmistojen ja laskenta-algoritmien yhdistäminen teollisuusautomaatiojärjestelmissä
mahdollistaa koneoppimisen ja tekoälyn myötä kyvyn ennustaa tulevia muutoksia perustuen
massadataan ja nykyhetkeen. CPS-järjestelmien tarkoituksena on parantaa laatua,
tehokkuutta ja varmuutta toimitus- ja tuotantoketjuissa koko ketjun osalta. [Collin,
Saarelainen] [Sisinni et. al.]

IIoT:n kriittisimpinä haasteina nähdään kuitenkin tietoturvakysymykset, sillä IIoT:n
kehityksen myötä järjestelmien kytkeminen verkkoon kasvaa. Mitatun datan vuotaminen
kolmansille osapuolille, valvontajärjestelmien saastuttaminen sekä vakoileminen ja
koneiden tahallinen alasajo ovat esimerkkejä mahdollisista kriittisistä ongelmista. Koska
kyse on melko tuoreesta konseptista, nähdään ongelmana myös tarvittavan infrastruktuurin
saatavuus, sekä kustannukset. [Collin, Saarelainen] [Sisinni et. al.]

Kuvaan 1.4 on hahmoteltu teollisuusautomaatiota teollisuusprosesseissa.
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Kuva 1.4 Periaatekuva tyypillisestä hajautetusta teollisuusautomaatiojärjestelmästä. Kuvien toimilaitteet ovat
ABB:n

tuotteita.

Kuvassa

ei

ole

otettu

kantaa

käytössä

oleviin

tiedonsiirtoprotokolliin

tai

tietoturvaratkaisuihin. Yksi PLC voi tarvittaessa olla yhteydessä useampaan taajuusmuuttajaan ja sitä kautta
moottoriin, ja yhdessä prosessin osassa voi olla useampi PLC. Datapankki voi sijaita paikallisena tai
esimerkiksi pilvessä.
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1.6 Teollisuuden kunnossapito
Kunnossapito on laaja käsite, ja sen määritelmä voi vaihdella riippuen teollisuuden alasta,
minkä yhteydessä kunnossapidosta puhutaan. Kunnossapitoon on olemassa niin
kansainvälisiä, kuin kansallisia standardeja. EU-tasolla kunnossapitoa koskeva standardi on
SFS-EN 13306, kun taas suomalainen PSK 6021 standardointi tukee SFS-EN 13306
standardia kunnossapidossa. PSK 6021 standardi määrittelee kunnossapidon seuraavasti:
”Kunnossapito on niiden kaikkien teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien
toimenpiteiden kokonaisuus, joiden pääasiallisena tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa
tai palauttaa se sellaiseen tilaan, jossa se kykenee suorittamaan halutun toiminnon sen koko
elinjakson aikana”. [PSK 6201]

Koneiden kunnonvalvonta on osa teollisuudessa olevien laitteiden ja koneiden
kunnossapitoa. Yleisesti teollisuudessa käytetyn kunnossapidon ja kunnonvalvonnan sekä
siihen liittyvän automaation avulla voidaan koneet ja laitteet suorittamaan haluttuja
toimintoja ohjelmoidusti ja hallitusti, seurata prosessissa käytettävien koneiden ja
laitteistojen kuntoa ja tarvittaessa ajaa prosesseja, prosessin osia tai yksittäisiä koneita alas
tarpeen vaatiessa erilaisten hälytysten aiheuttamien vikatilanteiden vuoksi.
Hyvin suunniteltu ja organisoitu kunnossapito teollisuus- ja tuotantolaitoksissa kykenee:
•

Hävittämään turhien konehuoltojen ja huoltotaukojen määrää

•

Vähentämään tuotantohävikkiä, jotka johtuvat konerikoista ja vioista

•

Kasvattamaan tuotanto- ja työprosessien tehokkuutta

•

Lisäämään tuotantokapasiteettiä

•

Vähentämään turhia kunnossapito- ja huoltokustannuksia

•

Takaamaan turvallisen koneiden käyttämisen ja ylläpitämään laitoksen turvallisuutta

•

Ylläpitämään laitoksen arvoa ja kasvattamaan liikevoittoa

Kuvassa 1.5 on esitetty eri kunnossapitolajit. [ABB 6] [Mohanty]
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Kuva 1.5 Kunnossapitolajit esiteltynä. [ABB 6].

1.6.1 Korjaava kunnossapito

Korjaavalla kunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapitoa silloin, kun laiteessa on jo vika,
tästä syystä siitä käytetään myös termiä reagoiva kunnossapito (eng. reactive maintenance).
Huoltotoimenpiteenä pidetään tavallisesti rikkimenneen laitteen vaihtamista uuteen
laitteeseen. Sen ominaisuuksiin kuuluvat:
•

Varaosien tarve, sekä varaosien varastoinnin tarve

•

Korkea (yli-)työvoimakustannusten osuus

•

Pienempi laitteen käyttöikä johtuen estävän ja ennakoivan huollon puutteesta

•

Koneen toiminnan keskeytysaika on suurempi.

Tämän tyyppinen kunnossapitomenetelmä soveltuu parhaiten ei-kriittisille ja halvoille
laitteistoille. Korjaus voidaan tehdä joko välittömästi vian havaitsemisen jälkeen tai se
siirretään sopivampaan ajankohtaan muun laitoksen toiminnan näin vaatiessa. [ABB 6]
[Mohanty]
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1.6.2 Ennakoiva kunnossapito

Ennakoiva kunnossapito voidaan jakaa ehkäisevään ja mittaavaan kunnossapitoon.
Ehkäisevän kunnossapidon periaatteisiin kuuluu, että huoltoa suoritetaan tunnetulle koneelle
säännöllisin

väliajoin.

Tavallisesti

laitteen

tai

koneen

valmistajan

tuottamassa

dokumentaatiossa on suositeltu aikataulu, jonka mukaan huoltotoimenpiteet tulisi suorittaa,
jotta kone olisi aina toimintakunnossa. Pääperiaatteena on, että ehkäisevän kunnossapidon
piirissä olevaa laitetta tai konetta voidaan käyttää milloin tahansa, poikkeuksena
huoltokatkot. Kyseisen koneen osia vaihdetaan määritellyn huoltovälin, ei huoltotarpeen
mukaan, vaikka osa olisi täysin toimintakuntoinen. Ehkäisevän kunnossapidon isoin
ongelma ovat sen huoltokustannukset. Mikäli jokainen teollisuuslaitos käyttäisi ehkäisevää
kunnossapitoa jokaisen laitoksessa olevan koneen kohdalla, kasvaisivat huoltokustannukset
merkittäväksi. Tämän vuoksi onkin kehitelty menetelmiä, joiden avulla voidaan määritellä
koneiden todellinen huoltotarve turhien huoltokatkojen vähentämiseksi. Tätä voidaan kutsua
kuntoon perustuvaksi tai ns. mittaavaksi kunnossapidoksi. [ABB 6] [Mohanty]

Mittaavalla kunnossapidolla, tarkoitetaan huoltamista tarpeen mukaan. Huoltotarpeet
määritellään koneesta kerättyjen käyttötietojen ja nykytilanteen, eli kunnonvalvonnan
perusteella. Yleisesti huollon tarvetta määriteltäessä käytetään työvälineitä, kuten antureita,
datankeruujärjestelmiä,

datan

analysointiin

käytettäviä

ohjelmistoja

sekä

toimenpidesuunnitelmia. Koneelle tehtyjen mittausten ja niistä saatavan datan perusteella
voidaan erilaisten menetelmien, kuten koneen tärinään ja lämpötilaan liittyvien
matemaattisten mallien ja laskentatapojen perusteella arvioida mahdollisien vikojen syitä ja
seuraussuhteita. Valvomossa toimiva operaattori voi reagoida ja tehdä päätökset koneen
yleiskunnosta ja huoltotarpeesta ennen suurempia (taloudellisia) vahinkoja. Hyvin
suunnitellun ja toteutetun ennakoivan kunnossapidon etuina ovat muun muassa:
•

Pienemmät huoltokustannukset ja tuotannon seisokkiajat

•

Vähemmän konerikkoja ja parempi koneiden käyttöikä

•

Pienempi varaosien tarve

•

Aiemmin mainittujen syiden summana tuotannon kasvu

•

Parempi kunnossapitobudjetin ennustettavuus
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Aiemmin mainitut työkalut, vaativat kuitenkin rahallista ja ajallista panostusta, minkä
seurauksena mahdolliset säästöt näkyvät vasta pitkän ajan kuluessa. Myös virhearvioinnit
koneen yleiskuntoon liittyvän datan käsittelyssä voivat mitätöidä hyödyt. Työkalujen ja
mainittujen kunnonvalvontamenetelmien kehittyessä huoltotarpeen ja huoltovälin määritys
paranee, mikä johtaa pienempiin huoltokustannuksiin. [ABB 6] [Mohanty]

1.6.3 Parantava kunnossapito

Mittaavan ja parantavan kunnossapidon välille on vaikeaa määrittää tarkkaa rajaa
kunnonvalvonnassa käytettyjen menetelmien kehittyessä. Parantavaa kunnossapitoa
pidetään viimeisimpänä suuntauksena kunnossapitomenetelmille. Perusperiaatteena on, että
parantavaa kunnossapitoa voidaan suorittaa prosesseista mitatun datan perusteella.
Parantavalla kunnossapidolla tarkoitetaan siis sellaista toimintaa, jolla voidaan lisätä
käytössä olevien laitteiden suorituskykyä, käytettävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta.
Parantavan kunnossapidon periaatteena on löytää vian aiheuttanut syy, jonka jälkeen
pyritään keksimään ratkaisu vian poistamiseen tai vian minimointiin. Tästä proseduurista
käytetään alan kirjallisuudessa termiä juurisyyanalyysi (eng. Root Cause Failure Analysis).
Onnistuneen juurisyyanalyysin tuloksena on ratkaisu, jolla sekä poistetaan tai ainakin
vähennetään vian toistavuutta prosessissa, että korjataan vian aiheuttamat seuraukset.
Parantava kunnossapito on myös kunnossapidon suunnittelun ja tarkastustoiminnan tukena
ja sillä voidaankin poistaa suunnitteluvirheistä johtuvia ongelmia. [ABB 6] [Mohanty]

1.6.4 Kunnossapidon suunnittelu

Yksittäiset teollisuus- ja tuotantolaitokset tänä päivänä käsittävät monia koneita. Termillä
ERP

(Enterprise

Resource

Planning,

Toiminnanohjausjärjestelmä)

viitataan

tietokantajärjestelmään, jonka avulla yritys pystyy pitämään kirjaa laitoksessa käytettävien
koneiden huoltohistoriasta, varaosista, tuotannon toiminta- ja häiriöajoista, raaka-aineiden
kulutuksesta,

tuottavuudesta

jne.

ERP-järjestelmän

avulla

tuotannosta

vastaavat

toimihenkilöt voivat saada kokonaiskuvan laitoksen tuotannosta ja konekannasta, joiden
tukemana voidaan tehdä päätöksiä tuotannon kunnossapitoon ja toimintavarmuuteen
liittyen. Kunnossapitosuunnittelun lähtökohtana ovat laitoksessa olevien laitteistojen
ominaisuudet, toimintaympäristö sekä kyseisen laitoksen tuotantotoiminnan luonne.
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Yleensä kunnossapidon suunnittelussa otetaan huomioon laitoksessa olevien koneiden
kokonaiskuva, mutta tehokkain kunnossapitosuunnitelma saadaan käyttämällä lisäksi
kriittisyysanalyysiä.

Kunnossapitosuunnitelma määrittelee kunnonvalvontaa tarvitsevat

laitteistot,

sekä

määrittelee valvontakohteet ja toimintaohjeet. Suunnitelma sisältää huolto-ohjeet,
varaosasuositukset, huoltojaksot ja -kriteerit. Suunnitelmassa on myös selvitetty, mitkä ovat
noudatettavat viranomaismääräykset.

Yleisesti kriittisyysanalyysilla tarkoitetaan analyysiä, jolla kartoitetaan laitoksessa olevien
kohteiden vikojen syiden, aiheuttajien, vaikutusten, sekä tarjota ratkaisuja vikojen
estämiseksi tai vähintään lieventämiseksi sekä arvioida vikojen kriittisyyttä ja
ilmenemistodennäköisyyksiä. Kriittisyysanalyysissa käsiteltävät kohteet voivat olla fyysisiä
tai ohjelmallisia komponentteja, tai näiden yhdistelmiä.

PSK6201-standardi määrittelee viat seuraavasti:
•

Kriittinen vika, vika todennäköisesti johtaa henkilövahinkoihin, merkittäviin
aineellisiin vahinkoihin, tuotannollisiin menetyksiin tai muihin ei-hyväksyttäviin
seurauksiin.

•

Vakava vika, vika vaikuttaa kohteen tärkeäksi arvioituun toimintoon.

•

Lievä vika, vika ei vaikuta kohteen tärkeäksi arvioituun toimintoon.

•

Piilevä vika, kohteessa oleva vika, jota ei ole havaittu.

Normaalista kulumisesta aiheutuva, sekä vioista johtuvan vikaantumisen raja on usein
epämääräinen. Vähittäisvikaantumisella tarkoitetaan tilannetta, missä kohteen erinäisten
ominaisuuksien myötä tapahtuu asteittaisia muutoksia. Vähittäisvikaantumista voidaan
ennakoida

kunnonvalvonnan

toimenpiteillä

ja

se

voidaan

välttää

ehkäisevällä

kunnossapidolla. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna laiminlyöty koneen vika voi
pahimmassa

tapauksessa

tarkoittaa

sekä

uuden

koneen

hankkimista,

kasvavia

huoltotyökustannuksia ja seisahtuneen tuotannon takia aiheutuvia suoria ja epäsuoria tulon
menetyksiä. Kuvassa 1.6 onkin hahmoteltu P-F käyrällä (Potential failure to Failure,
mahdollisesta viasta vikaan) kunnossapidon tärkeyttä taloudellisesta näkökulmasta. [ABB
6] [Mohanty]
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Kuva 1.6: Esimerkki P-F käyrästä, missä käsitellään vierintälaakerin vikaantumista. [Mikkonen H]
Pisteiden selitykset: P1: Vikaantuminen alkaa. P2: Muutoksia värähtelyssä (1–9 kk kriittiseen vikaan). P3:
Partikkeleita voiteluaineen analysoinnissa (1–6 kk kriittiseen vikaan) P4: Korviin kuultavaa melua (1–4
viikkoa kriittiseen vikaan). P5: Kosketuksella havaittavaa lämpötilan nousua (1–5 päivää). F: Kriittinen vika.
On kuitenkin huomattava, että yksittäiseen koneeseen voi vaikuttaa useampi vika samanaikaisesti.

26

1.7 Yleisimmät induktiokoneviat
Kuten aiemmin on mainittu, induktiokoneiden määrä modernissa teollisympäristössä on
mittava. Jokainen teollisuusprosessi koostuu koneista ja jokaisessa teollisuudessa käytössä
olevassa koneessa voi olla useampi erillinen moottori, jonka toimintavarmuuteen tulee
pystyä luottamaan, sillä yksittäisen koneen ollessa pysähdyksissä, aiheuttaa se tuotannon
pienentymistä, tai se voi jopa pysäyttää koko tuotantoketjun. Eri teollisuuden aloilla käytössä
olevien induktiokoneiden vikaantumisiin on monia syitä ja riippuen teollisuuden aloista
korostuvat syyt eri tavalla, mutta suurimmaksi osaksi ne johtuvat laakerivioista teollisuuden
alasta ja koneiden teholuokasta riippumatta. Toisena huomattavana tekijänä ovat
staattoriviat, joita ovat pääasiassa käämityksen ja vaiheiden väliset oikosulut, sekä staattorin
käämityksen eristykseen liittyvät ongelmat.

Induktiokoneessa olevien vikaantumisen syyt voidaan jakaa monella eri tavalla, esimerkiksi
vian sijaintipaikan mukaan, roottori, staattori tai laakeri, tai mekaanisiin ja sähköteknisiin
vikoihin,

kuten

laakerivikoihin

tai

käämitysvikoihin.

Useasti

induktiokoneen

vikaantumisista käsittelevissä tutkimuksissa on viitattu IEEE IAS:n (Industry Applications
Society) teettämään tutkimukseen 1141 erilaisen moottorin, ja EPRI:n (Electrical Power
Research Institute) tutkimukseen, jossa seurattiin 6312 eri moottoria. Tutkimuksen kohteena
olleiden moottoreiden nimellistehot olivat IAS-tutkimuksissa suurempia tai yhtä suuria kuin
200 hp (150 kW), kun taas EPRI:n tutkimuksessa moottoreiden nimellistehot olivat
suurempia tai yhtä suuria kuin 100 hp (75 kW). Molemmissa tutkimuksissa on ollut joukossa
myös suurjännitemoottoreita. Tilastoinnissa on myös hieman epäselvyyksiä, sillä
esimerkiksi laakeriviat voidaan yhdistää roottorivikojen kanssa samaan kategoriaan, sillä
molemmat kuuluvat induktiokoneen liikkuviin osiin. Muihin vikoihin voidaan lukea vikoja,
jotka eivät yksinään muodosta mainittavaa ryhmää, mutta voivat aiheuttaa ja myötävaikuttaa
edellä mainittuihin laakeri- ja staattorivikoihin epäsuorasti, esimerkiksi tehonsyöttöön
liittyviä

ongelmia,

kuten

transienttijännitteet

ja

kolmivaiheisen

moottorisyötön

epätasapaino, huoltovälin laiminlyönti tai asennusvirheet. Ulkoisilla tekijöillä viitataan
käyttöympäristön aiheuttamiin tekijöihin, kuten riittävän jäähdytyksen puuttuminen
yhdistettynä käyttöympäristön korkeaan lämpötilaan tai ilmankosteuteen. [Bazurto et. al.]
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Induktiokoneessa olevat viat voivat yleisesti ottaen olla äkillisiä tai asteittaisia. Äkilliset viat
johtuvat yleensä rakenteellisista seikoista, esimerkiksi hetkellinen ylikuormitus aiheuttaa
ylimääräisiä voimia akseliin, tai jokin ulkoinen tekijä, jonka vaikutukset ulottuvat
induktiokoneeseen, esimerkiksi sähköverkossa tai muista ympäröivistä koneista aiheutuvat
häiriöt. Asteittaiset viat johtuvat monien syiden summasta, kuten materiaalien kulumisesta,
lämpenemisestä, väsymisestä ja korroosiosta, sekä edellä mainittujen tekijöiden
seurauksista, esimerkiksi lämpeneminen aiheuttaa mekaanisten osien kulumista, joka
puolestaan voi lisätä lämpenemistä entisestään. [Tolyat. Nandi]

Taulukkoon 1 on kerätty edellä mainittujen IAS:n ja EPRI:n tekemien tutkimuksen tulokset,
sekä vuonna 2013 H. Tolyat ja S. Nandi:n julkaisemassa sähkökoneiden mallinnusta,
kunnonvalvontaa ja vikoja käsittelevässä teoksessa ilmoitetut arvioidut vikojen suuruudet.
IEA:n (International Energy Agency) dataan pohjautuen vuonna 2015 ABB:n tuottaman
dokumentaation tilastot ovat esitetty kuvassa 1.7. IAS:n ja EPRIN:n tutkimuksissa olevien
koneiden tehosuuruusluokan vuoksi joukossa on iso osa liukulaakeroituja koneita.

Taulukko 1: Induktiokoneen vikaantumisen syyt jaoteltuina [EPRI] [IAS] [Tolyat, Nandi].
Vian syy

IAS

EPRI

Tolyat, Nandi

Keskiarvo

Laakeriviat

44 %

41 %

40 %

42 %

Staattoriviat

26 %

36 %

35 % 1

32 %

Roottoriviat

8%

9%

5%

7%

Muut viat

22 %

14 %

20 % 2

19 %

1)

Laskettu teoksessa esiintyvän arvion, 30–40 %, keskiarvo.

2)

Laskettu kokonaisosuudesta, staattorivikojen ollessa 35 %.
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Kuva 1.7: Induktiokoneen vikaantumisen syyt jaoteltuina. [ABB 7] [MotorsAtWork]

Suurimmat erovaisuudet edellä mainittujen kuvaan 1.7 ja taulukkoon 1 listattujen tietojen
välillä ovat staattorivikojen kohdalla, mutta tämä selittyy vikojen lajitteluperusteella: ABB:n
tuottamassa dokumentaatiossa staattoriviat johtuvat pääosin liian suuresta moottorin
ajonaikaisesta lämpötilasta tai kuormasta ja ulkoiset tekijät ovat erikseen, kun taas
esimerkiksi H. Tolyat / S. Nandi:n mukaan staattorivikoihin luetaan myös ulkoiset tekijät,
sillä ne edesauttavat staattorikäämityksen lämpenemistä ja näin ollen pahentavat mahdollisia
staattorivikoja. IAS- ja EPRI tutkimusten osalta voidaan myös sanoa, että tutkimukset ovat
kovin vanhoja, julkaisuvuosien ollessa 1985 ja 1987, joten teknologisella kehityksellä voi
myös olla vaikutusta vikojen esiintyvyyksissä oleviin eroavaisuuksiin. Laakeriviat
pienitehoisissa voivat olla jopa 90 % kaikista koneisiin kohdistuneista vioista. (Kompella et.
al.) Näin ollen voidaan todeta nykypäivänä laakerivikojen olevan merkittävässä osassa
kaikenkokoisissa induktiokoneissa olevissa vioista. IEEE:n mukaan kaikista induktiokoneen
vioista n. 67 % oli käytönaikaisia vikoja ja 28 % oli kunnossapidon tai huollon yhteydessä
aiheutuneita vikoja.
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1.7.1 Laakeriviat

Laakereiden viat jaotellaan ISO 15243 -standardin mukaan kuuteen päämuotoon:
väsyminen,

mekaaninen

kuluminen,

korroosio,

sähköinen

kuluminen,

plastinen

muodonmuutos, sekä erilaiset murtumat ja säröilyt. Laakeriviat voidaan jakaa ennen käyttöä
ja käytön aikaisiin vikoihin. Ennen käyttöä tapahtuvat yleensä ennen laakerin asennusta tai
sen aikana, tai ns. käyttöönottovaiheessa.

Ennen käyttöä olevia vikoja:
•

virheelliset akselin ja laakeripesän sovitteet

•

vialliset akselin ja laakeripesän sovitteet

•

virheelliset asennustavat

•

staattinen linjausvirhe

•

kuljetus, käsittely ja varastointi

Käytön aikaisiin vikoihin kuuluu:
•

materiaalin väsyminen

•

puutteellinen voitelu

•

riittämätön tiivistys, tiivisteen rikkoutuminen

•

tärinävauriot

•

dynaaminen linjausvirhe

•

sähkövirran kulkeminen läpi (laakerivirta)

•

erinäisten osien ennenaikainen kuluminen, johtuen huonoista asennustavoista

Kuvassa 1.8 on jaoteltu laakerivikoja standardin ISO 15243 mukaan.
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Kuva 1.8: Laakeriviat jaoteltuna standardin ISO 15243 mukaan.

Väsyminen

Väsyminen tarkoittaa rakenteen muutosta, joka aiheutuu toistuvien rasitusten aiheuttamasta
kosketuksista laakerielementtien ja vierintäradan välillä. Väsyminen ilmenee näkyvästi
hiukkasten hilseilynä pinnalla. Väsyminen voidaan jakaa edelleen pintaväsymiseen ja
pinnanalaiseen väsymiseen.
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Pintaväsyminen aiheutuu pääasiassa metallisten osien kosketuksista toisiinsa, mikä
puolestaan aiheutuu heikentyneestä, liian vähäisestä voiteluaineesta tai vääräntyyppisestä
voiteluaineesta. Kosketukset puolestaan aiheuttavat laakerinpintamateriaalian väsymistä,
aiheuttaen mm. säröjä ja murtumia. Heikentyneen voiteluaineen myötä myös epäpuhtaudet
voivat johtaa pintaväsymiseen.

Pinnanalainen väsyminen aiheutuu pyörintäelementteihin kohdistuneista kuormista. Hertzin
teorian mukaan nämä kuormat aiheuttavat pinnanalaisia jännityksiä. Laakerin pyöriessä
jännitykset aiheuttavat vaihtokuormitusta, joka johtaa väsymiseen. Väsymisen seurauksena
aiheutuu rakenteellisia muutoksia ja mikrosäröjä tietyllä syvyydellä laakerimateriaalin
pinnan alla, jotka sitten leviävät materiaalin pinnalle.

Kuluminen

Kuluminen on asteittaista materiaalin häviämistä, joka aiheutuu kahden keskenään
vuorovaikutuksessa olevien ja toisiaan vasten olevien pintojen välisestä liikkeestä toisiaan
vasten. Kuluminen voidaan jakaa sekä abrasiiviseen, että adhesiiviseen kulumiseen.

Abrasiivinen kuluminen, eli hiontakuluminen on seurausta puutteellisesta voitelusta tai
epäpuhtauksien ja muiden vieraiden aineiden pääsystä laakeriin. hiontakuluminen voidaan
jakaa kahden kappaleen kulumiseksi ja kolmen kappaleen kulumiseksi ja monesti
hiontakuluminen alkaa kahden kappaleen kulumisella kehittyen kolmen kappaleen
kulumiseksi. Kahden kappaleen kuluminen johtuu puutteellisesta voiteluaineesta, jolloin
kovempi pintamateriaali kuluttaa pehmeämpää pintamateriaalia. Tässä kulutusprosessista
pehmeämmästä materiaalista voi irrota partikkeleita, jotka jäävät pintojen väliin, josta
syntyy ns. kolmen kappaleen kuluminen. Kolmen kappaleen kuluminen syntyy myös silloin,
kun vieraita partikkeleita ja epäpuhtauksia päätyy voiteluaineen mukana laakeriin.
Hiontakuluminen johtaa pitkällä aikavälillä käyttökelvottomaan laakeriin, sillä kuluminen
aiheuttaa partikkeleiden irtoamista pintojen välillä, mitkä puolestaan kiihdyttävät
kulumisprosessia aiheuttaen lisäpartikkeleiden irtoamista.

Adhesiivinen eli hankauskuluminen on materiaalin siirtymistä pinnalta toiselle kitkan
aiheuttaman lämmön avulla. Kitkan aiheuttama lämpö hitsaa epätasaisessa pinnassa olevat
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materiaalit yhteen, jonka jälkeen hitsaus murtuu liitospinnasta tai pehmeämmästä
materiaalista aiheuttaen jännityskeskittymiä. Nämä jännityskeskittymät voivat aiheuttaa
säröjä tai hilseilyä kontaktipinnoille.

Korroosio

Korroosio on kemikaalinen reaktio, joka tapahtuu metallisten aineiden pinnoilla. Korroosio
voidaan jakaa kosteudesta aiheutuvaan ja kitkasta aiheutuvaan korroosioon. Laakerissa
käytetyn teräksen joutuessa kontaktiin kosteuden kanssa johtaa kosteudesta aiheutuvan
korroosion syntymiseen, kun taas kitkan aiheuttamalla korroosiolla tarkoitetaan
laakeripinnoilla vaikuttavien mikroliikkeiden aiheuttamaa partikkeleiden irtoamista, josta
seuraa ruostepölyä tai materiaalihäviöitä.

Sovite-korroosio aiheutuu yleensä liian väljistä laakerisovitteista. Sovite-korroosio syntyy
väljyyden mahdollistamien laakerin ja akselin välisistä mikroliikkeistä, mitkä voivat
aiheuttaa pienten partikkeleiden irtoamista laakeripinnoilta, jotka hapettuessaan aiheuttavat
ruostetta. Tärinävaurio tarkoittaa tilannetta, missä vierintäpintoihin aiheutuu painaumia
johtuen erilaisten tärinöiden aiheuttamista mikroliikkeistä.

Sähköinen eroosio
Sähköisellä eroosiolla tarkoitetaan sähkövirran aiheuttamaa materiaalien häviämistä
kontaktipinnoilta.
läpäistyessään

Ylijännitteestä

kontaktipintojen

aiheutuva
lämpenemistä

sähkövirta
ja

aiheuttaa

hitsaantumista

laakerikuulan
laakerikuulaan.

Pyörimisliikkeen myötä hitsausliitos murtuu liitoskohdasta, aiheuttaen laakeripintaan
vaurioita, kuten kuoppia sekä ylimääräisiä partikkeleita vierintäradalle. Laakereiden
vuotovirrat ovat korkeataajuisen sähkövirran aiheuttamia virtoja, jotka puolestaan tekevät
pintamateriaaliin pieniä uria, jotka ajan myötä syvenevät.

Plastinen muodonmuutos

Plastinen muodonmuutos on pysyvä muodonmuutos, joka tapahtuu silloin kun materiaalin
myötöraja ylitetään. Epämuodostuminen tapahtuu joko makrotasolla tai mikrotasolla.
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Makrotasolla epämuodostuminen syntyy kuormasta pyörintäelementtien ja vierintäradan
välillä, mikä aiheuttaa pintamateriaalin myötäämistä. Mikrotasolla epämuodostuminen
syntyy vieraiden partikkeleiden avulla, jotka päästessään kosketuspintojen väliin aiheuttavat
pintamateriaalin myötäämistä, mutta myötääminen tapahtuu vain pienessä osassa
pintamateriaalia.

Ylikuormasta

aiheutuva

muodonmuutos

voi

syntyä

staattisesta

ylikuormasta,

iskukuormituksesta tai laakerin vääränlaisesta käsittelystä, esimerkiksi asennusvaiheessa.
Ylikuormasta aiheutuvat muodonmuutokset koskevat lähinnä vierintäelementtejä ja -pintoja.
Painaumat voivat johtua laakerin asennuksen tai huollon aikaisen käsittelyn seurauksesta tai
jäänteistä, kuten metallisista kappaleista.

Murtumiset ja säröt

Materiaali alkaa säröillä silloin, kun materiaalin murtolujuus ylitetään. Murtumiseksi
kutsutaan ilmiötä, kun materiaalissa oleva särö kasvaa niin suureksi, että kappaleesta irtoaa
osa. Murtumiset voidaan jaotella pakotettuihin, väsymis-, ja lämmön aiheuttamiin
murtumiin.

Pakotettu murtuma johtuu materiaalissa olevien jännitysten ylittäessä kappaleen murtorajan
ja se voi aiheutua pienelle alueelle kohdistuvasta impulssimaisesta kuormasta tai liian
tiukoista ahdistussovitteista. Väsymismurtumat syntyvät vaihtokuormituksen seurauksena,
kun materiaalin väsymyslujuus ylitetään. Lämpömurtumat syntyvät kitkan aiheuttamana
kahden toisiaan vastaan liukuvan pinnan välille. [ISO 15243] [SKF 1]

1.7.2 Laakerivikojen syyt

On arvioitu, että jopa 80 % laakerivioista johtuu suoraan tai epäsuorasti voiteluaineeseen
liittyvistä syistä, eli laakeria joko voidellaan vääränlaisella rasvalla, rasva on pilaantunutta
johtuen epäpuhtauksista, rasvaus tehdään liian harvoin tai rasvaa on liikaa tai liian vähän.
Eroavaisuudet ja jaottelut laakerivikojen syistä vaihtelevat lähteittäin ja ne riippuvat pitkälti
laakereiden käyttöympäristöstä, käyttötarkoituksesta sekä käytettävän koneen teholuokasta.
Voitelun tehtävänä on estää tai vähentää laakerin metallista kosketusta liukupintojen välillä,

34

näin ollen pitää kitkaa ja siitä aiheutuvaa kulumista mahdollisimman pienenä. Voiteluaine
myös estää korroosion syntymistä ja epäpuhtauksien pääsyä sähkökoneeseen, sekä parantaa
lämmönsiirtymistä laakerista. Voiteluaineena käytetään joko erikseen suunniteltua
laakerirasvaa tai öljyä. Teollisuudessa olevissa moottoreissa käytetään pääosin
kuulalaakereita, jotka kuuluvat vierintälaakereihin. Vierintälaakereiden tapauksessa
rasvavoitelu on yleisin käytetty voitelumenetelmä. Voitelun tarve määritetään käyttötuntien
mukaan tai pyörittyjen kierrosten mukaan. Voiteluintervalli ja voiteluaine määritetään
käyttökohteen mukaan, mikäli kyseessä ei ole ns. kestovoideltu laakeri, johon on olemassa
laakerivalmistajan, tai moottorivalmistajan suositukset. Jotta ali- tai ylivoitelulta vältytään,
on olemassa automaattivoitelujärjestelmiä, jotka annostavat voiteluaineen määritellyn
aikataulun tai käyttömäärän mukaan. Tällaiset järjestelmät perustuvat kuitenkin enemmän
empiirisiin kokemuksiin. [RKB 1] [Mobil 1] [FAG 1]

Voiteluaineen valinnassa korostuu käyttöympäristö, kuten ympäristön lämpötila ja
epäpuhtaudet, käyttötarkoitus, kuten suunniteltu moottorin kuormitus ja käyttöaika, sekä
käytetyn sähkökoneen vierintälaakeri. Voiteluaineen pilaantuminen voi tapahtua jo
asennushetkellä, varastointivaiheessa, uudelleen rasvauksen aikana tai käytön aikana.
Käyttöympäristössä olevat epäpuhtaudet pääsevät laakerirasvaan ilmateitse ja pääsevät
vaikuttamaan laakereihin esim. jo valmiiksi heikentyneen tai väärän voiteluaineen vuoksi.
Väärällä voiteluaineen valinnalla voidaan lyhentää laakerin elinikää, sillä liian matalan
viskositeetin omaava voiteluaine voi haitata laakerikuulien liikettä, tai voiteluaine ei toimi
liian alhaisessa tai korkeassa käyttölämpötilassa. Pääosin voiteluaineena käytetään
mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita, mutta 1–2 % tapauksissa, missä käyttö- tai laakerin
lämpötila voi olla jotenkin poikkeuksellinen, käytetään synteettiseen öljyyn pohjautuvia
voiteluaineita. [RKB 1] [SKF 1]
Voiteluaineen määrällä on myös suuri merkitys laakerinvoitelussa, esimerkiksi liian vähän
rasvattu laakeri kasvattaa metallisten osien välistä kitkan osuutta pyörimisliikkeessä, joka
puolestaan tuottaa enemmän lämpöä ja ääntä, kun taas liialti rasvattu laakeri aiheuttaa myös
lämpötilan nousua koska laakerin kuulat eivät liiku suunnitellusti. Lämpötilan nousu voi
aiemmin mainittujen laakerivikojen lisäksi johtaa rasvan hapettumiseen ja kovettumiseen,
mikä hävittää laakerirasvan hyvät ominaisuudet ja pahimmassa tapauksessa estää
uudelleenvoitelun. Osa sähkömoottoreista on kuitenkin suunniteltu siten, ettei laakereita voi
uudelleen voidella, eli ne ovat elinikäisesti kestovoideltuja. Voiteluaineeseen liittyvät viat,
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sekä mekaanisesta (yli-)kuormituksesta aiheutuvat tekijät ovat yleisimmät laakerivikojen
aiheuttajat. Kuvassa 1.8 on esitetty yleisellä tasolla eri laakerivikojen syitä ja niiden
prosenttiosuuksia. [SKF 1] [SKF 2] [ABB 7]

Kuva 1.8: Laakerivikojen yleisimmät syyt prosentteina. Yksilötasolla laakeriviat riippuvat pitkälti
sovelluskohteesta. Moottorin kuormitusprofiililla on suuri vaikutus itse voiteluaineen valinnalle, kuten myös
käyttöympäristöllä. [ABB 7]

1.7.3 Laakereiden kunnonvalvonta

Laakereiden kunnonvalvontaan on kehitetty monia erilaisia menetelmiä, yleisimpinä
tärinämittaukset, lämpötilamittaukset ja voiteluaineen analysointi. Tärinämittauksien avulla
voidaan pääasiallisesti selvittää laakerivikojen lisäksi muita mekaanisia vikoja koneessa
kuten epätasapainoa (roottoriviat), akselin linjausvirhettä (esimerkiksi asennusvirheestä tai
lämmöstä johtuvaa) ja liitosten tiukkuuksia. Tärinämittauksia tehtäessä on syytä tuntea
mitattavan koneen yhteydessä olevan prosessin toiminta, sekä itse mitattavan koneen
toiminta virhearvioiden välttämiseksi. Tärinämittauksilla mitataan koneessa olevia tärinän
aiheuttamia taajuuksia, joista voidaan todeta edellä mainittuja mekaanisia vikoja. Monet
tutkimukset osoittavat korkeataajuisen värähtelyn kasvavan laakerivian tapahtuessa tai
voiteluaineen heikentyessä. [SKF 3]
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Kuten aiemmin on mainittu, kunnossapidon yhtenä tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää
kykyä ennakoida ja reagoida mahdollisiin alkaviin vikoihin. Alkavat laakerivauriot ovat
kuitenkin värähtelytasoiltaan ja voimakkuuksiltaan niin heikkoja, että tavallisesti niitä on
vaikea havaita koneen lähiympäristöstä johtuvista ja muista samaisessa koneessa olevista
tärinöistä. Monesti laakerivaurioiden ominaistaajudet ovat lähellä lähiympäristössä olevan
melun taajuuksia ja tästä syystä laakerivaurioiden seurantaan käytetäänkin monesti
verhokäyräanalyysia.

Verhokäyräanalyysi

perustuu

amplitudimodulaatioon,

eli

menetelmään, jossa signaali kerrotaan toisella signaalilla, jota kutsutan kantoaalloksi.
Näiden kahden signaalin tulona syntyy uusia taajuuskomponentteja kantoaallon taajuuden
molemmille puolille. Taajuusalue suodetaan esimerkiksi kaistanpäästösuodattimella, jonka
jälkeen se tasasuunnataan. Alkuperäisen signaalin erottamista yhdistetystä signaalista
kutsutaan demodulaatioksi. Demodulaation jälkeen signaalille suoritetaan vielä FFTanalyysi, jolloin mahdolliset laakerin vikataajudet voidaan havaita. Yksittäisen mittauksen
perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä laakerin kunnon suhteen, vaan verhokäyräanalyysimenetelmää hyödyntävä ja laakereihin liittyvä kunnonvalvonta edellyttää säännöllistä
mittaustoimintaa, jolla seurataan tiettyjen vikataajuksien amplitudia tietyillä ajanjaksoilla.
[SKF 1] [ABB 6]

Vierintälaakeri koostuu vierintäelimistä, vierintäelinten pidikkeistä, sekä ulko- ja
sisäkehästä. Vierintälaakereihin voi sisältyä myös erilaisia tiivisteitä, eristeitä ja
kiinnityselimiä. Jokainen laakerin komponentti tuottaa moottorin käydessä komponentille
ominaisen taajuuden, joista voidaan käyttää termiä vikataajuuskomponentti.
Verhokäyräspektrissä voidaan havaita laakerin vikataajuuskomponentit, joita tyypillisesti
ovat:
•

BPFO (Ball pass frequency outer), ulkokehän vikataajuus.

•

BPFI (Ball pass frequency inner), sisäkehän vikataajuus.

•

BSF (Ball spin frequency), laakerin vierintäelinten vikataajuus.

•

FTF (Fundamental train frequency), laakerin pidikkeen ohitustaajuus.

Kyseiset vikataajudet voidaan selvittää seuraavilla yhtälöillä:
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BPFO = 𝑛rps
BPFI = 𝑛rps

𝑁i
2

𝑁i
2

𝐵

{1 − 𝑃d cos(𝛽)}
d

𝐵

{1 + 𝑃d cos(𝛽)}
𝑑

𝑃

𝐵

BSF = 𝑛rps 𝐵d {1 − (𝑃d cos(𝛽))2 }
d

1

d

𝐵

FTF = 𝑛rps 2 {1 − 𝑃d cos(𝛽)},
d

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

missä nrps on akselin pyörimisnopeus [1/s], Ni on laakerikuulien lukumäärä, Bd on
laakerikuulan halkaisija, Pd on vierintäelinten halkaisija ja β on kontaktikulma, eli kulma
missä kuulat koskettavat kiertorataa. Radiaalilaakereiden tapauksessa tämä kulma on 0 o,
ellei laakereihin kohdistu aksiaalivoimia. [Tahir et. al.]

Kuvaan 1.9 on hahmoteltu tyypillinen vierintälaakeri, sekä laakerin komponenttien
ominaistaajuksien sijainti. Verhokäyräanalyysi on selitetty kuvassa 1.10 ja esimerkkitapaus
tuloksista, joita menetelmää käyttäen voidaan saada, on esitetty kuvassa 1.11.

Kuva 1.9 Kuulalaakerin rakenne ja vikataajuudet. Termien selitykset ovat suomennoksia alkuperäisestä
kuvasta. [Tahir et. al.]
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Kuva 1.10: Vaurioituneelle laakerille tehtävä verhokäyräanalyysi kuvina. [ABB 6].
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Kuva 1.11: Esimerkkitapaus verhokäyräanalyysista, mikä on tehty ulkokehävauriolliselle laakerille
(yläpuolella) sekä laakerin vaihtotoimenpiteiden jälkeen ehjälle laakerille (alapuolella). Ylemmässä kuvassa
nähdään selkeästi ulkokehävaurion taajuuskerrannaiset. [ABB 6].

Myös lämpötilaa seuraamalla voidaan arvioida laakereiden yleiskuntoa. Korkeat lämpötilat
voivat aiheuttaa ja kiihdyttää voiteluaineen toiminnan heikentymistä, joka näkyy laakerin
lämpötilan nousuna. Laakereiden lämpötilaa voi seurata esimerkiksi laakeriin asennetulla
PTC-termistoreilla tai muilla vastuslämpömittauksilla yhdessä automatiikan kanssa, mutta
tällainen suora lämpötilan mittaus pienille ja keskikokoisille koneille ei ole taloudellisesti
kannattavaa johtuen anturoinnin ja automatiikan kustannuksista sähkökoneen hintaan
nähden. Nämä termistorit voidaan kytkeä olemassa olevaan taajuusmuuttajaan tai suoraan
muuhun automatiikkaan, jolloin ajonaikaista lämpötilaa ja sen kehitystä voidaan valvoa ja
sen perusteella voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Muita menetelmiä laakerin
lämpötilan seurantaan ovat erilaiset lämpökamerat. Laakerin lämpötilamittaukset eivät
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kykene mittamaan laakerivikoja varhaisessa vaiheessa, mutta ne toimivat täydentävänä
mittausmenetelmänä

laakereiden,

sekä

prosessin

sähköisten

komponenttien

kunnonvalvonnassa.

Laakereissa käytetyt voiteluaineet menettävät ominaisuuksiaan ajan kuluessa, vaikka
moottoria käytettäisiinkin maltillisesti optimaalisissa olosuhteissa. Suurimmat laakerin
voiteluaineen heikentymiseen vaikuttavat tekijät ovat lämpö ja epäpuhtaudet. Korkeat
lämpötilat aiheuttavat mm. voiteluaineen viskositeetin ja muiden ominaisuuksien
heikennystä, sekä voivat aiheuttaa heikentyneen voiteluaineen myötä lämpölaajenemisesta
aiheutuvia epämuodostumia laakerin osissa. Epäpuhtaudet puolestaan aiheuttavat
voiteluaineen heikentymistä ja pilaantumista. Voiteluaineen kuntoa voidaankin määritellä
voiteluaineanalyysin avulla. Voiteluaineanalyysissa voiteluaineesta otetaan näytteitä, josta
siitä voidaan havaita mm. mahdollisia vieraita aineita ja kulumametallipitoisuuksia.
Analyysin lopputuloksena on selvitys voiteluaineen toimintakunnosta, sekä mahdollisesta
uudelleenvoitelusta, voiteluaineen vaihdosta tai muista toimenpiteistä. Analyysi tehdään
tavanomaisesti laboratoriossa ja se on osa ennakoivaa kunnossapitoa. [FAG 1] [Bazurto et.
al.]
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2

LAAKERIN ELINKAAREN JA HUOLTOVÄLIN MÄÄRITYS

2.1 Laakerin elinkaari
Laakerin elinkaarta ja kestoikää on määritelty 1940-luvulta lähtien. Nykyaikaiset laakerien
kestoikämallit perustuvat A. Palmgrenin ja G. Lundbergin kehittämään malliin, joka löytyy
myös ISO 281- standardista. Lundberg-Palmgrenin kaava on:
𝐶

𝐿10 = (𝑃)𝑝 ,

(2.1)

missä L10 on arvioitu laakerin kierroskestoikä 90 %:n luottamusvälillä, yksikössä miljoona
kierrosta. C on dynaaminen kuorma [N], jonka laakerivalmistaja ilmoittaa kullekin
laakerille. P on ekvivalenttinen dynaaminen kuorma [N], joka riippuu laakeriin
kohdistuvasta kuormituksesta. p on laakerityyppistä riippuva eksponentti. Esimerkiksi
kuulalaakereille p = 3, kun taas rullalaakereille p = 10/3. P voidaan laskea kaavalla 2.2.
𝑃 = 𝑋 × 𝐹r + 𝑌 × 𝐹a ,

(2.2)

missä X on radiaalikuorman kerroin, Fr on radiaalikuorma [N], Y on aksiaalikuorman kerroin
ja Fa on aksiaalikuorma [N]. Laakereille, joissa on pelkästään aksiaalikuormaa, kuten
painelaakerit, kaava sievenee muotoon P = Fa.

Kuten aiemmin on mainittu, voiteluaineella on merkittävä vaikutus laakerin toimintaan ja
käyttöolosuhteilla on merkittävä vaikutus laakerin voiteluaineen valintaan ja toimintaan.
Laakerin voiteluaineen viskositeetin ja laakerimateriaalin ominaisuudet voidaan ottaa
huomioon käyttämällä lisäkertoimia a1 ja aISO. Mainitut ominaisuudet huomioon ottaen
voidaan kaavassa 1.5 esitetty laakerin kestoikä kirjoittaa muotoon:
𝐶

𝐿nm = 𝑎1 𝑎ISO (𝑃)𝑝 ,

(2.3)

missä Lnm on (100-n) %:n luottamusväliin perustuva kierroskestoikä miljoonissa
kierroksissa, esimerkiksi L10m viittaa 90 %:n luottamusväliin. a1 on kestoiän luottamusväliin
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liittyvä kerroin, jotka ovat määritetty taulukossa 2. aISO on kerroin, joka ottaa huomioon
laakerin

väsymisen,

voiteluaineen

viskositeetin

sekä

mahdollisen

voiteluaineen

pilaantumisen. Kerroin aISO voidaan määritellä kuvan 2.1 avulla, sekä yhtälöllä:

𝑎ISO = 𝑓(

𝑒C 𝐶u
𝑃

, к),

(2.4)

missä termillä Cu viitataan laakerin väsymiskuorman rajaan, jonka laakerin valmistaja
ilmoittaa laakerikohtaisesti. P tarkoittaa ekvivalenttista, laskettua laakeriin kohdistuvaa
kuormaa. ec tarkoittaa määritettyä laakerin epäpuhtauskerrointa [0–1]. ec voidaan määritellä
taulukon 3 mukaan, missä Dpw tarkoittaa laakerin vierintäelinten halkaisijaa. к tarkoittaa
voiteluaineen kuntoa, ja se voidaan laskea
𝑣

к=𝑣 ,

(2.5)

1

missä v on voiteluaineen toiminnallinen viskositeetti ja se voidaan määritellä
standardisoidun voiteluaineen ja toimintapisteen lämpötilan avulla. v1 on voiteluaineen
arvioitu viskositeetti, joka riittäisi tyydyttävään voiteluun ja se voidaan määritellä laakerin
ulkokehän, sisäkehän ja laakerin pyörimisnopeuden mukaan kuvassa 2.2, tai se voidaan
laskea kaavoilla:
𝑣1 = 45000 × 𝑛RPM −0.83 × 𝐷pw −0.5 , kun 𝑛RPM < 1000 𝑚𝑖𝑛−1

(2.6)

𝑣1 = 4500 × 𝑛RPM −0.5 × 𝐷pw −0.5 , kun 𝑛RPM ≥ 1000 𝑚𝑖𝑛−1

(2.7)

Laakerin kierroskestoikä voidaan muuntaa kierroksista tunneiksi kaavalla 2.8:
106

𝐿nm,h = 𝐿nm 60 × 𝑛

rpm

,

missä nrpm on akselin pyörimisnopeus [min-1] [FAG 2].

(2.8)
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Taulukko 2: Kestoiän luottamusväliin liittyvän kertoimen a1 arvoja.
Luottamusväli

n, vian todennäköisyys

Lnm, kierroskeski-ikä

a1

90 %

10 %

L10m

1

95 %

5%

L5m

0,64

96 %

4%

L4m

0,55

97 %

3%

L3m

0,47

98 %

2%

L2m

0,37

99 %

1%

L1m

0,25

Kuva 2.1: Vierintälaakereille oleva aISO kertoimen kuvaaja. Mikäli aISO saa arvoja, jotka ovat suurempia kuin
50, käytetään arvoa 50.
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Taulukko 3: Voiteluaineen kuntoon liittyvän kertoimen ec arvoja. (Suomennettu alkuperäisestä lähteestä).

Kuva 2.2. vas. Laakerin voiteluaineen käyttöviskositeetti v toimintapisteen lämpötilan mukaan.
oik. Laakerin voiteluaineen suhteellinen viskositeetti v1 laakerin ulkokehän D ja sisäkehän d mukaan. [FAG 1]
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2.2

Voiteluaineen elinikä

Laakerin voiteluaineeseen vaikuttavat tekijät ovat laakerin koko, pyörimisnopeus
kuormitustaso ja lämpötila. Laakerin voiteluaineen elinikä voidaan määrittää lämpötilan
vaikutukset huomioiden seuraavalla E. Richard Booserin yhtälöllä, mikä on johdettu
Arrheniuksen kaavasta:
𝐾

T
𝑙𝑜𝑔 𝐿o = 𝐾G + 273+
,
𝑇

(2.9)

missä Lo on voiteluaineen geometrinen keskimääräinen elinikä käyttötunteina. Kyseinen
kaava ei kuitenkaan ota huomioon laakeriin kohdistuvaa kuormaa tai laakerin nopeutta.
KT on lämpötilakerroin, mikä perustuu tarkasteluihin, missä voiteluaineen elinikä laskee 1.5
kertaisesti jokaista 10 oC lämpötilan nousua. KT saa arvoksi 2450. KG on voiteluaineen
koostumuksesta riippuva parametri. Tyypillisesti käytetään arvoa -2,30. T on laakerin
lämpötila celsiusasteissa. Jotta laakeriin kohdistuva kuorma ja nopeus voitaisiin ottaa
huomioon, Booser on johtanut seuraavan yksinkertaistetun kaavan nopealle voiteluaineen
eliniän määritykselle:
2450

𝑙𝑜𝑔 𝐿o = −2,30 + 273+ 𝑇 − 0,301 × 𝑆,

(2.10)

missä S on puoliintumisajan vähennyskerroin, ja se saadaan kaavasta:
𝑆 = 𝑆G + 𝑆N + 𝑆W ,

(2.11)

missä SG on laakerirasvan koostumuksen puoliintumisajan vähennyskerroin, SN on
pyörimisnopeudesta riippuvainen puoliintumisajan vähennyskerroin ja SW on kuormasta
riippuvainen puoliintumisajan vähennyskerroin. On kuitenkin huomattava, että kyseinen
kaava on johdettu v. 1974 ja yhtälö ei ota huomioon laakerirasvojen kehitystä tuolta ajalta
tähän päivään.

Voiteluaineen toiminnan riippuvuus laakerin operointilämpötilasta tekee voiteluvälin
määrittelystä hankalaa. Booserin tutkimuksen mukaan laakerin operointilämpötila voidaan
jakaa neljään alueeseen: Kylmä alue (0–40 oC), Tyypilliseen toiminta-alueeseen (40–70 oC),
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Lämpimään alueeseen (70–160 oC) ja kuumaan alueeseen (+160 oC). [Rezasoltani, Asghar
& Khonsari]

Kuumassa alueessa voiteluaine alkaa hapettumaan, jolloin kaava 2.9 kirjoitetaan muotoon:
𝐵

𝑙𝑜𝑔 𝐿o = 𝐴 + 273+ 𝑇,

(2.12)

missä A ja B ovat vakioita. Mikäli oletetaan voiteluaineen eliniän puoliintuvan jokaisella 10
o

C lämpötilan nousulla tällä alueella. Tällöin A = 10,75 ja B = 6000. Lämpimällä alueella

voiteluaineen elinikä pienenee 1.5 kertaisesti jokaisella 10

o

C nousulla johtuen

voiteluaineessa käytetyn öljyn haihtumisesta. Tällöin kaava 1.13 kirjoitetaan muotoon:
𝐸

𝑙𝑜𝑔 𝐿o = 𝐷 + 273+ 𝑇,

(2.13)

missä D = -2,6 ja E = 2450.

Laakerin tyypillisessä toiminta-alueessa toimivalle laakerille on suositeltu käytettävän
laakerivalmistajan uudelleenvoiteluväliä (40 000 tuntia 90 % luottamusvälillä). Kylmällä
alueella voiteluaine jähmettyy, jonka seurauksena voiteluaineen viskositeetti muuttuu.
Tutkimuksen mukaan kylmällä alueella toimivan voiteluaineen elinikä voidaan arvioida
voiteluaineen 40 oC:n viskositeetin ja eliniän mukaan: [Rezasoltani, Asghar & Khonsari]

𝐿𝑜 = 𝐿40𝑜 𝐶 × (

𝑣40𝑜 𝐶 2
) ,
𝑣

Aiemmin mainitut lämpöalueet ovat esitetty kuvassa 2.3.

(2.14)
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Kuva 2.3. Erään laakerin voiteluaineen elinikä tunneissa 90 % luottamusvälillä. Toiminta-alueella laakerin
elinikä arvioidaan olevan n. 40 000 tuntia.

Laakerin voiteluaineeseen vaikuttaa myös kuormitusprofiili, eli ns. C/P suhdeluku.
Voiteluaineeseen lisätään tarvittaessa

lisäaineita, kuten EP

(Extreme Pressure,

paineenkesto) ja AW (Antiwear, kulumisenesto), sekä mahdollisia korroosionesto-,
hapettumisenesto- tai muita lisäaineita, jotka parantavat perusvoiteluaineen ominaisuuksia,
kuten kitkanalentajat, viskositeetin parantajat. Lisäaineita tulisi käyttää suunnitellusti, sillä
yhden ominaisuuden parantuessa, voi toinen tai useampi voiteluaineen ominaisuus
heikentyä. Kuormitusprofiileja ja niiden määrityksiä on esitetty taulukossa 4.
[MachineryLubrication]
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Taulukko 4. Kuormitusprofiilien määritykset [Kluber 1]

C/P

Profiili

Kriteerit voiteluaineen valinnalle

> 30

Hyvin kevyt

Silikonipohjaisten rasvojen raja

20–30 Kevyt

Dynaamisesti kevyet rasvat

8–20

Normaali

Laakerirasva sisältää AW-lisäaineita,

4–8

Raskas

Laakerirasva sisältää AW ja EP lisäaineita. Alentunut laakerin tai
voiteluaineen elinikä.

<4

Äärimmäisen Laakerirasva sisältää EP lisäaineita ja sen viskositeetti on
raskas

alhainen. Merkittävästi alentunut laakerin tai voiteluaineen
elinikä.

Monet laakerivalmistajat ovat kehitelleet omia empiirisiä malleja voiteluaineen eliniän
määrittelemiseksi, esimerkiksi NSK on kehitellyt oman yhtälön, jolla voidaan estimoida
voiteluaineen elinikää yleisesti:
𝑛

𝑛

𝑙𝑜𝑔 𝐿NSK = 6,54 − 2.6 × 𝑁RPM − (0,025 − 0.012 × 𝑁RPM ) × 𝑇,
MAX

MAX

(2.15)

missä LNSK on voiteluaineen ikä tunteina 90 % luottamusvälillä, nRPM on laakerin
pyörimisnopeus, NMAX on voiteluaineen rajoittava pyörimisnopeus, minkä laakerivalmistaja
ilmoittaa, ja se kyseinen yhtälö pätee silloin kun kuormitusolosuhteet ovat normaalit (C/P ≥
16, Fa/Fr ≤ 0.25). T on laakerin lämpötila celsiusasteina. Monet laakerivalmistajien mallit
ovat kuitenkin laakeri ja voiteluainekohtaisia. [Xiaohang Jin, E. W. M. Ma, T. W. S. Chow
& M. Pecht].

ABB ei noudata 90 %:n luottamusväliin perustuvaa voiteluvälin määritystä, vaan 99 %
luottamusväliin perustuvaa voiteluvälin määritystä. Tavallisesti 90 %:n luottamusvälin
menetelmä antaa kaksi kertaa niin suuria arvoja, kuin 99 %:n luottamusväliin perustuva
menetelmä. Tämän seurauksena voidaan todeta ABB:n tapauksessa keskimääräisessä
toiminta-alueella normaalissa kuormituksessa olevan laakerin voiteluaineen eliniäksi 20 000
tuntia. [ABB 9]
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2.3 Laakerin elinkaareen vaikuttavien tekijöiden määritys
Laakerin elinikää määritetään parannetulla Palmgren-Lundgrenin kaavalla 2.3, missä on
otettu huomioon voiteluaineen ikään vaikuttavat tekijät. Induktiokoneessa olevaan laakerin
elinikään, mikäli moottori on linjattu oikein ja moottori on mitoitettu käyttötarkoitusta varten
oikein, vaikuttaa ainoastaan pyörimisnopeus ja käytetty voiteluaine. Ideaalisissa
olosuhteissa, missä epäpuhtauksia tai ylikuormituksia ei ole, saadaan kaavoilla 2.3 ja 2.8
6309-tyypin laakerin eliniäksi 1500 RPM kierrosnopeudella ja normaalilla kuormituksella
99 % luottamusvälillä:
𝐶

𝐿1𝑚 = 𝑎1 𝑎ISO (𝑃)𝑝 = 0,25 × 15 × 163 = 15360 × 106 ,
𝐿1𝑚,ℎ =

15360×106
60 × 1500

≈ 170 600 h ≈ 19.75 vuotta.

(2.16)
(2.17)

Käytännössä kyseinen laakerin elinikä ylittää oikein käytettynä ja huollettuna käytettävän
induktiokoneen suunnitellun käyttöiän.

Käyttöhistoriaan perustuva laakerin elinikä voidaan määritellä, kun tiedetään laakerin
tyyppi, kuormitushistoria, käyttölämpötilat käyttöjen ajalta sekä huoltohistoria. Mikäli
tällaisia tietoja ei ole saatavana, täytyy lähtötilanteessa oleva laakerin ja voiteluvälin elinikä
arvioida muilla keinoin. Yksinkertaisin tapa arvioida taajuusmuuttajakäytössä olevan
moottorin laakerin elinikä, on määrittää se moottorin käyntiajan perusteella sillä oletuksella,
että moottori on pyörinyt nimellisnopeuttaan nimelliskuormalla ko. käyntiajan verran.
Tällainen oletus luo epätarkkuutta, eikä kerro todellista kuvaa laakerin tai voiteluaineen
yleiskunnosta vaan todellista lukemaa pienemmän jäljellä olevan eliniän. Yksistään
käyntiajan perusteella ei kuitenkaan voida laskea laakerin tai voiteluaineen elinikää, vaan
oletuksissa olisi syytä ottaa huomioon koneen laakerin nimellislämpenemä ja ympäristön
lämpötila. Oletuksen tarkkuuteen vaikuttaa oleellisesti se, mikäli tieto vallitsevasta
ympäristön lämpötilasta on olemassa. Oletuksena moottori ja sen komponentit ovat samassa
lämpötilassa vallitsevan ympäristön kanssa, mikäli moottori ei ole ollut käynnissä.
Periaatteena oletukselle on siis, että laakeri olisi koko moottorin käyntiajan pyörinyt
nimellisnopeutta nimelliskuormalla laakerin ollessa sen maksimilämpötilassa.
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Yksinkertaistettuna laakerin arvioitu kierroslukumäärä voidaan laskea kaavalla:
𝐿𝑚𝑒𝑠𝑡 = 𝑡moottori × 𝑛nim ,

(2.18)

missä tmoottori on moottorin käyntiaika minuuteissa ja nnim on moottorin nimellinen
pyörimisnopeus [min-1]. Tämän jälkeen voidaan arvioida laakerin kokonaiselinikää
kaavoilla 2.16–17. Jäljellä oleva kierroselinikä voidaan määritellä kokonaiskierroseliniän ja
arvioidun kierroseliniän erotuksella.

Laakerin voiteluaineen elinikää voidaan arvioida, kun tiedetään laakerin maksimilämpötila
käyntitietojen perusteella:
𝜃laakeri = 𝜃ympäristö + 𝛥𝜃laakeri.nim ,

(2.19)

missä θympäristö on tiedossa oleva tai arvioitu moottorin ympäristön keskiarvo [oC] ja
Δθlaakeri.nim. on moottorin testiraportissa mainittu DE laakerin lämpenemä [K]. Arvioituun
moottorin ympäristön keskiarvoon voidaan tarvittaessa laittaa ympäristön lämpötilaa
suurempi arvo, mikäli halutaan huomioida ympäristön lämpeneminen moottorin pyöriessä.
Saadun laakerin toimintapisteen lämpötilan mukaan voidaan, riippuen saadusta lämpötilasta,
määritellä se aiemmin mainittujen lämpöalueiden, kuvassa 2.3 esitetyn, sekä kaavojen 2.12–
14 mukaan.

Laakerin voiteluaineen jäljellä oleva elinikä voidaan saadun laakerin maksimilämpötilan
perusteella arvioida, kun tiedetään Δt eli viimeisimmän voitelun ja nykyhetken välisen aika:
𝐿voiteluest = 𝐿valmistaja − 𝛥𝑡 × 𝑋𝜃 ,

(2.20)

missä LValmistaja on moottori- tai voiteluainevalmistajan ilmoittama huoltoväli tunneissa, Lo
on voiteluaineen keskimääräinen vaihtoväli tunneissa, Xθ on laakerin lämpötilaan perustuva
kerroin, mikä perustuu käytettyyn voiteluaineeseen ja Booserin tutkimuksissa selvitettyihin
ja aiemmin esitettyihin lämpötila-alueisiin. Xθ on esitetty kuvassa 2.5.
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2.4 Laakerin huoltoväliin vaikuttavien tekijöiden määritys
Kuten aiemmin on määritelty, laakerin ja siihen käytetyn voiteluaineen yleiskuntoon
vaikuttavat merkittävästi laakerin lämpötila, mikä kasvaa johtuen induktiokoneessa olevista
häviötehoista,

ja

ne

ovat

suoraan

verrannollisia

induktiokoneen

tuottamaan

vääntömomenttiin, sekä induktiokoneen pyörimisnopeus. Periaatekuva mallista, jolla
voidaan taajuusmuuttajan käyttötietoihin ja erillisantureiden mittaustuloksiin perustuen
määritellä kyseisen laakerin voiteluaineen kuntoa, ja näin ollen huoltoväliä, on esitetty
kuvassa 2.4.

Kuva 2.4 Periaatekuva laakerin voiteluaineen eliniän määrittelystä. Jäljellä oleva voiteluaineen elinikä riippuu
moottorin käytönaikaisista parametreista, kuten pyörimisnopeus ja laakerinlämpötila, sekä mahdollisesta
uuden rasvan lisäyksestä vanhentuneen rasvan tilalle. Laakerin lämpötilaa voidaan estimoida käyttämällä
aiemmin esitettyä mallia, missä staattorin lämpötila, ja sitä kautta laakerin lämpötila estimoitiin
laskennallisesti, tai estimoida olemassa olevan staattorin lämpötilatiedon perusteella. Tarvittaessa voidaan
uutta voiteluainetta lisätä, esimerkiksi tärinämittausten perusteella.

Taajuusmuuttajalta saadaan laakerin ja voiteluaineen kannalta oleelliset parametrit, kuten
pyörimisnopeus (parametri 01.01), koneen tuottama vääntömomentti [%] suhteessa
moottorin nimellisvääntömomenttiin (01.10). Menetelmillä 1, 2 ja 3 on tarkoitus huomioida
laakerin käyttölämpötila voiteluaineen elinikään vaikuttavana tekijänä, missä menetelmällä
1. laakerin lämpötilatieto saadaan laakeriin asennetusta PT100-anturista, kun taas
menetelmällä 2 laakerin lämpötilatieto estimoidaan mitatusta staattorilämpötilasta ja
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menetelmällä 3. laakerin lämpötilatieto lasketaan myöhemmin esitetyn laakerin
lämpötilaestimaattorin avulla.

Voiteluaineen elinikää määritellään hyödyntäen Booserin tutkimuksissa havaittuja
lämpöalueita, jotka ovat laakerikohtaisia. Kuvassa 2.4 esiintyvä kerroin X voidaan
määritellä:
𝑋 = 𝑋𝜃 × 𝑋RPM ,

(2.25)

missä Xθ on laakerin lämpötilasta johtuva kerroin, joka on määritelty 6309-tyypin laakerille
kuvassa 2.5. XRPM on samaisen laakerin pyörimisnopeudesta johtuva kerroin ja se on esitetty
kuvassa 2.6.

Kuva 2.5 Esimerkkikuva laakerin lämpötilan vaikutuksesta laakerin voiteluaineeseen. Kuvan laskenta on tehty
yleiselle laakerinvoiteluaineelle, Mobil Unirex N2 [Mobil 2].
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Kuva 2.6 Esimerkkikuva laakerin pyörimisnopeuden vaikutuksesta laakerin voiteluaineeseen. Kuvan laskenta
on tehty yleiselle laakerinvoiteluaineelle, Mobil Unirex N2 [Mobil 2], jota suositellaan käytettävän 160runkokoon sähkömoottoreissa. Kuvassa kerroin 1 vastaa pyörimisnopeutta 1477 kierrosta minuutissa.
Konservatiivinen laskenta asettaa kaikki alle 900 kierrosta minuutissa olevat arvot käyttämään samaa kerrointa,
kuin 900 kierrosta minuutissa.

Kuvissa 2.5–6 esiintyvät voiteluaineen kertoimet ovat skaalattu myöhemmin esitettävissä
mittauksissa

käytetyn 11

kW

moottorin

nimellispyörimisnopeuteen,

hyödyntäen

laakerivalmistajan antamaa tietoa kyseisessä moottorissa olevan laakerin eliniästä
erinopeuksilla, sekä valmistajan ilmoittamia voiteluvälisuosituksia. [SKF 3].

Laakerin tärinämittauksilla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, onko voiteluaineen kunto
tyydyttävä ja tärinämittausten perusteella voidaan tehdä päätöksiä esim. voiteluvälin
tihentämisestä. Uuden voiteluaineen lisäys vaikuttaa merkittävästi käytettävän voiteluaineen
elinikään. Tarvittava voiteluaineen määrä riippuu laakerin fyysistä mitoista: laakerin
ulkokehästä

ja

laakerin

laakerikohtaisesti laskea:

leveydestä.

Tarvittava

voiteluaineen

määrä

voidaan
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𝐺 = 0.005 × 𝐷 × 𝐵,

(2.26)

missä G on voiteluaineen määrä grammoina, D on laakerin ulkokehän ja B laakerin leveys
millimetreinä. [SKF 4]. Laakerin voiteluaineen määrä aikayksikköä kohden voidaan laskea,
kun tiedetään suositeltu vaihtoväli, jolloin voiteluaine tulisi uusia.
Aiemman laakerin (6309) tapauksessa voiteluväliksi suositellaan 13100 h nimellisellä
pyörimisnopeudella. Näin ollen tarvittavan voiteluaineen määräksi aikayksikköä kohden
saadaan kyseiselle laakerille:
𝐺
𝐿𝑜

=

0.005 ×100×25 [𝑔]
13100 [ℎ]

12.5 [𝑔]

𝑔

= 13100 [ℎ] = 0.954 × 10−3 [ℎ].

(2.27)

Voiteluaineen elinikä ajon aikana voidaan aiemmin esitettyjen kaavojen avulla laskea:
𝐿𝑜 (𝑡 + 1) = 𝐿𝑜 (𝑡) − 𝑋(𝑛, 𝜃) × 𝛥𝑡

(2.28)

missä Δt on kulunut aika [min], n on laakerin pyörimisnopeus [min-1] ja θ laakerin lämpötila
[oC]. Ajanhetkellä t=0 laakerissa 6309 käytetyn voiteluaineen elinikä Lo = 13100 h.
Mittausintervallin suuruus vaikuttaa, etenkin laakerin lämmetessä, laskentatarkkuuteen.
Lisättäessä uutta laakerin voiteluainetta, voidaan laakerin voiteluaineen elinikä määritellä
siten, että voiteluaineen elinikä palautuu takaisin lähtötilanteeseen Lo(t=0), koska voiteluaine
uusiutuu.

2.5 Tutkimusta koskevat oletukset ja rajaukset.
Tutkimuksessa oletetaan mittauksissa I ja II käytettyjen moottoreiden olevan linjattu oikein,
laakerin kuormituksen olevan normaali ja voiteluaineen olevan käyttökohteeseen soveltuva.
Tutkimuksessa hyödynnettävien välineiden sekä käyttötietojen tarkkuus määrittää tulosten
tarkkuutta. Tutkimus rajataan koskemaan induktiokoneen DE laakerin huoltoväliä ja kuntoa.
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3 MITTAUSJÄRJESTELYT
Tässä kappaleessa esitetään erikseen mittauksissa I ja II käytetyt koejärjestelyt, sekä
esitetään molemmissa mittauksissa käytettyä ABB:n Smart sensoria.

3.1 Käytetyt välineet mittauksessa I
Mittausjärjestelmä
kuormakoneesta,

koostuu
aiemmin

testimoottorista,
mainittujen

jonka

moottoreiden

käyttäytymistä

tarkkaillaan,

ohjaukseen

käytettävistä

taajuusmuuttajista, sekä käytetystä automatiikasta. Mittauksessa I käytettiin automatiikan
osalta ABB:n PLC automatiikkajärjestelmää. Kuvassa 3.1 on esitetty mittauksen I
järjestelyt:

Kuva 3.1 Luonnos mittauksissa I käytetystä mittausjärjestelmästä. PT100-antureista 6 kpl mittasi staattorin
lämpötilaa, 2 kpl laakereiden lämpötilaa (1 kpl sekä DE, että NDE laakerille) sekä 1 kpl moottorin
tuuletusilman lämpötilaa, eli ympäristön lämpötilaa. PLC-prosessori AC500:sta käytettiin sekä ohjaamaan
taajuusmuuttajia, että käsittelemään kerättyä dataa.
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3.1.1 Tarkkailtava moottori

Mittauksessa I käytettävän oikosulkumoottorin nimellisteho on 11 kW ja se on
runkokooltaan 160. Mittauksessa se on kytketty kolmioon, jolloin sen nimellisnopeus on
1477 min-1. ja nimellisvirta on 21.10 A. DE laakerin tyyppi on 6309/C3. Moottorin arvokilpi
on esitetty kuvassa 3.2.

Kuva 3.2 Mittauksessa I käytetyn moottorin tyyppikilpi. Vaikka kyseisen moottorin laakerit voidaan uudelleen
rasvata, ei tyyppikilvessä ilmoiteta rasvausintervallia, tai käytettyä voiteluainetta.

Tarkkailtavaa moottoria ohjataan nopeusohjeella.
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3.1.2 Kuormakone

Mittauksessa I käytettävän kuormakoneen nimellisteho on 18,5 kW ja se on runkokooltaan
160. Mittauksessa se on kytketty kolmioon, jolloin sen nimellisnopeus on 1473 min-1 ja
nimellisvirta on 35.1 A. DE laakerin tyyppi on 6309/C3. Moottorin arvokilpi on esitetty
kuvassa 3.3.

Kuva 3.3 Mittauksessa I käytetyn kuormakoneen tyyppikilpi.

Kuormakoneelle annettava vääntömomenttiohje skaalataan tarkkailtavalle moottorille
soveltuvaksi.
Induktiokoneen (nimellis-)vääntömomentti voidaan laskea:
𝑃

𝑃

𝑇n = 𝜔 = 2×𝜋×𝑛

rps

,

(3.1)

missä P on moottorin teho [W] ja nrps on moottorin pyörimisnopeus [s-1]. Näin ollen
tarkkailtavan moottorin nimellisvääntömomentti on ~ 71.1 [Nm], kun taas kuormakoneen
nimellisvääntö on ~ 120 [Nm].
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3.1.3 Käytetty taajuusmuuttaja

Mittauksessa I tarkkailtavan moottorin ohjaukseen, sekä kuormakoneen ohjaukseen
käytettävän

taajuusmuuttajien

tyyppikoodi

on

ACS880-01-032A-

3+E202+K475+L502+N8010. Tyyppikoodin merkitykset selvitettynä: ACS880-01 viittaa
seinälle asennettavaan ACS880-sarjan taajuusmuuttajiin. 032A-3 viittaa taajuusmuuttajan
syöttöön, eli 32 A:n syöttövirtaan ja kolmivaiheiseen syöttöjännitteeseen. E202 ilmaisee
EMC-suodatinta

taajuusmuuttajassa,

joka

tässä

yhteydessä

viittaa

380-500V

käyttöjännittealueeseen. K475 viittaa tuettaviin (teollisuus)tietoliikenneprotokolliin, sillä
edellytyksellä, että tarvittavat kenttäväyläsovittimet ovat olemassa. K475 viittaa seuraaviin
tuettaviin protokolliin: kahdenportin Ethernet/IPTM, Modbus TCP, Profinet IO, PROFIsafe.
L502 viittaa takaisinkytkentäliitäntämoduuleihin, jossa mahdollistetaan 1 tulo (HTLpulssianturi) ja 1 lähtö. N8010 viittaa taajuusmuuttajan ohjelmointilisenssiin. [ABB 10]

Käytettyjen taajuusmuuttajien ohjelmistoversio on AINFC 2.72.0.0. Taajuusmuuttaja
ACS880-01 on esitetty kuvassa 3.4.

Kuva 3.4 Mittauksessa I käytetty taajuusmuuttaja ACS880-1
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3.2 Käytetyt välineet mittauksessa II
Kuten mittauksessa I, mittauksessa II mittausjärjestelmä koostuu testimoottorista, jonka
käyttäytymistä

tarkkaillaan,

kuormakoneesta,

aiemmin

mainittujen

moottoreiden

ohjaukseen käytettävistä taajuusmuuttajista, sekä käytetystä automatiikasta. Mittauksessa II
käytettiin

automatiikan

osalta

Labview-ohjelmistoon

perustuvaa

järjestelmää.

Kuormakonetta ohjaamaan käytettiin ACS850-tyypin taajuusmuuttajaa, toisin kuin
mittauksessa I.

Kuva 3.5 Luonnos mittauksissa II käytetystä mittausjärjestelmästä. PT100-antureista 1 kpl mittasi staattorin
lämpötilaa, 2 kpl laakereiden lämpötilaa (1 kpl sekä DE, että NDE laakerille) sekä 1 kpl moottorin
tuuletusilman lämpötilaa, eli ympäristön lämpötilaa. Rungon lämpötilaa mitataan myös erillisellä PT100:lla.
Labview-ohjelmistoa käytettiin sekä ohjaamaan taajuusmuuttajia, että käsittelemään tullutta mittausdataa
erillisellä PC:llä.
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3.2.1 Tarkkailtava moottori

Mittauksessa II käytettävän oikosulkumoottorin nimellisteho on 75 kW ja se on
runkokooltaan 280. Mittauksessa se on kytketty kolmioon, jolloin sen nimellisnopeus on
1486 min-1 ja nimellisvirta on 133 A. DE laakerin tyyppi on 6316/C3. Tarkkailtavaa
moottoria ohjataan nopeusohjeella. Moottorin testiraportti on esitetty liitteessä 2. Moottorin
arvokilpi on esitetty kuvassa 3.6, sekä moottorin laakerin huoltoon liittyvä tyyppikilpi on
esitetty kuvassa 3.7.

Kuva 3.6 Mittauksessa II käytetyn moottorin tyyppikilpi.
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Kuva 3.7 Mittauksessa II käytetyn moottorin laakerinhuoltoarvokilpi. Laakeri on asennettu horisontaalisesti.
Moottorin DE laakerin lämpenemä on 32.

Vastaavasti kuten mittauksessa I, mittauksessa II ohjataan tarkkailtavaa moottoria
nopeusohjeella, kun taas kuormakonetta ohjetta ohjataan vääntömomenttiohjeelle, joka
skaalataan vastaamaan tarkkailtavan moottorin vääntömomenttia.
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3.2.2 Kuormakone

Mittauksessa I käytettävän kuormakoneen nimellisteho on 315 kW ja se on runkokooltaan
355. DE laakerin tyyppi on 6319/C4. Moottorin arvokilpi on esitetty kuvassa 3.8.

Kuva 3.8 Mittauksessa II käytetyn kuormakoneen tyyppikilpi.

63

3.2.3 Taajuusmuuttaja

Mittauksessa II tarkkailtavan moottorin ohjaukseen, sekä kuormakoneen ohjaukseen
käytettävät

taajuusmuuttajat

ovat

aiemmin

esitelty

ACS880-01(-169A-3),

sekä

kuormakoneelle ACS850-04-650A-5+H356+H381+J400+K473+P905.
Kuormakoneen

tyyppikoodista

voidaan

päätellä,

että

käytetään

ACS850-tyypin

taajuusmuuttajaa, missä -04 viittaa kaappiin asennettavaan taajuusmuuttajamalliin.
-650A-5 viittaa 650 A:n ja 380…500 V syöttöön. H356 viittaa tasavirtalähtöihin, johon
lisäkoodi H381 viittaa siten, että se määrää kaapelointipaneelien liittimien suojausluokaksi
IP20. J400 viittaa siihen, että taajuusmuuttaja sisältää ohjauspaneelin kiinnitysalustan ja
sisäisen kaapeloinnin. K473 viittaa kenttäväyläsovitinmoduuleihin, jossa mahdollistetaan
yhden portin Ethernet/IPTM-, Modbus/TCP- ja PROFINET IO-kenttäväyläsovitin moduulit.
P905 viittaa sisäiseen ohjausyksikköön. [ABB 11].

3.3 ABB AbilityTM Smart sensor
Molemmissa mittauksissa hyödynnetään ABB:n Smart sensor – anturia. Anturi kiinnitetään
moottorin runkoon, ja sen avulla voidaan tarkkailla kyseisen moottorin yleiskuntoa ja
käyttöparametrejä, kuten tärinöitä, lämpötiloja, akselitehoa ja pyörimisnopeuksia. Kyseinen
sensori voidaan asentaa ABB:n valmistamiin, tai kolmannen osapuolen moottoreihin ilman
johdotuksia tai muita kytkentöjä, se kerää moottorin kuntoon liittyvää dataa palveluun, josta
sen kuntoa voidaan tarkkailla. Anturi suositellaan asennettavaksi keskelle moottorin runkoa.
[ABB 11] Kuvassa 3.9 on esitetty mallikuva Smart sensorista ja kuvassa 3.10 on esitetty
mallikuva datapalvelun käytöstä.
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Kuva 3.9 Molemmissa mittauksissa käytetty ABB AbilityTM Smart sensor (mallikuva).

Kuva 3.10 Kuvakaappaus Smart sensor -portaalista, minne sensori kokoaa keräämänsä datan automaattisesti.
Sensorit voidaan nimetä käyttökohteen tai vastuuhenkilön mukaan, jotta sensoreiden, ja täten moottoreiden
käytönaikainen kunnonvalvonta helpottuu. Kuvassa esitetty 8.12.2020 otettua tärinädataa 11 kW moottorista,
nopeuden ollessa 75 % nimellisestä ja kuormituksen ollessa nimellinen 15 min intervallilla.

Smart sensoria hyödynnetään täydentävänä mittauksena, ja sen antamilla tiedoilla voidaan
päätellä esimerkiksi laakerin lämpötilaa. Mittauksissa tarkkailtiin kolmea Smartsensoria,
jotka olivat sijoitettu eri etäisyyksille, mikä on esitetty kuvissa 3.11–12. Sensoreiden
antamaa moottorin rungon lämpenemää tarkkailtiin, ja sen avulla yritettiin saada selville DE
laakerin lämpötilaa.
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Kuva 3.11: ABB Smart sensorit kytkettynä 11 kW induktiokoneen jäähdytysripaan. Anturi C on lähimpänä
DE laakeria, siinä missä anturi B on asennusohjeiden suosittelemassa paikassa keskellä. Anturi A on lähimpänä
N-pään laakeria.
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Kuva 3.12: ABB Smart sensorit kytkettynä 75 kW induktiokoneen jäähdytysripaan. Anturi C on lähimpänä
DE laakeria, siinä missä anturi B on asennusohjeiden suosittelemassa paikassa keskellä. Anturi A on lähimpänä
N-pään laakeria.
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3.4 Ajoprofiili
11 kW:n ja 75 kW:n mittauksissa käytetään kuvan 3.13 esittämää ajosykliä riittävästi
toistaen, ellei toisin mainita.

Kuva 3.13: Käytetty ajosykli tunnin ajalta. Syklin päätyttyä se alkaa alusta, kunnes haluttu aikamääre tulee
täyteen.
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4

LAAKERILÄMPÖTILAESTIMAATTORI

4.1 Laakerin lämpötilan estimointi staattorin lämpötilan avulla
Staattorin lämpötilan muutosta voidaan kuvata 2. kertaluvun järjestelmänä, missä on kaksi
aikavakiota ja se noudattaa kaavaa:

𝐼

2

𝛥𝜃s = (𝑝s × ( ) × 𝛥𝜃NS ) × (1 − 𝑒
𝐼N

−𝑡⁄
𝜏1𝑠 )

𝐼

2

+ ((1 − 𝑝s ) × ( ) × 𝛥𝜃NS ) × (1 − 𝑒
𝐼𝑁

−𝑡⁄
𝜏2𝑠 ),

(4.1)

missä Δθs on staattorin lämpenemä, eli lämpötilan muutos [oK], ps on painokerroin [0…1] ja
se määrittää prosenttiosuuden sille, mikä vaikutus lyhyellä aikavakiolla τ1s ja pitkällä
aikavakiolla τ2s on lopulliseen lämpenemään. Lyhyt aikavakio vaikuttaa nimensä mukaisesti
lyhyen ajan, tavallisesti muutamia minuutteja, jonka jälkeen se on osana järjestelmää, jolloin
2. kertaluvun järjestelmää voidaan ajatella 1. kertaluvun järjestelmänä. Pitkä aikavakio
puolestaan, riippuen käytetystä moottorista, useita minuutteja tai jopa tunteja. I on mitattu
moottorin vaihevirta ja IN moottorin nimellisvirta. Virran sijasta tässä työssä esitellyissä
malleissa käytetään kuitenkin vääntömomenttia. ΔθNS on moottorille mitattu staattorin
lämpenemän muutos nimellisnopeudella ja kuormalla, ns. nimellislämpenemä. Esimerkiksi
mitatun staattorin lämpenemän ollessa 50, ja ympäristön lämpötilan ollessa 25, olisi
lopullinen lämpötila 75, mikäli ympäristön lämpötila pysyy kuormitusjakson ajan vakiona,
eikä muutu. Lämpenemä on suhteellisarvo, ja lopullinen lämpötila riippuu aina ympäristön
loppulämpötilasta, kun siihen summataan lämpenemä. t on aika ja se ilmaistaan joko
minuutteina tai sekunteina, kuitenkin samassa yksikössä kuin aikavakiot. Nimellisvirta ja
moottorin lämpenemä saadaan esimerkiksi

moottorivalmistajan

dokumentaatiosta.

Staattorin loppulämpötila voidaan laskea, kun tiedetään ympäristön lämpötila summaamalla
se lasketun staattorin lämpenemään. [ABB 8]

Laakerin lämpötilan estimointia, mikä perustuu staattorin lämpötilaan, on esitetty v. 2019
julkaistussa Alex Anttilan Diplomityössä Stator-based thermal model for induction motor
bearing, missä käsitellään 37 kW:n induktiokoneelle tehtyä lämpötila- ja nopeuspohjaista
mallia laakerirasvan ikääntymiselle sekä DE, että NDE laakerille. Työssä määriteltiin 37 kW
koneelle staattorin lämpenemälle, aikavakioille, painokertoimille sekä DE- että NDE
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laakereiden vastaaville suureille yhtälöt ja arvot. Työssä määriteltiin mm. painokertoimien
ja lämpötilakertoimien olevan vakiot. Laakerin ja staattorin välinen lämpötilakerroin
saadaan yksinkertaisesti 𝐾𝐷 =

𝛥𝜃D
𝛥𝜃s

, missä vahvistuskertoimella KD tarkoitetaan DE laakerin

lämpötilakerrointa, ΔθD on DE laakerin ja Δθs staattorin lämpenemä [oK].

Työhön pohjautuen tehtiin kesällä 2020 LUT:n sähkökäyttötekniikan laboratoriossa
sovellettu malli 11 kW:n induktiokoneelle, jolloin tarkasteltiin ainoastaan DE laakeria.
Kesän tutkimuksissa havaittiin, etteivät 37 kW:n moottorin tapauksessa käytetyt yhtälöt ja
arvot päde suoraan 11 kW:n moottorin kohdalla, vaan esimerkiksi painokertoimet
vaihtelevat kuorman ja nopeuden mukaan. Myöskään yhtälöä aikavakiolle ei voinut
soveltaa.
Kesän aikana ajettiin kolmen erityyppisiä ajoja, millä tutkittiin laakerin lämpötilan
estimaattoria: staattisia, kahden vaihtelevan kuorman, sekä vaihtelevan kuorman ja
nopeuden ajoja. Staattisissa ajoissa kuorma ja nopeus pysyivät vakioina niin kauan, kunnes
moottorin mitattu staattorin lämpenemän muutos oli alle 0,5 K viimeksi kuluneen 30
minuutin kuormitusjakson aikana. Kahden vaihtelevan kuorman ajoissa ajettiin nimensä
mukaisesti kahta erisuuruista kuormaa 30 min sykleissä 10 h ajan. Esimerkkinä ensimmäistä
kuormaa ajettiin 12 min ja toista 18 min, yhteensä 30 min. Vaihtelevan kuorman ja nopeuden
ajoissa ajettiin satunnaisia kuormia [25–125 % moottorin nimellisestä vääntömomentista] ja
nopeuksia [750–1500 min-1] satunnaisen aikamääreen (1–7) min verran yli 10 h ajan. Kaikki
ajot ajettiin siten, että ajon alkaessa staattorin ja laakerin lämpötilat vastasivat
huonelämpötilaa ja ajon jälkeen niiden annettiin jäähtyä ympäristön lämpötilaan, ennen
seuraavia ajoja.

Tyyppiesimerkkejä ajetuista ajoista on esitetty kuvissa 4.1–3.
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Kuva 4.1 Tulokset staattisesta ajosta 11 kW:n moottorin pyörimisnopeuden olevan 1500 min-1 ja kuormituksen
100 % moottorin nimellisestä vääntömomentista. Staattorin lämpötila (keskiarvo) sekä suurinta ja pienintä
arvoa näyttävät anturilukemat (ylempänä) ja DE laakerin mitattu lämpötila (alempana).
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Kuva 4.2 Tulokset kahden vaihtelevan kuorman (75 % - 125 % moottorin nimellisestä vääntömomentista)
ajosta 11 kW:n pyörimisnopeuden ollessa 750 min-1. Staattorin lämpenemä (keskiarvo) sekä suurinta ja
pienintä arvoa näyttävät anturilukemat (ylempänä) ja DE laakerin lämpenemä (alempana).
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Kuva 4.3 Tulokset vaihtelevan kuorman ja nopeuden ajosta 11 kW:n pyörimisnopeuden vaihdellessa [750–
1500 min-1] välillä ja kuorman vaihdellessa [25 % - 125 % moottorin nimellisestä vääntömomentista].
Staattorin lämpötila (keskiarvo) sekä suurinta ja pienintä arvoa näyttävät anturilukemat (ylempänä) ja DE
laakerin lämpötila (alempana). Kuormitusprofiili on esitetty kuvassa 4.4. Ympäristön lämpötilassa nähdään
selkeitä muutoksia kuorman ja nopeuden suhteen, mutta ei mitenkään merkittävästi.
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4.2 Laakerilämpötilaestimaattorin parametrisointi
Myöhemmin esitellyissä 11 kW moottorin mittaustulosten analysoinnissa käytetään
aiemmin

esiteltyä

laakerilämpötilaestimaattoria,

sillä

erotuksella

että

laakerilämpötilaestimaattorille määriteltiin konekohtaiset parametrit hyödyntäen ABB
Motion / Large motors and generators -yksikön tuottamaa konekohtaista dataa käytetyn
moottorin lämpenemistä ja aikavakioista. Data kerättiin 125 %- 25 % kuormilla ja 100 % 25 % nopeuksilla olevissa kuormapisteissä, yhteensä 19 eri pisteessä, sillä kuormalla 125 %
ja nopeudella 25 % ei ajettu loppuun asti mittaus- tai simulaatioajoja.

Kesän 2020 aikana tehtyjä mittauksia lämpenemien ja aikavakioiden osalta vertailtiin
aiemmin mainittuun ABB:n laskennalliseen dataan. Eroavaisuudet 11 kW moottorin
mitattujen ja laskennallisten lämpenemien osalta on esitetty taulukossa 5. Tuloksia
analysoidessa on yritetty ottaa huomioon, että kesän 2020 aikana tehtyjen mittausten
ympäristö-olosuhteet saattoivat olla hyvinkin vaihtelevat, sillä riippuen mittausajanhetkestä,
ympäristön lämpötila, ja näin ollen mitatut lämpötilat, ja sitä kautta siis lämpenemät,
saattoivat nousta tai laskea johtuen ympäristön lämpötilan muutoksista, esimerkiksi
mittauspäivänä tapahtunut vesisade on viilentänyt ympäristönlämpötilaa tai vastaavasti
keskipäivää kohden ajettaessa tapahtunut ympäristön lämpeneminen. Kuitenkin mittauksissa
saadut tulokset ovat suuntaa antavia, ja hyväksyttävinä arvoina pidettiin n. 5 K erovaisuuksia
mittauksista suuntaan tai toiseen.

ABB:n yhteyshenkilön kanssa käydyn keskustelun kautta kävi ilmi, että lämpenemälle, ja
aikavakioiden laskennalle on useampia eri tapoja. Taulukossa 5. on esitetty erään laskennan
tuottamat tulokset. Kyseinen laskenta valittiin sen takia, että se oli suhteellisen nopea
suorittaa kyseisissä 19 eri pisteessä, ja oli jokseenkin luotettava, sillä välillä millä tyypillistä
induktiokonetta ajetaan (T = [0.25, 1.25], n = [0.5, 1]). On syytä kuitenkin mainita, että mitä
tarkempi laskenta olisi, sen tarkempia arvoja saataisiin sekä staattorin että DE laakerin
lämpenemille, ja edelleen lämpötiloille.

74

Taulukko 5: 11 kW mittaus- ja simulaatiodatojen vertailua lämpenemän osalta. Mikäli merkintä on ”+”, viittaa
tulos siihen, että mitattu lämpenemä kyseisessä pisteessä on suurempaa, kuin simulaatiodata. ”–” puolestaan
viittaa siihen, että ABB:n laskennan kautta saadut tulokset ovat suurempia, kuin mittausten kautta saadut.
Vihreällä merkatut alueet tarkoittavat, että kyseisistä pisteistä otettiin lopulliset lämpenemät, sekä myös
aikavakiot.

n=1.0 [pu]

n=0.75 [pu]

n=0.5 [pu]

n=0.25 [pu]

T=1.25 [pu]

+ 5.4 K

- 9.8 K

- 28.3 K

Ei dataa

T=1.00 [pu]

+ 2.4 K

- 2.9 K

- 9.8 K

- 93.6 K

T=0.75 [pu]

+ 2.5 K

- 0.2 K

- 3.6 K

- 19.7 K

T=0.50 [pu]

+ 1.9 K

+ 0.1 K

- 0.7 K

- 15.1 K

T=0.25 [pu]

+ 1.6 K

+ 0.4 K

- 0.8 K

- 6.1 K

Kuvassa 4.4 on esitetty koko mittausdataan, eli 19 pisteen perusteella tehty sovite, ja kuvassa
4.5 on esitetty 12 pisteen, eli vertailun jälkeen saatujen tulosten perusteella tehty sovite.
Yhtälöksi lämpenemille muodostui sovitteen avulla seuraava yhtälö:
𝐴 + 𝐵 × 𝑇 2 + 𝐶 × 𝑇 × 𝑛 + 𝐷 × 𝑛−1 ,

(4.1)

missä n on moottorin pyörimisnopeus (pu-arvo), T on moottorin vääntö (pu-arvo) ja
kertoimet A, B, C ja D saadaan sovitteen avulla. Pyörimisnopeuden määrittelyjoukoksi
voidaan tehdyn tutkimuksen perusteella määritellä n = [0.25, 1]. Saadut parametrit ovat
moottorikohtaisia.
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Kuva 4.4: 11 kW:n mitatut lämpenemät (19 pistettä) sovitettuna yhtälöön 4.1 ”x” vastaa vääntömomenttia T ja
”y” moottorin pyörimisnopeutta n.
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Kuva 4.5: 11 kW simulaatiodata (12 pistettä) sovitettuna yhtälöön 4.1. ”x” vastaa vääntömomenttia T ja ”y”
moottorin pyörimisnopeutta n.

Estimaattorissa käytettyjen pitkien aikavakioiden laskentaan hyödynnettiin myös ABB:n
tarjoamaa dataa, edellä mainituista pisteistä. Aikavakioita laskettiin ja vertailtiin kahdella
tavalla: Yksinkertaisella ja kehittyneemmällä menetelmällä.

Molemmissa menetelmissä käytettiin menetelmää, missä simuloitu moottorin lämpenemä
noudatti ”lämpenemä alle 0.5 K / 30 min” - sääntöä. Yksinkertaista menetelmää käyttäessä
kerrotaan aiemmin mainitun säännön avulla saatu staattori lämpenemän maksimi arvo
luvulla 0.632 ja etsitään saatua lämpenemää vastaava ajanhetki. Tämä ajanhetki on saatu
aikavakio.
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Kehittyneempi menetelmä saada pidempi aikavakio noudattaa yhtälöä:

𝜏𝑝𝑖𝑡𝑘ä = |[(

𝑑 ln [|(

𝑑𝜃s (𝑡)
)|]
𝑑𝑡

𝑑𝑡

)−1 ]|,

(4.2)

Yhtälössä otetaan staattorin lämpenemästä itseisarvo ja luonnollinen logaritmi lämpenemän
linearisoimiseksi. Saatu tulos derivoidaan ajan suhteen ja siitä otetaan käänteisluku ja
itseisarvo. Tämä lopullinen tulos on laskennallinen aikavakio.

Aikavakioiden laskentaan käytettyjä menetelmiä on havainnollistettu kuvassa 4.6.

Kuva 4.6: Havaintoesimerkki eri menetelmistä laskea ABB:n tarjoamasta moottoridatasta aikavakio.
Menetelmien välillä kyseisessä pisteessä (T = 100 % n = 100 %) on aikavakioiden välinen ero ~ 590 s, eli lähes
10 min.
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Aikavakioille tehtiin myös vastaava 12 pisteen sovite, kuin lämpenemille. Aikavakion
tapauksessa mukaan otettiin lisätermi E x T.

Yhtälöksi aikavakioille muodostui:
𝐴 + 𝐵 × 𝑇 2 + 𝐶 × 𝑇 × 𝑛 + 𝐷 × 𝑛−1 + 𝐸 × 𝑇,

(4.3)

11 kW koneelle tehdyt aikavakio sovitteet menetelmille 1 ja 2 ovat nähtävissä kuvassa 4.7
ja 4.8.

Kuva 4.7: 11 kW aikavakiot menetelmällä 1 (12 pistettä) sovitettuna yhtälöön 4.3. ”x” vastaa vääntömomenttia
T ja ”y” moottorin pyörimisnopeutta n.
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.
Kuva 4.8: 11 kW aikavakiot menetelmällä 2 (12 pistettä) sovitettuna yhtälöön 4.3. ”x” vastaa vääntömomenttia
T ja ”y” moottorin pyörimisnopeutta n.

Laskentamalli

implementoitiin

Codesys-ohjelmoitavissa

olevalle

ACS880-

taajuusmuuttajalle, mikä esitellään myöhemmin kappaleessa 5.3. Kuvaajien amplitudit ovat
riippuvaisia staattorin lämpenemästä sekä Kd-kertoimesta (DE laakerin lämpenemä), sekä
käytetystä laakerin aikavakiosta, joten näiden tietojen tarkkuus vaikuttaa mallin tarkkuuteen.
Merkittävin näistä muuttujista on staattorin lämpenemädata, sekä Kd-kertoimen määritys.
Laskentamalli estimoi painokertoimen ps ja pidemmän aikavakion τ2s. Käytetyn moottorin
datalehti on liitteessä 1, missä sen staattorin ominaislämpenemäksi ilmoitetaan 38 K ja DE
laakerin ominaislämpenemäksi 23 K. Kesän aikana tehdyissä mittauksissa kuitenkin
havaittiin kyseisen koneen staattorin ominaislämpenemän olevan n. 41,3 K (staattorin
maksimi lämpötila), joka voidaan perustella taajuusmuuttajasyötöstä aiheutuvista häviöistä.
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Tämä tukee aiemmin tehtyä tutkimusta aiheesta, missä todettiin taajuusmuuttajasyötön
induktiomoottorille aiheuttamat keskimääräiset lisähäviöt ovat n. 9–19 %.

Kyseisen

moottorin ominaislämpenemäksi taajuusmuuttajasyötöllä saataisiin siis (38 K × 1,1 = 41,8
K), mikäli taajuusmuuttaja häviöt oletettaisiin n. 10 % suuruisuksi. [Aarniovuori et. al.].

Kuvissa 4.9–14 on esitelty kuvien 4.1–4.3 ajot siten, että lämpötilaestimaattorilla on laskettu
esitellyn estimaattorin avulla sekä staattorin, että DE laakerin lämpenemät ja lämpötilat.
Kuvissa käytetään kesän 2020 mittausten avulla määritettyjä lämpenemä- ja aikavakio
arvoja.

Kuva

4.9:

Laakerinlämpötilaestimaattorilla

laakerilämpenemäarvot.

saadut

lämpenemät,

sekä

mitatut

staattori-

ja
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Kuva 4.10: Laakerinlämpötilaestimaattorilla saadut loppulämpötilat lasketun lämpenemän sekä mitatun
ympäristölämpötilan kautta, sekä mitatut staattori- ja laakerilämpötila-arvot.
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Kuva

4.11:

Laakerinlämpötilaestimaattorilla

saadut

lämpenemät,

sekä

mitatut

staattori-

ja

laakerilämpenemäarvot kuormituksen ollessa 125 % (12 min) ja 75 % (18 min). 30 min sykli koostui aiemmin
mainituista kuormista vakionopeudella (750 min-1). Syklejä ajettiin 20 kpl.
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Kuva 4.12: Laakerinlämpötilaestimaattorilla saadut lämpötilat, sekä mitatut staattori- ja laakerilämpötila-arvot
kuormituksen ollessa 125 % (12 min) ja 75 % (18 min). 30 min sykli koostui aiemmin mainituista kuormista
vakionopeudella (750 min-1). Syklejä ajettiin 20 kpl.
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Kuva

4.13:

Laakerinlämpötilaestimaattorilla

saadut

laakerilämpenemäarvot vaihtelevilla kuormilla ja nopeuksilla.

lämpenemät,

sekä

mitatut

staattori-

ja
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Kuva 4.14: Laakerinlämpötilaestimaattorilla saadut loppulämpötilat lasketun lämpenemän sekä mitatun
ympäristölämpötilan kautta, sekä mitatut staattori- ja laakerilämpötila-arvot vaihtelevilla kuormilla ja
nopeuksilla.
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5

MENETELMÄN TESTAUS KOKEELLISESTI

Verrattuna kesän 2020 mittauksiin, tehtiin diplomityön aikana muutamia muutoksia
käytettyihin testijärjestelyihin. Tämä koskee pääosin lämpötilaestimaattoria, sillä
kokeellisessa testauksessa pääpaino oli ABB:n laskennan kautta saatujen lämpenemä- ja
aikavakioarvojen käyttö lämpötilan estimoinnissa molemmissa mittauksissa.

5.1 Mittauksen I määritykset
Mittauksessa I tarkkailtavan moottorin laakeri on tyyppiä 6309/C3.
Käytetyn laakerityypin perusteella hyödynnetään kuvassa 5.1 esitettyä pyörimisnopeuden
vaikutusta voiteluaineen elinikään.

Kuva 5.1 Voiteluaineen- ja laakerin kuntoon vaikuttavan kertoimen Xrpm kuvaaja. Esimerkkinä 60 min ajo
moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1200 kierrosta minuutissa vähentää voiteluaineen käyttöikää 54 min.
Kerroin on skaalattu siten, että nimellisellä nopeudella ajettaessa käyttöikä oli 13100 tuntia.
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Lämpötilan vaikutuksen kerroin on esitetty kuvassa 5.2, ja se perustuu käytetyn
voiteluaineen valmistajan antamiin tietoihin.

Kuva 5.2 Voiteluaineen- ja laakerin kuntoon vaikuttavan kertoimen Xθ kuvaaja. Esimerkkinä 60 min ajo
vakiolämpötilassa 80 oC vähentää voiteluaineen käyttöikää n. 90 min. Lämpötila kuitenkin muuttuu ajon
aikana, ja tätä muutosta tarkkaillaan edellä esitetyillä menetelmillä:

Laakerin lämpötilatiedon saamiseksi käytetään 3 eri menetelmää:
1. PT100 antama suora lämpötilatieto laakerin lämpötilasta
2. Estimoidun staattorilämpötilan sijasta käytetään mitattua staattorin lämpötilaa, jonka
avulla määritellään laakerin lämpötilatieto.
3. Aiemmin esitelty estimoituun staattorin lämpenemään ja sitä kautta estimoituun
laakerin lämpenemätietoon ja ympäristön lämpötilaan perustuva laakerin
lämpötilatieto.

Näiden edellä mainittujen menetelmien lisäksi mittausten aikana tutkitaan mm. voidaanko
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Smart sensorin antaman moottorin rungon lämpötilatiedon avulla laskea laakerin
lämpötilatieto, sekä miten laakerin ja laakerin voiteluaineen kuntoa voidaan laskea sensorin
mittaaman

pyörimisnopeuden

perusteella.

Taajuusmuuttajalta

tallennetaan

pyörimisnopeusdata, jota hyödynnetään menetelmien 1–3 avulla saadun lämpötilatiedon
kanssa.

Parametrit, jotka saadaan liitteen 1 perusteella 11 kW moottorille:
•

Staattori käämityksen lämpenemä on 38 K

•

Rungon lämpenemä on 20 K

•

DE laakerin lämpenemä on 23 K

Edellä mainittujen parametrien avulla voidaan määrittää seuraavat vakiot:
•

DE laakerin ja Staattorin lämpenemien välinen kerroin on vakio, 23/38 = 0,605.

•

DE laakerin ja moottorin rungon lämpenemien välinen kerroin on vakio, 23/20 =
1,15.

Sovitteiden avulla saadaan lämpenemän yhtälöön 4.1 kertoimet A, B, C ja D seuraavasti:
A = 13.98, B = 36.04, C = -9.84, D = -0.3624.

Aikavakioiden kertoimiksi yhtälöön 4.3 saadaan kertoimet A, B, C, D, ja E seuraavasti:
A= 1326. B = 373.1, C = -1171, D = 754.6, E = 1294.

Testiraportti on liitteessä 1.

Lisäksi käytetään seuraavia vakioita:
•

Lyhyt aikavakio, jota käytetään laskenta-algoritmissa, on vakio, 5 min.

•

p-arvo määräytyy lyhyen aikavakion suhteesta pitkään aikavakioon.

•

DE laakerin aikavakio on 10 min.

•

Käytetään ABB:n laskennan kautta saatuja arvoja.

Laakeriaikavakio määräytyy laakerin ulkohalkaisijan mukaan, ulkohalkaisijan ollessa 100
mm. Staattorille oleva lyhyt aikavakio määräytyi täysin, sekä laakeriaikavakio osittain sen
mukaan, miten se sopi lämpenemistä tehtyihin kuvaajiin.
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5.1.1 Mittauksen I tulokset

11 kW:n moottorille tehtyjen mittausten tulokset ovat nähtävissä kuvassa 5.3, sekä
mittauksessa käytetty ajoprofiili on esitetty aiemmin, kuvassa 4.4. Moottori oli sammunut n.
5 min ajan n. 12000 sekunnin kohdalla, mutta tämä ei vaikuttanut merkittävästi tuloksiin.
Tämä näkyy estimaattorin toiminnassa, sillä termi D × n-1 menee kohti ääretöntä, mikäli
pyörimisnopeus lähenee 0.

Kuva 5.3 11 kW:n moottorille tehty ajo. Kuva sisältää menetelmillä (1–3) tehdyt laakerilämpötilat.
Menetelmässä 2 käytetään suurinta mitattua staattorin arvoa. Vaaleansininen raja viittaa voiteluaineen
lämpötilan alarajaan 40 oC. Tämän rajan yläpuolella voiteluvälin määritykseen käytettävä lämpötilakerroin Xθ
on 1. Lämpötilakertoimen yläraja on n. 70 oC (käytetty arvo: 71,1 oC).
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Kuva 5.4 11 kW:n moottorille tehty ajo. Kuva sisältää menetelmällä 1, sekä Smart sensorilla mitatut rungon
lämpötilat, sekä niistä estimoidut laakerin lämpötilat. Vaaleansininen raja viittaa voiteluaineen lämpötilan
alarajaan 40 oC. Tämän rajan yläpuolella voiteluvälin määritykseen käytettävä lämpötilakerroin Xθ on 1.
Lämpötilakertoimen yläraja on n. 70 oC (käytetty: 71,1 oC).

Smart sensoreiden mittaamalle rungon lämpötilalle ei ole kehitelty varsinaista laskentaalgoritmia, vaan sen antamia tuloksia yritettiin sovittaa olemassa olevaan algoritmiin.
Mittauksen aikana tutkittiin, olisiko sensoria käyttämällä mahdollista laskea DE laakerin
lämpötilaa luotettavasti. Smart sensoreiden mittauksessa oli myös jotain ongelmia, sillä
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sensoreihin oleva yhteys saattoi pätkäistä pidemmäksi aikaa, mikä voidaan huomata Smart
sensorin avulla estimoidun laakeri lämpötilan piikeistä. Tässä mittauksessa Smart sensoria
pyrittiin lukemaan minuutin välein. Vakiokäytössä Smart sensorin pienin luentaväli on 15
minuuttia.
Myöskään testiraportin perusteella käytettyä rungon lämpenemän arvoa 20, ei voi suoraan
käyttää Smart sensoreilla mittaukseen. Tämän seurauksena käytetään nimelliskuormalla
tehdyn mittauksen perusteella saatua arvoa 9 K. Ero testiraportin antaman arvon ja käytetyn
arvon välillä selittyy sillä, ettei moottorin rungon lämpöjakaumaa tunneta. Tällainen
varovainen arvio kyseisen pisteen, eli Smart sensorin sijoituspaikan, rungon lämpenemästä
kuitenkin antaa tyydyttäviä tuloksia.
Laakerin lämpötilan estimointi menetelmillä 2 ja 3 ovat onnistuneet hyvin.
Taulukkoon 6 on kirjattu ylös menetelmillä 1–3, sekä Smart sensoreiden perusteella saadut
arvot laakerin ja siinä käytetyn voiteluaineen kulumisesta testiajon aikana.
Taulukko 6: Laskennalliset arvot voiteluaineen ja laakerin kulumiselle kuvissa 5.3 ja 5.4 esitetylle ajolle. Smart
sensoreiden tapauksessa käytetään Smart sensoreiden keräämää pyörimisnopeusdataa. Smart sensor B on
asennettu moottoriin siten, että se sijaitsee suunnitellussa paikassa, moottorin keskellä. Konservatiivisella ja
normaalilla viitataan eritapoihin määrittää pyörimisnopeuden kuluminen, mikä on esitetty kuvassa 5.1.

Ajon kesto = 9 h 49.8 min

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

Menetelmä 1

9 h 48.9 min

9 h 28.4 min

Menetelmä 2

9 h 49.8 min

9 h 29.2 min

Menetelmä 3

9 h 50.2 min

9 h 29.7 min

Smart sensor B

10 h 0.9 min

9 h 42.8 min

Smart sensor C

10 h 6.3 min

9 h 48.4 min

Taulukossa 6 koottujen Smart sensoreiden lämpötilatietojen perusteella estimoidut laakerin
käyttöiän kulutuslukemat poikkeavat taajuusmuuttajalta kerätystä mm. datan pätkimisen
takia, sillä data katkon aikaan jää tietoon viimeisin pyöritty nopeus, mikä vaikuttaa
merkittävästi tuloksiin.
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5.2 Mittauksen II määritykset
Mittauksessa II tarkkailtavan moottorin laakeri on tyyppiä 6316/C3.
Käytetyn laakerityypin perusteella hyödynnetään kuvassa 5.5 esitettyä pyörimisnopeuden
vaikutusta voiteluaineen elinikään.

Kuva 5.5 Voiteluaineen- ja laakerin kuntoon vaikuttavan kertoimen Xrpm kuvaaja. Esimerkkinä 60 min ajo
moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1200 kierrosta minuutissa vähentää voiteluaineen käyttöikää 54 min.
Kerroin on skaalattu siten, että nimellisellä nopeudella ajettaessa käyttöikä oli 13100 tuntia.

Lämpötilan vaikutuksen kerroin on esitetty kuvassa 5.2, ja se perustuu käytetyn
voiteluaineen valmistajan antamiin tietoihin.
Laakerin lämpötilatiedon saamiseksi käytetään 3 eri menetelmää:
1. PT100 antama suora lämpötilatieto laakerin lämpötilasta
2. Estimoidun staattorilämpötilan sijasta käytetään mitattua staattorin lämpötilaa, jonka
avulla määritellään laakerin lämpötilatietoa.
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3. Aiemmin esitelty estimoituun staattorin lämpenemään ja sitä kautta estimoituun
laakerin lämpenemätietoon ja ympäristön lämpötilaan perustuva laakerin
lämpötilatieto.

Näiden edellä mainittujen menetelmien lisäksi mittausten aikana tutkitaan mm. voidaanko
Smart sensorin antaman moottorin rungon lämpötilatiedon avulla laskea laakerin
lämpötilatieto, sekä voidaanko Smart sensorin mittaamaa pyörimisnopeutta hyödyntää
laakerin ja laakerinvoiteluaineen kunnon arvioimisessa.

Parametrit, jotka saadaan liitteen 2 perusteella 75 kW moottorille:
•

Staattori käämityksen lämpenemä on 49 K

•

Rungon lämpenemä on 24 K

•

DE laakerin lämpenemä on 32 K

Edellä mainittujen parametrien avulla voidaan määrittää seuraavat vakiot:
•

DE laakerin ja Staattorin lämpenemien välinen kerroin on vakio, 32/49 = 0,653.

•

DE laakerin ja rungon lämpenemien välinen kerroin on vakio, 32/24 = 1,33.

Sovitteiden avulla saadaan lämpenemän yhtälöön 4.1 kertoimet A, B, C ja D seuraavasti:
A = 21.89, B = 58.06, C = -22.79, D = -1.271.

Aikavakioiden kertoimiksi yhtälöön 4.3 saadaan kertoimet A, B, C, D, ja E seuraavasti:
A= 2397, B = 1059, C = -1975, D = 1268, E = 1978.

Testiraportti on liitteessä II.

Lisäksi käytetään seuraavia vakioita:
•

Lyhyt aikavakio, jota käytetään laskenta-algoritmissa, on vakio, 5 min.

•

p-arvo määräytyy lyhyen aikavakion suhteesta pitkään aikavakioon.

•

DE laakerin aikavakio on 14,7 min.

•

Käytetään ABB:n laskennan kautta saatuja arvoja.
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Laakeriaikavakio määräytyy laakerin ulkohalkaisijan mukaan, ulkohalkaisijan ollessa 147
mm. Staattorille oleva lyhyt aikavakio määräytyi täysin, sekä laakeriaikavakio osittain sen
mukaan, miten se sopi lämpenemistä tehtyihin kuvaajiin.

5.2.1 Mittauksen II tulokset

Mittauksessa II käytetty moottori oli nimellisteholtaan huomattavasti suurempi, kuin
mittauksessa I. Tämän seurauksena moottorin käydessä aiheutuneet lämpöhäviöt olivat
suuremmat, mitkä aiheuttivat merkittävää ympäristön lämpötilan muutosta, sillä ajon aikana
moottorin jäähdytysilma lämpeni n. 13 K. Tämä on esitetty kuvissa 5.6 ja 5.7. Tämän
seurauksena suoritettiin jatkomittaus, jossa ympäristön lämpötila pyrittiin pitämään vakaana,
jolloin ainoastaan kuormasta aiheutunut ympäristön lämpeneminen havaitaan. Tämä on
esitetty kuvassa 5.10 ja 5.11. Molemmista ajoista (5.6–7 ja 5.10–11) on esitetty erikseen
laskennat taulukkoihin 7 ja 8.

Käytetyssä moottorissa oli kytketty samat Smart sensorit, kuin mittauksessa I käytetyssä
moottorissa,

sekä

mittauksessa

laakerinlämpötilaestimaattoria

siten,

II
että

sovellettiin

käytettiin

samoja

aiemmin
pisteitä

esitettyä
estimaattorin

parametrisointiin, kuin 11 kW moottorin tapauksessa.

Moottoria myös ajettiin nimellisnopeudella sekä taajuusmuuttajasyötöllä, että sinisyötöllä,
millä pyritään näyttämään taajuusmuuttajasyötön aiheuttavan häviöitä, verrattuna
sinisyöttöön. Tämä tehtiin siitä syystä, että ABB:n tuottamat testiraportit ovat toteutettu
sinisyötöllä. Sinisyötöllä toteutetut ajot löytyvät liitteestä 3.
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Kuva 5.6 75 kW:n moottorille tehty ajo. Kuva sisältää menetelmillä (1–3) tehdyt laakerilämpötilat. Käytössä
oli ainoastaan yksi staattorin lämpötilamittaus. Ajon aikana ympäristön lämpötila muuttuu 20 oC → n. 30 oC.
Menetelmässä 2 käytettiin ainoastaan ympäristön lähtölämpötilaa, sillä mitatussa staattorissa ilmenee jo
ympäristön lämpötilan vaikutus. Menetelmässä 3 huomioidaan ympäristön lämpenemä koko ajon ajalta.
Vaaleansiniset rajat viittaavat voiteluaineen lämpötilarajoihin [40 oC. 71,1 oC]. Rajojen sisällä oleva laakerin
lämpötilakerroin on 1, jolloin huoltoväliin vaikuttaa ainoastaan pyörimisnopeus.
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Kuva 5.7 75 kW:n moottorille tehty ajo. Kuva sisältää Smart sensoreilla mitatut rungon lämpötilat, sekä niillä
arvioitu laakerin lämpötila. Smart sensoreiden avulla arvioidussa laakerilämpötilassa huomioitiin vain
lähtöpisteen lämpötila, sillä ympäristön lämpenemä näkyy jo mitatussa rungon lämpötilassa. Vaaleansiniset
rajat viittaavat voiteluaineen lämpötilarajoihin [40 oC. 71,1 oC]. Rajojen sisällä oleva laakerin lämpötilakerroin
on 1, jolloin huoltoväliin vaikuttaa ainoastaan pyörimisnopeus.
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Taulukko 7: Laskennalliset arvot voiteluaineen ja laakerin kulumiselle kuvissa 5.6 ja 5.7 esitetylle ajolle, missä
ympäristön lämpötilaa ei säädellä mitenkään. Smart sensoreiden tapauksessa käytetään Smart sensoreiden
keräämää pyörimisnopeusdataa. Smart sensor B on asennettu moottoriin siten, että se sijaitsee suunnitellussa
paikassa,

moottorin

keskellä.

Konservatiivisella

ja

normaalilla

viitataan

eritapoihin

määrittää

pyörimisnopeuden kuluminen, mikä on esitetty kuvassa 5.5.

Ajon kesto = 10 h 12.6 min

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

Menetelmä 1

10 h 5.6 min

9 h 44.3 min

Menetelmä 2

10 h 5.3 min

9 h 44 min

Menetelmä 3

10 h 9.6 min

9 h 48.1 min

Smart sensor B

9 h 42.4 min

9 h 8.2 min

Smart sensor C

9 h 40.6 min

9 h 9.3 min

Taulukossa

7

esiintyvät

Smart

sensoreilla

laskettujen

kulutuksien

eroavaisuus

taajuusmuuttajaan verrattaessa selittyy erilaisella moottorin pyörimisnopeusdatalla, sillä
Smart sensorit mittaavat eri tavalla moottorin pyörimisnopeutta. Tätä on havainnollistettu
kuvassa 5.8 ja 5.9.
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Kuva 5.8 Smart sensoreiden rekisteröimää pyörimisnopeusdataa lyhyeltä ajalta kuvan 5.7 ajosta. Smart
sensorin tallettamat pyörimisnopeudet ovat pienempiä, kuin taajuusmuuttajan tallettamat.

Kuva 5.9 Menetelmissä 1–3 käytettyä taajuusmuuttajalta otettua pyörimisnopeusdataa lyhyeltä ajalta kuvan
5.7 ajosta.
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Kuva 5.10 75 kW:n moottorille tehty ajo, jolloin ympäristön lämpötila pyrittiin pitämään vakiona. Kuva
sisältää menetelmillä (1–3) tehdyt laakerilämpötilat. Käytössä oli ainoastaan yksi staattorin lämpötilamittaus.
Ajon aikana ympäristön lämpötila pysyy lähes vakiona, sillä ainoastaan kuormitusprofiilista aiheutuu
muutoksia. Vaaleansiniset rajat viittaavat voiteluaineen lämpötilarajoihin [40 oC. 71,1 oC]. Rajojen sisällä
oleva laakerin lämpötilakerroin on 1, jolloin huoltoväliin vaikuttaa ainoastaan pyörimisnopeus. Estimointi
lähtee oletuksesta, että staattori ja laakeri ovat ympäristön lämpötilassa alkutilanteessa.
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Kuva 5.11 75 kW:n moottorille tehty ajo, jolloin ympäristön lämpötila pyrittiin pitämään vakiona. Kuva
sisältää Smart sensoreilla mitatut rungon lämpötilat, sekä niillä arvioitu laakerin lämpötila. Vaaleansiniset rajat
viittaavat voiteluaineen lämpötilarajoihin [40 oC. 71,1 oC]. Rajojen sisällä oleva laakerin lämpötilakerroin on
1, jolloin huoltoväliin vaikuttaa ainoastaan pyörimisnopeus.
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Taulukko 8: Laskennalliset arvot voiteluaineen ja laakerin kulumiselle kuvissa 5.10 ja 5.11 esitetylle ajolle,
missä ympäristön lämpötilaa pyritään pitämään vakiona. Smart sensoreiden tapauksessa käytetään Smart
sensoreiden keräämää pyörimisnopeusdataa. Smart sensor B on asennettu moottoriin siten, että se sijaitsee
suunnitellussa paikassa, moottorin keskellä. Konservatiivisella ja normaalilla viitataan eritapoihin määrittää
pyörimisnopeuden kuluminen, mikä on esitetty kuvassa 5.5.

Ajon kesto = 10 h 17.4 min

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

Menetelmä 1

10 h 19.3 min

9 h 57.4 min

Menetelmä 2

10 h 22.3 min

10 h 0.3 min

Menetelmä 3

10 h 23 min

10 h 1 min

Smart sensor B

10 h 7.8 min

9 h 34 min

Smart sensor C

10 h 7.1 min

9 h 41 min

Taulukossa

8

esiintyvät

Smart

sensoreilla

laskettujen

kulutuksien

eroavaisuus

taajuusmuuttajaan verrattaessa selittyy aiemmin mainitulla ilmiöllä, eli Smart sensoreiden
tallettama pyörimisnopeus on pienempi, kuin taajuusmuuttajan tallettama.
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5.3 Codesys-toteutus
Kappaleessa 4 esitetty lämpenemäestimaattori toteutettiin Codesys-ohjelmoitavalle ACS880
-taajuusmuuttajalle.

on

esitetty

Codesys-ohjelmoidun

taajuusmuuttajan

laskemat

lämpenemät, sekä staattorille ja laakerille, että mitatut ja jälkikäteen kyseisestä
mittausdatasta lasketut laakerilämpenemät on esitelty kuvissa 5.12–13. Codesysohjelmoidut parametrit taajuusmuuttajassa on esitetty kuvassa 5.14. Alussa erot
taajuusmuuttajalle ohjelmoidussa ja jälkikäteen laskettuna ovat ensimmäisen 100 minuutin
aikana suurimmillaan. Tämä johtuu laskentaintervallista, joka on mittauksessa 1 MATLABmenetelmällä n. 1,3 sekuntia, mikä johtuu käytössä olleesta mittausjärjestelmästä (AC500 ja
python pohjainen OPC-palvelin). Näiden käytettyjen menetelmien vuoksi dataa on saatu
tallennettua n. 0,8–1,3 sekunnin välein, kun taas ACS880 toteutuksessa laskentaintervalli on
n. 10 ms, jolloin arvo päivittyy nopeammin ja on tarkempi.

Kuva 5.12: 11 kW Moottorin staattorin ja laakerin lämpenemät laskettuna sekä ACS880 toteutuksena, että
aiemmin työssä mainituilla menetelmillä. Ajosykli, jossa on käytetty samaa vaihtelevien kuormien ja
nopeuksien ajoprofiilia kuin mitä kappaleessa 3.4 on esitetty.
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Kuva 5.13: 11 kW Moottorin staattorin ja laakerin lämpenemät sekä ACS880 toteutuksena, suurennos kuvasta
7.2 n. 170 min ajalta. Vaaleansinisellä on toteutettu ACS880 laskenta, ja vihreällä jälkikäteen MATLABohjelmistolla tehty laskenta.
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Kuva 5.14: Codesys-ohjelmoidut ACS880 parametrit Drive composer-ohjelman parametrinäkymässä.
Parametri selitykset: 9.1 Staattorin lämpenemä (hetkellisarvo). 9.2 DE-laakerin lämpenemä (hetkellisarvo). 9.3
Staattorin lopullinen lämpötila (hetkellisarvo). 9.4 DE-laakerin lopullinen lämpötila (hetkellisarvo). Lopulliset
lämpötilat lasketaan joko arvioidun ympäristön lämpötilan avulla (parametri 74.12) tai mitatun ympäristön
lämpötilan avulla. 74.1–74.4 ovat staattorilämpenemälle lasketut kertoimet. Kyseiset parametrit skaalataan
jakamalla luvulla 1000. 74.5–74.9 ovat aikavakioille lasketut kertoimet. 74.10 on laakerin aikavakio sekunteina
(600 s = 10 min). 74.11 on käytetty lyhyt aikavakio sekunteina (300 s = 5 min). 74.12 on arvioitu ympäristön
lämpötila, joka tulee skaalata jakamalla luvulla 1000. 74.13 voidaan käyttää, mikäli voidaan arvioida moottorin
staattorin lämpenemä, esimerkiksi aiemman kuormituksen perusteella ja käyttämällä yhtälöä 4.1. 74.14 on
käytetty DE laakerin ja staattorin lämpenemien välinen kerroin, joka skaalataan jakamalla arvolla 1000.
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6

ASIAKASPILOTTIHANKE

Diplomityön aikana alkoi ABB:n yhteistyökumppanille tehtävä pilottihanke, jossa
tarkkaillaan aiemmin esiteltyjen menetelmien avulla teollisuudessa toimivan moottorin
voiteluaineen kuntoa ja vaihteluväliä. Kuvia moottorista, sekä moottorin tyyppikilvistä on
esitelty kuvissa 6.1–3. Moottorista oleva testiraportti on liitteessä 4.

Moottorin huoltoarvokilven mukaan tehdyt kerroinkuvaajat pyörimisnopeudelle ja
lämpötiloille ko. moottorissa käytetyn voiteluaineen mukaan on esitetty kuvissa 6.4 ja 6.5.

Kuva 6.1 Massapumppausprosessissa oleva moottori toimintaympäristössään.
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Kuva 6.2 Pilottihankkeessa käytetyn moottorin tyyppikilpi.

Kuva 6.3 Pilottihankkeessa käytetyn moottorin laakerinhuoltoarvokilpi. DE laakerina toimii laakeri 6324/C3.
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Kuva 6.4 Pilottihankkeessa käytetyn moottorin pyörimisnopeuskertoimen kuvaaja.

Kuva 6.5 Pilottihankkeessa käytetyn voiteluaineen kuvaaja.
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Parametrit, jotka saadaan liitteen 4 perusteella 630 kW moottorille:
•

Staattori käämityksen lämpenemä on 82 K

•

Rungon lämpenemä on 46 K

•

DE laakerin lämpenemä on 58 K

Edellä mainittujen parametrien avulla voidaan määrittää seuraavat vakiot:
•

DE laakerin ja staattorin lämpenemien välinen kerroin on vakio, 58/82 = 0,707.

•

DE laakerin ja rungon lämpenemien välinen kerroin on vakio, 58/46 = 1,26.

Sovitteiden avulla saadaan lämpenemän yhtälöön 4.1 kertoimet A, B, C ja D seuraavasti:
A = 48.12, B = 54.47, C = -8.5762, D = -14.16.

Aikavakioiden kertoimiksi yhtälöön 4.3 saadaan kertoimet A, B, C, D, ja E seuraavasti:
A= 3883. B = 1654, C = - 3720, D = 971.2, E = 4047.

Testiraportti on liitteessä 4.

Lisäksi käytetään seuraavia vakioita:
•

Lyhyt aikavakio, jota käytetään laskenta-algoritmissa, on vakio, 5 min.

•

p-arvo määräytyy lyhyen aikavakion suhteesta pitkään aikavakioon.

•

DE laakerin aikavakio on 26 min.

•

Käytetään ABB:n laskennan kautta saatuja arvoja.

Taajuusmuuttajalta kerätty data on luettu ABB:n AbilityTM -pilvipalveluun, käyttäen NETA21 etävalvontalisävarustetta, jolla voidaan yhdistää yksi tai useampi taajuusmuuttaja
mainittuun pilvipalveluun. [ABB 15] Asiakaspilotin aikana kerätty taajuusmuuttaja data
kerättiin pilvipalvelusta .csv-muodossa ja dataa analysoitiin erillisellä PC:llä. Kuitenkin
esimerkiksi kappaleessa 5.3 esitetyn taajuusmuuttajalla tehdyn lämpenemän ja lämpötilan
laskennan voisi tehdä myös pilvipalvelussa. Vastaavasti kappaleessa 5. esitetyt
voiteluaineen kulumiset voitaisiin laskea pilvipalvelussa.

109

Pilottihankkeessa tarkkailussa olleen moottorin kuormitusprofiili viiden vuorokauden
yhtämittaiselta tarkkailujaksolta on esitetty kuvassa 6.6. Moottorille kuormitusprofiilin
pohjalta lasketut staattori- ja DE laakerin lämpenemät ovat esitetty kuvassa 6.7. Lopullinen
staattori- ja laakerilämpötila tarkkailujakson ajalta. Taajuusmuuttajan avulla laskettuna
olevia tuloksia on esitettynä kuvassa 6.8. Taulukossa 9 on esitetty laskelmat kunkin
vuorokauden osalta voiteluaineen kulumiselle. Laakeriaikavakio määräytyy laakerin
ulkohalkaisijan (260 mm) mukaan vastaavasti kuten mittauksissa I ja II. Staattorille oleva
lyhyt aikavakio määritettiin täysin sen mukaan, miten se sopi lämpenemistä tehtyihin
kuvaajiin mittauksissa I ja II. Pilottihankkeessa tarkkaillussa koneessa ei ollut staattori- tai
laakerin lämpötilan mittauksia, kuten mittauksissa I ja II.

Kuva 6.6 Pilottihankkeessa tarkkaillun moottorin kuormitusprofiili viiden vuorokauden ajalta. 2. mittaus
vuorokauden aikana moottori on ollut huoltokatkolla n. 8,5 tuntia, jolloin se on ollut pysähdyksissä.
Vuorokaudet ovat eroteltu toisistaan mustilla katkoviivoilla.
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Kuva 6.7 Pilottihankkeessa tarkkaillun moottorin kuormitusprofiilin perusteella lasketut lämpenemät viiden
vuorokauden ajalta. 2. mittaus vuorokauden aikana moottori on ollut huoltokatkolla n. 8,5 tuntia, jolloin se on
ollut pysähdyksissä. Vuorokaudet ovat eroteltu toisistaan mustilla katkoviivoilla.
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Kuva 6.8 Pilottihankkeessa tarkkaillun moottorin kuormitusprofiilin perusteella lasketut staattori ja
laakerilämpötilat VSD-käytöllä (ACS880) laskettuna. 2. mittaus vuorokauden aikana moottori on ollut
huoltokatkolla n. 8,5 tuntia, jolloin se on ollut pysähdyksissä. Vuorokaudet ovat eroteltu toisistaan mustilla
katkoviivoilla. Ympäristön lämpötilan arvona käytettiin vakiota 36.5 oC, mikä perustuu arvioon vallitsevasta
ympäristön lämpötilasta. Vaaleansinisellä on merkitty laakerin lämpötilan ylä- ja alarajat.
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Taulukko 9: Laskennalliset arvot voiteluaineen ja laakerin kulumiselle kuvassa 6.7 esitetylle ajolle.
Konservatiivisella ja normaalilla viitataan eritapoihin määrittää pyörimisnopeuden kuluminen, mikä on esitetty
kuvassa 6.4.

Vrk 1: Ajon kesto = 24 h

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

ACS880

12 h 2.6 min

12 h 2.6 min

Vrk 2: Ajon kesto = 15.5 h

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

ACS880

11 h 10.4 min

9 h 30.7 min

Vrk 3: Ajon kesto = 24 h

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

ACS880

11 h 27.8 min

11 h 24.2 min

Vrk 4: Ajon kesto = 24 h

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

ACS880

12 h 18.9 min

12 h 18.9 min

Vrk 5: Ajon kesto = 24 h

Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

ACS880

12 h 58 min

12 h 58 min

Yhteensä: Ajon kesto = 111.5 h Kulutus (Konservatiivinen)

Kulutus (Normaali)

ACS880

58 h 14.4 min

59 h 57.7 min

Tulokset kulutuksesta ovat huomattavasti alemmat, kuin kellotettu ajon kesto. Tämä selittyy
sillä, ettei laakerin lämpötilalla ole suurta vaikutusta ja pyörimisnopeus on n. 2/3 nimellisestä
pyörimisnopeudesta. Näin ollen määritelty kulutuskerroin X, mikä on määritetty laakerin
lämpötilan ja pyörimisnopeuden avulla on n. 0.5. Tämä on esitetty kuvassa 6.9.
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Kuva 6.9 Kuormituksen perusteella laskettu X-kertoimen kuvaaja. 2. mittaus vuorokautena moottori on
pysähdyksissä n. 8.5 h, jonka seurauksena myös pyörimisnopeuden osalta X-kerroin pienenee. Vaikka laakerin
lämpötila käy hieman 40 oC alapuolella, lämpenee laakeri nopeasti, n. 30 minuutissa takaisin välille [40 70],
missä lämpötilan vaikutus on 1.

Alustavia tuloksia pilottihankkeesta voidaan kuitenkin pitää hyvinä, sillä käytetty laskentaalgoritmi osaa ottaa huomioon sen, että tarkkailtu ajanhetki ei lähde 0-pisteestä, vaan se
perustuu edellisen vuorokauden perusteella laskettuun dataan, sekä se pystyy ottamaan
huomioon moottorin jäähdytyksen. On kuitenkin syytä muistaa, että todellista jäähtymistä ei
tunneta, koska se riippuu täysin jäähdytysolosuhteista. Myöskään todellista laakerin
lämpötilaa ei tunneta, koska mittauksia ei ole käytettävissä laakerin osalta, eikä vallitsevaa
ympäristön lämpötilaa tunneta. Malli kuitenkin on todennettu toimivan sekä 11 kW, että 75
kW moottoreilla, jonka pohjalta voidaan todeta, että suurin epätarkkuus laakerin lämpötilan
osalta tulee, kun käytetään ympäristön lämpötilan osalta vakioparametria.
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YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Diplomityön aikana luotiin kirjallisuuslähteiden pohjalta laakerin voiteluvälin laskentaan
malli, joka ottaa huomioon kaksi muuttujaa: laakerin lämpötilan ja pyörimisnopeuden.
Pyörimisnopeuden vaikutukselle luotiin kaksi erilaista menetelmää: Konservatiivinen
laskentatapa ja normaali laskentatapa.

Konservatiivinen laskentatapa perustuu moottori- tai laakerivalmistajan ilmoittamiin
arvioihin pyörimisnopeuksien vaikutuksesta voiteluväliin. Konservatiivisessa mallissa
esimerkiksi pyörimisnopeuden ollessa [0 900], on pyörimisnopeuteen perustuva kerroin
XRPM vakio. Normaalissa laskentatavassa XRPM vaikutus pienenee pyörimisnopeuden
pienentyessä myös aiemmin mainitulla välillä. Laakerin lämpötilakerroin Xθ perustuu
käytettyyn voiteluaineeseen, tai mikäli tietoa ei ole saatavilla, niin sellaiseen
voiteluaineeseen, jota suositellaan käytettävän kyseisessä moottorissa. Voiteluaineen
lämpötilakertoimelle löytyy tarvittava data, kuten voiteluaineen viskositeetit eri
lämpötiloissa kyseisen voiteluaineen valmistajalta.

Laakerin

lämpötilatiedon

laakerilämpötilamittaus
laakerilämpötila

saamiseksi

(menetelmä

(menetelmä

2)

tutkittiin
1),

ja

kolmea

eri

menetelmää,

suora

mitatusta

staattorilämpötilasta

estimoitu

estimoidusta

staattorilämpötilasta

estimoitu

laakerilämpötila (menetelmä 3). Työn aikana luotu ABB:n dataan perustuva induktiokoneen
staattorin ja DE laakerin lämpenemän, ja sitä kautta staattorin ja DE laakerin lämpötilan
estimaattori toimi hyvin. Esitetyn estimaattorin tarkkuus perustuu ABB:n laskentadataan,
joten mitä tarkempaa laskentaa voidaan käyttää, sen tarkempi on käytetty estimaattori. DE
laakerin lämpenemän estimointi perustuu täysin syötteeseen, eli mitattuun tai estimoituun
staattorilämpenemään.

Mittausten

yhteydessä

tarkkailtiin

myös

laakerilämpötilan

estimoinnin mahdollisuutta käyttäen ABB Smart sensoreita, mutta erikseen Smart
sensoreiden avulla mitatun rungon lämpötilan kautta saatua mallia ei rakennettu.

Mallin toimintaa työssä käytetyille moottoreille on esitelty kuvassa 7.1.
Kaikille kolmelle moottorille laskettiin keskimääräiseen kuormitukseen ja nopeuteen
perustuen alkulämpenemät, jotka annettiin estimaattorille lähtötilaksi. Kuormitukseen ja
nopeuteen perustuva lämpenemäyhtälö on esitetty kappaleessa 4.2
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Kuva 7.1: Työssä käytettyjen moottoreiden lämpenemäkäyttäytymistä syklisellä kuormitusprofiililla, mikä on
esitetty kappaleessa 3.4. Alkulämpenemät staattorille, mitkä yhtälöstä 4.1 saadaan ovat: 11 kW = 33.7 K
75 kW = 48.5 K 630 kW = 62.1 K.

Kuvaajasta 7.1 havaitaan, että koska aikavakiot 11 kW koneelle ovat lyhyemmät, kuin 75
kW ja 630 kW koneille, ovat muutokset, ja huipusta huippuun arvot jyrkempiä. Kun
tiedetään tai arvioidaan ympäristön lämpötila, saadaan staattorin- tai laakerin lämpötila
summaamalla estimoitu lämpenemä ympäristön lämpötilan kanssa. Tällainen staattori- ja
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laakerilämpenemäestimaattori implementoitiin Codesys-ohjelmoitavalle ACS880taajuusmuuttajalle ja se on esitetty kappaleessa 5.3

Voiteluväliä laskettaessa konservatiivisella tavalla, arvio kulumisesta on suurempi, kun
moottoria ajetaan pienillä pyörimisnopeuksilla, mikä voi olla lähempänä todenmukaista
kulumista, kuin normaalilla tavalla laskettu, sillä täysin tarkkaa tietoa pienten
pyörimisnopeuksien vaikutuksesta laakeriin ei ole. Normaalilla tavalla laskettu elinikä voi
antaa liian optimistisen arvion voiteluvälille.

Itse menetelmiä 1–3 käyttäen tarkimmat lämpötilan laskentatulokset saadaan menetelmällä
1. Menetelmällä 1 saadut laakerilämpötilat ovat tarkimpia jokaisessa tilanteessa, riippumatta
jäähdytys- tai käyttöolosuhteista eikä ympäristön lämpötilan arviointia tarvita. Menetelmän
suurimpana heikkoutena voidaan kuitenkin pitää kustannuksia, etenkin pienille moottoreille,
sillä anturoinnin lisäksi tarvitaan myös automatiikkaa, mikä nostaa moottorin hankinnan
kokonaishintaa. Tällaista menetelmää, suoraa laakerimittausta, olisikin hyvä suorittaa
suurille koneille tai vaihtoehtoisesti sellaisille koneille, missä tiedostetaan riskit laakerin
korkealle lämpötilalle, tai kone kärsii laakeririkoista.

Menetelmä 2 on toiseksi paras menetelmä sellaisissa tilanteissa, missä moottorin ympäristön
lämpötila muuttuu merkittävästi, sillä se näkyy myös osittain mitatussa staattorissa, ja täten
estimoidussa laakerilämpötilassa. Menetelmän vahvuutena menetelmään 1 nähden voidaan
pitää kykyä myös tarkkailla staattorilämpötilaa, sillä korkeat staattorilämpötilat vaikuttavat
myös staattorivikoihin, mitkä ovat yleisimpiä induktiokoneissa ilmeneviä vikoja. Kuten
menetelmässä 1, on menetelmässä 2 huonoina puolina kustannukset, etenkin pienille
koneille. Etuna toteuttaa staattorimittaukset, verrattuna laakerimittauksiin onkin tarkkailla
staattorilämpötiloja ja sitä kautta mahdollisia staattorivikoja. Huomattavan kuumana oleva
staattori indikoi myös kuumana käyvää laakeria, mikä tällaisella menetelmällä voidaan myös
havaita, kun taas kuumana käyvä laakeri ei välttämättä indikoi itsessään staattorivikoja.

Menetelmä 3:n vahvin ominaisuus on, ettei sillä ole juurikaan kustannuksia, ja se soveltuu
pienille koneille sellaisenaan, ja suurempitehoisille koneille esim. vertailuna mahdollisille
heikentyneille

jäähdytysolosuhteille,

jossa

on

jo

olemassa

Staattori-

ja/tai

laakerinlämpötilamittaus. Pelkästään menetelmää 3 voi suositella käytettävän pienille
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koneille, jolloin arvio ympäristön lämpötilasta antaa riittävän tarkkuuden sekä staattori- että
laakerilämpötilalle. Heikoin ominaisuus menetelmässä 3 on sen rajallinen toimivuus
sellaisissa ympäristöissä, missä ympäristön lämpötila nousee voimakkaasti johtuen
moottorista itsestään, sillä estimaattori ei ota tällaista ympäristötekijää huomioon, eikä
yleensä erillistä lämpötilanmittausta moottorin ympäristöstä toteuteta teollisuudessa.
Staattorin lämpötilan estimointi oli tarkempi pienitehoisilla, kuin suurempi koneilla, mutta
suurempitehoisilla koneilla staattorilämpötilan estimoinnin tarkkuus oli riittävä. Laakerin
lämpötilatiedon tarkkuus oli sekä pienillä, että suurilla koneilla hyvä.

ABB:n Smart sensori ei diplomityön aikana tehtyjen mittausten ja testien aikana sellaisenaan
soveltunut laakerin lämpötilan estimointiin pienille koneille, mutta toimi jokseenkin suurille
koneille. Suurimmat haasteet Smart sensorin hyödyntämisessä olivat Smart sensorin
mittausintervalli, joka käyttöohjeen mukaan tulisi olla min. 15 min, kun taas työn aikana
LUT-yliopiston tiloissa tehdyissä mittauksissa intervalli oli 30 s – 1 min, joka saattoi
osaltaan vaikuttaa myös aiheutuneisiin datakatkoksiin, koska laitetta käytettiin vastoin
käyttöohjetta. Myös moottorin lämpöjakauma oli tuntematon erityisesti 11 kW moottorin
tapauksessa. Liitteessä 5 on esitelty 75 kW moottorin runkolämpötilat lämpökameralla
mitattuna, jolla havainnoidaan moottorin lämpöjakaumaa ajon aikana. On huomattavaa, että
juuri 75 kW koneen tapauksessa estimointi Smart sensorin rungon lämpötilaa käyttäen toimi
tyydyttävästi, kun anturi asennettiin moottorin keskelle, eli käyttöohjeen suositeltuun
asennuspaikkaan.

Käytetty lämpötilaestimaattori toimii silloin, kun moottori on käynnissä. Kuitenkin
moottorin pysähtyessä kokonaan, on haasteellista estimoida lämpötilaa, mikä myös on
menetelmien 2 ja 3 heikkous. Tällainen tilanne on esitetty kuvissa 7.2 ja 7.3. Käytännössä
pitkän aikavälin kuluttua moottorin staattori- ja DE laakerin lämpötilat ovat yhtä suuret, ja
laskevat kohti ympäristön lämpötilaa.

Moottorin ja sen komponenttien osat jatkavat

laskuaan kohti ympäristön lämpötilaa. Moottorin jäähtymiseen kuluva aika on
verrannollinen jäähdytysolosuhteisiin ja mikäli moottori käynnistettäisiin uudelleen sen
jälkeen, kun se on jäähtynyt, jakautuisi moottorissa oleva lämpöenergia vastaavalla tavalla,
kuin mitä se on ajon aikanakin.
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Kuva 7.2: Staattori- ja laakerilämpötilat 11 kW moottorille tehdyssä mittauksessa. Moottoria kuormitetaan 3:n
tunnin ajan samalla profiililla, mikä on esitetty kappaleessa 3.4 Moottorin pysäytys tapahtuu ajanhetkellä
10800 s, joka on rajattu oranssilla. Kuvaajasta havaitaan, että DE laakerin lämpötila lähtee laskemaan hallitusti,
kun moottori pysähtyy. N-pään laakerin lämpötila puolestaan lähtee nousemaan, kun taas staattorin lämpötila
laskee merkittävästi ensimmäisen 16 minuutin aikana, jonka jälkeen lämpötilan laskeminen on tasaisempaa.
Myös ympäristön lämpötila nousee hieman pysäytyksen jälkeen.
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Kuva 7.3: Staattori- ja laakerilämpenemät 11 kW moottorille tehdyssä mittauksessa. Moottoria kuormitetaan
3:n tunnin ajan samalla profiililla, mikä on esitetty kappaleessa 3.4 Moottorin pysäytys tapahtuu ajanhetkellä
10800 s. Pysäytyksen jälkeen on hahmoteltu staattorin ja DE lämpenemän estimointia jäähdytyksen jälkeen.
Estimaattori ei pysy perässä n. tunnin aikana, mutta tämän jälkeen lämpenemän kehitys kohti 0-tilaa on oikea.
Staattorin maksimi- ja minimilämpenemät viittaavat ajonaikaisiin maksimi- ja minimilämpenemiin.

Induktiokoneen staattorin lämpenemää, ja sitä kautta lämpötilaa voitaisiin myös yrittää
määrittää esim. taajuusmuuttajalla staattoriresistanssin mittauksilla, sillä staattorin lämpötila
on likimain suoraan verrannollinen staattorin resistanssiarvoon. Tämä on esitetty kuvassa
7.4 missä on ID-ajolla eri staattorilämpötiloissa määritetyt resistanssiarvot.
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Kuva 7.4: Staattorilämpötilan (keskiarvo) kuvaaja staattoriresistanssin funktiona. Käytetyssä 11 kW
moottorissa. Kuvaajassa esiintyy inhimillisen virheen aiheuttamaa mittausvirhettä staattoriresistanssin ja
staattorin lämpötilan suhteen, sillä staattoriresistanssi täytyi mitata taajuusmuuttajan ID-ajon yhteydessä.
Staattoriresistanssin perusteella oleva lämpötila voitaisiin päätellä, sillä se on lähestulkoon lineaarinen
staattoriresistanssiin nähden.

Staattoriresistanssin määrittämisessä tulisi kuitenkin tietää konekohtaisesti olemassa olevien
liitäntäkaapeleiden poikkipinta-ala ja pituus kaapeliresistanssin osuuden erottamiseksi
kokonaisresistanssista.

121

8

KEHITYSIDEAT

Laakerin voiteluväliin, sekä kunnon määritykseen voisi pyörimisnopeuden ja lämpötilan
lisäksi lisätä moottoriin vaikuttavien värähtelyiden vaikutusta kuvaavan kertoimen.
Värähtelyillä tässä yhteydessä tarkoitetaan niitä värähtelyitä, jotka johtuvat muusta kuin
moottorista itsestään, esim. ympäristöstä tai muista toimilaitteista.

Aiemmin esitelty staattorilämpötilan estimointi staattoriresistanssista voisi olla lisänä
esitettyyn estimaattoriin silloin, kun moottori ei ole ajossa. Moottorin kuormitusprofiilin
pohjalta tehty laskentamalli voidaan toteuttaa itsessään taajuusmuuttajalla, kun taas
voiteluvälin

ja

laakerin

kunnonvalvontajärjestelmällä.

kunnon

laskenta

voidaan

Taajuusmuuttajalta

erikseen

saataisiin

tehdä

järjestelmälle

erillisellä
laakerin

lämpötila ja pyörimisnopeus. Käytetty menetelmä ei ota myöskään huomioon ympäristön
likaisuutta ja erinäisiä epäpuhtauksia käytetyn moottorin käyttöympäristössä, mitkä
puolestaan heikentävät voiteluainetta, ja tihentävät voiteluväliä entisestään. Estimaattori ei
myöskään osaa ottaa huomioon ympäristön lämpenemää ilman ulkopuolisia mittauksia,
jolloin on käytettävä ympäristön lämpötilalle jotain vakioarvoa, mikä heikentää estimoidun
lämpötilan tarkkuutta.

Myös parametrien tarkkuutta, kuten käytetyn lyhyen aikavakion määritelmää voisi
tarkentaa, jotta malli toimisi paremmin dynaamisten kuormien kanssa.

122

LÄHTEET

ABB 1. [verkkodokumentti] [viitattu 2.11.2020] Saatavilla: https://new.abb.com/fi/abblyhyesti/suomessa

ABB

2.

[verkkodokumenttii]

[viitattu

2.11.2020]

Saatavilla:

2.11.2020]

Saatavilla:

2.11.2020]

Saatavilla:

https://new.abb.com/sustainability/society

Forbes. [verkkodokumentti] [viitattu 2.11.2020] Saatavilla:
https://fortune.com/company/abb/global500/

ABB

3.

[verkkodokumentti]

[viitattu

https://new.abb.com/docs/default-source/investor-centerdocs/strategy/group_strategy_update_presentation-2019.pdf

IEA

1.

[verkkodokumentti]

[viitattu

https://www.iea.org/reports/electricity-information-overview

EC 1. [verkkodokumentti] [viitattu 2.11.2020] Saatavilla: https://ec.europa.eu/info/energyclimate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-andrequirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/electric-motors_en

Kostic, M, Ivanovic M, Minic S, "Reduction of electric energy consumption in induction
motor drives by setting supply voltage," 2012 2nd International Symposium On
Environment Friendly Energies And Applications, Newcastle upon Tyne, 2012, pp. 128-133,
doi: 10.1109/EFEA.2012.6294073.

ECEEE

1.

[verkkodokumentti]

[viitattu

3.11.2020]

Saatavilla:

https://www.eceee.org/static/media/uploads/site2/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2007/Panel_7/7.098/paper.pdf

123

Saidur, R., Mekhilef, S., Ali, M. B., Safari, A., & Mohammed, H. A. (2012). Applications
of variable speed drive (VSD) in electrical motors energy savings. Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 16(1), 543–550. doi:10.1016/j.rser.2011.08.020

ABB

4

[verkkodokumentti][viitattu

2.11.2020]

Saatavilla:

https://library.e.abb.com/public/d3c711ec2acddb18c125788f002cf5da/ABB_Technical_gu
ide_No_4_REVC.pdf

ABB

5

[verkkodokumentti]

[viitattu

3.11.2020]

Saatavilla:

https://new.abb.com/docs/librariesprovider53/about-downloads/low-voltage-motorguide.pdf

K.C Deekshit Kompella, Venu Gopala Rao Mannam, Srinivasa Rao, Rayapudi (2017)
Bearing fault detection in a 3 phase induction motor using stator current frequency spectral
subtraction with various wavelet decomposition techniques. doi:10.1016/j.asej.2017.06.002

Impelmotors

[verkkodokumentti][viitattu

2.11.2020]

Saatavilla:

http://www.impelmotors.com/efficiency-overview/

IEA 1. [verkkodokumentti][Viitattu 2.11.2020] Saatavilla:
https://www.iea.org/reports/electricity-information-overview

IEC-standardit

[Viitattu

4.11.2020]

Verkkodokumentaatio

saatavilla:

https://www.iec.ch/search/?q=60034 (IEC 60034)
https://www.iec.ch/search/?q=61800 (IEC 61800)
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1250,25 (IEC
TC 65)

Motiva

[verkkodokumentti][viitattu

4.11.2020]

Verkkodokumentaatio

https://www.motiva.fi/files/5342/Energiatehokkaat_sahkomoottorit.pdf

saatavilla:

124

John, Tiegelkamp. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems: Concepts
and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Decision-Making
Aids. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. [viitattu 7.11.2020]

Mazur, D. C., Stewart, B. G., Clark, H. E., & Paes, R. (2019). Analysis of PLC vs. DCS in
Industrial Petrochemical Applications. 2019 IEEE Petroleum and Chemical Industry
Committee Conference (PCIC). doi:10.1109/pcic30934.2019.9074522 [viitattu 7.11.2020]

Sisinni, Emiliano & Saifullah, Abusayeed & Han, Song & Jennehag, Ulf & Gidlund, Mikael.
(2018). Industrial Internet of Things: Challenges, Opportunities, and Directions. IEEE
Transactions on Industrial Informatics. PP. 1-1. 10.1109/TII.2018.2852491. [viitattu
7.11.2020]

Collin, J. & Saarelainen, A. 2016. Teollinen Internet. Talentum: Helsinki. ISBN 978-95214-2894-4
[viitattu 7.11.2020]

PSK 6201 2011. Kunnossapito. Käsitteet ja Määritelmät. 3.painos. Helsinki: PSK
standardisointiyhdistys ry. [viitattu 8.11.2020]

Amiya Ranjan Mohanty, Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices (2014)
ISBN 978-1466593046 [viitattu 8.11.2020].

ABB 6 (TTT-käsikirja, luku 23) [verkkodokumentti] [Viitattu 8.11.2020] Saatavilla:
http://www.oamk.fi/~kurki/automaatiolabrat/TTT/23_Kunnonvalvonta%20ja%20huolto.pd
f

Mikkonen, H. 2009. Kuntoon perustuva kunnossapito. Kunnossapidon julkaisusarja N:o
13.1. painos. Kunnossapitoyhdistys Promaint.

ISBN 978-952-99458-4-9 [Viitattu

8.11.2020]

EPRI (1982b), Improved Motors for Utility Applications, Industry Assessment Study, EPRI
EL2678, Vol. 2, 1763-1, Final Report, Oct. 1982.

125

IEEE (1985a, 1985b, 1987), Report of Large Motor Reliability Survey of Industrial and
Commercial Installations,
Part I, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-21, no. 4, pp. 853-864.
Part II, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-21, no. 4, pp. 865- 872.
Part 3, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-23, no. 1, pp. 153- 158.

Hamid A. Tolyat, Subhasis Nandi, Seungdeog Choi, Homayoun Meshgin-Kelk (2012)
Electric Machines: Modeling, Condition Monitoring and Fault Diagnosis 1 st Edition. ISBN
978-0849370272
[viitattu 9.11.2020]

ISO 15243 standardikokoelma

SKF 1 [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968064c148-Bearing-failures--14219_2-EN_tcm_12-297619.pdf

RKB 1 [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
www.rkbbearings.com%2Fen%2Fpublications_get_public_doc.php%3Fid%3D51&usg=A
OvVaw0cXiCqUlUBh-j1G8XZGKmR

SKF 2 [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://evolution.skf.com/en/grease-lubrication-mechanisms-in-rolling-bearing-systems/

ABB 7 [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://new.abb.com/docs/librariesprovider53/aboutdownloads/motors_ebook.pdf?sfvrsn=4

MotorsAtWork [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://www.motorsatwork.com/from-the-blog/top-five-reasons-motor-failure/

Mobil 1 [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:

126

https://www.mobil.com/lubricants/-/media/Files/global/us/industrial/tech-topics/tt-electricmotor-bearing-lubrication-guide.pdf

FAG 1 [verkkodokumentti] [viitattu 9.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_pu
blications/schaeffler_2/publication/downloads_18/wl_81115_4_fi_fi.pdf

OnUpKeep [verkkodokumentti] [viitattu 5.11.2020] Verkkodokumentti saatavilla:
https://www.onupkeep.com/answers/asset-management/plc-vs-scada

SKF 3 [verkkodokumentti] [viitattu 10.11.2020] Verkkodokumentti saatavilla:
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d196802b0348-13459-EN-Rollingbearings-and-seals-in-electric-motors-and-generators_tcm_12-134586.pdf

Nohynek, P & Lumme, V. 1996. Kunnonvalvonnan värähtelymittaukset. 1. Painos. Loviisa:
Painoyhtymä Oy. 159 s.
M. M. Tahir, A. Q. Khan, N. Iqbal, A. Hussain and S. Badshah, "Enhancing Fault
Classification Accuracy of Ball Bearing Using Central Tendency Based Time Domain
Features," in IEEE Access, vol. 5, pp. 72-83, 2017, doi: 10.1109/ACCESS.2016.2608505.

Xiaohang Jin, E. W. M. Ma, T. W. S. Chow and M. Pecht, "An investigation into fan
reliability," Proceedings of the IEEE 2012 Prognostics and System Health Management
Conference (PHM-2012 Beijing), Beijing, 2012, pp. 1-7, doi: 10.1109/PHM.2012.6228836.

A. J. Bazurto, E. C. Quispe and R. C. Mendoza, "Causes and failures classification of
industrial electric motor," 2016 IEEE ANDESCON, Arequipa, 2016, pp. 1-4, doi:
10.1109/ANDESCON.2016.7836190.

Rezasoltani, Asghar & Khonsari, M.. (2016). On Monitoring Physical and Chemical
Degradation and Life Estimation Models for Lubricating Greases. Lubricants. 4. 34.
10.3390/lubricants4030034.

FAG 2 [Verkkodokumentti] [Viitattu 11.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:

127

https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_pu
blications/schaeffler_2/tpi/downloads_8/tpi_176_de_en.pdf

ABB 8 (Motor Protection Handbook) [verkkodokumentti] [viitattu 19.11.2020]
Verkkodokumentaatio

saatavilla:

https://library.e.abb.com/public/58df388d653856c0c125795f00432d0c/DAHandbook_Sect
ion_08p11_Motor-Protection_757291_ENa.pdf

Kluber 1 (Lubrication of rolling bearings tips and advice) [verkkodokumentti] [viitattu
19.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://www.klueber.com/ecoma/files/Lubrication_of_rolling_bearings_tips_and_advice.p
df?download=1

ABB 9 (Low voltage Process Performance Motors) [Verkkodokumentti] [viitattu
19.11.2020] Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK105944&LanguageCo
de=en&DocumentPartId=&Action=Launch

MachineryLubrication (Oil-Lubricant-additives) [Verkkodokumentti] [viitattu 19.11.2020]
Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://www.machinerylubrication.com/Read/31107/oil-lubricant-additives

Alex Anttila (2019) [Diplomityö] [viitattu 20.11.2020] Diplomityö on luettavissa:
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/160233/Alex%20Anttila%20Statorbased%20thermal%20model%20for%20induction%20motor%20bearing.pdf?sequence=1
&isAllowed=y

Mobil 2 (Unirex-n-2) [Verkkodokumentti] [viitattu 1.12.2020] Verkkodokumentaatio
saatavilla:

https://www.mobil.com/en/lubricants/for-

businesses/industrial/lubricants/products/products/unirex-n-2

128

SKF 3 (Bearing Handbook for electric motors) [Verkkodokumentti] [viitattu 1.12.2020]
Verkkodokumentaatio

saatavilla:

http://www.malloyelectric.com/wp-

content/uploads/2013/07/Bearing-Handbook-for-Electric-Motors.pdf

SKF 4 (Bearing maintenance handbook) [Verkkodokumentti][viitattu 1.12.2020]
Verkkodokumentaatio

saatavilla:

https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968013be94-SKF-bearingmaintenance-handbook---10001_1-EN(1)_tcm_12-463040.pdf

ABB

10

(ACS880

manuaali)

[Verkkodokumentti]

[viitattu

Verkkodokumentaatio

3.12.2020]
saatavilla:

https://library.e.abb.com/public/cb0da58246ba4a62aaae948d808fcc7d/FI_ACS880_single
_drives_3AUA0000124140_RevJ.pdf

ABB

11

(ACS850

manuaali)

[Verkkodokumentti]

[viitattu

Verkkodokumentaatio

3.12.2020]
saatavilla:

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000097787&Langua
geCode=fi&DocumentPartId=1&Action=Launch

ABB

12

(Smart

sensor

datasheet)

[Verkkodokumentti]

[viitattu

4.12.2020]

Verkkodokumentaatio saatavilla:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107799&LanguageCo
de=en&DocumentPartId=&Action=Launch

Hamilton, R.J. (2000). DC motor brush life, 36(6), 0–1687.

doi:10.1109/28.887222

Potter, D. (n.d.). Using Ethernet for industrial I/O and data acquisition. IMTC/99.
Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference
(Cat. No.99CH36309). doi:10.1109/imtc.1999.776075

P. Murphy, M. Xie, Y. Li, M. Ferdowsi, N. Patel, F. Fatehi, A. Homaifar, F. Lee (Study of
Digital Vs Analog Control) [Verkkodokumentti] [viitattu 9.1.2021] Verkkodokumentaatio
saatavilla:

129

https://www.researchgate.net/profile/Abdollah_Homaifar/publication/266450844_Study_o
f_Digital_Vs_Analog_Control/links/556b449008aeab7772214500/Study-of-Digital-VsAnalog-Control.pdf

Aarniovuori, Lassi; Kosonen, Antti; Niemela, Markku; Pyrhonen, Juha (2013). [IEEE
IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - Vienna,
Austria (2013.11.10-2013.11.13)] IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE
Industrial Electronics Society - Frequency converter driven induction motor losses., (),
2881–2886. doi:10.1109/iecon.2013.6699588

ABB

13

(Pienjännitemoottorikatalogi)

[Verkkodokumentti]

[viitattu

26.03.2021]

https://library.e.abb.com/public/f99be400a43336a8c1257b130056f076/Drive%20IT%20pi
enjannitteiset%20vakiomoottorit%20FI%2010-2004.pdf

ABB

14

(ABB

Ability)

[Verkkodokumentti]

[viitattu

28.03.2021]

https://new.abb.com/news/fi/detail/14689/abb-ability-pilottihanke-auttoi-carunaalisaamaan-sahkoverkon-alykkyytta

Neste Templex

(Voiteluaine datasheet)

[Verkkodokumentti] [viitattu

10.3.2021]

https://www.neste.fi/product-datasheets/view/701311?dsLang=en

ABB 15 (NETA-21 tuotekatalogi) [Verkkodokumentti] [viitattu 30.3.2021]
https://new.abb.com/products/fi/3AUA0000094517/fieldbus-kit-neta-21-kit

Booser, E. (1974), Grease life forecast for ball-bearings. Lubr. Eng. 1974, 30, 536–541

LIITE 1. 11 kW moottori (TESTI I)

LIITE 2. 75 kW moottori (TESTI II)

LIITE 3. Taajuusmuuttajahäviöt – vertailu taajuusmuuttajasyötön ja
sinisyötön välillä

Kuva L3.1 Taajuusmuuttajasyötöllä ajettu ajo 75 kW moottorilla. Ympäristön lämpötila on n. 29 oC.

Kuva L3.2 Sinisyötöllä ajettu ajo 75 kW moottorilla. Ympäristön lämpötila on n. 29 oC.

Kuvien perusteella voidaan sinisyötöllä olevan stattorilämpenemän olevan 82.4 – 29 = 53.4
K, kun taas taajuusmuuttajasyötöllä stattorilämpenemä on 89.7 – 29 = 60.7 K.
Taajuusmuuttajan tuottamat moottorin lisähäviöt ovat oletuksena 60.7/53.4 = n. 13,7 %,
kyseisessä moottorissa.

LIITE 4. 630 kW moottori (Pilottihanke)

LIITE 5. 75 kW lämpöjakauma

Mittauksessa II käytetystä moottorista otettiin ajon aikana kuvia lämpökameralla.
Kuvien ottohetkellä staattorin mitattu lämpötila oli n. 72 oC ja laakerin mitattu lämpötila
(menetelmällä 1) n. 49 oC.

LIITE 5. 75 kW lämpöjakauma (jatkoa)

LIITE 5. 75 kW lämpöjakauma (jatkoa)

