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Tämän diplomityön tavoite on tutkia Octopus-kiristekäärintäkoneen energiankulutusta ja 

selvittää kuinka paljon energiatehokkuutta voidaan parantaa nostoliikkeen ja 

pyöritysliikkeen hidastuksesta syntyvän energian hyödyntämisellä. Työn suorittamista 

varten käytiin läpi tarpeellista lähdemateriaalia ja suoritettiin mittaukset eräästä Octopus-

kiristekäärintäkonemallista ja käärintäohjelmasta. Kokonaisenergiamäärää arvioitiin myös 

teoreettisesti. 

 

Liikkeiden hidastuksesta syntyvän energian hyödyntämistapa on riippuvainen energian 

kokonaismäärästä ja liikkeiden yhtäaikaisuudesta. Kokonaisenergiamäärää voidaan 

tarkastella joko teoreettisesti tai mittaamalla. Liikkeiden yhtäaikaisuuden määrittää 

käärintäohjelma, jolloin kokonaisuutta parhaiten tukeva energian hyödyntämistapa voidaan 

selvittää, kun mallinnetaan kaikkien eri käärintäohjelmien profiilit. Tutkimuksessa 

keskityttiin esittämään vaihtoehtoisia energianhyödyntämistapoja yhden käärintäohjelman 

mittausten perusteella. 

 

Kiristekäärintäkoneen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa pienillä muutoksilla. 

Liikkeiden hidastusten tuottama kokonaisenergiamäärä on pieni, joten vaikka kaikki 

hidastuksen tuottama energia saadaan ohjattua energiavarastoon, ei sen hyödyntäminen 

normaali käyttöolosuhteissa ole taloudellisesti kannattavaa. Diplomityön perusteella 

voidaan sanoa, että Octopus-kiristekäärintäkoneen energiatehokkuutta pystytään 

parantamaan melko yksinkertaisilla muutoksilla, mutta kaikkea hidastuksissa syntyvää 

energiaa ei ole taloudellisesti järkevää hyödyntää. 
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The objective of this thesis is to investigate Octopus-wrapping machine energy consumption 

and unravel how much energy efficiency can be improved with utilizing lifting- and rotation 

movement braking energy when movements are slowed down. Necessary source material 

was reviewed, and measurements were made from single Octopus-wrapping machine and 

wrapping program. Total amount of energy was also theoretically estimated. 

 

The way in which the energy generated by the deceleration of the movements is utilized 

depends on the total amount of energy and the simultaneity of the movements. The total 

amount of energy can be solved either theoretically or by measuring. The simultaneity of the 

movements is determined by selected wrapping program, so that the most versatile way of 

utilizing the energy created by deceleration of the movements can be determined only after 

modelling the profile of all wrapping programs. This thesis concentrated on presenting 

alternative energy utilization methods based on measurements from a single wrapping 

program.  

 

The wrapping machine energy efficiency can be improved with relatively small changes, but 

even if all energy from deceleration of the movements could be utilized, the total amount of 

energy is very small, and utilization of the energy is not economically profitable under 

normal machine operation conditions. According to this thesis, it is possible to increase 

energy optimization of Octopus-wrapping machine with simple changes, but it is not 

economically sensible to utilize all the energy generated during decelerations. 
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SYMBOLI- JA LYHENNYSLUETTELO 

 

α Kulmakiihtyvyys [rad/s2] 

φ Kiertokulma [rad] 

η Hyötysuhde 

ω Kulmanopeus [rad/s] 

Δω Kulmanopeuden muutos [rad/s] 

Δt Ajan muutos [s] 

C Kapasitanssi, faradia [F] 

E Energia [J] 

f Taajuus [Hz] 

g Putoamiskiihtyvyys [m/s2] 

i Välityssuhde  

J Hitausmomentti [kgm2] 

m Massa [kg] 

n Lukumäärä 

P Teho [W] 

r Säde [m] 

T Vääntömomentti [Nm] 

t Aika [s] 

U Jännite [V] 

U1 Välipiirin nimellinen jännite [V] 

U2 Välipiirin suurin jännite [V] 

UAC,rms Vaihtojännitteen tehollisarvo [V] 

UDC Tasajännite [V] 

U/f Jännitteen suhde taajuuteen 

v Nopeus [m/s] 

W Kondensaattoriin varastoitunut energia [J] 

IE-luokitus (engl. International Efficiency) 

PI-säädin (engl. Proportional-Integral) 

PLC Ohjelmoitava logiikka (engl. Programmable Logic Controller) 

PWM Pulssinleveys modulaatio (engl. Pulse Width Modulation) 

IGBT Suuritehoinen bibolaaritransistori (engl. Insulated-Gate Gibolar Transistor)  
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1 JOHDANTO 

 

 

Diplomityö on tehty tukemaan Signode Finland Oy:n tuotekehitysprojektia 

kiristekäärintäkoneen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kiristekäärintäkone on yleinen 

teollisuuden laite, jonka tehtävänä on kääriä kuormalavalla olevat tuotteet toisiinsa ja itse 

kuormalavaan kiristekalvolla, jotta tuotteiden kuljettaminen ympäri maailman olisi 

mahdollista.  

 

1.1 Tausta 

 

Kehärakenteisen kiristekäärintäkoneen yleinen mekaaninen rakenne on pysynyt hyvin 

samanlaisena aina sen kehittämisestä lähtien. Vuosien saatossa asiakkaiden tarpeet ja 

nopeutuneet prosessit ovat kuitenkin muovanneet käärintäkonetta, mikä näkyy etenkin 

liikkeiden kasvaneena nopeutena. Teollisuudessa on myös nähtävillä kasvanut tietoisuus 

ympäristöstä ja sen kuormituksesta. Energiatehokkuuden parantamisella on mahdollista 

pienentää yksittäisen lavan käärimiseen käytettyä energiaa.  

 

Massan ja nopeuden lisääminen ovat kasvattaneet käyttöjä, jolloin myös 

kiristekäärintäkoneen energiankulutus on lisääntynyt. Kiristekäärintäkoneen nopeuden 

määrittää yleensä pakkauslinjalta vaadittava kapasiteetti. Tekniikan kehitys on 

mahdollistanut nopeammat prosessit, jolloin tehtaat ovat voineet kasvattaa kapasiteettiaan. 

Tämä on heijastunut myös käärintäkoneiden kehitykseen ja yleisenä trendinä onkin näkynyt 

suurikapasiteettisten koneiden kasvanut kysyntä.  

 

Liikenopeuden ja massan kasvaessa on kasvanut myös liikkeiden energia. Kun liikkuvaa 

kappaletta hidastetaan, tulee energian säilymisen lain mukaan ylimääräinen liike-energia 

muuttaa toisenlaiseen muotoon, jotta kappale hidastuu. Yksinkertainen ja tavallinen tapa on 

ohjata ylimääräinen energia jarruvastukseen, joka lämpenee, eli liike-energia muutetaan 

lämpöenergiaksi. Usein syntynyt lämpöenergia tulee poistaa teollisuuslaitoksesta, jolloin 

liike-energian muutos lämpöenergiaksi ei ole järkevää.  
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Teollisuuslaitteiden energiatehokkuuteen kiinnitetään nykyään enemmän huomioita kuin 

aikaisemmin. Tästä kertoo esimerkiksi tiukentuneet moottoreiden IE-luokitukset, joiden 

avulla pyritään parantamaan teollisuuden energiatehokkuutta. IE-luokituksilla pyritään 

kasvattamaan moottorin hyötysuhdetta, mutta nykyaikaisilla moottoriohjauksilla voidaan 

myös pienentää laitteen energiankulutusta mm. hyödyntämällä liikkeiden hidastuksesta 

syntyvää energiaa eri tavoin. 

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on tutkia kehärakenteisen kiristekäärintäkoneen liikkeiden hidastuksesta 

syntyvää energiaa ja pyrkiä parantamaan koneen energiatehokkuutta hyödyntämällä 

syntynyttä jarrutusenergiaa. Työn tuloksia hyödynnetään kiristekäärintäkoneen 

suunnittelussa ja käyttöjen valinnoissa. Tavoitteena on vastata seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

1. Kuinka paljon hyödynnettävää energiaa syntyy 

kiristekäärintäkoneen nosto- ja pyöritysliikkeen hidastuksessa? 

2. Miten syntynyttä jarrutusenergiaa saadaan hyödynnettyä 

tehokkaimmin? 

 

1.3 Rajaus ja menetelmät 

 

Energiatehokkuuden optimointi rajataan koskemaan vain kiristekäärintäkoneen suurimpia 

sähkökäyttöjä, jotka ovat nostoliikkeen moottori ja pyöritysliikkeen moottori. Suurimmista 

käytöistä on oletettavasti saatavilla suurimmat hyödyt, mutta työn tuloksia voidaan kuitenkin 

hyödyntää myös muiden käyttöjen optimoimisessa myöhäisemmässä vaiheessa, sekä 

tulevissa konemalleissa. 

 

Energiatehokkuutta pyritään parantamaan vain jarrutusenergiaa hyödyntämällä, jolloin 

liikkeiden ajoitusten analysointi ja ajoittaminen tai käyttöjen mitoitukset eivät kuulu tämän 

tutkimuksen piiriin, mutta tutkimuksessa syntyvää materiaalia voidaan hyödyntää myös 

käärintäohjelmien kehittämisessä. 
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Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuden tarkastelua, tutustutaan aiempaan 

materiaaliin ja esitetään teoreettinen tapa arvioida kokonaisenergiaa yhdessä konemallissa. 

Näistä lähteistä valitaan työn toteutukseen soveltuvimmat keinot ja laaditaan ehdotelma 

jarrutusenergian optimoimiseksi. Työssä käydään myös läpi muutama eri vaihtoehto 

energiatehokkuuden parantamiseksi. Taloudellinen perspektiivi otetaan tutkimuksessa myös 

huomioon, sillä loppujen lopuksi tulee myös arvioida, onko jarrutusenergian hyödyntäminen 

taloudellisesti kannattavaa.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Luvussa kaksi esitellään Octopus-kiristekäärintäkoneen toimintaperiaate ja tutustutaan 

tutkimuksen aiheen kannalta tärkeisiin kiristekäärintäkoneen ominaisuuksiin, kuten 

nopeuteen, massan muodostumiseen ja erilaisten käärintäohjelmien vaikutus 

hyödynnettävissä olevan energian muodostumiseen. 

 

Luvussa kolme tarkastellaan kiristekäärintäkoneen voimansiirtoa ja käydään läpi, miten 

taajuusmuuttajan ja oikosulkumoottorin yhdistelmää käytetään käärintäkoneiden liikkeiden 

aikaansaamiseen ja tarkastellaan teoreettisesti, miten oikosulkumoottori ja taajuusmuuttaja 

käyttäytyvät liikkeen hidastuksessa. 

 

Neljännessä luvussa kerrotaan, miten hyödynnettävissä oleva energiamäärä voidaan 

laskennallisesti määrittää. Myöhemmin kappaleessa mitataan hyödynnettävissä oleva 

energia vastaavasta käärintäkoneesta ja pohditaan mitkä tekijät vaikuttavat tuloksiin. 

 

Luvussa viisi esitellään tulokset ja pohditaan vaihtoehtoja jarrutusenergian hyödyntämiselle. 

Samalla tarkastellaan, onko energian hyödyntämisessä potentiaalia taloudellisessa mielessä. 

 

Luvussa kuusi nidotaan työn tulokset yhteen ja esitetään arvio soveltuvimmasta 

energiansäästökeinosta.  

 

Seitsemännessä luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto. 
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2 TUTKITTAVAN KOHTEEN ESITTELY 

 

 

Tutkimuskohteeksi valikoitui Octopus-kiristekäärintäkoneen jarrutusenergian 

hyödyntäminen, sillä energiatehokkuuden parantaminen on yleinen megatrendi myös 

teollisuudessa ja teollisuuden työkaluissa. Kehärakenteisessa kiristekäärintäkoneessa 

suurimmat sähköenergiaa kuluttavat liikkeet ovat nostoliike ja pyöritysliike, joten työssä 

keskitytään näiden liikkeiden jarrutusenergian optimointiin ja tutkitaan mahdollisuutta 

käyttää jarrutuksessa syntyvää energiaa mainittujen liikkeiden kiihdyttämiseen. 

 

Kiristekäärintäkone on automaattisen pakkauslinjan loppupäässä sijaitseva laite, jonka 

tehtävänä on sitoa kuormalavan päälle lavatut tuotteet toisiinsa ja kuormalavaan 

kiristekalvolla. Toinen päätarkoitus käärinnälle on tuotteen suojaus. Suuri osa teollisuuden 

tuotteista kuljetetaan kuormalavan päällä paikasta toiseen ja jotta kuormalavalla voidaan 

kuljettaa useampia tuotteita yhtäaikaisesti, on niiden kiinni sitominen tärkeää niin 

turvallisuuden kuin tehokkuudenkin kannalta. 

 

 

2.1 Signode Finland Oy 

 

Signode Finland Oy on suomalainen teollisuuden kiristekäärintäkoneita valmistava yritys, 

joka on tunnettu aiemmin nimellä Oy M. Haloila Ab. Yritys on osa Signode Industrial 

Group, LLC-yritystä, jonka omistaja on pullojen kruunukorkeista tunnettu Crown Holdings. 

Signode kuuluu Crown Holdingsin Transit packaging divisioonaan, johon kuuluu yli sata 

erilaisia pakkauskoneita -ja materiaaleja valmistavaa yritystä ympäri maailman. 

 

Signode Finland Oy on eräs maailman johtavista kehärakenteisten käärintäkoneiden 

valmistajista ja sen tunnetuin brändi on Octopus-käärintäkone. Octopus-käärintäkoneiden 

parissa työskentelee noin 160 ihmistä ympäri maailman. Yrityksen kotipaikassa ja tehtaalla 

Maskussa työskentelee 80 ihmistä. Signode Industrial Groupin myynti- ja huoltokonttoreita 

sijaitsee ympäri maailman. Yli yhdeksänkymmentä prosenttia Signode Finland Oy:n 

tuotannosta menee vientiin. 
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2.2 Octopus-kiristekäärintäkone 

 

Octopus on maailman ensimmäinen kehärakennetta hyödyntävä käärintäkone ja 

ensimmäinen Octopus-käärintäkone on valmistettu vuonna 1983 Mynämäessä. Myöhemmin 

tuotanto on siirretty Maskuun, josta käsin on toimitettu jo noin 7000 käärintäkonetta ympäri 

maailmaa. Suurin markkina alue on Euroopassa, mutta Octopus-käärintäkoneita toimitetaan 

vuosittain kaikille mantereille, pois lukien Etelämanner. 

 

Kuva 1 Octopus-kiristekäärintäkone. Kuvassa S-sarjan käärintäkone tavallisilla lisälaitteilla ja layoutilla. 

Koneen sisällä nähdään käärittävä tuote. 

 

Octopus-tuoteperhe koostuu neljästä erilaisesta mallisarjasta, C-, B-, S- ja T-mallisarjasta. 

C-sarjan koneet kuuluvat tuoteportfolion alkupäähän ja ovat ominaisuuksiltaan 

yksinkertaisia ja kapasiteetiltaan pieniä. B-mallisarjan koneet jakavat jo joitain 
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ominaisuuksia S- ja T-mallisarjan koneiden kanssa. Tavallisesti B-sarjan käärintäkoneen 

kapasiteetti on noin 60 lavaa tunnissa ja koneen runko on valmistettu alumiiniprofiilista. 

Usein asiakkaan näkökulmasta määrittävä tekijä on kapasiteetti, jolloin nopeammat koneet 

ovat arvokkaampia. S-sarjan koneet ovat kapasiteetiltaan B-sarjan koneita nopeampia, 

poikkeuksena suurille kuormalavoille tarkoitetut mallit. T-sarjan koneet ovat Octopus- 

tuoteperheen nopeimpia kiristekäärintäkoneita. Nopeimmille käärintäkoneille on yleensä 

tarve teollisuudessa, jossa yhdellä kuormalavalla on vähän tuotteita ja tuotantoprosessi on 

nopea. Juomateollisuus on hyvä esimerkki teollisuudenalasta, joissa vaaditaan laitteilta 

suurta kapasiteettia. 

 

Octopus-kiristekäärintäkoneet on jaettu mallisarjojen lisäksi vielä ohjausjärjestelmien 

mukaan kahteen eri platformiin. Siemens-platformin kiristekäärintäkoneiden ohjaus on 

toteutettu Siemensin PLC:llä (Programmable logic controller) ja Profinet-kenttäväylällä, 

kun taas Allen-Bradley-platformissa koneen loogisista toiminnoista vastaa Allen-Bradleyn 

PLC, jolloin kommunikointi on toteutettu Ethernet/IP-kenttäväylällä. Modulaarisuutta on 

pyritty jatkamaan ohjauspuolen lisäksi myös mekaanisella puolella valmistamalla valmis 

käärintäkone erilaisista moduuleista ja optioista. Optioiden aiheuttamat lisäykset on pyritty 

rajaamaan kenttäkomponentteihin ja kenttäväylän muuttumattomuuden eri platformien 

kiristekäärintäkoneissa mahdollistaa OctoBUS-aliväylä. 

 

Modulaarisuus on eräs Octopus-käärintäkoneen tunnusmaisimmista piirteistä. Runko ja 

käärintäyksikkö kalvonjakokelkkoineen muodostaa koneen ytimen, mutta näihin lisättävät 

modulaariset optiot muodostavat lopullisen kiristekäärintäkoneen. Konetta voidaan käyttää 

myös ilman optioita, mutta optioiden avulla käärintäkoneeseen saadaan lisättyä tuotteen 

käärintään vaikuttavia ominaisuuksia. Tästä voidaan käyttää esimerkkinä päällikalvo- 

optiota, joka mahdollistaa tuotteen suojaamisen myös sen päältä. Päällikalvon ja 

oikeanlaisen käärinnän avulla tuote saadaan käärittyä pölytiiviisti tai jopa vesitiiviiksi. 

Kuvassa 2 on esitelty käärintäyksikkö, jota liikutetaan vertikaalisesti rungon sisällä. Kuvan 

käärintäyksikköön on kiinnitetty kaksi kalvonjakokelkkaa, joten kyseessä on T-sarjan kone. 
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Kuva 2 Käärintäyksikkö, jota liikutellaan rungon sisällä. 

 

Lähes kaikkia moottoritoimisia lisälaitteita ohjataan Movimotilla. Movimot on 

sähkömoottorivalmistaja Sew-Eurodriven valmistama oikosulkumoottori, johon on 

integroitu taajuusmuuttaja (Sew-Eurodrive). Movimotin etu kaappitaajuusmuuttajaan 

nähden on se, että moottori ja taajuusmuuttaja ovat samaa pakettia. Tämä tarkoittaa sitä, että 

optioiden lisääminen aiheuttaa sähkökaappiin vain pieniä muutoksia. Movimotia voidaan 

ohjata taajuusmuuttajan tavoin portaattomasti, erilaisilla kiihdytys- ja hidastusajoilla, mutta 

varjopuolena sen dynaamiset ominaisuudet ja kuormitettavuus eivät aivan vastaa 

oikosulkumoottorin ja taajuusmuuttajan tavanomaisia yhdistelmiä. Movimotia käytetään 

tästä syystä Octopus-kiristekäärintäkoneissa yksinkertaisten ja hitaiden liikkeiden 

toteutukseen. 

 

Lähes kaikki optiot ovat saatavilla B-, S- ja T-sarjan käärintäkoneisiin, jolloin myös optiot 

sitovat konemalleissa käytettävää teknologiaa toisiinsa. Seuraavassa kappaleessa on esitelty 

tarkemmin tutkimuksen kohde, eli S-sarjan kiristekäärintäkone. 
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2.2.1 S- ja T-sarjan käärintäkoneet 

S- ja T-sarjan kiristekäärintäkoneet ovat rakenteeltaan keskenään samanlaiset, sillä 

erotuksella että T-sarjan koneissa on kaksi käärintäkelkkaa, jotka syöttävät kiristekalvoa 

käärittävään tuotteeseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään S-sarjan konemalliin, josta 

tutkimustulokset voidaan johtaa myös muihin S- ja T-sarjan koneisiin, sillä näiden käytöt 

ovat kokoa lukuun ottamatta samankaltaiset.  

Mallisarjojen runko koostuu neljästä jalasta ja on materiaaliltaan terästä. Rungon tehtävä on 

tukea ja liikuttaa sen sisällä vertikaalisesti liikkuvaa käärintäyksikköä, joka on esitelty 

edellisessä kappaleessa kuvassa 2. Käärintäyksikön kehämäisessä rakenteessa on kiinni 

kalvonjakokelkka, joka kiertää käärintäyksikköä. Kalvonjakokelkka esikiristää ja syöttää 

kiristekalvon tuotteeseen ja on kiristekäärintäkoneen tärkein yksittäinen osa. 

Kalvonjakokelkka on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3 Kalvonjakokelkka 

 

Esikiristys tarkoittaa kiristekalvon venyttämistä, jolloin kalvon palautuvaa ominaisuutta 

pystytään käyttämään hyväksi tuotteen tukemisessa. Esikiristyksen avulla on myös 

mahdollista hyödyntää kiristekalvo tehokkaalla tavalla, sillä venyttämällä kalvoa 

äärimmilleen, kuitenkin sille määriteltyjen arvojen puitteissa, yhdellä kalvometrillä on 
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mahdollista suojata useita metrejä tuotetta. Tavallisesti esikiristämällä yhdestä metristä 

kalvoa tehdään noin kaksi metriä esikiristettyä kalvoa. 

 

Signode Finland Oy valmistaa S- ja T-sarjan käärintäkoneita kolmella eri kehähalkaisijalla, 

koneiden mallien ollessa 1800, 2300 ja 2800. Kehän halkaisija määrittää sen kuinka suuri 

tuote voidaan käärintäkoneella kääriä. Teollisuudessa on kaksi yleistä kuormalavaa, joiden 

päällä käärittäviä tuotteita liikutellaan, EUR-lava ja FIN-lava. EUR-lavan koko on 

800 mm*1200 mm ja FIN-lavan 1000 mm*1200 mm. Kumpikin lavakoko mahtuu 1800-

sarjan käärintäkoneeseen, joka onkin yleisin käärintäkoneen koko. Yhteensä T-sarjassa on 

neljä käärintäkonemallia, 1850T, 2340T, 2835T ja T200. Viimeksi mainittu poikkeaa 

nimeämiseltään muista konemalleista, sillä T200 koneen kehähalkaisija on hieman pienempi 

kuin 1800-sarjassa ja nimellä viitataan koneen kapasiteettiin. 

 

Vaikka kehähalkaisija kasvaa, niin kehän pyörimisnopeus pysyy samana tai pienenee, sillä 

halkaisijan kasvaessa ja pyörimisnopeuden pysyessä muuttumattomana hitausmomentti 

kasvaa. Hitausmomentin kasvaminen aiheuttaa mekaniikalle rasituksia ja vaatii 

sähkökäytöiltä enemmän. Tavallisesti suurin pyörintänopeus ja tätä myötä kapasiteetti on 

pienikehäisessä koneessa, joskin suuren halkaisijan käärintäkoneessa hitausmomentti on 

vastaava kuin kapasiteetiltaan nopeimmissa koneissa. 

 

S- ja T-sarjan kiristekäärintäkoneissa käärintäyksikön liikkeet on toteutettu 

oikosulkumoottorin ja taajuusmuuttajan yhdistelmällä, kun C- ja B-sarjan koneissa kyseiset 

liikkeet on toteutettu Movimotilla. Taajuusmuuttajia ohjataan PLC:llä kenttäväylän 

välityksellä. Siemens-platformin käärintäkoneissa taajuusmuuttajat ovat Control 

Techniquesin C300 taajuusmuuttajia ja Allen-Bradley-platformissa Allen-Bradleyn 525 

taajuusmuuttajia. Tutkimuksessa on keskitytty Siemensin-platformin koneisiin, mutta 

tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää suoraan myös Allen-Bradley-platformin 

kiristekäärintäkoneissa, sillä liikuteltava massa ja nopeus on kummassakin platformissa 

sama. Kumpikin taajuusmuuttaja ohjaa jarrutusenergian jarruvastukseen, eikä niissä ole 

mahdollisuutta suoraan hyödyntää liikkeen hidastuksessa syntyvää energiaa. 

Taajuusmuuttajien hyötysuhteet ja välipiirien kapasitanssi ovat tässä tapauksessa 

suuruusluokaltaan samat eivätkä vaikuta tutkimuksen päätelmiin. 
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2.3 Lavan käärintä 

 

Kiristekäärintäkoneen tärkein tehtävä on kuormalavalla olevan tuotteen kääriminen, niin että 

tuote kestää kuljetuksen. Erilaisia tuotteita ja käärintätapoja on useita erilaisia, jolloin 

käärintäohjelman tulee olla muokattavissa tuotteelle sopivaksi. Erilaisilla käärintätavoilla 

tuote saadaan tuettua tai suojattua eri tavoin. Tukevia käärintöjä ovat esimerkiksi 

pantakäärintä ja tuplakäärintä, kun taas suojaavista voidaan esimerkkinä käyttää 

vedenpitävää käärintää tai pölytiivistä käärintää. 

 

Käärintätapoja erottaa toisistaan se missä järjestyksessä kalvo tuotteeseen viedään ja kuinka 

monella kalvokerroksella tuote suojataan. Eri käärintätavat muodostavat erilaisia tarpeita 

liikuttaa käärintäyksikköä ja käärintäyksikön liikkeillä on suora verrannollisuus käärinnässä 

kulutettavaan energiaan. Huomioitavaa on kuitenkin käärittäessä etenkin vertikaalisen 

liikkeen nopeuden suhde käärintäkalvon limitykseen. Limityksellä tarkoitetaan sitä, kuinka 

paljon kalvoa on perättäisillä käärintäkierroksilla päällekkäin, eli pyörimisnopeuden 

pysyessä vakiona, nostoliikkeen nopeudella voidaan säätää limitystä. T-sarjan koneessa 

vertikaalinen liike voi olla kaksi kertaa S-sarjan konetta nopeampi käärinnän aikana, sillä 

kiristekalvoa syötetään tuotteeseen kahdesta käärintäkelkasta. 

 

Käärintätavan ja kapasiteetin suhde on myös ilmeinen. Mitä vähemmän käärintäkierroksia 

yhteen tuotteeseen käytetään, sitä enemmän tuotteita ehditään käärimään. Kalvokierrosten 

määrän määrittää yleensä aina itse tuote tai tuotteen kuljetuksen vaatima tukevuus. Mitä 

epävakaampi ja painavampi tuote on, sen enemmän sitä tulee tukea, eli yleensä tarvitaan 

enemmän käärintäkierroksia tuotetta kohden. Kuvassa neljä, on esitetty roisketiiviin 

tuplakäärinnän periaatekuva. Käärintä on aloitettu ylhäältä, tuote on kääritty alas asti ja 

käärintä lopetetaan tuotteen yläreunaan. Ennen viimeisiä yläkierroksia lavan päälle vedetään 

päällikalvo, joka sidotaan tuotteeseen kiinni yläkierroksilla. Käärintä lopetetaan aina 

saumaukseen ja kalvon katkaisuun, jonka jälkeen tuote siirretään kuljettimilla ulos 

käärintäkoneesta. 
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Kuva 4 Tuplakäärinnän periaatekuva. Kiristekalvolla tuetaan ja suojataan tuote kuvan osoittamalla tavalla. 

 

Käärintäyksikkö ajetaan aina ennen käärintää ylös, odottamaan tulevaa lavaa. Kun lava on 

pysähtynyt keskelle konetta, käärintäyksikkö ajetaan käärinnän aloituspisteeseen, joka 

roisketiiviissä tuplakäärinnässä on tuotteen yläreuna. Tässä tapahtuu ensimmäinen 

vertikaalinen jarrutus. Kun tuotteen yläreuna on löydetty, aloitetaan itse käärintä. Käärinnän 

alussa käärintäyksikkö pysyy paikallaan, kunnes ohjelman määrittelemät yläkierrokset on 

saavutettu. Tämän jälkeen käärintäyksikköä ajetaan alas valitulla limityksellä, kunnes 

saavutaan alarajalle. Kuten mainittua, koneen pyörintänopeus ja limitys ovat verrannollisia, 

mutta tavallisesti 1845S koneessa 50 % kalvon limityksellä vertikaalinen nopeus on noin 

0,4 m/s. Tuotteen alaosaan kääritään yleensä erillisiä tukikierroksia, ennen kuin 

käärintäyksikköä aletaan taas roisketiiviissä tuplakäärinnässä nostamaan. Kun tuotteen 

yläreuna jälleen saavutetaan, pysäytetään pyöritysliike ja vedetään tuotteen päälle 

päällikalvo. Päällikalvon asettamisen jälkeen aloitetaan jälleen pyöritysliike ja kääritään 

viimeiset yläkierrokset ennen kalvon katkaisemista ja saumaamista. Saumauksen jälkeen 
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tehdään loppunosto, jolla saumausyksikkö vedetään pois käärintäkalvon alta ja tuote voidaan 

ajaa ulos koneesta. 

 

Roisketiiviissä tuplakäärinnässä energian generointihetkiä on vertikaaliselle liikkeelle kaksi, 

käärinnän aloitus eli tuotteen yläpinnan löytäminen ja alarajalle saapuminen. 

Horisontaalisella liikkeellä energian generointia voi tapahtua myös kahdessa käärinnän 

pisteessä, ennen päälliarkin asetusta ja käärinnän lopetuksessa. 

 

Kuvassa 5 on esitetty edellä kuvatun roisketiiviin tuplakäärinnän ajoprofiilin 

esimerkkikuvaus liikkeitä ohjaavan moottorin pyörimisnopeuden ja ajan suhteen. 

Kuvaajassa positiivisella puolella oleva käyrä kuvaa liikkeen olevan eteenpäin ja 

nostoliikkeessä ylöspäin. 

 

 
Kuva 5 Esimerkkikuvaus tuplakäärinnän ajoprofiilista. Ajoprofiilissa ei ole huomioitu päälliarkkia. Sininen 

käyrä kuvaa nostoliikkeen nopeutta ja suuntaa. Punainen käyrä kuvaa pyöritysliikkeen nopeutta ja suuntaa. 

 

Kuten kuvasta huomataan, kalvonjakokelkkaa pyöritetään lähes koko käärinnän ajan, jotta 

saavutetaan paras mahdollinen kapasiteetti. Kuvaajassa näkyvä pyöritysliikkeen pysähdys 

kuvaa saumausta. Jos käärintään lisätään päällikalvo, niin pyöritys pysäytetään toisen 

kerran.  
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3 VOIMANSIIRRON RAKENNE 

 

Octopus-kiristekäärintäkoneen liikkeet toteutetaan perinteisellä AC-moottorin ja 

taajuusmuuttajan yhdistelmällä. Valtaosa teollisuuden säädettävistä käytöistä on toteutettu 

vastaavasti, sillä yhdistelmä on yksinkertainen, säädettävä ja kestävä. Kuten tutkimuksen 

alussa rajattiin, tutkimus käsittelee vain nostoliikettä ja pyöritysliikettä. Kumpaakin 

toimintoa yhdistää se, että niitä operoidaan oikosulkumoottorin ja taajuusmuuttajan 

yhdistelmällä. Häkkikäämittyyn oikosulkumoottoriin on liitetty vaihde, jolla moottorin 

pyörimisnopeutta ja vääntöä saadaan sovitettua massoille sopivimmiksi. 

 

Kaikissa käärintäkonesarjoissa eri konemallien välillä käyttöjä ja taajuusmuuttajia on pyritty 

yhdenmukaistamaan mahdollisuuksien mukaan. Usein saman sarjan koneissa on käytössä 

samankokoiset moottorit ja taajuusmuuttajat. Konemallikohtainen optimointi on toteutettu 

mallisarjojen sisällä välityksen muutoksella. Vaihteen välityksen muutoksella moottorin 

nimellinen pyörintänopeus saadaan sovitettua kunkin kiristekäärintäkonemallin nopeuksiin 

sopiviksi. 

 

3.1 Taajuusmuuttaja 

 

Taajuusmuuttaja on yleinen teollisuuden säädettävissä sähkökäytöissä käytetty komponentti. 

Yhdellä jännitevälipiirillisellä taajuusmuuttajalla syötetään tavallisesti yhtä sähkömoottoria. 

Taajuusmuuttajan periaate on esitetty kuvassa 6, jossa sillä voidaan syöttää verkosta tehoa 

moottorille, mutta ei takaisin verkkoon, koska tasasuuntaava diodisilta mahdollistaa tehon 

virtauksen vain verkosta jännitevälipiiriin.   (Hietalahti, 2012) 

Yleensä taajuusmuuttaja rakentuu neljästä osakokonaisuudesta: tasasuuntaajasta, 

välipiiristä, vaihtotasasuuntaajasta ja ohjausyksiköstä. Eri osakokonaisuudet on esitetty 

kuvassa 6. 
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Kuva 6 Taajuusmuuttajan osakokonaisuudet (Vuorio, 2013) 

 

Suurin osa teollisuuden taajuusmuuttajista on suoraan kytkettävissä joko 50 Hz tai 60 Hz 

sähköverkkoon ja ensimmäisessä vaiheessa, kuvan vasemmassa reunassa verkkojännite 

tasasuunnataan yksinkertaisimmillaan diodisillalla. Jännite voidaan tasasuunnata myös 

aktiivisella, eli ohjatulla verkkosillalla, jolloin tasajännitteellä voidaan suoraan ohjata 

tasajännitemoottoria. Aktiivisella verkkosillalla saadaan myös muutettua tasasähkö 

halutuksi vaihtosähköksi, joten verkkoon syöttävät taajuusmuuttajat on varustettu 

aktiivisella verkkosillalla. (Hughes, Drury, 2019)   

 

Taajuusmuuttajan välipiirin jännitteen tulisi olla mahdollisimman tasaista, jolloin 

ylimääräiset piikit (rippeli) poistetaan tavallisesti kondensaattorilla, joka on esitetty kuvassa 

keskellä. Välipiirin jännite moduloidaan puolijohdetehokytkimillä haluttuun muotoon, eli 

tasajännitteestä muokataan haluttua vaihtojännitettä. Mitä suurempaa kytkentätaajuutta 

käytetään, sen puhtaamman muotoista vaihtojännitettä saadaan, mutta kytkentätaajuutta 

kasvatettaessa, kasvavat myös tehohäviöt. (Vuorio, 2013)  

 

 Yleisin ja edullisin tapa säätää taajuusmuuttajan lähtöjännitettä on PWM 

(Pulssinleveysmodulaatio), jolloin verkosta tasasuunnattu jännite voidaan muotoilla 

halutunlaiseen muotoon ja syöttää moottorille  (Hughes, Drury, 2019). 

Pulssinleveysmodulaatioon käytetään yleisesti IGBT-transistoreita (Insulated-Gate Gibolar 

Transistor). Transistoreiden kytkemistä ohjaa taajuusmuuttajan ohjausyksikkö, 

taajuusmuuttajan mittaamien arvojen perusteella.  (Hughes, Drury, 2019) 
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Kun taajuusmuuttajaan kytkettyä oikosulkumoottoria hidastetaan nopeammin kuin 

moottoriin kytkettyjen hitausmomenttien luonnollinen hidastuminen on, muuttuu 

oikosulkumoottori generaattoriksi. Oikosulkumoottorin generoima energia on poistettava 

myös taajuusmuuttajan välipiiristä. Tavallisissa, ei verkkoon syöttävissä, taajuusmuuttajissa 

generoitunut energia ohjataan jarruvastukseen jarruhakkurin avulle.  (Hietalahti, 2012) 

 

3.1.1 Skalaariohjaus 

Skalaariohjauksessa säätötapa perustuu taajuusmuuttajan lähtötaajuuden muuttamiseen, 

jonka seurauksena pyörimisnopeus muodostuu taajuuden ja kuormitusmomentin avulla. 

Skalaariohjaus on yksinkertaisin tapa muodostaa vaihtosähkökoneella vääntömomenttia. 

Lähtöjännite on riippuvainen lähtötaajuudesta, joten jännite kasvaa taajuutta nostettaessa 

lineaarisesti nimellisjännitteeseen asti, jonka jälkeen jännitteen arvo pysyy vakiona. 

Skalaariohjausta kutsutaan tästä syystä myös U/f-ohjaukseksi. Skalaariohjauksessa voi olla 

nopeuden ohjaukseen PI-säädin, nopeuden tarkempaan säätämiseen, mutta moottorin 

pyörimisnopeutta ei mitata, eikä vääntöä voida erikseen säätää.  (Pyrhönen, J & Hrabovcova 

& Semken, 2016) 

 

Eri taajuusmuuttaja valmistajilla on omia nimityksiä eri ohjaustavoille. Esimerkiksi Nidecin 

Control Techniques taajuusmuuttajissa skalaariohjausta kutsutaan Open-loop ohjaukseksi, 

jonka sisällä voidaan tehdä vielä erilaisia ohjaustapoja koskevia valintoja, kuten Open-loop 

vektoriohjaus, suora U/f-ohjaus tai neliöllinen U/f-ohjaus. Open-loop ohjauksella 

tarkoitetaan sitä, että taajuusmuuttajaan kytketystä moottorista ei saada takaisinkytkentää. 

 

Open-loop vektoriohjauksessa moottorille syötetty jännite on suoraan verrannollinen 

syöttötaajuuteen, paitsi matalalla nopeudella, jolloin taajuusmuuttaja käyttää moottorista 

syötettyjä parametrejä jännitteensäätöön pitääkseen moottorin vuon vakiona. Tällä 

ohjaustavalla saavutetaan suuri vääntö aina pienistä nopeuksista alkaen. Suorassa U/f-

ohjauksessa moottorille syötettävä jännite on myös suoraan verrannollinen syöttötaajuuteen, 

mutta pienellä nopeudella moottorille voidaan syöttää käyttäjän parametrillä määrittämä 

jännite tehostus. Tässä ohjaustavassa täysi vääntö saavutetaan noin neljästä hertsistä 

ylöspäin. Neliöllisessä U/f-ohjauksessa moottorille syötettävä jännite on nimensä mukaan 

neliöllisesti verrannollinen taajuuteen. Tämä ohjaus sopii neliölliselle kuormalle, eli 

pumpuille tai puhaltimille. (Nidec control techniques Ltd, Viitattu 7.4.2021) 
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Kuvassa 7 on esitetty skalaarisäädön- ja ohjauksen mallikytkentä. 

 

Kuva 7 Skalaarisäädon- ja ohjauksen malli. (ABB Oy, TTT-käsikirja 2000-07, luku 18.) 

 

Kuten kuvasta huomataan, ohjaus on melko yksinkertainen. Jos taajuusmuuttajassa ei ole 

skalaarisäädön lisäyksiä, eli takaisinkytkentää ja siihen perustuvaa vääntömomenttisäätöä, 

säädetään jännitettä taajuuden suhteen. Ylikuormituksen estolla estetään moottorin liiallinen 

kuormittaminen ja taajuusmuuttajaan asetettujen maksimiarvojen ylittäminen. Taajuus- tai 

jänniteohje syötetään modulaattorille, joka on tavallisesti pulssileveysmodulaattori. 

Modulaattorin kytkee välipiirin moottorinpuoleisia IGBT-transistoreita, joiden kautta 

moottorille syötetään haluttua jännitettä. (ABB, 2001)   

 

Takaisinkytkemätön skalaariohjauksen riskinä on kiihdyttää moottoria niin, että roottorin ja 

staattorin välinen jättämä ylittää kippausmomentin, eli roottori jää liikaa staattorin 

magneettikentästä ja moottori kippaa, toisin sanoen roottorille ei pystytä enää tuottamaan 

vääntöä ja sen ohjaus menetetään. Vastaava tilanne voi tapahtua myös moottoria 

hidastettaessa, joten moottorin ohjauksen nopeuden tulee olla verrannollinen mekaniikan 

nopeuteen. Suurin roottorin ja staattorinen välinen vaihekulma ennen kippausta on 

tavallisesti noin 45-astetta. (Pyrhönen, Hrabovcova, Semken, 2016) 
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3.1.2 Vektorisäätö 

Vektorisäätö on skalaarisäätöä kehittyneempi moottorinohjaustapa. Tavallisesti vektorisäätö 

vaatii aina takaisinkytkennän moottorin akselilta taajuusmuuttajaan, mutta eri 

taajuusmuuttajavalmistajat ovat kehittäneet omia vektorisäätötapoja myös ilman 

takaisinkytkentää. Vektorisäädön etuna on parempi momenttivaste ja tarkka nopeudensäätö. 

Perinteinen takaisinkytketty vektorisäätö on perusluonteeltaan vääntömomenttisäätöä, joka 

edellyttää taajuusmuuttajan moottorimallin käyttämistä. Vektorisäädössä kolmannen 

vaiheen virta lasketaan kahden muun vaiheen virran avulla ja mitatut vaihevirrat muutetaan 

kaksivaihetasoon kaksiakselimallin avulla. Moottorin staattorivirrat jaetaan pitkittäiseen ja 

poikittaiseen komponenttiin, josta poikittainen tuottaa moottorin vääntömomentin ja 

pitkittäinen kuvaa magnetointivirtaa. (Pyrhönen, Hrabovcova, Semken, 2016) 

 

Kuva 8 Vektorisäädön malli (Pyrhönen, Hrabovcova, Semken, 2016) 

 

Kuvassa 8 on esitetty vektorisäädön toteuttava taajuusmuuttaja malli. Kuten kuvasta 

huomataan, vektorisäätö on hieman skalaarisäätöä monimutkaisempi ja se sisältää 

moottorimallin, jossa moottorin laskettuja arvoja verrataan mitattuihin arvoihin. Moottorin 

nopeusohje muodostetaan U/f-ohjauksen sijaan vuo- ja momenttisäätönä, jolloin taajuuden 

lisäksi modulaattoriin syötetään myös käämivuon oloarvo. Skalaariohjauksesta poiketen, 

vektorisäädön modulaattori käyttää pulssinleveysmodulaation sijaan 

avaruusvektorimodulointia, jossa IGBT-transistorien kytkentäohjeet määräytyvät 
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esimerkiksi roottorikäämivuokoordinaatiston mukaan pyörivän vektorin perusteella. 

(Pyrhönen, Hrabovcova, Semken, 2016) 

 

3.1.3 Taajuusmuuttajan toiminta moottorijarrutuksessa 

Tavalliset vaihtosähköiset, pulssinleveysmodulaatiolla ohjatut taajuusmuuttajat 

tasasuuntaavat vaihtojännitteen tasajännitteeksi diodisillan tai ohjatun tyristorisillan avulla. 

Diodit ja tyristorit ovat kustannustehokkaita, mutta voivat siirtää tehoa vain yhteen suuntaan. 

Jos moottori kulutuksen sijaan tuottaa energiaa taajuusmuuttajaan, välipiirin jännite kasvaa 

ja aiheuttaa välipiirin ylijännitehäiriön. Monimutkaisimmissa verkkosiltakonfiguraatioissa 

käytetään tyristoreita tai transistoreita niin, että energiaa voidaan siirtää välipiirin 

kondensaattorista vaihtojänniteverkkoon. Tätä kutsutaan verkkoon syöttäväksi 

taajuusmuuttajaksi.  Kustannustehokkaampi ratkaisu on verkkoon syöttävän verkkosillan 

sijaan johtaa välipiiriin tuotettu energia jarruvastukseen ja muuntaa se jarruvastuksessa 

lämpöenergiaksi. 

(Rockwell Automation, Viitattu 9.3.2021) 

 

Jos välipiiriin ei kytketä jarruvastusta, tai verkkosilta ei ole verkkoon syöttävä, moottoria 

voidaan jarruttaa vain siten, että välipiiriin tuotettu energia ei ylitä taajuusmuuttajan ja 

moottorin häviöitä. Jarrutusta ohjataan tässä tapauksessa taajuusmuuttajan PI-säädöllä, joka 

pidentää hidastusaikaa niin pitkäksi, ettei välipiirin jännite kasva yli asetetun maksimi arvon. 

(Nidec control techniques Ltd, Viitattu 9.3.2021) 

 

Kiristekäärintäkoneen kapasiteettivaatimus asettaa jarrutukselle kuitenkin raja-arvoja, joten 

moottorin tuottamaa jarrutusenergiaa ei voida poistaa vain taajuusmuuttajan tehohäviöiden 

avulla, vaan nopea jarrutusaika ja tätä kautta lyhyessä ajassa tuotettu jarrutusenergia on 

poistettava jarruvastuksella. Jarruvastusten käyttäminen edellyttää jarruhakkurin 

käyttämistä jännitevälipiirissä, joka ohjaa vastukselle syötettävää tehoa (Hietalahti, 2012).  
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Kuva 9 Kuvaus taajuusmuuttajan jarruhakkurista (Rockwell Automation. Viitattu 9.3.2021) 

 

Jarruhakkuri havaitsee nousevan välipiirin jännitteen ja siirtää ylimääräisen energian 

jarruvastukseen. Hakkuri koostuu kolmesta merkittävästä tehoelektroniikan komponentista, 

hakkurin IGBT-transistorista, joka johtaessaan kytkee välipiirin jarruvastukseen ja 

olleessaan johtamattomassa tilassa, eristää välipiirin jarruvastuksesta. Tärkein hakkurin 

IGBT-transistorin arvoista on kollektorivirta, joka määrittää taajuusmuuttajaan kytkettävän 

jarruvastuksen minimiresistanssin. Toinen tärkeä hakkurin osa on hakkurin IGBT-

transistorin jännitteenohjaus, joka mittaa välipiirin jännitettä ja jännitteen noustessa yli 

asetetun, tai välipiirin maksimin, ohjaa hakkurin IGBT-transistoria johtamaan ylimääräisen 

energian jarruvastukseen. Kolmas hakkurin osa on jarruvastuksen kanssa rinnan kytketyt 

diodit, jotka poistavat turvallisesti piiriin kertyneen loisinduktanssin. (Rockwell 

Automation, Viitattu 9.3.2021). 
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Kuva 10 Taajuusmuuttajan välipiirin rakenne jarruhakkurilla (Papanikolaou, 2013) 

 

Välipiirin maksimijännitteen määrää tavallisesti sen tehoelektroniikan komponenttien 

jännitteenkesto. Eri taajuusmuuttajavalmistajat käyttävät eri tehoelektroniikan 

komponentteja, joten vaikka taajuusmuuttajat yleisesti ottaen toimivat samalla tavalla, on 

niissä usein sisäisiä eroavaisuuksia, jotka saattavat olla merkittäviä.  

 

Välipiirin energiavaraston kapasiteetti on tavallisesti hyvin pieni. Esimerkiksi Nidecin 

Control Techniques C300 sarjan 7,5 kW:n taajuusmuuttajassa välipiirin kapasitanssi on 440 

mikrofaradia. Energiavaraston koko asettaa välipiirin toimintanopeudelle tiukat 

vaatimukset, sillä taajuusmuuttajan sisäinen energiavarasto täyttyy huomattavan nopeasti, 

joten ylimääräinen energia on pystyttävä ohjaamaan ulkoiseen jarruvastukseen, tai verkkoon 

seuraavan yhtälön mukaan: 

𝑡 =  
𝐶∗𝑈22−𝑈12

2∗𝑃
 ,   (3.2) 

jossa C on välipiirin kapasitanssi, U1 on välipiiriin nimellinen jännite ja U2 on välipiirin 

suurin sallittu jännite. P kuvaa taajuusmuuttajaan syötettävää tehoa. (ABB Oy, TTT-

käsikirja 2000-07, luku 8.) 
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Aktiivisella verkkosillalla varustettu taajuusmuuttaja voi siirtää moottorista generoituneen 

tehon takaisin verkkoon. Tässä tapauksessa erillistä jarrukatkojaa ei tarvita. Verkkosiltana 

voidaan käyttää vastaavaa IGBT-transistoreilla toteutettua siltaa kuin moottorinohjauksessa. 

Ohjattava IGBT-silta on tavallista diodisiltaa kalliimpi, mutta välipiiriin syötetty energia 

saadaan syötettyä takaisin verkkoon, eikä sitä hukata lämpötehoksi, kuten jarrukatkojalla 

varustetussa taajuusmuuttajassa.  (Karhunen, 2006) 

 

Taajuusmuuttajia voidaan kytkeä yhteen myös verkkosillasta. Tässä tapauksessa 

taajuusmuuttajat jakavat DC-välipiirin, jolloin vain yksi taajuusmuuttaja on kytketty 

verkkoon, joko tavallisella tai aktiivisella verkkosillalla  (Karhunen, 2006). 

 

Välipiiristä yhteen kytketyt taajuusmuuttajat voivat joustavasti käyttää välipiiriin generoitua 

energiaa, joten jos koneen ohjauksessa on liikkeitä josta toisia kiihdytetään ja toisia 

jarrutetaan yhtäaikaisesti, saadaan välipiiriin syötetty energia käytettyä hyödyksi 

paikallisesti. Tässä tapauksessa vaaditaan kuitenkin joko jarruvastus tai aktiivinen 

verkkosilta, jotta esimerkiksi hätäpysäytyksen aiheuttaman käyttöjen yhtäaikaisen 

pysähtymisen energia saadaan turvallisesti poistettua välipiiristä. Eri 

taajuusmuuttajavalmistajilla voi olla myös rajoituksia yhteiseen välipiiriin kytkettyihin 

taajuusmuuttajiin liittyen.  

 

3.2 Oikosulkumoottori 

 

Oikosulkumoottori on yleisin teollisuudessa käytetty moottori. Teollisuusmoottorit ovat 

tavallisesti kolmivaiheisia ja niissä on häkkikäämitty roottori. Moottorit ovat lujatekoisia, 

luotettavia ja edullisia valmistaa. Teollisuudessa käytetyt moottorit ovat myös hyvin 

vakioituja, joten eri valmistajien moottorit ovat usein yhteensopivia. (Pyrhönen, J & 

Hrabovcova & Semken, 2016) 

 

Oikosulkumoottoria kutsutaan myös asynkroniseksi moottoriksi tai epätahtikoneeksi 

(asynchronous motor) siitä syystä, että sen staattorin magneettikenttä ja moottorin roottori 

eivät pyöri samassa tahdissa. Pyörintänopeuden eroa kutsutaan jättämäksi, joka on 

oikosulkumoottorin toiminnan kannalta tärkeä suure, mutta ongelmallinen käytöissä, joissa 

vaaditaan suurta dynaamista suorituskykyä, sillä se heikentää moottorin vastetta 
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vaiheittaisissa kuormitusvaihteluissa. Roottorin kuparihäviöt ovat myös suoraan 

verrannollisia jättämään ja jättämää voidaan pienentää pienentämällä roottorin resistanssia 

tai käyttämällä suurempaa vuontiheyttä ilmavälissä. (Puranen, 2006)  

 

Oikosulkumoottorin suurin haittapuoli on sen tehokerroin, sillä moottori magnetoidaan 

staattorista, eli staattorissa on oltava magnetointivirta, vaikka moottorissa ei ole kuormaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että induktiomoottorissa vaaditaan enemmän virtaa samaan 

vääntömäärään, kuin kestomagnetoidulla synkronimoottorilla. Tavallisessa teollisuuden 

nelinapaisessa oikosulkumoottorissa tehokerroin on noin 0.8–0.9, joskin tehokerroin voi olla 

pienitehoisissa moottoreissa selvästi pienempi. Tehokerroin määrittää suoraan 

oikosulkumoottorin magnetointi induktanssin. (Puranen, 2006) 

 

Taajuusmuuttajalla syötettäessä oikosulkumoottorin pyörintänopeutta voidaan vapaasti 

muuttaa syöttötaajuutta muuttamalla ja sen nopeus voidaan nostaa jopa moninkertaiseksi 

nimelliseen nopeuteensa nähden. Maksiminopeuden rajoittavana tekijänä toimiikin yleensä 

mekaaninen kestävyys, joskin väännön ja nopeuden suhde tulee kuitenkin 

oikosulkumoottorikäytöissä huomioida. Oikosulkukoneen momentti on vakiotaajuisessa 

järjestelmässä verrannollinen akselin jättämään, mutta taajuusmuuttajan syöttäessä 

oikosulkukoneen pyörintänopeutta pystytään vapaasti muuttamaan syöttötaajuuden 

muutoksella. (Hietalahti, 2012) 

 

Oikosulkumoottorissa tuuletin on usein kiinnitetty suoraan roottorin akseliin. Tämä rajoittaa 

moottorin käyttämistä täydellä virralla matalilla pyörimisnopeuksilla, sillä moottori ei 

kykene johtamaan häviöitä rakenteesta samalla tavalla kuin nimellisellä teholla käytettäessä. 

Oikosulkumoottoreihin on saatavilla myös roottorin pyörintänopeudesta riippumattomia 

tuulettimia, joiden avulla virran arvoa matalilla nopeuksilla voidaan kasvattaa.  (Hietalahti, 

2012) 

 

Oikosulkumoottorin ylikuormitettavuus saadaan selvitettyä moottorin kippimomentista, 

mutta taajuusmuuttajalla kippimomentti voidaan tuottaa halutulla nopeudella 

vakiovuoalueella operoitaessa. Kentänheikennysalueella vuon pienentäminen pienentää 

huippumomentin lisäksi nimellistä vääntöä, kippimomentin ollessa kuitenkin verrannollinen 

roottorin hajareaktanssista. Kun nopeutta kasvatetaan, hajareaktanssin arvo roottorissa 
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pienenee, jolloin huippumomentti pienenee nopeuden toisessa potenssissa. Nopeuden 

kasvaessa moninkertaiseksi nimelliseen nopeuteen nähden, huippumomentin puute rajoittaa 

moottorin kuormitettavuutta, Oikosulkumoottorin väännön puute suurilla nopeuksilla 

rajoittaa sen käyttöä sovelluksissa, jotka vaativat suuria pyörintänopeuksia. (Hietalahti, 

2012) 

  

Kuva 11 Oikosulkumoottorin halkileikkaus (Pyrhönen 2006) 

 

Kiristekäärintäkoneessa, etenkin nostokäytössä momentin säilyminen koko nopeusalueella 

on merkitsevää. Suurin momentti vaaditaan kiihdytyksessä, mutta nostoliikkeen välitys 

myös muuttuu moottorille epäedullisemmaksi ylöspäin liikuttaessa. Nostoliikettä 

operoidaan hihnoilla, jotka kelataan hihnapyörään. Hihnapyörän halkaisija kasvaa jokaisella 

akselin kierroksella hihnan paksuuden verran, jolloin nostoliikkeen välitys on suurempi 

käärintäyksikön ollessa korkealla. Momentin muutos ei kuitenkaan ole merkittävä ja 

nostoliike voidaan katsoa vakiomomenttisovellukseksi.  

 

Kuten kappaleessa 3.1 sivuttiin, oikosulkumoottorista muodostuu generaattori, jos 

jarrutettavat hitausmomentit pyörittävät moottorin akselia määritettyä nopeammin. 

Oikosulkumoottoria voidaan kuitenkin jarruttaa usealla eri tavalla. 
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3.2.1 Generoiva jarrutus 

Positiivisella jättämällä oikosulkumoottori toimii moottorina, joka kuluttaa energiaa ja 

negatiivisella jättämällä generaattorina, joka tuottaa energiaa. Moottoriin syntyy negatiivista 

jättämää, kun moottorin akseliin kytketyt hitausmomentit pyörittävät moottoria nopeammin 

kuin syöttötaajuus edellyttää. Toisin sanoen, mekaanista energiaa voidaan 

oikosulkumoottorin avulla muuttaa sähköenergiaksi. Siirtyminen generaattoripuolelle on 

joustavaa koska magnetointivirran tai muun virran suuntaa ei tarvitse kääntää. (ABB Oy, 

TTT-käsikirja 2000-07, luku 18.) 

 

Kuten kuvasta 12 huomataan, oikosulkumoottorin vääntökäyrä on generoivalla puolella 

lähes identtinen moottoripuolen vääntöön, mutta väännön suunta on eri. Väännön suunnan 

määrittävä tekijä onkin pyörimisnopeuden sijaan jättämä. Vääntö pyrkii aina saamaan 

moottorin synkronointinopeuteen, eli jättämän nollaksi. 

 

Kuva 12 Oikosulkumoottorin vääntökäyrä (Hughes, Drury, 2019) 

Jos roottori pyörii nopeammin kuin staattorin magneettikenttä, vääntö pyrkii hidastamaan 

roottoria, kun taas kiihdytysvaiheessa roottori pyörii staattorin magneettikenttää hitaammin, 

jolloin vääntö yrittää kiihdyttää roottoria. Kuvasta nähdään myös, että jättämän ollessa 

suurempi kuin 1, eli roottorin pyöriessä väärinpäin, vääntö pysyy positiivisena, eli kun 

mekaaninen kuorma poistetaan roottorilta, se ensin hidastuu, vaihtaa suuntaa ja lopulta 

kiihdyttää staattorin kentän suuntaan. (Hughes, Drury, 2019) 
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Negatiivisella jättämällä, moottorin pyöriessä samaan suuntaan kuin staattorin kenttä, mutta 

nopeammin, moottorin jättämä on negatiivinen, eli oikosulkumoottori tuottaa tehoa 

ohjaavaan laitteeseen niin kauan kuin mekaaninen kuorma pyörittää roottoria staattorin 

magneettikenttää nopeammin. Tässä tilassa oikosulkumoottori toimii samalla tavalla kuin 

induktiivinen generaattori, joita käytetään esimerkiksi tuulivoimaloissa. 

Induktiogeneraattorissa tulee kuitenkin huomioida se, että se ei toimi, jollei sitä ole kytketty 

syöttöön. Toisin sanoen oikosulkumoottori ei tuota sähköä, jos roottoria käännetään, mutta 

staattoria ei ole kytketty mihinkään. Toimiakseen oikosulkumoottori tarvitsee aina 

magnetointivirran, jolla saadaan aikaan roottorin ja staattorin välinen vuo ja joka 

mahdollistaa sähkövirran indusoitumisen roottorin ja staattorin välillä. Magnetointivirta 

tuotetaan tavallisesti syötöllä. (Hughes, Drury, 2019) 

 

3.2.2 Vastavuojarrutus 

Tarpeen vaatiessa oikosulkumoottoria voidaan jarruttaa myös hyvin nopeasti. Eräs tehokas 

tapa on vastavuojarrutus, jossa nimensä mukaisesti vuon suunta käännetään vastaiseksi. 

Roottori pyrkii pyörimään staattorin luoman magneettikentän suuntaan, joten kääntämällä 

staattorin magneettikenttä vastaiseksi, pyrkii roottori saavuttamaan staattorin 

magneettikentän mahdollisimman nopeasti.  

Kuvassa 13, pisteessä A moottori pyörii pienellä jättämällä. Pisteessä B staattorin 

magneettikenttä käännetään vaihtamalla vaihejärjestystä. Kuten aiemmin huomattiin, 

hidastaessaan moottorin vääntökäyrä on negatiivinen ja lähes peilikuva tavalliseen käyttöön 

nähden. Pisteessä C moottori on pysähtynyt ja jos moottoria ei irroteta syötöstä, tai 

vaihejärjestystä käännetä takaisin, alkaa moottori pyöriä vastakkaiseen suuntaan ja saavuttaa 

pisteessä D esitetyn tilan, joka on vastakkainen alkutilanteeseen nähden. 
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Kuva 13 Oikosulkumoottorin vääntö-nopeus -käyrä (Hughes, Drury, 2019) 

 

Vastavuojarrutus on erittäin tehokas tapa hidastaa oikosulkumoottoria. Esimerkiksi 1 kW 

oikosulkumoottori saadaan pysähtymään alle sekunnissa, mutta moottorikoon kasvaessa, 

kasvaa myös jarrutuksen aiheuttama virtapiikki, joka on suurempi kuin käynnistyksessä. 

Vastavuojarrutuksessa kaikki kineettinen energia ohjataan moottoriin lämmöksi, eikä 

syntynyttä energiaa saada hyödynnettyä. Moottorin suuren lämpenemisen vuoksi 

vastavuojarrutus ei sovellu moottorin pääsääntöiseksi jarrutustavaksi syklisessä käytössä. 

(Hughes, Drury, 2019) 

 

3.2.3 DC-jarrutus 

DC-jarrutus on yleisimmin käytetty sähköisenjarrutuksen muoto. Kun oikosulkumoottori 

pysäytetään, katkaistaan staattorin kolmivaihesyöttö ja staattoriin syötetään tasajännitettä. 

Tasajännite tuotetaan tavallisesti matalajännitteiseltä tasasuuntaajalta. Kuten aiemmin on 

käyty läpi, pyrkii roottori seuraamaan staattorin magneettikenttää ja kun staattorin vaiheiden 

väliin syötetään tasajännitettä, tuottaa se staattoriin kiinteän magneettikentän, joten roottorin 

ja staattorin väliin syntyy jarruttava magneettinen voima. Vastavuojarrutuksesta poiketen, 

roottorin pysähtyessä, se pysyy paikallaan, vaikka staattorilta ei poisteta tasajännitettä. Myös 

DC-jarrutuksessa kineettinen energia siirtyy moottoriin lämmöksi. (Hughes, Drury, 2019) 
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4 HYÖDYNNETTÄVISSÄ OLEVAN ENERGIAN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Tässä kappaleessa määritetään mistä käärintäkoneiden liikkeiden pysäytyksestä syntynyt 

energia muodostuu ja lopulta tarkastellaan teoreettisia arvoja mitattuihin arvoihin, sekä 

pohditaan mistä arvot syntyvät. Teoreettiset arvot on saatu moottorinmitoitus laskelmista. 

 

Hyödynnettävissä oleva liike-energia muodostuu käärintäyksikön ja kalvonjakokelkan 

massasta ja nopeuksista. Energiat voidaan jakaa kahteen, vertikaalisesti liikkeestä syntyvään 

ja horisontaalisesta liikkeestä syntyvään. Liikkeiden ohjaukset ovat samanlaiset, mutta 

täysin toisistaan erotetut. 

 

Kiristekäärintäkoneen kokonaisenergiaa on tutkittu muun muassa Tuomas Kivirannan 

insinöörityössä: Octopus-käärintäkoneiden energiankulutus. Insinöörityö on valmistunut 

vuonna 2019, eikä Octopus-käärintäkoneisiin ole tullut merkittäviä muutoksia, joten tulokset 

ovat tietyin rajaehdoin vertailukelpoisia. Rajaehtoja ovat koneen malli, optiot ja liikematkat, 

toisin sanoen massat, nopeus ja tuotteen koko. Insinöörityössä on keskitytty ennen kaikkea 

lavakohtaisen energianmäärittämiseen, jolloin insinöörityöstä saatuja tutkimustuloksia 

voidaan käyttää laskettaessa lavakohtaista energiansäästöä. Lavakohtainen 

energiansäästöpotentiaali on loppukäyttäjälle mielenkiintoinen tutkimuksen tuotos, sillä 

kiristekäärintäkoneen toiminta voi olla ympärivuorokautista ja käyttöaika useita vuosia, 

tavallisesti noin viisitoista vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä kiristekäärintäkoneella 

voidaan kääriä sen elinkaaren aikana miljoonia lavoja, jolloin pienestäkin lavakohtaisesta 

säästöstä tulee käärintäkoneen elinkaaren aikana merkittävä. 

 

4.1 Vertikaalinen liike-energia 

 

Kuten kappaleessa 2.3 kerrottiin, kiristekäärintäkoneen käärintäyksikkö, joka sisältää 

kalvonjakokelkan, liikkuu rungon sisällä vertikaalisesti ja sen massa muodostuu 

käärintäyksiköstä, kalvonjakokelkasta, käärintäkalvosta ja koneen optioista, kuten 

päällikalvolaitteesta. Käärintäyksikön massa ja liikenopeus muuttuvat konekohtaisesti. S- ja 

T-sarjan käärintäyksikössä eroa suurimman ja pienimmän massan välillä on noin 30 %.  
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Vertikaalisessa liikkeessä taajuusmuuttaja ohjaa vaihdemoottoria, joka on mekaanisesti 

yhdistetty nostoakseliin. Nostoakseliin on liitetty hihnapyörät, jotka kelaavat nostohihnojen 

avulla käärintäyksikköä ylös. Käärintäkoneessa on yksi nostoakseli ja kaksi nostohihnaa, 

jotka on liitetty käärintäyksikköön neljästä kulmasta. Nostoliike katsotaan tavallisesti 

vakiomomenttisovellukseksi, eli nostoliikkeen vaatima momentti ei muutu liikkeen aikana.  

 

Kuva 14 Nostoliikkeen havainnekuva (SEW) 

 

Kuvassa 14 on nostoliikkeen havainnekuva. Kiristekäärintäkoneen nostoliikkeessä hihnat 

kelataan hihnapyörään, joten hihnapyörän halkaisija kasvaa hieman, kun käärintäyksikköä 

nostetaan. Hihnapyörän halkaisijan kasvu aiheuttaa sen, että nostomoottorilta vaadittava 

momentti kasvaa, mitä ylempänä käärintäyksikkö on. Samalla kun hihnapyörän halkaisija 

kasvaa, kasvaa myös nostoliikkeen nopeus, jos nostomoottoria ajetaan vakio taajuudella. 

Nostoliikkeen nopeus pidetään kuitenkin vakiona korjaamalla välityksen muutos 

pudottamalla moottorin taajuusohjetta.  

Käärintäyksikkö liikkuu rungon sisällä vertikaalisesti johdemuovien avulla. Johdemuovien 

tehtävänä on estää käärintäyksikön kiilautuminen ja pienentää kitkaa, mutta samalla sallia 

pienet sivuttaisliikkeet. Johdemuoveista ei voida katsoa syntyvän kitkaa vertikaaliseen 

liikkeeseen sillä suurimman osan nostoa käärintäyksikkö liikkuu vapaasti rungon sisällä. 

 

Tärkeimpiä vaihdemoottorin arvoja ovat; teho, vääntö, nimellinen pyörimisnopeus ja välitys. 

Moottorikoon valintaan vaikuttaa hitausmomentti ja liikkeen kulmakiihtyvyys. Eroa S- ja T-

sarjassa suurimman ja pienimmän hitausmomentin välillä on noin 40 % ja suurin ja pienin 

nopeus eroavat toisistaan noin 0,5 m/s.  Erilaisia nostomoottoreita sarjoissa on yhteensä 

seitsemän kappaletta. Moottorit eroavat toisistaan teho- ja vääntöarvoilla. 
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Kapasiteettivaatimusten takia liikkeiden kiihdytys- ja hidastusajat ovat tärkeitä ja 

kasvattavat osaltaan vaadittuja moottorikokoja.  

  

Vertikaalisesti hyödynnettävään energiaan vaikuttaa liikkeen massa, nopeus ja aika jona 

hidastus tapahtuu. Energia saadaan laskettua, kun tiedetään vertikaaliseen liikkeeseen 

vaadittu staattinen ja dynaaminen vääntö. Staattinen vääntö hidastuvassa liikkeessä 

lasketaan yhtälöllä: 

𝑇staattinen,nosto =  
𝑚𝑔𝑟hihnapyörä∗ 𝜂vaihde

𝑖vaihde
    (4.1) 

 

Missä m on massa, g maan vetovoiman kiihtyvyys, rhihnapyörä hihnapyörän halkaisija, ηvaihde 

vaihteen hyötysuhde ja ivaihde vaihteen välitys. 

Staattinen vääntömomentti riittää kuorman paikallaan pitämiseen, nostamiseen tai 

laskemiseen vakionopeudella. Dynaaminen vääntömomentti vaaditaan liikkeen 

kiihdyttämiseen ja hidastamiseen.  

Pyörimisen liikeyhtälön mukaan vääntömomentti T on hitausmomentin J ja 

kulmakiihtyvyyden α tulo: 

𝑇 = 𝐽𝛼    (4.2) 

Dynaamisen vääntömomentin laskentaan tarvitaan nostoliikkeen hitausmomentti, 𝐽nostoliike  

ja kulmakiihtyvyys, jotka saadaan laskettua seuraavilla yhtälöillä, 

 

𝐽𝑛𝑜𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒 =  
𝑚𝑟

hihnapyörä2

𝑖vaihde
     (4.3)

  

Yhtälössä 𝑚 kuvaa massaa, 𝑟hihnapyörä2 hihnapyörän halkaisijaa ja 𝑖vaihde moottorin 

vaihteen välitystä. 

 

Vaihdemoottorin vaihteen hitausmomentti on ilmoitettu ja kuorman massakeskipiste on 

keskeinen, sillä käärintäyksikkö kulkee rungon sisällä ja sitä nostetaan jokaisesta kulmasta. 

Kokonaishitausmomentti voidaan laskea: 

𝐽kok =  𝐽 nostoliike + 𝐽vaihde  (4.4) 

 

Nostomoottorin kulmanopeus, 𝜔nosto saadaan laskettua, kun tiedetään hihnapyörän 

halkaisija, 𝑟hihnapyörä  nostomoottorin välitys,  𝑖vaihde  ja nostonopeus, 𝑣nosto: 
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𝜔nosto =  𝑣nosto ∗
𝑖vaihde

𝑟hihnapyörä
  (4.5) 

 

Tasaisessa kiihdytyksessä kulmakiihtyvyys, 𝛼nosto saadaan laskettua nostoliikkeen 

kulmanopeuden muutoksella, ∆𝜔nosto ja siihen kuluneen ajanmuutoksella, ∆𝑡: 

𝛼nosto =  
∆𝜔nosto

∆𝑡
   (4.6) 

 

Moottoriakselin dynaaminen vääntömomentti, 𝑇dynaaminen,nosto voidaan laskea 

nostoliikkeen kulmakiihtyvyyden ja inertian tulolla: 

𝑇dynaaminen,nosto = 𝛼nosto𝐽kok  (4.7) 

 

Moottorin akselilla vaikuttava kokonaisvääntömomentti on staattisen ja dynaamisen 

vääntömomentin summa: 

𝑇nosto,kok = 𝑇staattinen,nosto + 𝑇dynaaminen,nosto (4.8) 

 

Moottorin akseliteho saadaan laskettua moottorin väännön ja kulmanopeuden tulona: 

 

𝑃nosto = 𝜔nosto𝑇nosto,kok   (4.9) 

Moottorin akseliteho kuvastaa hidastuksesta syntynyttä energiaa, kun huomioidaan tehon 

yksikkö:   

𝑊 =
𝐽

𝑠
      (4.10) 

Vertikaalisen liike-energian kokonaisenergiamäärä saadaan, kun alas suuntautuvan liikkeen 

energiamäärä kerrotaan liikkeen kestolla: 

𝐸vertikaalinen= 𝑃nosto. 𝑡vertikaalinen  (4.11) 
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4.2 Horisontaalinen liike 

 

Käärintäkehän horisontaalinen liike saadaan aikaiseksi pyörittämällä vaihdemoottoriin 

yhdistettyä hihnapyörää. Hihnapyörän ympäri kulkee lattahihna, joka kiristetään 

käärintäkehään jousivoimalla. S- ja T-sarjassa on neljä erilaista pyöritysmoottoria ja 

nostomoottorin tapaan, eroavaisuudet ovat moottoritehossa ja välityksessä. Pyöritysliike on 

hitausmomentiltaan huomattavasti nostoliikettä vaativampi, sillä kehän halkaisija 

suurimmissa konetyypeissä on yli 2,8 m ja suurin massa pyörii kehän ulkoreunalla. Massan 

suuresta etäisyydestä keskipisteeseen, sekä kehänopeudesta syntyy pyöritysliikkeen inertia, 

joka on huomattavasti suurempi nostoliikkeen inertiaan nähden. Tämä aiheuttaa 

pyöritysliikkeen ohjaukselle omat haasteensa.  

Horisontaalisen liikkeen energia saadaan laskettua liike-energian yhtälöllä, kun selvitetään 

pyörivien massojen liikenopeudet ja etäisyydet keskipisteeseen. Jokaiselle massalle 

lasketaan oma inertia, jolloin pyöritysliikkeen kokonaisinertia saadaan laskettua inertioiden 

summana. Kehän pyörimiseen liittyviä komponentteja ovat kehä, kalvonjakokelkka, 

vastapaino, hihnan veto- ja tukipyörät, sekä kehää tukevat polyuretaanipyörät. Kunkin 

inertia voidaan laskea komponenttiin vaikuttavalla massalla ja massakeskipisteen etäisyyden 

säteellä:  

𝐽pyöritys =  ∑ (𝑚𝑖𝑟𝑖
2)𝑛

𝑖=1    (4.12) 

 

Inertian lisäksi pyörimisliikkeen energiaan vaikuttaa kulmanopeus, 𝜔𝑘𝑒ℎä, joka saadaan 

laskettua kehänpyörimisnopeudesta:  

𝜔kehä =  2𝜋 ∗ 𝑓kehä   (4.13) 

 

Kehään liittyvien muiden eri säteisten komponenttien kulmanopeudet voidaan laskea 

säteiden suhteella: 

𝜔hihnapyörä =  
𝑟kehä

𝑟hihnapyörä
∗ 𝜔kehä  (4.14) 

𝜔tukipyörä =  
𝑟kehä

𝑟tukipyörä
∗ 𝜔kehä  (4.15) 

𝜔pu.pyörä =  
𝑟kehä

𝑟pu.pyörä
∗ 𝜔kehä  (4.16) 

 

Pyöritysmoottorin ja sen vaihteen inertiat on määritetty moottorin dokumentaatiossa, joten 

moottorin ja vaihteen aiheuttamaan liike-energiaan tulee laskea niiden kulmanopeudet: 
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𝜔p.moottori = 2𝜋. 𝑓moottori   (4.17) 

𝜔p.vaihde = 2𝜋. 𝑓vaihde   (4.18) 

 

Liikkeiden inertioiden ja kulmanopeuksien ollessa selvillä, voidaan pyöritysliikkeiden liike-

energiat laskettua kiertoliikkeen pyörimisenergian yhtälöllä: 

𝐸k.pyöritys =  
1

2
. 𝐽pyöritys. 𝜔pyöritys2   (4.19) 

  𝐸vetopyörä =  
1

2
. 𝐽vetopyörä. 𝜔vetopyörä2  (4.20) 

𝐸tukipyörä =  
1

2
. 𝐽tukipyörä. 𝜔tukipyörä2  (4.21) 

𝐸pu.pyörä =  
1

2
. 𝐽pu.pyörä. 𝜔pu.pyörä2  (4.22) 

𝐸p.moottori =  
1

2
. 𝐽p.moottori. 𝜔p.moottori2  (4.23) 

𝐸p.vaihde =  
1

2
. 𝐽p.vaihde. 𝜔p.vaihde2  (4.24) 

 

Pyöritysliikkeen kokonaisenergia on siihen vaikuttavien komponenttien energioiden summa. 

Laskennassa tulee huomioida kunkin vaikuttavan komponentin lukumäärä: 

𝐸pyöritys = (𝐸k.pyöritys ∗ 𝑛k.pyöritys) + (𝐸vetopyörä ∗

𝑛vetopyörä) + (𝐸tukipyörä ∗ 𝑛tukipyörä) + (𝐸pu.pyörä ∗ 𝑛pu.pyörä) +

(𝐸p.moottori ∗ 𝑛p.moottori) + (𝐸p.vaihde ∗ 𝑛p.vaihde)  (4.25) 

 

Pyöritysliikettä vastustaa kehän tukipyörien aiheuttama vierintävastus. Vierintävastukseen 

häviävä energia saadaan laskettua, kun tiedetään millä voimalla kehää tulee vetää, jotta se 

ylläpitää vakionopeutta. Kehän pyöritystä vastustavan voiman on määritetty olevan 

𝑚𝑝.𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠, jolloin vastustavavoima, 𝐹𝑟, saadaan massan ja putoamiskiihtyvyyden tulona: 

𝐹r =  𝑚p.vastus ∗ 𝑔   (4.26) 

 

Kehän pyöritystä vastustava vääntö, 𝑇pyöritys, voidaan laskea voiman, 𝐹r, ja kehän 

tukipyörien, 𝑟k.tukipyörä, etäisyydestä kehän keskipisteeseen: 

𝑇pyöritys =  𝐹𝑟 ∗ 𝑟k.tukipyörä  (4.27) 
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Vierimisvastukseen häviävä työ, 𝑃kehähidastus, saadaan laskettua väännön, 𝑇pyöritys, ja 

kiertokulman, 𝜑kehä, tulona, eli seuraavaksi tulee laskea kuinka paljon kehä pyörähtää 

hidastuksen aikana. Laskentaa varten tulee selvittää kehän kulmakiihtyvyys: 

𝛼kehä =  
𝜔kehä

𝑡kehähidastus
   (4.28) 

 

Kulmakiihtyvyyden jälkeen kiertokulma voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä: 

𝜑kehä =  𝜑0 + 𝜔0 ∗ 𝑡 +
1

2
∗ 𝛼kehä ∗ 𝑡kehähidastus2 (4.29) 

 

Vierimisvastuksen aiheuttama kokonaisteho, 𝑃kehähidastus, saadaan laskettua kiertokulman 

ja kehän pyörimistä vastustavan väännön tulona: 

𝑃kehähidastus =  𝑇pyöritys ∗ 𝜑kehä  (4.30) 

 

Pyörimisliikkeen liike-energiaa vastustava energia, 𝐸vierintävastus, voidaan laskea jakamalla 

koko hidastuksen aikainen teho pysähtymiseen kuluneella aikana: 

𝐸vierintävastus =  
𝑃kehähidastus

𝑡kehähidastus
  (4.31) 

 

Kehän pyörimisen liike-energia, 𝐸kok.pyöritys, voidaan laskea positiivisten, 𝐸pyöritys, ja 

negatiivisten, 𝐸vierintävastus, energioiden summana: 

𝐸kok.pyöritys = 𝐸pyöritys − 𝐸vierintävastus  (4.32) 

 

Energia, 𝐸𝑘𝑜𝑘.𝑝𝑦ö𝑟𝑖𝑡𝑦𝑠, kuvaa kehän pyörityksen energiaa, jolloin taajuusmuuttajalle 

päätyvään energiaan vaikuttaa kehän pyörityksen komponenttien hyötysuhteet. 

Taajuusmuuttajan välipiiriin generoituvaan energiaan vaikuttaa, vaihteen-, moottorin- ja 

taajuusmuuttajan hyötysuhteet, jolloin kehän hidastuksen generoima energia on: 

𝐸pyöritystamu = 𝜂vaihde ∗ 𝜂moottori ∗ 𝜂tamu (4.33) 

 

Energian säilymislain mukaan, eristetyn systeemin energia voi muuttua muodosta toiseen, 

mutta se ei häviä, eikä sitä synny tyhjästä. Täten voidaan todeta, että pyöritysliikkeen liike-

energia selvittämällä ja huomioimalla syntyvät häviöt, saadaan selvitettyä suurin 

mahdollinen liikkeen hidastuksesta talteen kerättävä energia.  
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4.3 Mitattu jarrutusenergia 

 

Tässä kappaleessa käsitellään mitattua jarrutusenergiaa. Mittaus suoritettiin 

taajuusmuuttajan monitorointiin tarkoitetulla ohjelmalla, jolla saadaan tallennettua 

taajuusmuuttajan moottorille syöttäviä arvoja, sekä monitoroitua taajuusmuuttajan 

moottorista mittaamia arvoja. Mitatussa kiristekäärintäkoneessa on Control Techniquesin 

C300 taajuusmuuttajat ja käytettävä ohjelma oli CT scope. CT scopella voidaan seurata 

taajuusmuuttajasta valittuja parametreja reaaliaikaisesti ja se on tarkoitettu pääsääntöisesti 

diagnosointiin ja moottoriohjauksen säätöön. Ohjelmalla voidaan kuitenkin myös tallentaa 

seurattuja parametrejä ja raakadata saadaan vietyä Excel-tiedostoon, jossa raakadatasta 

pystytään muodostamaan paremmin havainnollistavia kuvaajia. 

 

Mitattavat parametrit olivat moottorille syötettävä teho, moottorin pyörimisnopeus, 

välipiirin jännite ja moottorin vääntöä tuottava virta. Moottorille syötettävä teho ilmoitetaan 

hetkellisenä tehona, joten kulutuksen selvittämiseksi tulee selvittää teho aikayksikköä 

kohden, joka saadaan ratkaisemalla tehokäyrän sisäinen pinta-ala. Pinta-ala saadaan 

selvitettyä joko integroimalla liikkeestä muodostunut funktio tutkittavalta aikaväliltä tai 

taulukko-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Mittaukset suoritettiin yhdestä käärintäohjelmasta, 

sekä käsiajoista. Käärintäohjelmassa mitattiin erikseen nostoliikkeen ja pyöritysliikkeen 

energia. Liikkeiden energiat mitattiin myös erikseen käsiajoilla, jotta erilaiset 

käärintäohjelmat voidaan tulevaisuudessa mallintaa teoreettisesti. Mitattava käärintä oli 

kymmenen kierroksen tuplakäärintä ja mittaukset suoritettiin 1845SU 

kiristekäärintäkoneeseen, jossa ei ollut lisälaitteita. Koneessa oli mittausten aikana paikalla 

sama kalvorulla. 1845SU käärintäkoneen kapasiteetti valitulla käärinnällä on noin 100 lavaa 

tunnissa, riippuen kuljetinnopeudesta. Mittaukset suoritettiin käärinnän aloituksesta 

käärinnän lopetukseen, eli todelliseen käärintäsykliin tulee lisätä käärinnän lopetuksen ja 

aloituksen väliin aika, joka kuluu käärityn lavan poistoon ja uuden lavan paikoittamiseen. 

Lavan paikoittaminen ei vaikuta mitattuihin akseleihin. 

 

Käärintöjen ja liikkeiden energiat määritettiin erikseen pelkälle positiiviselle, eli kuluttavalle 

jaksolle, pelkälle negatiiviselle, eli tuottavalle jaksolle ja kumulatiivisesti. Näin voidaan 

hyvin verrata nykyistä tilannetta, jossa tuotettua energiaa ei hyödynnetä, erilaisiin 

skenaarioihin ja pystytään paremmin määrittämään tehokas tapa energian hyödyntämiseen. 
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Kumulatiivinen energiankertymä havainnollistaa myös käärinnän kokonaisenergiamäärän 

muodostumisen. 

 

4.3.1 Nostoliike 

Nostoliikkeen, eli vertikaalisen liikkeen taajuusmuuttaja on teholtaan 7,5 kW ja 

taajuusmuuttajaan kytketty moottori 5,5 kW. Nostomoottori on kytketty tähteen ja sen 

napaluku on neljä, joten sen nimellinen pyörimisnopeus nimellisellä taajuudella, jättämä 

huomioiden on 1456 kierrosta minuutissa. Nostoliikettä seurataan absoluuttianturilla, mutta 

anturi on kytketty taajuusmuuttajan sijaan ohjaavaan logiikkaan, jolloin taajuusmuuttajan 

ohjaus on lähempänä avointa ohjausta kuin takaisinkytkettyä ohjausta. 

 

Nostoliikkeen profiili on esitetty kuvassa 15. Kuten kuvasta huomataan, moottoria ajetaan 

hetkittäin yli sen nimellisen nopeuden. Taajuusmuuttajan moottoriin syöttämä teho seuraa 

moottorin pyörimisnopeutta melko tarkasti ja liikkeen muutosnopeudet huomataan 

kuvaajista selvästi.  

 

 

Kuva 15 Nostoliikkeen profiili tuplakäärinnässä. Moottorin teho esitettynä punaisella ja moottorin 

pyörintänopeus sinisellä. 

Jokainen käärintä alkaa nostoliikkeen osalta generointivaiheella, sillä ennen jokaista 

käärintää, käärintäyksikkö sijaitsee tuotteen yläpuolella ja se tulee laskea määritettyyn 
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käärinnän aloituskorkeuteen. Aloituskierrokset kääritään käärintäyksikön ollessa paikallaan 

ja kun asetettu määrä yläkierroksia täyttyy, aletaan käärintäyksikköä laskemaan alas valitulla 

limityksellä. Tästä syntyy seuraava generoiva jakso. Jakson pituuteen vaikuttaa käärittävän 

tuotteen korkeus ja asetettu limitys, joka määrää liikkeen nopeuden. Alakierrokset kääritään 

jälleen käärintäyksikön ollessa paikallaan, ja niiden täyttyessä käärintäyksikköä aletaan 

nostamaan. Kun käärintäyksikkö saavuttaa lavan yläreunan, aloitetaan viimeiset 

yläkierrokset ja saumaus. Viimeinen kulutuspiikki syntyy, kun saumain nostetaan 

käärintäkalvon välistä ylös. Alhaalta liikkeelle lähdettäessä nostonopeutta rajoittaa 

pyörimisnopeus ja kalvon limitys. Viimeisessä nostoliikkeessä ei tarvitse huomioida muita 

liikkeitä, jolloin kuvaajasta huomataan, että käärintäyksikköä nostetaan suuremmalla teholla 

kapasiteetin maksimoimiseksi. Vertaamalla kuvan ajanjaksoja 0 s – 2 s ja 4 s – 8 s huomataan 

limityksen vaikutus liikkeen nopeuteen. Ensimmäisellä ajanjaksolla liikettä ajetaan 

maksiminopeudella ja jälkimmäisellä ajanjaksolla limityksen rajoittamalla nopeudella. 

  

Nostoliikkeen profiilista nähdään, että koko alaspäin suuntautuvan liikkeen aikana moottori 

on generoivalla puolella ja syöttää energiaa taajuusmuuttajan välipiiriin. Kuvaajassa 

havaittavat suuremmat piikit syntyvät liikkeiden nopeissa muutoksissa. 

Nostoliikkeen kuluttama energia saadaan laskemalla kuvassa 16 esitetty sininen pinta-ala. 
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Kuva 16 Nostoliikkeen energia tuplakäärinnässä. Energia esitetty sinisellä, kumulatiivinen kulutettu energia 

punaisella, kumulatiivinen kokonaisenergia violetilla ja kumulatiivinen generoitu energia keltaisella. 

Kuvassa 16 on esitetty nostoliikkeen energia, eli kuvaajan 15 moottorin teho integroituna, 

kumulatiivisesti kulutettu ja generoitu energia sekä kumulatiivinen liikkeen vaatima 

kokonaisenergiamäärä. Kuvaajasta käy ilmi, että kyseisen kiristekäärintäkoneen käärinnän 

nostoliike kuluttaa energiaa noin 13 kJ ja generoi energiaa noin 4 kJ. Generoidun energian 

määrä on prosentuaalisesti huomattava, mutta kokonaisuudessaan energiamäärät ovat pieniä, 

kuten moottoreiden kokoluokasta voi päätellä. Selkeät tuottavien vaiheiden ja kuluttavien 

vaiheiden energiamäärät on erikseen esitetty kuvaajassa.  

 

Kuvassa 17 on esitetty vertikaalisen liikkeen energiaprofiili käsiajolla ajettaessa. Kuten 

kuvaajasta huomataan, liikkeet on ajettu ylhäältä alas ja takaisin ylös. Käsiajot ajettiin koko 

liikematkalta, kun käärintä tavallisesti aloitetaan vain tarvittavan matkan päästä lavan 

yläpinnasta. Liikematka mitatussa koneessa on noin 2,9 m. Tästä johtuu käsiajon suurempi 

generoitu energiamäärä. Tuotettu ja kulutettu energiamäärä pysyy huomattavan tasaisena 

liikkeen ollessa tasaista. Piikit syntyvät kiihdytyksissä ja hidastuksissa, joten 

käsiajokuvaajista pystytään määrittämään eri korkuisten koneiden ja eri käärintäohjelmien 

energiaprofiili erottelemalla kiihdytyksen, staattisen vaiheen ja hidastuksen energia.  
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Kuva 17 Nostoliikkeen energia käsiajolla. Energia esitetty sinisellä, kumulatiivinen kulutettu energia 

punaisella ja kumulatiivinen generoitu energia vihreällä. 

Kuvaajasta nähdään myös, kuinka ensin hidastusramppi vaikuttaa tuotettuun energiaan 

suurempana piikkinä, joka liikkeen hidastuessa pienenee huomattavasti. Vastaava toistuu 

nostoliikkeen hidastuksessa, jolloin hidastusrampin aikana liike ei kuluta energiaa ja 

liikkeen hidastuessa energian kulutus on huomattavasti pienempi kuin nimellisellä 

nopeudella. 

 

4.3.2 Pyöritysliike 

Pyöritysliikkeen, eli horisontaalisen liikkeen taajuusmuuttaja on kooltaan 3 kW ja siihen 

kytketty moottori 2,2 kW. Kuva 18 havainnollistaa tuplakäärinnän pyöritysliikkeen profiilia 

ja moottorin ottotehoa. Kiihdytyksessä ja staattisessa vaiheessa tehokuvaaja on selkeä, mutta 

hidastuksen aikana teho vaihtelee huomattavasti. Tähän vaikuttaa osittain valittu 

hidastustapa ja osittain voiman välityksen tekijät. 
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Kuva 18 Pyöritysliikkeen profiili tuplakäärinnällä. Moottorin teho esitetty punaisella ja pyörintänopeus 

sinisellä. 

Kuvaajasta nähdään, miten pyöritysliikkeen kiihdytykseen vaadittu teho on huomattavasti 

suurempi kuin tasaisen pyörimisnopeuden ylläpitämisen vaatima teho. Liikkeen inertian 

suuruus ja ohjauksen yksinkertaisuus nähdään kiihdytyksen jälkeen, jolloin moottorin teho 

tippuu hetkellisesti nollaan, kunnes tasaantuu staattisen liikkeen ylläpitämiseen 

vaadittavaksi. Tasaisella nopeudella moottori ottaa hetkittäin noin yhden kilowatin tehon. 

Hidastuksessa huomataan kaksi porrasta, jotka syntyvät liikkeen kahdesta erillisestä 

hidastuksesta. Portaiden välissä on pieni jakso, jolloin moottori kuluttaa energiaa 

tuottamisen sijaan. Moottorin pyörimisnopeus hidastetaan ensin nimellisestä noin puoleen 

ja hetkenpäästä nopeus puolitetaan uudestaan. Moottoria hidastetaan nopeammin kuin 

liikkeen kitkavoimien aiheuttama hidastuminen mahdollistaisi, joten kummankin 

hidastuksen yhteydessä moottori toimii hetken tuottavalla puolella. Pyöritysliikkeen 

pysäytyksen jälkeen suoritetaan saumaus, jonka jälkeen kalvonjakokelkkaa ajetaan 

vastakkaiseen suuntaan, jotta uusi käärintä saadaan aloitettua kotiasemasta.  Pyöritysliikkeen 

hidastusjakson aikainen tehokäyrän epäsäännöllisyys selittyy osin pyörityshihnan 

kiristyksessä käytettävästä jousikuormasta ja osin liikkeen suuresta inertiasta. 
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Kuva 19 Pyöritysliikkeen energia tuplakäärinnällä. Energia esitetty sinisellä, kumulatiivinen kulutettu energia 

punaisella, kumulatiivinen kokonaisenergia violetilla ja kumulatiivinen generoitu energia vihreällä. 

Kuvassa 19 nähdään pyöritysliikkeen moottorille syötetty energia tuplakäärinnässä. 

Kiihdytyksen kesto on hieman yli kaksi sekuntia, jonka aikana kulutetaan lähes puolet 

käärinnän käyttämästä energiasta. Pyöritysliikkeen hidastuksessa synnyttämä energia on 

pieni suhteessa nostoliikkeen vastaavaan. Pyöritysliikettä tuetaan kyseisessä konemallissa 

kahdellatoista uretaanipyörällä, joiden aiheuttama vierintävastus hidastaa käärintäkehää jo 

itsessään. Tämä pienentää tuotettua energiaa, mutta vastaavasti kasvattaa kulutettua 

energiaa. Suurin ero nostoliikkeeseen syntyy putoamiskiihtyvyydestä, sillä vertikaalisessa 

liikkeessä putoamiskiihtyvyyden voittaminen näyttelee merkittävää roolia, varsinkin kitkan 

ollessa olematon. 

 

Kuten kumulatiivisesta kulutetusta energiakäyrästä huomataan, ei käärinnän lopun liikkeillä 

ole suurtakaan merkitystä käärinnän kuluttamaan energiaan. Kiihdytyksessä ja tasaisen 

nopeuden ylläpitäminen vie suurimman osan käärinnän kokonaisuudessaan kuluttamasta 

energiasta. Kyseisellä käärinnällä pyöritysliikkeessä kulutetun ja tuotetun energian 

prosentuaalinen ero on huomattavasti pienempi kuin nostoliikkeessä, sillä selkeitä 

tuottovaiheita ei ole kuin yksi.  
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Kuvassa 20 kuvataan pyöritysliikkeen energiaa käsiajolla. Kuten aikaisemmasta 

käärintäohjelman aikaisesta kuvaajasta, tästäkin huomataan selkeästi kiihdytysvaiheen ja 

staattisen vaiheen ero. 

 

Kuva 20 Pyöritysliikkeen energia käsiajolla. Energia esitetty sinisellä, kumulatiivinen kulutettu energia 

punaisella ja kumulatiivinen generoitu energia vihreällä. 

Staattisella nopeudella voidaan myös verrata kiristekalvon vaikutusta moottorin 

kuormitukseen ja sitä kautta tehoon. Pyöritysliikkeen staattinen osuus käsiajolla kestää noin 

2,5 sekuntia, jonka aikana energiaa on kulunut 2517 joulea. Kuvassa 19, pyöritysliikkeen 

energia tuplakäärinnällä, pyöritysliikkeen staattinen vaihe on kestänyt lähes kahdeksan 

sekuntia, jolloin tuon ajanjakson keskiarvotettu energiankulutus 2,5 sekunnin jaksolle on 

2660 joulea. Kiristekalvon ja määritetyn käärintäkireyden vaikutus voidaan siis todentaa 

kuvaajista. 

 

Kaikkiaan kuvaajat antavat selkeän kuvan mitä käärinnän aikana todellisuudessa tapahtuu ja 

miten moottoreiden pyörintänopeudet, liikkeiden massat ja liikenopeuden muutokset 

vaikuttavat käärinnän vaatimaan kokonaisenergiaan. Kokonaisuutena voidaan todeta, että 

liikkeiden yhteensä kuluttama energia on noin 30600 joulea ja mahdollinen 

hyödynnettävissä oleva energia on 6900 joulea. Hyödynnettävissä on noin 19 % 

käärintäyksikön nostoon ja käärintäkelkan pyöritykseen vaadittavasta 

kokonaisenergiamäärästä. 
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5 JARRUTUSENERGIAN OPTIMOINTI 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kappaleen neljä tuloksien hyödyntämistä 

kiristekäärintäkoneen käyttöjen optimoimiseen. Kappaleessa neljä määritettiin liikkeiden 

jarruttamisesta syntynyt energiamäärä ja tässä kappaleessa pyritään esittämään vaihtoehtoja 

energian tehokkaaseen hyödyntämiseen ja käydään läpi nykyisin käytössä olevien 

taajuusmuuttajien rajoituksia. Jarrutusenergiana on käytetty mitattuja arvoja. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa kävi ilmi, yhdessä käärinnässä kulutettavat ja tuotettavat 

energiamäärät ovat hyvin pieniä, mutta prosentuaalisesti hyödynnettävissä oleva energia on 

merkittävä. Yksi Joule, eli yksi Wattisekunti vastaa 0,0002778 wattituntia. Kuvassa 21 on 

esitetty kymmenen kierroksen tuplakäärinnän kulutettu- ja tuotettu energia prosentuaalisesti. 

Kyseinen käärintäkone ja käärintäohjelma, tavallisella 20 m/min kuljetinnopeudella ja 

referenssilavalla tarkoittaa noin 100 lavaa/tunti kapasiteettia. Kuvassa on esitetty myös 

kyseisen käärintäohjelman yhdessä vuodessa, kuluttama ja tuottama energia. Vuotuinen 

käyttö on arvioitu 8 tunnin vuorolla, 260 päivää vuodessa käytöllä. 

 

 

Kuva 21 Tuplakäärinnän nosto- ja pyöritysliikkeen energia vuosittaisessa käytössä. Punaisella esitetty 

pyöritysliikkeen kuluttama energia, tummansinisellä nostoliikkeen kuluttama energia, vaaleansinisellä 

generoitu kokonaisenergia, joka koostuu vihreällä esitetystä nostoliikkeen generoimasta energiasta ja 

violetista pyöritysliikkeen generoimasta energiasta. Energia on esitetty kilowattitunteina vuoden ajalta. 

Kuvaaja osoittaa tuotetun energian prosentuaalisen osuuden kokonaisenergiamäärästä. 
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Kuten kuvasta huomataan pyöritysliike kuluttaa enemmän energiaa kuin nostoliike, mutta 

tuottaa vastaavasti vähemmän energiaa. Kokonaisuutena tuotettava energiamäärä on noin 

19 % kokonaisuudesta. Pyöritysliikkeeseen käytetty energia on selvästi nostoon käytettyä 

energiaa suurempi, johtuen pyöritysliikkeen huomattavasti pidemmästä käyttöajasta. 

Toisaalta nostoliikkeen tuottama energia on suurempi kuin pyörityksen, mutta tämä selittyy 

pyöritysliikkeen ja nostoliikkeen ajoprofiileiden erotuksella, sekä putoamiskiihtyvyydellä. 

Nostoliike tuottaa energiaa alas ajettaessa, kun pyöritys kuluttaa energiaa kumpaakin 

suuntaan liikuttaessa ja tuottaa energiaa vain liikkeen hidastuksessa. 

 

5.1 Taajuusmuuttajien välipiirien yhdistäminen 

 

Tutkimussuunnitelman mukaan tässä tutkimuksessa ei analysoida liikkeiden ajoituksia ja 

ajoitusten muutoksien vaikutuksia jarrutusenergiaan. Liikkeiden ajoitukset näyttelevät 

kuitenkin merkittävää roolia määriteltäessä tehokkainta tapaa hyödyntää jarrutuksessa 

syntynyttä energiaa, joten liikkeiden yhtäaikaisuutta tulee sivuta tässä viitekehyksessä.  

 

Kappaleessa neljä määritettiin liikkeiden tuottama energia ja kappaleen 2.3 kuvasta 5 

nähdään, että mitattujen liikkeiden kiihdytykset ja jarrutukset osuvat osittain päällekkäin. 

Tuplakäärinnässä nostoliikkeen jarrutus ja pyöritysliikkeen kiihdytys osuvat samalla ajan 

hetkelle.  

 

Kuvassa 22 on esitetty nostoliike ja pyöritysliike samassa kuvaajassa. Moottorin 

pyörintänopeutta esittävä akseli on kuvaajan oikeassa reunassa ja vasen akseli on energia. 

Kuvaajasta huomataan miten tuotettu ja kulutettu energia kumoavat toisensa lähes kokonaan 

käärinnän alussa, kun nostoliikettä ajetaan alas ja pyöritystä kiihdytetään.  
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Kuva 22 Tuplakäärinnän yhdistetty energiankulutus. Vihreä kuvaaja esittää pyöritysliikkeen moottorin 

nopeutta, punainen nostoliikkeen moottorin nopeutta ja sininen pinta-ala näiden liikkeiden summattua 

energiaa. Energia on esitetty jouleina. 

Kuvasta huomataan myös, että merkittäviä tuottavia hetkiä on vain kaksi, josta kumpikin 

syntyvät pyöritysliikkeen hidastuksessa. Kuvaajassa ajanhetkellä 12 s kumpikin liike 

jarruttaa samanaikaisesti, mutta nostoliike jarruttaa ylöspäin suuntautuvasta liikkeestä, 

jolloin potentiaalienergia on suurempi kuin jarrutusenergia, eikä moottori siirry 

kulutusvaiheesta generointivaiheeseen. Kuvassa 22 kulutettu kokonaisenergiamäärä on noin 

23 kJ kun ilman yhdistystä energiamäärä on noin 31 kJ. 

 

Kun liikkeet esitetään samassa kuvaajassa ja ajatellaan että taajuusmuuttajat jakavat 

välipiirin, voidaan vertailla erikseen kytkettyjen taajuusmuuttajien ja välipiiristä 

yhdistettyjen taajuusmuuttajien kulutusta. Kuten kuvasta 23 huomataan, on mahdollinen 

yhden käärintäsyklin aikana talteen otettava energiamäärä kutistunut 19 prosentista 4:n 

prosenttiin. Suurin tekijä pienentyneelle tuotetulle energialle on nostoliikkeen energian lähes 

täydellinen hyödyntäminen pyöritysliikkeen kiihdytykseen. Kuten kuvasta 21, 

tuplakäärinnän energia vuosittaisessa käytössä, huomataan, nostoliikkeen tuottama energia 

on selvästi suurempi kuin pyörityksen. Välipiirit yhdistettynä pyöritysliike tuottaa lähes 

kaiken mahdolliseen energiavarastoon ohjattavan energian. 
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Kuva 23 Tuplakäärintä, välipiirit yhdessä. Yhdistetty, vuotuinen kulutus sinisellä pohjalla ja yhdistetty tuotettu 

punaisella. Energiat kilowattituntia vuodessa. Kuvaaja osoittaa nosto- ja pyöritysliikkeen vuodessa kuluttaman 

ja tuottaman energiamäärän, kun liikkeitä ohjaavien taajuusmuuttajien välipiirit on yhdistetty. Kuvaajan 

tarkoitus on osoittaa vuotuinen energiamäärä, joka tulisi ohjata energiavarastoon, jotta kaikki liikkeiden 

hidastuksesta syntynyt energia saadaan hyödynnettyä. 

Taajuusmuuttajien välipiirien yhdistäminen on energiatehokkuuden parantamisen kannalta 

lähes välttämätöntä, sillä muuten jarrutuksessa syntyvää energiaa ei saada hyödynnettyä 

kuin erillisten energiavarastojen avulla. Kahden erillisen energiavaraston käyttö ei ole 

järkevää, sillä kuten kuvia 21 ja 23 vertaamalla huomataan, välipiirien yhdistäminen 

pienentää huomattavasti kokonaisuudessa syntyvää jarrutusenergiaa, jolloin myös 

yksittäinen energiavarasto voi olla kapasiteetiltaan pienempi kuin kaksi erillistä. Samalla 

säästetään myös kustannuksissa.    

 

Välipiiristään yhdistetyt taajuusmuuttajat voivat jakaa myös yhteisen jarruvastuksen. 

Jarruvastus tulee mitoittaa, niin että se kestää suurimman yhtäaikaisen energian, eli 

kummankin liikkeen pysäytyksestä syntyneen energian. Kuten kuvaajista huomataan, niin 

suurin yhtäaikainen, toistuva jarrutusenergia on vain murto-osan suurimmasta mahdollisesta 

jarruvastukseen ohjattavasta energiamäärästä. Jarruvastuksen valinnassa on tärkeää 

kuormituksen yhtämittainen kesto ja sykliajat. Jarruvastus voidaan valita niin, että sen 

hetkellinen kapasiteetti kestää suuren piikin, joka syntyy liikkeiden yhtäaikaisesta 

pysäytyksestä, mutta normaalin käytön mukainen mitoitus voidaan tehdä ajoprofiilin 

mukaan. Tämä saattaa pienentää jarruvastuksen kokoa nykyisestä, sillä normaalin käytön 

1361,1; 96 %

52,5; 4 %

Tuplakäärintä, välipiirit yhdessä

Yhdistetty kulutettu [kWh] Yhdistetty tuotettu [kWh]
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mukainen suurin vastuksen kautta poistettava energiamäärä pienenee välipiirien 

yhdistämisellä. 

Kuten kuvasta 22 huomataan, yhtäaikaiset pysäytykset eivät ole osa normaalia toimintaa, 

jolloin harvoin toistuvat, esimerkiksi hätäseis toiminnosta johtuvat, yhtäaikaiset pysäytykset 

eivät kerrytä jarruvastuksen kumulatiivista lämpökuormaa, jolloin jarruvastusta kuormittava 

lämpökuorma syntyy tavallisella käytöllä yksittäisistä liikkeistä. Tämän perusteella 

kokonaisuuteen kytketyn jarruvastuksen kokoa ei tarvitsisi kasvattaa nykyisestä. 

 

 

Kuva 24 Välipiireistään yhdistettyjen taajuusmuuttajien havainnekuva. Suurempi taajuusmuuttaja on 

yhdistetty verkkoon ja tämä taajuusmuuttaja tulee mitoittaa niin, että se pystyy syöttämään myös toista 

taajuusmuuttajaa. 
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Octopus-kiristekäärintäkoneissa käytettävät Control Techniquesin C300 taajuusmuuttajat 

voidaan yhdistää välipiiristään, kunhan niiden väliin lisätään käyttöön sopiva sulake. Vain 

toinen taajuusmuuttaja voi olla kytkettynä syöttöön, jolloin tulee varmistaa, että verkosta 

syötön ottavan taajuusmuuttajan välipiiri kestää moottoreiden kuluttaman, yhdistetyn virran. 

Kuvassa 24 on esitetty esimerkkikuva välipiireistään yhdistetyistä taajuusmuuttajista. Kuten 

kuvasta huomataan suurempi, eli nostoliikkeen taajuusmuuttaja on kytketty syöttävään 

verkkoon, jolloin sen välipiirin on kestettävä hetkittäinen pyörityksen ja nostoliikkeen 

yhtäaikaisesta kiihdytyksestä syntyvä virta. Moottoreiden virtaa ei ole esitetty erillisellä 

kuvaajalla, mutta kuvasta 22 nähdään, että moottoreiden kiihdytysajanjaksot eivät 

tuplakäärinnässä osu päällekkäin, jolloin kummankin käytön piikkivirta ei osu samalle 

ajanjaksolle. 

 

Nykyisten taajuusmuuttajien välipiirin yhdistäminen onnistuu vain ulkoisella johdotuksella 

ja sulakkeella, mutta välipiirin yhdistäminen voidaan joillain taajuusmuuttajilla tai 

moottoriohjaimilla toteuttaa myös yhteisellä DC-kiskolla, jossa laitteessa käytettävien 

taajuusmuuttajien välipiirit yhdistetään sisäisesti, asentamalla taajuusmuuttajat vieriviereen. 

Tällöin yhteisen välipiirin käyttäminen ei vaadi ulkoista johdotusta tai ulkoisia sulakkeita ja 

kaapin layout-tila hyödynnetään tehokkaimmin. 

 

5.2 Energiavarasto 

 

Useisiin välipiirillisiin taajuusmuuttajiin on mahdollista yhdistää ulkoinen energiavarasto. 

Energiavarasto on tavallisesti kondensaattori, sillä kondensaattorin energian vastaanotto ja 

luovutuskyky on soveltuvampi suurten energiamäärien syklittäiseen lataukseen ja purkuun 

kuin akun. Kondensaattorit pystyvät varastoimaan energiaa tiheämpään kuin tavalliset 

litium-ion akut, kun taas akkujen kokonaiskapasiteetti on tavallisesti suurempi kuin 

kondensaattoreiden. 

 

Taajuusmuuttajaan yhdistetty kondensaattoripaketti toimii ikään kuin taajuusmuuttajan 

välipiirin laajennuksena. Generointivaiheessa kondensaattoripakkaa ladataan ja 

kulutusvaiheessa varastoitu energia käytetään. Kondensaattoripakan mitoituksessa tärkeitä 

arvoja on kapasiteetti, eli kuinka paljon energiaa pakkaan voidaan kokonaisuudessa 

varastoida ja kuinka paljon pakka voi ottaa vastaan hetkittäistä energiaa.  
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Kondensaattorin varautumisen energiamäärä voidaan laskea yhtälöllä: 

𝑊 =  
1

2
𝐶𝑈2   (5.1) 

, jossa W on teho, C kondensaattorin varaus ja U jännite. Kondensaattorin jännitealue on 

nimellisjännitteen ja maksimijännitteen erotus.  Jos kondensaattoripakka mitoitettaisiin vain 

kyseiseen konemalliin ja tuplakäärintään, tulisi se mitoittaa niin, että siihen voidaan 

varastoida 543 joulea. Tämä tarkoittaa sitä, että kondensaattorin tulisi olla kapasitanssiltaan 

noin 1,73 millifaradia, eli melko suuri. Vertailun vuoksi 7,5 kW taajuusmuuttajan välipiirin 

kapasitanssi on suuruusluokaltaan satoja mikrofaradeja, eli tarvittavan energiavaraston koko 

on kymmenkertainen taajuusmuuttajan välipiirin kapasitanssiin verrattuna. 

 

  

Kuva 25 Havainnekuva energiavaraston ja kahden taajuusmuuttajan välisestä kytkennästä. Energiavarasto 

toimii välipiirien yhteisenä laajennuksena ja on kummankin taajuusmuuttajan käytössä. 
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Kuvassa 25 on esitetty esimerkkikytkentä kahdelle Control Techniquesin C300 

taajuusmuuttajalle, Kochin energianhallintalaitteelle ja jarruvastukselle. Energiavarasto on 

yhdistetty suoraan kummankin taajuusmuuttajan välipiiriin, jolloin kumpikin 

taajuusmuuttaja voi ladata ja kuluttaa energiaa varastosta. Kochin energianhallintalaite 

kytketään kummankin taajuusmuuttajan välipiirin liittimiin ja se pystyy itse havaitsemaan 

välipiirin jännitetasosta, milloin energiaa tulee ottaa vastaan ja milloin luovuttaa. Kun 

energiavarasto on täyttynyt, jännitetaso jälleen nousee ja jarruhakkuri aloittaa toimintansa, 

ohjaten ylimäärisen energian jarruvastukseen. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, tippuu yhdestä käärinnästä talteen otettava energia 

huomattavasti jo välipiirien yhdistämisellä. Energiavaraston lisäämiseen ei ole 

tuplakäärinnän osalta merkittävää hyötyä, mutta energiavarasto tuo eri käärintäohjelmien 

välillä operoitaessa joustavuutta. Taloudellista perustetta energiavaraston lisäämiseen ei ole, 

sillä kyseinen komponentti maksaa yli tuhat euroa, ja kyseisellä koneella tuplakäärinnällä 

säästettävän energian vuosikustannus on alle kaksikymmentä euroa. Säästettävä energia on 

laskettu välipiirien yhdistämisen jälkeen. 

 

 

5.3 Energian syöttäminen takaisin sähköverkkoon 

 

Kuten edellä on jo sivuttu, niin energiavaraston lisäksi toinen tapa hyödyntää liikkeistä 

generoituvaa energiaa on syöttää ylimääräinen energia takaisin sähköverkkoon. 

Sähköverkkoon syöttäminen vaatii aina aktiivisen verkkosillan, jolla välipiirin tasasuunnattu 

jännite saadaan tahdistettua sähköverkon taajuuteen ja jännitteeseen sopivaksi. Aktiivinen 

verkkosilta on toteutettavissa suoraan joillain taajuusmuuttajilla tai erilaisilla 

taajuusmuuttajan välipiirin kytkettävillä moduuleilla. Nykyisissä taajuusmuuttajissa ei ole 

verkkoon syöttö mahdollisuutta, jolloin ainoa keino on käyttää erillistä verkkoon syöttävää 

moduulia.  
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Kuva 26 Havainnekuva kahdesta taajuusmuuttajasta ja verkkoon syöttävästä moduulista. Verkkomoduuli on 

käytännössä aktiivisella verkkosillalla varustettu tasasuuntaaja. 

  

Kuvassa 26 on havainnollistettu kahden, välipiireistään yhdistetyn, taajuusmuuttajan ja 

erillisen verkkomoduulin kytkentä. Control Tehcniquesin taajuusmuuttajiin on saatavilla 

esimerkiksi Revcon valmistama verkkomoduuli, joka on käytännössä aktiivisella 

verkkosillalla varustettu tasasuuntaaja. Erillinen verkkomoduuli on pienille 

taajuusmuuttajille kustannustehokas ratkaisu syöttää kaikki liikkeistä generoituva energia 

takaisin syöttävään verkkoon, sillä tällä kytkentätavalla yksittäinen taajuusmuuttaja ei 

tarvitse aktiivista verkkosiltaa.  

Verkkomoduuli kytketään taajuusmuuttajien välipiiriin ja se tunnistaa välipiirinjännitteestä 

tuleeko energiaa ottaa verkosta, vai syöttää verkkoon. Jarruvastus on valinnainen, sillä 

kaikki hidastukset ajetaan suoraan verkkoon. Jarruvastuksesta on hyötyä, jos yhteys 

verkkoon menetetään, esimerkiksi sähkökaton vuoksi. Sähköjen katkettua taajuusmuuttajat 

ajavat liikkeet alas parametrien määrittämällä tavalla, mutta ilman jarruvastusta liikkeitä ei 

saada pysähtymään tavallisella nopeudella, vaan pysähtymisaika on huomattavasti pidempi.  
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6 TULOSTEN ARVIOINTI 

 

Tutkimuksen aihe ja ajankohta sopii hyvin tähän hetkeen, jossa teollisuuden 

energiankulutusta pyritään tehostamaan monin tavoin ja esimerkiksi Euroopan unioni on 

määrännyt direktiivissä 2009/125/EY ja asetuksessa 2019/1781 rajoituksia 

oikosulkumoottoreihin. Samoin Signode Finlandin omistaja, Crown Holdings Inc. On 

julkaissut oman Twentyby30-ohjelman, jolla se pyrkii pienentämään omistamiensa yritysten 

ilmastojalanjälkeä. Ohjelmaan liittyy myös erillisiä paikallisia hankkeita valmistettavien 

laitteiden ympäristöystävällisyyteen liittyen.  

 

Kiristekäärintäkoneessa tavallisten kokoluokkien moottoreiden IE-luokat tiukentuivat 

viimeksi vuoden 2021 kesäkuussa, jolloin astui voimaan komission asetus 2019/1781. 

Asetuksessa määrätään 0,75–1000 kW kokoluokan moottoreiden täyttämään IE3-luokan 

hyötysuhdetason. Oikosulkumoottorin hyötysuhteen parannuksella tarkoitetaan sen 

häviöiden pienentämistä, jolloin moottorin ominaisuuksia joudutaan muovaamaan. 

Moottoreiden häviöt voidaan jakaa rautahäviöihin ja virtalämpöhäviöihin. Rautahäviöitä 

voidaan pienentää käyttämällä moottorin staattorissa ja roottorissa parempia sähkölevyjä, 

jotka nostavat moottorin hintaa. Virtalämpöhäviöitä pystytään parantamaan kasvattamalla 

staattorin ja roottorin käämityksen poikkipinta-alaa, jolloin myös roottorin resistanssi 

pienenee. Pienentynyt resistanssi aiheuttaa suuremman käynnistysvirran, mutta parantaa 

moottorin hyötysuhdetta nimellisellä kuormalla. Kiristekäärintäkoneen ajoprofiilista 

huomataan, että liikkeet ovat hyvin syklisiä, jolloin moottoreiden kasvanut käynnistysvirta 

ei suoranaisesti paranna käärintäkoneen energiankulutusta.  

Komission asetuksessa onkin poikkeus jaksottaiskäyttöön leimatulle moottoreille, jolla 

sallitaan pienempi IE-luokitus 80 % tai alle käyville moottoreille. Eri IE-luokkien moottorit 

ovat rakenteeltaan kuitenkin erilaiset, jolloin on luonnollista, että moottorivalmistajat 

yhdenmukaistavat valikoimaansa, aiheuttaen sen, että pienemmän IE-luokan moottoreita on 

vaikea käyttää sarjavalmisteisissa koneissa niiden kasvaneen hinnan ja heikentyneen 

saatavuuden vuoksi.  

Kiristekäärintäkoneen energiatehokkuus ei siis parane suoraan moottoreiden IE-luokituksia 

parantamalla, vaan energiatehokkuuden parantamiseksi tulee tehdä myös muita toimia. 
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Tavallinen käärintäkone on varustettu yli kymmenellä erilaisella käärintäohjelmalla ja tässä 

tutkimuksessa on perehdytty yhden käärintäohjelman liikkeisiin ja jarrutusenergiaan. Kuten 

aiempien kappaleiden kuvista 5 ja 22 havaitaan, nostoliikkeen lasku ja pyöritysliikkeen 

hidastus ovat kriittiset energian hyödyntämistavalle. Nosto- ja pyöritysliikkeiden 

yhtäaikaisuudet eroavat eri käärintäohjelmissa, joten yksioikoista ratkaisua jarrutusenergian 

hyödyntämiseen tutkimus ei anna. Kaikissa käärintäohjelmissa toistuu kuitenkin 

energiankulutuksen kannalta määrittävimmät syklit, eli kummankin liikkeen kiihdytys ja 

hidastus. Tehokkaimman käärintäohjelmakohtaisen energiansäästötavan määrittää näiden 

liikkeiden ajoitukset toisiinsa nähden. 

 

Energiamäärät, joita liikkeiden hidastusten kautta on mahdollista hyödyntää, ovat täysin 

verrannollisia massaan, nopeuteen ja käärintäprofiiliin. Massaan ja nopeuteen vaikuttaa 

käärintäkonetyyppi ja valitut optiot, kun taas käärintäprofiiliin valittu käärintäohjelma. 

Energiamäärät voivatkin heitellä merkittävästi konemalliston laitojen välillä, jolloin 

energiantalteenotto on luonnollisesti kannattavampaa malliston suurimmissa ja 

nopeimmissa koneissa. Energiavarastojen merkittävän kustannuksen vuoksi näidenkin 

konemallien välillä tulee pohtia energiavaraston konekohtaista mitoittamista, sillä 

suuremmalla energiavarastolla on aina myös suurempi kulu, jolloin takaisinmaksuaika 

kasvaa entisestään. Nykyiseen konemallistoon valittujen käyttöjen tyyppi rajoittaa myös 

jarrutuksessa syntyvän energian hyödyntämiseen, sillä esimerkiksi B-sarjassa käytettävistä 

Movimot-malleista jarrutusenergiaa haastavampi hyödyntää niiden hajautetun asennuksen 

vuoksi.  Nopeimmissa koneissa, eli S- ja T-sarjassa energiankulutuksen kannalta merkittävät 

liikkeet, eli nosto- ja pyöritysliike on toteutettu taajuusmuuttajan ja oikosulkumoottorin 

yhdistelmällä, jolloin jarrutusenergian hyödyntäminen eri tavoin on mahdollista. 

 

Energiamäärän teoreettisessa määrittämisessä havaittiin, että kaikkia käärintäkoneen 

energiankulutukseen vaikuttavia suureita ei ole erikseen mitattu nykyisestä mallisarjasta. 

Tärkeitä suureita, kuten tarkkoja massoja, vierintävastuksia tai kitkakertoimia on vain 

arvioitu tai tarkasteltu suunnittelumalleista, jolloin energiamäärän teoreettinen 

määrittäminen tarkasti on mahdotonta. Energiamääriä pystytään kuitenkin arvioimaan myös 

teoreettisesti kappaleessa 4 esitetyillä yhtälöillä. 

Eri käärintäohjelmien vaikutuksesta koneen kapasiteettiin on olemassa laskureita, mutta 

yksioikoista kuvaajaa eri käärintäohjelmien toiminnasta ei ole, joten ennen kuin muiden 
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käärintäohjelmien energiankulutusta voidaan mallintaa teoreettisesti, tulee kyseiset kuvaajat 

luoda. Mittauksen ollessa verraten suoraviivaista ja vähätöistä, on olemassa olevasta 

koneesta suoraviivaisempaa mitata energia, kuin määrittää hyödynnettävissä oleva energia 

teoreettisesti. 

 

Liikkeiden hidastuksesta syntyvä energiamäärä ja liikkeiden yhtäaikaisuus määrittää 

tehokkaimman tavan hyödyntää syntynyt energia. 

Jarrutusenergian hyödyntämiseen on lähtökohtaisesti kolme eri tapaa. Hyödyntää syntynyt 

energia suoraan toisella käytöllä, varastoida syntynyt energia uudelleen käytettäväksi tai 

näiden yhdistelmä. Varastointitapa voi olla joko erillinen energiavarasto tai verkko. Alla on 

esitetty eri vaihtoehdot; 

- Välipiiristään yhdistetyt taajuusmuuttajat ilman energiavarastoa 

- Välipiiristään yhdistetyt taajuusmuuttajat energiavarastolla 

- Erilliset taajuusmuuttajat omilla energiavarastoilla 

- Aktiivisella verkkosillalla varustetut erilliset taajuusmuuttajat 

- Yhteiseen aktiiviseen verkkosiltaan kytketyt erilliset taajuusmuuttajat. 

 

Jos energiaa tuottava ja sitä kuluttava liike osuu samalle ajanjaksolle, on välipiireistään 

yhdistetyt taajuusmuuttajat ilman energiavarastoa selvästi kustannustehokkain vaihtoehto, 

sillä tuotettu energia saadaan käytettyä suoraan kuluttavan käytön hyödyksi. Negatiivinen 

puoli on se, että osa tuotetusta energiasta joudutaan ohjaamaan jarruvastukseen. 

Jarruvastukseen ohjattavan energian kasvaessa, esimerkiksi liikkeiden eriaikaisuuden tai 

energiamäärän erisuuruuden vuoksi, välipiireistä yhdistettyihin taajuusmuuttajiin voidaan 

lisätä yhteinen energiavarasto. Tällöin, energiavaraston koosta riippuen, on mahdollista 

saada kaikki tuotettu energiamäärä talteen.  

 

Kaikki tuotettu energiamäärä on myös mahdollista hyödyntää liikekohtaisesti, jolloin 

kumpaankin taajuusmuuttajaan tulee yhdistää joko oma energiavarasto tai aktiivinen 

verkkosilta. Erillisten komponenttien hyöty on liikkeiden totaalinen erottaminen, jolloin 

varaston mitoittamiseen vaikuttaa vain yksi liike.  

Tutkittaessa tuplakäärinnän energiaprofiilia voidaan todeta, että eri liikkeiden tuottavien ja 

kuluttavien jaksojen osuessa päällekkäin, on järkevintä yhdistää taajuusmuuttajat yhteiseen 

DC-kiskoon. Yhteisestä DC-kiskosta ylimääräinen tuotettu energia voidaan ohjata joko 
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yhteiseen energiavarastoon tai suoraan syöttävään verkkoon. Verkkoon syöttäminen voi 

tapahtua toisen taajuusmuuttajan aktiivisen verkkosillan kautta, tai erillisen kumpaankin 

taajuusmuuttajaan yhdistetyn verkkomoduulin kautta.  

 

Eri energiansäästövaihtoehtoja tarkasteltaessa ja verrattaessa tuplakäärinnän energiakäyriin, 

voidaan todeta välipiireistä yhdistettyjen taajuusmuuttajien sopivan hyvin 

käyttötarkoitukseen. Energiavaraston liittäminen välipiireistään yhdistettyihin 

taajuusmuuttajiin on mahdollista, mutta kuten kuvasta 27 huomataan, on energiavaraston 

tuoma lisähyöty marginaalinen.  

 

 

Kuva 27 Nosto- ja pyöritysliikkeen energiankulutus jouleina. Kuvassa on verrattu liikkeiden kuluttamaa 

kokonaisenergiamäärää eri energiansäästötavoilla. Palkit kuvaavat yhdessä tuplakäärinnässä käytettyä 

energiaa eri energiansäästötavoilla.  

Tuplakäärinnässä hyvä energiansäästötapa on taajuusmuuttajien välipiirien yhdistäminen. 

Toinen potentiaalinen käärintä, jossa saadaan suuri hyöty pelkästään välipiirit yhdistämällä, 

on ylhäältä aloitettu käärintä, sillä kaikki alasajon tuottama energia saadaan hyödynnettyä 

pyörityksessä. Toisen ääripään esimerkki on käärintä, joka aloitetaan alhaalta. Tällöin kaikki 

energia, joka tuotetaan kehää alas ajettaessa, ennen käärinnän varsinaista aloitusta, joudutaan 

varastoimaan, jotta energia on mahdollista hyödyntää käärinnän aikana. 
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Pienillä muutoksilla kiristekäärintäkoneen liikkeiden ohjauksiin, olisi mahdollista pienentää 

tarvittavien komponenttien määrää ja saavuttaa energiansäästö. Käytettäessä yhteiseen DC-

kiskoon kytkettyjä taajuusmuuttajia, jakavat ne automaattisesti saman välipiirin ja näin ollen 

voidaan saavuttaa noin 15 % käärintäkohtainen energiansäästö. Kytkentätavan muutoksella 

säästetään myös yksi jarruvastus ja etukoje. Yhteiseen DC-kiskoon kytketyt 

taajuusmuuttajat ovat kustannuksiltaan suuremmat kuin nykyiset, mutta komponenttimäärän 

väheneminen pienentää kustannuseroa ja säästää myös layout tilaa. 

 

Vain kustannukset huomioiden energiansäästö ei ole kannattavaa komponenttien suuren 

kustannuksen ja säästettävän energian pienuuden vuoksi. Energiansäästöä ei voida 

kuitenkaan nähdä vain puhtaasti taloudellisena intressinä, vaan huomioon tulee ottaa myös 

kestävän kehityksen ajatusmalli. Onkin hyvin todennäköistä, että ainakin tulevissa 

kiristekäärintäkonemalleissa energiankulutus näyttelee suurempaa osaa kuin nykyisissä 

käärintäkoneissa, jolloin tutkimuksessa esitettyjä vaihtoehtoja voidaan tarjota ainakin 

optioksi vihreitä arvoja arvostaville asiakkaille. Asiakkaan suuntaan jarruvastukseen 

syötettävän energian pienentäminen tuo myös lisähyötyä siitä, että syntynyttä hukkalämpöä 

ei tarvitse poistaa. Tämä tilanne korostuu etenkin pakkasvarastoissa, tai todella lämpimissä 

olosuhteissa.  

 

Käärintäohjelmakohtaista säästettyä energiamäärää voidaan tarkastella vertaamalla 

käärintäohjelmakohtaisia mittauksia vuonna 2019 tehtyyn Tuomas Kivirannan 

insinöörityöhön. Kymmenen kierroksen tuplakäärinnän energiankulutus on mitattu 

vastaavalla käärintäkoneella ja referenssilavalla olevan noin 13,3 Wh. Nosto- ja 

pyöritysliikkeen osuus kokonaisuudesta on noin 31 kJ, eli 8,5 Wh. Jos kaikki nosto- ja 

pyöritysliikkeen tuottama energia otetaan talteen, liikkeet kuluttavat energiaa noin 24 kJ, eli 

6,5 Wh. Käärintäkohtaista energiamäärää voidaan siis kymmenen kierroksen 

tuplakäärinnällä pudottaa 2 Wh, jos kaikki nosto- ja pyöritysliikkeiden jarrutuksesta 

syntynyt energia saadaan hyödynnettyä. Kokonaisuudessaan 1845SU käärintäkoneen 

kymmenen kierroksen tuplakäärintään kulutettua energiaa voidaan pudottaa parhaimmillaan 

noin 15 %. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kehärakenteisen kiristekäärintäkoneen liikkeiden 

hidastuksessa syntynyttä energiamäärää ja pyrkiä parantamaan laitteen energiatehokkuutta 

hyödyntämällä syntynyttä jarrutusenergiaa. Työ jakautui kahteen osaan, teoreettiseen osaan 

ja mittaukseen. Teoria osan tarkoitus oli tukea mittausta ja havainnollistaa teoreettisesti 

mistä erillisistä komponenteista liikkeen hidastuksen energia syntyy. Energian 

muodostumisen liikeyhtälöt on esitetty kappaleissa 4.1 ja 4.2. Mittaustulokset on esitetty 

kappaleessa 4.3. Mittaustuloksia käytettiin arvioitaessa tehokkainta tapaa hyödyntää 

syntynyt hidastusenergia, sillä kaikkia teoreettisia arvoja ei kiristekäärintäkoneesta ole 

saatavilla. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat kuinka paljon energiaa 1845SU kiristekäärintäkoneen 

tuplakäärinnän pääliikkeet, eli nostoliike ja pyöritysliike, kuluttavat kokonaisuudessaan ja 

kuinka paljon näiden liikkeiden kuluttamasta kokonaisenergiamäärästä on hyödynnettävissä. 

Tulokset kertovat myös käärinnän kahden pääliikkeen ajoituksista toisiinsa nähden, jolloin 

voidaan verrata eri tapoja hyödyntää liikkeiden hidastuksesta syntyvää energiaa ja arvioida 

mitä energian kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatii.  

 

Tutkimuksessa keskityttiin vain yhden käärintäkonemallin ja käärintäohjelman 

energiaprofiiliin. Kokonaisuutta varten tulisi analysoida kaikki konemallit ja tavalliset 

käärintäohjelmat. Vasta kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen voidaan tehdä koko 

kiristekäärintäkonemallistoa parhaiten palveleva päätös jarrutusenergian 

hyödyntämistavasta. Tutkimus osoitti kiristekäärintäkoneissa olevan 

energiansäästöpotentiaalia, mutta myös sen kuinka suuri vaikutus liikkeiden ajoituksella, eli 

käärintätavalla on tehokkaaseen energiansäästötapaan. 
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