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Tämä kandidaatin työ on kirjallisuustutkielma, joka perustuu kesätöistä saatuun kokemukseen paperikoneen sähkö- ja 

automaatiokunnossapidosta. Tässä työssä käsitellään paperikoneen vaihtosähkökäyttöjen säädön periaatteita ja 

tutustutaan sähkökäyttöjen kokopanoon.  

 

Kesätöissä jouduin monesti moottorisähkökäytön vika- ja häiriötilanteeseen, jossa ratkaisu täytyi löytää nopeasti 

tuotanto katkosten ehkäisemiseksi. Tämän takia hyvä sähkökäytön tuntemus edesauttoi vika- ja häiriö tilanteen 

purkua ilman ylimääräisiä katkoksia. 

 

Paperikoneen sähkökäytöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden käyttösovellusten mukaan, niitä ovat erilliskäyttö, 

ryhmäkäyttö ja linjakäyttö. Paperikone jaetaan erilaisiin käyttöryhmiin siten, että märänpään käyttöryhmään kuuluu 

viira-, puristin- ja kuivatusryhmä. Kuivanpään käyttöryhmään kuuluu päällystys, kalanteri- ja rullainryhmä. Viira- ja 

kuivatusryhmässä pääosa käyttöjen voimansiirrosta tapahtuu kudosten välityksellä telalta toiselle. Puristimella voima 

siirtyy myös lisäksi nippien välityksellä. 

 

Paperikoneen sähkökäyttöjä voidaan nimetä omaksi järjestelmäksi, joka on ympäristöön rajattu, mutta joka on 

vuorovaikutuksessa ympäristövaikutuksen kanssa. Kun järjestelmä on jollain tavattu rajattu, vaikuttaa siihen ulkoiset 

syyt: heräte, sisään meno, input ja näiden seuraamukset: vaste, ulostulo ja output. Oikosulku on teollisuudessa yleisin 

käytetty moottorityyppi ja sitä voidaan hallita erilaisilla säätömenetelmillä, kuten skalaari-, vektorisäätö sekä DTC eli 

Direct Torque Control. DTC -tekniikka perustuu Takahashin ja Noguchin esittämään uudenlaiseen 

oikosulkumoottorin säätömallin, sekä Depenbrockin esittämään Direkte Selbst Regelung -teoriaan. Laitevalmistajat 

ovat tutkineet jo vuodesta 1988 alkaen tekniikka ja tuoneet markkinoilla useita erilaisia taajuusmuuttajamalleja. 

 

Paperikoneen linjakäyttöjen säätämisessä on otettava huomioon useampia häiriötekijöitä kuten, akselin värähtely, 

paperirata värähtely, ratakitkat, laakerikitkat, paperin ominaisuuksien vaihtelut sekä kireyden mittaushäiriöt. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

ACS 600 Taajuusmuuttajatuoteperhe, johon kuuluvat erilliskäyttö (ACS 600 

SingleDrive) ja linjakäyttö (ACS 600 MultiDrive) 

ACU Auxiliary Control Unit, apuohjausyksikkö 

ASIC Application Specific Integrated Circuit, on mikropiiri, joka on suunniteltu yhden 

tuote valmistajan tarpeisiin 

DSP Digital Signal Processor, Digitaalinen signaaliprosessori 

DSU Diode Supply Section, diodisyöttöyksikkö 

DTC Direct Torque Control, suora momentinsäätö 

Filter Unit Cabinet, tila, johon suodinyksikkö sijoitetaan  

ICU Incoming Unit Cabinet, tila, johon sisäänmenoyksikkö sijoitetaan 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor, eristettyhilainen bipolaaritransistori 

PWM Pulse-Width Modulation, pulssinleveysmodulaatio 

TSU Thyristor Supply Unit, tyristorisyöttöyksikkö 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on esitellä paperikoneen sähkökäyttöjen perusteita, sekä 

tyypillisiä säätömenetelmiä, joita käytetään vaihtosähkömoottoreiden säädössä. Työn 

inspiraation sain kesätöissä saatuun oppiin paperikoneen sähkökäyttöjen 

kunnossapidosta, sekä niiden säädöstä. Kesätöissä jouduin monesti 

moottorisähkökäytön vika- ja häiriötilanteeseen, jossa ratkaisu täytyi löytää nopeasti 

tuotanto katkosten ehkäisemiseksi. Tämän takia hyvä sähkökäytön tuntemus edesauttoi 

vika- ja häiriö tilanteen purkua ilman ylimääräisiä katkoksia. Tässä työssä käsitellään 

ACS 600 Multidriven kokoonpanoa, koska tämä oli yksi yleisimmistä linjakäytöistä 

kesätöissäni ja jouduin useasti pohtimaan ja tutkimaan mikä aiheuttaa häiriön. Olin 

myös mukana optimoimassa Sym-Sizer -nipin eli paperinpäällystysnipin, jossa nippiä 

ajettaessa päällystyspinnoite koskee paperinpintaan luoden paperiin märkävaihtelua. 

Tähän juuri on suunniteltu erilaisille paperilaaduille ns. märkäpotkut, joilla moottorin 

nopeutta kasvatetaan tunnetun määrän verran, ettei tulisi katkoa. Paperin 

ominaisuuksien tunteminen antoi tietoa siitä, miten paperi käyttäytyy, kun sitä 

kastellaan.  

Työssäni kerron luvussa 2 hieman paperikoneiden historiaa ja milloin paperikoneet 

rantautuivat Suomeen, sekä käyn läpi paperikoneen osat. Luvussa 3 perehdytään 

vaihtosähkökäyttöjen rakenteeseen ja käydään läpi esimerkkinä ABB ACS 600 

Multidriven kokoonpano, sekä tutustutaan tasa- ja vaihtosuuntaja topologioihin. 

Luvussa 4 käydään PID-säätimen perusteita läpi. Näitä säätimiä käytetään yleisesti 

prosessiteollisuudessa, myös sähkökäyttöjen säädön optimoimisessa, kuten sähkökäytön 

nopeussäädin on toteutettu PID-säätimellä. Luvussa 5 on esitelty vaihtosähkökäytön eri 

säätömenetelmät, vektori- ja skalaarisäätö sekä DTC. Viimeisessä luvussa mietitään eri 

mittaus- ja rakennehäiriötekijöitä, jotka täytyvät ottaa säädössä huomioon.  
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2 PAPERIKONEET JA PAPERI 

Paperi keksittiin Kiinassa noin 2000 vuotta sitten ja sieltä levisi 600-luvulla Aasiaan ja 

Japaniin. Eurooppaan paperinvalmistustaito tuli 1100-luvulla, ja Suomeen noin 1600-

luvun lopussa. Alkuaikoina kiinalaiset käyttivät raaka-aineena mulperipensaan kuoren 

nilakuituja ja kiinanruohoa sekä puuvillaa, pellavaa ja hamppukuituja. Ensimmäisen 

paperikoneen keksi vuonna 1799 ranskalainen Nicolas Louis Robert. Sen leveys oli 60 

cm ja ajonopeus noin 9 m/min. Suomen ensimmäinen paperikone perustettiin J.C. 

Frenckellin toimesta vuonna 1842 Tampereelle Tammerkosken varrelle. Frenckellin 

paperitehtaan ensimmäinen paperikone oli leveydeltään 1500 mm ja ajonopeus 60 

m/min (Hakanen 2010, 13, 33) 

Paperiteollisuudesta tuli Suomessa nopeimmin kasvava teollisuudenala, ja 

työntekijöiden määrä kasvoi vuosina 1860–1913 400:sta 12000:een. Tuona aikana 

tuotanto satakertaistui. Suomalainen paperi tuli tunnetuksi hyvästä laadustaan. 

Kehityksen tärkeimpänä vauhdittajana on ollut alusta alkaen tekniikan kehittyminen. 

Vuonna 1970 paperiteollisuuden mullisti prosessitietokoneiden tulo, jolloin siirryttiin 

näppituntumasta näppäintuntumaan (Hakanen 2010, 29). 

Alan kehittymisestä ja tuotannon valtavista volyymeista kertovat hämmästystäkin 

herättävät luvut: 1842–1998 välillä käynnistettiin Suomessa kaikkiaan 192 

paperikonetta. Kun Frenckellin paperikone tuotti 1,5 m levyistä paperia nopeudella 60 

m/min, olivat vuonna 1998 käyttöön otetun UPM:n Rauman tehtaan jättikoneen 

vastaavat lukemat: rullaleveys 9300 mm ja nopeus 1900 m/min (Hakanen 2010, 26). 

2.1 PAPERIKONEEN RAKENNE 

Paperikone jaetaan erilaisiin käyttöryhmiin siten, että märänpään käyttöryhmään kuuluu 

viira-, puristin- ja kuivatusryhmä. Kuivanpään käyttöryhmään kuuluu päällystys, 

kalanteri- ja rullainryhmä. Viira- ja kuivatusryhmässä pääosa käyttöjen voimansiirrosta 

tapahtuu kudosten välityksellä telalta toiselle. Puristimella voima siirtyy myös lisäksi 

nippien välityksellä. Suurimmaksi osaksi päällystys-, kalanteri- ja rullainryhmillä täytyy 

olla erilliskäytettyjä, koska näissä ryhmissä ei käytetä enää kudoksia. Näissä ryhmissä 

voima siirtyy nippivoimien ja itse paperiradan välityksellä. Nippivoimalla tarkoitetaan 
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kahden toisiaan vasten painavan telan kohdistamaa voimaa paperirataan (Niiranen 1999, 

62-63).  

Jokaisessa käyttöryhmässä on yleensä useita käyttöjä ja niiden määrä on riippuvainen 

koneen rakenteellisista ominaisuuksista, mutta voimme todeta sen, että mitä suurempia 

tehoja pitää välittää, sitä enemmän joudutaan käyttöpisteitä käyttämään. Usein 

paperikoneen kuivanpään käyttöryhmissä on enemmän käyttöjä kuin märänpään 

ryhmissä, koska voimia ei voida siirtää kudostenvälityksellä. Paperiradan avulla 

siirrettävillä voimilla on huomattava ratakatkon riski, jonka takia lähes kaikki telat ovat 

itsenäisesti käytettyjä (Immonen 2009, 20) 

Kuva 1. Erään paperikoneen osakokonaisuudet (EVP 2006). 
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3 PAPERIKONEEN LINJAKÄYTÖT 

Paperikoneen sähkökäytöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden käyttösovellusten 

mukaan, niitä ovat erilliskäyttö, ryhmäkäyttö ja linjakäyttö. Erilliskäytöllä tarkoitetaan 

taajuusmuuttaja käyttöä, jossa on erillinen syöttö, joka syöttää yhtä tai useampaa 

moottoria invertterin kautta. Erilliskäyttö on taajuusmuuttajasovelluksista yleisin. 

Ryhmäkäyttö on usean erilliskäytön yhdistelmä, jossa on yhteinen kontaktoriyksikkö, 

verkkosuuntaaja ja energiavarasto. Linjakäytössä kullakin käyttöryhmällä on oma 

invertteri, mutta syöttöyksikkö on yhteinen koko linjalle. Koko linjakäytön ohjaus 

tapahtuu yhteisen digitaalisen säätimen avulla, joka on yhdistetty nopealla optisella 

linkillä käyttöryhmiin (Niiranen 1999, 62-63). 

3.1 VAIHTOSÄHKÖKÄYTÖN PERIAATE 

Kuvassa 2 on esitelty ABB ACS600 Multidrive -linjakäyttöyksikön tärkeimmät osat. 

Syöttöyksikössä on joko diodi- (DSU, Diode supply module), tyristori- (TSU, Thyristor 

supply module) tai transistori- (IGBT, Insulated gate bipolar transistor) syöttösilta. 

Suodinyksikkö on vain IGBT-syöttöyksiköissä. Kaavioon on piirretty kaksi 

vaihtosuuntaajayksikköä, muta niiden määrä voi vaihdella. Kahdelle käyttöryhmälle on 

omat invertterit. Jarruyksikkö on lisävarusteena. Syöttöyksikköön kuuluvat ACU 

(auxiliary control unit), ICU (incoming unit cabinet), FIU (filter incoming unit) ja 

DSU/TSU/ISU syöttöyksikkö (ABB 2001, 12-15). 

 

Kuva 2. ABB ACS600 Multidriven tärkeimmät osat (ABB 2001, 14). 
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Diodisyöttöyksikkö (DSU) on käytetyin, edullisin ja yksinkertaisin tasasuuntaaja. 

Kuvassa 3 on esitetty 6-pulssinen, kolmivaiheinen diodisilta. Diodisilta koostuu 

nimensä mukaan kuudesta diodista, jotka muuntavat kolmivaiheisen jännitteen 

tasajännitteeksi. Diodisuuntaajaa käytetään silloin, kun ei ole tarkoitus hyödyntää 

moottorien jarrutustehoa, johtamalla sitä takasin sähköverkkoon. Diodisiltojen etuja 

ovat sen yksinkertaisuus ja korkea hyötysuhde. Ohjaamattomuuden vuoksi 

tasajännitteen suuruus on riippuvainen syöttöjännitteen amplitudista. Tasajännitteen 

keskiarvo voidaan muuttaa halutuksi ainoastaan diodisillan eteen kytkettävällä 

muuntajalla. Diodisillan tuottama jännite ei ole puhdasta tasajännitettä, vaan siinä on 

diodien vuorottaisesta johtamisesta syntyvää 300 Hz taajuista sykkeisyyttä. Suuntaaja 

aiheuttaa suuren määrän matala- taajuisia virran harmonisia yliaaltoja verkkoon (Rekola 

2009, 13-14).   

  

Kuva 3. 6-pulssinen dioditasasuuntaaja (Rekola 2009, 13). 

Tyristorisyöttöyksikköä (TSU) käytetään järjestelmissä, jotka syöttävät jarrutusenergiaa 

takaisin verkkoon. Tyristoriyksikkö muuntaa kolmivaiheisen vaihtojännitteen 

tasajännitteeksi, kuten diodisyöttöyksikkö. Tyristorisuuntaaja pystyy siis 

tasasuuntaukseen ja tehon takaisinsyöttöön tasasähköpuolelta vaihtosähköverkkoon. 

Tyristorisuuntaajan tärkein piirre on ohjattavuus eli se, että lähtöjännitettä voidaan 

ohjata tyristorien hilapulsseilla. Tyristoreilla saavutetaan diodien tapaan suuria 

tehonkestoja. Tyristorien, kuten diodienkin haittapuolena on, että niiden kommutointi 

aiheuttaa lovia verkkojännitteeseen (Niiranen 1999, 40-43). Kommutoinnilla 

tarkoitetaan kytkimen kääntöä eli virran siirtoa diodilta tai tyristorilta toiselle 

kolmivaiheisen syöttöjännitteen pakottamana (Niiranen 1999, 42). 
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Kuva 4. Vastarinnankytketty tyristorisyöttöyksikkö (ABB 2001, 19). 

Linjakäytöissä oleellisena osana on myös vaihtosuuntaaja. Vaihtosuuntaaja syöttää 

halutun, säädetyn syöttöjännitteen ja -tajuuden vaihtovirtamoottorille. Vaihtosuuntaaja 

toimii samalla tavalla kuin tasasuuntaaja, muuttamalla tasasuuntaajan tuottaman 

tasajännitteen vaihtojännitteeksi. Vaihtosuuntaaja on yleisesti toteutettu IGBT-

katkojilla. Vaihtosuuntaajien säätö on toteutettu yleensä pulssileveysmoduloinnilla 

(PWM) eli vektori- ja sklaarisäädöllä, mutta nykypäivänä DTC on tullut korvaamaan 

perinteiset säätötavat (Niiranen 1999, 46-48). 

 

Kuva 5. Linjakäytön ohjaus- ja säätöpiiri (Ahtiainen 2009, 13). 
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4 SÄÄTÖPIIRIT 

Paperikoneen sähkökäyttöjä voidaan nimetä omaksi järjestelmäksi, joka on ympäristöön 

rajattu, mutta joka on vuorovaikutuksessa ympäristövaikutuksen kanssa. Kun 

järjestelmä on jollain tavattu rajattu, vaikuttaa siihen ulkoiset syyt: heräte, sisään meno, 

input ja näiden seuraamukset: vaste, ulostulo ja output. Tätä järjestelmää voimme 

kuvailla avoimen-piirin (open-loop) siirtofunktiona, jolloin ohjausfunktio määrätään 

prosessiin liittyvien sopivien sääntöjen avulla ilman palautustietoa, sekä suljetun piirin 

(closed-loop) siirtofunktiona, jossa säätö pyritään pitämään takaisinkytkennän avulla 

vakiona. Herätteet voivat olla ohjausmuuttujia tai ympäristön aiheuttamia häiriöitä. 

Häiriöitä paperikoneen sähkökäytöillä ovat esimerkiksi jännite, kuormitustilanne ja 

lämpötila. Säädettävä järjestelmä on silloin staattinen, kun vasteen hetkellisarvo voidaan 

määrittää herätteen samanaikaisen hetkellisarvon perusteella ja dynaaminen, kun 

vasteen selvittämiseksi tulee tuntea järjestelmän aikaisempi olotila herätearvon lisäksi 

(Hietalahti 2012, 114-115). 

Avoimen säätöpiirin ongelmana paperikoneen säädössä on se, että säätö on tyypillisesti 

epätarkka. Esimerkiksi jänniteohjattu tasasähkökone ilman nopeuden takaisin kytkentää 

toimii avoimen piirin periaatteen mukaan. Nopeuden asettuminen funktiona voi olla 

hyvinkin tunnettu, ja siten ohjaus on helppo toteuttaa. Mikäli olosuhteet poikkeavat 

merkittävästi tunnetuista, tulee nopeuden oloarvosta silloin epätarkka. Tällainen 

poikkeama voi olla kuormituksen muuttuminen akselilla (Hietalahti 2012, 114-115). 

 

Kuva 7. Avoin säätöpiiri, sekä Laplace -tasossa esitetyt suureet. 

Suljetun säätöpiirin eli takaisinkytketyn järjestelmä ongelmana on yleensä 

takaisinkytketyn mittauksen häiriöllisyys. Tätä voidaan kompensoida, jos tunnetaan tai 

pystytään mittaamaan häiriösignaali prosessista. 



13 

 

 

Kuva 8. Takaisinkytketty säätöpiiri, sekä Laplace -tasossa esitetyt suureet. 

Säätöjärjestelman komponentteja voidaan käsitellä siirtofunktioina, jotka esitetään 

Laplace -tasossa laskemisen ja mallintamisen helpottamiseksi. 

4.1 P-SÄÄTÖ 

P-säätöä käytetään yleensä yksikkösäätimenä tasapainottamaan epävakaata prosessia, 

kun järjestelmä sietää pienen pysyvän tilan säätöpoikkeaman. Käytännössä tämä 

merkitsee sitä, että häiriö, joka kompensoituakseen vaatii toimisuureeseen pysyvän 

muutoksen, aiheuttaa myös erosuureeseen pysyvän muutoksen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

säätimen lähtösuure eli toimisuure on suoraan verrannollinen erosuureeseen. Kaavassa 

(1) u(t) on ohjaus, Kp on säätimen vahvistus ja e(t) on erosuure (Hietalahti 2012, 120) 

 u(t) = Kp e(t)     (1) 

Yksikkösäätimen vahvistuskerroin ilmoitetaan usein vertoalueen eli (Proportional band) 

PB avulla. Kun säätimen PB arvoa kasvatetaan, se antaa pienemmän amplitudin, 

vaihevaran, nopeamman taajuusvasteen ja hyvän häiriö herkkyyden. Tästä voidaan siis 

helposti todeta se, että P-säätimen lisääminen vähentää nousuaikaa, ja vahvistuksen 

lisääminen johtaa yleensä värähtelyherkkyyden lisääntymiseen. Kuva 9 esittää P-

säätimen toimintaa suljetussa piirissä. 

PB = 100/Kp  
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Kuva 9.  P-säätimen säätövaste. Punainen väri kuvaa säätimen herätettä. Musta väri 

kuvaa säätimen ulostuloa ja sininen väri prosessin ulostulo. 

4.2 I-SÄÄTÖ 

I-säätö toimii P-säädön tavoin, mutta yksikköaskeleen suuruisen erosuureen tuloksena 

alkaa ohjaussuure integroida pinta-alaa. Kuvan 10 mukaisesti. Kuvasta 10 voimme 

määrittää integrointiajan seuraavasti: kun ohjaussuure on muuttunut yhden yksikön 

verran, on integrointiaika Ti kulunut. I-säätö siis ei ole erosuuruuteen sidottu, kuten P-

säätö, vaan aina kun erosuuretta esiintyy, ajaa ohjaussuure toimilaitetta jatkuvasti 

erosuuretta pienentävään suuntaan (Hietalahti 2012, 121). 

 

Kuva 10. Esimerkki I-säätimen vasteesta. 
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Integraalisäädintä ei yleensä käytetä yksistään missään säädin ratkaisussa, vaan 

kiinnitetään P-säätimen kanssa. Jos integraaliaika on asetettu varovaisesti, toimii säädin 

ensin P-säätimen tapaan ja vasta muutostilan loppuvaiheessa alkaa integrointivaikutus 

näkyä säädettävässä suureessa.  

 

Kuva 11. PI-säätimen säätövaste. Mustalla värillä kuvattu säätimen vaste nousee ensin 

P-säädön seurauksena ja sen jälkeen I-säädin alkaa integroida vastetta. Sinisellä värillä 

on kuvassa esitetty prosessin ulostulo ja punaisella värillä heräte. 

4.3 D-SÄÄTÖ 

D-säätö on ns. ennakoiva säätö joka reagoi erosuureen muutoksiin kuvan 12 mukaisesti. 

Kuvassa 12 syötetään D-säätimeen erosuureeksi yksikköaskel. D-säätimen lähtö nousee 

välittömästi rakenteelliseen maksimiinsa ja palautuu nollaan derivointiajan Td  

määräämän ajan mukaisesti. Mitä pienempi derivoimisaika on, sen nopeammin ulostulo 

(lähtösuure) menee nollaan. Kun erosuure muuttuu pengerfunktiona, syntyy lähdölle 

arvo, joka säilyy niin kauan, kunnes erosuure muuttuu pengerfunktiona. Syntyvä 

lähtösuureen arvo riippuu erosuureen muutosnopeudesta ja derivointiajasta (Hietalahti 

2012, 124). 
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Kuva 12. Esimerkki D-säätimen vasteesta. 

D-säätö sinällään on yksistään todella huono säätö ja siksi sitä käytetään P-säätimen 

yhteydessä. Kuvassa 13 on esitetty PD-säätö, jossa lähtösuure nousee rakenteelliseen 

maksimiinsa ja laskeutuu sieltä vahvistuksen antamaan arvoon derivointiajan kuluttua. 

 

Kuva 13. on PD-säätimen säätövaste. Mustalla värillä kuvataan säätimen lähtösuuretta. 

Sinisellä värillä kuvataan prosessin ulostuloaja punaisella värillä herätettä. 
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4.4 PID-SÄÄTÖ 

PID-säädin on yleisin teollisuudessa käytetty säädintyyppi. Säädin on yksinkertaisin, 

minkä takia sen toimintaan vaikuttavat syy-seuraussuhteet tiedetään varsin tarkasti. 

PID-säädin löytyy valmiina komponenttina monissa ohjelmoitavissa logiikoissa ja 

simulointiohjelmistoissa, mikä helpottaa säätösuunnittelua ja säätöjärjestelmän 

toteuttamista. (Hietalahti 2012, 126). 

PID-säädön esisäädössä derivoiva termi toimii eräänlaisena ennustajana, sillä se ottaa 

huomioon erosuureen muuttumisnopeuden. Jos positiivinen erosuure on kasvamassa, se 

vahvistaa P- ja I-termien vaikutusta, jos taas pienentyessä se heikentää näiden 

vaikutusta. PID-säädintä käyttäessä voidaan säätöpiiri saada nopeammaksi kuin PI-

säädössä (Hietalahti 2012, 126). 

PID-säädin ei ole välttämättä sellaisenaan toimiva ratkaisu kaikkiin prosesseihin. 

Esimerkiksi erosuureen derivointitermi vaikuttaa voimakkaasti häiriöllisissä 

prosesseissa, koska se derivoi myös erosuureessa olevaa usein nopeasti vaihtelevaa 

häiriötä. Prosessia on kuitenkin usein mahdollista säätää hyvin pelkällä PI-säätimellä, 

jolloin D-osa asetetaan nollaksi. Käytännössä useimmat taajuusmuuttajavalmistajat 

käyttävät nopeussäätäjänä PI-säädintä. (Hietalahti 2012, 126). 
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5 SÄÄTÖMENETELMÄT 

Oikosulkumoottori on yleisin teollisuudessa käytetty sähkömoottori. Tämän valta- 

asemansaavuttamiseen ovat vaikuttaneet moottorityypin erinomaiset ominaisuudet, 

joista tärkeimmät ovat: yksinkertainen ja vankka rakenne, hyvä hyötysuhde ja pienet 

huoltokustannukset, sekä soveltuvuus vaativiin ympäristöolosuhteisiin. 

Oikosulkumoottorit ovat epätahtikoneita, joiden pyörimisnopeus on suoraan 

verrannollinen kuormittavaan vääntömomenttiin, kun moottoria syötetään vakiona 

pysyvällä jännitteellä ja taajuudella. Lämpötilan vaihteluita ei oteta huomioon, vaan 

syntyvä vääntömomentti riippuu vain jättämästä. Positiivisella jättämällä oikosulkukone 

toimii moottorina ja negatiivisella jättämällä generaattorina. Pyörimissuunta vaihdetaan 

muuttamalla syöttävän jännitteen vaihejärjestystä. Seuraavaksi perehdytään 

vaihtovirtamoottorin eri säätötapoihin. 

 

Kuva 14. Vasemmalla on vuosäädön jännitevektorin valinta, kun moottorin 

pyörimissuunta on positiivinen. Vuosäädön hystereesirajat on merkitty kuvaan 

sisäkkäisillä ympyröillä. Tarkka vuosäätö edellyttää pientä hystereesialuetta ja siten 

suurta kytkentätaajuutta. Sopivan jännitevektorin valinta riippuu em. kriteerien lisäksi 

myös käämivuovektorin kulmasta kompleksitasossa. Oikealla puolella on vuoympyrä 

jaettu kuuteen θ:lla merkittyyn sektoriin, joissa kussakin on käytettävissä kaksi 

jännitevektoria ja kaksi nollavektoria vuon ohjaamiseen. Esimerkiksi sektorissa yksi 

voidaan vuota suurentaa valitsemalla vektori u3 ja vastaavasti pienentää valitsemalla 

vektori u4. 
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5.1 SKALAARIOHJAUS JA -SÄÄTÖ 

Skalaariohjauksella voidaan moottorin pyörimisnopeutta muuttaa invertterin avulla, kun 

lähtötaajuutta muutetaan. Skalaariohjauksessa ei mitata moottorin nopeutta, eikä siinä 

ole varsinaista nopeus- ja vääntömomenttisäätöä. Käytön nopeustarkkuus määrätään 

oikosulkumoottorin jättämän suuruuden avulla, kuitenkin oikosulkumoottorin jättämä 

on verrattain pieni. Näin ollen oikosulkumoottorin pyörimisnopeus asettuu taajuuden ja 

kuormituksen määräämään arvoon. Lähtötaajuus on suoraan verrannollinen 

nopeusohjeeseen, joten ainut mittaustieto moottorilta on yleensä virranmittaus. 

Virranmittauksesta saadaan laskettua pätövirtakomponentit. Pätövirtakomponentit ovat 

suoraan verrannollisia moottorin vääntömomenttiin ja voidaan olettaa, että moottorin 

vääntömomentin olevan suoraan verrannollinen moottorin jännitteen ja pätövirran 

tuloon, siksi tätä kutsutaan skalaariohjaukseksi. 

Skalaarisäädöllä voidaan säätää moottorin pyörimisnopeutta tai vääntömomenttia tai 

molempia vuorotellen. Skalaarisäätö on siis taajuussäätö, joka koostuu nopeus- ja 

vääntömomenttisäätäjän kaskadikytkennästä kuvan 15 mukaisesti. Skalaariohjauksesta 

saadaan skalaarisäätö lisäämällä takasisinkytkentätieto oikosulkumoottorin nopeudesta. 

Skalaarisäädössä vääntömomentin ohjaus perustuu oikosulkumoottorin vääntömomentin 

ja jättään väliseen pysyvän tilan riippuvuuteen. Skalaarisäätö pystyy toteuttamaan 

vääntömomenttisäädön arvioimalla moottorin pätövirtoja. Säädön heikkoutena on, ettei 

se pysty reakoimaan nopeisiin vääntömomentin muutoksiin tarkasti (ABB 2000-2007, 

23-26, Hietalahti 2012, 84-85). 

 

Kuva 15. Skalaarisäädön lohkokaavio (ABB 2000-2007, 24).  
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5.2 VEKTORISÄÄTÖ 

Vektorisäätö on skalaarisäätöä kehittyneempi ohjaustapa. Se perustuu koneen 

dynaamisen tilan tuntemiseen eli vaihtosähkökoneen magnetointitilan ja 

vääntömomentin säätöön toisistaan riippumatta. Vektorisäätö on oikosulkumoottorin 

magneettikenttäorientoitunut säätö. Vektorisäädön perusideana on jakaa koneen mitattu 

virta pitkittäiseen ja poikittaiseen komponenttiin. Pitkittäinen virtakomponentti tuottaa 

koneen magnetoinnin ja siitä saadaan koneen käämivuon oloarvo. Poikittainen 

virtakomponentti tuottaa koneen vääntömomentin ja siitä saadaan koneen 

vääntömomentin oloarvo. Vektorisäädön toteuttaminen edellyttää sekä moottorivirtojen, 

että myös pyörimisnopeuden asentotarkkaa mittausta. Vektorisäädön tavoitteena on siis 

pyrkiä tasavirtasähkökoneen säädettävyyteen, eli voidaan säätää koneen magnetointia ja 

vääntömomenttia erikseen summana (ABB 2000-2007, 23-26, Hietalahti 2012, 85-87).  

 

Kuva 16. Vektorisäädön lohkokaavio (ABB 2000-2007, 25). 

Vektorisäätö sopii sovelluksiin, joissa vaaditaan sekä että hyvää dynamiikkaa tai 

tarkkaa nopeudensäätöä. Vektorisäädöllä voidaan mm. estää vuon heikentyminen 

silloin, kun kuorma äkillisesti kasvaa ja koko virta tarvittaisiin moottorin 

vääntömomenttia lisäämään. Käytännössä vuon ja momentin säätö tapahtuu 

taajuusmuuttajan lähtöjännitettä ja taajuutta muuttamalla summana (ABB 2000-2007, 

23-26, Hietalahti 2012, 85-87). 
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Vektorisäätö jaetaan suoraan ja epäsuoraan vektorisäätöön. Suorassa vektorisäädössä 

vuo määritetään mittaamalla tai laskemalla se niin sanotun vuomallin avulla. Mittaus 

voidaan tehdä esimerkiksi Hall-anturilla, mutta silloin käyttöön tarvitaan 

erikoisvalmisteinen moottori. Epäsuorassa vektorisäädössä vuon asento määritellään 

roottorikulman ja virran ohjearvoista lasketun jättämäkulman summana (ABB 2000-

2007, 23-26, Hietalahti 2012, 85-87). 

5.3 SUORA VÄÄTÖMOMENTTI SÄÄTÖ 

Suoran vääntömomentti säädön eli (DTC) tekniikka perustuu Takahashin ja Noguchin 

esittämään uudenlaiseen oikosulkumoottorin säätömallin, sekä Depenbrockin 

esittämään Direkte Selbst Regelung -teoriaan. Laitevalmistajat ovat tutkineet jo 

vuodesta 1988 alkaen tekniikka ja tuoneet markkinoilla useita erinlaisia 

taajuusmuuttajamalleja, jotka perustuvat DTC-tekniikkaan (ABB 2000-2007, 23-26, 

Hietalahti 2013, 87-97). 

Suora vääntömomenttisäätö koostuu kahdesta osasta, nopeussäätöpiiristä sekä 

momenttisäätöpiiristä kuvan 17 mukaisesti. Suorassa vääntömomenttisäädössä mitataan 

usein kaksi tai kaikki kolme vaihevirtaa ja välipiirin tasajännite. Mitatut suureet 

syötetään mukautuvaan eli adaptiiviseen moottorin matemaattiseen malliin, joka laskee 

vuon ja vääntömomentin oloarvot. Ennen suoran vääntömomentinsäädön käyttöönottoa 

tehdään identifiointiajo, jossa saadaan selville moottorin parametrit moottorimallia 

varten. Identifiointiajo määrittelee moottorista staattorin resistanssin, 

keskinäisinduktanssin, induktanssien kyllästymiskertoimet ja moottorin hitausmassan. 

Adaptiivisen moottorimallin tarkkuus on olennaista säädön onnistumisen kannalta, 

koska takaisinkytkentätietoa ei välttämättä ole. Adaptiivinen moottorimalli tuottaa 

estimaatit käämivuovektorille ja vääntömomentille hysteerissäätöä varten. Moottorin 

staattorijännite lasketaan suoraan kytkinasentotietojen ja välipiirinjännitteen avulla. 

Kuitenkin lähellä nollanopeutta toimiessa, täytyy ottaa huomioon invertterin 

epälineaarisuudet, kuten kuollut aika sekä välipiirin ja tehokytkimien jännitehäviöt 

(ABB 2000-2007, 23-26, Hietalahti 2013, 87-97). 

Moottorin virtakytkimien käyttämiseen tarvittavat tiedot tuotetaan 

momenttikomparattorissa ja vuokomparaattorissa. Vääntömomentin ja vuon 

vertailupiirit vertailevat oloarvoja ohjearvoihin, jotka tulevat momentin ja vuon 
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ohjearvosäätäjiltä. Optimipulssin valitsin tekee tarvittavat kytkennänmuutokset 

komparaattoreilta saamiensa kaksitasoisten tietojen perusteella. Optimaalisessa 

kytkentälogiikassa vaihtosuuntaajan puolijohteiden kytkentäjärjestyksen määrittää 40 

MHz:n taajuudella toimiva digitaalisignaaliprosessori (DSP) sekä ASIC -piiri. Tämän 

lisäksi kaikki säätösignaalit johdetaan optisten kuitujen avulla tiedonsiirron 

nopeuttamiseksi. Tämän järjestelyn seurauksena tietojen käsittelynopeus on niin suuri, 

että vaihtosuuntaajan puolijohdekytkimille voidaan johtaa optimaalinen pulssi joka 25. 

mikrosekunti moottorin tarkan momentin saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi (ABB 

2000-2007, 23-26; Hietalahti 2013, 87-97). 

 

Kuva 17. DTC-säätöisen moottorin lohkokaavioesimerkki (ABB 2001, 26). 

Vääntömomentin ohjearvosäätimelle tulee ulkoinen vääntömomenttiohje tai 

nopeussäätimen lähtöarvo. Vääntömomentin ohjearvoa rajoitetaan, jotta välipiirin 

jännite ja sähköinen taajuus pysyisivät haluttujen rajojen sisällä sekä ettei moottorin 

huippuvääntömomentti tai taajuusmuuttajan sallittu virtaraja ylittyisi (ABB 2000-2007, 

23-26, Hietalahti 2013, 87-97). 

Nopeussäädin koostuu PID-säätimestä ja kiihdytyksen kompensoinnista. 

Nopeussäätimessä on myös kompensointi. Ulkoisesta nopeuden ohjearvoa verrataan 

pyörimisnopeusanturilla tai adaptiivisesta moottorimallista saatavan nopeuden 

oloarvoon. Nopeuksien erosuure johdetaan PID-säätimeen ja kiihdytyksen 
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kompensointiin. Kiihdytyksen kompensointia tarvitaan, koska PID-säädin pystyy 

poistamaan pysyvän tilan virheen vain silloin, kun ohjearvo pysyy vakiona. 

Kiihdytyksessä ohjearvo kasvaa, jolloin integraattoriin kertyy suuri säätöpoikkeama, 

joka aiheuttaa ohjearvon ylityksen kiihdytyksen loppuessa. Kiihdytyksen kompensointi 

voi olla esimerkiksi myötäkytkentä erosuureen derivaatasta, jolloin PID-säädin voidaan 

virittää kompensoimaan kuorman muutosta. Kiihdytys kompensaattorilla voidaan 

minimoida säätöpoikkeamat hitausmassojen kiihdytyksen ja hidastuksen yhteydessä 

(ABB 2000-2007, 23-26, Hietalahti 2013, 87-97). 
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6 SÄÄDÖN HÄIRIÖT 

Paperikoneen linjakäyttöjen säätämisessä on otettava huomioon useampia häiriötekijöitä 

kuten, akselin värähtely, paperiradan värähtely, ratakitkat, laakerikitkat, paperin 

ominaisuuksien vaihtelut sekä kireyden mittaushäiriöt.  

6.1 KIREYDENHÄIRIÖT 

Paperinradan onnistunut kireydensäätö edellyttää tarkkaa, nopeaa ja häiriötöntä 

kireydenmittausta. Kireydensäätö perustuu jännitetyn paperin aiheuttamasta voimasta 

kohdin yleensä kireydenmittaustelaa, jonka päissä on voimaa mittaavat anturit. Tämän 

tyyppisen mittaustavan huonoutena on sen hitaus käytännön tilanteissa. Tulevaa 

mittaussignaalia joudutaan suodattamaan satunnaisten vaihteluiden vuoksi niin paljon, 

että varsinaisen säädön aikavakioksi tulee useita sekunteja. Viivästynyt mittaussignaali 

siis edellyttää hidasta säätöä, jotta systeemi olisi stabiili. 

Kireydenmittauksen yleisin mittaustapa on voima-antureihin kiinnitetty tela, jolla 

poikkeutetaan jännitettyä paperia. Poikkeutetusta paperista tuleva voima kohti telaa 

mitataan antureilla. Kuten edellä yleisin tapa on kiinnittää anturit kumpaakin päähän 

telaa eli laakerointipisteisiin, jotta saataisiin tasainen kireydenmittaus koko telan 

leveydeltä. Tela voi olla myös jaettu osiin, jolloin laakerointipisteittä on useita. Anturit 

voivat olla jokaisessa laakerointipisteessä tai vain osassa niistä. Mikäli voima-antureita 

ei ole jokaisessa laakerointipisteessä, on mittaussignaalin ja paperin todellisen kireyden 

välinen riippuvuus epämääräinen. Kireydenmittauksen siis tulisi kertoa paperin 

keskiarvoinen kireys koko telan leveydeltä, mutta ongelmana on jäykkien 

kiinnityspisteiden takia paikalliset kireydenvaihtelut eivät näy mittauksessa. Tällaisessa 

mittauksessa paperin poikittainen kireysprofiili tuottaa häiriötä mittaussignaaliin, vaikka 

keskiarvoinen kireys pysyisi samana. Pienellä kireyden staattisella virheellä ei 

periaatteessa oli niin suurta merkitystä, mutta momenttiohjatuissa käytöissä, joissa 

momenttiohje lasketaan määrätyn kireysohjeen mukaan, virheellinen mittaussignaali ei 

vastaa tätä ohjetta, ja kireyssäädin yrittää korjata kireyttä virheelliseksi (Rautiainen 

2009, 195-197). 
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6.2 VÄRÄHTELYT 

Sähkömoottorikäyttöön liittyvän mekaniikan ansiosta kyseessä on monimutkainen 

sähkömekaaninen järjestelmä, joka sisältää kuorman, akselit, vaihteet, kytkimet, 

moottorin, moottorinohjauslaitteen sekä perustan koko käytön alla. Tämän vuoksi 

järjestelmässä on useita eri värähtelytyyppejä (Niiranen 1999, 55). Näitä ovat 

kieppuminen, vääntövärähtely sekä perustuksenvärähtely. Huonosti viritetty 

sähkökäyttö voi myös aiheuttaa värähtelyä. Tyypillisesti säätöjärjestelmä ei itsestään 

värähtele, vaan osallistuu mekaanisen järjestelmän värähtelyyn. Resonanssitaajuus 

poikkeaa tällöin jonkin verran mekaniikan luonnollisesta resonanssitaajuudesta. 

Vääntövärähtely on sähkökäyttöjen kannalta haitallisin värähtelytyyppi, koska se 

vaikuttaa säädettäviin suureisiin, vääntömomentti ja nopeus (Niiranen 1999, 53-60, 

Isokääntä 2007, 63-77). 

6.3 PAPERIN OMINAISUUDET 

Paperin ominaisuudet voivat vaihdella tarkoituksella vaihdettaessa ajettavaa laatua, 

mutta myös ei-toivotusti paperikoneen säätöjen ollessa huonoja. Laadun vaihtamiseen 

voidaan varautua myös käyttöjen ohjauksessa, mikäli tämä on osattu ottaa 

suunnittelussa huomioon, ja mikäli tarvittavaa tietoa ajettavista paperilaaduista on ollut 

suunnitteluvaiheessa saatavilla. Paperilla on paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka 

vaikuttavat käyttöihin. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin kimmokertoimen ja 

kosteuden vaihtelun merkitystä. Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat mm. pinnan 

liukkaus ja neliöpaino. Neliöpainon vaihtelu riippuu pitkälti kosteuden vaihtelusta. 

Pinnan liukkauden muutoksilla on merkitystä silloin, kun liukkaus kasvaa niin paljon, 

että luistoa alkaa esiintyä. 

Paperiradan kireyden ylläpitäminen vaatii peräkkäisiltä käyttöryhmiltä määrättyä 

nopeuseroa. Tarvittavan nopeuseron suuruus on yhteydessä paperin kimmo-

ominaisuuksiin. Jos paperin kimmokerroin muuttuu ja nopeuseroasettelut pidetään 

ennallaan, muuttuu myös radan kireys. Kimmokertoimen muuttuminen voi johtua 

paperin paksuuden, kosteuden tai kuitupitoisuuden vaihtelusta. Jaksollinen 

kimmokertoimen vaihtelu johtaa helposti ratakireyden värähtelyyn, mikäli radan 

ominaisvärähtelytaajuus sattuu samalle taajuudelle. Paperikoneen perälaatikon ja 



26 

 

puristinosan oikealla ja stabiililla säädöIlä on oleellinen merkitys paperin kimmo-

ominaisuuksien tasaisuudelle, joka puolestaan on käyttöjen ohjauksen kannalta tärkeää. 

Paperin kosteuden muutos vaikuttaa kimmokertoimeen ja tiheyteen. Tiheyden 

muutokset aiheuttavat virhettä momenttiohjauksella ajettavien ryhmien hitausmassan 

kompensointiin. Kun kireyssäädön tehtävää halutaan pienentää mahdollisimman hyvällä 

ohjauksella ja momentintarpeen tarkalla laskennalla, pitäisi käytön hitausmomentti olla 

myös tarkasti tiedossa. Paperikoneella kosteuden muutokset voivat johtua perälaatikon, 

imujen ja puristimen säätöjen muutoksista (Karlsson 2009, 486-532, Mäkelä 2009, 76-

89). 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli esitellä paperikoneen yleisesti käytetyn 

vaihtosähkökäytön ominaisuuksia ja erilaisten säätöjen toteutusta. Työssä esitetty PID-

säädin on teollisuuden yleisin käytössä oleva säädintyyppi, joka kattaa vajaat 95% 

kaikista säätimistä. PID-säätimen ymmärtäminen ja oikeaoppinen viritys on hallittava, 

jotta voitaisiin optimoida prosessiyksikköjä halutulla tavalla toimivaksi. 

Työssä käydään esimerkein läpi taajuusmuuttujakäytöissä yleisesti käytettyjen vaihto- ja 

tasasuuntaajatopologien perusperiaate. Diodisillat ovat yksinkertaisia, luotettavia ja ne 

toimivat korkealla hyötysuhteella, mutta huonona puolena on, että niillä tuotettua 

jännitettä ja virtaa ei voida kuitenkaan ohjata. Tyristorisiltojen hyvänä puolena voidaan 

todeta se, että ne myös soveltuvat jarrutusenergian takaisinsyöttöön tasasähköpuolelta 

vaihtosähköverkkoon. Tosin sanoen tyristorisilla on hyvä ohjattavuus, mutta haitta- 

puolena ovat kommutoinnin aiheuttavat lovet syöttöjännitteeseen. 

Työ opetti paljon oikosulkumoottorin ja vaihtosähkökäytön säädöstä  

paperiteollisuudessa, sekä ottamaan huomioon erilaisia häiriötekijöitä, kuten 

paperinominaisuudet ja mekaaniset värähtelyt. Paperin ominaisuuksista haitallisimpana 

ja vaikeimmin hallittavissa on paperin liukkaus teloissa. Tätä ei pystytä yksiselitteisesti 

sähkökäytöllä hallitsemaan, vaan se on usean muuttujan summa. 

Uskon, että tulevaisuudessa DTC:een käyttö oikosulkumoottoreiden 

ohjausmenetelmänä yleistyy, ja kun oikosulkumoottoreiden hyötysuhde kasvaa, voidaan 

tehdä energiaystävällisempiä ratkaisuja. 
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