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Wärtsilä  käyttää tietyissä polttomoottorikonfiguraatioissa mekaanista 

tasapainotusjärjestelmää värähtelyjen  hallitsemiseen.  Tasapainotusjärjestelmän 

uudelleensuunnittelun  jälkeen  sen toimintaa halutaan  testata  laboratorio-olosuhteissa 

ennen  tuotantoon  ottamista.  Testejä  varten suunniteltiin testilaitteisto,  jonka  avulla 

järjestelmää  voidaan  testata  erilaisissa  käyttöolosuhteissa.  Tämän  lisäksi  kyseistä 

testilaitetta  on  myöhemmin  tarkoitus  käyttää  tasapainotusjärjestelmän  tutkimus- ja 

kehitystyössä. Testien  aikana mitataan tasapainotusjärjestelmän  rasituksia  ja  muita  sen 

toimintaan  vaikuttavia ilmiöitä.  Testiolosuhteet  suunniteltiin mahdollisimman  lähelle 

moottorin  käyntiolosuhteita vastaaviksi,  jotta  mittaustulokset  ovat mahdollisimman 

vertailukelpoisia.  Wärtsilän  kokemusten  perusteella  oli oletettavissa,  että  laitteen 

suunnittelun  haasteellisimmaksi  osa-alueeksi  muodostui testilaitteen värähtelyn 

hallitseminen. 

Työn  ensisijaisena  tavoitteena  oli suunnitella  kyseiseen  tarkoitukseen  soveltuva 

testilaite.  Työssä  käydään  läpi  olennaisimpia  teknisiä  ratkaisuja,  sekä  niihin  johtaneita 

tutkimuksia  ja  suunnittelumenetelmiä.  Lisäksi  työssä käsitellään suunnitteluprosessin 

kulkua  yksittäisen  laitteen  suunnittelussa,  sekä  verrataan  eri  menetelmien  sopivuutta 

tämän  tyyppisessä  suunnittelutehtävässä.  Tämän  työn  tuloksena  kehitetty  testilaite  on 

rakennettu ja se on käytössä Wärtsilän Vaasan testilaboratoriossa. 
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ABSTRACT 
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Wärtsilä  uses  a  mechanical  balancing system to  reduce  running vibration  in  their 

motors. After  redesigning  the  device  the  system  needs  to  be  tested in  laboratory 

conditions  before  approving  it  in productions. There  was  a  need  for  a testrig, which 

could be used to test the balancing system under varying conditions. In addition to this 

the testrig also needs to be used in later research and development studies. In order to 

achieve this, the necessary test equipment had to be designed. The target is to test the 

balancing system under  varying  conditions  and  to  measure different phenomena 

occurring in  it. Test  conditions  should  be designed as  close  to  the  engine  operating 

conditions as  possible in  order to  produce  reliable  results. Wärtsilä's  experience 

indicated that presumably the most challenging part of designing the testrig would be to 

control the vibrations. 

The main focus of this work is to design a suitable testrig for the task. In this work we 

go through the most significant technical solutions, as well as the research and design 

methods leading to these solutions. In addition we take a look at the design process flow 

of an individual machine design project and compare the suitability of different methods 

for this type of design task. As a result of this work a testrig has been manufactured and 

it in use at Wärtsilä’s test laboratory in Vaasa. 

Keywords: Testing, motors, vibration 



 

ALKUSANAT 

Työn  tarkoitus  oli  suunnitella  testilaite  moottorin  tasapainotusjärjestelmän  testausta 

varten.  Samalla  luotiin  katsaus  kyseisen  tyyppisen  laitteen suunnitteluprosessiin  ja 

käytettävissä oleviin  nykyaikaisiin  suunnittelun  apuvälineisiin. Työn  tekemiseen 

osallistuivat yhteistyössä  Wärtsilä  Finland  Oy  ja työnantajani Elomatic  Oy,  jotka 

panostuksellaan  mahdollistivat  työn  tekemisen.  Kiitokset  kaikille  suunnitteluprojektiin 

osallistuneille mielenkiintoisesta ja antoisasta yhteistyöstä. Työni ohjauksesta kiitokset 

TkT Toni  Liedekselle,  joka  opasti työn  kirjallisen osuuden  toteutuksessa. Suuret 

kiitokset DI  Tuomas  Saloselle,  joka  toimi  neuvonantajana FEM- ohjelmiin  liittyvissä 

seikoissa, sekä Jaana Tammiselle, joka toimi Wärtsilän osalta työn sisällön tarkastajana. 

Sydämelliset  kiitokset vanhemmilleni kaikesta tuesta  ja  kannustuksesta opiskelujeni 

aikana. 

Rakkaat kiitokset puolisolleni Niinalle, jota ilman en tähän olisi pystynyt. Nyt on aika 

hengähtää ja lähteä sinne minne virta vie. 

Oulussa, 12.04.2013 
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1 JOHDANTO 

Polttomoottorin  käydessä  sen  liikkuvien  osien  liike ja  palotapahtuman  aiheuttamat 

kaasuvoimat synnyttävät moottoriin värähtelyjä. Värähtelyn voimakkuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa herätteen voimakkuus, pyörimisnopeus, moottorin massa ja 

rakenteellinen  jäykkyys,  sekä moottorin  kiinnitys alustaan.  Normaalin  käynnin  aikana 

pyörimistaajuus  ja  heräte  ovat  muuttumattomia,  jolloin  myös  moottorin  värähtely 

asettuu tiettyyn voimakkuuteen ja taajuuteen. Moottorin käynnistyksiin ja sammutuksiin 

liittyy  yleensä  väistämättä  voimakkaampia  värähtelyjaksoja,  joiden  aikana  moottorin 

herätteet  osuvat  moottorin  ominaistaajuuksien  kohdille.  Hetkelliset  värähtelyt  eivät 

tyypillisesti  kuitenkaan  aiheuta  ongelmia  moottorin  toiminnalle.  Käynninaikaiset 

pitkäkestoiset  värähtelyt  puolestaan  aiheuttavat  väsyttäviä  kuormituksia  rakenteisiin, 

kulumista  ja  muita  häiriöitä  moottorin  toimintaan.  Näistä  syistä  värähtelyjen 

minimoimiseksi on kehitetty erinäisiä teknisiä ratkaisuja. 

Kovassa  markkinakilpailussa  moottorivalmistajien  on  jatkuvasti  pyrittävä  parantamaan 

moottoriensa  ominaisuuksia,  joista  yhtenä  tärkeimpänä  pidetään  moottorin 

hyötysuhdetta.  Tästä  syystä  kaikki  moottorin  toimintaan  liittyvät  energiaa  tarvitsevat 

järjestelmät,  kuten  tasapainotusjärjestelmä  tulisi  suunnitella  mahdollisimman  vähän 

energiaa  kuluttaviksi. Wärtsilä  käyttää tietyissä polttomoottoreissaan  mekaanista 

tasapainotusjärjestelmää pienentämään moottorin käynninaikaista värähtelyä (kuva 1).  

 

Kuva 1. Wärtsilä 50DF on nelitahtinen monipolttoainemoottori, jota voidaan käyttää 
sekä kaasulla että kevyellä ja raskaalla polttoöljyllä. (Wärtsilän tuote-esite). 
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Tasapainotusjärjestelmää on hiljattain uudelleensuunniteltu ja sen toimintaa halutaan 

testata ennen  tuotantoon  ottamista.  Testejä  varten  on  suunniteltava testilaitteisto,  jolla 

järjestelmää  voidaan  testata  halutuissa  olosuhteissa.  Testit  on  tarkoitus  suorittaa 

Wärtsilän  Vaasan  Vaskiluodossa  sijaitsevassa  moottorilaboratoriossa,  jossa  on  valmiit 

puitteet ympärivuorokautisia testejä varten. 

Tasapainotusjärjestelmä  koostuu  tasapainotusakseleista,  jotka  generoivat  värähtelyjä 

epäkeskeisesti pyörivillä  massoilla  (kuva  2).  Tasapainoakselit  on  sijoitettu  tarkoin 

suunniteltuihin kohtiin moottorilohkon molempiin päihin ja niiden epäkeskeiset massat, 

sekä  pyöriminen  on  tarkoin  määritelty  moottorin  värähtelyn  mukaan.  Moottorissa 

värähtelyä  aiheuttavat  sen  liikkuvat  komponentit,  kuten  kampiakseli,  kiertokanget, 

männät ja nokka-akseli, sekä palotapahtuman synnyttämät kaasuvoimat. 

 

Kuva 2. Tasapainotusakseli muodostuu akselista, epäkeskomassasta, hammaspyörästä 
ja laakeroinnista. 

Testilaitteella  halutaan  testata  tasapainotusjärjestelmän  toimintaa  erilaisissa 

käyttöolosuhteissa  ja  mitata  siinä  tapahtuvia  ilmiöitä.  Testiolosuhteet  tulee  suunnitella 

vastaamaan  mahdollisimman  hyvin  moottorin  käyntiolosuhteita,  jotta  mittaustulokset 

olisivat  mahdollisimman  vertailukelpoisia.  Tasapainotusjärjestelmä  tulee  sisällyttää 

kokonaisuudessaan  testilaitteeseen  ja  lähtökohtaisesti  myös  moottoria  vastaavaan 

asetteluun. Mitattavia ilmiöitä ovat mm. laakereiden lämpötila, öljynpaine, öljynvirtaus, 

öljyn  lämpötila,  värähtely  ja  kierrosnopeus.  Reaaliaikaisen  seurannan  lisäksi 

mittaustulokset  tallennetaan  Wärtsilän  laboratorion  tiedonkeruujärjestelmään 

myöhempää analysointia varten. Testilaitteen ohjauksen ja valvonnan käyttäjärajapinta 



 11 

tulee  Wärtsilän  laboratorion  järjestelmiin.  Lisäksi  testilaitteeseen  halutaan  jokin 

ratkaisu,  jonka  avulla  voidaan  myös  visuaalisesti  seurata  mm.  öljyn  roiskumista 

hammaspyörien  voitelussa.  Varsinaiselle  konstruktiolle  ei  asetettu  juurikaan  muita 

rajoitteita kuin koko, jota rajoittaa laboratorion käytössä oleva tila. 

Testilaitteen  suunnitteluvastuut  jaettiin  siten,  että  mekaniikka,  sähkö-,  ja 

automaatiosuunnittelun  hoitaa  Elomatic  Oy.  Wärtsilä  hoiti itse PLC-,  ja  HMI 

suunnittelun,  sekä  tiedonkeruujärjestelmä  toteutuksen.  Itse  toimin  projektipäällikkönä 

Elomaticilla  ja  päävastuualueeni  oli  projektinjohto  ja  mekaniikkasuunnittelu. 

Projektinjohtotehtäviin kuuluivat muun muassa aikataulun ja suunnittelun organisointi, 

palaverien  ja  tapaamisten  järjestäminen,  yhteyshenkilönä  toimiminen,  sekä  Elomaticin 

sisäiset  projektinjohtotehtävät.  Mekaniikkasuunnittelun  osalta  tehtäviini  kuului laitteen 

konseptin  ideointi,  rakenneratkaisujen  ideointi, värähtelyongelman tarkastelu  ja 

mekaniikan yksityiskohtainen suunnittelu. 

Testilaitteen konseptin suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2012 ja tavoitteena on saada 

valmistettavat  osat  ennen  kesää  valmistukseen,  jotta  testilaitteen  kokoonpano  ja 

käyttöönotto  voitaisiin  aloittaa  syksyllä.  Ennen  valmistusta oli vielä  kartoitettava 

mahdolliset  valmistajat  eri  komponenteille  ja  tehtävä  tarjouskyselyt,  joiden  perusteella 

valmistajat valittiin.  Laitteen  kokoonpano  suoritettiin Vaasassa  Wärtsilän Vaskiluodon 

moottorilaboratoriossa.  Käyttöönotto  ja  ensimmäiset  testit  suoritettiin  tammikuussa 

2013,  jonka  jälkeen tarkoitus  oli  jatkaa pidemmillä  yhtäjaksoisilla  testeillä,  kun 

järjestelmä on ensin osoittautunut riittävän luotettavaksi miehittämättömään käyttöön. 

Työssä  käydään  läpi  olennaisimpia  teknisiä  ratkaisuja,  sekä  niihin  johtaneita 

tutkimuksia  ja  suunnittelumenetelmiä.  Lisäksi  työssä käsitellään suunnitteluprosessin 

kulkua  yksittäisen  laitteen  suunnittelussa,  sekä  verrataan  eri  menetelmien  sopivuutta 

tämän tyyppisessä suunnittelutehtävässä.  
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2 SUUNNITTELUPROSESSI 

Uusia  laitteita  ja  tuotteita  suunnitellaan  joko  markkinoiden  tarpeeseen,  tai  uutta 

teknologiaa kehitettäessä. Noin 80 % uusista tuotteista kehitetään markkinoilta tulevaan 

tarpeeseen (Ullman 1997). Tässä kappaleessa käsitellään suunnitteluprosessin kulkua eri 

suunnittelumenetelmillä,  sekä  niiden  soveltuvuutta  yksittäiskappaleena  valmistettavan 

laitteen  suunnitteluun. Ensimmäisenä  käsiteltävä  systemaattisen  suunnittelun  metodi 

VDI 2221 perustuu pitkälti Pahl & Beitzin ”Konstruktionslehre” koneensuunnitteluopin 

teokseen  (Pahl  1990). Toinen  käsiteltävä luovan suunnittelun  metodi  pohjautuu 

vastaavasti  Tuomaalan  teokseen (Tuomaala  1995). Lisäksi  kappaleessa  käsitellään 

uusimpia suunnittelun apuvälineitä ja niiden käyttöä.  

2.1 Suunnitteluprosessi yleisesti 

Valmistettavan  tuotteen  tai  laitteen  kehittäminen  ei  ole  monesti  helppo  tehtävä. 

Suunnitteluprosessi varioituu tuotteesta ja teollisuuden alasta riippuen, mutta prosessin 

pääpiirteinen kulku voidaan esittää kaaviona, jossa työt on jaettu eri aktiviteetteihin ja 

välietappeihin Kuva 3. (Ullman 1997.) 
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Tuotantoon*

 

Kuva 3. Suunnitteluprosessin kulku (Ullman 1997). 

 Kaaviossa ensimmäiset vaiheet ovat tarpeen määrittely, työryhmien perustaminen, työn 

jako  ja  aikataulutus.  Toisessa  vaiheessa  keskitytään  tuotteen  kohdeyleisöön, 

kilpailijoihin,  sekä  olemassa  olevien  ratkaisujen  kartoitukseen ja  niiden  analysointiin. 

Näitä  ensimmäisiä  vaiheita kutsutaan projektin  esisuunnitteluksi,  joka  on  tehtävä  aina 

uutta  suunnitteluprojektia  aloittaessa.  Esisuunnittelun  jälkeen  projektin  tavoitteet  ja 

lähtökohdat  tulee  olla  selvillä,  sekä  projektin  taloudellinen  kannattavuus  arvioituna. 
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Tässä  vaiheessa  projekti  voidaan  myös  lopettaa,  jos  se arvioidaan  esimerkiksi 

taloudellisesti kannattamattomaksi. 

Esisuunnittelun  jälkeen  tuote  tai  laite  suunnitellaan  konseptitasolla,  jota  voidaan  pitää 

karkeana  suunnitteluna,  jossa  keskitytään  kyseisen  tehtävän  oleellisiin  ongelmiin  ja 

niiden  ratkaisemiseen.  Konseptin  suunnittelussa  ei  ole  vielä  tarkoitus  keskittyä 

yksityiskohtaisiin teknisiin ratkaisuihin. Suunnittelumenetelmistä riippuen aikaan saatua 

konseptia  arvioidaan eri  menetelmin  ja  tarvittaessa  iteroidaan  kunnes  karkea 

suunnitelma on hyväksyttävissä.  

Yksityiskohtainen  suunnittelu  pitää  sisällään  kaiken  jäljellä  olevan  työn  jotta  laite 

saadaan  valmistettua.  Tyypillisesti  tässä  vaiheessa  suunnitellaan  yksityiskohtaiset 

tekniset  ratkaisut  ja  tehdään  mahdolliset  ostokomponenttien  valinnat. 

Valmistettavuuden  arviointi  ja  sen  vaatimat  muutokset  tehdään  myös  tässä  vaiheessa. 

Samoin tehdään mahdolliset rakenteen kestävyyteen liittyvät analyysit ja standardeihin 

perustuvat mitoitukset. 

2.2 Systemaattisen suunnittelun metodi VDI 2221 

Saksassa  kehitetty  suunnitteluohjeisto  VDI  2221  ”Teknisten  systeemien  ja  tuotteiden 

kehittäminen  ja  konstruoiminen”  on  systemaattinen  suunnittelumetodi,  joka  pyrkii 

Saksalaisille  tyypillisesti  tehokkuuteen  ja  taloudellisuuteen (Verlag  GmbH 1985). 

Metodilla  pyritään diskursiiviseen,  eli  tietoisempaan  ja  hallitumpaan  menettelytapaan, 

jossa  ratkaistavaa  ongelmaa  käsitellään  askelittain.  Tunnusomaista  on  myös  se,  että 

ratkaistava  tehtävää  ei  lähdetä  ratkaisemaan  kokonaisuutena,  vaan  se  jaetaan 

osakokonaisuuksiin  jotka  on  helpompi  ratkaista. Intuitiiviseen menettelytapaan 

verrattuna  systemaattisessa  metodissa  tehdään  vähemmän  monimutkaisia  syy-yhteys 

päättelyitä  alitajuisesti,  mutta  intuitiolla  on  myös  tärkeä  tehtävä  osakokonaisuuksien 

ratkaisussa. Systemaattinen metodi pyrkii enemmänkin vähentämään päämäärättömästi 

harhailevaa  tiedostamatonta  ajattelua  keskittämällä  ajatukset  aina  kulloinkin  yhteen 

osakokonaisuuteen  ja  näin  antamaan  virikkeitä intuitiolle.  Tähän  päästään 

systemaattisella  ohjauksella,  selkeällä  tehtävän  muotoilulla  ja  kulkukaavioilla. 

Seuraavissa kappaleissa on esitelty systemaattisen suunnittelumetodin päävaiheet, jotka 
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perustuvat  pitkälti  Pahl  &  Beitzin ”Konstruktionslehre” koneensuunnittelu  opin 

teokseen. (Pahl 1990.) 

2.2.1 Tehtävänasettelun selvitys ja vaatimuslista 

Tehtävänasetteluvaiheessa  etsitään  tietoa  ongelmanratkaisua  varten  ja  tehdään  niin 

sanottua  esiselvitystä.  Ensimmäisessä  vaiheessa  asetetaan  myös  tuotteelle yleiset 

reunaehdot,  vaatimukset  ja  ominaisuudet. Näistä koostetaan vaatimuslista,  josta 

ilmenevät  tuotteen vaatimukset  ja  toivomukset,  sekä niiden  tärkeysaste (kuva  4). 

Vaatimukset  ovat  seikkoja  joiden  tulee  täyttyä  kaikissa  olosuhteissa  ja  joiden 

täyttämättä  jättäminen  aiheuttaa  ajatellun  ratkaisun  hylkäämisen.  Toivomukset 

puolestaan  luokitellaan  tärkeysasteilla  kuten  erittäin,  keskinkertaisen  ja  vähemmän 

tärkeä.  Toivomukset  pyritään  mahdollisuuksien  mukaan  sisällyttämään  konstruktioon. 

Vaatimuslista  on  myös  todistus  suunnittelua  tekevän  yrityksen  johdolle  ja  myynnille, 

sillä  se  pakottaa  tehtävää  antavan  osapuolen  ottamaan  kantaa  asiaan,  mikäli  se  ei  ole 

tyytyväinen vaatimuslistan sitä koskevaan määrittelyyn. 

VAATIMUSLISTA

Sekoittaja

Muutos V / T Vaatimukset Va s t .

V 1.Virtausmäärä max 10 l/min

V 2.Max. Paine 10 bar

V 3.Veden lämpötila norm. 60 Cº

T 4.Sallittu lämpötilavaihtelu ± 5 Cº

V 5.Lämpötilan asettelu riippumaton virtauksesta ja paineesta

T 6.Ei oikosulkua vettä otettaessa

T 7.Elinikä: 10 vuotta kun noin 300000 käyttöä

V 8.Helppo huolto ja yksinkertainen asennus

V 9.Käytettävä kaupallisia varaosia

V 10.Oltava valmis 9 kuukauden päästä aloituksesta

…  

Kuva 4. Esimerkkinä sekoittajan vaatimuslista, joka sisältää sille asetettuja 
ehdottomia vaatimuksia ja toivomuksia. (Pahl 1990). 

2.2.2 Abstrahointi ja oleellisten ongelmien tunnistaminen 

Luonnosteluvaiheessa  pyritään  kehittämään  periaatteellinen  ratkaisu.  Tätä  varten 

tuotteen  oleelliset  ongelmat  tunnistetaan  ja  pelkistetään,  ts. abstrahoidaan. Kaikilla 
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suunnittelijoilla  on  kokemuksia,  ennakkoluuloja  ja  tottumuksia,  jotka  yhdessä 

riskittömyyteen pyrkimisen kanssa aiheuttavat sen, että epätavallisiin ja innovatiivisiin 

ratkaisuihin voi olla vaikea päätyä, vaikka nämä olisivat parempia ja taloudellisempia. 

Näitä ennakkokäsityksiä ja tiettyyn ratkaisuun tähtääviä periaatteita syntyy tyypillisesti 

jo  tehtävän  esiselvityksen  aikana,  kun  esimerkiksi  keskustellaan  vaatimuslistan 

sisältämiä  asioita. Abstrahoinnin tarkoitus  on  pelkistää  ongelmat  ja  hakea  niihin 

yleispäteviä  ratkaisuja  ja  keskittää  näin  resurssit  konstruktion  kannalta  oleellisten 

asioiden  ratkaisuun.  Yleispätevyys  ja  oleellisuus  saadaan  eriteltyä  vaatimuslistasta 

analysoimalla  siihen  kerättyjä  toimintoja  ja  reunaehtoja.  Ongelmat  siis  pyritään 

muotoilemaan  neutraaleiksi  ratkaisuun  nähden  ja  annetaan  näin  enemmän  tilaa  ja 

vapauksia etsiä oikeasti parasta ratkaisua. 

2.2.3 Toimintorakenteen laatiminen 

Ratkaistavan  tehtävän  kompleksisuudesta  riippuen  voi  kokonaistoiminto  muodostua 

liian  mutkikkaaksi  hallittavaksi.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  tulo- ja  lähtösuureiden 

välinen  riippuvuus  on  epähavainnollinen,  siihen  liittyy  moninaisia  fysikaalisia 

tapahtumia  tai  sen  oletettavissa  olevan  ratkaisun  osien  ja  rakenneryhmien  lukumäärä 

kasvaa  suureksi. Tällöin  tuote  kannattaa  pilkkoa osatoiminnoiksi,  jotka  eivät  enää 

itsessään ole liian mutkikkaita hallittavaksi (kuva 5). 
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Kuva 5. Toimintorakenteen muodostaminen jakamalla kokonaistoiminto 
osatoimintoihin. (Pahl 1990). 

Vaatimuslistan  ja  osatoimintoihin  jakamisen  pohjalta  luonnostellaan  tässä  vaiheessa 

karkea toimintorakenne,  jossa  on  vain  vähän  eri  osatoimintoja  ja  sitten  hajottamalla 

siinä olevia monimutkaisia toimintoja useampiin osatoimintoihin. Karkea ensimmäinen 

luonnos  auttaa  löytämään  rakenteesta  muut  tärkeät  osatoiminnot,  joita  ei  ehkä  osaa 

ennakkoon odottaa.  

Eri  toimintojen  yhteyksiä  voidaan  tarkastella  loogisesti,  jolloin  etsitään  lähinnä  yleisiä 

syy-yhteyksiä,  jotka  tulee  vallita  systeemissä  sen,  jotta  kokonaistoiminto  voi  toteutua. 

Näitä syy-yhteyksiä voi olla joko osatoimintojen keskinäiset yhteydet, tai niiden tulo- ja 

lähtösuureiden  väliset jos-niin -suhteet  (kuva  6).  Syy-yhteydet  johdetaan  suoraan 

vaatimuslistasta.  Systeemin  looginen  toimintarakenne  muodostetaan  käyttämällä 

loogisia operaatioita JA-, TAI- ja EI- toiminto, sekä niiden yhdistelmiä EI – TAI ja EI – 

JA – toiminnot kuva 4. 
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Kuva 6. Systeemin logiikkakaavio. Positiivinen sanoma jokaisesta 
laakerointikohdasta (öljyä on) riittää tässä tapauksessa sallimaan 
käyttöönoton. (Pahl 1990). 

Loogisia  piirejä  voidaan  laskea ja  optimoida  käyttämällä  Boolen  algebraa.  Tällöin 

rakenteelle  voidaan  löytää  erilaisia  ratkaisuvaihtoehtoja.  Eri  toimintojen  yhteyksiä  voi 

myös  tarkastella  fysikaalisien  riippuvuuksien  avulla.  Ne  voidaan  esittää  loogista 

tarkastelua  vastaavalla  toimintorakenteella,  jossa  näkyy  fysikaalisten  suureiden 

liittymiset toisiinsa. Tällöin loogisien operaatioiden sijaan käytetään energia-, aines- ja 

signaalivuo- merkintöjä (kuva 7).  

Vuolajit:

Energiavuo suuntamerkkeineen

systeemiraja

Päätoiminto

Sivutoiminto

Ainesvuo suuntamerkkeineen

Signaalivuo suuntamerkkeineen

Toiminnot:

 

Kuva 7. Toimintorakenteen osatoimintojen piirrosmerkit (Pahl 1990). 
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Myös  tässä  tarkastelutavassa  kannattaa  lähteä  liikkeelle  yksinkertaisella 

toimintorakenteella, jota jalostetaan tarpeen mukaan monimutkaisemmaksi ja enemmän 

osatoimintoja  sisältäväksi  toimintarakenteeksi  (kuva  8).  Toimintorakenteen  laatiminen 

ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus, vaan sen tulee helpottaa ratkaisun löytymistä. 

Ekuorma 

Koekappale 

S 

Emuodonmuutos 

KoekappaleMuov. 

Svoima 

Tutkittava 
koekappaleeseen 

vaikuttavan voiman ja 

muodonmuutoksen 
suhdetta 

Smuodonmuutos 
a) 

Ekuorma 

S 

Koekappale 

Muuttaa energiaa 
matkaksi ja voimaksi 

Mitata voima 

Mitata 
muodonmuutos 

kuormittaa 
koekappale 

Emuodonmuutos 

KoekappaleMuov. 

SF 

SΔl 

b) 

 

Kuva 8. Kokonaistoiminto a) ja osatoiminnot b) (Pahl 1990). 

2.2.4 Ratkaisuperiaatteiden etsiminen osatoimintojen toteuttamiseksi 

Osatoimintojen  toteuttamiseksi  etsitään  ratkaisuperiaatteita,  joita  voidaan  hakea 

erilaisilla menetelmillä.  Pahl  esittää  kirjassaan seuraavia eri  menetelmiä,  joita voidaan 

käyttää konseptien ja osatoimintojen ratkaisuperiaatteiden etsimiseen.  

Kirjallisuustutkimus: Kirjallisuustutkimusta voi tehdä hakemalla hyödyllistä tietoa mm. 

tarjolla  olevasta tekniikan  kirjallisuudesta,  verkkojulkaisuista,  patenttitutkimuksista  ja 

kilpailijoiden  tuote-esittelyistä.  Näistä  pyritään  saamaan  käsitys  olemassa  olevista 

ratkaisumahdollisuuksista. 

Luonnon  järjestelmien  analyysi: Luonnossa  esiintyvien  muotojen,  rakenteiden, 

organismien,  ja  tapahtumien  tutkiminen  voi  johtaa  käyttökelpoisiin  ja  uudenlaisiin 
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ratkaisuihin. Muun muassa lentotekniikassa ja laivojen virtaviivaisissa profiileissa on 

hyödynnetty  luonnosta  löytyviä  ratkaisuja.  Biologian  ja  tekniikan  yhdistämisestä 

käytetään nimitystä bioniikka tai biomekaniikka. 

Tunnettujen teknisten systeemien analyysi: Tutkimalla esimerkiksi omia aikaisempia tai 

kilpailijoiden  olemassa  olevia  tuotteita  ja  niissä  käytettyjä  ratkaisuja  voi  yrittää  löytää 

uusia  ideoita. Tässä  menetelmässä  kokemuksella  on  suuri merkitys,  jotta  osaa  löytää 

sopivia  tuotteita  analysoitavaksi.  Menetelmän  riskinä  voidaan  pitää  sitä,  että  juututaan 

liiaksi olemassa olevien ratkaisujen kopioimisen, eikä uskalleta etsiä uusia polkuja. 

Analogiatarkastelu:  Joskus  ratkaisua  etsiessä  voi  löytyä  apua  jos  systeemin  siirtää 

analogiatasolle  ja  etsiä  toimivaa  ratkaisua  esimerkiksi  pienemmässä  mittakaavassa 

jostain olemassa olevasta laitteesta ja saada siitä virikkeitä ratkaisun löytymiseen. 

Intuitiivisesti painotetut  menetelmät: Hyvin  usein  suunnittelija  löytää  ratkaisun 

intuitiivisesti.  Ratkaisu  löytyy  mietintä- ja  etsintävaiheen  jälkeen  oivalluksena.  Idean 

syntyperää ei  monesti  tiedosteta,  vaan  se  voi  syntyä  esimerkiksi  jostain  aiheen 

ulkopuolella olevasta keskustelusta tai tapahtumasta. 

2.2.5 Luonnostelun tulokset 

Ratkaisuperiaatteiden  konkretisointi: Ratkaisuperiaatteet  pyritään  suunnittelemaan 

konkreettisesti niin pitkälle, että niiden käyttökelpoisuutta pystytään arvioimaan. 

Periaatteellisten  ratkaisujen  arviointi: Luonnostelun  tulokset  arvioidaan  VDI  2225 

mukaista  tarkistuslistaa  hyväksi  käyttäen  (kuva  9).  Listan  avulla  otetaan  kantaa  mm. 

ratkaisujen  toiminnallisuuteen,  käytettävyyteen,  valmistettavuuteen  ja  kunnossapitoon. 

Pisteyttämällä  eri  ratkaisuvaihtoehtojen  toiminnot  ja  ynnäämällä  pisteet  saadaan 

ratkaisuvaihtoehdoille  paremmuusjärjestys,  jonka  pohjalta  voidaan  valita  yksi  tai 

useampi vaihtoehto jatkokehittelyyn. 
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ARVIOINTILISTA

Sekoittajaa varten

P: oleva muunnelma, (P) = mahd. parannettuna A B C D

Nr. Arvostelukriteeri g P (P) P (P) P (P) P (P)

Toiminto 1Sulun luotettavuus 1 1 3 3 1

Vaik.periaate 2Luotettavuus, ei herkkä kalkille 1 2 3 2 3

Muotoilu 3Pieni tilantarve 1 3 2 2 4

4Vähän osia 1 1 2 1 4

5Yksinkertainen valmistaa 1 1 3 2 1 4

Asennus 6Helppo asentaa 1 2 3 2 2 3

7Käyttömukavuus, voiman tarve 1 1 3 4 2

8Helppo hoito, puhdistus 1 4 2 3 2

Kunnossapito 9Yksinkertainen huolto 1 1 3 2 1

Pmax = 4 ∑ 16 24(26) 21(23) 20(26)

W1 0,45 0,67 0,58 0,56

Arvojärjestys 4 1(1) 2(3) 3(2)

Huomautus / perustelu (B), heikkous (S), parannus (V) muunnelmalle / kriteeri

C1Varustettava kumitiivisteellä

B4Vipumekanismia yksinkertaistettava

D6

D9

B8B4:n kanssa parannettava

D9Vivun kiinnitys koottaessa vaikeaa

Ratkaisu B: Jatketaan mittakaavassa, käyttöosia parannettava

Ratkaisu D: Tutkittava valmistusmahdollisuuksua, malli 2 kk:ssa

Valmistus

Käyttö

Kuulan asento kokoonpanossa 

määrittämätön

Päätös

 

Kuva 9. Ratkaisuperiaatteita arvioidaan arviointilistalla pisteyttämällä eri ratkaisut 
(Pahl 1990). 

2.2.6 Kehittely 

Kehittelyvaiheessa  laitteen rakenne  kehitetään  luonnosteluvaiheessa  tehtyjen 

periaatteellisten  teknisten  ratkaisujen  pohjalta  lopulliseksi  rakennemuodoksi. 

Kehittelyvaiheessa  keskitytään konkreettisten  ratkaisujen löytämiseen  ja  se  sisältää 

muun  muassa  materiaalien,  valmistusmenetelmien  ja  mahdollisten  ostokomponenttien 

valintaa.  Tekniset  ja  taloudelliset  seikat  ovat  kehittelyvaiheessa  tärkeimpiä  kriteerejä. 

Kuvassa 10 on esitetty kehittelyvaiheen työaskeleet. 

Kehittelyvaihe jakaantuu  kolmeen pääosaan,  jotka  ovat:  karkeasuunnittelu, 

hienosuunnittelu  ja  täydentäminen  ja  tarkastaminen.  Jokainen  alivaihe  pitää  vielä 

erikseen  sisällään  luomista  ja  arvostelua,  joten  jokaisesta  vaiheesta  voidaan  palata 

edelliseen tarpeen niin vaatiessa. Luomistyössä on kuitenkin lukemattomia asioita, jotka 
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tulee ottaa huomioon, esimerkiksi valmistettavuus ja ergonomia. Lopullinen tulos on 

ratkaisun rakennemuodon lukitseminen. 

Periaatteellisen ratkaisun (luonnoksen) vahvistaminen. 

Lupa siirtyä kehittelyyn

Rakennemuotoilua määräävien vaatimusten tunnistaminen

Tilaehtojen selvittäminen

Jäsentely rakennemuotoilua määräävien päätoimintojen 

toteuttajiin

Rakennemuotoilua määräävien päätoimintojen 

karkeasuunnittelu

Sopivien kehitelmien valinta

Muiden päätoiminnon toteuttajien karkeasuunnittelu

Ratkaisujen haku sivutoiminnoille

Päätoiminnon toteuttajien hienosuunnittelu ottaen 

huomioon sivutoimintojen totettajat

Sivutoimintojen toteuttajien hienosuunnittelu ja alustavien 

ehdotusten täydentäminen

Arvostelu teknisten ja taloudellisten kriteerien mukaan

Alustavan kokonaiskehitelmän vahvistaminen. Lupa 

lopulliseen rakennemuotoiluun

Optimoiva ja viimeistelevä rakennemuotoilu

Häiriösuureiden vaikutuksen ja virheiden tarkastus

Täydentäminen alustavilla osaluetteloilla, valmistus- ja 

asennusohjeilla

Lopullisen kokonaiskehitelmän hyväksyminen. Lupa 

viimeistelyyn (työpiirustusten laadintaan)
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Kuva 10. Kehittelyn työvaiheet kuvattuna kaaviomuotoon (Pahl 1990).  
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2.3 Intuitiivinen metodi 

Intuitiivinen  metodi  on  suunnittelumenetelmä,  joka  perustuu  alitajunnassa  tapahtuvaan 

epäsystemaattiseen  ongelmanratkaisuun.  Alitajunta  käyttää  hyväkseen  tehtävän 

sisäistämisestä  aiheutuvaa  jännitettä,  heuristisia  pisteitä,  lyhyttä  logiikkaa  ja  määrättyä 

aikataulua. Tässä  kappaleessa  esitettävä  intuitiivisen  metodin  kuvaus  perustuu  pitkälti 

Tuomaalan  ”Luova  koneensuunnittelu”  koneensuunnitteluopin  teokseen. Kuvassa  11 

esitetään intuitiivisen luovan työn prosessin kulku pääpiirteisesti. 

Intuitiivista  metodia  käytetään  hyvin  usein  tilanteessa,  jossa  halutaan  uudistaa  jotakin 

tuotetta.  Suunnittelu  voidaan  joko  aloittaa  tekemällä  jo  olemassa  olevasta  tuotteesta 

rikkianalyysi, joka vastaa suunnilleen osakokonaisuuksiin pilkkomista systemaattisessa 

metodissa,  tai  aloittamalla  suunnittelu  jotakuinkin  päinvastaisessa  järjestyksessä  kuin 

systemaattisessa  metodissa  eli  piirtämällä.  Jälkimmäinen  metodi  on  varmasti  yleisin 

kaikista  suunnittelumetodeista.  Rikkianalyysiä  vauhdittamaan  voidaan  antaa  jo  ennalta 

määrättyjä heuristisia pisteitä, jotka ohjaavat suunnittelun oikeaan suuntaan. 

 

Kuva 11. Intuitiivisen luovan työn metodi (Tuomaala 1995). 
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2.3.1 Rikkianalyysi 

Systemaattisessa metodissa yleisesti ottaen lähdetään siitä, että kaikki tekniset ratkaisut 

ovat  jo  olemassa  ja  niitä  yhdistelemällä  toimiviksi  kokonaisuuksiksi  päästään 

optimaaliseen  lopputulokseen.  Intuitiivinen  metodi  menee  tässä  asiassa  hieman 

pidemmälle.  Se  ei  pyri  yhdistelemään  olemassa  olevia  ratkaisuja  sellaisenaan,  vaan 

ottamaan  oppia  niistä  ja  analysoimaan  niiden  järkevyyttä  kyseisessä  tapauksessa. 

Analysoiminen  tapahtuu  purkamalla  rakenne  osiin  ja  tutkimalla  miksi  näihin 

ratkaisuihin on päädytty. Osilla on omat funktionsa, materiaalinsa, valmistustapansa jne. 

Tutkimalla  miten  ja  miksi  juuri  tällaiset osat  on  valittu  käyttöön,  päästään  vähitellen 

rakenteen  suunnittelijan  ajatusten  jäljille.  Tätä  prosessia  Tuomaala  kuvaa  kirjassaan 

rikkianalyysinä (kuva 12).  

 

 

Kuva 12. Rakenteen rikkianalyysi (Tuomaala 1995). 

Toisten töitä analysoidessa tulee pysyä objektiivisena ja keskittyä asiaan, eikä vähätellä 

tai  kunnioittaa  liikaa  toisen  tekemiä  ratkaisuja.  Omien  töiden  analysoiminen  on  vielä 

hankalampaa  varsinkin  heti  työn  valmistuttua,  koska  onnistumisen  helpotus  voi 

aiheuttaa  itsekritiikittömyyttä  ja  itsekurin  puutetta  ruveta  analysoimaan  valmista 

ratkaisua. 

2.3.2 Heuristinen piste 

Intuitiivisen työskentelyn perusperiaatteisiin kuuluu Heureka-ilmiöiden hyödyntäminen. 

Heureka-tapahtuma on hetki jolloin alitajunnassa luotu oivallus tulee yllättäen tietoiseen 

tajuntaan.  Analyysin  jälkeen  mieleen  on  jo  painunut  tietoa  olemassa  olevan  rakenteen 

virheistä,  heikkouksista  ja  parannuskohteista.  Eli  vaikka  emme  alitajuntaa  kykene 

ohjaamaan, sinne tallentuu kokoajan tietoa ja loogisia siirtoja, jotka sopivan jännitteen 

vallitessa voivat synnyttää alitajunnassa luotuja oivalluksia, joita kutsutaan heuristisiksi 
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pisteiksi. Tiedon  välittämistä  heurististen  pisteiden  välillä  kutsutaan  loogisiksi 

siirroiksi. Näissä siirroissa tietovirta on kaksisuuntaista, ja ongelmanratkaisun lähetessä 

heurististen  pisteiden  ja  loogisten  siirroksien  verkko  yleensä  tihenee.  Tietomäärän 

kasvaessa  verkko  saavuttaa  tietyn  pisteen,  jossa  loogisten  siirrosten  määrä  riittää 

ratkaisun  syntymiseen  ja  näin  ollen  johtaa  intuitiivisen  jännitteen  purkautumiseen. 

Kuvassa  13  havainnollistetaan  heurististen  pisteiden  ja  loogisten  siirtojen  verkon 

tihentymistä lähestyttäessä ratkaisua. 

Tehtävä Ratkaisu

Heuristisetpisteet

Loogiset siirrot

Jännite

 

Kuva 13. Intuitiivinen ongelmanratkaisu (Tuomaala 1995). 

2.3.3 Intuitiivinen jännite ja hautuminen 

Kerätty tieto järjestyy alitajunnassa oivallukseksi, mutta sitä varten on oltava tarve, jota 

kutsutaan  jännitteeksi.  Jännitteen  suuruus  on  suoraan  verrannollinen  tehtävän 

kiireellisyyteen. Jännite voi kasaantua kokonaan siinä vaiheessa kun tietoa kerätään tai 

sitä  voi  lisätä  myöhemmin  tietoisesti  etsimällä  ratkaisua.  Jännite  kasvaa  myös 

käytettävissä olevan ajan lähestyessä loppuaan. Kun tehtävä on sisäistetty, suunnittelijan 

ajatuksiin alkaa muodostua heuristisia pisteitä. Jos suunnittelu on kovin intensiivistä ja 

taukoamatonta, voi alitajunnan tasolla tapahtuva työskentely jäädä jälkeen. Luovat tauot 
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työn  välissä  ja  usein  pitkätkin  tauot,  kuten  loma  voi  antaa  alitajunnalle  enemmän 

aikaa.  Emme  voi  kuitenkaan  ohjata  alitajunnan  työskentelyä,  joten  hautumiseen  voi 

mennä pitkäkin aika. 

2.4 Suunnittelumetodien vertailua 

Intuitiivinen  suunnittelumetodi  sopii  erinomaisesti  yksilötyönä  tehtävään 

koneensuunnitteluun. Yksilötyöhön tarvitaan kuitenkin paljon erialojen tuntemusta, eikä 

se  ole  aina  nopea  prosessi.  Laajemmissa  projekteissa  suunnitteluryhmien  käyttö 

nopeuttaa suunnittelua, koska näin saadaan käyttöön erialojen asiantuntijoita ja vastuuta 

saadaan  jaettua  useammalle  suunnittelijalle.  Suunnittelijaryhmien  käyttö  tarvitsee 

kuitenkin  rungokseen  tietyn  määrän  systemaattisuutta.  Kokoamalla  tehtävän  tavoitteet 

vaatimuslistaksi  ja  jakamalla  tehtävää  osatoiminnoiksi  saadaan  ryhmien  vastuut  ja 

tehtävät  selkeiksi.  Tällöin  on  otettu  osittain  käytäntöjä  ja  työkaluja  systemaattisesta 

suunnittelumetodista, mutta samanaikaisesti säilytetään intuitiivisen suunnittelumetodin 

vapaus  olla  käyttämättä  kaavamaisia  työvaiheita.  Myös  systemaattiseen 

suunnittelumetodiin  kehitettiin  myöhemmin  erilaisia  versioita,  joissa  kaavamaiseen 

prosessiin  pyrittiin  sekoittamaan  enemmän  luovuutta  sallivia  työvaiheita.  (Tuomaala 

1995) 

Systemaattiset  suunnittelumetodit  voivat  toimia  parhaiten  tiukan  aikataulun  kanssa, 

koska  ratkaisuun  edetään  johdonmukaisesti.  Ratkaisut  voivat  olla  tästä johtuen 

pakotettuja  eikä  kokonaisuus  ole  aina  lopulta  paras  mahdollinen.  Intuitiivinen 

suunnittelu voi tuottaa onnistuessaan luontevia ja teknisesti kauniita ratkaisuja. Luovuus 

vie  yleensä  kuitenkin  oman  aikansa,  eikä  hyvää  lopputulosta  voi  pakottaa  syntymään 

halutussa aikataulussa.  

2.5 Suunnittelun apuvälineet 

Tietokoneavusteisen  suunnittelun (CAD) yleistyttyä laajamittaisesti  1980- ja  1990-

lukujen  vaihteessa,  hahmotelmien  ja  tarkkojen  valmistuspiirrosten  tekeminen muuttui 

oleellisesti. Suunnitteluohjelmilla voidaan rakenteesta luoda kolmiulotteinen malli (3D), 

jota  voidaan  käyttää  muun  muassa  simuloinneissa,  visualisoinnissa  ja  valmistuksen 

mallina.  Tämä  vähentää  piirtämiseen  kuluvaa  aikaa  ja  nopeuttaa  tuotekehitysprosessia 
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joustavuudellaan. Seuraavassa käsitellään tässä  työssä  käytettyjä suunnittelun 

apuvälineitä ja arvioidaan niiden käyttöä tämän tyyppisessä työssä. 

Valtaosa  nykyajan  3D-CAD  ohjelmistoista  on  piirrepohjaisia.  Piirrepohjainen 

suunnittelu  tarkoittaa  menetelmää,  jossa  malliin  jää  historiatieto siihen  tehdyistä 

piirteistä  ja  niiden  järjestyksestä,  jota  kutsutaan  piirrehistoriaksi.  Tyypillisesti  3D- 

mallin  ulkomuodosta  ei  voi  sanoa  miten  malli  on  rakennettu,  koska  samaan 

lopputulokseen voidaan päästä useilla eri tavoilla. Piirrehistorian käyttämisen etuja ovat 

se  että  aiemmin  tehtyjä  piirteitä  voidaan  muokata  ilman,  että  niitä  tarvitsee  joka  kerta 

luoda uudestaan. (Pere 2012.)  

Konseptin  suunnittelussa  on  usein  mielekästä  tehdä  mallinnusta  nopeaan  tahtiin  ja 

konkretisoida  ajatukset  3D-malliksi  nopeasti  silloin  kun  luovahetki  on  käsillä.  Kuten 

aiemmin  todettiin,  konseptin  suunnittelussa  ei  ole  tarkoituskaan  vielä  suunnitella 

kaikkia  yksityiskohtia,  vaan  perusratkaisuja.  Tästä  syystä  ei  myöskään  konseptin  3D-

mallin  rakennuksessa  ole  järkevää  käyttää työläitä  mallinnusmenetelmiä. 

Myöhemmässä  vaiheessa,  kun  konstruktio  on  pääpiirteittäin  tiedossa  ja  tehdään 

esimerkiksi  rakenteen  optimointia,  voi  olla  hyödyllistä  rakentaa  esimerkiksi 

levyrakenteista skeletonmalli,  jossa  lukuisista  eri  levyistä  ja  osista muodostuvaa 

rakennetta  muokataan  yhden  ohjaavan  mallin  kautta,  johon  alikokoonpanot  ja  osat 

viittaavat.  Tällä  menetelmällä  voidaan  merkittävästi  nopeuttaa  monimutkaisten 

rakenteiden muokkaamista myöhemmissä vaiheissa.  

Yleisesti  3D-malleja  on  käytetty  alun perin  lähinnä  2D-piirustusten  luomista  varten, 

mutta nykyään malleja käytetään myös erilaisten analyysien tekemiseen. Erityisesti 3D-

malliin  pohjautuvat  lujuusanalyysit  FEA  (Finite  Element  Analysis)  ovat  hyvin  yleisiä 

menetelmiä. (Pere 2012.)  

Teknisen laskennan ohjelmat mahdollistavat nykyään hyvin monenlaisien simulointien 

ja  erilaisten  analyysien  tekemisen.  Rakenteille  voidaan  tehdä  erilaisia  staattisia 

analyysejä,  joissa  tutkitaan  rakenteessa  esiintyviä  sisäisiä  voimia  ja  jännityksiä. 

Dynaamisissa  analyyseissä  tutkitaan  rakenteen  käyttäytymistä  dynaamisella 

kuormituksella  esimerkiksi  pyörivissä  koneissa,  maanjäristyksissä  tai  tuulen 

vaikutuksesta. 
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Kaikki  analyysit  perustuvat  yleisesti  ottaen  samaan  perusperiaatteeseen,  jossa 

rakenteesta rakennetaan 2D tai 3D malli, joka jaetaan äärelliseen määrään elementtejä, 

jotka  muodostavat  2D  tai  3D- muodon  mukaisen  elementtiverkon. 

Elementtimenetelmän  teorian  mukaisesti  analyysien  laskentaongelma  voidaan  näin 

jakaa  äärelliseen  määrään  yksittäisiä  ongelmia,  jotka  ovat  ratkaistavissa  numeerisin 

menetelmin.  Samat  elementtimenetelmien  perusperiaatteet  pätevät myös  muihin FE- 

analyyseihin, joita käsitellään muun muassa Hämäläinen (2006), Ahola (1977), Hakala 

(1986) ja Määttänen (1975) elementtimenetelmien käyttöön liittyvissä teoksissa. 
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3 TEKNISET ANALYYSIT SUUNNITTELUN 
APUVÄLINEENÄ 

Elementtimenetelmät (FEM, Finite Element Method) ovat yleinen simulaatiomenetelmä 

fysikaalisten ilmiöiden ja rakenteiden tutkimisessa. Analyyttiset ratkaisut eivät yleensä 

ole käytettävissä useimmissa päivittäisissä suunnittelun  ongelmissa.  Tätä  varten on 

kehitetty numeeriset menetelmät,  joilla  voidaan  löytää  likimääräiset  ratkaisut  kyseisiin 

ongelmiin.  Vaikka  elementtimenetelmät  on  alun  perin  kehitetty  löytämään  ratkaisuja 

mekaanisten rakenteiden ongelmiin, sitä voidaan nykyään soveltaa useisiin eri teknisiin 

tutkimuksiin,  kuten  lämmön  johtuminen,  nesteiden- ja  kaasujen  virtaus, 

sähkömagneettiset  ilmiöt.  Oleellista  on,  että  ongelman  fysiikka  voidaan  kuvata 

matemaattisesti tyypillisillä differentiaaliyhtälöillä, jotka voidaan ratkaista numeerisesti. 

Viime  vuosikymmenten  kehitystyö  numeerisen  mallinnuksen  saralla  mahdollistaa  tänä 

päivänä  hyvin  realistisien  simulaatioiden  tekemisen.  Epälineaaristen  ilmiöiden 

kuvaaminen  rakenteissa,  kuten  epälineaarinen  materiaali,  suuret  muodonmuutokset  ja 

pintojen  väliset  törmäykset  ovat  nykyään  jokapäiväisiä  tehtäviä.  Tietotekniikan  nopea 

kehitys  on  johtanut  myös  laskentatehon  nopeaan  kehitykseen.  Nopeat  prosessorit  ja 

suuri  muistikapasiteetti  mahdollistavat miljoonia  vapausasteita  sisältävien  mallien 

simuloinnin. 

Tässä  kappaleessa  käsitellään  laitteen  suunnittelun  eri vaiheissa  tehtyjä  teknisiä 

analyysejä.  Ensin  käsitellään  mekaanisen  systeemin  värähtelyä  ja  sen  tutkimista 

numeerisin  menetelmin.  Tämän  jälkeen tutkitaan  rakenteen  jännityksiä  ja 

väsymisilmiötä.  Lopuksi  tarkastellaan  lämpötilan  vaikutusta  laitteen  teräsrakenteeseen. 

Kappaleessa  esitettävä  teoria  pohjautuu  ANSYS  14- ohjelmistovalmistajan  ”ANSYS 

Mechanical APDL Theory Reference” teokseen (ANSYS 2012), jonka sisältämät teoriat 

perustuvat  Newtonin  ja  Lagrangen  mekaniikan  peruslakeihin  ja  muihin  yleisesti 

hyväksyttyihin teorioihin. 
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3.1 Mekaanisen systeemin värähtely 

Tässä  kappaleessa  suoritetaan  katsaus  tyypilliseen  dynamiikan  ongelmaan  ja  sen 

ratkaisuun numeerisin menetelmin. Mekaanisen systeemin värähtelyä käsitellään muun 

muassa  Pramila  (1985)  ja  Lähteenmäki  (2007)  värähtelymekaniikan  teoksissa, joista 

eritoten jälkimmäistä on käytetty tämän kappaleen lähteenä. Koneiden värähtelyä ja sen 

käytännön sovelluksia ja hallitsemista on käsitelty muun muassa Genta (1999) ja Taylor 

(2003) värähtelyopin teoksissa.  

Usean  vapausasteen  systeemin  liiketilan  kuvaamiseen  tarvitaan  useita koordinaatteja, 

joita  voivat  olla  sekä  translaatiot  että  rotaatiot.  Vapausasteiden lukumäärä  tarkoittaa 

riippumattomien  koordinaattien  lukumäärää,  joka  tarvitaan ilmoitettaessa  systeemin 

liiketila millä tahansa hetkellä. 

Värähtelevän  systeemin  analysointi  edellyttää  sen  liikeyhtälöiden  tuntemista. 

Liikeyhtälöihin sisältyvät systeemin massa-, vaimennus- ja jäykkyysominaisuudet sekä 

ulkoiset  kuormitukset.  Tehtävät  usein  luokitellaan  kuormitustyypin  mukaan. Ajan 

funktiona  tunnettu  kuormitus  on deterministinen,  kuten  myös  siitä  syntyvä  liiketila. 

Satunnainen  kuormitus  on stokastinen ja siitä  syntyvää  stokastista  liiketilaa  voidaan 

tarkastella  vain  tilastomatematiikan  avulla. Tässä  työssä  tarkastellaan  vain 

deterministisiä  kuormituksia,  koska  työssä  tarkasteltavat  kuormitukset  ovat  ajan 

funktiona tunnettuja harmonisia kuormituksia. 

Tavallinen  kuormitustapaus  sovelluksissa  on  jaksollinen  eli  säännöllisin  väliajoin 

samanlaisena  toistuva  kuormitus.  Erityisen  tärkeä  jaksollinen  heräte  on  harmoninen 

heräte,  jolloin  kyseessä  on  sinimuotoinen  herätevoiman  vaihtelu,  jossa !! voidaan 

esittää muodossa: 

!!=!!sin(!!+!)                                                (1) 

missä !! on herätteen amplitudi, ! herätteen kulmataajuus ja ! herätteen vaihekulma.  

Harmoniselle  herätteelle  on  tyypillistä,  että  siitä  syntyvä  pakkovärähtely  tapahtuu 

samalla  taajuudella  kuin  heräte.  Tyypillisesti  harmonisen  herätteen  lähteitä  ovat 
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pyörivät koneet ja edestakaisin liikkuvat koneenosat. Näissä syntyvät värähtelyt ovat 

usein  haitallisia  ja  varsinkin  resonanssitilannetta on  syytä  pyrkiä  välttämään. Tässä 

työssä käsitellään harmonisen kuormituksen alaisena olevan systeemin pakkovärähtelyä. 

Liikeyhtälöitä, joissa  ei  ole  lainkaan  kuormitustermejä,  kutsutaan ominaisvärähtelyn 

liikeyhtälöiksi. Ominaisvärähtely on  systeemin  vapaata  värähtelyä  ilman  kuormitusten 

vaikutusta  ja  se  on  riippuvainen  ainoastaan  systeemin  massa-,  vaimennus- ja 

jäykkyysominaisuuksista,  sekä  alkuehdoista.  Ominaisvärähtelyn  liikeyhtälöistä 

ratkeavat  systeemin ominaistaajuudet ja niitä  vastaavat ominaismuodot. 

Vapausasteiden,  ominaistaajuuksien  ja  ominaismuotojen  määrät  ovat  toisiinsa 

kytkettyjä  siten,  että  jokaista  vapausastetta  kohden  on  olemassa  yksi  ominaistaajuus 

jolla  on  sitä  vastaava  ominaismuoto.  Toisin  sanoen n kappaletta  vapausasteita, 

aikaansaa n kappaletta  ominaistaajuuksia  ja n kappaletta  ominaismuotoja. 

Ominaismuotoja  voidaan  myös  kutsua normaalimuodoiksi,  sekä  toisaalta 

matematiikassa vastaavia  käsitteitä  kutsutaan  yleensä ominaisarvoiksi ja 

ominaisvektoreiksi, joihin palataan myöhemmin tässä kappaleessa. 

Käytännön sovelluksissa vaimentamatonta värähtelyä ei esiinny, vaan siihen liittyy aina 

jonkin  verran  vaimennusta.  Systeemissä  esiintyvät  erityyppiset  kitkavaikutukset 

aiheuttavat  vaimennusta,  joka  pienentää  värähtelyjen  amplitudia  ja 

transienttikuormituksien  aiheuttamia  maksimi  siirtymiä.  Vaimennuksen  analyyttinen 

käsittely  on  usean  vapausasteen  systeemeissä  hankalaa  johtuen  vaimennusilmiön 

mutkikkaasta  luonteesta.  Usein  vaimennus  käsitellään  likimääräisesti  ja  sitä  varten  on 

olemassa erinäisiä menetelmiä, joita käsitellään tässä kappaleessa myöhemmin. 

Pakotetun  liiketilan  analysointi  edellyttää  yleensä  vastaavan  ominaisvärähtelytehtävän 

ratkaisun tuntemista. Tärkeimmät ratkaisumenetelmät ovat normaalimuotomenetelmä ja 

suorat  aikaintegrointimenetelmät.  Normaalimuotomenetelmässä  ratkaisu  muodostetaan 

ominaismuotojen lineaarikombinaationa. 

3.1.1 Liikeyhtälöryhmän muodostaminen 

Usean  vapausasteen  systeemin  liikeyhtälöryhmä  voidaan  muodostaa  esimerkiksi 

Newtonin tai Lagrangen mekaniikan lakien avulla. Käyttämällä Lagrangen yhtälöitä ja 

matriisi  esitysmuotoa  on  mahdollista  määrittää  systemaattinen  lähestymistapa 
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liikeyhtälöiden  kirjoittamiseen  usean  vapausasteen  systeemille,  jota  voidaan  käyttää 

sellaisenaan  riippumatta  systeemin  vapausasteiden,  elementtien  ja  reunaehtojen 

määrästä tai niiden laadusta. 

Lineaariselle tai lineaarisoidulle systeemille  voidaan  tämän  systemaattisen  prosessin 

seurauksena kirjoittaa lineaarinen, toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöryhmä, joka on 

muotoa: 

 

!!+ !!+ !!=!(!)                                           (2) 

jossa 

!!= n × n massamatriisi, joka sisältää systeemin inertiaominaisuudet 

!!= n × n vaimennusmatriisi, joka sisältää systeemin vaimennusominaisuudet 

! = n × n jäykkyysmatriisi, joka sisältää systeemin jäykkyysominaisuudet 

! = n × 1 kiihtyvyysvektori, jonka alkiot ovat kiihtyvyyksiä tai kulmakiihtyvyyksiä 

!=!n × 1 nopeusvektori, jonka alkiot ovat nopeuksia tai kulmanopeuksia 

!=!n × 1 asemavektori, jonka alkiot ovat asemia ja kulma-asemia 

! = n × 1 pakkovoimavektori, jonka alkiot ovat ulkoisia kuormituksia 

 

Yhtälöryhmässä  (2)  on  systeemin  vapausasteiden  mukainen  määrä  yhtälöitä.  Nämä 

yhtälöt  ovat  yleensä  kytkettyjä  eli  ainakin  joissakin  yhtälöissä  esiintyy  useampia  kuin 

yksi  koordinaateista.  Yhtälöitä ei  siis  voi  ratkaista  erillisinä,  vaan  ratkaisu  on 

suoritettava  yhtälöryhmänä.  Kyseessä  on  tavallisten  toisen  kertaluvun  lineaaristen 

differentiaaliyhtälöiden  ryhmä,  joten  yksikäsitteisen  ratkaisun  löytäminen  edellyttää 

myös  systeemin  alkuehtojen  tuntemista.  Tämä  merkitsee  sitä,  että  on  tunnettava 

jokaisen koordinaatin ja sen ensimmäisen aikaderivaatan alkuarvo. 

3.1.2 Systeemin ominaisvärähtely 

Tarkastellaan  ensin  systeemin  vapaata  ja  vaimentamatonta  värähtelyä,  jolloin 

liikeyhtälöiden  (2)  oikealla  puolella  oleva  kuormitusvektori !!=0 ja 

vaimennusmatriisi !=0. Tällöin kyseessä on ominaisvärähtelyiden liikeyhtälöryhmä, 

joka on muotoa: 
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!!+ !!=0                                                   (3) 

Ominaisvärähtelyjen  liikeyhtälöryhmästä  (3)  ratkeaa  systeemin  vapausasteiden 

mukainen  määrä  ominaistaajuuksia  ja  kuhunkin  ominaistaajuuteen  liittyvä 

ominaismuoto. Ominaisvärähtelytehtävän ratkaisu on verraten helppo löytää ja näin sitä 

käytetään  usein  monimutkaisempien  tehtävien  ratkaisun  apuna.  Kuten  myöhemmin 

tässä  kappaleessa  esitetään,  liikeyhtälöryhmästä  (3)  ratkaistavat  ominaistaajuudet  ja 

ominaismuodot  ovat  välttämättömiä  käytettäessä moodi  superpositio  menetelmää 

pakotetun liikkeen ratkaisemiseksi. 

Yhtälöryhmän  (3)  ratkaisemiseksi  todetaan  ensin,  että  yhtälö  on  matriisimuotoinen 

esitys n kappaleelle toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöjä ja systeemi on lineaarinen, 

sekä  sisältää  vain  ajasta  riippumattomia  kertoimia.  Näin  ollen  yhtälön  ratkaisu  on 

lineaarinen ratkaisujen yhdistelmä eksponenttimuodossa: 

!=!!!
!"                                                      (4) 

jossa !! ja λ ovat  kompleksiarvoisia  vakioita,  joista λ muodostuu  reaaliosasta α ja 

imaginääriosasta iω (ominaistaajuus): 

!=!+!"                                                     (5) 

On myös todistettavissa, että massa- ja jäykkyysmatriisi ovat symmetrisiä ja positiivisia, 

joten vakion λ reaaliosa α menee nollaksi, jolloin voidaan kirjoittaa: 

!=!!!
!"#                                                    (6) 

Yhtälön ratkaisemiseksi muodostamme ensimmäisen ja toisen aikaderivaatan ratkaisut: 

!=!!!
!"#,!=!"!!!

!"#!,!= !"!!!!
!"#=−!!!!!

!"#             (7) 

Tässä vaiheessa voidaan jo huomata, että systeemin monimutkaisuuden kasvaessa, sen 

ratkaiseminen muuttuu huomattavasti vaikeammaksi ja numeeristen menetelmien, sekä 

tietokoneen  implementointi  käyvät  välttämättömäksi.  Esimerkiksi  pakkovärähtelyn 
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liikeyhtälön  ratkaiseminen  sisältää  kompleksiarvoisen  lineaariongelman 

ratkaisemisen, joka on matriisimuodossa kooltaan yhtä suuri kuin vapausasteiden määrä 

n.  Tämän  tyyppisen  ongelman  ratkaiseminen  analyyttisillä  menetelmillä  on  vaikeaa  jo 

kahdella  vapausasteella  ja  parhaimmillaankin  täysin  epäkäytännöllistä  useammilla 

vapausasteilla.  Toisaalta  numeerisilla  menetelmillä  saadut  ratkaisut  ovat  käytännössä 

sarja  diskreettejä  arvoja  toisin,  kuin  analyyttisin  menetelmin  saadut  ratkaisut  ja  näin 

ollen  on  lähes  mahdotonta  ymmärtää  yhden  parametrin  tai  alkuarvon  vaikutusta 

ratkaisuun.  Tämä  tarkoittaa  käytännössä  sitä,  että  numeerisia  menetelmiä  voidaan 

käyttää  löytämään  likimääräinen  ratkaisu  analyyttiselle  ongelmalle,  kuten  määrittää 

systeemin  siirtymävaste  tiedossa  olevilla  alkuarvoilla. Huomattavaa  on,  että 

numeerisista  menetelmistä  ei  kuitenkaan  ole  juurikaan  hyötyä niin  sanotun 

”suunnitteluongelman”  ratkaisussa,  jossa  vaihtoehtoisesti  halutaan  selvittää  tarvittavat 

alkuarvot (massa, jäykkyys tms.), joilla saavutetaan tietty siirtymävaste. 

Sijoittamalla yhtälöt (7) liikeyhtälöön (3), saadaan sieventämisen jälkeen: 

−!!! + ! !!=0                                            (8) 

jossa kerroin !!"# voidaan supistaa pois, koska se on aina nollasta poikkeava. Yhtälö (8) 

on homogeeninen yhtälö, joka tarkoittaa, että sen ainut ratkaisu on niin sanottu triviaali 

ratkaisu: 

!!=0                                                          (9) 

paitsi silloin, kun matriisin −!!! + !  determinantti on nolla. Ei-triviaali ratkaisu 

voidaan näin selvittää systeemin niin sanotusta karakteristisesta yhtälöstä: 

det−!!! + ! =0                                        (10) 

Kehittämällä determinantti (10) saadaan muuttujan !=!! astetta n oleva yhtälö. Tällä 

yhtälöllä  on n kappaletta  juuria,  joita  merkitään !!,!!,…,!!siten,  että 0≤!!≤!!≤

⋯!!.  Luvut !!=
!!

!!
!!=1,2,…,! ovat  ominaistaajuudet.  Jokaista 

ominaiskulmataajuutta !! vastaa  vakiokerrointa  vailla  oleva  yksikäsitteinen 
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ominaismuoto !!
! joka voidaan ratkaista yhtälöryhmästä (8), kun siihen on sijoitettu 

!=!!. 

Yleisesti on voimassa, että jokaisella systeemillä on yhtä monta ominaiskulmataajuutta, 

kuin  sillä  on  vapausasteita.  Jokaiseen  ominaiskulmataajuuteen  liittyy  sille 

luonteenomainen  värähtely  tyyppi,  jota  kutsutaan  ominaismuodoksi. 

Ominaiskulmataajuudet  ja  ominaismuodot  riippuvat  vain  systeemin  massan  ja 

jäykkyyden  jakautumisesta,  eivätkä  millään  tavalla  kuormituksista  tai  koordinaattien 

valinnasta. 

Kuten  yllä  esitettiin,  systeemillä,  jolla  on n kappaletta  vapausasteita,  on n kappaletta 

ominaismuotoja,  jotka  kaikki  voidaan  kuvata !!
! vektoreilla,  joita  on n kappaletta. 

Kaikki  tämä  tieto  systeemin  ominaismuodoista voidaan  kerätä  niin  sanottuun 

modaalimatriisiin !, jonka pystyrivit kuvaavat jokaista i:n ominaismuotoa !!
! 

! = !!
!!!!!!!

!!!!…!!!!!!
!                                         (11) 

Tästä  voidaan  huomata,  että  modaalimatriisi ! on n × n neliömatriisi. 

Modaalimatriisia  tarvitaan  seuraavassa  vaiheessa,  jossa  liikeyhtälön  vaimennus  ja 

pakkovoima otetaan mukaan yhtälöön. 

3.1.3 Pakkovärähtely tehtävän ratkaiseminen moodi superpositio menetelmällä 

Moodi  superpositio  menetelmä on  eräs  käytännöllisimmistä  työkaluista,  kun  halutaan 

ymmärtää  monimutkaisen  värähtelevän  systeemin  käyttäytymistä  sen  sisältäessä 

pakkovoimia  ja  vaimennusta.  Menetelmän  perusajatus  on  jakaa  monimutkainen n 

vapausasteen  ongelma n kappaleeksi  yhden  vapausasteen  ongelmia,  jotka  voidaan 

ratkaista erikseen.  Ensin  täytyy  varmistaa  että  nämä n kappaletta  yhden  vapausasteen 

ongelmia ovat toisistaan riippumattomia ja massa, vaimennus ja jäykkyys matriisit eivät 

ole  keskenään  kytkettyjä.  Tämä voidaan  tehdä  ominaisvärähtelytehtävästä  ratkaistun 

modaalimatriisin ! avulla. Kirjoitetaan: 

!= !!=!!!!
!+!!!!

!+⋯+!!!!
!                            (12) 
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ja  

!= !!!!!!!!!!,!!!!!!!!!= !!                                       (13) 

jonka jälkeen voidaan ottaa käyttöön niin sanotut modaalikoordinaatit ja viemällä nämä 

edelleen  yhtälöön  (2)  ja  kertomalla  vasemmalta modaalimatriisin  käänteismatriisilla 

!! saadaan modaalikoordinaatistoon normeerattu liikeyhtälöryhmä: 

!!!! !!+ !!!! !!+ !!!! !!= !!!(!)            (14) 

joka voidaan myös esittää muodossa: 

!!+ !!+ !!=!(!)                                      (15) 

jossa on käytetty merkintöjä:      (16) 

! = !!! ! 

!= !!! ! 

! = !!! ! 

!(!)= !!!(!) 

jossa ! on modaalimassamatriisi, ! modaalivaimennusmatriisi, ! 

modaalijäykkyysmatriisi ja ! modaalivoimavektori.  

3.1.4 Vaimennuksen määrittäminen 

Edellä  esitetty  kytkentöjen  purkaminen  ei  kuitenkaan  aina  välttämättä  toimi 

vaimennusmatriisin ! kanssa.  On  kuitenkin  olemassa  tapauksia,  joissa  voidaan  olla 

varmoja  että  myös vaimennusmatriisin  kytkennät  purkautuvat.  Merkittävin  tällainen 

erikoistapaus  on  niin  sanottu Rayleighin  suhteellinen  vaimennus,  jossa 
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vaimennusmatriisi  määritellään  massamatriisista ! ja  jäykkyysmatriisista ! 

riippuvaisena lineaarisena kombinaationa: 

!=!! +!!                                            (17) 

jossa ! on massamatriisin  vaikutuskerroin ja ! jäykkyysmatriisin  vaikutuskerroin, 

joiden  arvot  määrittelevät  systeemin  vaimennuksen.  SI-järjestelmässä,  kertoimen ! 

laatu on !!! ja kertoimen ! laatu on s. 

Suhteellista  vaimennusta  käytetään  systeemin  mallinnuksessa  usein  myös  silloin,  kun 

todellista  vaimennusta  ei  tiedetä  tai  sen  määrittäminen  on  liian  monimutkaista.  Tästä 

syystä  tässä  työssä  vaimennuksen  määrittelyyn  käytettiin suhteellista 

vaimennuskerrointa !,  joka  kuvaa  todellisen  vaimennuksen  ja  kriittisen  vaimennuksen 

suhdetta 

!=
!

!!"
=

!

!!"
                                                (18) 

jossa ! on todellinen vaimennus ja !!" on kriittinen vaimennus. Riippuen suhteellisesta 

vaimennuskertoimesta,  tasapainotilastaan  poikkeutetun  systeemin  vapaa  värähtely 

voidaan  jakaa  kolmeen  ryhmään:  Alikriittinen !<1.0,  jolloin  systeemi  oskiloi 

tasapainotilan  molemmin  puolin.  Kriittinen !=1.0,  jolloin  systeemi  saavuttaa 

tasapainotilan  ilman  oskilointia.  Ylikriittinen !>1.0,  jolloin  systeemi  lähestyy,  mutta 

ei koskaan saavuta tasapainotilaa. 

3.2 Rakenneanalyysi 

Staattisella  rakenneanalyysillä  voidaan  määrittää  rakenteen  muodonmuutoksia, 

jännityksiä ja voimia, jotka aiheutuvat kuormituksista joihin ei liity merkittäviä inertia- 

tai  vaimennusvaikutuksia.  Staattisessa  analyysissä  oletetaan  kuormitusten  ja  tulosten 

olevan staattisia, eli niiden oletetaan vaihtelevan hitaasti suhteessa aikaan. Käytettävissä 

olevia kuormitustyyppejä ovat: 

- ulkoinen voima ja paine 
- staattinen kiihtyvyysvoima, kuten painovoima 
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- pakotettu siirtymä 
- lämpötila 

 

Staattinen  analyysi  voi  olla  joko  lineaarinen  tai  epälineaarinen.  Erilaisia 

epälineaarisuuksia  voivat  olla  esimerkiksi  suuret  siirtymät,  plastisuus, 

myötölujittuminen, pintojen väliset kontaktit ym. Tässä työssä rakennettu laskentamalli 

oli  pintojen  välisistä  kontakteista  johtuen  epälineaarinen.  Tästä  huolimatta 

laskentamallin  materiaaliominaisuudet  olivat  lineaariset,  jolloin  voitiin  käyttää 

lineaarisen materiaalin mallia. 

Rakenne- ja lämpöteknisen analyysin pohjana voidaan käyttää suunnitteluohjelmistolla 

tuotettua  3D-mallia. Elementtimenetelmien  toimintaperiaatteen  mukaisesti  3D-malli 

jaetaan  pienempiin  osiin,  jotka  kytkeytyvät  toisiinsa  muodostaen  matemaattisessa 

mielessä  sarjan  kytkettyjä  pienempiä  ongelmia,  jotka  voidaan  ratkaista 

elementtimenetelmien avulla. 

Elementteihin jako voidaan tehdä monella tavalla ja yleensä verkotus tehdään antamalla 

haluttu  elementtikoko  jonka  jälkeen  ohjelmisto  muodostaa  automaattisesti  sitä 

vastaavan  verkotuksen.  Verkotuksia  ja  elementtejä  on  monenlaisia  ja  näihin  eri 

tyyppeihin ei mennä tässä sen syvemmälle. Suurin ero yleensä on kuitenkin käsitteissä 

pintamalli ja solidi-malli.  Pintamallissa  on  mukana  ainoastaan  kappaleen  pinnoille 

muodostettu  elementtiverkko,  kun  solidi-mallissa  on  mukana  kappaleen  tilavuuden 

muotoinen elementtiverkko. Tässä työssä kaikki elementtimenetelmillä tehdyt analyysit 

perustuvat solidi-malliin ja solidielementtien muodostamaan elementtiverkkoon. 

3.2.1 Lineaarinen jännitys-venymäsuhde 

Lineaarinen materiaalimalli perustuu lineaariseen jännitys-venymä suhteeseen 

!= !!!"                                     (19) 

jossa 

! = jännitysvektori = !!!!!!!!!!!"!!!"!!!"
!
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! = jännitys-venymämatriisi 

!!" = !−!!!! = venymävektori 

!!! = lämpövenymävektori 

! = kokonaisvenymävektori = !!!!!!!!!!!"!!!"!!!"
!
 

 
Elementtiverkon  solmukohdissa  jännitysvektori ! määrittää x, y ja z- suuntaiset 

normaali- ja leikkausjännitykset kuvan 14 mukaisesti. 

                 

Kuva 14. Mitä tahansa kohtaa kappaleessa voidaan kuvata niin sanotulla 
yksikkökopilla, joka kuvastaa kyseisessä äärettömän pienessä pisteessä 
vallitsevia jännitys-venymä olosuhteita (ANSYS 2012). 

3.2.2 Rakennematriisit 

Lagrangen mekaniikasta tutut virtuaalisen työn lait määrittelevät, että pieni virtuaalinen 

muutos sisäisessä muodonmuutos energiassa täytyy korreloida identtisesti ulkoisen työn 

muutoksien kanssa johtuen ulkoisista kuormituksista. 

!"=!"                                                        (20) 

jossa 

! = muodonmuutos energia, eli sisäinen työ = !!+!! 

! = ulkoinen työ = !!+!!+!! 

! = virtuaalinen operaattori 
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Ottamalla  käyttöön edellä  esitetyt kokonaisjännitys- ja  muodonmuutos vektorit 

voidaan virtuaalinen muodonmuutos energia kirjoittaa: 

!"= !!!!!vol!
!

!"#
                                           (21) 

jossa 

! = venymävektori 

! = jännitysvektori 

vol = elementin tilavuus 

  

Tästä  edelleen  käyttämällä  virtuaalisen  työn lakeja  voidaan määrittää  rakenteen 

jäykkyys, kuormitus, massa, kiihtyvyys, paine ja voimavektorit, jotka voidaan supistaa 

muotoon: 

!! + !!
! !−!!

!!= !!!+!!
!"+!!

!"                      (22) 

jossa 

!! = !!
!

!"#
! !! = jäykkyysmatriisi 

!!
! = !!

!!!
!

!"#!!
!area! = jäykkyysmatriisi perustalle 

!!
!!= !!

!

!"#
!!!!!vol! = lämpökuormavektori 

!! =! !!!
!

!"#
!vol = massamatriisi 

! = paikkavektori 

!=
!!

!!!
! = kiihtyvyysvektori (kuten painovoima) 

!!
!"= !!!

!

!"#!!
!area! = painevektori 

!!
!" = voimavektori 

 

Yhtälö 22 on  elementteihin  jaetun  kappaleen tasapainoyhtälö,  johon  lineaarinen 

staattinen  rakenneanalyysi  perustuu.  Epälineaarisessa  laskennassa  yhtälöt  muuttuvat 

monimutkaisemmiksi ja niitä ei tässä työssä käsitellä tarkemmin. 



 41 

3.2.3 Rakenteen väsyminen 

Väsyminen  on  ilmiö  jossa  toistuvasti  kuormitettu  rakenne  murtuu  kuormatasolla,  joka 

on  matalampi,  kuin  rakenteen  staattinen  suurin  sallittu  kuormitustaso.    Ensisijaisia 

tekijöitä rakenteen väsymiseen ovat tyypillisesti: 

- kuormitussyklien määrä 
- jännitysvaihteluiden laatu 
- paikalliset jännityshuiput rakenteen epäjatkuvuuskohdissa 

 

Rakenteen  väsymistä  voidaan  elementtimenetelmillä  tutkia  monella  tapaa. 

Laskentaohjelmistoista  löytyy  työkaluja,  jotka  ottavat  huomion  yllä  mainitut tekijät  ja 

määrittelevät  kuinka  rakenne  väsyy  tietyn  eliniän  aikana. Nämä  menetelmät  voivat 

monimutkaisilla  rakenteilla  olla  aikaa  vieviä  ja  tästä  syystä  tässä  työssä  näitä 

menetelmiä ei käytetty. 

3.2.4 Lämpötilan aiheuttamat muodonmuutokset 

Lämpötilan  vaikutuksien  analysointiin  on  olemassa  monia  menetelmiä. Muun  muassa 

Andersson (1994) käsittelee kappaleen aihetta lämpötekniikan teoksessaan. Niin sanottu 

steady-state lämpöjakauma  analyysi  tarkastelee  rakenteen  lämpötilan  jakautumista 

tasapainotilassa, jonka se saavuttaa tietyn ajan kuluessa. Systeemi, jonka ominaisuudet 

säilyvät  muuttumattomina  ajan  suhteen,  voidaan  käsitellä  niin  sanotussa Steady-state 

tilassa. Tämä vaatii sen, että jokaisen p ominaisuuden osittaisderivaatta ajan suhteen on 

nolla: 

!"

!"
=0                                                         (23) 

Steady-state  analyysillä voidaan  tutkia  staattisen  lämpökuorman  alaisena  olevan 

systeemin  käyttäytymistä.  Tätä  menetelmää  voidaan  myös  käyttää  osana 

monipuolisempaa transienttianalyysiä,  jossa  lämpökuorma  voidaan  määrittää  ajan 

suhteen. 
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Steady-state  analyysillä  voidaan  tutkia  lämpötilaa,  lämmönjohtuvuutta,  ja 

lämpövirtauksia systeemeissä, jossa on staattisia lämpökuormia. Lämpökuormia voivat 

olla esimerkiksi: 

− konvektio 
− lämpösäteily 
− lämpövirtausarvo 
− lämpövuo 
− lämmöntuotto 
− vakio rajalämpötila 

 

Analyysi  voi  olla  lineaarinen,  jossa  materiaaliominaisuudet  säilyvät  vakiona  tai 

epälineaarinen, jossa materiaaliominaisuudet muuttuvat lämpötilan suhteen. 
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4 TESTILAITTEEN SUUNNITTELU 

Wärtsilän  tuotekehityksen  tuloksena  syntynyttä  uutta  tasapainotusjärjestelmää  haluttiin 

testata laboratoriossa ennen kuin se otettaisiin käyttöön heidän moottoreissa. Testausta 

varten  tarvittiin  asianmukainen  testilaite,  jolla  tasapainotusjärjestelmää  voidaan  testata 

määrätyissä  olosuhteissa.  Tässä  kappaleessa  käsitellään  kyseisen  testilaitteen 

suunnittelua. 

Suunnittelun  vastuualueet  oli  jaettu  siten,  että  Elomatic hoiti kaiken  mekaniikka-, 

instrumentointi- ja  sähkösuunnittelun,  sekä valmistuksen  tarjouskyselyt  ja  osallistuu 

käyttöönottoon.  Automaatiosuunnittelun  ja  asennukset  hoiti  Wärtsilä,  koska  heillä  oli 

omat vaatimuksensa mm. PLC-, ja HMI- suunnitteluun, jotka halusivat itse toteuttaa. 

Tässä  työssä  suunnitteluprosessiin  otettiin  useita  vaikutteita  systemaattisesta 

suunnitteluprosessista,  kuten  vaatimuslistan  laatiminen  ja  ongelmien  jakaminen 

osatoiminnoiksi.  Konseptinsuunnittelussa  eri  ratkaisuvaihtoehtoja  kehiteltiin 

yksilötyönä,  jonka  jälkeen  ratkaisuja  vertailtiin  ryhmässä.  Ratkaisuvaihtoehtojen 

vertailu  tehtiin  kuitenkin  ilman  systemaattisia  arvostelutaulukkoja  ja  pisteytyksiä. 

Yksityiskohtaiset  tekniset  ratkaisut  ja  komponentti  valinnat  syntyivät  suunnittelijan 

kokemuspohjan ja luovan suunnittelutyön tuloksena.  

Tässä  työssä  käytetty  SolidWorks  2011  on  myös  piirrepohjainen  3D  CAD ohjelmisto, 

joka hyvin yleinen mekaniikkasuunnitteluun käytettävä suunnitteluohjelmistoista. Tässä 

työssä  tehdyt  analyysit  tehtiin  ANSYS  14  ohjelmistolla.  SolidWorks 

suunnitteluohjelmalla  tuotetut  3D-malli  siirrettiin  ANSYS  ohjelmaan,  jolla  tutkittiin 

muun muassa  konseptin  värähtelykäyttäytymistä.  Suunnittelun  edetessä  rakenteelle 

tehtiin  useita  lujuusanalyysejä,  joissa  tutkittiin  rakenteiden  sisäisiä  jännityksiä  ja 

muodonmuutoksia  eri  kuormitustilanteissa.  Tämän  lisäksi  ohjelmistolla  pystyttiin 

tutkimaan lämpötilan muutoksien aiheuttamia muodonmuutoksia. 

4.1 Lähtötiedot ja määrittelyt 

Suunnittelutyö  lähti  käyntiin  tehtävän  määrittelyllä,  jota  varten  ensimmäisenä  oli 

selvitettävä  mikä  on  laitteen  funktio  ja  mitä  vaatimuksia  sille  asetetaan.  Laitteella  tuli 
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pystyä testaamaan kyseistä tasapainotusjärjestelmää halutuissa testiolosuhteissa. Sen 

lisäksi  laitteen  tulee  täyttää  kaikki  sitä  koskevat  turvallisuusmääräykset,  direktiivit  ja 

yhdenmukaistetut standardit. 

Laitteelle asetettuja vaatimuksia oli paljon ja ne koottiin vaatimuslistaksi (kuva 15), jota 

käytettiin suunnittelun lähtökohtana ja sitä tarvittaessa päivitettiin suunnittelun ja siihen 

liittyvän tutkimuksen edetessä. 

VAATIMUSLISTA

Tasapainotusjärjestelmän testilaite

Muutos V / T Vaatimukset Vast.

V 1.Sisällytettävä tasapainotusjärjestelmä kokonaisuudessaan

T 2.Tasapainotusjärjestelmä samankaltaisella asettelulla kuin moottorissa

T 3.Testiolosuhteet mahdollisimman lähellä moottorin käyntiolosuhteita

T 4.Mahdollisuus testata myös vierintälaakerointia vähin muutoksin

V 5.Suunniteltava niin pitkä kestoikä, kuin järkevillä ratkaisuilla mahdollista

T 6.Visuaalista tarkastelua varten ikkuna, josta näkymä hammasryntöihin

V 7.Laitteen max. tilanvaraus LxPxK 2x4x2m

V 8.Joustava kiinnitys lattiaan

V 9.Suunniteltava syöttöjännite max. 690V 100A

V 10.Paineöljyvoitelu, joka vastaa moottorin käyntiolosuhteita

V 11.Voiteluöljyn lämpötila säädettävissä 20…90 C°, lämmitys ja jäähdytys

V 12.Voiteluöljyn lämpötilan mittaus, 4-20mA

V 13.Käyntinopeus epäkeskoakseleilla säädettävissä 0…1500 rpm

V 14.Käyntinopeuden mittaus, 4-20mA

V 15.Värähtelyn mittaus, kiihtyvyysanturi, 4-20mA

V 16.Voiteluöljyn paineen mittaus, 4-20mA

V 17.Käytön vääntömomentin mittaus, 4-20mA

T 18.Mahdollinen voiman ulosotto myöhempää käyttöä varten.

T 19.Hallittu värähtelyn tuottaminen vaimenninlaitteen testausta varten

 

Kuva 15. Testilaitteen vaatimuslistaan kirjattuja vaatimuksia ja toivomuksia voidaan 
tarvittaessa tarkistaa ja päivittää työn aikana. 

4.2 Suunnitteluprosessi 

Vaatimuslistan  lisäksi  suunnittelun  ja  aikataulun  hallitsemiseksi  oli  laadittava  myös 

projekti- ja  laatusuunnitelma,  joka  kuuluu  myös  osana  SFS-EN  ISO  9000:2000 

standardiin  perustuvaa  laatujärjestelmää.  Näihin  suunnitelmiin  ei  tässä  työssä 

kuitenkaan syvennytä tämän tarkemmin.  
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Kuten aiemmin käsiteltiin, suunnittelutyötä varten on olemassa erilaisia menetelmiä, 

joita  voidaan  käyttää  ohjaamaan  ja  tehostamaan  työskentelyä.  Tässä  työssä 

suunnittelumenetelmäksi  valittiin yhdistelmä intuitiivista  ja  systemaattista 

suunnittelumenetelmää.  Systemaattisesta  menetelmästä  otettiin  käyttöön  muun  muassa 

vaatimuslistan  tekeminen  ja  kokonaisuuden  purkaminen  osatoiminnoiksi.  Tämän 

jälkeen  osatoimintojen  ratkaisuja  ja  niiden  yhdistämistä  tehtiin  hyvin  pitkälti 

intuitiivisesti yksin ja ryhmässä. Tasaisin väliajoin järjestetyissä tilaisuuksissa ideoitiin 

ryhmässä ratkaisuja  eri  osatoimintoihin  ja  arvioitiin  niitä  kokemusperäisillä  tiedoilla. 

Yhdistelemällä  systemaattisuutta  ja  intuitiivista  suunnittelua  haluttiin  saada  aikaan 

suunnitteluprosessi joka on pääpiirteissään systemaattinen, mutta jonka sisällä yksilöt ja 

ryhmä voi käyttää luovuuttaan vapaasti ratkaisuja etsiessään. Tällä tavoin työskentelystä 

ei  tule  niin  pakotettua  ja  jäykkää,  joka  voi  johtaa  myös  väkinäisiin  ja  luonnottomiin 

ratkaisuihin. Kuvassa  16  esitetään  työn  suunnitteluprosessin  eteneminen,  joka  vastaa 

pääpiirteittään aiemmin kuvassa 1 esitettyä Ullmanin suunnitteluprosessia. 

Suunnittelun(valmistelu(((((((Esisuunnittelu(((((((Konseptin(suunnittelu(((((((((((((((((((( Yksinkohtainensuunnittelu

Tehtävän(
anto

Suunnitteluryhmä

Tehtävienjako

Aikataulu

Vaatimuslista Konseptointi

Osatoiminnot

arvostelu Suunnittelu

Toiminta

Kustannusarvio

Valmistettavuus

Kokoonpantavuus

arvostelu

 

Kuva 16. Konsepti- ja yksityiskohtaisen suunnittelun jälkeen pidetyissä tilaisuuksissa 
tehtiin päätökset joiden mukaan työtä jatkettiin haluttuun suuntaan. 

Valmisteluvaiheessa  muodostettu  suunnitteluryhmä  ja  tehtiin  alustavat  tehtävien  jaot. 

Vaatimuslista  laadittiin  yhteistyössä  Wärtsilän  kanssa  esisuunnitteluvaiheessa. 

Varsinainen suunnittelu käynnistyi konseptin suunnittelulla. Konseptin suunnittelussa ei 

otettu  vielä  kantaa  yksityiskohtaisiin  teknisiin  ratkaisuihin,  vaan  moni  asia  jätettiin 

avoimeksi  myöhempää  suunnittelua  varten.  Tässä  vaiheessa  toimintoja  myös  jaettiin 

osatoiminnoiksi,  joille  yritettiin  hakea  sopivia  ratkaisuja  ja  yksinkertaistaa  laitetta 

yhdistämällä  toimintoja  mahdollisuuksien  mukaan.  Konseptin  suunnittelussa  käytettiin 
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apuna  3D- suunnitteluohjelmistoja  tehostamaan  ryhmätyöskentelyä  ja  helpottamaan 

konseptivaihtoehtojen vertailua (kuva 17). 

      

Kuva 17. Konseptin suunnittelussa käytettiin SolidWorks 2011 suunnitteluohjelmistoa 
3D-mallintamiseen ja tarkasteluun. 

Valmiita  konseptivaihtoehtoja  vertailtiin  useaan  kertaan myös  isommalla  ryhmällä  ja 

työtä  ohjattiin  näiden  keskustelujen  perusteella  haluttuun  suuntaan.  Lopulta  konsepti 

kehittyi  siihen  pisteeseen,  että  se  katsottiin  perusratkaisuiltaan  toimivaksi  ja  riittävän 

hyväksi  edetäkseen  suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa  perusratkaisut 

jalostettiin  yksityiskohtaisiksi  ratkaisuiksi  ja  määriteltiin  komponentti- ja 

materiaalivalinnat.  Suunnittelutyössä  käytettiin  samoja  3D- ja  FEM- 

suunnitteluohjelmistoja  kuin  konseptin  suunnittelussa.  Suunnitteluvaiheessa  erilaisten 

FEM- analyysien  pyrittiin  varmistamaan  konseptivaiheen  suunnitelmat  ja  löytämään 

rakenteen kestävyyden kannalta kriittisimmät tekijät. 

4.3 Mekaniikka 

Tässä kappaleessa käsitellään testilaitteen mekaniikan suunnittelua, mutta lyhyesti myös 

joitain asioita muilta osa-alueilta niiden liittyen olennaisesti mekaniikan suunnitteluun. 

Mekaniikan  suunnittelu  aloitettiin  konseptin  suunnittelulla.  Kuten  edellisessä 

kappaleessa  kuvattiin,  ei  konseptivaiheessa  vielä  keskitytty  yksityiskohtaisiin  teknisiin 

ratkaisuihin,  vaan  pyrittiin  ideoimaan  rakenne,  joka  täyttää  testilaitteelle  asetetut 
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vaatimukset. Edellisen  kappaleen  kuvassa 17 esitettyjä  konseptivaihtoehtoja 

kehitettäessä  suurin  haaste  oli  löytää  ratkaisu  laitteen  värähtelyn  hallitsemiseksi. 

Ensimmäisessä  vaiheessa  tutkittiin  mahdollisuutta  asemoida  ja  ajoittaa 

tasapainotusakselit  kuten  ne  ovat  moottorissa.  Tätä  vaihtoehtoa  tutkittaessa  kuitenkin 

selvisi  nopeasti,  että  värähtelyä  aiheuttavat  voimat  tulisivat olemaan  niin  suuria,  ettei 

niitä  pystyttäisi  hallitsemaan  millään  teknisesti  mielekkäällä keinolla.  Konseptille 

tehdyn harmonisen vasteanalyysin  tuloksista  nähdään,  että  epäkeskojen  aiheuttamat 

voimat  ja  värähtelyn  amplitudi  nousee  väistämättä  todella  suuriksi  (kuva  18). 

Värähtelyn tehollinen  nopeus  on  171 mm/s,  joka  on  liian  suuri tämän tyyppiselle 

laitteelle. 

Harmoninen vasteanalyysi

Kokonaismuodonmuutos

Taajuus: 25 Hz

Vaihekulma: 90º

Yksikkö: mm

1,41

1,28

1,47

1,02

0,36Min

0,49

0,88

0,75

0,62

1,54Max

   

Kuva 18. Rakenteen ollessa erittäin jäykkä, kappale värähtelee käytännössä kiinteänä 
kappaleena jousielementtien varassa. 

Näiden tutkimusten pohjalta haluttiin kokeilla vielä samaa konseptia, mutta tällä kertaa 

etsiä  moottorista  poikkeava  tasapainotusakseleiden  ajoitus,  millä  värähtely  olisi 

pienimmillään.  Ennen  kuin  tätä  voidaan  tutkia,  on  selvitettävä  ajoitusten  muuttamisen 

vaikutus yhden tasapainotusakselin laakereihin kohdistuviin kuormituksiin. Liitteessä 1 

on  esitetty  laskelmat,  joiden  mukaan  voidaan  todeta,  että  yksittäiseen  laakeriin 



 48 

kohdistuvat  rasitukset  eivät  merkittävästi  muutu  rungon  värähtelyn vaihtelun 

seurauksena. 

Ajoituksien  muuttamista  tutkittiin  ja  värähtelyn  kannalta  edullisinta  ajoitusta  etsittiin 

analyyttisesti taulukko-ohjelman avulla. Edullisinta ajoitusta etsittiin antamalla kaikille 

tasapainotusakseleille  neljä  eri  vaihtoehtoista  asentoa  90  asteen  välein.  Näitä 

vaihtoehtoja  yhdistelemällä  viiden  eri  tasapainotusakselin  kesken saadaan  44 =  256  eri 

ajoitusvaihtoehtoa. Värähtelyn kannalta edullisimman ajoituksen löydyttyä sitä tutkittiin 

vielä  tarkemmin  FEM- analyysin  avulla  tekemällä  konseptin  mukaiselle  rakenteelle 

harmoninen  vasteanalyysi.    Vasteanalyysiä  tehdessä  käytettiin  testilaitteen 

kiinnityksessä  lattiaan  jousielementtejä,  joiden  vaikutusta  värähtelyn  amplitudiin 

kokeiltiin erilaisilla jäykkyyksillä (kuva 19). 

Harmoninen vasteanalyysi

Kokonaismuodonmuutos

Taajuus: 25 Hz

Vaihekulma: 90º

Yksikkö: mm

1,26Max

1,12

0,98

0,84

0,71

0,57

0,43

0,29

0,16

0,02Min
      

Kuva 19. Analyysimenetelmillä etsityn edullisimman ajoituksen mukainen siirtymä 
amplitudi on noin 1,26 mm, joka vastaa 25 Hz taajuudella noin 140 mm/s 
tehollista värähtelynopeutta. 

Vasteanalyysiä  varten ANSYS  ohjelmaan  määritettiin  kiinteä  suhteellinen 

vaimennuskerroin !=0,05 joka  ei  ole  riippuvainen  yksittäisistä  ominaistaajuuksista. 

Ohjelma  ei  käytä  arvoa  kuitenkaan  suoraan  liikeyhtälöissä,  vaan  sen  avulla 

muodostetaan vakio jäykkyysmatriisin vaikutuskerroin β
!
. 
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β
!
=
!

π!
=
!

ω
                                                       (24) 

jota puolestaan käytetään vaimennusmatriisin ! muodostamiseen 

!=!! +β! + β
!
!!

!!"#
!!! +β

!
! + !! + !!

!!"!
!!!               (25) 

jossa 

!! +β! = Rayleighin vaimennus 

β
!
!!

!!"#
!!!  = materiaaliriippuvan vaimennus 

β
!
! = taajuudesta riippumattoman vakio vaimennussuhde 

!! = taajuusriippuvainen vaimennus 

!!
!!"!
!!!  = elementtikohtainen vaimennus 

Tässä  työssä  tehdyissä  simuloinneissa  käytettiin  yllä  mainittua β
!
! vakio 

vaimennussuhdetta,  jota  ANSYS- ohjelmisto  antaa  käyttää  moodi  superpositio 

menetelmässä ja harmonisessa vasteanalyysissä. Tämä vastaa hyvin pitkälle Rayleighin 

vaimennus  kertoimen  käyttöä,  koska  usein  käytännön  sovelluksissa  massamatriisin 

vaikutuskerroin !=0,  jolloin  Rayleighin  vaimennuksen  muodostaa  vain  se 

jälkimmäinen  osa β!,  joka  vastaa  tässä  työssä  käytettyä  vakio  vaimennussuhdetta 

β
!
!. 

Kuvan 19 tuloksista voidaan lukea, että värähtelyn amplitudi ja sen aiheuttamat voimat 

pienenivät  moottoria vastaavan  ajoituksen  tuloksista,  mutta 140 mm/s tehollinen 

värähtelynopeus on edelleen  liian  suuri. Esimerkiksi  harmonisoidussa  standardissa  SFS 

ISO 10816 esitetään tämän tyyppisille koneille karkeimmillaan 45 mm/s sallittua tehollista 

värähtelynopeutta..  Tässä  vaiheessa  tämä  konseptivaihtoehto  jätettiin  pöydälle  ja 

lähdettiin  ideoimaan  jotain  täysin  moottorista  poikkeavaa  asettelua  ja  ajoitusta,  jonka 

avulla värähtelyä saataisiin pienennettyä edelleen.  
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Vaatimuksena  oli  kuitenkin  että  kaikki  viisi  eri  tasapainotusakselia  oli  sisällytettävä 

konseptiin  vähintään  yhden  kerran.  Oli  siis  mahdollista  käyttää  jotain 

tasapainotusakselia  esimerkiksi  useammassa  paikassa,  jos  sillä  saataisiin  aikaa  laitetta 

tasapainottava  reaktio.  Tämä  olisi  voitu  tehdä  myös  analyyttisesti,  mutta  analyysistä 

olisi  tullut  huomattavan  monimutkainen,  koska  rajoitteita  oli  vähän  ja  erilaisia 

vaihtoehtoja  oli  teoriassa  ääretön  määrä.  Tässä vaiheessa suunnittelijan  intuitiolla  oli 

suuri  merkitys  ja  lopulta  eräs  vaihtoehto  synnytti  idean  vaihtaa  tasapainotusakseleiden 

hammasrattaat  samankokoisiin  keskenään,  jolloin  asettelusta  tuli vielä  vapaampi. Sitä 

ennen  täytyi  tutkia,  ettei  hammaspyörän vaihtaminen  vaikuttaisi  merkittävästi 

tasapainotusakselin laakeroinnille kohdistuviin kuormituksiin. Tähän liittyviä laskelmia 

on esitetty liitteessä 2. 

Suunnittelun  tuloksena  syntyi  kuvan  20  mukainen  asettelu,  jossa  jokainen  viidestä 

tasapainotusakselista on  käytetty  yhden  kerran.  Kolmen  tasapainotusakselin 

hammaspyörät  on  vaihdettu  kahden  muun  tasapainotusakselin  hammaspyöriä 

vastaaviin. 
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Kuva 20. Asetelma koostuu kahdesta asetelmarungosta joiden käyttöakselit on 
yhdistetty mekaanisesti, joten ne pyörivät aina samassa tahdissa. 

Ensimmäisen  konseptivaihtoehdon  runkorakennetta  ja  kahteen  erilliseen  kammioon 

perustuvaa  ideaa  pidettiin  hyvänä  ja  uuden  konseptin  suunnittelu  tehtiin  sen  pohjalta. 

Kuvassa 21 esitettävässä konseptissa kammioiden ja rungon kokoa on myös jo hieman 

optimoitu ja kevennetty. 
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Kuva 21. Konseptin suunnittelussa yksityiskohdat jätetään vielä auki ja keskitytään 
kokonaisuuteen ja asetettujen vaatimusten täyttymiseen 

Konsepti näytti teoriassa toimivalta ja rakenteen suunnittelun jälkeen konsepti tutkittiin 

vielä  FEM- analyysin  avulla.  Kuvassa  22  selviää harmonisen  vasteanalyysin  antama 

värähtelyn  amplitudi  0,12  mm,  joka  vastaa  tehollisena  värähtelynopeutena  noin 

13 mm/s,  joka  on  merkittävästi  pienempi,  kuin  aiemmilla  konseptivaihtoehdoilla  ja 

hyväksyttävällä tasolla. 

Harmoninen vasteanalyysi

Kokonaismuodonmuutos

Taajuus: 25 Hz

Vaihekulma: 0º

Yksikkö: mm

0,12

0,08

0,03

0,04

0,11

0,09

Max

0,07

0,05

0,02

0,01Min
         

Kuva 22. Tasapainotetulla ajoituksella värähtelyn siirtymäamplitudi tippui noin 
kymmenesosaan alkuperäisestä. 
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Edellä esitellyt konseptit (kuvat 19 ja 21) asetettiin vertailuun, jossa konseptien hyviä 

ja  huonoja  puolia  vertailtiin  eri näkökulmista.  Lähtökohtaisesti kuvan  19  konsepti 

vastasi  hyvin  pitkälle  moottorin  asettelua,  mutta  sen värähtely  voi  simulointien 

perusteella  osoittautua  ongelmaksi.  Kuvan  21  konsepti  oli  värähtelyn  kannalta 

huomattavasti  stabiilimpi  ja  riskittömämpi,  mutta  se  ei  enää  vastannut 

tasapainotusakseleiden asettelultaan moottoria.  

Konseptit  esiteltiin  ja  niistä  keskusteltiin myös  Wärtsilän  asiantuntijoiden  kanssa  ja 

lopulta  päätimme  jatkaa  viimeksi  esitetyn kuvan  21 konseptin  kehittelyä.  Värähtelyn 

hallitseminen oli  lopulta  kriittisempää,  kuin  moottoria  vastaavan  asettelun 

implementoiminen  testilaitteeseen.  Tätä  asiaa  tuki  myös  edellä  tutkittu  toteamus,  ettei 

asettelun,  ajoitusten  tai  hammaspyörien  massojen  muuttaminen  vaikuttanut 

merkittävästi  laakerointiin  kohdistuviin  kuormituksiin.  Laakereiden  kestävyyden  ja 

niiden  voitelun  testaamista  pidettiin  laitteen  tärkeimpänä  tehtävänä,  johon 

tasapainotusakseleiden asettelulla ei ollut merkittävää vaikutusta. 

Konseptin  hyväksymisen  jälkeen  suunnittelu  jatkui  yksityiskohtien  suunnittelulla. 

Kammioiden  rakennetta  optimoitiin  ja  muokattiin  mahdollisimman  yksinkertaiseksi  ja 

valmistusteknisesti  helpommaksi  valmistaa.  Hitsisaumoihin  kiinnitettiin  jo  aikaisessa 

vaiheessa  erityistä  huomiota  laitteessa  esiintyvien  dynaamisten  kuormitusten  takia, 

koska  ne  sallivat  pienemmät  jännitykset  kuin  staattiset  kuormitukset.  Hitsisaumojen 

jännitykset  tarkastettiin  FEM- analyysin  avulla. Rakenteen  väsymistä  analysoitiin 

staattisen  rakenneanalyysin  tuloksena  saatujen  jännitysvaihteluarvojen vertailulla. 

Jännitysvaihtelun  arvoja  verrattiin  standardeissa  esitettyihin  sallittujen 

jännitysvaihteluiden  taulukkoarvoihin,  joita  annetaan  muun  muassa  EN 1993 

standardissa. 

Sallittavana  jännitysvaihteluiden  amplitudina  pidettiin  EN  1993  standardissa 

läpihitsatuille saumoille määritettyä 11,96 MPa. Joissakin kohdissa tämä arvo ylittyi ja 

näille  kriittisille  kohdille  tehtiin  tarkempi  analyysi  alimallin  avulla  (kuva  23). 

Väsymisraja näissä kohdissa määritettiin International Institute of Welding -järjestön, ei 

standardeihin  perustuvien  suositusten  mukaisesti.  Väsymisrajaksi  10 milj.  syklille on 

määritelty jännitysvaihteluväli 131,5 MPa, kuitenkin suurille syklimäärille suositellaan 

käytettäväksi  matalampia  arvoja,  minkä  vuoksi  sallittu  jännitysvaihteluväli  on 
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pienennetty  arvoon  93  MPa.  (IIW  Fatigue  Recommendations  XIII-2151-07/XV-

1254-07.) Käyttämällä tämän lisäksi 1,35 varmuuskerrointa sallittu jännitysvaihteluväli 

on  68 MPa  ja amplitudi tällöin  34  MPa. Kriittisimpien  hitsisaumojen  laatu  päätettiin 

varmistaa lisäksi  valmistuksen  yhteydessä  ainetta  rikkomattomalla  ultraääni 

kuvausmenetelmällä. 

 

Kuva 23. Kriittisimmät hitsisaumat tarkastettiin niin sanotulla alimallilla, jossa 
elementtiverkon tiheys on huomattavasti suurempi ja jännitysjakauma 
todenmukaisempi. 

Rakenteen yksityiskohtien muodostuessa niitä tarkasteltiin ajoittain FEM- analyysillä ja 

muokattiin,  mikäli  siihen  oli  tarvetta. Staattista  rakenneanalyysiä  varten  määritetyt 

kuormitukset  laskettiin  tässä  työssä  analyyttisillä  menetelmillä,  jotka  perustuivat 

konseptisuunnittelun pohjalta tehtyihin ratkaisuihin. Yksi viimeisimpiä tarkastelukohtia 

oli  laakeripesien  ruuviliitokset,  joissa  sallittu  jännitysvaihtelu  oli  määritetty  EN  1993 

standardin mukaisesti 18,5 MPa Von Mises (kuva 24). 
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Rakenneanalyysi

Von-Mises jännitykset

Yksikkö: MPa

4,1

26,6Max

11,1

9,6

8,3

6,9

5,5

Min

3,8

1,4

0
           

Kuva 24. Laakeripesän alimpien ruuviliitosten kohdalla sallittu jännitysvaihtelu ylittyi 
ja ruuvien määrää jouduttiin kasvattamaan jännitysten tasoittamiseksi. 

Rakenteesta  piti  myös  saada  riittävän  jäykkä,  jotta  sen  ominaistaajuudet  nousivat 

pääosin herätteiden yläpuolelle. Alin teräsrakenteen ominaistaajuus oli noin 62 Hz, joka 

on  yli  kaksinkertainen  25 Hz  herätetaajuuteen  nähden.  Koko  systeemin 

ominaistaajuudet  jäivät  tästä  huolimatta  väistämättä  nimellispyörimisnopeuden 

herätetaajuuden  alapuolelle  (kuva  25).  Käynnistys- ja  sammutusvaiheessa  mennään 

näiden ominaistaajuuksien ohi, jolloin laite joutuu hetkellisesti resonanssiin. 

 

Kuva 25. Kuusi alinta ominaismuotoa 1,5 Hz – 7,3 Hz ovat muotoja, joissa laite 
värähtelee jäykkänä kappaleena jousielementtien päällä.  
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Laitteen ominaistaajuudet ovat: 

1. 1,5 Hz  
2. 2,8 Hz  
3. 4,7 Hz  
4. 5,8 Hz  
5. 7,2 Hz  
6. 7,3 Hz  
7. 62,1 Hz  
… 
 

Käyttämällä  1,5  varmuuskerrointa  voidaan  laitetta  turvallisesti  käyttää  yli  11  Hz 

herätteellä, joka vastaa noin 660 n/min kierrosnopeutta. 

Tasapainotusakseleiden,  hammaspyörien  ja  laakereiden  sovitteet  ovat  tarkkoja  ja  näin 

ollen  myös  lämpötilan  vaikutus  rakenteen  haluttiin  tutkia.  Rakenneanalyysiä  varten 

luodun laskentamallin avulla rakenteelle tehtiin lineaarinen steady-state lämpöjakauma 

analyysi,  jonka avulla  tutkittiin  rakenteen  lämpöjakaumaa  sen  tasapainotilassaan. 

Lämpökuormia  voidaan  määrittää  monella  tavalla,  mutta  tässä työssä  käytettiin 

ainoastaan  vakiolämpötilaan  perustuvaa  kuormaa,  jossa  tietyt  rajapinnat  pakotetaan 

tiettyyn  lämpötila-arvoon. Rakennetta  jouduttiin  muokkaamaan  useaan  otteeseen,  jotta 

lämpötilan muutoksien aiheuttamat siirtymät pysyivät riittävän pieninä (kuva 26). 

Lämpötilaeron aiheuttama

kokonaismuodonmuutos

Yksikkö: mm

1,58Max

1,42

1,26

1,11

0,95

0,79

0,64

0,48

0,32

0,17Min
    

Kuva 26. Rungon taipumista lämpötilan vaikutuksesta saatiin rajoitettua laittamalla 
kammioihin valepohjat, jotka johtivat kuuman öljyn pois kammioista ennen 
kuin se pääsi lämmittämään runkoa. 



 57 

Lopullisella  rakenteella  ja  laskentamallilla  värähtelyn maksimi siirtymä  amplitudi 

tietyssä  pisteessä oli  alle  0,07 mm,  joka  vastaa  25 Hz  nimellisnopeudella  enää  noin 

7,8 mm/s  värähtelyn  tehollisnopeutta.  Tarkastelupisteen  valinta  vaikuttaa  oleellisesti 

tuloksista saataviin värähtelyarvoihin ja tästä syystä maksimiarvon mukainen tarkastelu 

on  turvallista,  koska näin  tiedetään  ettei  sallittuja  arvoja ylitetä  missään  muualla 

rakenteessa.  

Tässä  vaiheessa  Wärtsilän  toimesta  ehdotettiin  lisätutkimuksia  voidaanko  laitteella 

saada  halutessa  aikaan  noin  40  mm/s  tehollisnopeus  1500  n/min  käyntinopeudella 

(kuva 27).  Tarkoituksena  oli  pystyä  testaamaan  tuotekehityksessä  olevaa 

vaimenninelementtiä samalla testilaitteella.  

Harmoninen vasteanalyysi

Kokonaismuodonmuutos

Taajuus: 25 Hz

Vaihekulma: 19º

Yksikkö: mm

0,37Max

0,33

0,29

0,25

0,21

0,17

0,13

0,09

0,05

0,01Min
         

Kuva 27. Kääntämällä tietyn epäkeskon ajoitusta 10° saadaan aikaiseksi noin 0,37 mm 
siirtymä amplitudi, mikä vastaa nopeuden tehollisarvona noin 41 mm/s. 

Tällä  ajoituksen  muutoksella  saavutettiin  haluttu  värähtelynopeus, mutta  värähtelyn 

muoto  on  kiertoliikkeen  omainen,  jonka  takia  vaimennin  on  asennettava  testilaitteen 

päälle vaaka-asentoon vaimentamaan sivusuuntaista liikettä. 
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Mekaniikan  suunnittelun  loppuvaiheessa  rakenteen  yksityiskohdat  tarkentuvat  ja 

viimeiset komponenttivalinnat muokkaavat rakenteen lopulliseen muotoonsa. Lukuisten 

liitospintojen  ja  liikkuvien  osien  kanssa  yksityiskohdat  pitää  suunnitella  tarkasti,  jotta 

vältytään  yllättäviltä  ”törmäyksiltä”  laitteen  kokoonpanossa.  Monimutkaisten 

rakenteiden ja isojen kokoonpanojen kanssa 3D-mallintamisen avulla voidaan vähentää 

suunnitteluvirheiden  todennäköisyyttä  ja  visualisoida  lopputulosta  etukäteen 

suunnitteluohjelmien visualisointityökaluilla (kuva 28). 

 

Kuva 28. SolidWorks –ohjelmalla tehty realistinen visualisointi testilaitteen 
mekaniikasta, jonka lopullinen 3D-malli sisälsi yli tuhat osaa ja 
alikokoonpanoa. 
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4.4 Voitelujärjestelmä 

Yhtenä  vaatimuslistan  ehdottomista  vaatimuksista  oli  sisällyttää  testilaitteeseen 

painevoitelu,  jolla  saadaan  aikaan moottorissa  vallitsevat  voiteluolosuhteet.  Painetta, 

virtausta ja lämpötilaa piti myös pystyä säätämään testien aikana. 

Lähtötietoja  olivat  voiteluöljyn  virtaama  0…150 l/min,  voitelupaine  0…6  bar  ja 

lämpötila-alue  20…90 °C.  Näiden  tietojen  valossa  kävi  hyvin  varhaisessa  vaiheessa 

selväksi että voiteluyksiköstä tulee sen verran iso kokoinen, että se päätettiin suunnitella 

omana  kokonaisuutenaan  (kuva  29).  Erillisen  voitelukoneikon  sijoittelu  on  myös 

helpompaa  ahtaissa  laboratorio-olosuhteissa,  verrattuna  konstruktioon  jossa 

voitelujärjestelmä olisi integroituna itse testilaitteeseen ja näin kasvattaisi sen kokoa ja 

tarvittavaa yhtenäistä tilaa. 

 

Kuva 29. Voitelukoneikko erikoisvalmisteisella 630 litran säiliöllä. 

Pumppumallia valitessa määräävinä tekijöinä oli tarvittava virtaama ja painealue, jotka 

saatiin  aikaan  valitulla hammaspyöräpumpulla,  jota  käytetään  tyypillisesti  suurien 

virtaamien  aikaansaamiseksi.  Öljyn  lämmitys  toteutettiin  kahdella  1,5  kW 

lämmitysvastuksella  ja  jäähdytys  lämmönvaihtimella,  jonka  on  toimintaperiaatteeltaan 

öljystä veteen tyyppinen lämmönvaihdin. Tarvittavaa jäähdytystehoa arvioitiin laitteessa 

esiintyvien  kitkahäviöiden  kautta.  Jäähdytystehon  tarve  on  riippuvainen  monesta 

tekijästä kuten, kitkahäviöistä, lämmönjohtumisesta eri materiaaleissa ja pinnoissa, sekä 
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käyttöympäristöstä.  Kaikkia  edellä  mainittuja  ei  lähdetty  tutkimaan  tarkasti  tai 

simuloimaan  FEM- ohjelmien  avulla,  vaan  ne  arvioitiin  kokemusperäisesti  riittävällä 

tarkkuudella  ja  sopivaa  varmuuskerrointa  käyttäen.  Lopulta  tarvittava  jäähdytysteho 

asettui  10…15 kW  välille.  Lämmönvaihtimen  ja suodattimen  vaatima  virtaama 

toteutettiin omana kiertonaan erillisellä hammaspyöräpumpulla, jotta pääkierrossa oleva 

virtaama  ja  se  vaihtelut  eivät  vaikuta  niin  voimakkaasti  lämpötilan  säätöön  ja 

puhdistukseen.  Tämä  järjestely  helpottaa  lämpötilan  säätöä ja  varmistaa  öljyn 

puhdistuksen myös alhaisilla pääkierron virtaamilla. 

Säiliön  suunnittelussa  piti  ottaa  huomioon  tarvittava  korkeusero  paluulinjalle,  jotta 

paluuöljy  virtaisi  tarvittavalla  nopeudella  painovoiman  vaikutuksesta, eikä  testilaitteen 

kammioihin tarvitsisi laittaa erillisiä paluupuolen pumppuja. Säiliö suunniteltiin samalla 

osaksi  koneikon  runkoa  ja  muotoiltiin  vaakatasossa  makaavaksi  ja  mahdollisimman 

matalaksi. Lopullisessa konstruktiossa paluulinjan korkeusero oli noin 400 mm. Tämän 

matalan ja  vaakatasossa  olevan  säiliön  huonona  puolena  on  kuitenkin  voitelukoneikon 

tarvitsema  suuri  lattiapinta-ala. Säiliön  suunnittelussa  otettiin  myös  huomioon  suuren 

virtaaman  ja  roiskevoitelun  aiheuttamat vaahtoutumisongelmat.  Säiliöön  palaavaa 

ilmakuplia  sisältävää  öljyä  ei  pureta  turbulenttisena  virtana  paluuputkesta  suoraan 

esimerkiksi  säiliön  pohjalle,  vaan  ilmakuplien  pääsyä  pintaan  haluttiin  nopeuttaa. 

Lopullisessa  konstruktiossa  paluuöljy  johdetaan  säiliön  yläosassa  pinnan  tuntumassa 

olevalle laakealle levylle, joka on muotoiltu siten, että se levittää ilmakuplia sisältävän 

paluuöljyn  tasaisesti  pintakerrokseen,  josta  ilmakuplat  pääsevät  nopeasti  erottumaan 

öljystä. Tällä vaikutetaan myös tarvittavaan öljymäärään ja säiliön kokoon, koska mitä 

nopeammin ilmakuplat  poistuvat  öljystä,  sitä  nopeammin  öljy  voidaan  syöttää  jälleen 

voideltavaan kohteeseen ja näin tarvittavan öljyn määrä pienenee. 

Voitelukoneikon ohjaus hoidetaan samalla PLC- laitteella, kuin itse testilaitteen ohjaus. 

Tärkeimpiä  mittauksia  voitelukoneikosta  ovat  erillinen  virtausmittaus  jokaiselle 

painelinjalle 5 kpl, painemittaus ja öljyn lämpötilan mittaus säiliössä. Muita mitattavia 

kohteita ovat muun muassa pakolliset hälytykset, kuten suodattimien tukkeutuminen ja 

koneikon  alle  tippapellille  sijoitettu  vuotoilmaisin.  Virtausmittareiden  käyttäminen 

jokaisessa linjassa erikseen ei ollut alun perin ajatuksena, mutta kokemusten perusteella 

se  koettiin  lopulta  ainoaksi  keinoksi  varmistua  öljyn  virtauksesta  kaikille 

voitelupisteille. 
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Pääpumppu  on taajuusmuuttajaohjattu,  mutta  jäähdytyskierron  pumppu  toimii 

vakionopeudella.  Jäähdytyspiirissä  oleva  termostaattiohjattu  venttiili  säätää 

jäähdytysveden virtausta lämmönvaihtimessa ja näin ohjaa öljyn jäähdytystä ja lämpöä 

säiliössä.  

4.5 Sähköjärjestelmä 

Testilaitteen  sähköjärjestelmiä  suunnitellessa  raja-arvoja  olivat  käytettävissä  oleva 

syöttöjännite  690 VAC  ja  virta  max.  100A.  Tämän  lisäksi  osa  komponenteista,  kuten 

sähkömoottorit ja osa antureista oli valittu mekaniikan ja voitelukoneikon suunnittelun 

yhteydessä ja suunniteltavaksi jäi kaikki muu instrumentointi komponenttivalintoineen 

ja  sähkökeskuksen  suunnittelu. Sähköjärjestelmän  suunnittelua  ohjasi  myös 

pienjännitedirektiivin ja muiden laitetta koskevien standardien turvallisuusvaatimukset. 

Sähköturvallisuutta  koskevia  seikkoja  tarkasteltiin  myös  laitteelle  tehdyssä 

riskinarvioinnissa.  Tärkeimpiä  seikkoja  olivat  muun  muassa  hätäseis-piiriin  ja 

hälytyksiin  liittyvät  käytänteet.  Miehittämätöntä  käyttöä  varten  hälytykset,  kuten 

öljynpaineen  katoaminen,  öljyn  pinnan  alaraja,  tippapellin  vuotohälytin,  sekä 

moottorien  ja  pumppujen  käyntitiedon  katoaminen  on  kytketty  laukaisemaan  hätäseis-

piiri ja katkaisemaan sähkönsyötön sekä testilaitteelle, että voitelukoneikolle. Hätäseis-

piiri ja hälytykset toimivat itsenäisesti irrallisina muusta PLC-ohjatusta automaatiosta ja 

sähkönjakelusta.  Hälytyksen  sattuessa  siitä  lähetetään  myös  tieto  gsm-robotin  avulla 

tekstiviestinä määrättyihin puhelinnumeroihin. 

Sähkökatkosten  varalta  PLC:n  ja  muiden  tärkeiden  24 VDC  laitteiden  sähkönsyöttö 

varmistettiin  liittämällä  ne  laboratoriossa  olemassa  olevaan  akkutoimiseen 

varavirtajärjestelmään,  jonka  avulla  toiminnot  voidaan  pysäyttää  hallitusti  ja  lähettää 

tieto sähkökatkoksesta. 

Keskuksen malli valittiin siinä vaiheessa, kun suurin osa komponenteista oli tiedossa ja 

niiden tarvitsema tilanvaraus oli selvillä. Taajuusmuuttajia ei haluttu asentaa keskuksen 

sisään, koska se olisi kasvattanut keskuksen kokoa liikaa. (kuva 30) 
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Kuva 30. Kaksiovisen keskuksen sisällä komponenttien asettelussa on otettu huomioon 
myös mahdolliset tulevaisuuden lisätarpeet ja muutokset. 
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4.6 Automaatio- ja tiedonkeruujärjestelmät 

Testilaitetta  ohjataan  ja  seurataan  laboratoriossa  olevasta  valvomosta  käsin.  Samasta 

valvomosta  seurataan  myös  muita  testejä  eri  puolilla laboratoriota.  Testien  aikana 

tiettyjä  mittaustuloksia  tallennetaan  myöhempää  analyysiä  varten 

tiedonkeruujärjestelmään.  Näitä  mittauksia  ovat  muun  muassa  käyttöakselin 

pyörimisnopeus,  asentotieto,  momentinmittaus,  laakereiden  lämpötila  ja  öljyn  virtaus. 

Osaa  näistä  mittauksista  käytetään  myös  laitteen  ohjauksen  säätöön,  kuten  öljyn 

virtausmittausta  ja  käyttöakselin  pyörimisnopeutta.  Säätöön  tarvittavat  tiedot  menevät 

ensin  sähkökeskuksessa  olevan  logiikan  kautta,  toisin  kuin  pelkät  mittaustiedot,  jotka 

menevät suoraan tiedonkeruujärjestelmään. 

Tiedonkeruujärjestelmän  avulla  voidaan  myös  reaaliajassa  seurata  mittausdataa  ja 

tarvittaessa  säätää  näytteenottotaajuuksia  ja  muita  tiedontallennukseen  vaikuttavia 

parametreja.  Kerättyjä tietoja voidaan tallennuksen jälkeen analysoida monin eri tavoin. 

Testilaitteen ja voitelukoneikon käydessä automaattisesti säädettäviä kohteita ovat muun 

muassa  käyttömoottori,  voitelukoneikon  pumpun  moottori,  lämmitysvastukset  ja 

jäähdytyskierron  säätöventtiili.  Molempien  sähkömoottorien säätö  on  toteutettu  hyvin 

pitkälle  samalla  periaatteella  hyödyntäen  taajuusmuuttajan  perustoimintoja  ja  logiikan 

laskentatehoa. Valvomon tietokoneelta annetaan logiikalle halutut kiihdytys-, käynti- ja 

hidastusnopeudet.  Logiikka  käyttää  sille  annettuja  ohjearvoja,  sekä  siihen  kytkettyjen 

antureiden mittaustietoa ja laskee PID- säätimen avulla taajuusmuuttajalle lähetettävän 

analogisen  virtasignaalin,  jota  taajuusmuuttaja  käyttää  taajuuden  ohjearvona  ja  säätää 

sähkömoottorille syötettävää taajuutta. Tämä on yksi tapa tehdä PID- säätö, toinen tapa 

olisi käyttää taajuusmuuttajassa olevaa PID- säädintä, mutta tässä tapauksessa haluttiin 

pitää  kaikki  säätöalgoritmit  logiikassa  ja  muokata  niitä  valvomosta  käsin  tietokoneen 

käyttöliittymän kautta.  

Taajuusmuuttajiksi  valittujen  Vaconin  NSX- sarjan  taajuusmuuttajien  avulla  on  useita 

eri  mahdollisuuksia  toteuttaa  edellä  kerrottu  moottorin  säätö  (kuva  31).  Tämän  lisäksi 

ne  tukevat  myös  väylätekniikkaa,  jota  tässä  tapauksessa  ei  kuitenkaan  hyödynnetty  jo 

olemassa olevien valvomolaitteiden ja käytäntöjen takia. 
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Kuva 31. Vacon NSX- sarjan taajuusmuuttaja (Vacon). 

PLC yksiköksi valittiin Schneider Electricin Modicon sarjan modulaarinen järjestelmä, 

jonka  komponentit  on  valittavissa  laajasta  valikoimasta.  Sarjasta  löytyy  tarvittavat 

prosessori-,  teholähde- ja  IO- kortit,  joita  yhdistelemällä  saatiin  aikaan  tarvittavat 

ominaisuudet PLC yksikölle (kuva 32).  

 

Kuva 32. Schneider Electricin modulaarinen Modicon (Modular Digital Controller) 
PLC yksikkö (Schneider Electric). 
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Voitelukoneikon pumpun moottorin säätö toteutettiin myös logiikkaan ohjelmoitavan 

PID- säätimen  avulla.  Valvomon  käyttöliittymän  kautta  PLC:lle  annetaan  haluttu 

paineen ohjearvo. PLC mittaa painelinjassa olevaa painetta paineanturilla, joka lähettää 

analogista  virtasignaalia  PLC:lle.  Tätä  signaalia  käytetään  takaisinkytkettynä  PID- 

säätimelle,  joka  säätää  sille  asetettujen  P-,  I- ja  D- parametrien  mukaisesti 

taajuusmuuttajalle  lähetettävää  taajuuden  ohjearvoa,  joka  puolestaan  säätää  pumpun 

pyörimisnopeutta. (kuva 33) 

 

Kuva 33. Paineen säätö PID-säätimen avulla. 

Öljyn  lämpötilan  säätö  toteutettiin  myös  pitkälti  yllä  kuvatun  mukaisesti.  Säädöstä  oli 

tehtävä  kuitenkin  hieman  monimutkaisempi,  koska  öljyä  tarvittaessa  lämmitetään  tai 

jäähdytetään.  Molemmille  toiminnoille on  omat  PID- säätimensä,  jotka  molemmat 

käyttävät  hyväkseen  samaa  lämpötilan  ohjearvoa  ja  todellista  takaisinkytkettyä 

lämpötilan arvoa. 
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Kuva 34. Lämpötilan säätö diagrammi. 

Toinen  vaihtoehto  olisi  ollut  toteuttaa  lämpötilansäätö  käyttämällä  taajuusmuuttaja 

ohjattua  pumpun  moottoria,  mutta  tässä  tapauksessa  tätä  ei  haluttu  tehdä  koska 

öljynsuodattimet ovat samassa kierrossa jäähdyttimen kanssa ja suodattimien läpivirtaus 

halutaan pitää tasaisena riippumatta hetkellisestä jäähdytystarpeesta. 
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5 TESTILAITTEEN TOTEUTUS JA KÄYTTÖ 

Suunnittelun  loppuvaiheessa  aloitettiin  mahdollisten  valmistajien  kartoitus. 

Mekaniikalle, voitelukoneikolle ja sähkökeskukselle oli löydettävä sopivat valmistajat, 

jotka pystyisivät valmistamaa komponentit laatuvaatimusten mukaisesti ja toimittamaan 

ne  sovitun  aikataulun  mukaisesti. Konepajalla  valmistettavien  osien  lisäksi 

testilaitteeseen  kuuluvat  moottorikomponentit  täytyi  myös  valmistaa  ja  modifioida 

testikäyttöä  varten  sopiviksi.  Moottorikomponenttien  suunnittelua  ja  valmistusta  ei 

käsitellä tässä työssä. 

5.1 Valmistus ja kokoonpano 

Mekaniikan toimittajaksi valittiin Raumalainen Javasko Oy. Tyypillisesti taloudelliset ja 

toimitusaikaan liittyvät seikat ovat tärkeimpiä valintaan vaikuttavia asioita. Sen lisäksi 

huomiota  kannattaa  kiinnittää  toimittajan  referensseihin,  aiempiin  kokemuksiin, 

konekantaan  ja  mahdollisiin  laatusertifikaatteihin.  Tässä  tapauksessa  runkojen 

koneistuksia  ei  pystytty  tekemään  kaikkien  kyselyn  konepajojen  konekannalla  johtuen 

kappaleiden  suurista  mitoista  ja  tarkoista  toleransseista.  Samasta  syystä  myöskään 

runkojen päästöhehkutusta ei monessa konepajassa olisi pystytty tekemään. 

Runkojen  hitsisaumojen  laatuvaatimukset  määritettiin  suunnitteluvaiheessa  standardin 

ISO  5817 B-luokan  mukaisiksi.  Kyseistä  laatuvaatimusta käytetään  tyypillisesti 

dynaamisille  kuormituksille  altistuvissa  rakenteissa  ja  siinä  määritellään  hitseille 

hyväksyttävien  poikkeamien  määrän  ja  laadun.  Suunnitteluvaiheessa kriittisimmiksi 

osoittautuneet  hitsisaumat  tarkastettiin  silmämääräisen  tarkastuksen  lisäksi  ainetta 

rikkomattomalla  NDT-menetelmällä.  Valitulla  UT-menetelmällä  (ultraäänitarkastus) 

voidaan  nähdä  myös  pinnan  alla  olevia  poikkeamia,  kuten  hitsin  sisäinen  huokoisuus, 

epätäydellinen  tunkeuma  ja  halkeamat.  Tarkistukset  suoritettiin  ennen  maalauksia  ja 

koneistuksia Inspecta Oy:n toimesta (kuva 35). 

Runkojen  ja  laakeripesien  tiukat  mittatoleranssit  asettivat  tiukat  vaatimukset 

koneistuksille.  Laakeripesien  sopivuus  runkoihin  haluttiin  varmistaa  sovittamalla 

laakeripesät  paikoilleen  konepajalla.  Tämän  lisäksi  laadittiin  mittapöytäkirja  runkojen 
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porauksista,  jonka  avulla  tulevaisuudessa  tehtävät  erityyppiset  laakeripesät  voidaan 

myös varmuudella teettää oikeisiin mittoihin ilman sovitusta paikan päällä.  

Hitsauksen  aikaiset  lämpötilan- ja  muodonmuutokset  aiheuttavat  hitsattuihin 

rakenteisiin  jännitystiloja,  jotka  heikentävät  rakenteen  väsymiskestävyyttä.  Tekemällä 

hitsatuille  rakenteille  jännitystenpoistohehkutus,  voidaan  vähentää  merkittävästi 

jäännösjännityksiä  ja  parantaa  rakenteen  väsymiskestävyyttä.  Tyypillinen 

hehkutuslämpötila  on  500 - 600 °C,  jolloin  oleellisia  rakennemuutoksia  tai  kovuuden 

alenemista ei pääse syntymään, kun pysytään alle materiaalin päästölämpötilan (Koivula 

1979). Teräsvalmistaja  Ruukki antaa  myös  ohjearvoja  omien  terästuotteiden 

lämpökäsittelyä  varten  (Ruukki  2013). Tässä  työssä  hitsatuille  rungoille  tehtiin 

jännitystenpoistohehkutus seuraavilla arvoilla: 

− Kuumennusnopeus 90 - 110 °C /h 
− Hehkutuslämpötila 575 °C 
− Hehkutusaika 60 min 
− Jäähdytysnopeus 170 - 190 °C 

 

 

Kuva 35. Testilaitteen rungoille tehtiin pohjamaalaus ennen koneistuksia. 
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Voitelukoneikko  valmistettiin  PMC  Polarteknikin  Tampereen  tehtaalla.  Ennen 

Vaasaan  toimitusta  koneikko  puhdistettiin  ja  testattiin  tehtaalla  (kuva  36).  Samassa 

toimituksessa lähetettiin myös tarvittavat letku- ja liitintarvikkeet asennusta varten. 

 

Kuva 36. Voitelukoneikko kokoonpanossa PMC Polarteknik Oy:n Tampereen 
tehtaalla. 

Sähkökeskus  kasattiin  pääosin  Tampereen  Sähkökeskus  Oy:llä ja  lähetettiin  Vaasaan, 

jossa  Wärtsilä  viimeisteli  keskuksen,  sekä  teki  tarvittavat  sähkö- ja 

automaatioasennukset. Testilaboratorion rajallisten tilojen vuoksi sähkökeskus nostettiin 

ylös lattiatasolta ja sille rakennettiin hoitotaso. Testilaite ja voitelukoneikko sijoitettiin 

vierekkäin  lattiatasolle,  jotta  öljysäiliön  ja  kammioiden  välinen  korkeusero  pysyisi 

sopivana. (kuva 37.) 



 70 

 

Kuva 37. Testilaitteiston kokoonpanoa Wärtsilän testilaboratoriossa. 

Mekaniikan  kokoonpano  tehtiin  Vaasassa  Wärtsilän  testilaboratoriossa  suoraan 

sijoituspaikkaansa.  Mekaniikan  kokoonpanovaiheessa  valmistettujen  osien  laatu  ja 

yhteensopivuus  todettiin  pääosin  hyviksi.  Laakeripesien  koneistuksissa  oli  muutamia 

poikkeamia, jotka jouduttiin korjauttamaan ennen asennusta.  

Moottorikomponenttien  kokoonpanoon  ja  niiden  liittämiseen  rungon  sisällä  oli  pyritty 

kiinnittämään  huomiota  jo  suunnitteluvaiheessa.  Tästä  huolimatta 

tasapainotusakseleiden  kokoaminen  rungon  sisälle  osoittautui  haastavaksi.  Tätä  varten 

jouduttiin  hankkimaan  uutta  nosturikalustoa,  jolla  pystyttiin  kannattelemaan  ja 

liikuttelemaan  yhtäaikaisesti  akselin  hammaspyörää  ja  epäkeskomassaa. 
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Moottorikomponenteista  puuttui  myös  tarvittavat  nostoreiät  ja  muut  asennusta 

helpottavat piirteet. 

Voitelukoneikon  ja  testilaitteen  väliset  putkitukset,  sähköistykset,  anturoinnit  ja  muu 

varustelu tehtiin paikan päällä. (kuva 38.) 

 

Kuva 38. Testilaite varusteltuna ja valmiina käyttöönottoa varten. 

5.2 Käyttöönotto 

Käyttöönotto  on  tärkeä  osa minkä  tahansa  yksittäislaitteen  valmistuksessa. 

Käyttöönottovaiheessa  tulee  ottaa  tarkasti  huomioon  kaikkien  osatekijöiden  toimivuus 

ja laitteen kokonaisuuden toimivuus. Turvallisuuden kannalta on aina syytä edetä osa-
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alue  kerrallaan  ja  varmistaa  kaikkien turvallisuustoimintojen  toimivuus  ennen,  kuin 

laitetta  käytetään  kokonaisuutena.  Tärkeimpiä  turvallisuusseikkoja  ovat  muun  muassa 

hätäseis-piiri, automaattiset hälytykset ja laitteen mekaaninen turvallisuus. 

Vaiheittain  etenemällä  on  myös  helpompaa  säätää laitteen  toimintoja,  kun  muiden 

toimintojen  käynnistä  mahdollisesti  aiheutuvat  häiriöt  on  pois  suljettu. Esimerkiksi 

voitelukoneikon  toiminta  voitiin  testata  ja  sen  säätöparametreja  muokata  ennen 

varsinaisen  testilaitteen käynnistystä.  Samaan  tapaan  myös  kaikki  sähköjärjestelmät  ja 

automaatiojärjestelmät  pyrittiin  testaamaan  ja  säätämään  mahdollisuuksien  mukaan 

ennen testilaitteen käynnistystä. 

Mekaniikan  kokoonpanossa  oli  myös  tiettyjä  seikkoja  jotka  vaativat  tarkistamista  ja 

säätöä, kuten esimerkiksi laakerivälyksien tarkistus ja kytkimien kohdistus. Varsinainen 

käyttöönotto  alkoi  mekaniikan  manuaalisella  pyörittämisellä,  jonka  aikana  laitetta 

pyöritettiin ensin pienillä nopeuksilla ja varmistettiin kaikkien kriittisten osatekijöiden, 

kuten hälytysten ja pysäytysten toiminta.  

5.3 Käyttö 

Ensimmäiset  varsinaiset  testit  suoritettiin  helmikuussa  2013  Vaskiluodon 

moottorilaboratoriossa. Seuraavassa käydään läpi testilaitteen käytön aikaisia huomioita 

ja mittauksia. 

Kammioihin  tehtyjen  tarkasteluluukkujen  tiivisteratkaisu  osoittautui  huonoksi. 

Polykarbonaattilevystä  valmistettu  luukku  taipui  kiinnitysruuveja  kiristettäessä  siten, 

että  tiivistepinta  ei  puristunut  tasaisesti  ja  öljyä  pääsi  tihkumaan  rungon  ja  luukun 

välistä.  Tilanne  korjattiin  lisäämällä  6 mm  paksusta teräslevystä  vahvikekehys,  jolla 

tiivistepinta  saatiin  puristumaan  tasaisemmin,  sekä  käyttämällä  tiivistykseen 

öljynkestävää  silikonimassaa. Alkuperäinen  ratkaisu  olisi  todennäköisesti  toiminut, 

mikäli siinä olisi käytetty tiheämpää ruuvijakoa. 

Testilaitteen  värähtelykäyttäytymistä  joudutaan  arvioimaan hieman puutteellisten 

tietojen  varassa,  koska  ensimmäisten  testien  aikana  kiihtyvyysmittauksia  tehtiin 

ainoastaan  yhden  akselin  suunnassa.  Kiihtyvyysanturi  oli  asennettu  suurimman 
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värähtelyliikkeen  suuntaisesti  vaakatasoon  testilaitteen  runkoon. Tästä  johtuen 

kiihtyvyysmittaus  ei  ottanut huomioon  muiden  kahden  akselin  suunnassa  tapahtuvaa 

liikettä, joka ilman muuta täytyi huomioida vertailussa. Ensimmäiset testit olivat myös 

varsin  lyhyitä  ja  värähtelyarvoja saatiin  käyttöön  hyvin  rajallinen  määrä.  Arviointia 

vaikeutti  myös  se,  että  testilaitteen  kierrosnopeutta  ei  kyseisissä  testeissä  nauhoitettu 

tiedonkeräysjärjestelmään.  Tämä  tarkoitti  sitä,  että  käytössä  oli  ainoastaan  aikatasossa 

oleva  tehollisen  värähtelynopeuden  käyrä,  joka  kuvasti  ainoastaan  yhden  akselin 

suunnassa  tapahtuvaa  liikettä.  Lisäksi  kiihtyvyysanturin  toiminta-alue  oli  syystä  tai 

toisesta  rajoittunut  0-100  mm/s  alueeseen,  jonka  yli  mentäessä  anturin  signaali  tippui 

nollaan. Operaattoreilla  oli testien  kulku  kuitenkin  hyvin  muistissa  ja  koska  testien 

aikana  pyörimisnopeutta  nostettiin  100  n/min askelissa,  voitiin  värähtelyarvojen 

muutoksista päätellä sen hetkinen kierrosnopeus. 

Liikkeelle  lähdettäessä  laitteen  värähtelyn  amplitudi  kasvoi  odotetusti  suureksi. 

Hetkellisesti värähtelyn  amplitudi  oli jopa  useita  senttejä, mutta näistä tapahtumista ei 

kuitenkaan saatu mitattuja värähtelyarvoja, koska kiihtyvyysanturin mittausalue ylittyi. 

Kiihdytettäessä nopeutta  kasvatettiin  100  n/min askeleissa  ja värähtelyn  amplitudi 

muuttui jokaisella nopeuden muutoksella. Nopeuden kasvaessa yli 600 n/min värähtelyn 

amplitudi  laski  selvästi pienemmäksi ja samalla palasi kiihtyvyysanturin 

mittausalueelle.  Tämä  käyttäytyminen  selittyy  kuvassa  25  esitettyjen 

ominaistaajuuksilla  ja  on  itse  asiassa  hyvin  ennakoidun  mukainen. Ensimmäisissä 

testeissä  kierrosnopeus oli suurimmillaan 1000 n/min,  jonka  aikana  mitattu  tehollinen 

värähtelynopeus oli  90  mm/s.  Tämä  on yli kymmenkertainen  verrattuna  simuloituun 

8 mm/s  värähtelynopeuteen.  Huomattavaa  on  kuitenkin,  etteivät  nämä  arvot  ole 

keskenään  suoraan  vertailukelpoisia,  koska  simuloinnit  tehtiin  1500 n/min 

nimellispyörimisnopeudella ja  kiihtyvyysanturin  mittauspiste  oli  eri  kohdassa,  kuin 

simulointien vertailupiste.  

Mitattujen värähtelyarvojen  poiketessa  näin  radikaalisti  simuloinneista,  oli  syytä  myös 

epäillä  todellisten  massa,  jäykkyys  ja  vaimennusarvojen  eroavan  simuloinneissa 

käytetyistä  suunnitelluista  arvoista.  Todellisen  vaimennusarvon  määritys  on  näistä 

kolmesta  hankalin ja  sitä  oli  edelleen  syytä  pitää  verraten  pienenä,  koska  laitteen 

kiinnitys oli tehty suunnitellun mukaisesti teräsjousilla, joilla on tunnetusti jonkinlainen, 

mutta  pieni  vaimennusvaikutus. Massa  ja  jäykkyysarvot  voidaan  saada  mittaamalla 
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laitteen  paino ja  jousien  jäykkyys.  Kaikelle  tälle  on  kuitenkin  olemassa  varsin 

yksinkertainen  ja  helppo  keino,  jolla  saadaan  selville  ovatko  massa,  jäykkyys  ja 

vaimennusarvot  kokonaisuutena  tietyllä  alueella. Selvittämällä  laitteen  alin 

ominaistaajuus,  voidaan  sen  perusteella  arvioida  systeemin  ominaisuuksia. Alin 

ominaistaajuus  saatiin  verraten  helposti  selville  tönäisemällä  laite  vapaaseen 

värähtelyliikkeeseen  ja  mittaamalla  sekuntikellolla  värähtelyjakson  aika,  joka  on 

suoraan  1/s,  eli  Hz.  Mitattu  arvo  oli  keskimäärin 1,4 Hz,  joka  on  hyvin  lähellä 

simulointien  antamaa  1,47 Hz.  Tästä  voitiin päätellä,  että  massa ja  jousien 

jäykkyysarvot  olivat  todellisuuden  ja  simulointien  välillä  tarpeeksi lähellä  toisiaan. 

Toisin  sanoen  1000 n/min nopeudella  mitatulle värähtelykäyttäytymiselle  täytyy  olla 

jokin muu selitys.  

Aikatauluista  ja  resursseista  johtuen  uusia  simulointeja  ei  voitu  tämän  työn  puitteissa 

enää  suorittaa. Wärtsilä  ei  myöskään  aikonut  tehdä  uusia  testejä  lähiaikoina,  koska 

osaan  moottorikomponenteista  oli  tulossa  muutoksia.  Tästä  johtuen  värähtelyasiaa  ei 

voitu  enää  tämän  työn  puitteissa  enempää  tutkia.  Asian  tutkiminen  jatkuu  kuitenkin 

tämän työn ulkopuolella. 
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6 YHTEENVETO 

Työn  tavoitteena  oli  suunnitella  vaatimusten  mukainen  testilaite,  sekä  selvittää 

suunnittelutyössä  käytettäviä  suunnittelumenetelmiä  ja  suunnittelun  apuvälineitä. 

Suunnittelumenetelmien  kohdalla  selvitettiin  myös  ryhmätyöskentelyyn  liittyviä 

seikkoja. Tutkimusosassa keskityttiin laitteen suunnittelun olennaisimpiin ongelmiin ja 

niiden  ratkaisuun.  Lopuksi  vertailtiin  suunnitteluvaiheessa  tehtyjä  rakenne- ja 

värähtelyanalyysin tuloksia testilaitteen todelliseen mitattuun käyttäytymiseen. 

Työ  tehtiin  suunnitteluryhmässä,  jossa  oma  osuuteni  oli  projektin  kokonaisuuden 

johtaminen  ja  mekaniikkasuunnittelu. Projektinjohtotehtäviin  kuuluivat  muun  muassa 

aikataulun  ja  suunnittelun  organisointi,  palaverien  ja  tapaamisten  järjestäminen, 

yhteyshenkilönä  toimiminen.  Mekaniikkasuunnittelun  osalta  tehtäviini  kuuluu  laitteen 

konseptin  ideointi,  rakenneratkaisujen  ideointi,  värähtelyongelman tarkastelu  ja 

mekaniikan yksityiskohtainen suunnittelu. 

6.1 Testilaitteen suunnittelu ja tekniset analyysit 

Moottorissa on  tasapainotusakseleiden  lisäksi myös muita värähtelyä  aiheuttavia 

komponentteja,  kuten  männät,  kiertokanget  ja  nokka-akseli,  jotka  tarkasti  mitoitettuna 

saavat yhdessä aikaan halutun värähtelykäyttäytymisen koko moottoria tarkasteltaessa. 

Tätä varten myös tasapainotusakselit ja niiden epäkeskomassat on tarkasti mitoitettu ja 

ajoitettu. Testilaitteen vaatimuksena oli alun perin sisällyttää kaikki tasapainotusakselit 

moottoria  vastaavine  asetteluineen  ja  ajoituksineen  testilaitekonstruktioon. 

Konseptivaiheen  suunnittelutyön  ja  erinäisten  teknisten  analyysien  jälkeen  näistä 

vaatimuksista  jouduttiin tietyiltä  osin luopumaan  siitä  syystä,  että  moottorin  muiden 

värähtelyä tuottavien komponenttien puuttuessa systeemin värähtelyä ei saatu hallituksi 

millään  teknisesti  järkevällä  ratkaisulla.  Lopulliseen  testilaitteen  konstruktioon  on 

sisällytetty  kaikki  tasapainotusakselit,  mutta  osaan  akseleista  on  vaihdettu 

alkuperäisestä  poikkeava  hammaspyörä.  Tällä  muutoksella  mahdollistettiin värähtelyn 

kannalta  edullisimman tasapainotusakseleiden  asettelun  ja  ajoitusten toteutus. 

Simuloidun  harmonisen  vasteanalyysin  mukaan  laitteen maksimi värähtelynopeus 

rungon  ylänurkassa olevassa  pisteessä on  noin  8 mm/s. Tämän  lisäksi  vasteanalyysin 
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avulla  määritettiin  vaihtoehtoinen  ajoitusmalli,  jolla  saadaan  aikaa  noin  41 mm/s 

maksimi värähtelynopeus rungon yläreunassa vaimenninelementin testausta varten. 

Toimivan periaateratkaisun ja yksityiskohtaisten suunnitelmien aikaan saamiseksi täytyi 

värähtelyn  lisäksi  tutkia myös teräsrakenteiden  lujuutta,  väsymistä  ja  lämpökuormia. 

Rakenteen  sisäisiä  jännityksiä  tutkittiin  erinäisten  staattisten  rakenneanalyysien  avulla, 

jotka  tehtiin  pääosin  ANSYS  14 -ohjelmistolla.  Dynaamisten  kuormitusten  alaisen 

teräsrakenteen  väsymismitoitus  tehtiin  eri  standardeihin  perustuvien  sallittujen 

jännitysvaihteluarvojen  perusteella.  Hitseille  ja  ruuveille  oli  käytössä  omat raja-arvot 

jotka  pohjautuvat  alan  tutkimuksiin ja  standardeihin.  Lämpötilan  vaikutusta 

rakenteeseen  tutkittiin steady-state lämpöjakauma  analyysin  avulla, jolla määritettiin 

rakenteen  lämpöjakauman  tasapainotilassa,  josta  saatiin  lämpökuorman  aiheuttama 

jännitys- ja muodonmuutos kuvaajat.  

Mekaniikkasuunnittelun  lisäksi  laitteen  suunnitteluun  kuului  sähkö- ja 

automaatiosuunnittelua,  jonka  ansiosta  työ  vaati  asiantuntemusta  usealta  alalta  ja  eri 

alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa oli 

tehtävä  tiivistä  yhteystyötä  Wärtsilän  asiantuntijoiden  kanssa,  jotta  järjestelmien 

liittäminen  testilaboratorion  olemassa  oleviin  järjestelmiin  olisi  mahdollisimman 

sujuvaa. Voitelukoneikon suunnittelussa tehtiin yhteistyötä PMC Polarteknikin kanssa. 

6.2 Suunnitteluprosessi 

Saatujen  lähtötietojen  perusteella  luotiin  systemaattisen  suunnittelumenetelmän 

mukaisesti vaatimuslista, johon kerättiin kaikki testilaitteen vaatimukset ja toivomukset. 

Näiden  perusteella  suunnitteluryhmä  ideoi useita  eri  konseptivaihtoehtoja,  joita 

kehitettiin  ja  tutkittiin  teknisten  analyysien  avulla.  Ongelmiin  etsittiin  ratkaisuja  myös 

jakamalla  niitä  osatoimintoihin,  joihin  pystyttiin  tuottamaan  useampia 

ratkaisuvaihtoehtoja.  Lopullinen  konsepti  valittiin  värähtelyominaisuuksiensa  ansiosta 

ja  sen  sisältämät  osatoimintojen  ratkaisut  pitkälti  intuitiivisen  suunnittelun  ja 

kokemusperäiseen tietoon perustuen. 

Testilaitteen  suunnitteluprosessissa  käytettiin  tiettyjä  systemaattisen  suunnittelun 

menetelmiä,  kuten vaatimuslistaa ja osatoimintoihin  jakamista. Systemaattisen 
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suunnittelumenetelmän prosessi olisi kokonaisuutena ollut tässä työssä liian raskas ja 

sille  ominaiset  systemaattiset  ongelmienratkaisu- ja  ratkaisujen  vertailumenetelmät 

olisivat  voineet  johtaa huonoihin teknisiin  ratkaisuihin. Tästä  syystä  tässä  työssä 

yhdistettiin tietyiltä osin luovan suunnittelun menetelmiä, kuten intuitiivinen ongelmien 

ratkaisua ja kokemusperäinen ratkaisuvaihtoehtojen arviointia. Näin yhdistettynä nämä 

kaksi  menetelmää  osoittautuivat  käyttökelpoiseksi  tämän  tyyppisen  laitteen 

suunnitteluun. Suunnitteluprosessin  aikana  menetelmät  voivat  toki  varioitua  ja 

aikataulut asettavat hyvin usein rajoitteita suunnitteluprosessille. Tässä työssä aikataulu 

oli  varsin  haastava,  mutta  suunnitelmallinen  työskentely  ja  tehokas 

suunnittelunapuvälineet käyttö mahdollistivat osaltaan aikataulussa pysymisen.  

Työn  pohjalta  jäi mieleen  muutamia  seikkoja,  jotka  voisi  kokeilla  vastaavissa 

toimeksiannoissa.  Ajan  käyttöön  liittyen  voisi  olla  tehokkaampaa  ideoida  ongelmien 

ratkaisuja  isommassa  ryhmässä  muutamia  kertoja  projektin  aikana  ja  varsinainen 

ideoiden  konkretisoiminen  konsepteiksi  ja  niiden  tutkiminen  voisi  olla  tehokkaampaa 

pienemmällä  joukolla.  Perusteena  tälle  on  se,  että  näin  vältettäisiin  samojen  asioiden 

tekeminen  useaan  kertaan,  kuten  helposti  tapahtuu  silloin,  kun  useampi  suunnittelija 

lähtee  toteuttamaan  omia  konseptivaihtoehtojaan.  Tällöin  tulee  tehtyä  muista 

konsepteista  poikkeavien  ratkaisujen  lisäksi  paljon  työtä  konsepteja  yhdistävien 

ratkaisujen eteen. Vaihtoehtoisesti, jos konsepti-ideat toteutetaan ja tutkitaan ryhmässä 

tuotettujen  ideoiden  pohjalta  esimerkiksi  yhden  suunnittelijan  ja  teknisen  asiantuntijan 

toimesta,  on  mahdollista  välttää  turhaa  päällekkäistä  työtä.  Tämän  menetelmän  tuoma 

etu riippuu tietysti työn laajuudesta ja aikataulusta ynnä muista työkohtaisista tekijöistä. 

6.3 Testilaitteen toteutus ja käyttö  

Työn  tuloksena  suunniteltu  testilaite  valmistettiin  alihankintana  Javasko  Oy:n 

konepajalla  Raumalla.  Testilaitteen  kuormitustyypistä  johtuen  hitsien  laatuun  oli 

kiinnitettävä  erityistä  huomiota.  Hitsit  tarkastettiin  ainetta  rikkomattomalla 

ultraäänitarkastusmenetelmällä, jolla voidaan tutkia muun muassa hitsien tunkeumaa ja 

erityyppisiä  virheitä  hitsissä.  Rakenteen  väsymislujuutta  pyrittiin  parantamaan  myös 

tekemällä teräsrungoille päästöhehkutus, jolla voidaan vähentää hitsausprosessin aikana 

rakenteeseen  syntyneitä  jännityspiikkejä.  Moottorikomponenttien  tarkkojen  sovitusten 

takia  myös  testilaitteen  koneistuksien  toleranssit  olivat  keskimäärin  normaalia 
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tiukemmat.  Tietyt  mitat  tarkastettiin  ja  niistä  laadittiin  mittapöytäkirja  osana 

valmistuksen  laadunvalvontaa.  Tällä  haluttiin  varmistaa,  etteivät  koneistusvirheet  tai 

muut moottorista poikkeavat asennusmitat eivät vaikuttaisi testien luotettavuuteen.  

Testilaitteen kokoonpano ja käyttöönotto suoritettiin Wärtsilän testilaboratoriossa, jossa 

laitetta käytetään. Käyttöönottoon liittyi hyvin pitkälti normaalit proseduurit, jossa ensin 

varmistetaan  turvallisuusseikkojen  toimivuus,  jonka  jälkeen  edetään  osatoiminto 

kerrallaan  varmistaen  kaikkien  aputoimintojen  toimivuus  ennen  varsinaisen  laitteen 

käyttöä.  

Ensimmäisissä testeissä testilaitteisto osoittautui toimivaksi. Laitteen mekaniikka, sekä 

voitelu-,  sähkö  ja  automaatiojärjestelmät täyttivät niille  asetetut  vaatimukset  ja 

suunnitteluprojektia  pidettiin onnistuneena  kautta  linjan. Testien  aikana 

tasapainotusakseleiden laakeroinnissa havaittiin ongelmia, joita Wärtsilä tutkii ja testejä 

jatketaan ongelmien selvittämiseksi. Tässä työssä laakeriongelmia ei käsitelty, koska ne 

eivät liittyneet varsinaisen testilaitteen suunnitteluun tai toimintaan. 

Testilaitteen käytön aikana tarkasteluluukkujen vuotaminen johtui suunnitteluvirheestä, 

mutta  se  saatiin  korjattua  pienin  muutoksin.  Suunnitteluprosessia  ajatellen  virhe  oli 

seurausta yksityiskohtaisen rakenneratkaisun arvioinnin puutteesta. Tarkasteluluukkujen 

periaateratkaisuja  oli  ideoitu  useita,  joista  parhaaksi  oli  valittu  irrotettava 

polykarbonaattilevy,  joka  tiivistettäisiin  ruuvikiinnityksellä  tai jollain  kiskoratkaisulla. 

Tämän  jälkeen  sovittiin,  että  suunnittelija  tekee  mielestään  sopivan  ratkaisun  ja 

yksityiskohtaisen suunnittelun, eikä yksityiskohtaista ratkaisua ei enää arvioitu muiden 

toimesta.  On  mahdotonta sanoa  varmuudella olisiko  suunnitteluryhmän  arviointi 

muuttanut  ratkaisua,  mutta  siihen  olisi  ollut  ainakin  mahdollisuus.  Systemaattisen 

suunnittelumenetelmän mukaan toimiessa rakenneratkaisuja vertaillaan systemaattisesti 

erilaisilla arviointi menetelmillä, mutta siinäkään valittujen ratkaisujen yksityiskohtia ei 

enää  sinänsä  arvioida,  vaan  ne  perustuvat  esimerkiksi  standardeihin  tai kuten  tässä 

tapauksessa, ainoastaan suunnittelijan kokemuksiin. 

Värähtelyn  hallitseminen  arvioitiin  alun  perin suunnittelun  haastavimmaksi  osa-

alueeksi. Tutkimuksien ja erinäisten simulointien perusteella saatiin lopulta määritettyä 

rakenneratkaisu,  jonka pääperiaate  oli  oikeassa  tahdissa  pyörivät  epäkeskomassat  ja 
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tietyn jäykkyysarvon omaava kiinnitys. Testilaitteella tehtyjen testien aikana mitattiin 

värähtelykäyttäytymistä  kiihtyvyysanturilla,  josta  ensimmäisten  testien  aikana  saatiin 

ainoastaan  vaaka-akselin  suuntainen  kiihtyvyystieto. Tämän  lisäksi  testien  aikana 

pyörimisnopeutta  ei  mitattu,  mutta  sen  asetusarvot  olivat  operaattorien  muistissa  ja  ne 

pystyttiin  yhdistämään  ramppimuodossa  muuttuvaan kiihtyvyysarvoon.  Näin  saatuja 

värähtelyarvoja  ei  voitu  suoraan  verrata  simulointien  värähtelyarvoon,  koska  nopeudet 

ja  kiihtyvyysanturin  sijainti  poikkesi  simuloinneista.  Tästä  syystä olisi  tehtävä  uusia 

simulointeja  tai  testejä,  jotta värähtelyarvot  saatettiin oikeasti vertailukelpoisiksi. 

Aikatauluista  ja  resursseista  johtuen  nämä  toimenpiteet  jouduttiin  siirtämään 

myöhempään ja tästä syystä jättämään pois tämän diplomityön sisällöstä.  

6.4 Jatkotutkimus 

Työssä  esitettyjen  suunnittelumenetelmien  ja  tämän  työn  kokemuksien  perusteella  jäi 

mieleen  kaksi  kiinnostavaa suunnitteluprosessiin  liittyvää jatkotutkimuskohdetta. 

Elomaticilla  työskennellessäni  olen  huomannut,  että  suunnitteluprojektit  ja 

suunnitteluprosessit varioituvat suuresti tehtävästä ja tekijöistä riippuen. Systemaattinen 

suunnittelumenetelmä  ja  sen  eri  osatoiminnot  tuovat  tiettyä  suunnitelmallisuutta 

prosessiin,  mutta projektin  luonteesta  ja  tekijöiden  tottumuksista  johtuen 

suunnitteluprosessi  menee usein omalla  painollaan ja projektipäällikön  johtamana. 

Projektin  laatuseikat  toteutetaan ISO  9000  mukaan  laaditun  toimintajärjestelmän 

mukaisesti,  mutta  toimintajärjestelmä  ei  ota kantaa varsinaiseen suunnitteluprosessiin. 

Jatkotutkimuksen  aiheena  voisi  olla  soveltuvan  suunnittelumallin koostaminen,  joka 

lisättäisiin osaksi toimintajärjestelmää. Suunnittelumallissa voitaisiin esittää esimerkiksi 

pääpiirteinen  suunnitteluprosessin  kulku  ja  tämän  lisäksi hyväksi  todettuja 

toimintatapoja eri vaiheisiin.  

Työskennellessä  yhteistyössä  eri  paikkakunnilla  olevien  suunnittelijoiden  ja  muiden 

asiantuntijoiden  kanssa  yhteydenpito  ja  yhteistyö  vaativat  tiettyjä  ominaisuuksia  myös 

suunnittelujärjestelmiltä.  Toinen  tämän  työn  perusteella  kiinnostava  jatkotutkimusaihe 

olisi tehokkaan monitoimistotyöskentelyn vaatiman IT- ratkaisun selvitys. Nykyisellään 

Elomaticin  IT-ratkaisut  eivät  osoittautuneet  tämän  työn  aikana  tehokkaiksi 

monitoimistotyöskentelyyn.  Tärkeimpiä  seikkoja  olivat  dokumenttien  hallintaan  ja 
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yhteydenpitoon  liittyvät  seikat,  jotka  vaikeuttivat  työskentelyä  ja  näin  ollen 

suunnittelun tehokkuutta. 

Työn  aikana  tehtyjen  teknisten  analyysien  ja  testilaitteen  todellisen  käyttäytymisen 

välillä  todettiin  eroja.  Eniten  huomiota  herättävä  ja  kiinnostavin  oli  testilaitteen 

värähtelykäyttäytyminen  ja  sen  poikkeaminen  simuloinnista.  Nyt  tähän  ei  saatu  vielä 

riittävää selvyyttä  ja  jatkotutkimuksen  aiheena  olisi  tämän  asian  tarkempi  selvitys. 

Jatkotutkimukset sisältäisivät uusia testejä testilaitteella, jonka aikana mitattaisiin tästä 

työstä  poiketen  kolmen  akselin  suuntaista  kiihtyvyyttä,  josta  saataisiin 

todenmukaisempi käsitys testilaitteen värähtelystä. Tämän lisäksi voitaisiin tehdä uusia 

simulaatioita,  joiden  avulla  testitulokset  saatettaisiin  vertailukelpoisiksi.  Tutkimuksen 

tuloksena  olisi  mahdollista  saada  käsitys  mistä  erot  johtuivat  ja  hyödyntää  tätä  tietoa 

tulevaisuudessa vastaavissa suunnitteluongelmissa. 
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LIITE 1 (2) 

Näiden  yhtälöiden  perusteella  voidaan  kirjoittaa laakerin  tukireaktiovoimaa  kuvaava 

yhtälö: 

!!=−!!cos!" −!−!
!!!cos!"+!                      (1.3) 

jossa 

!! = laakerin tukireaktio 

!! = pakkovoiman amplitudi = 123000 N 

! = herätteen kulmataajuus = 2!!=157,1
!

!
 

! = aika 

! = tasapainotusakselin massa = 100 kg 

!! = pakkosiirtymän amplitudi = 
!!"# !

!!"
=
!"!
!!

!
!

!!!!"!
!

!

=0,36!mm, jossa !!"# = värähtelyn 

tehollinennopeus = 40 mm/s (suunnittelun raja-arvo) 

! = pakkosiirtymän vaihekulma = 0…2! 

 

Kuvissa 40 - 42 tarkastellaan systeemin sisäisiä voimia ajan t suhteen. 

 

Kuva 40. Pakkovoima F(t) vaaka-akselilla olevan ajan t suhteen. 
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Kuva 41. Pakkosiirtymän aiheuttama laakerin tukireaktio ajan t suhteen. 

Riippuen  pakkosiirtymän  vaihekulmasta,  joka  voi  vaihdella 0…2! välillä,  voidaan 

määritellä pakkosiirtymän vaikutus laakerin tukireaktioon (kuva 4). 

 

 

Kuva 42. Rungon värähtelyn vaikutus laakerin tukireaktioon ajan t suhteen. 
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Tästä  huomataan,  että  pakkosiirtymän  vaikutus  on  merkityksettömän  pieni  verrattuna 

epäkeskomassan  aiheuttamiin  tukireaktioon.  Tarkastelemalla  huippuarvoa  lähemmin 

voidaan  todeta pakkosiirtymän Fr vaikutuksen  olevan  ±  451  N  (kuva  5) riippuen 

pakkovoiman  vaihekulmasta.  Pakkosiirtymän  aiheuttama  voima Fr on  suhteessa 

pakkovoimaan F(t) ainoastaan noin 0,4 %. 

 

Kuva 43. Tukireaktion huippuarvot pakkosiirtymän vaihekulmilla 0 ja !. Muiden 
vaihekulmien arvot asettuvat näiden välille. 

Tästä  voidaan  päätellä,  että  epäkeskomassan  aiheuttamat  laakerin  rasitukset  ovat  niin 

paljon  suurempia  verrattuna  rungon  värähtelystä  johtuviin  rasituksiin,  ettei 

tasapainotusakseleiden  keskinäisellä  sijoittelulla  tai  ajoituksilla  ole  yksittäisten 

laakerien  rasituksien  ja  näin  ollen  laakereiden  testauksen  kannalta  merkitystä. 

Tasapainotusakseleiden  sijainteja  ja  pyörimissuuntia  voidaan  siis  muuttaa  suunnittelun 

niin vaatiessa. 
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Tutkitaan  tasapainotusakselin  laakerointiin kohdistuvia  rasituksia,  kun  akselin  massaa 

muutetaan  vaihtamalla  siihen  erikokoinen  hammaspyörä.  Laakeriin  kohdistuvia 

rasituksia  voidaan  tutkia  perusmallin  avulla  (kuva  1).  Laakeriin  kohdistuvat  rasitukset 

syntyvät  pääosin  epäkeskomassan  pyörimisestä  ja  rungon  värähtelystä.  Todistetaan 

ensin,  että  akselin  massan  muuttaminen  ei  vaikuta  suoraan  epäkeskomassan 

aiheuttamaan  laakerin  tukireaktioon.  Epäkeskomassan  pyörimisen  aiheuttama 

keskipakoisvoima voidaan laskea seuraavasti. 

!!=!!
!!=100!kg⋅157,1

!

!

!

⋅0,05!m=123000!N                (2.1) 

jossa 

!! = keskipakoisvoima 

! = tasapainotusakselin kokonaismassa 

! = tasapainotusakselin kulmanopeus 

! = massakeskipisteen pyörimissäde 

Massakeskipisteen pyörimissäde ! voidaan laskea seuraavasti. 

!=
!!!!!!!!!

!
=
!"!!"⋅!,!"!!!!"!!"⋅!!!

!""!!"
=0,05!m                       (2.2) 

jossa 

!! = epäkeskomassan massa 

!! = epäkeskomassan pyörimissäde 

!! = akselin massa 

!! = akselin pyörimissäde 

Yhtälöistä  2.1  ja  2.2  voidaan  todeta,  että  akselin  massan !! muuttaminen  siirtää 

tasapainotusakselin  massakeskipisteen  pyörimissädettä !,  mutta  samalla  se  myös 

muuttaa tasapainotusakselin kokonaismassaa ! siten, että koko systeemin  
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keskipakoisvoima !!  säilyy  muuttumattomana  riippumatta  pyörimisakselilla olevan 

massan !! määrästä. 

Tarkastellaan  vielä  akselin  massan  vaikutusta  rungon  värähtelyn  aiheuttamiin 

tukireaktioihin. Liitteen 1 laskujen mukaan 

!!=−!!cos!" −!−!
!!!cos!"+!                         (2.3) 

jossa 

!! = laakerin tukireaktio 

!! = pakkovoiman amplitudi = 123000 N 

! = herätteen kulmataajuus = 2!!=157,1
!

!
 

! = aika 

! = tasapainotusakselin massa = 100 kg 

!! = pakkosiirtymän amplitudi = 
!!"# !

!!"
=
!"!
!!

!
!

!!!"
!

!

=0,36!mm, jossa !!"# = värähtelyn 

tehollinennopeus = 40 mm/s (suunnittelun raja-arvo) 

! = pakkosiirtymän vaihekulma = 0…2! 

 

Muuttamalla  tasapainotusakselin  massaa  voidaan  todeta  sen  vaikutuksen  olevan 

kyseisellä  pakkovoiman  amplitudilla  merkityksettömän  pientä.  Esimerkiksi 

kasvattamalla tasapainotusakselin massaa 25 % saadaan seuraavaa yhtälön 2.3 mukaan 

rungon värähtelyn aiheuttama tukireaktion amplitudi (kuva 6). 
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Kuva 44. Rungon värähtelyn aiheuttama tukireaktio akselin massan ollessa 125 kg on 
noin ± 564 N 
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