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Machines produce always some kind of vibration when they are running. This vibration
can be desirable or non-desirable. Desirable vibration can originate from rotating shaft
but non-desirable vibration originates usually from mechanical faults in the machine. One
must know the faults distinctive vibration pattern to be able to diagnose the fault.
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1 JOHDANTO
Värähtelymittaukset ovat pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa yleisesti käytetty
menetelmä. Värähtelymittaukset ovat monipuolinen työkalu, joka käsittää erilaisia
tekniikoita

ja

välineitä.

Yleisiä

menetelmiä

ovat

kokonaistasomittaukset

ja

spektrianalyysi. (Mills 2010: 16.) Kuvassa 1 on esitetty värähtelymittauksilla havaittavia
yleisiä vikoja.

Kuva 1.

Yleisiä värähtelymittauksilla havaittavia vikoja (Soloman 2010).

Tämän kandidaatin työn aiheina ovat teollisuuden koneiden vioista aiheutuvat värähtely
sekä vikojen diagnosointi värähtelymittausten avulla. Työssä käsiteltävät aiheet ovat
jokaiselle kunnonvalvonnan parissa työskentelevälle insinöörille välttämättömiä tietää.
Työssä tutustutaan kunnonvalvonnan värähtelymittausten historiaan sekä nykyaikaisiin
kunnonvalvontajärjestelmiin.

Työssä

tarkastellaan

tarkemmin

teollisuuskoneiden

yleisimpiä mekaanisia vikoja sekä selvitetään, miten ne ilmenevät värähtelymittauksissa.
Työn

tavoitteena

on

antaa

lukijalle

käsitys

värähtelymittausten

roolista

kunnonvalvonnassa sekä valmiudet diagnosoida yleisimpiä mekaanisia vikoja
värähtelymittausten avulla.
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2 VÄRÄHTELYN PERUSTEET
Värähtelyksi

kutsutaan

rakenteen,

koneen

tai komponentin

poikkeamaa

sen

tasapainotilasta. Rakenteeseen syntyy värähtelyjä, kun sen tasapainotilaa häiritään jonkin
ulkoisen voiman toimesta. (Kelly 2010: 1.) Kuvassa 2 on esitetty yksinkertainen jousimassasysteemin värähtely.

Kuva 2.

Jousi-massasysteemin värähtely (ABB 2000).

Kun kuvan 2 massaa poikkeutetaan sen tasapainoasemasta, jouseen varastoituu
potentiaalienergiaa. Kun massa päästetään irti, jouseen varastoitunut potentiaalienergia
muuttuu massan kineettiseksi energiaksi. Tällöin massa alkaa liikkua edestakaisin sen
tasapainoaseman ympärillä, eli alkaa värähtelemään. Kuvassa 2 on esitetty myös
amplitudi ajan suhteen.
Siirtymän lisäksi värähtelyä ilmentäviä suureita ovat nopeus ja kiihtyvyys.
Värähtelymittauksissa yleisesti käytettävät suuret ja niiden eurooppalaiset yksiköt ovat
esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1.

Yleiset värähtelymittausten suureet (ABB 2000).

Värähtelysignaaleja analysoidessa tulee tietää yleiset signaaliparametrit. Kuvassa 3 on
esitetty värähtelysignaalin yleisimmät parametrit nopeussignaalissa.

Kuva 3.

Yleiset signaaliparametrit (ABB 2000).

Värähdysaika kertoo kuinka kauan yhteen edestakaiseen liikkeeseen kuluu aikaa.
Värähdysajan käänteisluku on taas värähtelyn taajuus, eli kuinka monta edestakaista
liikettä ajanjaksossa tapahtuu. Huippuarvo kertoo signaalin itseisarvoltaan suurimman
arvon. Huipusta-huippuun arvo on suurimman ja pienimmän arvon erotus.
Sinimuotoiselle signaalille tehollisarvo saadaan jakamalla huippuarvo luvulla √2.
Vaihekulma kertoo värähtelyn vaiheen vertailukohtaan nähden. (ABB 2000.)
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3 VÄRÄHTELYMITTAUKSET KUNNONVALVONNASSA
Kunnossapitotoimet muodostavat noin puolet teollisuuden käyttökustannuksista. Korkeat
kustannukset motivoivat tutkimaan uusia menetelmiä, joilla näitä kustannuksia olisi
mahdollista pienentää. (Silva CW 2007: 6-2.) Värähtelymittauksiin perustuva
kunnonvalvonta on nykyään näistä menetelmistä yleisin ja tehokkain.

3.1 Historiaa
Kunnonvalvonnan historia voidaan jakaa karkeasti kolmeen sukupolveen. Ensimmäiseksi
aikakaudeksi katsotaan 1930- ja 1940-luvut. Siihen aikaan tehtaiden koneisto oli
rakenteiltaan

hyvin

yksinkertaisia,

mikä

mahdollisti

hyvin

nopeiden

korjaustoimenpiteiden suorittamisen. Tästä syystä johtajat eivät kiinnittäneet paljon
huomiota tehtaiden seisokkeihin ja kunnonvalvontaan. (Scanimetrics 2014.)
Toiseksi sukupolveksi voidaan katsoa 1950–1970-luvut. Teollisuuden koneiden rakenteet
alkoivat muuttua monimutkaisemmiksi, mikä aiheutti entistä pidemmät kunnossapitoajat.
Kunnossapitoaikojen pienentämiseksi kunnonvalvonnan roolia alettiin kasvattamaan.
Yleisiä kunnonvalvonnan menetelmiä olivat tällöin öljyanalyysi sekä lämpötilojen
tarkkailu.

Värähtelymittaukset

kiihtyvyysanturien

kehityksen

alkoivat
myötä.

myös

yleistymään

Tällöin

pietsosähköisten

värähtelymittarit

olivat

kokonaistasomittareita, joilla pystyi mittaamaan kiihtyvyyttä, nopeutta sekä siirtymää.
Kuvassa 4 on esitetty värähtelymittari vuodelta 1961.

10

Kuva 4.

Värähtelymittari Type 1553-A (The General Radio Experimenter 1961).

Kunnonvalvonnan kolmannen sukupolven katsotaan alkaneen 1980-luvulta ja elämme
sitä yhä. Kunnonvalvonnasta on tullut elintärkeä osa toimintaa kaikille yrityksille, joiden
toiminta perustuu isoihin tuotantokoneisiin sekä monimutkaisiin prosesseihin.
Värähtelymittausten rooli kasvoi FFT (engl. Fast Fourier Transform) -algoritmien
kehittymisen myötä, mitkä mahdollistivat värähtelymittausten spektrianalyysin.
Tietokoneiden laskentatehon kasvaminen mahdollisti ensimmäisen tietokonepohjaisen
kunnonvalvontajärjestelmän kehittämisen vuonna 1983. Vuonna 1986 otettiin käyttöön
ensimmäinen kiinteä kunnonvalvontajärjestelmä, missä tiedonkerääjät ovat kytkettynä
suoraan tietokonepohjaiseen kunnonvalvontajärjestelmään (Mills 2010: 2). Nykyään
yleisimmät värähtelymittausten toteutustavat ovat kannettavat mittalaitteet ja kiinteät
kunnonvalvontajärjestelmät.
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3.2 Kannettavat värähtelymittausjärjestelmät
Kannettavat

värähtelymittausjärjestelmät

koostuvat

yleisesti

kannettavasta

tiedonkerääjästä, yhdestä tai useammasta kiihtyvyysanturista, tietokoneesta sekä
hallinnointiohjelmasta. Järjestelmään voi myös kuulua koneisiin kiinteästi asennettuja
kiihtyvyysantureita, joiden ulostuloa luetaan erillisestä kytkentärasiasta. Kannettavat
värähtelymittausjärjestelmät ovat yleisesti käytetty ratkaisu säännöllisin väliajoin
suoritettaviin reittimittauksiin. (Mills 2010: 52.)
3.2.1 Kannettavat tiedonkerääjät
Yksinkertaisimmat

kannettavat

tiedonkerääjät

ovat

kokonaistasomittareita.

Kokonaistasolla tarkoitetaan värähtelymittauksissa värähtelyn voimakkuutta kuvaavaa
tunnuslukua, esimerkiksi kiihtyvyyden huippuarvoa tai nopeuden tehollisarvoa.
Kokonaistasomittarit

ovat

usein

hyvin

helppokäyttöisiä

mittalaitteita,

joilla

värähtelymittauksiin perehtymätönkin henkilö voi mitata ja arvioida värähtelyn
voimakkuutta. (Kunnox Oy 2012.) Kokonaistasomittareiden yleinen heikkous on niiden
kykenemättömyys

mittausten

tarkempaan

taajuussisällön

analysointiin.

Kokonaistasomittarit soveltuvat hyvin esimerkiksi tehtaiden käyttöhenkilöstön ja
kunnossapitoasentajien tarpeisiin. Kuvassa 5 on esitetty kannettava kokonaistasomittari.

Kuva 5.

Viber X2 kokonaistasomittari (Kunnox Oy 2012).
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Huomattavasti monipuolisempia kannettavia tiedonkerääjiä edustavat monet erilaiset
analysaattorit. Kannettavien analysaattorien kehitys alkoi vuonna 1982. Tarvittavien
elektroniikkakomponenttien kehittyminen ja niiden hintojen tippuminen vauhditti
analysaattorien kehitystä. (Goldman 1999: 155.) Nykyaikaisten analysaattorien
ominaisuuksia ovat muun muassa:


Selkeä näyttö



Useampi mittauskanava, 2-4 kpl



Mittaussuureita: Kiihtyvyys, nopeus, siirtymä, vaihekulma.



Mittaustyyppejä useita: Kokonaistaso, spektri, aikataso, verhokäyrä, ratakäyrä



Suuri muistikapasiteetti



Suuri resoluutio, 100 - 25 600 viivaa per mittaus



Tasapainotusohjelma



Iskukoe



Sarjaporttiliitäntä, esimerkiksi USB



Laskostumisenesto



Suuri taajuusalue 0 Hz – 80 kHz



Pitkä akunkesto

Analysaattoreita

käytetään

laajalti

reittimittauksiin

pohjautuvissa

kunnonvalvontajärjestelmissä. Yksittäisellä reitillä saattaa olla kymmeniä mitattavia
toimilaitteita, jolloin mittausten lukumäärä voi olla satoja. Analysaattorien suuri
muistikapasiteetti mahdollistaa laajojenkin reittien mittaamisen ilman mittausdatan
purkua välissä. Suurikokoinen selkeä näyttö helpottaa käyttäjää tulkitsemaan mittauksia
jo

mittauspaikalla.

Nykyaikaisissa

analysaattoreissa

on

usein

integroituna

tasapainotusohjelma sekä iskukoetesti. Sarjaporttiliitäntä mahdollistaa mittausdatan
siirtämisen tietokoneelle sekä mittausreittien lataamisen analysaattoriin. Kuvassa 6 on
esitetty erilaisia analysaattoreita.
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Kuva 6.

SKF Microlog-analysaattorimallisto (SKF 2014).

3.2.2 Kannettavien tiedonkerääjien tietokoneohjelmistot
Reittimittauksiin perustuva kunnonvalvonta vaatii usein koneiden pitkän ajan trendin
kehittymisen seurantaa. Tämä ei ole mahdollista pelkästään analysaattoreilla, niiden
rajallisen muistikapasiteetin takia. Trendiseurantaa varten tarvitaan analysaattoreita
tukeva tietokoneohjelmisto, johon analysaattorilla suoritetut mittaukset voidaan siirtää.
Suuri ja selkeä tietokoneen monitori helpottaa huomattavasti mittausten analysointia.
Ohjelmistojen tärkeimpiä ominaisuuksia on mittausreittien helppo luominen sekä
siirtäminen analysaattorille. Ohjelmistoilla voi luoda halutuille koneille tarvittavat
mittauspisteet, sekä mittausasetukset. Mittauspisteille voi asettaa hälytysrajat, joiden
ylityttyä analysaattori ja ohjelmisto huomauttavat liian korkeista värähtelytasoista.
Useista yksittäisistä mitattavista koneista voi luoda mittausreittejä. Tällöin mittausten
suorittaja voi ladata analysaattorin haluamansa reitin, jolloin analysaattoriin siirtyy kaikki
reitillä olevien koneiden mittauspisteet.
Ohjelmistojen avulla mittausten analysointi helpottuu huomattavasti. Ohjelmistoilla voi
helposti valita haluamansa mittauksen sekä tarkastella sen trendiä, aikatasoa tai spektriä
napin painalluksella. Ohjelmistoissa on usein analysointiin tarkoitettuja työkaluja ja
ominaisuuksia. Esimerkkejä näistä on automaattinen hallitsevan taajuuden näyttäminen,
laakerien vikataajuuksien esittäminen, sekä vianhakutoiminto.
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Useat eri laitevalmistajat tarjoavat omia ohjelmistoratkaisuja. Esimerkkejä ohjelmistoista
ovat

Prüftechnikin

OMNITREND,

SKF:n

@ptitude Analyst

sekä Rockwell

Automationin Emonitor. Kuvassa 7 on esitetty SKF @ptitude Analyst-näkymä.

Kuva 7.

SKF @ptitude Analyst-ohjelmisto (SKF 2013).

3.3 Kiinteät kunnonvalvontajärjestelmät
Kiinteillä kunnonvalvontajärjestelmillä tarkoitetaan sitä, että mittaavat anturit ovat
kiinteäasti asennettu koneisiin ja niiden mittausdataa pystyy lukemaan etänä jopa
reaaliajassa.

Kiinteitä

kunnonvalvontajärjestelmiä

käytetään

tuotantokoneiden, kuten paperikoneiden kunnonvalvontaan.

usein

kriittisten

Tavoitteena on havaita

vikaantuminen ja tarvittaessa ajaa kone alas, ennen koneen totaalista hajoamista.
Tyypilliset kiinteän kunnonvalvontajärjestelmän komponentit on listattu alas. (Mills
2010:48.)


Kiinteästi asennetut värähtelyanturit



Kiinteästi asennetut nopeusanturit



Anturien johdotukset



Kytkentärasiat
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Diagnostiikkadatan keräysmoduuli (useita input-kanavia joilla mahdollista kerätä
useiden eri anturien mittausdataa)



Verkko-kaapelointi (TCP/IP-protokolla, Ethernet)



Online-datan hallintatietokone



Client-tietokoneet



Online-diagnostiikkaohjelmisto

Kiinteissä kunnonvalvontajärjestelmissä mitattavia kohteita on yleisesti useita.
Esimerkiksi paperikoneissa mitattavia kohteita on yleensä useita satoja. Anturien
mittausdata kerätään diagnostiikkadatan keräysmoduuleilla, joissa analoginen signaali
muutetaan digitaaliseen muotoon. Keräysmoduulit siirtävät mittausdatan järjestelmän
isäntätietokoneeseen, johon järjestelmän käyttäjien tietokoneilla on verkkoyhteys.
Mittausten analysointiin tarvittavat ohjelmistot ovat asennettuina järjestelmän käyttäjien
tietokoneille. Kiinteä kunnonvalvontajärjestelmä on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa
8.

Kuva 8.

Tyypillinen kiinteä kunnonvalvontajärjestelmä (Mills 2010).
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Kiinteiden kunnonvalvontajärjestelmien toteuttaminen vaati huomattavasti enemmän
laitteistoa ja komponentteja verrattuna kannettaviin järjestelmiin. Tämän takia kiinteät
kunnonvalvontajärjestelmät ovat myös reilusti kalliimpia kuin kannettavat järjestelmät.
Kiinteän kunnonvalvontajärjestelmän hankintaa voidaan kuitenkin pitää oikeutettuna, jos
sillä saavutetaan sen hankintahintaa suuremmat säästöt.
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4 VIKOJEN DIAGNOSOINTI
Koneiden vikaantuminen ilmenee usein värähtelymittausten kokonaistasojen selvänä
nousuna. Tästä kokonaistason noususta ei kuitenkaan voida päätellä suoraan, mikä osa
koneesta on vikaantunut tai mikä aiheuttaa värähtelyn kokonaistason nousun. Vikojen
diagnosointia pitää jatkaa värähtelymittausten taajuusspektrien analysoinnilla.

4.1 Epätasapaino
Pyörivissä koneissa epätasapaino syntyy, kun pyörivän osan, kuten akselin
massakeskipiste ei sijaitse pyörintäakselilla. Epätasapaino on hyvin yleinen ongelma
pyörivissä koneissa, sillä täysin tasapainoisten kappaleiden valmistaminen on
käytännössä mahdotonta. Epätasapainon suuruus määrittää onko se ongelma vai ei, sillä
pienen epätasapainon aiheuttama värähtely ei ole useinkaan kriittistä.
Epätasapainon aiheuttajia ovat


Ylimääräinen massa roottorin toisella puolella



Väljät toleranssit valmistusvaiheessa (valu, koneistus, kokoaminen)



Materiaalin epähomogeenisuus



Epäsymmetrinen rakenne



Aerodynaamiset voimat



Lämpötilavaihtelut

Epätasapainon aiheuttajien yksittäiset vektorit voidaan summata yhteen ja muodostaa
epätasapainon kokonaisvektori. Tämä kokonaisvektori ilmaisee, missä kohtaa roottoria
epätasapainon aiheuttajien resultantti vaikuttaa. Epätasapaino voidaan korjata lisäämällä
sopiva vastapaino 180° päähän resultanttipisteestä.
Puhdas epätasapaino aiheuttaa jaksollisen värähtelysignaalin, jonka amplitudi on sama
jokaisella

360°

kierroksella.

Epätasapaino

voidaan

diagnosoida

helposti

radiaalisuuntaisen värähtelyn voimakkaasta amplitudista taajuudella 𝑓𝑛 eli koneen
pyörimistaajuudella.

Yliripustetuissa koneissa voi esiintyä myös aksiaalisuunnassa
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voimakasta värähtelyä koneen pyörimistaajuudella. Yliripustuksella tarkoitetaan
tilannetta, jossa koneen pyörittämä massa, esimerkiksi siipipyörä, on laakeroitu vain
toiselta puolelta. Kuvassa 9 on esitetty miten epätasapaino näkyy värähtelymittausten
aika- ja taajuustasossa.

Kuva 9.

Epätasapaino aika -ja taajuustasossa (PSK 5707).

Epätasapainon

aiheuttaman

värähtelyn

amplitudi

on

verrannollinen

koneen

pyörintänopeuden neliöön, mikä tekee epätasapainosta vakavan ongelman suurella
taajuudella käyville koneille. Taajuusmuuttajaperäisille koneille, joiden pyörintänopeutta
voidaan säätää taajuusmuuttajan avulla, epätasapainon vaikutukset vaihtelevat pyörinnän
taajuuden mukaan. (Silva 2007: 6-26.)

4.2 Linjausvirheet
Linjausvirheitä voi esiintyä monissa paikoissa, kuten akselin ja laakereiden välissä ja
vaihteistoissa. Yleisimmin linjausvirheitä esiintyy, kun kaksi konetta on liitetty yhteen,
esimerkiksi

sähkömoottori

ja

pumppu.

Linjausvirheitä

on

kahta

tyyppiä,

säteislinjausvirhe ja kulmalinjausvirhe. (Silva 2007: 6-26.)
Säteislinjausvirhe syntyy, kun akselit ovat yhdensuuntaiset, mutta eivät ole samassa
linjassa pysty- tai vaakasuunnassa. Akselin pyöriessä säteislinjausvirhe aiheuttaa
kytkimessä säteissuuntaista värähtelyä koneen pyörimistaajuudella ja sen monikerroilla.
Usein pyörimistaajuuden toinen monikerta on kuitenkin hallitseva, mutta tämä riippuu
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kytkintyypistä. Värähtelyn vaihe-ero kytkimen eri puolilla olevissa laakereissa on 180°
pyörimistaajuudella. Kuvassa 10 on esitetty tyypillisen säteislinjausvirheen aiheuttaman
värähtelyn aika- ja taajuustaso sekä itse säteislinjausvirhe. (PSK 5707: 12.)

Kuva 10. Säteislinjausvirhe (PSK 5707).

Kulmalinjausvirhe syntyy, kun koneiden akselien keskilinjat ovat erisuuntaiset.
Kulmalinjausvirhe aiheuttaa suurimmaksi osaksi akselin suuntaista värähtelyä koneen
pyörimistaajuudella ja sen monikerroilla. Myös kulmalinjausvirheessä värähtelyn vaiheero kytkimen eri puolilla on 180° koneen pyörimistaajuudella. Kuvassa 11 on esitetty
tyypillisen kulmalinjausvirheen aiheuttaman värähtelyn aika- ja taajuustaso sekä itse
kulmalinjausvirhe. (PSK 5707: 11.)

Kuva 11. Kulmalinjausvirhe (PSK 5707).

20
Linjausvirheet ovat yksi yleisimpiä ylimääräisen värähtelyn aiheuttajia koneissa.
Useimmiten linjausvirheiden syy on kunnossapitoasentajien tekemä asennusvirhe.
Linjausvirheet aiheuttavat ylimääräisiä säteiskuormia laakereille, jotka voivat johtaa
laakerien

ennenaikaiseen

rikkoontumiseen.

Linjausvirheiden

ja

epätasapainon

aiheuttamat oireet ovat jokseenkin samankaltaisia, mutta ne on tärkeä osata erottaa
mahdollisten korjaustoimenpiteiden suorittamista varten. Taulukko 2 helpottaa
erottamaan epätasapainon ja linjausvirheet.
Taulukko 2.

Epätasapainon ja linjausvirheiden tunnusmerkkejä (Silva 2007).
Epätasapaino

Linjausvirhe

Korkea amplitudi koneen

Korkeat amplitudit pyörintätaajuudella ja

pyörimistaajuudella ja sen monikerroilla

sen monikerroilla

Matalat värähtelytasot aksiaalisuunnassa

Korkeat värähtelytasot aksiaalisuunnassa

Värähtely samassa vaiheessa

Värähtelyssä 180° vaihe-ero kytkimen

mittauspisteestä riippumatta

eripuolilla

Lämpötila ei vaikuta värähtelyn

Lämpötilalla vaikutusta värähtelyn

kokonaistasoihin

kokonaistasoihin

Pyörintätaajuuden amplitudi kasvaa

Värähtelytasot eivät muutu

pyörintätaajuuden kasvaessa

pyörintätaajuden muuttuessa

4.3 Mekaaninen välys
Mekaaninen väljyys voi esiintyä monin eri tavoin, mutta yleisimmät tyypit ovat laakerin
huono sovitus akselille ja laakeripesän välys. Akselille väljästi asennettu laakeri
synnyttää värähtelyä, joka näkyy moduloituna aikatasossa. Taajuustasossa näkyy usein
amplitudipiikkejä pyörintätaajuudella ja sen monikerroilla. Väljästi pesässään oleva
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laakeri taas tuottaa voimakkaan amplitudipiikin pyörimistaajuuden neljännellä
monikerralla. (Silva 2007: 6-27.) Mekaaninen välys sekoittuu helposti lapataajuuksiin tai
vierintälaakerivikoihin, mutta on tunnistettavissa sille ominaisesta laajalla taajuusalueella
esiintyvästä kohinasta.
Toinen mekaanisen välyksen diagnosointitapa on värähtelysignaalin seuraaminen laitteen
kunnon huonontuessa. Lievä mekaaninen välys aiheuttaa vahvan amplitudin koneen
pyörintätaajuudella sekä taajuusspektrissä pyörintätaajuuden harmonisia monikertoja.
Ongelman

pahentuessa

pyörintätaajuuden

monikertojen

amplitudi

nousee

pyörintätaajuuden amplitudiin verrattuna, mikä saattaa jopa laskea. Värähtelyn
kokonaistaso

voi

myös

lähteä

laskuun.

Ongelman

pitkittyessä

voi

herätä

pyörintätaajuuden ali- ja osittaisharmonisia, kuten 1/2n ja 2,5n. Kuvassa 12 on esitetty
mekaaniselle väljyydelle tyypillisiä värähtelyn taajuusspektrejä. (Silva 2007: 6-27.)

Kuva 12. Mekaaninen välys (PSK 5707).

4.4 Vierintälaakeriviat
Vierintälaakerit tuottavat hyvin matalatasoista satunnaisvärähtelyä toimiessaan ehjänä.
Vikaantuessaan vierintälaakerit synnyttävät värähtelyä tietyllä yksilöllisellä taajuudella.
Vierintälaakeriviat myös pahentuvat ajan myötä nostattaen vikataajuuksien ja kohinan
amplitudia, mikä tekee diagnosoinnista suhteellisen suoraviivaista. (Silva 2007: 6-30.)
Laakerivikojen

diagnosointiin

käytetään

useita

diagnosointimenetelmiä,

kuten

verhokäyrä, iskuenergia, kiihtyvyyden aikaderivaattoja ja akustista emissiota. (PSK
5707:14.)
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4.4.1 Laakerikomponenttien viat
Laakerit rakentuvat neljästä erillisestä komponentista. Kuvassa 13 on esitetty tyypillinen
kuulalaakeri ja sen komponentit. Vierintäelimiä, kuten kuulia, on aina useita.

Kuva 13. Kuulalaakeri (Lion Precisison 2012).

Vierintälaakerien kaikki komponentit voivat vikaantua. Jokaisella komponentilla on oma
yksilöllinen vikataajuus, minkä suuruus riippuu laakerin geometriasta sekä sisä- ja
ulkokehän välisestä suhteellisesta pyörimisnopeudesta. Kuvassa 14 on esitetty
vierintälaakerin vikataajuuksiin vaikuttavat geometriset komponentit.

Kuva 14. Geometriset komponentit (National Instruments 2009).
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Vierintälaakerien komponenttien vikataajuuksista käytetään seuraavia lyhenteitä: BPFO
(Ball Pass Frequency Outer) eli ulkokehävikataajuus, BPFI (Ball Pass Frequency Inner)
eli sisäkehävikataajuus, BSF (Ball Spin Frequency) eli vierintäelimen vikataajuus ja FTF
(Fundamental Train Frequency) eli pidikkeen vikataajuus.

Vikataajuudet saadaan

laskettua seuraavilla kaavoilla.
𝑁

𝑑

𝐵𝑃𝐹𝑂 = 2 (1 − 𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛽) 𝑛
𝑁

𝑑

𝐵𝑃𝐹𝐼 = 2 (1 + 𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛽) 𝑛
𝐷

𝑑

𝐵𝑆𝐹 = 2𝑑 (1 − (𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛽)2 ) 𝑛
1

𝑑

𝐹𝑇𝐹 = 2 (1 − 𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛽) n
missä

(1)

(2)

(3)

(4)

N on laakerin vierintäelinten lukumäärä
d on laakerin vierintäelinten halkaisija
D on laakerin vierintäelinten välinen halkaisija
β on kosketuskulma
n on sisä- ja ulkokehän suhteellinen pyörimisnopeus

Kaavassa 4 tulee huomioida sisä- ja ulkokehän välinen suhteellinen pyörimisnopeus.
Jos ulkokehä pyörii nopeammin kuin sisäkehä, tulee kaavan 4 miinusmerkki vaihtaa
plusmerkiksi.
Yleensä vierintälaakereissa viat ilmestyvät ensin vierintäradoille, edeten sieltä
vierintäelimiin ja pidikkeeseen. Vikaantumisen edetessä vierintäelinten vikataajuudet
voivat esiintyä ulko- tai sisäkehän vikataajuuksien sivunauhoina. Pidikkeen vikataajuus
esiintyy yleensä omana perustaajuutenaan tai muiden vikataajuuksien sivunauhoina.
Ulkokehän vikataajuudet havaitaan usein voimakkaampana verrattuna sisäkehän
vikataajuuksiin. Tämä johtuu siitä, että mittauspiste on usein lähempänä laakerin
ulkokehää kuin sisäkehää. Tällöin sisäkehältä tulevan värähtelyn tulee kulkea usean
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rajapinnan läpi ennen kuin se saavuttaa kiihtyvyysanturin. Ulko- ja sisäkehän
vikataajuuksille voi ilmaantua sivunauhoja pyörimistaajuuden etäisyydelle. Se
kummalle vikataajuudelle sivunauhat syntyvät, riippuu siitä, kumpi laakerin kehistä
pyörii. Jos sisäkehä pyörii, syntyvät sivunauhat sisäkehän vikataajuuden ympärille, kun
taas ulkokehän pyöriessä, sivunauhat syntyvät ulkokehän vikataajuudelle.
Vierintäelimiin syntyvät viat aiheuttavat yleensä taajuuskomponentteja vierintäelimen
vikataajuudella, mutta ne voivat myös herättää pidikkeen vikataajuudet. Myös
vierintäelimen vikataajuuden ympärille voi syntyä sivunauhoja pidikkeen vikataajuuden
etäisyydelle. Vierintäelimien vikataajuuksien ilmeneminen ei aina tarkoita, että
vierintäelin olisi vikaantunut. Joissain tapauksissa se voi tarkoittaa pidikkeen
vaurioitumista ja, että kuulat törmäilevät voimakkaasti sitä vastaan. (PSK 5707: 15-16.)
Kuvassa 15 on esitetty tyypillisen sisäkehävian verhokäyrämittauksen taajuusspektri.
Kuvasta voidaan nähdä sisäkehän vikataajuus sekä sen monikertoja. Sisäkehän
vikataajuuden ympärille on muodostunut sivunauhoja pyörimistaajuuden etäisyyksille.

Kuva 15. Sisäkehävian verhokäyräspektri (Vibrometrix s.a.).
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4.4.2 Metallikosketus ja voiteluviat
Vierintälaakereissa ilmenee hyvin vähän minkäänlaista komponenttien metallikosketusta
niiden oikein toimiessa. Metallikosketuksen voi aiheuttaa useat asiat, kuten riittämätön
voitelu, liiallinen kuormitus tai virheellinen asennus. Metallikosketus aiheuttaa yleensä
yli

2000

Hz

taajuista

laajakaistaista

satunnaisvärähtelyä.

Taajuusspektreissä

metallikosketus ja puutteellinen voitelu aiheuttavat laajan satunnaisvärähtelyn alueen
yleensä yli 2000 Hz taajuusalueelle.

Kuvassa 16 on esitetty väljän puutteellisesti

voidellun laakerin taajuusspektri.

Kuva 16. Metallikosketus (PSK 5707).

Kuvassa 16 alhaisilla taajuuksilla esiintyvät amplitudipiikit syntyvät laakerin väljyyden
liikevaran loppumisesta, jolloin laakeri alkaa iskemään laakeripesää vasten. Tällöin
spektriin ilmestyy pyörintätaajuuden monikertoja. Puutteellinen voitelu aiheuttaa kuvan
16 spektrissä korkeilla taajuuksilla esiintyvän laajan satunnaisvärähtelyn alueen.
Värähtely laakerin vikataajuuksilla ei aina merkitse sitä, että laakeri olisi viallinen.
Laakerin vikataajuudet voivat herätä liiallisen kuormituksen tai virheellisen asennuksen
seurauksena. Tällöin laakerin sisäiset välykset ovat menetetty ja metallikosketus voi
herättää vikataajuuksia. Kuvassa 17 on esitetty miten liiallinen kuormitus tai virheellinen
asennus voi näkyä värähtelymittausten taajuusspektrissä. (PSK 5707.)
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Kuva 17. Laakerin liiallinen kuormitus tai virheellinen asennus (PSK 5707).
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5 YHTEENVETO
Koneissa ilmenee aina pakostakin värähtelyä. Värähtelyn syynä voi olla normaali käyttö,
kuten akselin pyörintä tai hammasvaihteiden ryntö. Monet erilaiset mekaaniset viat
aiheuttavat lisävärähtely. Yleisimpiä mekaanisia vikoja ovat epätasapaino, linjausvirheet,
mekaaninen väljyys, laakeriviat sekä vaihteistoviat.

Kaikkien näiden vikojen

olemassaolo voidaan todentaa oikein suoritettujen värähtelymittausten avulla.
Värähtelymittaukset ovat olleet kunnonvalvonnan tärkein työkalu jo vuosikymmeniä.
Värähtelymittauksilla voidaan seurata koneiden kokonaistasovärähtelyä, mikä antaa
jonkinlaisen kuvan koneen yleisestä kunnosta. Kokonaistasomittauksien huonona
puolena on se, ettei niiden perusteella voida suorittaa tarkempaa vikadiagnostiikkaa.
Tarkempaa vikadiagnostiikkaa varten suoritetaan värähtelymittausten spektrianalyysiä
tai käytetään muita menetelmiä, kuten verhokäyräanalyysiä. Värähtelymittausten
suorittamiseen on markkinoilla useita erilaisia ratkaisuja, mutta yleisimmät ovat
kannettavat analysaattorit tai kiinteät kunnonvalvontajärjestelmät.
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