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Tämän työn tarkoituksena on selvittää keveiden konerakenteiden suunnittelua. Työ 

etenee DFMA-prosessin avulla, mikä tarkoittaa tuotteen suunnittelua kokoonpanon ja 

valmistuksen kannalta. Tutkimuksen kohteena on kennorakentaminen yhdistettynä 

laserhitsaukseen. Työssä pyritään löytämään näiden edut sekä löytämään optimaalinen 

kennorakenne ominaistaajuuksien ja lommahduskokeiden avulla. Osana työtä on ollut 

osallistuminen Wärtsilän moottorin öljyaltaan uudelleensuunnitteluun. Suunnittelun 

tuloksena tuli aikaisempaa kevyempi rakenne sekä sen ominaistaajuudet nousivat 

halutulle tasolle. Rakenne toteutettiin laserhitsattuna ohutlevykennorakenteena.  

Työssä tehtiin FEM-malleja kennolevyrakenteille ja yksittäiselle osakennorakenteelle. 

Näiden avulla saatiin tietoa rakenteiden käyttäytymisestä eri kuormitustilanteissa. FEM-

laskennan paikkansapitävyys vahvistettiin vertaamalla laskennan tuloksia käytännön 

kokeiden tuloksiin. Aaltopeltikennolevyn mitoitus perustuu sille asetettuihin 

lujuusvaatimuksiin ja se on tulos levynpaksuuksien, materiaalin lujuuden, ytimen 

korkeuden ja sen sivun kulman muodostamasta yhtälöstä. 
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ABSTRACT 

DFMA-process for lightweight structures 

Tero Jokelainen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2016, 77 p. + 40 p. appendixes 

Supervisors: Kari Mäntyjärvi and Juhani Niskanen 

 

The aim of this thesis was to clarify the ways of designing and building lightweight 

structures from the DFMA-process point of view. The main research subject was in 

finding the main benefits of laser-welded sandwich structures (corrugated cores), and in 

the optimization of these structures by natural frequencies and buckling tests. One part 

of this work was to participate in redesigning an oil sump for Wärtsilä’s motor, which is 

mostly made from sandwich structures and welded together with laser. The result was 

that the new lightweight oil sump made from sandwich structures was almost 35 % 

lighter than the original, and natural frequencies increased to the target level. 

FEM-models were used to investigate the behavior of sandwich plate structures and 

single-hat profile cores. Practical tests were also done for the latter, and the results were 

compared to FEM-models. The dimensioning of corrugated core sandwich panels is 

based on its strength requirements, and it is a result of an equation which is formed by 

the thickness and the strength of the material, as well as the height and the angle of the 

core.  
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa yleistä kuvaa konerakenteiden keventämisen 

prosessista koneensuunnittelijan näkökulmasta. Työssä perehdytään tuotteiden 

keventämisen DFMA-prosessiin (Design For Manufacturing and Assembly) eli tuotteen 

suunnitteluun valmistuksen ja kokoonpanon kannalta. Erityisesti tarkastelun kohteena 

ovat kennorakentamisen hyödyt rakenteiden keventämiseen ja optimointiin. Näiden 

lisäksi perehdytään lasertekniikan tuomiin hyötyihin keveiden rakenteiden 

toteuttamisessa sekä FEM-laskennan käytöstä apuvälineenä rakenteen optimoinnissa. 

Tarkastelujen kohteena on myös kustannustehokkuus, mikä on merkittävä asia 

tuotteiden valmistuksessa. 

Aiheen taustalla on vallitsevat megatrendit, merkittävimpänä energian saatavuus ja hinta 

sekä ilmastonmuutos ja sen vaikutukset. Aihe on valittu, koska nykytrendinä rakenteissa 

on energian käytön minimointi ja vähäisemmät hiilipäästöt, mikä useissa tapauksissa 

tarkoittaa kevyempiä rakenteita. Liikkuvissa rakenteissa rakenteiden keventämisen 

taustalla on tällöin energian säästö ja samalla usein energian tuottamisessa syntyvien 

päästöjen vähentäminen. Keventäminen mahdollistaa usein myös paremman 

suorituskyvyn samalla tai pienemmällä energian kulutuksella eli paremman 

tehokkuuden. Megatrendit yhdessä yrityksen normaalin tuotteiden kehittämisen kanssa 

kilpailuilla markkinoilla säilymiseksi ovat syy miksi on tärkeää tutkia erilaisia 

kustannustehokkaita tapoja rakenteiden keventämisessä. 

Työ on toteutettu Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Tulevaisuuden 

tuotantoteknologiat (FMT)- tutkimusryhmän (Future Manufacturing Technologies) 

alaisuudessa yhteistyössä Wärtsilä Finland Oy:n ja HT Laser Oy:n kanssa. Oulun 

Eteläisen instituutin FMT- ryhmä on tehnyt aikaisemminkin yhteistyötä edellä olevien 

yritysten kanssa. Edellinen tutkimus oli laserhitsattu, kennorakenteilla toteutettu 

vauhtipyöränsuojus, joten tässä tutkimuksessa jatketaan yhteistyötä. Tässä työssä 

suunnittelun kohteena on Wärtsilän laserhitsattu öljyallas. Tämä työ on myös jatkumoa 

edellisiin opinnäytetöihin, joita FMT-ryhmä on toteuttanut. Näihin töihin kuuluvat 

diplomitöiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotalouden 

osaston insinööritöitä.  
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Työssä perehdytään ensisijaisesti lasertekniikkaan sekä kennolevyrakentamiseen 

rakenteiden keventämisessä. Kennolevyt valmistetaan yleensä ohutlevyistä, joita ovat 

alle 3 mm paksut levyt. Muita tapoja rakenteiden keventämiseen mietitään, mutta niihin 

ei pureuduta syvällisemmin. Lasertekniikasta suurimpana tutkimuksen kohteena on 

laserhitsaus, joka on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa hyväksi ohutlevyjen 

liittämismenetelmäksi. Laserhitsauksesta on tutkittu limiliitoksen mekaanisia 

ominaisuuksia kahdelle eri materiaalille, jotka ovat ultraluja kulutusteräs RAEX 400 ja 

kylmävalssattu ohutlevyteräs DC01. Limiliitoksista on tutkittu staattisen vetokokeen ja 

väsyttävän dynaamisen kuorman kestot kyseisillä materiaaleilla. Nämä materiaalit ovat 

valittuina, koska halutaan tutkia lujuuden vaikutusta terästen liittämisessä. Materiaaleja 

on myös hyvin saatavilla. Kennorakenteista ovat esillä ainoastaan ns. hattuprofiili ja 

aaltoydin tyyppisillä ytimillä olevat rakenteet. Näiden on todettu olevan FMT-ryhmän 

aikaisemmissa tutkimuksissa laserhitsaamiseen hyvin soveltuvat rakenteet.  

Tutkimusongelmana työssä on kennorakentamisen tavat, joilla voidaan keventää ja 

optimoida rakennetta parhaiten ja kustannustehokkaimmin. Rakenteen optimointiin 

kuuluvat muun muassa tutkimukset materiaalin vahvuuden ja keveyden suhteesta sekä 

kennorakenteen profiilin vaikutuksesta. Tutkimusongelman selvittämiseksi käytetään 

aputyökaluna Abaqus FEM- ohjelmaa. Ohjelman avulla voidaan selvittää rakenteen 

lujuus, jäykkyys ja stabiliteetti. Näiden perusteella muodostuu näkemys rakenteen 

käyttäytymisestä eri käyttötilanteissa ja löydetään ne kohdat rakenteista, joita tulee 

vahvistaa tai joita on mahdollista vielä keventää. 

Tavoitteena on löytää ratkaisu edellä oleviin tutkimusongelmiin erilaisten simulointien 

ja käytännön kokeiden avulla. Näitä tuloksia vertailemalla oletetaan löytyvän ratkaisut 

rakenteiden optimointiin.  
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2 ÖLJYALTAAN KEVENTÄMISEN DFMA-PROSESSI 

Ennen DFMA-prosessin aloitusta ja tuotteen suunnittelua täytyy miettiä muutamia 

peruskysymyksiä. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

- Mitä tuotteen täytyy tehdä? 

- Miksi asiakas ostaisi tuotteen? 

- Mitä lisäarvoa tämä tuote antaa? 

Tarkoituksena on nykyaikaistaa Wärtsilän öljyaltaan rakennetta ja hankkia tietoa 

laserhitsauksen soveltuvuudesta rakenteeseen. Toisaalta samalla pyritään myös 

keventämään ja jäykentämään rakennetta. Nykyisen öljyaltaan paino on noin 440 kg. 

Öljyaltaan päätoimintona on säilyttää moottoriöljyä, joka voitelee ja vähentää kitkaa 

moottorien eri osien välillä. Nykyaikaisista rakenteista tehty tuote osoittaa, että yritys 

seuraa nykyaikaa ja haluaa kehittää omia rakenneratkaisujaan. Kuvasta 1 nähdään 

Wärtsilän nykyisen öljyaltaan rakenne. 

 

Kuva 1. Wärtsilän nykyinen öljyallas. 

DFMA-prosessin tavoitteena on yksinkertaistaa rakenne sellaiseksi, että se on 

mahdollisimman helppo ja edullinen valmistaa. Tuotteiden suunnittelussa on tärkeää, 

että ne saadaan valmistettua kustannustehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. 

DFMA-prosessilla voidaan vaikuttaa näihin kahden eri prosessin kautta. DFMA-
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prosessi koostuu DFA (Design For Assembly) ja DFM (Design For Manufacturing) 

prosesseista. Tällöin prosessissa suunnitellaan tuotetta valmistuksen ja kokoonpanon 

kannalta kustannustehokkaasti. DFMA-prosessia voidaan käyttää läpi tuotekehityksen 

valmiiseen tuotteeseen asti. (Irons J. 2013). 

2.1 Suunnitteluprosessi 

Suunnitteluprosessin aloittamisessa täytyy kiinnittää huomiota tuotteen vaatimuksiin. 

Öljyaltaassa tuotteen vaatimuksena koneensuunnittelijan näkökulmasta toimivat 

esimerkiksi seuraavat asiat: 

- ympäristön aiheuttamat vaatimukset eli tuotteen mitat ja korroosion kesto, 

- rakenteen materiaalit, 

- jäykkyys, 

- ominaistaajuudet, 

- rakenteen keveys, 

- lujuus, 

- rakenteen stabiliteetti eli lommahduksen ja nurjahduksen kesto sekä 

- rakenteen valmistettavuus, johon kuuluu muun muassa materiaalin 

hitsattavuus. 

DFMA-prosessissa yhdistetään suunnittelu kokoonpanon ja valmistuksen näkökulmista. 

Tässä prosessissa yksi tärkeimmistä seikoista on se, että miten saadaan tehtyä 

kokoonpano mahdollisimman vähällä osien määrällä. Toisaalta osien suunnittelussa 

täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että tehdään rakenne mahdollisimman 

samankaltaisilla osilla. Eli minimoidaan rakenteen osien erilaisuus. Osien 

paikoitukseenkin täytyy kiinnittää huomiota. Osat olisi hyvä saada paikoittamaan 

toisiaan valmistuksen yhteydessä. Edellä mainittujen seikkojen avulla saadaan säästöä 

kokonaiskustannuksista, kokoonpanoajassa ja voidaan tehdä helposti valmistettava 

rakenne lopullisen kokoonpanon kannalta. Toinen suunnittelun lähtökohta on valita 

paras valmistuksen prosessi, oikeat työkalut ja osien materiaali. Koneensuunnittelijan 

täytyy myös tietää kappaleen valmistukseen liittyvät asiat. Näitä ovat esimerkiksi 

valmistusmenetelmät ja osien sekä erilaisten kokoonpanojen valmistettavuus. DFMA-

prosessi voidaan selventää kuvan 2 avulla. 
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Kuva 2. Tuotteen DFMA-prosessi (Swain A.K). 

Tässä tapauksessa lähtökohtana DFMA-prosessille on valmis olemassa oleva tuote 

(nykyinen öljyallas), jota aletaan parantaa. Suunnittelussa hyödynnetään paljon 3D- 

suunnitteluohjelmia, jotka mahdollistavat nopean tuotteen suunnittelun. Tuotteen 

suunnittelussa täytyy miettiä, että onko mahdollista karsia osien määrää tai 

yksinkertaistaa mallia. Näin ollen yksittäisen osan kohdalla on hyvä tehdä lista 

kysymyksiä, joihin vastaamalla saadaan selvyyttä osan tärkeydestä. Tällöin voidaan 

miettiä tarkemmin, että voiko osan ottaa pois kokoonpanosta ja tehdä rakenne toisin. 

Esimerkiksi osan ollessa rakenteessa pelkästään kiinnittimenä muille osille, voidaan 

miettiä voiko kiinnittimen integroida rakenteellisiin osiin. Toisaalta osan 

valmistettavuus on myös tärkeässä roolissa, jolloin koneensuunnittelijalla on hyvä olla 

käsitystä lisäksi valmistusmenetelmistä ja niiden käyttökustannuksista. 

Seuraavaksi mietitään osien materiaaleja sekä kokoonpanoprosesseja ja tarkastellaan 

hieman tulevia valmistuskustannuksia. Edellä olevista prosesseista muodostuu kehä, 
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jota pyörittämällä saadaan aina uusi konseptimalli. Tämän takia suunnitteluprosessissa 

muodostuu useita erilaisia vaihtoehtoja rakenteelle ja näistä täytyy valita paras. Tämän 

jälkeen voidaan edetä valmistuksen suunnitteluun, jossa mietitään valmistuksen 

yksityiskohtia kustannustehokkuuden kannalta. Kustannustarkastelujen jälkeen voidaan 

edetä prototyypin tekoon ja tuotantoon. 

2.2 Keveiden rakenteiden suunnittelu 

Keveiden rakenteiden suunnittelun lähtökohtana on usein rakenteen optimointi painon 

ja jäykkyyden suhteen sekä lujuus ja valmistettavuus. Toisin sanoen materiaalia otetaan 

pois sieltä, missä sitä ei tarvitse olla ja sijoitetaan se mahdollisesti jäykistettävään 

kohtaan. Tällöin täytyy ottaa huomioon kuormitukset, joiden alaiseksi rakenne joutuu ja 

tehdä rakenteelle lujuustarkastelut. Lujuustarkastelut tehdään yleisesti FEM-ohjelmalla, 

jolla voidaan ennustaa rakenteen käyttäytyminen näissä olosuhteissa. Rakenteen 

muotoilulla on vaikutusta siihen, kuinka erilaiset jännitykset vaikuttavat rakenteeseen. 

Oikeanlaisella muotoilulla voidaan myös vaikuttaa painoon, samoin kuin oikeanlaisella 

materiaalinvalinnalla. Materiaalin täytyy myös kestää rakenteen kuormitukset. Uuden 

laserhitsatun öljyaltaan yksi mahdollisista rakenneratkaisuista on toteutettu 

kennorakenteiden avulla, koska niitä halutaan tutkia lisääntyvässä määrin. 

2.2.1 Muotoilu ja rakenneratkaisut 

Muotoilulla voidaan lisätä rakenteen jäykkyyttä, kuten ohutlevyillä valmistetussa 

kennolevyssä. Tässä tapauksessa esimerkiksi kennorakenteen ydintä on muotoiltu 

tietynlaiseen profiiliin. Siten ytimen ollessa hitsattuna kahden levyn välissä, siitä 

saadaan jäykkä ja kevyt rakenne. Uuden öljyaltaan suunnittelussa on otettu huomioon 

kennorakenteiden mahdollisuudet. Kennorakenteella voidaan tehdä keveitä ja jäykkiä 

rakenteita, koska niissä viedään massaa kauemmaksi neutraaliakselilta. 

Käyrien ja särmättyjen profiilien teko ja niiden käyttö rakenteellisina osina edellyttää 

monesti tarkkaa mitta- ja muototarkkuutta, kuten kennorakenteen ytimen kohdalla. 

Kustannustehokkuus piensarja- ja massatuotannossa on todella merkittävä asia. Siksi 

osien täytyy olla tarkasti muodossaan, jotta se mahdollistaa ongelmattoman kokoamisen 

tuotantolinjoilla. Toisaalta on myös tärkeää saada tuotantolinjojen parametrit oikeiksi, 
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jotta tietty laatu varmistetaan. Autoteollisuudessa on paljon käytössä esimerkiksi 

suurpainemuovausta, jolla voidaan toteuttaa vaikeita 3D-muotoja yhdellä työvaiheella. 

Toisaalta erilaiset muovaustavat edellyttävät tietynlaisia spesifikaatioita materiaaleilta, 

jolloin materiaalinvalinnalla on paljon merkitystä. Särmäyksen hyvällä laadulla on myös 

suuri merkitys tuotannossa, koska tämä auttaa seuraavien työvaiheiden suorituksessa, 

kuten hitsauksessa ja kokoonpanossa. Sillä voi olla myös vaikutusta koko 

tuotantoketjun kustannusten alenemiseen, vaikka taivutuksen osuus kasvaisi hieman 

(Chatti S. 2006). 

Uuden öljyaltaan yhdessä mahdollisista rakenneratkaisuista taivutetut profiilit kuuluvat 

muun muassa pohjakennoihin. Näiden kennojen taivutustarkkuus täytyy olla hyvä, 

koska ne tulevat kahden taivutetun levyn väliin. Toisaalta laserhitsaus vaatii osien tarkat 

toleranssit, koska levyjen välissä ei saa olla suurta rakoa hyvän kiinnityksen saamiseksi. 

Jigien käyttö helpottaa määrättyjen toleranssien saavuttamisessa, kun osat pakotetaan 

vielä muottiin. Kuvasta 3 nähdään yksi mahdollinen pohjakennojen rakennevaihtoehto. 

 

Kuva 3. Uuden laserhitsatun öljyaltaan yksi mahdollinen 

pohjakennon rakenneratkaisu. 
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2.2.2 Materiaalit 

Materiaalinvalinta määräytyy rakenteen muotoilun ja sen toiminnon kautta. 

Materiaalinvalinnassa täytyy myös kiinnittää huomiota sen kustannuksiin. Yleensä 

suunnittelija joutuu kahdenlaiseen materiaalinvalinta tehtävään (Airila M. et.al. 2009): 

- materiaalinvalinta uudelle tuotteelle ja 

- vanhan tuotteen parannus ja kustannusten pienentäminen. 

Tuotteen vaatimukset määräävät myös materiaalinvalinnan, kuten öljyaltaalla lujuus, 

jäykkyys, keveys ja muovattavuus sekä hitsattavuus. Yleisesti ottaen materiaalinvalinta 

on vaiheittain etenevä prosessi, johon kuuluu neljä erilaista vaihetta (Airila M. et.al. 

2009): 

- materiaalilta vaadittavat ominaisuudet, 

- tarkastele tärkeimpiä materiaaleja, 

- valitse päävaihtoehdot ja 

- tarkista suunnitteluparametrit. 

Ensimmäisessä kohdassa täytyy tarkastella tärkeimmät ominaisuudet, joita materiaalilla 

täytyy olla. Tämä määräytyy sen perusteella, missä käyttötarkoituksessa ja olosuhteissa 

rakennetta käytetään. Tämän jälkeen etsitään lupaavimmat materiaalivaihtoehdot ja 

valitaan päävaihtoehdot. Seuraavaksi täytyy vertailla erilaisia tuotteiden parametrejä, 

kuten kustannuksia, suorituskykyä, valmistettavuutta ja saatavuutta. Lopuksi on hyvä 

varmentaa tiedot oikeiksi ja tehdä materiaalin testausta, jotta saadaan varma käsitys 

materiaalin suorituskyvystä. (Airila M. et.al. 2009). 

2.2.3 Liitokset 

Liitossuunnittelussa on paljon erilaisia huomioon otettavia vaatimuksia. Haastetta lisää 

se, että kaikki nämä vaatimukset liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi edellä olevat kohdat, 

kuten materiaalinvalinta ja muotoilu vaikuttavat myös liitoksien suunnitteluun. Tätä 

voidaan havainnollistaa kuvan 4 avulla. 
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Kuva 4. Liittämisteknologian vaatimukset (Mukaillen Chatti S. 2006). 

Liitosten suunnittelussa on hyvä havainnollistaa ympäristön vaikutukset. Tällöin 

mietitään, että joutuuko materiaalit ja liitokset esimerkiksi korroosiolle alttiiseen 

ympäristöön. Eri materiaalien optimaalinen käyttö ja liittäminen ovat myös tärkeitä 

asioita. Tästä johtuen liittämismenetelmien tutkiminen eri materiaalien liittämiseen on 

tärkeää. Edellinen kulminoituu juuri autoteollisuudessa, koska auton materiaalien lujuus 

on tärkeää esimerkiksi auton istumatilan rungossa. Toisaalta autoa pyritään 

keventämään, jolloin erilaisia materiaaleja käytetään. Tästä esimerkkinä on teräksen ja 

alumiinin liittäminen. Eri materiaalien liittämisessä ongelmaksi voi tulla myös 

galvaaninen korroosio. Galvaanisella korroosiolla tarkoitetaan eri materiaalien 

muodostamaa kemiallista reaktiota, jossa muodostuu sähkövirta kahden metallin välille. 

Tästä johtuen epäjalompi metalli alkaa syöpyä. 

Materiaalit täytyy valita yrityksen kannalta ekonomisesti, jotta turhilta kustannuksilta 

säästytään ja saadaan paras mahdollinen materiaali tarkoituksen mukaiseen sijaintiin. 

Materiaalit olisi hyvä valita tavalla, jolla saadaan joustavuutta erilaisille työvaiheille 

sekä työstömenetelmille. Tällöin materiaalista voidaan tehdä myös modulaarisesti 

kannattava erilaisille tuoteperheille, jolloin saadaan kustannustehokkuutta lisättyä. 

Liitosten mekaanisilla ominaisuuksilla on kuitenkin tärkein osuus. Liitosten tehtävänä 

on sitoa kaksi tai useampia osia yhteen.  Liitosten ominaisuutena on, että kuormitukset 

johtuvat niiden läpi osien välillä. Ne joutuvat monenlaisille rasituksille erilaisissa 
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olosuhteissa, kuten esimerkiksi leikkaavalle jännitykselle, normaalisuuntaiselle ja 

erilaisille dynaamisille kuormituksille. Tästä johtuen suunnittelijalle tulee haasteita 

päättää oikeanlainen liitosmenetelmä. Liitosten täytyy olla suunniteltu sellaisiksi ettei 

ihmiset ja luonto altistu vaaralle. Muun muassa erilaiset kemikaalien säilytykseen 

tarkoitetut säiliöt, ydinvoimalat ja liikkuvat rakenteet ovat tarkoin tehtäviä rakenteita. 

On myös tärkeää suunnitella liitokset tuotteen mukaan, jotta ne voidaan tarvittaessa 

avata esimerkiksi ruuviliitokset huollon yhteydessä.  

Liitosten valmistuksessa on hyvä tietää millaisia valmistuskeinoja on olemassa ja 

minkälaisia vaikutuksia liitokseen ja materiaaliin ne aiheuttavat. Tällöin on mahdollista 

kustannustehokkaasti valmistaa kestäviä liitoksia. Nykyisin päästöjen seuranta aiheuttaa 

omat haasteensa, jolloin on syytä tarkastella ja miettiä vaihtoehtoja myös tältä kannalta. 

Tällöin materiaalien kierrätettävyys tulee myös ajankohtaiseksi asiaksi. 

2.3 Tuotanto ja kokoonpano 

Yleensä tässä vaiheessa on saatu paras 3D-malli suunnitteluvaiheesta ja on aika miettiä 

vielä valmistusmenetelmiä läpi. Tietenkin suunnitteluvaiheessa täytyy 

koneensuunnittelijallakin olla käsitys konseptimallin valmistettavuudesta ja selvyys 

menetelmistä sekä kustannustietoisuus. Tämän vaiheen tarkoituksena on miettiä 

lopulliset ratkaisut valmistukselle ja tehdä tarkempi kustannusarvio tuotteen 

valmistuksesta. 

2.3.1 Käytettävissä olevat valmistustekniikat 

Mahdollisia valmistusprosesseja on monia ja niiden valinta riippuu esimerkiksi 

muodoista, materiaalista ja monista muista tekijöistä. Seuraavassa on lueteltu hieman 

erilaisia valmistusprosesseja, joita yhdistelemällä voidaan tehdä kustannustehokasta 

valmistusta. Seuraavia valmistusprosesseja voidaan pitää relevanttina esimerkiksi 

ohutlevyjen valmistuksen kannalta: 

- leikkaus, 

- muovaus, 

- liittäminen ja 

- pintakäsittelyt. 
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Näistä työvaiheista ilmenee tietysti kustannuksia, mutta ne on pyrittävä minimoimaan 

työvälineiden suunnittelussa ja tuotantoajan minimoimisessa. Mikäli komponentissa on 

kallista materiaalia, on syytä vähentää materiaalin hukkaa valitsemalla oikeanlainen 

työprosessi. Toisaalta yritysten omat kokemukset tietynlaisten osien valmistuksesta ovat 

myös tärkeitä, koska tällöin tiedetään hyvin työvaiheet ja niihin liittyvät ongelmat. 

Mikäli yrityksellä ei ole kokemusta tai valmistukseen tarvittavia laitteistoja, on syytä 

harkita tilausta alihankintana toisesta yrityksestä. Tällöin on tietysti mietittävä, että 

tuleeko se halvemmaksi vai kannattaako yrityksen alkaa itsenäisesti tekemään kyseistä 

osaa.  

Tuotannossa on myös tärkeää miettiä kappalemääriä. Mikäli kyseessä on iso 

sarjatuotantona valmistettava tuote, täytyy valmistusautomaation olla kunnossa, jotta 

siitä saadaan kannattavaa liiketoimintaa. Toisaalta piensarjatuotantona tehdyt kappaleet 

voidaan valmistaa käsin, mutta tällöin tuotteen hinta nousee valmistuskustannusten 

noustessa riippuen tietysti kappaleen valmistuksen vaikeudesta. Tähän voidaan 

vaikuttaa tuotesuunnittelussa. 

2.3.2 Osat 

Osien suunnittelussa kokoonpanon kannalta (DFA) on kolme tärkeää kriteeriä, jotka 

auttavat osien toteuttamisessa: 

- osien on hyvä olla mahdollisimman yksinkertaistettuja ja standardisoituja, 

jotta niiden avulla voidaan toteuttaa helpommin erilaisia kokoonpanoja, 

- osien tulee olla symmetrisiä, mikäli mahdollista ja 

- osien kiinnitysten määrä täytyy minimoida. 

Osat täytyy suunnitella alikokoonpanoa ja rakenteen kokoonpanoa silmällä pitäen. Tästä 

johtuen on hyvä pitää osat ja niiden liitokset yksinkertaisina, jotta kokoonpano voidaan 

tarpeen vaatiessa helposti automatisoida. (Molloy O et al. 1998). Esimerkiksi 

kennolevyjä tehtäessä niihin tulee usein kaksi erilaista osaa: kennon päällyslevyt ja 

ydin. Päällyslevyt ovat symmetrisiä ja ytimet ovat symmetrisiä. Näin ollen niitä voidaan 

valmistaa helpommin ja kustannustehokkaammin.  
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2.3.3 Alikokoonpano 

Alikokoonpanon kokoaminen automatisoidulla linjalla on hyvä tehdä jonkin ydinosan 

ympärille, johon lisätään muut osat. Tuolloin on kuitenkin hyvä pitää osien määrä 

kohtuullisena. Osien kasaaminen alikokoonpanoiksi on myös hyvä tehdä eri 

työstöasemilla, jolloin työvaiheet nopeutuvat. Mikäli kyseessä on automaattinen 

tuotantolinja, on tärkeää tehdä laadukkaita osia, jolloin estetään tuotantolinjojen 

jumittumiset ja muut vikatilat.  

Alikokoonpanona voidaan pitää esimerkiksi kennolevyä, jossa on ytimet/ydin ja 

päällyslevyt liitettynä yhteen. Tässä tapauksessa osien määrä ytimellä riippuu onko 

kyseessä aaltopelti vai hattukenno. Aaltopeltiä voidaan valmistaa muotoilemalla, jolloin 

ydin on yhtä osaa. Hattukennoprofiili joudutaan valmistamaan yksittäisistä 

osakennoista, jolloin siihen tulee useita ytimiä. Näin ollen alikokoonpanon osien määrä 

kasvaa riippuen kennolevyn pituudesta. 

2.3.4 Rakenteen kokoonpano 

Rakenteen kokoonpanossa kulminoituu hyvin tehdyt osat ja alikokoonpanot, jolloin 

koko rakenteen kokoonpanon kasaaminen helpottuu ja tällöin tapahtuu 

kustannustehokkaammin. Rakenteen kokoonpanolinja voi olla automatisoitu tai 

manuaalinen. Manuaalisen kokoonpanolinjan tapoja ei välttämättä voi soveltaa 

automaattisella linjastolla. Koko rakenteen kokoonpanon suunnitteluun liittyy samat 

asiat kuin alikokoonpanon kohdalla. (Groover M. 2010). Kokoonpanossa 

kennolevyrakenne valmistetaan esimerkiksi osakokoonpanoissa tehdyistä 

osarakenteista. Tällöin saadaan tehtyä kokonaisuus, johon on tehty osat valmiiksi 

aiemmissa toimenpiteissä. Tässä nähdään alikokoonpanojen ja osien laadun vaikutus 

kokoonpanoon.  

2.4 Kustannukset 

Tuotteen kustannusten arvioinnilla on tärkeä merkitys kaikilla yrityksillä, jotka 

kilpailevat markkinaosuuksista. Tästä johtuen on tärkeää saada tuotteelle 

kilpailukykyinen hinta. Siten täytyy osata arvioida tulevan tuotteen hintataso ja sen 

antama tuotto. Kilpailukykyisen hinnan arviointia varten täytyy tehdä 
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markkinatutkimuksia ja niiden avulla miettiä maksimituotekustannukset. Tuotteeseen 

kuuluu suoria kustannuksia ja epäsuoria kustannuksia. Suorat kustannukset tulevat 

suoraan tuotteen valmistuksesta, kuten työntekijöiden palkat sekä 

materiaalikustannukset. Epäsuorat kustannukset tulevat tehtaan ylläpitokustannuksista, 

joilla ei ole suoria yhteyksiä tuotteen valmistukseen. (Winchell W. 1989). 

Tuotteen valmistuskustannukset määräytyvät erilaisista osuuksista, johon kuuluvat 

muun muassa materiaalikustannukset, työntekijöiden kustannukset, työvälineiden 

kustannukset. Edellä mainitut ovat suoria kustannuksia, joita tuotteesta tulee. 

Materiaalikustannukset edustavat yleensä isointa osaa valmistuskustannuksista. 

Valmistuskustannukset ovat tavallisesti noin 40 % tuotteen myyntihinnasta. Kuvasta 5 

nähdään tyypilliset tuotteen valmistuskustannukset. (Lappalainen K. 2006). 

Tuotteen keventämisessä säästöt tulevat lähinnä materiaalikustannuksista, mutta työn 

osuus kasvaa lisääntyneestä muotoilun tarpeesta. Työn osuutta kustannuksista voidaan 

myös mahdollisesti automaatiolla vähentää. Nykyisessä öljyaltaassa on esimerkiksi 

vähemmän osia, kuin uudessa laserhitsatussa öljyaltaassa. Näin ollen työn määrä 

lisääntyy, mutta materiaalin säästöä tulee pienentyneistä materiaalin paksuuksista. 

Kustannuksiin koneensuunnittelijallakin on paljon vaikutusvaltaa, koska hyvin 

suunnitelulla prototyypillä voidaan tehdä materiaalisäästöä ja muotoilun sekä 

liitossuunnittelun avulla saadaan osien lukumäärä vähenemään. 
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Kuva 5. Tuotteen valmistuskustannusten määräytyminen (Lappalainen K. 2006). 
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3 MATERIAALIT RAKENTEIDEN KEVENTÄMISESSÄ 

Materiaalin paremmuutta voidaan keveässä rakentamisessa mitata sen tiheyden, 

kimmokertoimen ja myötölujuuden avulla. Tiheys määrittelee materiaalin painon, 

kimmokerroin, myötölujuus ja murtolujuus kertovat materiaalin mekaanisista 

ominaisuuksista. Tällöin paras materiaali keveään rakentamiseen olisi materiaali, jolla 

on mahdollisimman pieni tiheys, suuri kimmokerroin ja korkea myötölujuus. Teräksellä 

tiheys ja kimmokerroin eivät muutu paljoa lujuuden kasvaessa. Lujuuden vaikutuksen 

esille saamiseksi tässä työssä on tutkittu kahta eri materiaalivaihtoehtoa, jotka ovat 

RAEX 400 ja DC01. RAEX 400 on 400 Hb kovuusluokan kulutusteräs ja se 

luokitellaan ultralujaksi teräkseksi ja DC01 on hyvin muovautuva kylmävalssattu 

ohutlevyteräs. Nämä teräkset ovat valittuina niiden hyvän saatavuuden takia. Toinen 

seikka on se, että näiden terästen mekaaniset ja hitsattavuusominaisuudet eroavat 

toisistaan paljon.  

3.1 Materiaalinvalinta 

Koneensuunnittelijan täytyy valita materiaalit tuotteeseen sen vaatimusten mukaisesti. 

Vaatimuksia, jotka riippuvat myös materiaalista ovat esimerkiksi lujuus, jäykkyys, 

stabiliteetti ja keveys. Öljyaltaassa jännitykset ovat pienempiä, jolloin materiaalilla voi 

olla pienempi myötölujuus Rp0.2. Öljyaltaan materiaalin hitsattavuus on myös yksi 

tärkeimmistä asioista, jolloin materiaalin hiiliekvivalentti vaikuttaa tähän. 

Hiiliekvivalentti lasketaan materiaalin kemiallisista komponenteista IIW:n 

(International Institute of Welding) CEV-kaavalla (Ruukki 1, 2014): 

CEV = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

15
 ,   (1) 

missä  CEV on hiiliekvivalentti, 

 C on hiilipitoisuus,  

 Mn on mangaanipitoisuus,  

 Cr on kromipitoisuus,  

 Mo on molybdeenipitoisuus,  

 V on vanadiinipitoisuus,  
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 Ni on nikkelipitoisuus ja  

 Cu on kuparipitoisuus.  

 

Pitoisuudet esitetään painoprosenteissa. Hiiliekvivalentin ollessa alle 0,41 teräs on 

hyvin hitsattavaa kylmähalkeilualttiuden kannalta, kun käytetään vähävetyisiä 

hitsausaineita ja pidetään hitsattava alue puhtaana lialta. (Ruukki 1, 2014). 

Kylmähalkeilun syynä on valokaaren alueelle päässyt kosteus tai lika, joista muodostuu 

vetyä hitsisaumaan. Toisaalta laserhitsauksessa ei tule vetyä esimerkiksi 

hitsauslisäaineista, vaan vety voi muodostua kosteudesta hitsattavassa kohdassa. 

Hiilipitoisuuden ollessa korkealla, materiaali myös karkenee helpommin. Karkenevuus 

tarkoittaa materiaalin kuumentamista austeniittialueelle, josta se sammutetaan 

äkillisesti. Tästä johtuen austeniitti muuttuu kovaksi martensiitiksi. 

3.1.1 Materiaalin elastisuus ja plastisuus 

Materiaalin kimmoista ja plastista aluetta voidaan kuvata vetokokeesta saadulla voima- 

venymäkäyrällä. Vetokoe on ainetta rikkova materiaalin koetusmenetelmä ja se voidaan 

tehdä esimerkiksi pitkittäin, poikittain ja 45° kulmassa levyn valssaussuuntaan nähden. 

Standardin (SFS-EN 10002-1) määrittelemä vetokoe suoritetaan venymäohjattuna. 

Kimmoisella alueella vetonopeus on hitaampi kuin plastisella alueella. Pelkkää 

murtolujuutta määriteltäessä standardi mahdollistaa vedon vakiovetonopeutta käyttäen. 

Kuvassa 6 nähdään vetokokeesta saatava voima-venymäkäyrä. 
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Kuva 6. Materiaalin elastisuus ja plastisuus voima-venymäkuvaajassa (mukaillen 

Larkiola J.). 

Kuvassa nähdään kohdat A-F. A kohdassa alkaa elastinen vaihe. Tällöin kuorman 

hävitessä lineaarisessa osassa A-B palataan lähtöpisteeseen eli muodonmuutos on 

elastista. Tällöin ei siis tapahdu materiaaliin pysyvää muodonmuutosta. Lineaarisen 

osan vetokäyrän kulmakertoimesta saadaan kimmokerroin. Voima myötöpisteessä Fy 

voidaan pitää elastisen ja plastisen alueen rajana eli pisteessä B on plastisuusraja, jonka 

jälkeen alkaa plastinen venyminen eli epälineaarinen alue. Myötölujuus (Rp0.2) 

määritellään piirtämällä elastisen alueen suoran kulmakerrointa vastaava suora x-

akselilta 0.2 % plastisen venymän pisteestä vetokäyrään. Pisteestä B pisteeseen E on 

lujittumisvaihe. Esimerkiksi kuorman poistuessa pisteessä C, plastinen venymä voidaan 

määrittää pisteestä D. Tällöin kappaleessa on tapahtunut pysyvää muokkautumista eli 

plastista venymää. Pisteessä E on maksimivoima eli murtoraja ja pisteessä F tapahtuu 

kappaleen murtuminen, mikä näkyy voiman täydellisenä romahtamisena (failure). 

Pisteestä Ag määritetään tasavenymä ja pisteestä At murtovenymä. (Larkiola J. ). 

3.1.2 Teräkset 

Teräksen tiheys on 7800 kg/m3, eli se on suhteellisen painavaa. Kaikilla teräksillä on 

sama tiheys, jolloin erilaiset seostukset eivät vaikuta siihen. Teräksen kimmokerroin on 

noin 210 GPa. Edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi on ollut tärkeää tutkia erilaisia 

keinoja keventää teräksistä tehtyjä rakenteita. Nykyisin käytetään paljon 

0.2 % At Ag 

Rp0.2 

Epälineaarinen osuus eli plastinen 

vaihe 

Lineaarinen osuus eli elastinen vaihe 
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korkealujuusteräksiä esimerkiksi autoteollisuudessa. Tämä mahdollistaa rakenteiden 

tekemisen pienemmillä levyn paksuuksilla, menettämättä lujuusominaisuuksia. 

Parhaimmat ominaisuudet lujilla teräksillä autoteollisuudessa ovatkin sen painon 

alennus, kestävyys ja törmäyksen keston parannus. Taulukosta 1 nähdään lujien terästen 

selvityksiä. (Fahlström K. 2015). Taulukossa myötölujuus (min yield strength) on 

oikealla ja nimityksen lyhenne teräsluokalle keskellä. 

Taulukko 1. Lujien terästen selvityksiä ja lujuusluokkia (Fahlström K. 2015). 

 

Esimerkiksi Rautaruukin ultralujan Optim 960 QC- teräksen, myötölujuus on noin 960 

MPa. Tämä lujuus saadaan aikaiseksi martensiittisella faasilla. Tässä tapauksessa 

hiilipitoisuuden ollessa noin 0.1 %, saadaan teräksestä myös sitkeä. Martensiittia 

syntyy, kun teräs kuumennetaan korkeaan lämpötilaan esimerkiksi noin 850-900 °C ja 

jäähdytetään nopeasti. Tällöin teräs on austeniittisella faasilla, jolloin hiiltä sisältävällä 

austeniitilla ei ole aikaa muuttua nopean jäähtymisen ansiosta ferriitiksi, perliitiksi ja 

bainiitiksi. (Leinonen J. 2006). 

3.1.3 Kulutusteräs RAEX 400 

RAEX 400 on kulutusteräs ja se lukeutuu ultralujiin (UHSS) teräksiin. Tästä 

materiaalista alin saatavilla oleva levyn paksuus on 2 mm. (Ruukki 2, 2014). 

Paksuusalueella 2-4 mm materiaalin hiiliekvivalentti (CEV) on noin 0,46. Materiaalin 

hitsaus onnistuu oikeilla hitsauslisäaineilla ja -parametreillä. Toisaalta sen myötölujuus 

on korkea, minkä vuoksi se kestää hyvin rasituksia. Seuraavasta vetokoekäyrästä 

nähdään RAEX 400:n ominaisuuksia. Vetokoedatan venymät ovat suhteellisia venymiä. 
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Kuva 7. RAEX 400 poikittainen vetokoe. 

Kuvasta nähdään, että RAEX 400:lla myötölujuus on noin 1200 MPa ja murtolujuus 

noin 1400 MPa. Kimmoinen venymä on noin 0,5 %, tasavenymän arvo on noin 3 % ja 

lopullinen murtovenymä on noin 6 %. Ultralujilla teräksillä kimmoinen venymä on 

suuri, mikä johtuu sen lujuudesta. RAEX 400:n hinta on noin 1,4 – 1,5 €/kg, joka 

riippuu esimerkiksi ostettavasta määrästä ja tilauksen ajankohdasta. 

3.1.4 Kylmävalssattu ohutlevyteräs DC01 

DC01 on hyvin muovattava teräs. Tämä materiaali soveltuu erinomaisesti taivutukseen, 

syvävetoon ja rullamuovaukseen. DC01:stä on saatavilla ainakin 0,40 mm – 3 mm. 

(Ruukki 3, 2014). Sen hiiliekvivalentti on 0,22. Tämä arvo on laskettu 

maksimipitoisuuksilla. Todellisuudessa se on vielä pienempi. Näin ollen DC01 on hyvä 

materiaali hitsattavaksi. Kuvasta 8 nähdään DC01:n vetokoekuvaaja. Venymät ovat 

suhteellisia venymiä. 
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Kuva 8. DC01 poikittainen vetokoe. 

RAEX 400:n myötölujuus on noin kuusi kertaa ja murtolujuus yli neljä kertaa suurempi 

kuin DC01:n. RAEX 400 -teräksen selkeästi heikompaa muovattavuutta voidaan 

tarkastella vertailemalla materiaalien vetositkeyksiä ja muokkauslujittumiskykyä. Sekä 

tasa- ja murtovenymät ovat vain murto-osan DC01:n vastaavista. Lisäksi Rp0.2/Rm –

suhde on selkeästi suurempi (0.86 ja 0.67) ja n-arvo pienempi. Käytännön 

muovattavuuteen vaikuttaa myös takaisinjousto, mikä on selkeästi suurempi lujemmalla 

RAEX 400:lla. Tämän takia siitä on vaikeampi tehdä esimerkiksi kennolevyn ydinosaa, 

toisin kuin DC01:stä. DC01:n hinta on noin 0,5 – 0,8 €/kg. Näin se on halvempi 

materiaali kuin RAEX 400.  

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50

S
ta

n
d

a
rd

 f
o

rc
e

 [
M

P
a

]

Strain [%]

DC01 poikittainen vetokoe



29 

4 FEM-LASKENNAN HYÖDYNTÄMINEN 

SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ 

Tietokoneavusteinen suunnittelu, valmistus ja laskenta ovat nykyisin arkipäivää 

tuotteiden suunnittelussa. Laajasti tämä tarkoittaa Product Lifecycle management 

(PLM) termillä kuvattua integroitua kokonaisuutta eli tuotteen elinkaaren hallintaa. 

Lähtökohtana tässä diplomityössä on FEM-laskentaan liittyvät asiat ja niihin liittyvät 

laskentojen perusteet. Tässä työssä FEM-laskentaan käytetty CAE-ohjelmisto 

(Computer-Aided Engineering) on Abaqus ja tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD, 

Computer-Aided Design) käytetty ohjelmisto on SolidWorks. 

4.1 Tietokoneavusteisuus 

Markkinoilla on runsaasti erilaisia CAD-ohjelmistoja, joissa osassa on integraatio- 

mahdollisuus FEM- laskentaan. Kuitenkin CAD-ohjelmistoihin integroidut FEM-

ohjelmat voivat olla ominaisuuksiltaan rajoittuneita. FEM-laskentaan kuuluu paljon 

erilaisia analyysejä, näistä esimerkkinä lämmönjohtumis-, jännitys-, ominaistaajuus- ja 

virtausanalyyseja. Tietokoneen laskentakapasiteetin jatkuvasti kasvaessa, voidaan FEM- 

laskennassa siirtyä kustannustehokkaasti koko ajan monimutkaisempiin ja suurempiin 

malleihin (Siemens 2015). 

CAD ja CAE yhdessä luovat tuotteen tietokoneavusteisen suunnitteluprosessin, jossa 

suunnitellaan tuotteen osien geometriat ja dimensiot sekä lasketaan kappaleen 

ominaisuuksia. Suunnitteluosiossa CAD ja CAE ovat nykyisin todella tärkeitä, koska 

näiden avulla voidaan tehdä malli nopeasti ja arvioida miten se kestää tulevat rasitukset 

ja tämän jälkeen tarpeen vaatiessa uudelleen suunnitella tuote. Tuotteen suunnittelun 

jälkeen voidaan tehdä valmistuksensuunnittelu CAM-ohjelmalla (Computer-Aided 

Manufacturing).  Siinä suunnitellaan tuotteen valmistukseen liittyvät asiat, kuten 

valmistusmenetelmät, materiaalien tilaukset ja tuotanto. (Siemens 2015).  
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4.2 FEM-laskenta ja elementin valinta 

FEM-laskentaa aloittaessa tehdään kappaleesta geometrinen malli, johon on suunniteltu 

kappaleen mitat ja muut geometriset piirteet. Tälle rakenteelle täytyy tehdä 

materiaalimalli, johon syötetään tiedot materiaalin parametreista. Materiaalin 

parametreilla tarkoitetaan esimerkiksi kimmokerrointa, myötö- ja murtolujuutta, 

lämmönjohtumiskerrointa ja muita kyseessä olevaan analyysiin tarvittavia vakioita. 

Nämä parametrit riippuvat laskentamallista eli onko kyseessä esimerkiksi 

lämmönjohtumis-, ominaistaajuus- vai jännitysanalyysi. Analyyseissä täytyy valita 

myös kappaleen kuormitusten tyypit sekä niiden suuruudet ja reunaehdot. Kuormitusten 

tyypeillä tarkoitetaan muun muassa piste-, viiva-, tai painekuormaa. Reunaehdoilla 

tarkoitetaan esimerkiksi kappaleen liikkeiden suuntia ja miten niitä on rajoitettu.  

FE-analyyseissä tehdään aina elementtiverkko, jolla tarkoitetaan kappaleen geometrian 

jakamista pienempiin osiin. Ratkaisun tarkkuus riippuu elementtiverkon tiheydestä ja 

elementtien korkea-asteisuudesta eli solmupisteiden lukumäärästä. Elementit sitoutuvat 

toisiinsa solmupisteiden avulla. Solmupisteet löytyvät elementin tyypistä riippuen sen 

nurkista ja sivujen keskeltä (kvadraattinen elementti) tai pelkästään nurkista (lineaarinen 

elementti). Solmupisteet myös omaavat vapausasteita. Vapausasteilla tarkoitetaan 

esimerkiksi niiden liikkeitä koordinaattiakselien suunnassa. Solmupisteillä on myös 

omat suureensa, kuten siirtymä ja jännitys. Tällöin solmupisteiden tuntemattomille 

suureille tehdään yhtä monta yhtälöä kuin niitä on. Tuloksena saadaan rakenteelle 

tasapainoyhtälö, josta ratkaistaan tuntemattoman kenttäsuureen arvot solmupisteissä. 

Elementtiperheen valinta riippuu siitä, että millainen laskenta on kyseessä. Esimerkiksi 

lämmönjohtumisanalyyseihin käytetään omaa elementtityyppiä jne. Elementtityyppejä 

on monenlaisia, kuten sauvaelementti, palkkielementti, kuorielementti, solidielementti 

ja levyelementti. (Elementtimenetelmät I ja II, 2008-2009). Mikäli kyseessä on 

ohutlevykomponenteista tehty rakenne, kannattaa käyttää kuorielementtejä. Tämä 

johtuu siitä, että kuorielementit ovat laskentatehokkaampia verrattuna esimerkiksi 

solidielementteihin. Kuorielementeille riittää yksi elementtikerros levyn 

paksuussuunnassa, kun taas solidielementit vaativat useita elementtejä. Laskenta-aika 

on verrannollinen elementtien määrään, joten laskenta-aika lyhenee elementtien määrän 

vähentyessä. Kuorielementit antavat ohutlevyjen kohdalla tarkkoja tuloksia vähemmällä 
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elementtien määrällä. (Pintarakenteet 2015). Kuvasta 9 nähdään solidi ja kuorielementin 

erot sekä lineaarisen ja kvadraattisen tyypin ero.  Solmupisteet on merkitty kappaleisiin 

ympyröillä. 

 

Solidielementti (vasemmalla lineaarinen, oikealla kvadraattinen) 

 

Solidikuorielementti (vasemmalla lineaarinen, oikealla kvadraattinen) 

Kuva 9. Solidielementti ja solidikuorielementti (Elementtimenetelmät I ja II, 2008-

2009). 

Lineaarisen ja kvadraattisen elementtityypin erona on se, että kvadraattisella voidaan 

mallintaa tarkemmin kaarevia pintoja. Tämä sen takia, koska kvadraattisella on 

solmupiste sivujen keskellä. Tästä johtuen siinä on myös vapausasteet. Toisaalta 

epälineaarisessa analyysissa on parempi käyttää lineaarisia elementtejä ja tiheämpää 

elementtiverkkoa, kuin harvaa verkkoa kvadraattisilla elementeillä. Tässä työssä 

käytetään epälineaarista analyysiä jännitysten laskennoissa sekä 

lommahdusanalyyseissä. Epälineaarinen analyysi tarkoittaa sitä, että laskennoissa on 

materiaalimallissa mukana myös materiaalin plastisuusominaisuudet. Ominaistaajuus- 

laskennat ovat lineaarisia analyysejä, joissa ei huomioida plastisuusparametrejä. 

Materiaalimalleja voi olla erilaisia, kuten isotrooppinen ja ortotrooppinen. Isotrooppinen 

tarkoittaa sitä, että materiaalin käyttäytyminen on samanlainen joka suuntaan. 

Ortotrooppisella tarkoitetaan, että materiaalin käyttäytyminen on erilainen eri suuntiin. 
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Tässä työssä käytetään isotrooppisia materiaalimalleja. Yksinkertaisin materiaalimalli 

on lineaarinen materiaalimalli, joka on isotrooppinen. Tällöin riittää materiaalien 

parametreiksi tiheys, kimmokerroin ja poissonin vakio, joka on teräksellä 0,28.  

4.3 FEM-mallien parametrit 

Öljyaltaalle ja sen komponenteille on tehty erilaisia tarkasteluja FEM-ohjelmaa 

hyödyntäen. Näistä on laskettu ominaistaajuudet, osakennon lommahdus (stabiliteetti) ja 

öljyaltaan jännitysanalyysi. Seuraavassa on hieman selvitetty näiden teoriaa ja FE-

analyysien parametreja. Öljyaltaan mallinnuksissa on huomioitu myös öljyn vaikutus, 

minkä vuoksi kerrotaan sen mallintamisesta. 

4.3.1 Värähtelyt ja ominaistaajuus 

Värähtelyt kuuluvat dynaamisiin ongelmiin eli siinä tapahtuu liikkeiden muutoksia. 

Värähtelyjen käyttäytymiseen vaikuttavat kappaleen ominaisuudet. Näihin kuuluvat 

kappaleen massa, joustavuus tai jäykkyys sekä vaimennus. Värähtelyjä on olemassa 

monenlaisia; yksi, kaksi tai useampi vapausasteisia. Laskentojen monimutkaisuus 

riippuu vapausasteiden lukumäärästä. Newtonin toisen lain mukaan liikeyhtälön summa 

on nolla. Tällöin x koordinaatin ollessa asetettuna staattista tasapainoasemaa vastaavaan 

kohtaan, saadaan yhden vapausasteen vaimennetun systeemin liikeyhtälöksi: 

𝑚
d2x

dt2
+ 𝑐

dx

dt
+ 𝑘x = 0     (2) 

missä m on kappaleen massa,  

 c on viskoosivaimennuskerroin ja 

 k on jousivakio.  

(Pramila A.) 

Seuraavasta kaavasta nähdään useamman vapausasteen värähtelyjen perusyhtälö. Erona 

tässä yhden vapausasteen värähtelyihin verrattuna on matriisiyhtälö: 

𝑀
d2x

dt2
+ 𝐶

dx

dt
+ 𝐾x = 0   (3) 

missä M on kappaleen massamatriisi,  
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 C on vaimennusmatriisi ja 

 K on jäykkyysmatriisi.  

(Pramila A.) 

  

Mikäli kyseessä on herätteellä toimiva värähtely, lisätään yhtälöissä 2 ja 3 nollan tilalle 

F(t). Tämä on herätteestä johtuva voima esimerkiksi moottorista aiheutuva. 

Värähtelyjä voidaan käyttää hyödyksi, mutta niistä on myös haittapuolia. 

Hyötykäyttökohteita ovat ainakin sekoittimet, seulat sekä tärinäkuljettimet. 

Haittapuolina värähtelyissä on niiden aiheuttamat toimintahäiriöt, rakenteen väsyminen 

(dynaamiset kuormitukset) ja ihmiseen kohdistuvat värähtelyt. (Pramila A.). Rakenteen 

dynaamiset ominaisuudet riippuvat ominaistaajuuksista ja niiden ominaismuodoista. 

Näiden ominaisuudet taas riippuvat massasta ja jäykkyydestä seuraavan kaavan 

mukaisesti. (Tienhaara H. 2004): 

𝑓 =
1

2π
∗ √

𝑘

𝑚
     (4) 

missä f on ominaistaajuus [Hz], 

 k on jäykkyys [kg/s2 ] ja 

 m on massa [kg].  

(Pramila A.). 

Kaavasta nähdään, että massaa kasvattaessa ominaistaajuudet pienenee ja jäykkyyttä 

kasvattaessa ominaistaajuudet nousee. 

Ominaistaajuus on rakenteen mieleinen taajuus, jolla se parhaiten värähtelee. Kun se 

taajuus on saatu herätettyä, se alkaa resonoimaan siihen ominaistaajuuteen kuuluvalla 

ominaismuodolla. Herätteenä voi olla esimerkiksi moottorista johtuvat voimat. 

(Tienhaara H. 2004). Kuvasta 10 nähdään yleinen nelitahtisen dieselmoottorin 

värähtelykuvaaja. 
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Kuva 10. Nelitahtisen dieselmoottorin värähtelykuvaaja. 

(Tienhaara H. 2004). 

Kuvassa heräte 1 on moottorin käynnin taajuus. Muut piikit ovat harmonisen herätteen 

monikertoja. Toisin kuin kaksitahtisilla moottoreilla, nelitahtisilla moottoreilla on myös 

puolikkaat monikerrat näytetty. (Tienhaara H. 2004). Tämän työn yhtenä tavoitteena oli 

saada öljyaltaan ominaistaajuudet menemään yli 100 Hz. Pyritään siis pääsemään 

herätteen monikertojen välitaajuudelle. Tällöin saadaan öljyaltaan ominaistaajuudet pois 

moottorin herätetaajuuksilta ja saadaan estettyä öljyaltaan resonointi. 

On tärkeää myös ymmärtää ero rakenteen globaaleilla ja paikallisilla värähtelyillä. 

Globaalit värähtelyt ovat koko rakenteen värähtelyjä. Esimerkiksi moottorin lohko on 

kokonaisuus, joka muodostuu eri osista. Tällöin rakenteen värähdellessä kokonaisuutena 

voidaan puhua globaalista käyttäytymisestä. Mikäli rakenteen yksi osa värähtelee, 

esimerkiksi moottorin öljyaltaan yksi levykentistä, voidaan puhua paikallisesta 

värähtelystä. 

4.3.2 Värähtelyanalyysien FEM-mallinnuksen parametrit 

Rakenteista on mallinnettu FEM-mallinnuksella erilaisia ominaistaajuuksia ja -muotoja. 

Mallinnuksessa on käytetty Lanczosin menetelmää, jossa määritetään tarvittava määrä 

ominaistaajuuksia. Materiaalimallina on käytetty normaalin isotrooppisen teräksen 

elastisia ominaisuuksia sekä teräksen perustiheyttä: 

- kimmokerroin 210 GPa, 



35 

- Poissonin vakio 0.28, 

- teräksen tiheys 7800 kg/m^3. 

Elementtiverkotus on tehty rakenteille Continuum Shell- elementeillä (SC8R) eli 

solidikuorielementeillä. Elementtikoot ja elementtiverkon tiheys riippuvat eri 

komponenteista. Simuloinneissa, joissa öljyallas on mallinnettu olevan osa moottorin 

lohkoa, niin tällöin rakenne on jäykästi kiinnitetty (encastre). Kun tarkastellaan 

pelkästään öljyallasta, on tuennat jätetty malleista pois. Tällöin öljyallas on ilmassa 

vapaana, joten saadaan paremmin selville öljyaltaan globaalit ominaismuodot.  

4.3.3 Nurjahdus ja lommahdus 

Nurjahdus tarkoittaa äkillisesti menetettyä stabiliteettia. Näin ollen se on vaarallinen, 

koska sitä on vaikea havaita ennen kuin rakenne hajoaa. Tunnetuin nurjahdusteoria on 

Eulerin nurjahdustapaukset. Niissä on käsitelty neljää erilaista sauvan nurjahdus 

tapausta tuentojen mukaan ja johdettu kaavat kriittiselle kuormalle. Nämä tapaukset 

ovat voimassa, kun kyseessä on kimmoinen nurjahdus eli plastisuutta ei oteta 

huomioon. Kriittisen kuorman ylittäessä, tapahtuu nurjahdus. Eulerin teorian mukainen 

kaava voidaan kirjoittaa muotoon (Lujuusoppi 2, 2008):  

𝐹𝑛 = 𝜇
π2𝐸𝐼

𝑙2
     (5) 

missä Fn on kriittinen kuorma [N], 

 µ on sauvan kiinnitystavasta johtuva kerroin, 

 E on kimmokerroin [MPa], 

 I on neliömomentti [mm4 ] ja 

 l on sauvan pituus [mm]. 

 

Sauvan nurjahduksen kriittiseen kuormaan vaikuttaa myös sauvan hoikkuusluku, mikä 

on sauvan pituuden suhde sen pienimpään säteeseen. Sauva voi nurjahtaa kimmoisesti 

sekä kimmottomasti eli plastisesti. Sauvan kimmoisen ja kimmottoman osan 

lommahdusta voidaan kuvata hoikkuusluvun avulla seuraavan kuvaajan mukaisesti. 
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Kuva 11. Hoikkuusluvun vaikutus nurjahdusjännitykseen (Rakenteiden mekaniikan 

perusteet). 

Kuvasta 11 nähdään, että suurilla hoikkuusluvun λ arvoilla nurjahdusjännitys on pieni ja 

pienemmillä arvoilla sauvan nurjahdusjännitys nousee. Sauvan kimmottoman ja 

kimmoisen raja-arvoksi voidaan asettaa esimerkiksi materiaalin myötöraja, mikä 

kuvassa on σm. Näin ollen pienillä hoikkuusluvun arvoilla materiaalin myötölujuus 

asettaa rajan, minkä yli mentäessä materiaali alkaa käyttäytyä plastisesti. 

Lommahdus tarkoittaa levykentän stabiliteetin menetystä paikallisesti. Siinä 

nurjahduksen tavoin rakenne voi hajota äkillisesti. Esimerkiksi puristavan voiman 

alaisuudessa lommahdusherkkyys levykentässä riippuu sen suuruudesta. Toisin sanoen 

levyn sivujen pituudet ovat ratkaisevia lommahdusherkkyyden kannalta. Tällöin voiman 

tulosuunnan suuntaisen levyn pituuden kannattaa olla mahdollisimman lyhyt. Levyn 

paksuudella on myös vaikutusta lommahduksen välttämiseksi. 

Stabiliteettitarkastelujen materiaalimallina on epälineaarinen, isotrooppinen materiaali. 

Tällöin siihen on syötetty myös plastisuusparametrit, kuten myötö- ja murtolujuus sekä 

venymän arvot saaduista vetokoetuloksista. Elementtiverkotus on tehty continuum 

shell- solidikuorielementeillä.  
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4.3.4 Jännitysanalyysit ja parametrit 

Jännitysanalyysit on tehty yhdelle uuden öljyaltaan jäykistetylle mallille. Analyysit on 

toteutettu 1 mm pakkosiirtyminä, johon kuuluu altaan poikittaistaivutus, 

sivuttaistaivutus, vääntö ja pakkosiirtymäkombinaatio edellisistä. Näiden avulla saadaan 

tietoon isoimmat paikalliset jännityskentät sekä niiden käyttäytyminen rakenteessa ja 

nähdään onko syntynyt plastista muokkautumista vai pysytäänkö elastisella alueella. 

Yleensä moottoriin tulevan öljyaltaan taipumat ovat alle 0.3 mm, joten laskut ovat 

konservatiivisella puolella jännitysanalyyseissä. 

FEM-laskennan parametrit ovat jännitysanalyysissä hieman erilaiset kuin 

ominaistaajuus- laskennoissa, koska tähän on otettu plastinen materiaalimalli mukaan. 

Laskentoihin on lisätty materiaalin myötöraja (Rp0.2) sekä murtoraja (Rm) ja plastinen 

venymä murtorajalle (At). Elastinen materiaalimalli on sama kuin 

ominaistaajuuslaskennoissakin. Jännitysanalyyseissä on myös öljy mukana ja sen 

materiaalimalli on sama kuin ominaistaajuusanalyyseissä. Elementtiverkko on tehty 

kuorielementeillä.  

4.3.5 Öljyn mallinnus 

Mallinnuksessa on otettu myös öljy huomioon, jotta nähdään myös öljyn vaikutukset. 

Öljy lisää massaa öljyaltaaseen, jolloin ominaistaajuudet laskevat. Ominaistaajuuksien 

laskeminen riippuu siitä, kuinka paljon öljyä lisätään altaaseen. Tämä on osoitettu 

myöhemmin, josta löytyy taulukko nykyisen öljyaltaan ominaistaajuuksista öljyn kanssa 

ja ilman. Rakenteiden komponentit sekä öljyn liitokset ovat liitetty toisiinsa 

sidosyhtälöillä (Tie). Öljyn elementtiverkko on tehty solidi-elementtiverkotuksella 

(AC3D8). Materiaalimallina öljylle on Wärtsilältä saadut öljyn parametrit.  
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5 KENNOLEVYN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI 

Rakenteiden suunnittelussa on tärkeää tietää kuormitusten tulosuunnat ja tuotteen 

vaatimukset. Koneensuunnittelijalla täytyy olla käsitys myös rakenteeseen kohdistuvista 

rasituksista, jotta rakenne osataan suunnitella asianmukaisesti ja turvalliseksi. 

Öljyaltaalla jännitykset eivät ole isoin ongelma, koska öljyallas on kiinni pulteilla 

moottorin lohkossa. Ongelmaksi voi muodostua moottorista aiheutuvat 

herätevärähtelytaajuudet, jolloin öljyaltaan ominaistaajuudet on saatava pois näiltä 

herätetaajuuksilta. Mikäli öljyaltaan ominaistaajuudet osuvat herätetaajuuksille, se alkaa 

resonoimaan sille taajuudelle kuuluvalla ominaismuodolla. 

Öljyaltaassa tutkittavat kennolevyrakenteet ovat aaltoprofiili- ja hattuprofiiliytimellä 

olevat rakenteet. Näiden rakenteiden omaa käyttäytymistä on myös tärkeää tutkia, jotta 

osataan arvioida, miten rakenteet käyttäytyvät erilaisten kuormien alaisuudessa. 

Ominaistaajuusanalyysit on tehty aaltoprofiilikennolevylle ja osakennon 

lommahduskokeet tehdään yksittäiselle hattukennoytimelle. Materiaaleina osakennon 

lommahduskokeissa olivat DC01, jonka myötöraja on noin 200 MPa ja murtoraja noin 

300 MPa. Toinen materiaaleista oli RAEX 400, minkä myötöraja on noin 1200 MPa ja 

murtoraja noin 1400 MPa. Edellä mainitut materiaalin parametrit on saatu 

aikaisemmista vetokoetuloksista (kappale 3). 

5.1 Kennorakenne 

Kennorakennetta voidaan verrata I-palkkiin, koska I-palkissa materiaalia on sijoitettu 

mahdollisimman paljon laipoille ja ne on yhdistetty pystylevyllä. Tästä johtuen massa 

sijaitsee kaukana neutraaliakselilta. Rakenne kestää hyvin leikkaavaa voimaa sekä 

herkkyys lommahdukselle on pieni. (Chapter 7 Sandwich structures). Kennorakennetta 

saadaan jäykennettyä kennon ytimellä. Tästä johtuen kennon päällyslevyt saadaan 

kauemmaksi toisistaan. Siten saadaan kasvatettua neliömomentin arvoa eli nostettua 

rakenteen jäykkyyttä.  Taulukosta 2 nähdään kennorakenteen taivutusjäykkyyden 

(Relative Bending Stiffness) ja siihen tarvittavan voiman (Relative Bending Strength) 

määrä verrattuna paksuun levyyn. Taulukossa on käytetty yleistä palkkiteoriaan 

perustuvaa idealisointia. Siitä huomataan, että pienellä massan (Relative Weight) 
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nousulla saadaan paljon taivutusjäykkyyttä rakenteeseen sekä siihen tarvittava voima 

kasvaa. (Petras A. 1998). Toisaalta massan nousua voidaan rajoittaa materiaalin 

paksuutta pienentämällä eli optimoimalla rakenne jäykkyyden ja painon suhteen. 

Taulukko 2. Kennorakenne verrattuna solidimateriaaliin (Petras A. 1998). 

 

Perinteiset kennorakenteet koostuvat kahdesta levystä, joiden välissä on ydinrakenne. 

Ne voidaan yleisesti jaotella komposiittisiin ja metallisiin rakenteisiin. Komposiittiset 

rakentuvat ei metallisista aineista ja niitä tyypillisesti käytetään kuormitusta kantavissa 

rakenteissa laivastoaluksissa ja huvijahdeissa sekä isoissa laivoissa kuormitusta 

kannattamattomissa rakenteissa. Metallisissa kennorakenteissa on pääasiassa 

kahdenlaisia rakenteita. Toinen näistä rakenteista on toteutettu kahdella ohutlevyllä, 

joista toiseen levyyn on tehty muotoja ja se on liitetty kiinni vastakkaiseen levyyn. 

Toisessa rakenteessa on kaksi päällyslevyä ja niiden väliin on tehty erikseen 

ydinrakenne ja ydin on liitetty kiinni molempiin päällyslevyihin. Kennorakenteita 

voidaan tehdä monenlaisilla ytimillä, kuten kuvasta 12 nähdään. Tähän työhön käytetyt 

ytimet on merkitty kuvaan. (Kujala, P. et.al. 2005). 
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Kuva 12. Erilaisia kennorakenteita (Mukaillen Kujala, P. et.al. 2005). 

Kennorakenteiden etuna korkean jäykkyys/paino suhteen lisäksi on hyvä stabilisuus 

verrattuna esimerkiksi perinteisiin ohutlevyrakenteisiin. Niillä on myös hyvät 

törmäyksen kesto-ominaisuudet sekä ne ovat hyvin moduloitavissa kokoonpanossa. 

Näiden lisäksi kennorakenteilla on myös hyvät värähtelyjen vaimennusominaisuudet. 

Tämän takia niitä voidaan käyttää esimerkiksi värähtelyn lähteen läheisyydessä. 

Kennorakenteiden huonoina puolina voidaan pitää joissakin tapauksissa niiden korkeita 

materiaalikustannuksia. Toisaalta niitä ei ole tutkittu vielä kovin paljoa, jolloin tiedon 

puute työkaluissa ja valmistusmenetelmissä on tutkittava. (Best Practise Guide for 

Sandwich Structures in Marine Applications, NewRail). 
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5.2 Yleistä kennorakenteiden suunnittelusta 

Kennorakenteita suunniteltaessa tulee tehdä lujuusopillinen katsaus rakenteeseen, jotta 

se kestää suunnitellut voimat. Seuraavassa on listattu hieman tapauksia, joita kannattaa 

ottaa huomioon. (Chapter 7 Sandwich structures): 

1. Kennorakenteen päällyslevyt tulisi olla tarpeeksi paksuja, jotta ne pystyvät 

ottamaan vastaan veto-, puristus- ja leikkauskuorman (Kuva 13) 

 

 

 

 

 

 

2. Ytimellä tulisi olla riittävä jäykkyys, jotta se kestää leikkausjännitykset. 

Ytimen täytyy olla myös tarpeeksi paksu, että se estää suuria paikallisia 

lommahduksia.   (Kuvat 14 ja 15) 

 

Kuva 14. Kennoytimen leikkausjännitys 

(Chapter 7 Sandwich structures). 

 

Kuva 15. Kennoytimien lommahduksen 

kesto (Chapter 7 Sandwich structures). 

3. Ytimen ja päällyslevyjen puristuksen keston tulee olla hyvä, jotta se kestää 

suunnitellun kuormituksen ilman muodonmuutoksia. Ytimien kennojen 

tulee olla tarpeeksi pieniä, jotta jänneväli pysyy tarpeeksi pienenä. Tällöin 

ne estävät kuoppien muodostumisen rakenteeseen. (Kuvat 16 ja 17) 

 

Kuva 13. Päällyslevyn kuormankesto (Chapter 7 Sandwich structures). 
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Kuva 16. Kennorakenteen 

"rypistyminen" (Chapter 7 Sandwich 

structures). 

 

Kuva 17. Kennorakenteen kuoppien 

muodostuminen (Chapter 7 Sandwich 

structures). 

 

4. Kennoytimellä täytyy olla hyvä painekuorman kesto, jotta se pystyy 

kestämään suunnitellun paineen ulkolevyn pinnalla. (Kuva 18) 

 

Kuva 18. Painekuorman kesto päällyslevyn päältä (Chapter 7 Sandwich 

structures). 

5.3 Kennolevyn mitoitus ominaistaajuuksien avulla 

Tarkastellaan aaltoprofiilikennoytimen korkeuden ja leveyden sekä kulman vaikutuksia 

jäykkyyteen ominaistaajuuksien avulla. Kennolevyrakenteen jäykkyyttä on testattu FE-

analyyseilla, muuttamalla ytimien hattuprofiilin kulmaa ja kennoytimen korkeutta. 

Päällyslevyjen mitat muuttuvat myös hieman, jotta on saatu ytimet mahtumaan 

järkevästi. Toisaalta mittojen vaihtelu on pientä, joilla ei oletettavasti ole merkitystä 

tulosten tarkkuudessa. Näistä on saatu 2 alinta ominaistaajuutta, joita on vertailtu 

keskenään. Tällöin mitä korkeampi on ominaistaajuus, sitä jäykempi rakenne on näillä 

reunaehdoilla. Levyn reunaehtona on jäykkä tuenta (encastre) molempien 

päällyslevyjen reunoilla, lukuun ottamatta yhtä sivua, missä ei ole tuentaa. Kuvasta 19 

nähdään reunaehdot, päämitat ja yhden kennoytimen esimerkki mittoja. Levyjen 

paksuudet ovat 0,5 mm. 
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Kuva 19. Kennorakenteen reunaehdot, päämitat ja yhden hattuprofiilikennoytimen 

esimerkkimittoja. 

Taulukosta 3 nähdään ominaistaajuustulokset viidestä erilaisesta kennoydinrakenteesta. 

Voidaan todeta, että kennon korkeuden lisäämisellä ja kulman muutoksella on 

vaikutusta rakenteen ominaistaajuuksiin. Esimerkiksi 15 mm kennoydin verrattuna 30 

mm kennoytimeen samalla kulmalla on melko suuri ero, kun alin ominaistaajuus nousee 

261 Hertsistä 320 Hertsiin. Tähän on syynä se, että päällyslevyt viedään kauemmaksi 

toisistaan, jolloin painopiste sijaitsee kauempana neutraaliakselilta. Tämän takia 

rakenne jäykentyy ja kompensoi pientä massan nousua. Kulman kasvattaminen 

vaikuttaa myös parantavasti, kuten huomataan 20 mm korkeilla kennoilla. Siinä kulmaa 

on nostettu 10 astetta kerrallaan, jolloin ominaistaajuudet ovat nousseet. Tässä kulman 

muutos vaikuttaa massan pienenemiseen, minkä vuoksi ominaistaajuudet nousevat 

(kaava 4). 

  

x 

480 mm 
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Taulukko 3. Kennorakenteen mitoitus ominaistaajuuksien avulla. 

Ytimien korkeus 
ja kulma 

15 mm ja 
115° 

20 mm ja 
115° 

30 mm ja 
115° 

20 mm ja 
125° 

20 mm ja 
135° 

1.ominaistaajuus 
[Hz] 

261 306 320 322 343 

2.ominaistaajuus 
[Hz] 

530 585 552 600 626 

Ytimien lkm. ja 
jänneväli 

24 ydintä, 19 
mm 

19 ydintä, 25 
mm 

14 ydintä, 34 
mm 

14 ydintä, 34 
mm 

11 ydintä, 46 
mm 

x 553 mm 567 mm 552 mm 553 mm 550 mm 

Paino [Kg] 3,91 3,94 4,12 3,66 3,43 

 

Parhaat arvot tulevat näille reunaehdoille viimeisessä sarakkeessa olevalle ytimelle. 

Toisaalta täytyy ottaa myös huomioon voimien tulosuunta, kun kennorakennetta 

suunnitellaan. Esimerkiksi levyä kohtisuoraan tulevat kuormitukset. Tällöin 

kennorakenteen ytimen kannattaa olla mahdollisimman pystysuunnassa, eli se ottaa 

samansuuntaiset kuormat parhaiten vastaan. Näin ollen se on kuitenkin herkkä 

sivuttaiskuormille, joten täytyy laittaa kennoytimille kulmaa sen mukaan miten 

kuormitus tulee rakenteeseen. Ytimien vähenemisellä ja jännevälin kasvamisella on 

vaikutusta kuormien kestoon, kuten kohdassa 5.2 (kohta 3) on selitetty. Tukipisteiden 

vähenemisen takia päällyslevyihin voi alkaa muodostua kuoppia helpommin. Tämän 

takia jänneväliä täytyy tutkia tulevien kuormitusten perusteella. 

5.4 Osakennorakenteen stabiliteetti 

Osakennorakenteen lommahdustarkastelut ovat tärkeitä, jotta voidaan ennustaa miten 

rakenne käyttäytyy esimerkiksi pystysuuntaisen kuormituksen alaisena. 

Osakennorakenteen stabiliteetti on laskettu kahdella eri levyjen paksuuksilla, jotka ovat 

0,5 mm ja 2 mm. Käytännön kokeet on tehty 2 mm levyn paksuuksilla. Materiaaleina 

näissä ovat DC01 ja RAEX 400. Näiden materiaalien myötö- ja murtorajat on ilmoitettu 

tämän kappaleen alussa. Kuvassa 20 nähdään osakennon mitat, joita on muutettu. 
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5.4.1 Osakennorakenteen stabiliteetti levyn paksuudella 0,5 mm 

Analyyseissa on laskettu maksimivoimat elastisella ja plastisella materiaalimallilla, jotta 

voidaan tarkastella hajoaako rakenne plastisesti ennen kuin tapahtuu puhdas 

lommahdus. Taulukosta 4 nähdään analyyseista saadut voimat.  

 

Kuva 20. Yksittäisen kennon mitat. 

α 

h 
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Taulukko 4. Lommahduksen voiman varmuuskertoimet eri kennoytimille. 

Ytimen korkeus h ja 

kulma α 

15 mm, 

115° 

20 mm, 

115° 

30 mm, 

115° 

20 mm, 

125° 

20 mm, 

135° 

16 mm, 

120° 

Lommahduksen 

varmuuskerroin, 

elastinen 

materiaalimalli [N] 

22720 13682 6562 11561 8011 19297 

Maksimivoima, 

plastinen 

materiaalimalli DC01 

[N] 

7532 6832 5327 7281 6339 7647 

Maksimivoima, 

plastinen 

materiaalimalli RAEX 

400 [N] 

20010 12230 5965 10270 7244 17070 

 

Tuloksista nähdään, että DC01 ja RAEX 400 hajoavat plastisesti ennen lommahdusta, 

koska kummankaan plastisen analyysin maksimivoima ei ylitä elastisella 

materiaalimallilla tehtyä analyysia. Elastisen materiaalimallin korkea kuorman kesto 

johtuu siitä, että analyysi ei ota huomioon materiaalin myötö- ja murtorajaa. Eli saadaan 

teoreettinen maksimivoima, jolloin rakenne lommahtaa. Toisaalta elastisella 

materiaalimallilla saadaan lommahdusmuoto näkyviin, jolloin plastisella 

materiaalimallilla voidaan jäljentää tätä muotoa.  

RAEX 400:lla päästään lähemmäksi lommahdusrajaa, tämä johtuu siitä, että RAEX 

400:n myötö- ja murtoraja on paljon isompia kuin DC01:llä. Liitteistä 1(1) ja 1(2) 

nähdään voima-siirtymäkuvaajat näihin analyyseihin. Parhaimmat tulokset saadaan 

kennoytimille, joiden kulma on mahdollisimman pystysuunnassa voimien tulosuuntaan 

nähden. Tämän syynä on se, että tällöin ytimet ottavat paremmin vastaan 
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pystysuuntaisen kuormituksen. Yksi huomionarvoinen asia tuloksissa on myös se, että 

kennoytimen korkeudella on myös selvä merkitys stabilisuuden kannalta. Jossakin 

korkeudessa kennonhattuprofiiliydin saavuttaa stabilisuuden heikkenemisen rajan ja on 

näin herkempi lommahtamaan ja nurjahtamaan. Tämän syynä on se, että kennonytimen 

levykentät kasvavat ja jossain vaiheessa ei pysty enää säilyttämään jäykkyyttä. 

Tapahtuu periaatteessa samanlainen ilmiö, kun pitkää ohutta sauvaa painetaan päistä. 

Tällöin sauvan ollessa pitkä se nurjahtaa helpommin, mutta pituutta pienentäessä saman 

sauvan nurjahdusherkkyys pienenee. Tämä johtuu sauvan hoikkuusluvun 

pienentymisestä. Hoikkuusluku on sauvan pituuden ja paksuuden suhde. 

5.4.2 Osakennorakenteen stabiliteetti levyn paksuudella 2 mm 

Osakennorakenteita on tutkittu myös 2 mm paksuilla levyillä. Tästä tutkimuksesta on 

tehty käytännön kokeet ja simuloinnit, joita vertailemalla saatiin tietoa näiden tulosten 

yhteneväisyydestä. Kennojen ytimiin tulee monesti muotovirheitä valmistuksesta. Tämä 

tarkoittaa käytännössä pieniä mittavirheitä, jolloin lommahdusmuoto riippuu näistä. 

Nämä on yritetty ottaa mahdollisimman tarkasti huomioon simuloinneissa, jotta saadaan 

tarkempia tuloksia. Kennojen todellisia lommahdusmuotoja on yritetty myös jäljentää 

tulosten tarkkuuden vuoksi. Taulukossa 5 on näytetty tulokset kennojen 

puristuskokeista sekä niiden simulaatioista. Tulosten eroavaisuus on ilmoitettu 

prosentteina. 

Taulukko 5. Kennoytimien lommahdusvoimat, levyjen paksuudet 2 mm. 

Osakennon puristuskokeet t=2 mm 

  Käytäntö 
[N] 

Simulaatiot 
[N] 

Virhe [%] Käytäntö 
[N] 

Simulaatiot 
[N] 

Virhe [%] 

  RAEX 400 RAEX 400 RAEX 400 DC01 DC01 DC01 

55 mm, 
125° 

131131 141000 7 22006 18961 13,8 

45 mm, 
125° 

165635 166844 0,7 24333 26802 9,2 

35 mm, 
125° 

194544 192263 1,2 33671 33817 0,43 

35 mm, 
135° 

173407 199502 13 25453 33974 25 

35 mm, 
110° 

199073 227830 12,6 31525 26726 15 
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Taulukosta 5 nähdään, että käytännössä parhaimmat tulokset tulevat matalammille 

kennoytimillle. Tämä johtuu hoikkuusluvun pienenemisestä. Kennon kulmaa 

muutettaessa lähemmäs 90°, kenno kestää paremmin pystysuuntaista kuormitusta. 

Tämän syy on selitetty aikaisemmassa kohdassa. Simuloinneissa kolmella 

ensimmäisellä kennoytimellä huomataan tulosten olevan suhteellisen hyviä. Toisaalta 

virhemarginaalit ovat suuria varsinkin 35 mm korkealla ytimellä kulmien ollessa 135° ja 

110°. Näihin liittyen tarvitaan lisätutkimuksia, jotta löydetään virheiden syy. Liitteistä 

1(3) ja 1(4) löytyy voima-siirtymäkuvaajat taulukon 5 simulointeihin. 
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6 LASERTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN 

Lasertekniikkaa on tutkittu paljon ja sen tuomat hyödyt ovat hyvin selvillä. Sen takia 

lasertekniikka on lisääntymässä paljon erilaisiin toimintoihin. Tässä tutkitaan sen 

mahdollisuuksia keveään rakentamiseen. Ohutlevyjen valmistuksen prosessiin kuuluvat 

leikkaus, muovaus, liittäminen ja pintakäsittelyt. Ohutlevyillä tarkoitetaan alle 3 mm 

paksuisia levyjä. 

Laserleikkaus on hyvä vaihtoehto ohutlevyjen leikkaamiselle, joten on hyvä tietää sen 

mahdollisuuksista ohutlevyjen valmistukseen. Muovaus liittyy myös olennaisesti 

valmistusteknisiin ongelmiin varsinkin ohutlevyjen kohdalla. Tällöin on hyvä ymmärtää 

muovauksessa syntyvät ongelmat esimerkiksi ultralujien terästen yhteydessä ja kuinka 

muovaus vaikuttaa rakenteeseen ja sen valmistukseen. Muovauksen tapojen tutkiminen 

tuo uusia mahdollisuuksia tehdä keveitä rakenteita ja tämä yhdistettynä lasertekniikkaan 

antaa suunnittelijoille vapauksia tehdä parempia rakenneratkaisuja. 

Tärkein tutkimuksen aihe on kuitenkin laserhitsaus, jota tässä työssä on tutkittu eniten. 

Liittäminen on yksi tärkeimmistä asioista, jota täytyy miettiä, kun rakenteita 

suunnitellaan. Tällöin täytyy osata arvioida eri menetelmien tuomat hyödyt ja haitat. 

Pääasiassa on kuitenkin laserhitsaus yhdistettynä ohutlevytekniikkaan ja 

kennorakentamiseen. Tutkimuksessa on testattu laserhitsausta RAEX 400:lle ja 

DC01:lle. Näistä testataan staattisesti pitkittäissuuntainen jännityksen kesto sekä 

dynaamisen kuorman kesto eli väsyttävä kuormitus. 

6.1 Lasertyöstön edut 

Lasertyöstöllä on paljon etuja ja sovellusalueita. Se käsittää muun muassa 

laserhitsauksen, laserleikkauksen, pintakäsittelyt ja laserporaamisen. Lasertyöstöllä 

saadaan hyvin joustoa tuotantoon, koska sillä voidaan tehdä paljon erilaisia tehtäviä. 

Yrityksen ottaessa lasertekniikan omille tuotantolinjoilleen, täytyy silti monesti 

tuotantotapoja muuttaa lasertyöstöstä saatavan maksimikapasiteetin hyödyntämiseksi. 

Lasertyöstöllä saadaan lyhennettyä esimerkiksi läpimenoaikoja oikeanlaisen 

tuotannonsuunnittelun ja automaation ansiosta. Tämä johtuu siitä, että lasertyöstöllä 
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työstönopeudet ja työstön laatu ovat materiaalista riippuen monesti korkeita. Näin ollen 

aikahäviöt tulevat asetuksista, työnaloituksista ja työnlopetuksista. Tällöin on syytä 

teettää tarkat radat esimerkiksi laserleikkaukselle, jotta nostojen määrää minimoidaan.  

6.2 Erilaiset leikkaustekniikat 

Yleensä ensimmäinen vaihe tuotteen valmistuksessa on kappaleen leikkaus, jolloin 

esimerkiksi ohutlevyistä leikataan halutun kokoinen levy ja siihen voidaan leikata myös 

tietynlaiset muodot muovausta varten. Leikkaustekniikat voidaan jaotella kolmeen 

pääryhmään, jotka ovat mekaaninen leikkaus, terminen leikkaus ja vesisuihkuleikkaus. 

Mekaanisen leikkauksen alueita ovat muun muassa suuntaisleikkaus, lävistäminen, 

nakertaminen ja lastuavatyöstö. Termisen leikkauksen ala-alueita ovat kaasuleikkaus, 

plasmaleikkaus ja laserleikkaus. Leikkausmenetelmän valinta perustuu ohutlevyjen 

kohdalla esimerkiksi tarvittavaan leikkausmuotoon, levyn materiaaliin, jatkoprosessiin, 

toleransseihin ja pinnan laatuvaatimuksiin. Leikkausmuotoja voidaan tehdä monenlaisia 

2D- ja 3D leikkauksina. (Karjalainen J.). 

6.2.1 Laserleikkaus 

Laserleikkaus on nykyisin laajalti käytetty sovellus teollisuudessa. Tämän avulla 

voidaan leikata erilaisia muotoja 2D:nä ja 3D:nä. 3D- leikkauksesta on hyötyä 

ohutlevykappaleita viimeistellessä, jolloin voidaan leikata esimerkiksi reikiä 

kappaleeseen. Laserleikattu railo on noin muutaman kymmenesosa milliä leveä ja 

tasalaatuinen, tällöin jälkityöstön tarvetta ei monesti ole. Näin ollen laserleikkaus antaa 

vapauksia myös suunnittelijalle käyttää erilaisia leikattavia muotoja. Laserleikkaus on 

myös erittäin nopea toimenpide varsinkin automatisoituna, jolloin se mahdollistaa 

suuret tuotantoerät kustannustehokkaasti. (Kujanpää V et.al. 2005). 

Laserleikkaus soveltuu melkein kaikille materiaaleille. Materiaalin leikattavuuteen 

laserilla vaikuttavat materiaalin optiset ominaisuudet esimerkiksi absorptio, heijastavuus 

ja lasersäteen läpäisevyys materiaalista. Termisistä ominaisuuksista tärkeimmät ovat 

ominaislämpökapasiteetti, materiaalin sulamislämpötila ja höyrystymislämpötila. 

Näiden lisäksi lämmönjohtavuus on iso tekijä. (Kujanpää V et.al. 2005). Alumiini voi 

olla hieman vaikea leikattava sen heijastavuusominaisuuden takia, mutta onnistuu 
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kuitenkin oikeilla parametreilla ja esimerkiksi käyttäen uhrimateriaalia päällä. Teräkset 

ovat hyviä laserleikattavia. 

Laserleikkauksen kanssa pääasiassa kilpailevat tekniikat ovat vesisuihkuleikkaus 

(Adhesive fluid jet), plasmaleikkaus ja kaasuleikkaus (oxy flame). Isoimmat miinukset 

laserleikkauksen käytössä ovat korkeat laitteisto-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset. 

Edellä olevan lisäksi materiaalin paksuus aiheuttaa rajoituksia laserleikkaukselle, 

maksimipaksuuden ollessa teräksellä noin 30 mm. Mikäli on tarve leikata paksumpaa 

materiaalia, täytyy harkita muiden tekniikoiden käyttöä. (Ion J.C 2005). 

Ion J.C. on tutkinut kirjassaan leikkausmenetelmän valintaan perustuvia kriteerejä 

kustannusten kannalta. Siinä esiintyy muutama pääsääntö edellä mainittuihin 

menetelmiin: 

- laserleikkaus on normaalisti paras menetelmä nopeaan, 

kustannustehokkaaseen ja hyvään leikkauslaatuun alle 20 mm paksuille 

homogeenisille materiaaleille, kun laitteistoa käytetään päivässä vähintään 

16 tuntia, 

- paksuimmille materiaaleille plasmaleikkaus on parempi, toisaalta reunan 

leikkauslaatu heikkenee, 

- kaasuleikkaus sopii parhaiten todella paksuille kappaleille, joissa 

leikkauksen reunanlaatu ei ole pääkriteerinä ja 

- muut ei lämpöä tuottavat leikkausmenetelmät soveltuvat komposiiteille ja 

ei-homogeenisille materiaaleille. Mutta ne ovat hitaampia prosesseja. 

Esimerkiksi vesisuihkuleikkaus on hyvä keino, mikäli lämpöä ei saa tuoda 

kappaleeseen. 

6.2.2 Vesisuihkuleikkaus 

Vesisuihkuleikkaus on yksi hyvä menetelmä leikata kennolevyyn erilaisia muotoja 

esimerkiksi putken läpivientejä varten. Tämä johtuu siitä, että vesisuihkuleikkauksella 

saavutetaan hyvä leikkauksen laatu ja tarkkuus haluttuun muotoon. Kennolevyn 

paksuuden ja materiaalien vaikutus täytyy kuitenkin huomioida. Tällä menetelmällä 

voidaan leikata pelkällä vedellä tai käyttämällä veden seassa myös hiekkaa (abrasiivi). 

Abrasiivia kannattaa käyttää varsinkin kovempien materiaalien kohdalla. 

Vesisuihkuleikkaus soveltuu hyvin kohteisiin, joihin ei haluta lämmöntuontia, kuten 

lämpöherkkien komponenttien lähellä. Usein mekaaninen leikkaus (suuntaisleikkaus, 
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nakertaminen jne.) ei sovellu hyvin ultralujille teräksille, koska leikkaukseen tarvittavat 

voimat ovat suuria. Näin ollen mekaanisessa leikkauksessa leikkauslaatu voi olla 

huonompaa. Vesisuihkuleikkaus on hyvä menetelmä leikata myös ultralujia teräksiä, 

kuten RAEX 400. Kuvasta 21 nähdään vesisuihkuleikattu läpivienti kennorakenteeseen. 

Materiaalina kuvassa on ruostumaton teräs EN 1.4509. 

 

Kuva 21. Vesisuihkuleikkaamalla tehty kennolevyn putken läpivienti. 

6.3 Muovaus 

Muovauksella tarkoitetaan geometrian muuttamista kontrolloidusti. Muovauksen 

prosessit voidaan jaotella yleisesti muovaamiseen ilman materiaalin poistoa sekä 

päinvastoin. Schuler metal forming handbook listaa muotoilun erilaiset keinot viiteen 

pääryhmään: 

- muotoilu puristuksen alaisuudessa, 

- vedon ja puristuksen yhteisvaikutus, 

- vedon alaisuudessa, 
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- taivutus ja 

- muotoilu leikkaavan jännityksen alaisuudessa. 

Muotoilu puristuksen avulla voidaan tehdä esimerkiksi erilaisten rullien avulla. Yleensä 

kappaletta kuumennetaan, jolloin muovausvoimat eivät kasva kovin suuriksi. Tämän 

avulla voidaan esimerkiksi tehdä putkia ja levyjä. Muotoilu vedon ja puristuksen avulla 

tapahtuu esimerkiksi syvävedossa, jossa esimerkiksi ohutlevyä painetaan tietynlaiseen 

kuppimaiseen muotoon. Tällöin materiaali puristuu ja samalla tapahtuu vetoa. 

Pelkästään vedon avulla muokattaessa saadaan tehtyä esimerkiksi painamalla 

ohutlevyihin erilaisia muotoja. Tämän voi tehdä särmäyksellä muototyökalun avulla.  

Näin saadaan tehtyä esimerkiksi kennolevyjen ytimien erilaiset muodot, kuten 

hattuprofiili. Taivutuksilla on myös iso merkitys ohutlevyjen puolella, koska tämän 

avulla voidaan tehdä levyyn esimerkiksi pyöristyksiä ja erilaisia kulmia, kuten v- ja u-

profiili. Aaltokennon teko piensarjatuotannossa onnistuu esimerkiksi 

kanttikonetaivutuksen avulla. Muovaus leikkaavan jännityksen alaisuudessa tapahtuu 

esimerkiksi vääntämällä terästankoa, jolloin siihen saadaan kierre. (Altan T. 1998). 

6.3.1 Laseravusteinen muovaus 

Nykyisin ultralujien terästen käyttö ohutlevyjen materiaalina on lisääntynyt, koska 

niiden käyttö keveässä rakentamisessa on todettu olevan hyvä vaihtoehto. 

Suurentuneista lujuuksista johtuen niiden taivutuksessa esiintyy isompaa 

takaisinjoustoa. Takaisinjousto tarkoittaa sitä, että taivuttaessa levyä haluttuun kulmaan 

se ei jää siihen asentoon, vaan joustaa hieman takaisin. Tästä johtuen täytyy taivuttaa 

hieman yli halutun kulman, jolloin takaisinjousto kompensoi yli vietyä taivutusta ja 

saadaan haluttu kulma kappaleeseen. Suurilujuisissa teräksissä ongelmana on myös 

niiden suuri pyöristyskulma. Viime aikoina on alettu kuitenkin etsiä ratkaisuja tähän 

ongelmaan, näin ollen on huomattu laserin vaikutukset. Laserin avulla voidaan 

paikallisesti lämmittää haluttua aluetta, jolloin lämmön vaikutuksen avulla 

taivuttaminen onnistuu helpommin. Tämä johtuu siitä, että teräs hieman pehmenee. 

Tästä johtuen takaisinjoustoa esiintyy vähemmän ja kappaleen geometrian 

taivuttaminen onnistuu tarkemmin. (Mäntyjärvi K. et.al 2007a). Esimerkiksi RAEX 

400:n muovaus voi olla vaikea, joten tällä tekniikalla se voi helpottua. 



54 

Laseravusteisessa taivutuksessa on kaksi eri tapaa, jolla tämä voidaan toteuttaa. Toinen 

näistä on aktiivinen, jolloin paikallisesti lämmitetään haluttua muutosaluetta ja 

taivutetaan samanaikaisesti. Yleensä aktiivisessa lämmityksessä laser on integroitu 

taivutustyökalun yhteyteen. Passiivisessa taivutusprosessissa laserilla on lämmitetty 

materiaalia aikaisemmin ennen taivutusta ja näin ollen se on pehmentynyt. Passiivisessa 

prosessissa lämmitys tapahtuu erillisenä prosessina, eikä samassa työvaiheessa 

taivutuksen kanssa. (Mäntyjärvi K. et.al 2007b). 

6.4 Liittäminen 

Liittämisen tapoja on monenlaisia ja valintaan täytyy kiinnittää huomiota. Liitosta 

suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon, liitoksen purkamisen mahdollisuus esimerkiksi 

kunnossapidon yhteydessä. Kuvasta 22 nähdään erilaiset liittämisen mahdollisuudet 

standardin DIN 8593 mukaan. (Wiendahl H-P. et.al. 2015). 

 

Kuva 22. DIN 8593 komponenttien liittäminen (Wiendahl H-P. et.al. 2015). 

Näistä kohdista esimerkkinä on 4.3 (pressing on/in), millä tarkoitetaan muun muassa 

ruuvi-, naula- ja snapliitoksia. Näiden etuna monesti on se, että ne voidaan irrottaa 

toisistaan hajottamatta rakennetta. Kohdassa 4.5 (forming) tarkoitetaan liitosten 

tekemistä muovaamalla tietynlaisia muotoja rakenteisiin, jotka painettaessa tarttuvat 

toisiinsa kiinni. Kohta 4.6 (welding) on hitsausliitokset, joilla rakenteen liitoksista 

halutaan yhtä lujia kuin perusmateriaalista. 
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6.4.1 Hitsaustekniikat 

Tärkeimmät hitsaustekniikan luokat ovat vastushitsaus, johon kuuluvat pistehitsaus, 

käsnähitsaus ja kiekkohitsaus. Valokaarihitsaus on myös yksi tärkeimmistä luokista. 

Tähän kuuluvat esimerkiksi TIG (Tungsten Inert Gas), MIG (Metal Inert Gas), MAG 

(Metal Active Gas) ja Plasmahitsaus. Kolmas tärkeä hitsausluokka on laserhitsaus, 

johon kuuluvat muun muassa hiilidioksidilaserit, kiekkolaserit, Nd-Yag kidelaserit, 

kuitulaserit ja diodilaserit. (Chatti S. 2006). 

6.4.2 HAZ 

Hitsauksien yhteydessä hitsattavassa materiaalissa tapahtuu aina jonkin verran 

muutoksia metallurgisissa ominaisuuksissa. Tämä johtuu siitä, että lämmöntuonnin 

yhteydessä eri kohdat hitsaussaumasta ovat käyneet erilaisissa lämpötiloissa. Näin ollen 

teräksen jäähtyessä näihin kohtiin on muodostunut eri faaseja eli olomuotoja. (Leinonen 

J. 2007). Lämmöntuonnin seurauksena lämpö leviää kappaleeseen. Lämpö voi johtua 

hitsattavaan materiaaliin 3D-suunnassa ja levyn paksuuden suunnassa. Tämä riippuu 

hitsattavan levyn paksuudesta, esimerkiksi ohutlevyillä lämmönjohtuminen on monesti 

levynsuuntaista.  

HAZ-alueena pidetään aluetta, mikä on sulana olleen hitsausalueen ja jähmeänä 

pysyneen perusaineen välissä. Tämä rakentuu erilaisista vyöhykkeistä, joita ovat 

karkearakeinen, hienorakeinen ja osittain austenitoitunut vyöhyke. Lämpötilan laskun 

nopeuden avulla voidaan hitsaussaumaan saada tietynlaisia ominaisuuksia, joita 

halutaan. Mikäli hitsaussaumasta halutaan sitkeä, niin kannattaa hidastaa 

jäähtymisnopeutta. Toisaalta jäähtymisnopeuteen vaikuttavat lämmöntuonnin lisäksi 

levynpaksuus ja liitosmuoto sekä työlämpötila. (Leinonen J. 2007). 

6.4.3 Laserhitsaus 

Laserhitsaus on yleistyvä menetelmä teollisuudessa, jolla on useita käytännön 

sovelluksia. Etenkin autoteollisuus on ottanut laserhitsauksen käyttöön hyvin yleisesti. 

Sen käytön laajenemisen hidasteena ovat tiukat railovaatimukset, hyvin tarkka 

railonseuranta ja lasersäteen tarkka liikuttaminen. Toisaalta nämä ovat haasteita, joihin 

monet yritykset ovat löytäneet ratkaisunsa. Esimerkiksi laserhybridi-hitsausmenetelmä 
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auttaa edellä mainittuihin ongelmiin, koska tällöin laserin lisäksi hitsaustyökaluna on 

jokin muu hitsauslaite esimerkiksi MIG- tai TIG-laitteisto. (Steen W.M. 2003). 

Laserhitsauksella saavutetaan monia etuja verrattuna perinteisiin hitsausmenetelmiin. 

Esimerkiksi ohutlevyjen kohdalla niille on hyvin paljon erilaisia hyötyjä, kuten edellä 

mainittiin autoteollisuuden kohdalla. Laserhitsauksessa muodostuu pieni lämpövyöhyke 

eli HAZ, jolloin voidaan hitsata lämpöherkkien komponenttien lähellä. Tästä seuraa 

myös se, että perusaineessa voidaan hillitä suuria raekoon kasvuja, jolloin mekaaniset 

ominaisuudet säilyvät hyvinä. Pieni lämmöntuonti estää myös kappaleen vääntelyt, 

jonka vuoksi jälkikäsittelyjä ei tarvita. (Steen W.M. 2003).  

Perinteiset valokaarimenetelmät, kuten MIG ja MAG, soveltuvat paksujen kappaleiden 

hitsaamiseen. MIG ja MAG hitsauksen käyttökohteet ovat hyvin laajat, koska näillä 

menetelmillä voidaan hitsata ohutlevyä ja paksuja levyjä. Tämä johtuu siitä, koska 

tunkeuman syvyyttä voidaan säätää virran avulla. Tämä menetelmä on myös 

automatisoitavissa, jolloin saadaan tasalaatuista saumaa.  (Leinonen J. 2007). 

Laserhitsauksen haittapuoliin kuuluu heijastavien materiaalien hitsaus, kuten alumiini ja 

kupari. Laserhitsausprosessin automatisointi on mahdollista, jolloin lasersädettä voidaan 

myös jakaa usean työaseman kesken. Koska laserhitsauksen hitsausnopeus on suuri, 

saadaan tuotannosta jouhevaa. Toisaalta tiukat railotoleranssit etenkin päittäisliitoksella 

aiheuttavat ongelmia. Laserhitsauksessa on tärkeää myös suunnitella radat 

mahdollisimman vähillä nostoilla, koska nostoista aiheutuu aikahukkaa. Suurin 

aikahukka tulee kuitenkin laserhitsauksessa asettelusta ja hitsauksen valmistelusta, 

minkä vuoksi tämä työvaihe on saatava ulkoiseksi prosessiksi.  Laserhitsausta voidaan 

myös toteuttaa monista eri asennoista, mutta tällöin on syytä suojella optiikkaa 

roiskeilta. (Kujanpää V et.al. 2005).  

Laserhitsauksen suurin hyöty kennorakentamiseen saavutetaan päällekkäisliitoksella eli 

limiliitoksella. Tällöin kaksi levyä liitetään päällekkäin yhdellä palolla. Kerroksien eri 

levyjen paksuudet voivat myös vaihdella, jolloin se antaa myös lisävapauksia 

suunnittelijalle suunnitella erilaisia rakenteita. Laserhitsaus vaatii paljon hitsattavaa, 

jotta siitä saadaan kustannustehokasta. Näin ollen kennolevyt, joiden ytimet on 

toteutettu hattu- tai aaltoprofiililla, ovat kustannustehokkaita laserhitsaukseen. Tämä 
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johtuu siitä, että niissä on paljon ”helppoa” hitsattavaa riippuen tietenkin levyjen 

mitoista ja ytimien tiheydestä. Esimerkkinä kustannustehokkaaseen tuotantoon on 

autoteollisuus. Siinä tuotanto on suunniteltu suurimmalta osin automaattiseksi ja 

hitsaussaumaa muodostuu paljon, jolloin laserhitsaus on hyvin toimiva ja 

kustannustehokas prosessi. 

Kaikilla hitsausmenetelmillä tulee kuitenkin välillä hitsausvirheitä, jolloin hitsisauman 

laatuvaatimuksiinkin täytyy kiinnittää huomiota. Tällöin on hyvä tietää 

testausmenetelmiä, joilla laatuvaatimukset voidaan varmistaa. Laadunvarmistuksenkin 

suunnitteluun täytyy käyttää aikaa, koska huonosti suunniteltu laadunvarmistus voi 

tehdä prosessin pullonkaulan. (Kujanpää V et.al. 2005). Menetelmät voidaan jaotella 

kahteen eri pääryhmään, joita ovat ainetta rikkomattomat menetelmät ja aineen 

rikkomiskokeet. Ainetta rikkomattomalla menetelmällä voidaan pintavirheet paikallistaa 

esimerkiksi silmämääräisesti, tunkeumaneste- tai magneettijauhetarkastuksella. 

Toisaalta sauman sisäiset virheet voidaan löytää ultraäänellä tai radiografialla. Ainetta 

rikkovilla menetelmillä voidaan testata liitoksen mekaanisia ominaisuuksia. Ainetta 

rikkoviin menetelmiin kuuluvat muun muassa vetosauvakoe, charpy V iskusauvakoe, 

väsytyskoe eli dynaaminen kuorma ja kovuuskokeet. Näistä esimerkiksi 

taivutuskokeilla testataan muodonmuutoskykyä saumassa ja iskusauvakokeessa 

mitataan sauman sitkeyttä. (Kujanpää V et.al. 2005). 

6.4.4 Liitosmuodot laserhitsauksessa 

Laserhitsauksella voidaan tehdä monia erilaisia hitsausliitoksia. Näistä käytetyimmät 

ovat T-liitokset, päällekkäisliitokset ja laippa- sekä päittäisliitos. Päittäisliitokselle on 

ominaista tiukat railotoleranssit, jolloin päittäisliitoksen tekeminen vaikeutuu hieman. 

Toisaalta päittäisliitoksen etuna ovat tasainen jännitysjakauma ja näin ollen vähäiset 

muodonmuutokset kappaleeseen. Päällekkäisliitoksella ei ole railotoleransseja, koska ne 

voidaan hitsata levyjen läpi menevällä sulatuksella. Tällöin ainut toleranssi on 

hitsattavien levyjen etäisyys. Laserhitsauksella voidaan liittää eripaksuisia levyjä 

keskenään, jolloin päällekkäisliitoksella saadaan joustoa suunnitteluun. (Kujanpää V 

et.al. 2005). 
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Limiliitoksen tekoa laserhitsaamalla voi vaikeuttaa levyjen vääntyilyt lämmöntuonnin 

seurauksena. Kennolevyä hitsatessa täytyy käyttää kiinnittimiä ja jigejä varsinkin 

todella ohuilla levyjen paksuuksilla, jotta vääntyilyt estetään. Limiliitoksella levyjen 

täytyy olla tarkasti kiinni toisissaan hitsauksen onnistumisen kannalta. Levyjen välinen 

rako on noin 0,2 – 0,3 mm. Limiliitoksia voi myös tehdä TIG-hitsauksella sekä 

kiekkohitsaamalla. TIG-hitsaamalla tehdyssä limiliitoksessa on haittapuolena suuri 

lämmöntuonti, minkä seurauksena tulee suurempi HAZ-alue ja levyjen vääntyilyn 

lisääntyminen. Kiekkohitsauksessa vaikeutena on menetelmän laitteistojen vähyys, 

mikä johtuu vähistä tarpeista käyttää tätä menetelmää. 

6.5 Laserhitsauksen limiliitoksen tutkimus 

Tarkastellaan RAEX400:n ja DC01:n laserhitsattavuutta. Kappaleessa 3 puhuttiin 

materiaalin hiiliekvivalentista (CEV), minkä on todettu olevan tärkeä ominaisuus 

materiaalilla hitsattavuuden kannalta. RAEX 400:n hiiliekvivalentti on 0,46 levyn 

vahvuuden ollessa 2-4 mm ja DC01:n hiiliekvivalentti on 0,22. Tämän perusteella 

DC01:llä on parempi hitsattavuus. Laserhitsausten yhteydessä kuitenkin huomattiin, että 

RAEX400:lla on parempi absorptio lasersäteelle kuin DC01:llä. Tämän syynä on 

RAEX400:n tumma pinta. DC01:llä pinta on kiiltävä, mikä johtuu kylmävalssauksesta. 

Tästä johtuen DC01:llä esiintyi kapealla hitsillä vajausta hitsauksen tunkeumassa. 

Toisaalta leveällä hitsillä tätä ongelmaa ei esiintynyt. Seuraavassa on selitetty 

hitsausparametreja tähän tutkimukseen. 

Kapea tarkoittaa seuraavia hitsausparametreja: 

- teho 4 kW, 

- hitsausnopeus 1,8 m/min ja 

- hitsin leveys < 1 mm. 

Leveä tarkoittaa seuraavia parametreja: 

- teho 3 kW, 

- hitsausnopeus 0,8 m/min ja 

- hitsin leveys noin 1-1,5 mm. 
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6.5.1 Laserhitsauksen limiliitoksen staattinen leikkausjännitys 

Laserhitsatun limiliitoksen leikkausjännityksen (kuva 23) tarkasteluna voidaan käyttää 

peruskaavaa (Mäkelä M et.al. 2008): 

𝜏 =
𝑄

𝐴
           (6) 

missä τ on leikkausjännitys [MPa], 

 Q on vetävä voima [N] ja 

 A on poikkipinnan pinta-ala [mm2]. 

 

 

Kuva 23. Periaatekuva leikkausjännityksestä. 

Kuvasta 23 huomataan, että leikkausjännitys jakautuu keskilevyn molemmille puolille 

hitsaussaumoille. Toisaalta edellä olevassa tilanteessa päällyslevyt alkavat käyristyä 

hitsaussauman jälkeen päistä vedon takia, joten tilanne ei ole aivan näin yksinkertainen. 

Käyristymisen takia hitsaussaumaan muodostuu myös ”repivää” jännitystä.  

Liitos voi ratketa perusaineen kohdalta, hitsausliitoksen HAZ-alueelta tai sen rajalta. 

Tämä myös riippuu perusaineen materiaalin lujuudesta, sen paksuudesta ja 

hitsausliitoksen pituudesta ja leveydestä. (Miyazaki Y. et.al. 2007). Kuvasta 24 nähdään 

limiliitoksen pitkittäisen vetokokeen tulokset RAEX 400:lle ja DC01:lle. Kuvassa 

oikealla näkyvät selitykset kuvaajille. Kuvaajassa tension load tarkoittaa vetävää 

voimaa ja extension venymää. 
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Kuva 24. Limiliitoshitsin staattisen leikkausvoiman vetokokeen tulokset. 

Kuvasta 24 nähdään, että RAEX 400 kestää enemmän kuormaa kuin DC01:n. Tämä 

johtuu siitä, että RAEX 400:lla on korkeampi myötö- ja murtolujuus. Toisaalta RAEX 

400 hajoaa hitsaussauman kohdalta, toisin kuin DC01:n. Eli RAEX 400:n heikoin kohta 

on hitsaussauma. DC01 hajoaa perusaineen kohdalta, eli hitsaussauma on kestävämpi 

kuin itse perusmateriaali. DC01:n venyminen johtuu siitä, että tämä on muovausteräs. 

Tämän takia sillä on paremmat venymisominaisuudet verrattuna RAEX 400:n. 

Osakennorakenteiden puristuskokeissa (stabiliteetti) havaittiin, että RAEX 400 vaatii 2 

hitsaussaumaa. Tämä johtuu siitä, että se ei kestänyt yhdellä hitsaussaumalla tulevaa 

leikkaavaa jännitystä ja ratkesi hitsaussaumasta jalaksen kohdalta, ennen kuin se kerkesi 

lommahtamaan. Kuvassa 24 RAEX tupla kapea tarkoittaa hitsaussaumaa kahdella 

saumalla. Huomataan, että se kestää melkein kaksinkertaisen määrän kuormitusta 

vetokokeessa verrattuna yhdellä kapealla hitsaussaumalla olevaan kokeeseen. Tämä 

johtuu siitä, että se vastaanottaa leikkaavan jännityksen paremmin kuin yhdellä 

saumalla ja jakaa sen molemmille hitsaussaumoille. 
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6.5.2 Laserhitsatun limiliitoksen dynaamisen kuorman kesto 

Tarkastellaan limiliitosten dynaamisen eli väsyttävän kuorman kestoa. Öljyaltaassa 

kuormat ovat pääasiassa dynaamisia kuormituksia, mikä johtuu öljyaltaan värähtelyistä. 

Tästä johtuen on hyvä tehdä dynaamisen kuormituksen kokeita. Kokeet on tehty 

samoille materiaaleille kuin staattisen leikkausjännitys kokeen kohdalla. Näille on tehty 

neljä koetta kapealle ja leveälle hitsaussaumalle, jotta saadaan vertailukohteita ja näiden 

keskiarvot sekä keskipoikkeamat tuloksissa. Kuormituksen suuruus vaihtelee välillä 0-

11,41 kN, jolloin tuloksena saadaan toistojen määrät hitsausliitoksen murtumiseen 

saakka. Kuvasta 25 nähdään testin koekappale, kuormitustyyppi ja tulokset kokeista.  

 

  DC 01 RAEX 400 

Hitsauspa
rametrit 

kapea leveä kapea leveä 

Testi 1 252000 418920 128592 198891 

Testi 2 467629 290857 147230 232147 

Testi 3 135638 352518 205274 271281 

Testi 4 133241 534394 235960 246597 

keskiarvo 247127 399172 179264 237229 

keskipoik
keama 

112687 77484 41353 21710 
 

Kuva 25. Testin periaatteellinen kuva, dynaaminen kuormitus ja tulokset. 

Tuloksista nähdään, että DC01:n limiliitos kestää paremmin dynaamista kuormitusta 

kuin RAEX 400:n. Varsinkin leveällä hitsillä DC01 kestää melkein kaksinkertaisen 

määrän toistoja verrattuna RAEX 400:n. Leveän hitsin kestävyys verrattuna kapeaan 

hitsiin molemmilla materiaaleilla on myös yksi huomion arvoinen asia. Etenkin 

tarkasteltaessa keskiarvoja näiden välillä, huomataan toistojen määrän nousevan. 

DC01:llä kapean hitsin testien keskipoikkeama on suurta, kuten huomataan testi 2 

kohdalla. Toisaalta RAEX 400:n huonompi väsytyskestävyys johtuu suuremmasta 

lujuudesta. Mitä suuri lujuisempi on teräs, sitä kriittisempi on alkusärön koko. Tästä 

johtuen geometrian huomioiminen on tärkeää lujilla teräksillä. Särö paikallistuu 

geometrisiin epäjatkuvuuskohtiin, joita ovat esimerkiksi lovet. Muotovirheen vaikutusta 

tutkittiin erillisillä kokeilla, jossa hitsattiin väsytyssauvat ja saumat hiottiin sekä 

kiillotettiin muotovirheiden vaikutusten minimoimiseksi. Tästä huomattiin, että syklien 
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määrät nousivat. Näin ollen voidaan sanoa, että RAEX 400 on herkkä muotovirheen 

vaikutuksille. 

6.5.3 Hitsin ja perusmateriaalin kovuuden muutokset 

Hitsin ja sen läheisyydessä olevan lämpövaikutusalueen (HAZ) yhteydessä tapahtuu 

materiaalin kovuuden muutoksia. Materiaalien kovuuksien muutos riippuu muun 

muassa perusmateriaalin hiilipitoisuudesta ja siitä johtuvasta materiaalin 

karkenevuudesta. Karkaistuilla ultralujilla teräksillä, esimerkiksi RAEX400:n 

kovuusmittausprofiilissa voi löytyä kohta, jossa kovuus alenee huomattavasti. Tämä 

johtuu siitä, että materiaali ei ole käynyt sulana hitsauksen aikana, vaan se on 

lämmennyt ja jäähtynyt eli päässyt. Hitaammalla hitsausnopeudella pehmeä alue on 

leveämpi. DC01 karkenee hitsauksen yhteydessä jonkin verran, minkä takia 

hitsiliitoksen kovuus on parempi kuin perusaineella. Tämän takia edellä olevassa 

staattisessa hitsausliitoksen vetokokeessa DC01:n perusaine hajoaa ennemmin kuin 

hitsiliitos. 
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7 LASERHITSATTU ÖLJYALLAS 

Projektin yhtenä tavoitteena oli keventää nykyistä Wärtsilän moottoriin kiinnitettävää 

öljyallasta käyttäen kennorakenteita ja ohutlevyjä. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli 

myös saada mahdollisimman jäykkä rakenne pienellä materiaalimäärällä, eli rakennetta 

täytyi optimoida siten, että jäykkyyttä saatiin kriittisille kohdille.  

Tarkoituksena oli myös hankkia tietoa laserhitsauksen ja ohutlevyjen soveltuvuudesta 

moottorin herätevärähtelyihin, jotka ylettyvät 100 Hz:n asti. Lasertekniikkaan on 

perehdytty edellisessä kappaleessa tarkemmin. Aikaisemmissa kappaleissa on todettu 

myös kennorakenteen olevan hyvä tapa tehdä keveitä ja jäykkiä rakenteita. Tässä 

tutkimuksessa yhdistetään lasertekniikka ja kennorakentaminen. Paikallisen levykentän 

värähtelyjen ominaistaajuudet riippuvat levyn paksuudesta ja levykentän suuruudesta. 

Näin ollen mitä ohuempia ovat kennolevyt, sitä tiheämmin täytyy olla tukipisteitä 

levyssä eli kennoytimiä.  

Uuden öljyaltaan pääsuunnittelusta on vastannut HT Laser Oy ja FEM-mallinnukset on 

tehty Oulun Eteläisen instituutin FMT- ryhmässä. Tämän tutkimuksen suunnittelun 

apuvälineenä FEM-mallinnukseen käytettiin Abaqus-ohjelmaa. Sillä laskettiin 

rakenteisiin tulevat jännitykset pakkosiirtymien avulla. Abaquksella laskettiin myös 

rakenteiden ominaistaajuudet ja -muodot. Tämän ohjelman avulla löydettiin 

jäykistettävät kohdat ja voitiin laskea öljyaltaan korkeimmat jännitykset. 

7.1 Uusi laserhitsattu öljyallas 

Wärtsilän uusi laserhitsattu öljyallas on toteutettu suurimmaksi osaksi ohutlevyistä 

valmistetuilla kennorakenteilla. Kennorakenteet on toteutettu aalto- ja 

hattuprofiiliytimillä. Rakenteen rangaksi on laitettu 13 hattukennoydintä (kuva 3), jotka 

menevät ulomman- ja sisemmän pohjalevyn välissä. Myös toisen pään päätylevyjen 

välissä on hattukennoytimet.  Sen lisäksi poikittaistenlevyjen välissä on 

aaltoydinkennot. Alkuperäinen uusi rakenne on korvattu kahdella poikittaislevyllä 

vanhan öljyaltaan neljän sijaan. Uuden laserhitsatun rakenteen alkuperäisenä painona 

tyhjänä on noin 260 kg.  Painoa on siis saatu pois rakenteesta ja levykentät ovat 
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pienemmät verrattuna nykyiseen öljyaltaaseen. Tästä oletusarvona oli, että uusi rakenne 

on jäykempi kuin vanha. Lisäksi öljyaltaan asennus helpottuu, koska pulttien paikat 

ovat altaan ulkopuolella. Kuvasta 26 nähdään uuden laserhitsatun öljyaltaan prototyypin 

rakenne. 

 

Kuva 26. Wärtsilän laserhitsattu öljyallas. 

7.2 Ominaistaajuuksien FEM-laskennan tulokset 

Tarkastellaan nykyisen, uuden laserhitsatun ja jäykistettyjen laserhitsattujen öljyaltaiden 

globaaleja ja paikallisia ominaistaajuuksia sekä niiden muotoja. Analyysit on toteutettu 

öljyn kanssa ja ilman öljyä, jotta saadaan vertailukohtia. Jäykistettyjä öljyaltaiden 

malleja on useita, jotka ovat tulleet DFMA-prosessin lailla suunnitteluvaiheessa. Tästä 

johtuen saadaan paljon vertailukohtia tärkeimmistä muutoksista rakenteessa. Tuloksien 

vertailussa yritetään löytää samat ominaismuodot eri mallien väliltä, jotta näitä voidaan 

verrata keskenään. Kaikkia ominaismuotoja ei löydy, koska ominaismuodot vaihtavat 

paikkoja eri rakenteilla ja rakennetta jäykistäessä sen ominaistaajuudet voivat nousta 

korkealle. 
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7.2.1 Öljyaltaiden yksinkertaistetut FEM-mallit 

Kaikkia öljyaltaiden malleja on hieman yksinkertaistettu poikittaisista levyistä sekä 

laskuista on jätetty pois putket. Nämä voivat hieman vaikuttaa tulosten tarkkuuteen. 

Tämän lisäksi rakennetta on muutettu hieman pyöristysten kohdalta, jotta 

elementtiverkko saataisiin toimimaan paremmin FEM-ohjelmalla. 

Uuden laserhitsatun öljyaltaan laskennassa on täytynyt muokata rakennetta eniten 

päätylevyn suhteen. Päätylevystä on otettu pois hankalia muotoja, jotta 

elementtiverkotus on onnistunut paremmin. Tässä tapauksessa ei tule suurta eroa laskun 

tarkkuuteen, koska vapaat levykentät eivät ole kovin suuria päätylevyssä, joten 

ominaistaajuudet eivät muuttuisi rajusti. Putket on myös otettu pois, kuten nykyisen 

öljyaltaan laskennassa.  

7.2.2 Globaalit ja paikalliset muodot 

On hyvä erottaa globaalin ja paikallisen värähtelyn muodot. Eri rakenteissa muodot 

saattavat myös vaihtaa paikkaa, joten siinä on hieman lisähaastetta tulkintaan. 

Rakenteen ollessa ilmassa eli sen ollessa ”vapaa”, ominaistaajuuksien ja niiden 

ominaismuotojen kuusi ensimmäistä muotoa ovat globaaleja koordinaattiakselien 

suuntaisia liikkeitä, joita ei tarvitse ottaa huomioon.  

Globaalit muodot erottuvat yleensä parhaiten, kun tehdään mallista ”vapaa”, eli rakenne 

on ilman tuentoja. Tällöin se on mahdollisimman joustava, joten siitä erotetaan hyvin 

globaalikäyttäytyminen. Kuvassa 27 on uuden laserhitsatun öljyaltaan rakenteen osien 

nimet ja paikat, joiden mukaan ominaismuodot ovat nimetty. Öljyaltaasta on tehty 

erilaisia malleja, jotta on voitu laskea vaihtoehdoille ominaistaajuudet. Kuvan 27 alle on 

selitetty näiden mallien rakennemuutoksia. 
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Kuva 27. Uuden laserhitsatun öljyaltaan osien nimitykset. 

Tulevissa taulukoissa olevat eri altaiden mallit on lueteltu seuraavassa: 

- A = Nykyinen öljyallas (kuva 1). Paino noin 440 kg. 

- B = Laserhitsattu öljyallas, jossa on 13 kpl pohjakennoja (Kuva 3). Paino 

noin 260 kg. 

- C = Laserhitsattu öljyallas, jossa on poikittaisten levyjen kennoytimet 

poikittaissuuntaisesti, kun ne muissa malleissa on pystyssä. Pohjakennoja 

13 kpl. Paino noin 260kg. 

- D = Laserhitsattu öljyallas, jossa on paksunnettu sisempi pohjalevy. 

Pohjakennoja 13 kpl. Paino noin 280 kg. 

- E = Laserhitsattu öljyallas, jossa on paksunnettu sisempi pohjalevy ja 15 

kappaletta pohjakennoja. 

- F = Laserhitsattu öljyallas, jossa on E kohdan lisäksi korotetut poikittaisten 

levyjen kennonytimet ja poikittaisiin levyihin on lisätty kaulustukset 

putkitustuloihin. 15 kpl pohjakennoja. 

- G = Laserhitsattu öljyallas, johon on laitettu E ja F kohdan lisäksi 

jäykistelaipat poikittaisten levyjen päälle. 15 kpl pohjakennoja. Paino noin 

286 kg. 

- H = Laserhitsattu öljyallas, joka on muuten sama kuin G, mutta tähän on 

laitettu alkuperäinen sisempi pohjalevy. 15 kpl pohjakennoja. 
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- I = Laserhitsattu öljyallas, jossa on paksunnettu sisempi pohjalevy, 

poikittaisten levyjen kennolevyt on paksunnettu ja ydin on alkuperäinen. 13 

kpl pohjakennoja. Paino noin 290 kg. 

- J = Laserhitsattu öljyallas, jossa on paksunnettu sisempi pohjalevy, 

poikittaisia levyjä on 4 kpl, joista 2 kpl on pienempiä ja kaikkien 

poikittaisten levyjen päällyslevyt ovat paksunnettu. Paino noin 310 kg. 

7.2.3 Öljyaltaat ilmassa öljyn kanssa ja ilman öljyä 

Öljyaltaan malleille on laskettu ominaistaajuudet ilmassa, koska käytännössä allas 

mitataan myös ilmassa. Taulukosta 6 nähdään eri öljyaltaiden ominaistaajuudet ilmassa 

öljyn kanssa ja ilman öljyä. Edellä on lueteltu kirjainten selitykset ja mallin 

perusmuutokset. Kaikkia altaiden muutoksia ei ole laskettu ilmassa ilman öljyä kohtaan, 

koska muutokset ovat melko pieniä ja vertailukohtia on riittävästi. Toisaalta kaikkia 

samoja ominaismuotoja ei ole löydetty näistä analyyseistä eri allasmallien väliltä. 

Tuloksista silti nähdään altaiden erot ominaistaajuuksista, jotka on löydetty. 

Taulukko 6. Ominaistaajuudet ja -muodot nykyiselle ja uudelle altaalle. 

Ilmassa, öljyn kanssa 

Öljyaltaan malli A B C D E F G H I J 

1. väännön globaalimuoto [Hz] 22 37 37 37 37 38 50 48 39 40 

1.poikittaisen taivutuksen 
globaalimuoto [Hz] 81 71 71 67 68 76 77 73 74 74 

1.pystysuuntaisen taivutuksen 
globaalimuoto [Hz] 

 
96 96 109 131 126 126 117 

 
100 

1.poikittaisen levyn 1. 
paikallinenmuoto, eri vaihe [Hz]  50 67 69 74 77 82 95 92 102  

2.poikittaisen levyn 1. 
paikallinenmuoto, sama vaihe [Hz] 64 83 86 89 90 98 115 112 116  

1.kammion sisemmän pohjalevyn 
pullahdus [Hz] 

 
103 104 117 122 123 132 124 118  

3.kammion sisemmän pohjalevyn 
pullahdus [Hz] 

 
106 

 
115 119 120 128 121 

 
 

Ilmassa, ilman öljyä  

Öljyaltaan malli A B C D E F G H I J 

1. väännön globaalimuoto [Hz] 24 39 39 38 
 

40 52 
 

40 41 

1. poikittaisen taivutuksen 
globaalimuoto [Hz] 120 94 94 87 

 
97 98 

 
95 94 

1. pystysuuntaisen taivutuksen 
globaalimuoto [Hz] 248 

        
 

1. kammion paikallinenmuoto [Hz] 
 

145 149 148 
 

158 175 
 

160  

3. kammion paikallinenmuoto [Hz] 
 

151 152 147 
 

152 166 
 

156  
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Tulosten perusteella uudella laserhitsatulla öljyaltaalla (B) on korkeampi ominaistaajuus 

väännölle kuin nykyisellä öljyaltaalla (A). Toisaalta nykyisellä öljyaltaalla on 

poikittaisentaivutuksen ominaistaajuudet korkeammalla. Tätä on saatu parannettua 

laserhitsatulle öljyaltaalle jäykisteillä, joista huomataan että lähimmäs nykyisen 

öljyaltaan globaalia poikittaista taivutusta päästään kohdan G altaalla.  

Poikittaisten levyjen ominaistaajuudet ovat laserhitsatulla öljyaltaalla korkeammalla 

kuin nykyisellä. Tästä huomataan kennorakenteen etu verrattuna paksuun levyyn. 

Kennorakenteessa saadaan massa kauemmaksi neutraaliakselilta, minkä vuoksi se on 

taivutusjäykempi. Poikittaisten levyjen ominaistaajuudet olivat kuitenkin vieläkin 

melko matalalla uudella laserhitsatulla öljyaltaalla, joten näihin täytyi kiinnittää 

huomiota uudelleen suunnittelussa. Parhaat tulokset saatiin kohtien G, H, I ja J 

jäykisteillä, joista paras tulos on silti kohdan J jäykisteillä. Näitä taajuuksia ei 

kuitenkaan löydetty alimmissa ominaistaajuuksissa, jolloin ne ovat korkeampia. Tästä 

nähdään kennolevyn paksuntamisen vaikutukset ominaistaajuuksiin eli se jäykentää 

kennorakennetta ja tämän vuoksi ominaistaajuudet nousevat. Tuloksista huomataan 

myös se, että poikittaisten levyjen kennoytimien suunnalla (kohdat B ja C) ei ole suurta 

merkitystä tässä tapauksessa.  

Kohtien B, D ja E perusteella nähdään sisemmän pohjalevyn paksuuden muutoksen 

vaikutus sekä pohjakennojen määrän lisäämisen vaikutus. Huomataan, että suurin 

muutos sisemmän pohjalevyn ominaistaajuuksiin saadaan muuttamalla levyn paksuutta. 

Ominaistaajuuksia saadaan hieman vielä parannettua kennojen määrää lisäämällä. Tämä 

johtuu siitä, että pohjakennojen määrän lisääminen pienentää levykenttiä. Tämän 

johdosta ominaistaajuudet nousevat hieman. Liitteessä 2(1) – 2(7) on esitetty 

ominaismuodot taulukon 6 ominaistaajuuksista. 

Öljyn vaikutukset näkyvät globaaleilla muodoilla olevan hieman vähäisempiä kuin 

paikallisten ominaistaajuuksien kohdalla. Poikittaisten levyjen muotoja ei löytynyt 

ilmassa ilman öljyä tehdyillä analyyseillä, toisin kuin öljyn kanssa tehdyillä 

tarkasteluilla. Tämä johtuu öljyn tuomasta massan lisäyksestä, minkä vuoksi on tärkeää 

laskea ominaistaajuudet myös öljyn kanssa. 
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7.2.4 Öljyaltaat tuettuna öljyn kanssa ja öljyn vaikutus laskentaan 

Edelliseen kohtaan verrattuna tässä muutetaan reunaehtoja siten, että öljyallas on kiinni 

moottorin lohkossa. Eli laitetaan pulttituennat öljyaltaiden kiinnitysreikiin. Tuennat ovat 

toteutettu jäykällä tuennalla (Encastre). Ominaistaajuuksien tuloksissa on myös öljy 

mukana. Taulukosta 7 nähdään samojen altaiden, kuin ilmassa olevien (taulukko 6) 

ominaistaajuudet ja muotojen selvitykset tuettuna öljyn kanssa. 

Taulukko 7. Öljyaltaiden tulokset öljyn kanssa kiinnitettynä moottoriin. 

Tuettu, öljy 

Öljyaltaan malli A B C D E F G H I J 

1.poikittaisen levyn 1. 
paikallinenmuoto (eri vaihe) 

[Hz] 50 64 69 75 77 82 96 93 107  

2.poikittaisen levyn 1. 
paikallinenmuoto (sama vaihe) 

[Hz] 52 69 75 80 82 87 103 99 121  

1.kammion sisemmän 
pohjalevyn pullahdus [Hz] 

 
90 89 115 130 125 126 115 102  

3.kammion sisemmän 
pohjalevyn pullahdus [Hz] 

 
86 87 119 132 120 120 109 101  

keinuminen kiinnityspisteiden 
ympäri globaalimuoto [Hz] 

 
107 106 124 126 126 139 131 132 137 

Vääntö kiinnityspisteiden 
ympäri globaalimuoto [Hz] 

 
121 120 159 171 165 167 154 144 149 

 

Tuloksista huomataan, että nykyisestä altaasta löydettiin kaksi samaa ominaismuotoa 

verrattuna muihin malleihin. Ne ovat poikittaisten levyjen paikalliset muodot (sama 

vaihe ja eri vaihe). Parhaat tulokset tulevat poikittaisille levyille kohdan I ja J mallilla, 

jossa on paksunnetut levyt kennoytimen päällä. J mallissa poikittaisten levyjen taajuudet 

ovat nousseet korkealle, minkä vuoksi niitä ei enää löydetty alimmista 

ominaistaajuuksista. Globaaleissa muodoissa parhaat tulokset tulevat kohdan G 

öljyaltaalle. Liitteissä 3(1) – 3(6) on esitetty ominaismuodot taulukon 7 

ominaistaajuuksista. 

FE-analyysien tulosten tarkkuutta voidaan tarkastella vertaamalla öljyaltaiden tuloksia 

tuettuna ja ilmassa öljyn kanssa. Nämä tulokset itsessään ei anna täysin oikeaa tulosta, 

koska jäykällä tuennalla öljyaltaasta tulee jäykempi kuin se oikeasti on ja ilmassa 
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öljyallas on ”löysempi” kuin oikeasti. Vertaamalla näiden kahden analyysin arvoja 

saadaan tietynlaista kuvaa taajuusalueesta. Seuraavassa tarkastellaan nykyisen 

öljyaltaan tuloksia tuettuna, öljyn kanssa ja ilman. Taulukosta 8 nähdään kyseiset 

ominaistaajuudet ja muotojen selvitykset.  

Taulukko 8. Nykyisen öljyaltaan vertailu öljyn kanssa ja ilman. 

Nykyinen öljyallas (A) Tuettuna öljyn kanssa ja ilman öljyä 

Laskentaparametrit Tuettu, öljy Tuettu, ilman öljyä 

Päätylevyn paikallinenmuoto [Hz] 47 92 

Poikittaisten levyjen 1. paikallinenmuoto eri 
vaihe [Hz] 50 97 

Poikittaisten levyjen 2. paikallinenmuoto eri 
vaihe [Hz] 51 97 

Poikittaisten levyjen 3. paikallinenmuoto eri 
vaihe [Hz] 52 98 

Poikittaisten levyjen 1. paikallinenmuoto 
sama vaihe [Hz] 52 98 

1/5 kammion paikalliset levykentät eri 
vaihe [Hz] 87 144 

1/5 kammion paikalliset levykentät sama 
vaihe [Hz] 93 142 

 

Taulukosta huomataan, että ominaistaajuudet ovat pienentyneet. Tämän perusteella on 

tärkeää huomioida ominaistaajuusanalyyseissä öljyn vaikutus. Varsinkin paikallisiin 

levykenttien värähtelyihin öljyllä on vaikutusta. Toisaalta kohdan 7.2.3 taulukosta 6 

voidaan päätellä, että globaaleihin ominaistaajuuksiin öljyllä on pienempi vaikutus. 

7.3 Jännitysanalyysien tulokset jäykistetystä laserhitsatusta altaasta 

Tässä osiossa käydään läpi jännitysanalyysit kohdan G altaasta, mikä on jäykistetty 

versio laserhitsatusta altaasta. Kuvasta 28 nähdään reunaehdot jännitysanalyyseille. 
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Pystysuuntainen taivutus 

 

Sivuttaissuuntainen taivutus 

 

Vääntö 

 

Pakkosiirtymä kombinaatio 

Kuva 28. Reunaehdot jännitysanalyyseihin. 

Ensimmäisenä on pystysuuntainen taivutus, mikä on toteutettu kuvan 28 mukaisilla 

pakkosiirtymä reunaehdoilla. Pakkosiirtymien suuruus on jokaisessa pisteessä 0,5 mm. 

Pakkosiirtymien paikat ovat rakenteen päistä ylös sekä keskeltä alas. Tällöin 

maksimitaipuman suuruudeksi tulee 1 mm ja sen paikka on keskellä. Näin saadaan 

tietoon keskikohdan maksimijännitykset myös kennorakenteissa ja hitsausliitoksissa, 

jotka ovat kiinnostavimmat kohdat. Laskentatuloksien mallinnuskuvat ovat liitteissä 

4(1) – 4(5). 

Tarkastellaan pystysuuntaisen pakkosiirtymän jännitysanalyysien maksimeita. 

Huomataan, että suurin arvo on ulkolevyllä pakkosiirtymän kohdalla. Tämän suuruus, 

on noin 150 MPa. Toisaalta tämä on odotettavissakin, koska taipuman suurin arvo on 

myös kyseisellä kohdalla. Pohjakennot ovat ottaneet osan jännityksestä vastaan ja niitä 
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pitkin ne ovat johtuneet ulommalle ja sisemmälle pohjalevylle sekä välilevyihin. 

Pohjalevylle maksimijännitykseksi on tullut noin 100 MPa ja pohjakennoille 141 MPa. 

Välilevyille ei ole tullut näin suuria jännityksiä, näiden maksimiarvo on vain 46 MPa ja 

tämä sijaitsee vahvikelaipan nurkassa.  

Seuraavaksi on sivuttaissuuntainen taivutus. Jännitykset eivät ole sivuttaissuuntaisella 

pakkosiirtymillä kovin suuria. Maksimijännitys on 140 MPa, mikä on alle myötörajan. 

Näin ollen rakenne kestää nämä kuormitukset. Kuten pystysuuntaisen pakkosiirtymän 

kohdalla, tässäkin maksimit syntyvät suurimman siirtymän kohdalle eli keskelle. 

Liitteistä 5(1) – 5(5) nähdään maksimijännitykset eri kohdista rakennetta sekä 

jännitysten jakaumaa. 

Seuraavaksi tarkastellaan vääntökuormitusta. Liitteestä 6(1) – 6(4) nähdään 

suurimmat jännitykset ja näiden paikat. Pakkosiirtymän reunaehdot on laitettu 

nurkkasolmupisteisiin, jotta vääntökeskittymä saataisiin keskelle rakennetta. Suurimmat 

jännitykset ovat nurkissa, jonne siirtymät on laitettu. Välilevyissä ei ole kovin paljon 

jännitystä. Laipat ovat ottaneet kaiken jännityksen vastaan reunoilla. Suurin jännitys on 

149 MPa. Pohjakennoon on tullut jännityskeskittymä taipumakohtaan, minkä suuruus 

on 86 MPa. Välilevyissä laipan kohdalla maksimijännitys on 66 MPa. Nämä jännitykset 

eivät ole kovin suuria, joten rakenne kestää. 

Seuraavaksi tarkastelemme jännityskombinaatiota, jonka reunaehdot on näytetty 

kuvassa 28. Liitteestä 7(1) – 7(9) nähdään analyysin jännitysten maksimit ja niiden 

jakautuminen. Huomataan, että reunaehdot ovat muuten samat kuin edellä olevassa 

vääntökuormituksessa. Tosin tähän on lisätty poikittainen- ja pystytaivutus komponentit 

keskelle. Jokaisella komponentilla arvona on 0,5 mm nuolen osoittamaan suuntaan.  

Koko altaan maksimijännitys on ulommassa pohjalevyssä ja sen suuruus on 187 MPa. 

Tämän suuruus johtuu pakkosiirtymäkomponentista, mikä on kiinnityslaipan nurkassa. 

Pohjakennoissa oleva jännitys tulee myös siirtymäkomponentin takia. Pohjakennojen 

maksimijännitys on 141 MPa. Jännityskombinaation mukaisilla siirtymäkomponenteilla 

saatu jännitys on myös levittäytynyt välilevyille. Välilevyn ytimen jännityksen 

suuruudeksi on saatu 112 MPa. Tämä sijaitsee hitsaussauman kohdalla. Putkitustulojen 

kaulustuslevyille on myös tullut jännitystä, joiden suurin arvo on 133 MPa. Jännitysten 
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maksimi on noussut korkeimmalle jännityskombinaation reunaehdoilla. Maksimikohdat 

ovat taas siirtymäkomponenttien kohdalla, jolloin oikea maksimijännitys on 141 MPa. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän työn päätarkoituksena oli tutkia ohutlevyistä tehtyjen kennorakenteiden ja 

lasertyöstön vaikutuksia keveään rakentamiseen. Lasertyöstöstä erityisesti oli esillä 

laserhitsaus ja sen vaikutukset keveään rakentamiseen sekä kennorakentamisen 

tutkimuksen kohteena oli erityisesti hattuprofiiliytimellä oleva kenno. Apuna käytettiin 

DFMA-prosessia, mikä on hyvä tapa tehdä tuotekehitystä. Tämän prosessin avulla 

kerrattiin erilaisia työvaiheita ja niiden vaikutuksia. Työssä käytiin läpi myös FEM-

ohjelmiston vaikutuksia suunnittelun apuvälineenä. Lopuksi käytännön projektina oli 

Wärtsilän moottoriin lohkoon kiinnitettävän öljyaltaan uudelleen suunnittelu, mikä 

toteutettiin kennorakenteilla ja liittämismenetelmänä oli laserhitsaus. 

Työn alussa kerrottiin yleistä asiaa DFMA-prosessista, josta voidaan todeta että DFMA-

prosessia voidaan soveltaa keveään rakentamiseen. Prosessiin liittyy useita työvaiheita, 

jossa suunnitellaan rakenteen kokonaisuus ja siihen liittyvät valmistuksen työvaiheet 

sekä kustannustarkastelut. Toisaalta kokoonpanon ja valmistuksen kannalta suunnittelu 

on hyvä tapa tehdä myös laadukkaita, keveitä ja erilaisiin tarkoituksiin tarkoitettuja 

tuotteita. Tämä sen takia, koska siinä on tarkoituksena minimoida osien määrä ja 

yksinkertaistaa rakenne mahdollisimman pitkälle. Näin ollen sen avulla saadaan tehtyä 

nopea sekä tuotantoystävällinen prosessi. Tuotteen kustannusten aleneminen on yksi 

parhaista puolista DFMA-prosessille. Kustannuksia saadaan alennettua juuri rakenteen 

yksinkertaistamisen avulla ja materiaalien tarkkojen valintojen kautta. 

Nykyisin suunnittelun apuvälineenä käytetään paljon erilaisia ohjelmistoja, joilla 

voidaan suunnitella rakenne nopeasti sekä laskea rakenteen ominaisuuksia. Työssä 

tarkoituksena oli myös tutkia FEM-ohjelmiston käytettävyyttä suunnittelussa ja 

varsinkin sen käytettävyyttä tämän työn liittyviin laskentoihin. Tämän työn FEM-

ohjelmistona käytettiin Abaqus-ohjelmaa. Huomattiin, että Abaquksesta oli suurta apua 

suunnittelussa, koska voitiin edetä vaihe kerrallaan ja laskea vaihe vaiheelta 

parannusten vaikutuksia, varsinkin Wärtsilän öljyaltaan kohdalla.  Tämän jälkeen 

saatiin tietoa, että onko rakenteita tarpeen vahvistaa lisää tai keksiä parempaa ratkaisua. 

Ensin täytyi laskea ominaistaajuudet, jotta tiedettiin värähtelyjen kriittiset kohdat 

rakenteesta. Tämän jälkeen oli tarpeen laskea jännitysanalyysit jäykistetystä rakenteesta, 

jotta tiedetään rakenteen jännityskentät tietynlaisilla reunaehdoilla. 
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Abaquksen haittapuolena on sen hieman huono elementtiverkotusosio. Tämän takia 

rakennetta täytyi yksinkertaistaa, jotta saatiin parempia tuloksia. Rakennetta pyrittiin 

tietenkin yksinkertaistamaan tavalla, jolla saadaan konservatiivisempia tuloksia. Eli 

ollaan varman puolella. Esimerkiksi moniulotteiset kaarevat pinnat sekä pyöristykset 

ovat hankalia verkotettavia. Tähän on hyvänä esimerkkinä juuri poikittaistenlevyjen 

ytimet, joilla on moniulotteisia kaarevia pintoja. Toisaalta Abaqus on myös helppo 

FEM-ohjelma vasta-alkajalle ja tällä voidaan silti tehdä myös monimutkaisempia 

laskelmia rakenteista. 

Tämän työn yksi päätutkimusaiheista oli laserhitsaus. Laserhitsauksella saavutetaan 

paljon etuja varsinkin kennorakenteiden kohdalla, mutta sillä on myös haittapuolia. 

Laserhitsauksella voidaan tehdä päällekkäisliitoksia ohutlevyille, jolloin sillä 

saavutetaan suuri hyöty kennolevyjen rakentamisessa. Tämä sen takia, koska yhdellä 

palolla voidaan liittää useita levyjä yhteen tiukasti, tarkasti ja nopeasti. Laserhitsauksen 

sauman laatu on myös tasaista, jolloin jälkityöstön tarvetta ei monesti ole. Sauman 

lujuusominaisuudet ovat myös monesti lähellä perusaineen lujuutta. Toisaalta 

laserhitsauksen suurimpana miinuksena voidaan pitää sen hitsattavien 

materiaalipaksuuksien rajoituksia, jolloin se ei sovellu kovin paksuille materiaaleille. 

Maksimipaksuus on noin 20 mm. Laserhitsauksen kalliit laitekustannukset, ovat myös 

haittapuolena. Toisaalta myös railotoleranssit tietynlaisilla liitostyypeillä aiheuttavat 

ongelmia. 

Laserhitsauksen tutkimuksissa todettiin, että RAEX 400 kestää paremmin staattista 

vetoa kuin DC01:n, mutta RAEX 400:lla täytyy ottaa huomioon dynaamisessa 

kuormituksessa liitoksen muotovirheiden vaikutukset. Ultralujilla teräksillä 

muotovirheen vaikutukset ovat isommat eli kriittinen särökoko on pienempi. 

Kennorakenteiden kohdalla RAEX 400:lla täytyy olla kaksi liitosta, kun DC01:llä riittää 

yksi liitos.  

Kennorakenteen optimoinnin kohdalla tarkastelun kohteena olivat laserhitsattu 

kennolevyrakenne sekä laserhitsattu yksittäinen osakennorakenne. Osakennorakenteelle 

tehtiin tarkastelut kahdella materiaalilla, RAEX 400:lla ja DC01:llä. RAEX 400 on 

ultralujateräs, jolla on paljon isompi myötö- ja murtoraja kuin DC 01:llä. Abaquksen 

avulla tehtiin kennolevyrakenteelle kokeita ominaisvärähtelytaajuuksista ja selvitettiin 
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kennonmittojen vaikutuksia tähän. Todettiin, että kennorakenteenytimien korkeuden ja 

kulman kasvaessa ominaistaajuudet nousevat. Tämä johtuu neliömomentin kasvusta, 

jolloin rakenteessa viedään massaa kauemmaksi neutraaliakselilta. 

Osakennorakenteen lommahduskokeet tehtiin levyn paksuuksilla 0,5 mm ja 2 mm. 

Käytännön kokeet tehtiin 2 mm paksuille kennonlevyille. Lommahduskokeissa 

huomattiin, että matalampi kennoydin kestää pystysuuntaista kuormitusta paremmin 

kuin korkea kennoydin. Huomattiin myös, että jossain vaiheessa tulee korkeuden raja, 

jolloin kennoydin menettää stabilisuuden. Esimerkiksi Abaquksella tehtiin kokeet 15 

mm ja 30 mm korkeille kennoytimille levyn paksuuden ollessa 0,5 mm. Todettiin, että 

varsinkin RAEX 400:n kohdalla 30 mm kennoydin on menettänyt stabilisuuden 

pystysuuntaiselle kuormitukselle ja on näin herkempi lommahtamaan. Tämä johtuu 

ytimen materiaalin paksuuden ja ytimen korkeuden suhteen (hoikkuusluku) 

muutoksesta, jolloin sitä voidaan verrata esimerkiksi pitkään sauvaan. Kulman 

vaikutuksella on myös iso vaikutus lommahduskokeessa, koska mitä enemmän kennon 

hattu on voimien tulosuuntaan kohti, sitä enemmän se kestää kuormitusta. Abaquksen 

tuloksissa oli heittoa 2 mm levyn paksuuksilla käytännön kokeisiin verrattuna. Tästä 

johtuen jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta virheiden syy saadaan selville. 

Työssä käytännön teollisuusprojektina oli uudelleensuunnitella Wärtsilän moottoriin 

kiinnitettävä öljyallas. Kuten tämän kappaleen alussa todettiin, allas tehtiin käyttäen 

kennorakenteita ja laserhitsausta. Öljyaltaan pääsuunnittelijana toimi HT Laser Oy, joka 

suunnitteli alkuperäisen uuden laserhitsatun öljyaltaan ja kehitti sitä eteenpäin FEM-

laskelmien pohjalta. FEM-laskelmat tehtiin Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin 

alaisuudessa. Päätavoitteena oli keventää ja jäykentää öljyallasta, jossa onnistuttiin 

hyvin. Painoa saatiin pois reilu kolmasosa nykyiseen öljyaltaaseen verrattuna ja alin 

ominaistaajuus yli 100 Hz. Tämä johtuu siitä, että paikalliset levykentät saatiin 

pienemmiksi, jolloin värähtelyjen ominaistaajuudet kasvoivat. Toisaalta myös levyjen 

paksuntamisella ominaistaajuudet nousivat. 

Tässä tutkimuksessa tulee hyvin esille kennorakenteiden etu yhdistettynä oikeanlaiseen 

muotoiluun ja lasertekniikkaan. Esimerkiksi kennolevyjen etuina nähtiin suurentuneet 

ominaisvärähtelytaajuudet verrattuna paksuun levyyn. Huomataan myös, että mitä 

ohuempia ovat kennolevyrakenteen päällys- ja pohjalevyt, sitä enemmän täytyy tukia 
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olla levyissä. Eli kennojen määrää täytyy lisätä ohuemmille levyille. Lasertekniikan etu 

tähän projektiin tulee myös esille tässä.  

Jännityksellisesti kennorakenne voi olla hieman huonompi kuin paksu levy, mutta tässä 

tapauksessa jännitykset eivät olleet ongelmana. Öljyaltaan jännitysanalyysit kuitenkin 

tehtiin varmuuden vuoksi. Analyysit suoritettiin pakkosiirtyminä, joista huomattiin että 

öljyallas kestää 1 mm maksimipakkosiirtymän. Toisaalta tässä analyysissa ollaan 

konservatiivisella puolella, koska Wärtsilältä saadun tiedon mukaan öljyallas ei pääse 

siirtymään näin paljoa vaan maksimisiirtymäksi on mitattu noin 0,3 mm.
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LIITE 1(1) Osakennon lommahdusanalyysin voima-siirtymäkuvaaja t=0,5 mm, 

materiaalina DC01. 

 

Kuva 29. Osakennon lommahdusanalyysi DC01 materiaalin paksuudella 0,5 mm. 

 



 

LIITE 1(2) Osakennon lommahdusanalyysin voima-siirtymäkuvaaja t=0,5 mm, 

materiaalina RAEX 400. 

 

 

Kuva 30. Osakennon lommahdusanalyysi RAEX 400 materiaalin paksuudella 0,5 mm. 

  



 

LIITE 1(3) Osakennon lommahdusanalyysin voima-siirtymäkuvaaja t=2 mm, 

materiaalina RAEX 400. 

 

 

 

Kuva 31. Osakennon lommahdusanalyysi RAEX 400 materiaalin paksuudella 2 mm. 

  



 

LIITE 1(4) Osakennon lommahdusanalyysin voima-siirtymäkuvaaja t=2 mm, 

materiaalina DC01. 

 

 

Kuva 32. Osakennon lommahdusanalyysi RAEX 400 materiaalin paksuudella 2 mm. 



 

LIITE 2(1) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

Kuva 33. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, 1.väännön globaalimuoto. 

  



 

LIITE 2(2) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

 

Kuva 34. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, 1. poikittaisen taivutuksen globaalimuoto. 

  



 

LIITE 2(3) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

 

Kuva 35. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, pystysuuntaisen taivutuksen 

globaalimuoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2(4) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

Kuva 36. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, 1.poikittaisen levyn 1.paikallinen 

ominaismuoto, eri vaihe. 

  



 

LIITE 2(5) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

Kuva 37. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, 2.poikittaisen levyn 1.paikallinen 

ominaismuoto, sama vaihe. 

  



 

LIITE 2(6) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

Kuva 38. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, 1.kammion sisemmän pohjalevyn 

pullahdus. 

 

  



 

LIITE 2(7) Öljyaltaiden ominaismuotoja ilmassa öljyn kanssa (Taulukko 6). 

 

Kuva 39. Uusi öljyallas ilmassa öljyn kanssa, 3.kammion sisemmän pohjalevyn 

pullahdus. 

 

 

  



 

LIITE 3(1) Öljyaltaiden tuloksia moottorissa kiinnitettynä, öljyn kanssa (Taulukko 7). 

 

 

Kuva 40. Uusi öljyallas moottorissa kiinnitettynä öljyn kanssa, 1.poikittaisen levyn 

1.paikallinenmuoto, eri vaihe. 

 

  



 

LIITE 3(2) Öljyaltaiden tuloksia moottorissa kiinnitettynä, öljyn kanssa (Taulukko 7). 

 

 

Kuva 41. Uusi öljyallas moottorissa kiinnitettynä öljyn kanssa, 2.poikittaisen levyn 

1.paikallinenmuoto, sama vaihe. 

 

 

  



 

LIITE 3(3) Öljyaltaiden tuloksia moottorissa kiinnitettynä, öljyn kanssa (Taulukko 7). 

 

 

Kuva 42. Uusi öljyallas moottorissa kiinnitettynä öljyn kanssa, 1.kammion sisemmän 

pohjalevyn pullahdus. 

 

 

  



 

LIITE 3(4) Öljyaltaiden tuloksia moottorissa kiinnitettynä, öljyn kanssa (Taulukko 7). 

 

 

Kuva 43. Uusi öljyallas moottorissa kiinnitettynä öljyn kanssa, 3.kammion sisemmän 

pohjalevyn pullahdus. 

  



 

LIITE 3(5) Öljyaltaiden tuloksia moottorissa kiinnitettynä, öljyn kanssa (Taulukko 7). 

 

 

 

Kuva 44. Uusi öljyallas moottorissa kiinnitettynä öljyn kanssa, keinuminen 

kiinnityspisteiden ympäri globaalimuoto. 

  



 

LIITE 3(6) Öljyaltaiden tuloksia moottorissa kiinnitettynä, öljyn kanssa (Taulukko 7). 

 

 

 

Kuva 45. Uusi öljyallas moottorissa kiinnitettynä öljyn kanssa, vääntö kiinnityspisteiden 

ympäri globaalimuoto. 

  



 

LIITE 4(1) Pystysuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 46. Koko altaan pystysuuntaisen taivutuksen jännityksen maksimi. (150 MPa). 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4(2) Pystysuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 47. Koko altaan pystysuuntaisen taivutuksen maksimijännityksen paikka 

ulkolevyllä. (150 MPa). 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4(3) Pystysuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 48. Pohjalevyn maksimijännitys ja sen paikka. (100 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4(4) Pystysuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 49. Pohjakennojen maksimijännitys ja sen paikka. (141 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4(5) Pystysuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 50. Välilevyjen maksimijännitys ja sen paikka. (46 MPa). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5(1) Sivuttaissuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 51. Jännityksen maksimipohjakennoissa. (140 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5(2) Sivuttaissuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 52. Jännityksen maksimi ja jännityksen jakauma välilevyihin. (140 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5(3) Sivuttaissuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 53. Jännityksen maksimi välilevyissä. (140 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5(4) Sivuttaissuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 54. Pohjakennojen maksimijännitys. (140 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5(5) Sivuttaissuuntaisen taivutuksen jännitykset. 

 

Kuva 55.  Välilevyjen kennoytimien maksimijännitys. (126 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 6(1) Vääntökuormituksen jännitykset. 

 

Kuva 56. Vääntökuormituksen aiheuttama maksimijännitys öljyaltaassa. (149 MPa). 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 6(2) Vääntökuormituksen jännitykset. 

 

Kuva 57. Päätylevyn maksimijännitys. (144 MPa). 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 6(3) Vääntökuormituksen jännitykset. 

 

Kuva 58. Maksimijännitys pohjakennoytimillä. (86 MPa). 

 

 

 

 



 

LIITE 6(4) Vääntökuormituksen jännitykset. 

 

Kuva 59. Maksimijännitys välilevyjen jäykistelaipoissa. (66 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(1) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 60. Öljyaltaan maksimijännitys. (187 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(2) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 61. Maksimijännityksen paikka päällyslevyn nurkassa. (187 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(3) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 62. Maksimijännitys pohjakennoissa. (141 MPa). 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(4) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 63. Maksimijännityksen sijainti pohjakennoissa hitsaussaumojen kohdalla. (141 

MPa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(5) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 64. Jännitysjakauma pohjalevyssä ja sen maksimi. (141 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(6) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 65. Maksimijännitys päällyslevyssä. (172 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(7) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 66. Välilevyjen ytimien maksimijännitys. (112 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(8) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 67. Välilevyjen jännitysjakauma sekä niiden maksimijännitys. (140 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 7(9) Siirtymäkombinaation aiheuttamat jännitykset. 

 

Kuva 68. Välilevyjen kaulustusosan maksimijännityksen sijainti. (133 MPa). 

 

 

 


