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TL Solution Oy on teollisiin käyttötarkoituksiin induktiokuumennusjärjestelmiä suunnit-

televa ja valmistava yritys. Diplomityön tarkoitus oli luoda ohjeistus induktiokuumen-

nusjärjestelmien suunnittelusta TL Solution Oy:lle. Tämä koettiin tarpeelliseksi, koska 

ilmiönä induktiokuumennus on laaja ja kaikkia suunnittelussa huomioon otettavia asioita 

ei ole dokumentoitu tai niiden vaikutusta järjestelmän suunnitteluun ei ole täysin tiedos-

tettu.  

Teollisesta induktiokuumennuksesta löytyy suomenkielisiä teoksia varsin rajallisesti. 

Myöskään englanninkielisissä teoksissa ei induktiokuumennusta ole usein käsitelty tietyn 

toiminnallisuuden täyttävän laitteiston rakentamisen näkökulmasta. Lisäksi haluttiin tut-

kia voiko asiakaskontaktia nopeuttaa erilaisten apuvälineiden avulla. Tästä esimerkkinä 

työhön valikoitui Excel-pohjaisen laskurin tekeminen, jonka avulla voidaan alustavasti 

laskea induktiogeneraattorin lämmitystehon tarve sekä induktiokelan induktanssilaskuri 

kelan ja generaattorin yhteensopivuuden varmistamiseksi.  

Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena keräämällä riittävän kattava teoriapohja, johon 

ohjeistus pohjautuu. Tehty teho- ja induktanssilaskuri on toimiva ja parempi kuin netissä 

olevat vastaavat laskurit, mutta toiminnaltaan rajallinen. Laskuri on kuitenkin konseptina 

erittäin toimiva ja nopea tapa saada alustavaa tietoa järjestelmän toteuttamiskelpoisuu-

desta lämmitystehon ja kelan yhteensopivuuden näkökulmasta. 
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ABSTRACT 

Induction heating systems general design principles 
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University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2022 

Supervisor at the university: Toni Liedes 

 

TL Solution Oy is a company which designs and manufactures induction heating systems 

meant to be used for industrial applications. One purpose of this master’s thesis was to 

make a manual for TL Solution Oy about design principles of these type of systems. Rea-

soning for this type of topic was that induction heating as a heating method is a very vast 

topic and to give a unified text which goes through all of these things that need to be taken 

into account when designing induction heating systems might prove useful. Another rea-

son for choosing this topic was that there weren’t any comprehensive books about induc-

tion heating written in Finnish and even the English ones don’t go through what the whole 

process of building an induction heating system from the first customer contact to a proper 

functional system entails. There was also a need to research if the useability of an induc-

tion heating for a certain task could be assessed quickly to quicken the start of the manu-

facturing process of the induction system. This was done with an Excel based calculator 

which allowed quickly to calculate an approximation of total induction heating power 

needed to heat a product and to verify compatibility of an induction generator and induc-

tion coil. 

General design principles and recommendations given in the instructions and the imple-

mentation of the calculator were made possible by gathering large enough theory base 

about induction heating from various books, scientific journals, and articles. As for the 

results of the thesis it can be said that the calculator made is indeed fast and a good way 

for getting quick idea about compatibility of induction heating and its useability but has 

some problems with accuracy caused by the complexity of the induction heating and heat-

ing as a phenomenon. 

Keywords: Electromagnetic induction, sensors, design principles, design methods 



   

 

ALKUSANAT 
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järjestelmien suunnittelusta. Lisäksi löydetyn teorian avulla selvitettiin, että voidaanko 

asiakaskontaktiprosessia nopeuttaa laiterakennusprosessin alkuvaiheessa. Työssä esitetty 

induktiokuumennuksen teoria toimii myös yleisellä tasolla olevana teoriapohjana induk-

tiokuumennuksesta kiinnostuneille lukijoille. Toivon, että työssä kirjoitettava ohjeistus 

antaisi hyvän perusrungon, jota voidaan soveltaa induktiokuumennusjärjestelmiä suunni-

teltaessa ja rakennettaessa.  

Haluan esittää kiitokset TL Solution Oy:lle mahdollisuudesta tehdä tämä diplomityö 

heille sekä työpaikalla yhteyshenkilönä toimineelle Erno Langille, jolta sai tarvittaessa 

ohjeistusta ja jonka kanssa pystyi keskustelemaan työn etenemisestä ja mielenkiintoisista 

esiin tulleista asioista. Lisäksi haluan kiittää palautteen annosta ja työni tarkastamisesta 

Oulun yliopiston lehtoria Toni Liedestä. 
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1 JOHDANTO 

Induktiokuumennus on toimintaperiaatteiltaan hyvin tunnettu ja teollisuudessa laajasti 

käytössä oleva menetelmä pääasiassa metallisten kappaleiden lämmittämiseen. Induk-

tiokuumennuksen toimintaperiaatteista ja käyttökohteista on saatavilla laajasti aihepiiriä 

käsittelevää kirjallisuutta. Näistä teoksista esimerkkinä on työssä useasti viitatut Stanley 

Zinnin ja S. L. Semiatinin 1988 kirjoittama Elements of Induction Heating: Design, Cont-

rol and Applications sekä Valery Rudnevin ja kumppaneiden vuonna 2002 julkaistu 

Handbook of Induction Heating. Myös induktiokuumentimia valmistavia ja valmiita lai-

teratkaisuja myyviä yrityksiä on markkinoilla useita kuten CEIA ja Ambrell Corporation. 

Kuitenkaan suoraa selvitystä siitä mitkä ovat induktiokuumennusjärjestelmän rakennuk-

sen vaiheet ideasta valmiiksi useita eri osa-alueita yhdistäväksi laitteistoksi ei ole kerrottu 

kirjoissa tai aihepiiriä käsittelevissä artikkeleissa. 

Työn tavoite on tarjota ohjeistus TL Solution Oy:lle teolliseen käyttötarkoitukseen tar-

koitetun induktiokuumennusjärjestelmien rakentamisesta. Lisäksi työssä halutaan luoda 

laaja teoriapohja induktiokuumennuksen toimintaperiaatteista, käyttökohteista ja laitteis-

toon tarvittavista komponenteista. Viimeisenä halutaan selvittää, että voidaanko kehittää 

induktiojärjestelmän laitevalintaa helpottava laskuri, jota voitaisiin käyttää alustavaa 

suunnittelua nopeuttavana apuvälineenä. Työn tutkimuskysymys, johon ohjeistus vastaa 

on seuraavien esimerkkien mukainen: Voiko induktiokuumennusjärjestelmien rakenta-

mista varten antaa yleisen ja yhtenäisen ohjeistuksen, jota voidaan soveltaa usean hyvin 

erityyppisen ja eri kokoluokan induktiokuumennusjärjestelmien rakentamisessa? Miten 

uuden laitteen kehitysprojekti viedään ideasta asiakkaalle toimitettavaksi laitteeksi? 

Mitkä ovat induktiokuumennusjärjestelmälle ominaisia erityispiirteitä, jotka tulisi huo-

mioida järjestelmän suunnittelussa? 

Työ suoritetaan kirjallisuuskatsauksena ja luodun teoriapohjan avulla laaditaan suunnit-

teluohjeistus. Kun ohjeistusta ei kirjoiteta tietyn laitteiston rakentamisesta, täytyy sen olla 

luonteeltaan yleiskäyttöinen. Tästä seuraa, että laaditun ohjeistuksen hyvyyttä arvioita-

essa tulee kiinnittää huomiota sen kattavuuteen ja voidaanko sitä soveltaa yleisenä ohje-

runkona kehitysprojekteissa usealle, käyttötarkoitukseltaan hyvin erityyppisille ja erilai-

sen kokoluokan omaaville induktiokuumennusjärjestelmille. 
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2 INDUKTIOKUUMENNUS 

Tämän kappaleen tarkoitus on tutustuttaa lukija induktiokuumennukseen sen teorian 

avulla. Kappaleessa kerrotaan induktiokuumennuksesta lämmitysmenetelmänä ja käy-

dään läpi, miten käsiteltäviin kappaleisiin saadaan siirrettyä lämpöenergiaa induktion 

avulla. Lisäksi kerrotaan induktiokuumennuksen eduista ja haasteista sekä käydään läpi 

käyttökohteita, joissa induktiokuumennusta sovelletaan. 

2.1 Induktiokuumennuksen toimintaperiaatteet 

Kun päätavoite on suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeita vastaavia induktiokuumen-

nusjärjestelmiä, tulee induktioon liittyvät fysikaaliset ilmiöt ja niiden vaikutukset laite-

suunnitteluun tuntea hyvin. Tässä kappaleessa käydään läpi yleistä teoriaa induktiokuu-

mennuksesta sekä esitetään tärkeimmät yksinkertaistetut laskukaavat, joiden avulla tarjo-

taan kattava kuva induktiokuumennuksen tärkeimmistä ilmiöistä ja niiden toimintaperi-

aatteista. Muodostetun teorian pohjalta myöhemmin laadittavaa ohjeistusta pystytään jär-

kevästi perustelemaan luotuun teoriapohjaan nojautuen. Ohjeistuksen teko on tärkeää, 

jotta vältytään tilanteelta, jossa yritetään toteuttaa laitetta, joka ei sovellu käyttökohteen 

kuumennukseen induktion avulla tai tilannetta, jossa laitetta aletaan suunnittelemaan vää-

rillä komponenttivalinnoilla tai mitoituksilla johtuen puutteellisesta tietämyksestä induk-

tiokuumennukseen liittyen. 

Teollisessa käytössä induktiokuumennus on lämmitettävän kappaleen sähköisiä-, mag-

neettisia-, lämmönjohtumista ja metallurgisia ominaisuuksia hyödyntävä lämmitysmene-

telmä (Rudnev ym. 2002, s. 99). Menetelmä keksittiin vuonna 1831, kun Michael Faraday 

huomasi, että kun kaksi johdinta oli lähekkäin, niin toisessa johtimessa kulkeva vaihto-

virta indusoi jännitteen viereiseen johtimeen (Zinn ym. 1988, s. 3). Tästä kesti vielä noin 

1900-luvun alkuun ennen kuin induktiota alettiin hyödyntämään lämmitysmenetelmänä 

(Rudnev ym. 2002, s. 2). Myöhemmin saksalainen fyysikko Heinrich Lenz muotoili lain, 

jonka mukaan johtimeen indusoitunut jännite synnyttää sähkövirran, joka on suunnaltaan 

sellainen, että sen luoma magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän 

muutosta (Rudnev ym. 2002, s. 1). 

Induktiokuumennuksessa kelassa kulkevan vaihtovirran luoman magneettikentän voi-

makkuus on suoraan verrannollinen kelan läpi kulkevan virran suuruuteen (Zinn ym. 
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1988, s. 10–11). Magneettikentän voimakkuus heikkenee etäisyyden kasvaessa. Luodun 

magneettikentän muutostaajuus on sama virran taajuuden kanssa (Rudnev ym. 2002, s. 

99). 

Induktion avulla lämmitetään sähköisesti johtavia materiaaleja (Zinn ym. 1988, s. 1). 

Yleensä nämä materiaalit ovat erilaisia metalleja. Laajasti käytössä oleva lämmitysmene-

telmä teollisuudessa, jolla on lukuisia käyttökohteita kuten metallin pintakäsitteleminen, 

metallien sulattaminen tai kuumentaminen jatkokäsittelyä varten. Lämmön muodostumi-

nen induktiossa perustuu siihen, että indusoituneen virran kulkiessa kappaleessa osa siitä 

muuttuu lämpöenergiaksi kappaleen resistanssin vaikutuksesta. Tästä seuraten, sähkön-

johtavuuden kasvaessa liian suureksi prosessin kokonaishyötysuhde heikkenee, kun pie-

nempi osuus kappaleeseen indusoituneesta virrasta muuttuu lämpöenergiaksi. Liian suu-

ren sähkönjohtavuuden vaikutus voidaan nähdä tiettyjen materiaalien kuten kuparin ja 

alumiinin lämmittämisen hankaluudessa induktion avulla. Induktiokuumennuksessa kap-

paleen lämmittävä vaikutus johtuu pyörrevirroista sekä hystereesihäviöistä (Zinn ym. 

1988, s. 2–9). 

2.1.1 Pyörrevirrat ja pintavaikutus 

Pyörrevirrat ovat induktiokuumennuksessa merkittävin kappaletta lämmittävä ilmiö. 

Pyörrevirrat muodostuvat kappaleen pinnalle vaihtovirran synnyttämän magneettikentän 

avulla. Osa tästä kappaleeseen indusoidusta virrasta muuttuu kappaleen sisäiseksi lämpö-

energiaksi resistanssin vaikutuksesta. Muodostuneiden pyörrevirtojen suunta on kappa-

leessa vastakkainen kelassa kulkevan virran suuntaan nähden (Rudnev ym. 2002, s. 99). 

Pyörrevirtojen voimakkuus on suuremmillaan kappaleen pinnalla ja heikkenee syvem-

mälle mentäessä. Tämä perustuu siihen, että magneettikentän voimakkuus pienenee ho-

mogeenisessa kappaleessa eksponentiaalisesti pinnasta syvemmälle mentäessä (Rudnev 

ym. 2002, s. 107). Magneettikentän pienentyessä pienenee myös syntyvän virran voimak-

kuus. Tätä virran eksponentiaalista pienentymistä syvemmälle pinnasta mentäessä kutsu-

taan ”pintavaikutukseksi” (Zinn ym. 1988, s. 15). pintavaikutuksen ajatellaan olevan suu-

rempi, kun virta kulkee mahdollisimman pinnalla (Rudnev ym. 2002, s. 145). Pintavai-

kutus on vaihtovirrasta aiheutuva ominaisuus (Rudnev ym. 2002, s. 108). Pintavaikutuk-

sen takia suurimman osan virrasta kulkiessa kappaleen pintakerroksissa myös lämpöhä-

viöt induktiolämmityksessä syntyvät ensiksi kappaleiden pintakerroksiin. Pintavaikutuk-

sen merkitystä voidaan havainnollistaa eri materiaaleille ”läpäisysyvyyden” avulla. Seu-

raava yhtälö (1) kuvaa Pintavaikutuksen merkitystä virran kululle: 
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𝑑 = √
𝜌

𝜋∙𝜇0∙𝜇𝑟∙𝑓
 ≈ 503 ∙ √

𝜌

𝜇𝑟∙𝑓
,                           (1)     

missä 𝑑 on läpäisysyvyys [m], 

ρ on materiaalin sähköinen resistiivisyys [Ω ∙ m], 

𝜇0 on tyhjiön permeabiliteetti 𝜇0 = 4 ∙  𝜋 ∙  10−7 [H/m], 

𝜇𝑟 on materiaalin suhteellinen permeabiliteetti ja 

f on vaihtovirran taajuus [Hz], mukaillen (Pollefliet, 2018, s. 15.11). 

 

Läpäisysyvyys d on pintavaikutuksesta syntyvä ominaisuus, jolla tarkoitetaan sitä sy-

vyyttä, jossa kappaleen pinnalta syvemmälle mentäessä indusoituneiden sähkövirtojen 

suuruus on tippunut 
1

𝑒
 eli noin 37 % kokoiseksi pinnassa kulkevista virroista (Zinn ym. 

1988, s. 15). Edellisessä lauseessa esitetty vakio e kuvaa Neperin lukua. Teho tällöin on 

pudonnut noin 14 % pinnalla vaikuttavasta kokonaistehosta 
1

𝑒2 mukaisesti, jolloin pinnan 

ja läpäisysyvyyden väliin jää 86 % kappaleeseen tulevasta tehosta (Rudnev ym. 2002, s. 

109). Tämä on syvyys, jonka väliin suurin lämmitysvaikutus syntyy induktiokuumennuk-

sen alussa. Läpäisysyvyyteen vaikuttamalla voidaankin siten optimoida lämmitystä halu-

tulla tavalla. 

Resistiivisyyden arvo yhtälössä (1) muuttuu lämpötilan mukaan (Zinn ym. 1988, s. 86). 

Yleisesti metallien resistiivisyys kasvaa lämpötilan noustessa (Rudnev ym. 2002, s. 112), 

joka tarkoittaa, että läpäisysyvyys kasvaa induktiolla kappaletta lämmittäessä lämpötilan 

noustessa. Tämän kasvaminen on entistä suurempaa, jos voidaan käyttää taajuutta, jolla 

läpäisysyvyys on jo entuudestaan kohtuullisen suuri. Läpäisysyvyys voikin kasvaa 15 

kertaa suuremmaksi lämmityssyklin aikana alkuperäisestä (Rudnev ym. 2002, s. 116). 

Tällöin saavutetaan lämmittävä vaikutus syvemmältä kappaleen pinnasta nähden. Toi-

saalta tästä taipumuksesta voi myös olla haittaa joissain tapauksissa, jonka takia lä-

päisysyvyyden muutoksen vaikutus tuleekin ottaa huomioon induktiokuumennussykliä 

kappaleelle suunniteltaessa. Tällainen haitallinen tilanne olisi esimerkiksi silloin, kun lä-

päisysyvyys on suurempi kuin lämmitettävän kappaleen paksuus tai halkaisija. Kyseistä 

kappaletta kutsuttaisiin tällöin induktion näkökulmasta ”sähkömagneettisesti ohueksi 

kappaleeksi” (Rudnev ym. 2002, s. 116). Rudnev ym. (2002, s. 116) mukaan haitalliseksi 

tällaisesta tilanteesta tekee sen, että induktiokuumennuksen näkökulmasta sähkömag-

neettisesti ohuissa kappaleissa tapahtuu virran kumoutumista käytetystä induktiokelatyy-

pistä riippuen, jolloin Joule-vaikutuksesta syntyvät lämpöhäviöt jäävät pieneksi. Rudnev 
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ym. (2002, s. 116) mukaan kappaleen paksuuden tai halkaisijan ollessa kuusi kertaa virran 

läpäisysyvyyttä suurempi, voidaan sen ajatella olevan ”sähkömagneettisesti paksu kap-

pale”. Kuitenkin läpäisysyvyyden 𝑑 kasvaessa lämmityssyklin aikana materiaalin suh-

teellisen permeabiliteetin muuttuessa voi sähkömagneettisesti paksu kappale muuttua 

ohueksi kappaleeksi, jolloin lämmityksen hyötysuhde laskee (Rudnev ym. 2002, s. 116). 

Myös taajuus vaikuttaa läpäisysyvyyteen. Taajuuden ollessa korkea läpäisysyvyys piene-

nee, jolloin suurempi osa syntyneestä virrasta on lähempänä pintaa ja päinvastoin (Rud-

nev ym. 2002, s. 110).  Yleisenä pääsääntönä taajuuden valinnalle (Pollefliet, 2018, s. 

15.12) käytetään, että pintavaikutuksen läpäisysyvyys d olisi alle 1 / 8 kappaleen halkai-

sijasta. 

Ei magneettisille aineille kuten alumiinille käytetään kaavassa (1) permeabiliteetin arvoa 

𝜇 = 1 (Rudnev ym. 2002, s. 112), jolloin yhtälö on vain riippuvainen materiaalin resistii-

visyydestä ρ ja käytetystä taajuudesta. Magneettisia metalleja lämmitettäessä Curie-pis-

teen alapuolella niiden permeabiliteetti saa ykkösestä eroavia arvoja, jolloin lä-

päisysyvyys on pienempi. Curie-pisteen yläpuolella materiaalin magneettisten ominai-

suuksien hävitessä käytetään kaavassa (1) permeabiliteetin arvoa 𝜇 = 1.  

Sähköinen resistiivisyys on lämpötilasta riippuvainen materiaaliominaisuus (Zinn ym. 

1988, s. 16). Lisäksi magneettinen permeabiliteetti toiselta nimeltään suhteellinen per-

meabiliteetti on jokaiselle materiaalille ominainen magneettisuutta kuvaava suure, joka 

on riippuvainen lämpötilasta ja jonka vaikutus kappaleen magneettisiin ominaisuuksiin 

muuttuu Curie-pisteen yläpuolella (Zinn ym. 1988, s. 16). Suhteellinen permeabiliteetti 

on myös lämpötilan lisäksi riippuvainen magneettikentän voimakkuudesta ja taajuudesta 

(Rudnev ym. 2002, s. 178). Curie-pisteen alapuolella ulkoisen magneettikentän ollessa 

riittävän vahva läpäisysyvyys kasvaa suhteellisen permeabiliteetin laskiessa kappaleen 

magneettisesti saturoituessa (Zinn ym. 1988, s. 16). Näiden neljän ominaisuuden takia 

pintavaikutuksen syvyys voi vaihdella ei magneettisille materiaaleille 2–3 kertaa lasken-

nallista aluetta syvemmälle ja magneettisille materiaaleille jopa 20 kertaa laskennallista 

syvyyttä syvemmälle (Zinn ym. 1988, s. 16). Pintavaikutuksesta johtuva virran epätasai-

nen jakautuminen kappaleessa johtaa lämpötilagradienttien syntyyn sekä vaihtelevaan 

sähköiseen resistiivisyyteen ja suhteelliseen permeabiliteettiin kappaleen sisällä näiden 

ollessa riippuvaisia lämpötilasta (Rudnev ym. 2002, s. 112). Induktiokuumennukseen liit-

tyvässä suuntaa antavassa laskennassa voidaan kuitenkin olettaa virran pienenevän eks-

ponentiaalisesti syvemmälle mentäessä (Rudnev ym. 2002, s. 114).  
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Pyörrevirtojen synnyttämät tehohäviöt pohjautuvat Joulen ensimmäiseen lakiin, jonka 

mukaan johtimen eli induktiokuumennuksen tapauksessa kappaleen läpi kulkeva virta 

synnyttää lämpöenergiaa materiaalin resistanssin vaikutuksesta yhtälön (2) mukaisesti: 

𝑃 = 𝐼2 ∙ 𝑅,  (2) 

missä 𝑃 on teho [J/s], 

I on virta [A] ja 

   R on resistanssi [Ω], mukaillen (Zinn ym. 1988, s. 10). 

 

Pyörrevirtaukset lämmittävät kappaletta vain vaihtovirralla, sillä tasavirralla sähkövirran 

suunnan muuttumattomuudesta johtuvaa magneettikentän polaarisuuden muutosta ei ta-

pahdu, jolloin jännitettä ei indusoidu lämmitettävään kappaleeseen Faradayn induktiolain 

mukaisesti. (Zinn ym. 1988, s. 10–11) 

2.1.2 Hystereesihäviöt 

Zinn ym. (1988, s. 9) mukaan hystereesihäviöt ovat toinen induktiossa kappaletta läm-

mittävistä pääperiaatteista. Hystereesihäviöt vaikuttavat vain magneettisia ominaisuuksia 

omaavissa kappaleissa eli materiaaleissa, joiden suhteellinen permeabiliteetti 𝜇𝑟 on suu-

rempi kuin tyhjiön permeabiliteetti. Käytännössä tämä tarkoittaa ferromagneettisia ai-

neita kuten esimerkiksi hiiliterästä. Sen toiminta perustuu kappaleen magneettisten dipo-

lien kääntymistä vastustavan sisäisen kitkan synnyttämään lämpöenergiaan. Hystereesi-

häviöiden vaikutus loppuu Curie-pisteessä, eli lämpötilassa, jossa materiaali menettää 

magneettiset ominaisuutensa. Curie-pisteen lämpötila on materiaalista riippuva materiaa-

liominaisuus. Hystereesihäviöiden osuus syntyneestä lämpöenergiasta induktiokuumen-

nuksessa sylinterimäisille magneettisille materiaaleille Curie-pisteen alapuolella on noin 

10 % kokonaislämpöenergiasta (Zinn ym. 1988, s. 180) ja sen yläpuolella 0 %. Pyörre-

virtoihin verrattuna hystereesihäviöt ovat vähemmän merkittävä lämpöä aikaansaava il-

miö induktiokuumennuksessa. 
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2.2 Induktiokuumennuksen käyttökohteet 

Induktiokuumennuksen käyttöalue lämmitysmenetelmänä on laaja-alainen. Rudnevin 

(2002, s. 12) mukaan induktiokuumennuksen käyttökohteet teollisuudessa voidaan kar-

keasti jakaa viiteen eri osa-alueeseen: lämpökäsittelymenetelmät, metallien lämmitys 

työstämistä varten, metallien sulattaminen, hitsaus ja erikoislämmityssovellukset. 

Lämpökäsittelymenetelmiin kuuluu esimerkiksi metallin pinnan kovuuden muokkaus 

karkaisun avulla, metallin päästäminen, metallin hehkutus, normalisointi ja sintraus (Rud-

nev ym. 2002, s. 5). Pinnan karkaisu induktion avulla lisää metallin väsymisen kestoa, 

kulumisenkestoa ja materiaalin lujuusominaisuuksia (Zinn ym. 1988, s. 6). Stén & Co Oy 

Ab verkkolehti (s. 7, 2015) viitaten (Kivivuori ja Härkönen 2009) mukaan induk-

tiokarkaisussa kappaleen pintaa kuumennetaan keskisuurella tai korkealla taajuusalu-

eella, jonka jälkeen kuumennettu pinta jäähdytetään nopeasti vedellä ja sen jälkeen pääs-

tetään.  Metallin päästämisellä puolestaan parannetaan metallien muokattavuutta ja mur-

tumisen kesto ominaisuuksia (Zinn ym. 1988, s. 6). Päästäminen tehdään usein teräksen 

karkaisun jälkeen ja sen avulla voidaan poistaa karkaisusta seuraavaa metallin haurautta, 

pienentää sisäisiä jännityksiä, parantaa muokattavuutta, lisätä sitkeyttä sekä parantaa 

myötölujuutta (Rudnev ym. 2002, s. 73). Hehkutuksen avulla puolestaan metallista saa-

daan pehmeämpää ja helpommin muokattavaa mikä on hyödyllistä teräksen, alumiinin ja 

muiden metallien jatkotyöstöä varten (Zinn ym. 1988, s. 6). Rudnevin (2002, s. 73) mu-

kaan metallin normalisointi tehdään usein karkaisua ennen ja sitä käytetäänkin usein val-

mistelevana menetelmänä seuraavaa työstövaihetta varten. Myös Stén & Co Oy Ab:n si-

vuilta löytyvän lämmitysmenetelmiin liittyvän ohjelehden mukaan (2015, s. 1–7) viitaten 

(Kivivuori ja Härkönen 2009) normalisointia käytetään ennen induktiokarkaisua kuin 

myös eri lämpökäsittelymenetelmien jälkeen tasaamaan lämpökäsittelyssä muuttunutta 

kiderakennetta, parantamaan lastuttavuutta ja iskusitkeyttä. Viimeisenä lämpökäsittely-

menetelmänä mainittakoon sintraus, jossa Rudnevin (2002, s. 75) mukaan jauhomainen 

metalli lämmitetään kiinteäksi kappaleeksi sulamispisteen alapuolella. Induktion avulla 

toteutettu sintraus luo yhtenäisemmän rakenteen verrattuna valamiseen tai taontaan (Rud-

nev ym. 2002, s. 75). 

Metallien lämmitys induktion avulla eli massan kuumentaminen jatkotyöstöä varten voi 

sisältää Zinn ym. (1988, s. 6) mukaan lämmityksen taontaa tai ekstruusiota varten ja Rud-
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nevin (2002, s. 76) mukaan lämmityksen tyssäystä eli metallin lyhentämistä ja kuuma-

valssausta varten. Yleensä näissä sovelluksissa lämmityksessä käytettävät taajuudet ovat 

alhaisia 0,2–30 kHz välillä ja induktiogeneraattorin tuottama lämmitysteho erittäin suuri. 

Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman tasainen lämpötila koko lämmitettävän kappa-

leen poikkileikkauksessa. (Rudnev ym. 2002, s. 76) Tyypillisimpiä induktiolla lämmitet-

täviä kappalegeometrioita näissä sovelluksissa ovat erilaiset sauvat, tangot, pelletit, palkit 

levyt, putket, kaapelit ja laatat (Rudnev ym. 2002, s. 77–83). 

Teollisuudessa induktion avulla tehtävä metallin sulattaminen tapahtuu erillisissä sula-

tusuuneissa tai senkoissa (Zinn ym. 1988, s. 6). Sulatusuunit ovat Rudnevin (2002, s. 94) 

mukaan kanavatyyppisiä, jossa induktiokela on kiedottu erillisen magneettisen sydämen 

ympärille (ensiöpuoli). Kela indusoi virran viereisessä kanavassa olevaan metalliin (toi-

siopuoli), josta sula metalli virtaa lämpöeristettyyn säiliöön. IAS GmbH nettilähteen mu-

kaan tämän tyyppisiä uuneja käytetään alhaisen sulamislämpötilan omaavien metallien 

tai seosten kuten kuparin sulattamisessa ja niiden etuna on alhainen energian kulutus. 

Tyypillisesti näitä käytetään jatkuva-aikaisessa prosessissa, jossa suuret tuotantomäärät 

ovat tärkeitä (Rudnev ym. 2002, s. 94). Toinen induktiosulatusmenetelmä tapahtuu sen-

koissa tai padoissa, joiden ympärillä on solenoidikela. Solenoidikela lämmittää sähköä 

johtavaa pataa, josta lämpö siirtyy johtumalla padan sisällä olevaan metalliin. Tämän 

tyyppisessä sulatusmenetelmässä kelaa suojataan liialliselta lämpenemiseltä vesikierron 

ja lämpöeristeiden avulla. Etuina tälle sulatusmenetelmälle on kyky sulattaa korkeamman 

sulamispisteen omaavia metalleja, helppo lämpötilan säädeltävyys ja alhainen hankinta-

kustannus. (Rudnev ym. 2002, s. 95–96) 

Neljäs kappaleen alussa listattu pääkäyttösovellus induktiolle on metallien hitsaus. Induk-

tion avulla tapahtuva hitsaus on yleensä jatkuva prosessi, jota käytetään esimerkiksi put-

kien tekemiseen levyistä. Siinä putkeksi taivutettu levy kulkee solenoidikelan lävitse. 

Saumakohtien reunojen lämmettyä ne painetaan yhteen linjastossa olevien rullien avulla 

muodostaen tiiviin sauman, jonka jälkeen saumakohta hehkutetaan. (Rudnev ym. 2002, 

s. 96) 

Induktion avulla tapahtuvia erikoislämmityssovelluksia on Rudnevin (2002, s. 86–92) 

mukaan kappaleiden liittäminen toisiinsa, pehmeäjuottaminen, kovajuottaminen, ahdis-

tussovitteiden tekeminen, kappaleiden välisten liimapintojen rikkominen, ja autoteolli-
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suudessa liimapintojen kovettaminen metallilevyjen toisiinsa liittämistä varten. Elintar-

viketeollisuudessa ruoan lämmittimet ja ruokapakkausten alumiinisinettien sulkeminen 

hyödyntävät induktiokuumennusta (Zinn ym. 1988, s. 291). Myös puolijohdekomponent-

tien valmistus elektroniikkateollisuudessa (Zinn ym. 1988, s. 292–293), puuteollisuuden, 

paperiteollisuuden ja lääketeollisuuden erikoiskäyttökohteet kuten lääkepakkausten sul-

keminen alumiinifoliokannen avulla hyödyntävät induktiokuumennusta. 

2.3 Induktiokuumennuksen edut 

Induktiokuumennuksen eduksi voidaan katsoa sen päästöttömyys muihin kuten kaasulla 

tai öljyllä toimiviin lämmitysmenetelmiin verrattuna. Induktiolla lämmittäminen ei vaadi 

väliainetta. Lämpö siirtyy kappaleen sisällä suoraan johtumalla. Induktiokuumennus ei 

vaadi fyysistä kosketusta kappaleen ja lämmittimen välillä. Myös itse lämmitys voidaan 

aloittaa ja lopettaa nopeasti. Nopeasti lopetettava lämmitys mahdollistaa, että sähköä ei 

tarvitse turhaan käyttää enempää, kun on tarve toisin kuin kaasulla lämmitettävissä läm-

mitysuuneissa, joissa lämpötilaa tulee pitää yllä jatkuva-aikaisesti. Myös rapautumisesta 

aiheutuvaa materiaalihäviöitä tapahtuu vähän induktiota käytettäessä. Lämmityssyklit 

ovat nopeita ja induktiolämmitys mahdollistaakin tehokkaan ja nopean tuotannon. (Zinn 

ym. 1988, s. 7) 

Induktiokuumennuksen avulla lämmitys voidaan kohdistaa tarkasti haluttuun kohtaan 

(Zinn ym. 1988, s. 281). Ohjauksen muuttaminen halutulla tavalla on myös helppoa ja 

yhtä laitteistoa voi käyttää useiden kappaleiden lämmitykseen (Zinn ym. 1988, s. 281). 

Kuumennuksen toistettavuus on myös hyvä induktiokuumennuksella (Zinn ym. 1988, s. 

281). Soveltuvassa käyttökohteessa induktiokuumennusprosessin kokonaishyötysuhde 

eli kappaleeseen siirtyneen lämpöenergian määrä verrattuna induktiokuumennuslaitteis-

ton kuluttamaan kokonaistehoon on hyvä vaihtoehtoisiin lämmitysmenetelmiin verrat-

tuna. Induktio on myös toimintavarmuudeltaan hyvä lämmitysmenetelmä ja laitteiston 

huollettavuus on hyvä (Rudnev ym. 2002, s. 11)  

2.4 Induktiokuumennuksen haasteet ja rajoitteet 

Induktiokuumennuslaitteet joudutaan usein suunnittelemaan käyttötarkoituskohtaisesti ja 

yksi laite ei välttämättä sovellu moneen käyttötarkoitukseen. Induktiokuumennusproses-
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sin mallintaminen on hankalaa, sillä kokonaisuus muodostuu useasta lämmityssyklin ai-

kana muuttuvasta parametrista. Lämmityksen haluttuun lopputulokseen eli loppulämpö-

tilan ja lämmitettävän alueen hallintaan huomioitavia tekijöitä on muun muassa kappa-

leen geometrian vaikutus, ei-tasainen lämpötilan muodostuminen työkappaleeseen, ma-

teriaaliriippuvainen lämmönjohtavuus sekä materiaalin sähköisten- ja metallurgisten 

ominaisuuksien riippuvuus lämpötilasta (Zinn ym. 1988, s. 2). Tämän takia noin pari-

kymmentä vuotta sitten ei kyetty tarkasti mallintamaan monimutkaisia geometrioita ja 

induktiokuumennuksen käyttäytymistä pystyttiinkin kuvaamaan vain yksinkertaisille 

geometrioille kuten ympyräputkille, lattaraudoille ja levyille (Zinn ym. 1988, s. 2). In-

duktiokuumennuksen tarkka mallintaminen kuten virran jakautuminen kappaleen poikki-

pinta-alalle on hankala laskea tarkasti käsin (Zinn ym. 1988, s. 15). Nykyään on saatavilla 

useita eri mallinnusohjelmia, joiden avulla voidaan mallintaa monimutkaisempien kap-

paleiden käyttäytymistä induktiolla lämmitettäessä. Tämä katsotaan haitaksi, sillä induk-

tiokuumennusprosessin tarkka approksimointi vaatii kyseisten kalliiden mallinnusohjel-

mien käyttöä. 

2.5 Induktiokuumennusjärjestelmän komponentit 

Induktiokuumennusjärjestelmän vaatimat vähimmäiskomponentit ovat induktiogeneraat-

tori ja induktiokela. Käytännössä usein induktiokuumennusjärjestelmä on tätä laajempi 

kokonaisuus, koska järjestelmältä halutaan enemmän toiminnallisuutta. Induktiokuumen-

nusjärjestelmään kuuluvia ominaisuuksia on esimerkiksi kyky liikutella kappaletta järjes-

telmässä kelan suhteen halutulla tavalla tai itse järjestelmää lämmitettävän kappaleen suh-

teen. Muita ominaisuuksia ovat erilaiset turvajärjestelmät, jotka tekevät järjestelmän 

käyttämisestä turvallista operaattorille, jäähdytysjärjestelmä kelan liiallisen kuumenemi-

sen estämiseksi ja veden epäpuhtauksien suodatusjärjestelmä. Induktiokuumennusjärjes-

telmä voi myös sisältää erillisen sammutusjärjestelmän lämpimien kappaleiden aiheutta-

man tulipaloriskin takia. Lisäksi induktiokuumennusjärjestelmässä tulee olla antureita 

prosessin seuraamista varten kuten lämpötilan, kappaleen ja kelan aseman seuraamiseen. 

Järjestelmän toiminta tulee olla säädeltävissä ja ohjattavissa esimerkiksi erillisen käyttö-

liittymän avulla, joka toteuttaa operaattorin antamia käskyjä erillisen järjestelmää ohjaa-

van ohjauslogiikan avulla. Rakennettavien järjestelmien laajuuden, käyttötarkoitusten ja 

haluttujen ominaisuuksien välillä voi olla suuria eroja. Haluttujen toiminnallisuuksien 

mahdollistavien komponenttien määrä on suuri. Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi 
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tärkeimmät induktiokuumennusjärjestelmän pääkomponentit ja niiden tehtävät pääpiir-

teittäin. 

2.5.1 Induktiogeneraattori 

Induktiokuumennuksessa käytettävän teholähteen ts. induktiogeneraattorin tehtävä on 

syöttää induktiokelalle vaihtovirtaa, jonka seurauksena syntyy kelaa ympäröivä magneet-

tikenttä. Syntynyt muuttuva magneettikenttä indusoi pyörrevirtoja kappaleeseen saaden 

kappaleen lämpiämään. Säädeltävät parametrit induktiogeneraattorissa ovat taajuus ja 

maksimaalisen tehon määrä (Zinn ym. 1988, s. 47). Induktiogeneraattori koostuu vastuk-

sista, keloista, kondensaattoreista, muuntajista ja puolijohdekomponenteista.  Yksinker-

taistettuna induktiogeneraattori vastaanottaa ulkoisesta verkosta tulevaa monivaiheista 

vaihtovirtaa, jonka jälkeen tämä vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi tasasuuntaajan 

avulla. Tasavirta muutetaan tämän jälkeen takaisin sopivan taajuiseksi yksivaiheiseksi 

vaihtovirraksi vaihtosuuntaajan eli invertterin avulla. Tämän jälkeen generaattoreissa on 

kokonaisuus, joka säätää invertteriltä tulevan virran sopivan suuruiseksi, jota kutsutaan 

värähtelypiirin säädöksi, ts. ”load matching”. Ohjausjärjestelmä säätelee näiden kompo-

nenttien toimintaa vertaamalla generaattorista kelalle lähtevän virran ominaisuuksia oh-

jaussignaalin mukaiseen arvoon ja korjaa arvoa muokkaamalla tasasuuntaajan paramet-

rejä ja invertteriltä lähtevää taajuutta. Useimmat nykyaikaiset induktiogeneraattorit ovat 

tyypiltään vasteeseen reagoivia ”load resonant”. Tämä tarkoittaa, että generaattorin ja 

kelan muodostamassa värähtelypiirissä resistanssi ja induktanssi on kelan määräämä omi-

naisuus. (Rudnev ym. 2002, s. 627–636) Kuvassa 1 on esitelty induktiogeneraattorin to-

pologia rakenteen havainnollistamiseksi. 

  

Kuva 1. Yksinkertainen induktiogeneraattorin topologia (mukaillen Rudnev ym. 2002). 
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Tyypiltään aikaisimmat induktiogeneraattorit olivat elektroniputkien avulla toimivia, 

jotka vaativat yli 10 000 V toimintajännitteen ja niiden käyttöikä oli lyhyt sen ollessa vain 

2000–4000 tuntia. Myös hyötysuhde oli huono ja noin 50–60 % välillä. Nykyään virran 

taajuuden muuttaminen tapahtuu invertterissä transistorien avulla, jossa muunnoksen 

hyötysuhde on 83–95 % luokkaa ja myös käytettävät jännitteet alhaisempia. Induktiokuu-

mennuksessa transistorin täytyy pystyä estämään suuri jännite, kestää suurta virtaa ja 

kyetä vaihtamaan tilaansa erittäin nopeasti edestakaisin. Induktiogeneraattoreissa käyte-

tyt transistorit voivat olla tyypiltään MOSFET-transistoreja tai IGBT-transistoreja. 

IGBT-transistori on MOSFET-transistorin ja bipolaaritransistorin avulla muodostettu ko-

konaisuus, jossa yhdistyy MOSFET-transistorin kyky nopeaan tilan vaihtoon ja bipolaa-

ritransistorin kyky kestää suuria virtoja ja jännitteitä. (Rudnev ym. 2002, s. 632–635) 

Induktiogeneraattorin tärkeimmät ominaisuudet ovat ilmoitettu teho ja taajuusalue. Te-

holähteeltä vaadittavaan taajuuteen vaikuttaa lämmitettävän kappaleen resistiivisyys, 

suhteellinen permeabiliteetti, työkappaleen poikkileikkauksen koko sekä pintavaikutuk-

sen haluttu vaikutussyvyys. Yleisesti ottaen matalammalla taajuusalueella toimivat in-

duktiogeneraattorit ovat halvempia kuin korkeampaan taajuuteen pystyvät ja siksi käyt-

tötarkoitus olisi hyvä huomioida, jotta voidaan valita mahdollisimman kustannustehokas 

generaattori. Korkeampitaajuisia generaattoreja käytetään pintakäsittelyyn tarkoitetuissa 

induktiokuumennussovellutuksissa. (Zinn ym. 1988, s. 47–49) Laaja generaattorin taa-

juusalue mahdollistaa erilaisten kelageometrioiden ja eri kokoisten kelojen käytön (Am-

brell Corporation, s. 12). Tämä selittyy sillä, että sarjaan kytketyssä topologiassa väräh-

telypiirin induktanssialue on suuri taajuusalueen ollessa laaja kaavan (6) mukaisesti, mikä 

mahdollistaa usean eri kokoluokan kelojen käytön. 

Induktiogeneraattorissa hyötysuhdetta alentaa induktiokelan ja kappaleen kytkeytymi-

sestä ”coupling” aiheutuvat häviöt, joka vaikuttaa siihen kuinka paljon generaattorin ke-

laan tuomasta tehosta siirtyy lämmitettävään kappaleeseen. Muita häviöitä lisääviä teki-

jöitä ovat kappaleen resistiivisyydestä, suhteellisesta permeabiliteetista, kelageometriasta 

sekä kelan ja kappaleen välisestä etäisyydestä aiheutuvat häviöt (Zinn ym. 1988, s. 49). 

Näistä huomioitavaa on etäisyyden vaikutus, jonka avulla induktiolämmityksen tehok-

kuutta voidaan helposti parantaa. Häviöitä aiheuttaa myös se, että osa generaattorin tuot-

tamasta tehosta muuttuu kelamateriaalin resistanssin vaikutuksesta hukkalämmöksi (Zinn 

ym. 1988, s. 49). Tätä voidaan pienentää käyttämällä hyvin johtavaa kelamateriaalia, ku-
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ten kuparia, jolloin Joulen lain mukaiset lämpöhäviöt ovat pieniä sekä pitämällä kela riit-

tävän alhaisessa lämpötilassa kelan sisäisen jäähdytysvesikierron avulla, jolloin materi-

aalin resistiivisyys ei kasva. Myös generaattorin sisällä tapahtuu virran kulkeutumisessa 

syntyviä häviöitä. Huono impedanssin säätö generaattorin värähtelypiirin ja käytetyn ke-

lan välillä pienentää generaattorista saatua tehoa.  Generaattorin sisällä tapahtuu myös 

häviöitä generaattorille tulevan virran taajuuden muuttamisesta korkeampaan taajuuteen. 

Teholähteissä ilmoitetut hyötysuhteet voivat silti olla 90–95 % suuruisia, mutta tämä ei 

kuvaa koko prosessin hyötysuhdetta vaan pelkästään generaattoriin tulleen tehon ja ke-

lalle lähtevän tehon välistä suhdetta. (Zinn ym. 1988, s. 49)  

2.5.2 Induktiokela 

Kappaleen lämmitystä tarkasteltaessa voidaan puhua ekvivalentista resistanssista Req ja 

sähköisestä hyötysuhteesta η. Ekvivalenttisella resistanssilla tarkoitetaan kappaleen resis-

tanssin kuvitteellista arvoa, joka sarjaan kytkettynä induktiokelan kanssa synnyttäisi yhtä 

paljon lämpöenergiaa kuin indusoituvat pyörrevirrat lämmitettävässä kappaleessa. Sen 

arvo on riippuvainen geometriasta, jonka takia sen tarkka arviointi on hankalaa kaikille 

kappaleille, joiden geometria ei ole yksinkertainen. Sähköinen hyötysuhde η puolestaan 

kuvaa kuinka suuri osuus induktiokelan läpi siirtyneestä energiasta on siirtynyt itse kap-

paleen lämmitykseen. Tätä voidaan kuvata seuraavan yhtälön (3) mukaisesti: 

η = 
𝑅𝑒𝑞

𝑅𝑐+𝑅𝑒𝑞
,  (3) 

missä η on sähköinen hyötysuhde, 

𝑅𝑒𝑞 on lämmitettävän kappaleen ekvivalentti resistanssi [Ω] ja 

𝑅𝑐 on induktiokelan rakennusmateriaalin resistanssi [Ω]. (Zinn ym. 1988, 

s. 16–21) 

 

Yhtälö (3) kertoo, että kelan resistanssin ollessa pieni kappaleeseen siirtyneen sähköener-

gian määrä ja hyötysuhde on tällöin parempi. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, jonka mu-

kaan induktiokela tulisi rakentaa materiaalista, jonka resistiivisyys on pieni ts. sähkön-

johtavuus hyvä eli esimerkiksi kuparista. (Zinn ym. 1988, s. 18) Induktiossa käytettävä 

induktiokela on kupariputkesta muotoiltu rakenne, joka siirtää energiaa teholähteestä kap-

paleeseen luomalla muuttuvan magneettikentän, joka indusoi pyörrevirtoja lämmitettä-
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vään kappaleeseen. Kappaleeseen syntyvän virran määrä on suoraan verrannollinen mag-

neettikentän voimakkuuteen.  Induktiokela määrittää omalta osaltaan, kuinka tehokkaasti 

kappale lämpiää. (Ambrell Corporation s. 4) 

Induktiokelat eivät ole hyötysuhteeltaan täydellisiä. (Zinn ym. 1988, s. 25) mukaan ke-

lassa tapahtuva tehohäviö riippuu käytetystä taajuudesta, kelan tyypistä, kelan raken-

teesta, kelan koosta sekä ilmaraon suuruudesta kelan ja kappaleen välillä. Kelan tehohä-

viö voidaan laskea Joulen ensimmäisen lain yhtälön (2) mukaisen kaavan avulla. Kelan 

hyötysuhteella ”coil efficiency” tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa induktiogeneraattorilta 

kelaan tuodusta energiasta siirtyy lämmitettävään kappaleeseen (Ambrell Corporation, s. 

11). Induktiokelan hyötysuhde oikein suunniteltuna voi olla 90 % luokkaa (Zinn ym. 

1988, s. 27).  

 

Kuva 2. Havainnollistava kuva induktiokelatyypeistä (Curtis, 1950 s. 71). 

 

Tyypiltään induktiokeloja on yli 20 erilaista. Yllä olevassa kuvassa 2 on esitetty eri kela-

tyyppejä. Hyötysuhteeltaan paras ja eniten käytetyin induktiokela on useakierroksinen 

solenoidikela ”multi-turn helical coil” (Ambrell Corporation s. 6). Solenoidikelaan muo-

dostuva magneettikenttä on suurempi kelan sisäpuolella ja pienempi ulkopuolella (Zinn 

ym. 1988, s. 10). Tällä kelatyypillä pystytään lämmittämään pyöreitä kappaleita hyvin 

yhdenmukaisesti. Toinen tärkeä kelatyyppi on yksikierroksinen kela ”single-turn coil”, 

joka muistuttaa solenoidikelaa, mutta nimensä mukaisesti koostuu vain yhdestä kierrok-

sesta kupariputkea. Tätä kelaa voidaan käyttää kapean kohdan tarkasti lämmittämiseen 

tai vaihtoehtoisesti koko kappaleen lämmittämiseen, mikäli kappaletta liikutetaan kelan 

lävitse. Kun tuotantoajat ovat tärkeitä ja lämmitettävät kappaleet pieniä voidaan käyttää 

useapaikkaisia keloja ”multi-position helical coil”, joiden avulla samassa ajassa voidaan 

lämmittää useampi kappale kerrallaan. Muita hyödyllisiä kelatyyppejä ovat tasomaiset 
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kelat ”pancake coil”, kun täytyy lämmittää tasomaisen kappaleen yhtä pintaa ja kanava-

kelat ”channel coil”, kun tarvitsee lämmittää kappaletta, joka liikkuu kelan suhteen ja 

jonka pinta ei välttämättä ole tasainen. Sisäisiä keloja ”internal coil” käytetään, kun ha-

lutaan lämmittää reikiä tai koloja ympäröiviä seiniä kappaleen sisäpuolella. Perhoskelo-

jen ”butterfly coils” avulla puolestaan voidaan lämmittää esimerkiksi akseleiden päitä. 

(Ambrell Corporation, s. 6–9) Sisältä ulospäin lämmittävillä keloilla on kaikista kelatyy-

peistä huonoin hyötysuhde (Zinn ym. 1988, s. 188).  

Induktiokelaan voidaan liittää erilaisia rakenteita lämmityksen helpottamiseksi. Lämmi-

tettäessä pieniä eri muotoisia kappaleita, jotka vaatisivat uuden kelan kiinnitystä, voidaan 

hyödyntää kuparisia kelaan kiinnitettäviä inserttejä, joiden keskellä on kappaleen muo-

toinen kolo. Näiden avulla voidaan lämmittää yhdellä kelatyypillä useita erimuotoisia 

kappaleita ja vaihtaa inserttiä nopeasti lämmitettävän kappaleen profiilin mukaan. (Rud-

nev ym. 2002, s. 262) 

Kela täytyy olla oikein muotoiltu ja asemoitu. Kelan huono kytkeytyminen kappaleen 

suhteen heikentää induktiokuumennuksen hyötysuhdetta magneettikentän voimakkuuden 

pienentyessä kappaleen ollessa kauempana kelasta. Parituksen ollessa huono, etäisyys ke-

lan ja lämmitettävän kappaleen välillä on liian suuri. Huonontunut lämmityksen hyöty-

suhde perustuu siihen, että pienempi osuus kelan synnyttämän magneettikentän magneet-

tivuon kenttäviivoista läpäisee kappaleen, johtaen Faradayn induktiolain perusteella pie-

nempään indusoituneeseen sähkövirtaan ja täten alhaisempaan hyötysuhteeseen. Myös 

kelasta lämpösäteilynä karanneesta lämpöenergiasta pienempi osuus siirtyy lämmitettä-

vään kappaleeseen etäisyyden ollessa suurempi. (Zinn ym. 1988, s. 88) Parituksen ollessa 

hyvä virta kohdistuu pienemmälle alueelle sekä syvemmälle, jolloin Joule häviöt ovat 

suurempia. Puolestaan parituksen ollessa huono raon ollessa iso, virta syntyy laajemmalle 

alueelle, mutta ei yletä yhtä syvälle, jolloin syntyneet Joule häviöt ovat pienempiä ja kap-

pale lämpenee hitaammin. (Rudnev ym. 2002, s. 121) 

2.5.3 Jäähdytysjärjestelmä 

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä induktiokuumennusjärjestelmässä on sitoa systeemin kom-

ponenteissa syntynyttä hukkalämpöä itseensä jäähdyttäen järjestelmän komponentteja 

kuten kelaa ja generaattoria. Hukkalämpöä systeemissä syntyy yhtälössä (2) esitettyjen 

Joule-häivöiden takia virran kulkiessa johtimen eli induktiokelan läpi (Zinn ym. 1988, s. 

77). Menetetyn potentiaalisen lämmitystehon määrä on suurempi mitä lämpimämmäksi 
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kelamateriaalin lämpötila nousee resistanssin kasvaessa lämpötilan mukana. Tämän takia 

induktiokelaa tulee jäähdyttää jäähdytysjärjestelmän avulla. 

Jäähdytysjärjestelmässä jäähdytyksen väliaineena käytetään vettä. (Mehdizadeh, 2015, s. 

252) Mukaan hyvän tavan mukaista on noudattaa sääntöä, jossa kelasta lämpöä sitoneen 

pois virtaavan veden lämpötila ei ylitä 35 °C lämpötilaa. Näin tiedetään, että kela pysyy 

riittävän viileänä, jolloin kelassa tapahtuvat lämpöhäviöt ovat pieniä resistiivisyyden ol-

lessa matalampi alhaisessa lämpötilassa. Veden jäätymisenkestoa voidaan tarvittaessa pa-

rantaa seostamalla siihen puhdasta etyleeniglykolia (Zinn ym. 1988, s. 79). Suositeltava 

seossuhde vaihtelee alimman lämpötilan mukaan, mutta yleisesti hyvänä suhteena voi-

daan pitää 40 % etyleeniglykolia ja 60 % puhdasta vettä (Zinn ym. 1988, s. 79).  

Zinn (1988, s. 77) mukaan jäähdytysjärjestelmän sopivuutta miettiessä tulisi kiinnittää 

huomiota ainakin seuraavaan kolmeen kohtaan. Ensimmäinen on lämpötila, jonka ala-

puolella systeemin komponenttien tulisi pysyä niiden kestävyyden kannalta. Toinen jääh-

dytysjärjestelmän mitoitukseen vaikuttava tekijä on minkälaisella tilavuusvirralla vettä 

tulisi syöttää, jotta saavutetaan riittävä lämmitysteho. Kolmantena tekijänä on, kuinka 

suuren paineen vaaditun tilavuusvirran tuottaminen vaatii. Induktiogeneraattorien val-

mistajat ilmoittavat käyttöohjeissa paljonko generaattorin läpi täytyy jäähdytysvettä 

tuoda minuutissa ja minkälaisella paineella. Komponenttien lämpötilan kesto ja soveltu-

vuus laitteistoon tulisi varmistaa tarvittaessa valmistajilta ja muidenkin komponenttien 

kuten putkistojen ja liitäntöjen kesto mitoittaa oikein niitä suunniteltaessa. Jäähdytysve-

den ei myöskään tulisi jäähdyttää järjestelmän komponentteja kuten kelaa liian kylmäksi 

sillä tällöin sen pinnalla alkaa kastepisteen alittuessa tiivistymään vettä ympäröivästä il-

masta, mikä helpottaa induktiossa jokseenkin usein tapahtuvien valokaarien syntymistä 

kelan ja kappaleen välillä (Zinn ym. 1988, s. 78). Lisäksi on havaittu, että komponenttien 

pinnoille tiivistyvä kondensaatiovesi ei ole positiivinen tekijä laitteen komponenttien 

käyttöiän kannalta. Veden syötön optimoinnilla voidaan myös välttää ylimääräistä veden 

käyttöä, mikä voi olla tärkeää järjestelmän ja veden kulutuksen ollessa suuria.  

Jäähdytysjärjestelmän komponentteihin kuuluu Zinn ym. (1988, s. 78) mukaan: 

• veden syöttölinja 

• vesitankki 

• pumppu 
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• virtauksensäätöventtiili ja ohjauslaitteisto 

• ylivuoto säiliö 

• epäpuhtauksien suodatus 

• vesikierron putkisto. 

Järjestelmään tarvitaan antureita, joilla voidaan mitata veden lämpötilaa, virtausnopeutta 

sekä vesikierron painetta. Lisäksi järjestelmä tarvitsee suodattimen mahdollisten epäpuh-

tauksien suodattamiseen vesikierrosta. Veden paineistaminen tehdään kompressorin 

avulla jäähdyttimessä. Jäähdytinsysteemejä on ainakin kahdenlaisia. Toisissa vettä ei ak-

tiivisesti lisätä ja viedä pois systeemistä sen lämmetessä vaan lämmintä kelalta tulevaa 

vettä jäädytetään kylmäaineen avulla kylmäkierrossa. Vaihtoehtoisessa jäähdytysjärjes-

telmässä kylmäainekiertoa ei ole ja veden lämpötilaa jäähdytetään ottamalla kiertoon li-

sää kylmää tulovettä tehtaan vesisyötön putkistosta (Zinn ym. 1988, s. 79). Tällaisessa 

systeemissä ulkoisesta lähteestä otetulla veden puhtaudella on enemmän merkitystä, sillä 

epäpuhtaudet saattavat kasautua ajan saatossa putkiston seinämille (Zinn ym. 1988, s. 79) 

pienentäen veteen siirtyneen lämmön määrää, joka voi johtaa järjestelmän ylikuumene-

miseen (Zinn ym. 1988, s. 79). 

Vesikierron jäähdytykseen on myös mahdollista lisätä lämmönvaihdin (Zinn ym. 1988, 

s. 80), jonka kautta kulkiessaan lämpimästä vedestä sitoutuu lämpöenergiaa lämmönvaih-

timen kautta suoraan ilmaan tai toiseen vesikiertoon. Näin saadaan jäähdytettyä ja otettua 

talteen sekä uusiokäytettyä lämmityksessä veteen siirtynyttä lämpöenergiaa. 

2.5.4 Prosessin ohjauksesta vastaavat komponentit 

Induktiolämmityksessä lämmityssykliä voidaan ohjata, joko avoimen silmukan säädöllä 

tai suljetun silmukan säädöllä (Zinn ym. 1988, s. 82). Avoimesti ohjatussa järjestelmässä 

lämmityksen tilaa ei seurata ollenkaan vaan lämmitys tapahtuu vain lämmitysajan perus-

teella. Suljetussa kierrossa puolestaan voidaan lämmitysjärjestelmän parametreja säädellä 

esimerkiksi lämpökameroiden avulla (Zinn ym. 1988, s. 83). Lämpökameroiden toiminta 

perustuu kappaleen infrapuna-aallonpituuden alueella lähettämän lämpösäteilyn mittauk-

seen. Induktiokuumennusjärjestelmissä on myös mahdollista mitata lämpötilaa pyromet-

rien avulla. Antureiden mittaama lämpötiladata välitetään generaattorille, joka johtaa ge-

neraattorin parametrien kuten lämmitystehon muutoksiin, jotta tavoitettu lämpötila saa-

vutetaan. Suljettujen systeemien eräs etu on kyky pitää kappaleet tasaisessa ja tavoitel-

lussa lämpötilassa. 
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2.5.5 Magneettivuon kohdennuksesta vastaavat komponentit 

Magneettivuon vaikutusalue kappaleeseen määräytyy pitkälti parituksen ja kela geomet-

rian pohjalta. Lämmitysalueen geometriaa voidaan muokata halutunlaiseksi erilaisilla 

magneettivuon kohdistimilla ”flux concentrators” ja kilvillä ”shields”. Niiden avulla 

voidaan estää tietyn alueen kuten esimerkiksi ympäröivien komponenttien ei toivottu 

lämpeneminen ja vastaavasti parantaa induktiokuumennuksen tehokkuutta halutulla alu-

eella. (Zinn ym. 1988, s. 241) 

Magneettivuon kohdistimet ovat ferriittisiä (Ambrell corporation, s. 10) ja magneettisia 

materiaaleja kuten esimerkiksi rauta, nikkeli ja koboltti, jotka induktiokelan luomaan 

magneettikenttään asetettuna saavat usean magneettikentän vuon ”kenttäviivan” käänty-

mään ja kulkemaan kohdistimen pinnan suuntaisesti muokaten magneettivuon vaikutus-

aluetta ja suuntaa kohti lämmitettävää kappaletta. (Zinn ym. 1988, s. 241–242) Tätä il-

miötä kutsutaan kolovaikutukseksi ”slot effect” (Rudnev ym. 2002, s. 121–122). Siinä 

kelan ympärille asetettuna magneettivuon kohdistin saa kelassa kulkevan virran kulke-

maan käytännössä kokonaan toisella, kohdistimen avoimella puolella, jolloin kelan ja 

kappaleen välinen kytkeytyminen on mahdollisimman optimaalinen ja kelan hyötysuhde 

paranee. Magneettivuon kohdistin myös kasaa magneettikentän kappaleesta poispäin 

suuntautuvaa magneettivuota ja uudelleen ohjaa sitä kohti kappaletta täten parantaen pro-

sessin hyötysuhdetta entisestään. Niiden avulla voidaan siis kohdistaa magneettivuon vai-

kutusalue pienemmälle alueelle, jolloin kappaleen lämmittämiseksi tarvittava teho piene-

nee lämmitettävän massan ollessa pienempi. (Rudnev ym. 2002, s. 364–365) Huonoja 

magneettivuon kohdistimia ovat aineet, joilla on alhainen permeabiliteetti eli huonot 

magneettiset ominaisuudet kuten kupari ja alumiini.  

Magneettivuon kohdistimet on yleensä kasattu levyistä kerroksittain ja eristetty esimer-

kiksi laminoimalla niitä silikonikerrosten väliin, jotta virran kulkemista kohdistimessa ja 

sitä kautta lämpenemistä niissä tapahtuisi mahdollisimman vähän. (Zinn ym. 1988, s. 

241–243) Magneettivuon kohdistimet ovat sähköä johtavia materiaaleja, ja niissä tapah-

tuu Joulen lain mukaisia häviöitä resistanssin vaikutuksesta, mikä alentaa hyötysuhdetta, 

kun osa magneettivuon kohdistimeen indusoituneesta virrasta muuttuu hukkalämmöksi 

(Rudnev ym. 2002, s. 364). Magneettivuonkohdistimien toimivuus heikkenee lämpötilan 

noustessa permeabiliteetin alenemisen seurauksena. Tämän takia magneettivuon kohdis-

timia täytyy jäähdyttää. Jäähdytys voidaan toteuttaa siten, että viileänä pidetty induk-

tiokela jäähdyttää siihen liitettyä magneettivuon kohdistinta lämmönjohtumisen avulla. 
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Magneettivuon kohdistimen lämpötilan noustessa osa syntyneestä lämpöenergiasta joh-

tuu induktiokelalle, josta se siirtyy induktiokelaa jäähdyttävään vesikiertoon. Jäähdytyk-

sestä huolimatta suurilla magneettivuon tiheyksillä ja ajallisesti isolla käyttöasteella mag-

neettivuon kohdistimen lämpötila voi nousta. (Zinn ym. 1988, s. 244) Lämpötilan nousu 

johtaa kohdistimen toiminnan heikentymiseen tai rikkoutumiseen ja sen toimivuus lop-

puu kokonaan magneettivuon kohdistimen materiaalin saavuttaessa Curie-pisteen lämpö-

tilan, jolloin sen magneettiset ominaisuudet katoavat. 

Kilvillä saadaan suojattua induktiokuumennusjärjestelmän kelaa ympäröiviä rakenteita 

ylimääräiseltä lämpenemiseltä tai kappaleen tiettyä kohtaa esimerkiksi pintakäsittelyn yh-

teydessä, kun halutaan, että muun kohdan mekaaniset ominaisuudet eivät muutu tai estet-

tyä useamman vierekkäisen magneettikentän vaikutus toisiinsa (Zinn ym. 1988, s. 245–

246). Magneettikenttää ei voida estää kuten esimerkiksi radioaktiivista säteilyä lyijyle-

vyillä. Nimestä poiketen ne eivät estäkään magneettivuon kulkua vaan ohjaavat magneet-

tivuon pois ei halutulta alueelta. Tämä edellyttää, että kilven materiaali on permeabili-

teettinsa puolesta magneettinen ja mielellään voimakkaammin magneettinen kuin alue, 

joka sillä pyritään eristämään, jolloin se saa magneettivuon kenttäviivat kääntymään ja 

kulkemaan itsensä suuntaisesti pois ei-halutulta alueelta. (Hathcox, Marsch ym. 2004) 

Kilpien seinämäpaksuus, jotta magneettikenttä saadaan uudelleen ohjattua halutulla ta-

valla, tulisi olla käytetyn materiaalin virran läpäisysyvyys yhtälön (1) mukaisesti kerrot-

tuna neljällä (Zinn ym. 1988, s. 245). Tämä tarkoittaa, että magneettisten ominaisuuksien 

eli korkean suhteellisen permeabiliteetin lisäksi kilvessä käytettävällä materiaalilla tulisi 

olla hyvä sähkönjohtavuus, jolloin vaadittu seinämän paksuus on mahdollisimman pieni 

johtaen materiaalikustannusten vähenemiseen. 
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3 IHMISTEN, KOMPONENTTIEN JA YMPÄRISTÖN 

SUOJAUS 

Induktiokuumennus ei ole lämmitysmenetelmänä riskitön ihmisille, jos siihen liittyviä 

vaaratekijöitä ei oteta huomioon suunnittelussa. Sähkömagneettisen säteilyn lähteenä in-

duktiokuumennuksessa toimii radioaaltotaajuuksilla esiintyvät muuttuvat magneettiken-

tät ja sähkökentät, jotka ovat ihmisille haitallista kentän voimakkuuksien ollessa myö-

hemmin kappaleessa esitettyjä viitearvoja korkeampia. Ihmisille aiheutuvien riskien li-

säksi teollisissa sovelluksissa käytettävät induktiokuumennusjärjestelmät voivat kuormit-

taa käyttöympäristöään. Ympäristölle haitalliset tekijät liittyvät laitteiston käytöstä aiheu-

tuvaan suureen sähkönkulutukseen, mahdollisiin prosessin oheistuotteina syntyviin jät-

teisiin tai kappaleen käsittelystä vapautuviin päästöihin. Induktiokuumennuksessa esiin-

tyvät sähkömagneettiset kentät ja ympäristörasitus asettavat myös vaatimuksia järjestel-

mässä käytettävien sähköisten komponenttien kestolle. Tässä kappaleessa käydään läpi 

tarkemmin näiden tekijöiden vaikutusta ja miten ne otetaan huomioon induktiokuumen-

nusjärjestelmiä suunniteltaessa. 

3.1 Ihmisten suojaus induktiokuumennusta käytettäessä 

Induktiokuumennuksessa esiintyvä magneettikentän värähtely tapahtuu pääasiassa 

60 Hz–50 MHz välisellä taajuusalueella (Curtis 1944, s. 5) käyttösovelluksesta ja vali-

tuista komponenteista riippuen. WHO:n sivuilta löytyvän Q&A osion (2016, nettilähde) 

mukaan muuttuvan magneettikentän aiheuttama sähkömagneettinen säteily vaikuttaa her-

moston ja lihasten toimintaan sekä saattaa aiheuttaa muita biologisia oireita kentän voi-

makkuuden ollessa liian suuri. Lisäksi pyörrevirtojen syntyminen voimakkaassa muuttu-

vassa magneettikentässä aiheuttaa kudosten lämpenemistä ihmisillä.  

Induktiokuumennuksessa esiintyvällä muuttuvalla magneettikentällä on vaikutus ihmi-

siin, joilla on tekoniveliä tai sydämentahdistimia. Metalliset tekonivelet lämpenevät 

muuttuvassa magneettikentässä. Tiikkajan ym. (2013, s. 391) mukaan sydämentahdisti-

men sydänsähkökäyrän mittaus voi häiriintyä muuttuvan magneettikentän ollessa liian 

voimakas johtaen tahdistimen toiminnan häiriintymiseen. Käytännössä ihmiset, joilla on 

kyseisiä laitteita kehossa eivät saa operoida teollisia induktiokuumennusjärjestelmiä liian 

suurien turvallisuusriskien takia. 
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Suositeltavia muuttuvan magneettikentän voimakkuuksia on käsitelty Euroopan unionin 

neuvoston (Council of the European Union, 1999) laatimassa ei ionisoivaa sähkömag-

neettista säteilyä käsittelevässä suosituksessa. Sähkömagneettisen säteilyn sallitut arvot 

on annettu suositeltuina rajoituksina ja viitearvoina. Taulukossa 1 on esitelty osa suosi-

telluista viitearvoista, joiden alle induktiokuumennuksessakin esiintyvien sähkö- ja mag-

neettikentän voimakkuuksien sekä magneettivuon tiheyden tulisi jäädä alueilla, joissa 

liikkuu ihmisiä järjestelmän käytön aikana. 

Taulukko 1. Suositellut viitearvot, joita induktiokuumennusjärjestelmästä aiheutunut 

sähkömagneettinen säteily ei saa ylittää alueilla, joilla on ihmisiä (Council of the Euro-

pean Union, 1999, s. 66) löytyvää taulukkoa. 

 

 

Taulukon 1 arvot eivät tarkoita, että henkilö, jolla on metallisia proteeseja tai sydämen-

tahdistimia eivät olisi suurentuneessa riskissä tätä alempien, mutta silti merkittävien säh-

kömagneettisen säteilylähteiden läheisyydessä (Council of the European Union, 1999). 

Tämän takia kyseiset henkilöt eivät saa käyttää tai olla induktiokuumennusjärjestelmien 

läheisyydessä. Induktiokuumennusjärjestelmää suunniteltaessa on mietittävä mitkä ovat 

magneettikentän voimakkuudet alueilla, joissa ihmiset ovat altteimmillaan säteilyvaiku-

tukselle järjestelmän ollessa käytössä ja suunniteltava laitteisto siten, että liian suuria al-

tistumisia ei tapahdu missään tilanteessa. Järjestelmän testausvaiheessa tulee magneetti- 

sekä sähkökenttien voimakkuudet mitata käytön aikana ja varmistaa mittaustuloksista, 

että altistustasot ovat pienempiä kuin yllä olevassa viitearvotaulukossa. 

Järjestelmä tulee olla suunniteltu siten, että laitteen käyttäjä tai kukaan muukaan järjes-

telmän lähellä oleva henkilö ei voi saada sähköiskua laitteen komponenteista. 

Taajuus f Sähkökentän voimakkuus [V/m] Magneettikentän voimakkuus [A/m] Magneettivuon tiheys [μT]

0,025–0,8 kHz 250/f 4/f 5/f

0,8–3 kHz 250/f 5 6,25

3–150 kHz 87 5 6,25

0,15–1 MHz 87 0,73/f 0,92/f

1–10 MHz 87/(f
1/2

) 0,73/f 0,92/f

10–400 MHz 28 0,073 0,092

Viitearvot magneetti- ja sähkökentän voimakkuudelle sekä magneettivuon tiheydelle
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3.2 Laitteiston komponenttien suojaus 

Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä induktiokuumennusjärjestelmien inst-

rumenttien toimintaan (Rudnev ym. 2002, s. 206). Induktion ollessa kyseessä nämä häi-

riöt painottuvat radioaaltojen taajuusalueelle. Infrapunasäteilyä mittaavat lämpötila-antu-

rit ts. lämpökamerat sietävät näitä häiriöitä melko hyvin. Häiriöitä voidaan pienentää nou-

dattamalla hyviä käytäntöjä maadoituksessa ja johtojen sijoittelussa. Myös kameran paik-

kaa tulee siirtää ongelmatilanteessa, mikäli mahdollista ja varmistua, että sen kotelointi, 

johdot ja linssi antavat riittävän hyvän suojan. (Rudnev ym. 2002, s. 206) 

Lämpökameroiden tärähtelyjen ja iskun kestävyydet ovat hyviä. Mikäli ympäristö vaatii 

kestämään tärähtelyjä huomiota kannattaakin kiinnittää riittävän hyvään tuentaan, jotta 

lämpökameroiden asema ei muutu kuormituksen alaisena. (Rudnev ym. 2002, s. 206–

207) Induktiokuumennusjärjestelmiin valitut lämpökamerat ja pyrometrit tulee olla riit-

tävän hyvin prosessissa läsnä olevalta vedeltä suojattuja.  

Myös ympäröivien rakenteiden lämpeneminen on haitallista osan tehosta siirtyessä näihin 

lämmitettävän kappaleen sijasta. Tämän takia lähellä induktiokelaa olevat rakenteet tulisi 

valmistaa ei-ferriittisestä metallista, mikäli mahdollista, jolloin lämpiävä vaikutus on pie-

nempi, kun lämpenemistä ei tapahdu hystereesihäviöiden avulla vaan pelkästään pyörre-

virtojen välityksellä (Ambrell Corporation, s. 12). 

3.3 Induktiokuumennusjärjestelmän ympäristövaikutukset 

Induktiokuumennus kuormittaa ympäristöä. Riippuen käsiteltävistä kappaleista voi niitä 

lämmittäessä vapautua ympäristölle haitallisia kaasuja tai oheistuotteena syntyä haital-

lista kiinteää jätettä. Käyttösovelluksen mukaan tulee selvittää, onko lämmitysprosessiin 

liittyen ympäristöä kuormittavia tekijöitä ja jos on, niin miten niiden vaikutusta saadaan 

pienennettyä sallitulle tasoille. Päästöjä voidaan mitata lämmitysprosessin aikana niiden 

pitoisuuksien selvittämiseksi. Mikäli sallitut tasot ylitetään, tulee päästöjä vähentää esi-

merkiksi ilmanpuhdistusjärjestelmää parantamalla.   
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4 INDUKTIOKUUMENNUSPROSESSIN SUUNNITTELU 

Induktiokuumennusjärjestelmän suunnittelua varten tulee tietää mitä erilaisia lämmitys-

prosesseja induktiokuumennuksella voidaan toteuttaa. Lisäksi saadaan tietoa siitä mitä 

erilaiset prosessit voivat vaatia toteutettavalta järjestelmältä. Prosessin suunnittelu riip-

puu pitkälti siitä, minkälaista kappaletta halutaan lämmittää ja miten. Lisäksi kerrotaan 

markkinoilla löytyvistä prosessin suunnittelua sekä komponenttivalintaa helpottavista 

mallinnusohjelmista. Näiden avulla induktiokuumennusprosessia varten voidaan laskea 

esimerkiksi tehontarvetta, lämmitysaikaa sekä mallintaa erilaisten kelojen ja taajuusalu-

eiden toimintaa. 

4.1 Lämmityssyklin suunnitteluun vaikuttavat tekijät 

Kuumennusprosessia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kuumennustyyppi eli kuu-

mennetaanko kappale kauttaaltaan vakiolämpötilaan vai lämmitetäänkö pelkästään sen 

pintaa. Muita lämmityssyklin suunnitteluun vaikuttavia asioita ovat kappaleen lämmittä-

miseksi tarvittu teho, kuumennusaika, kuumennettava materiaali ja tavoite lämpötila. 

(Zinn ym. 1988, s. 85) Lisäksi tuotannon ja toteutuksen kannalta täytyy miettiä, miten 

kappaleen tilaa seurataan ja miten toimilaitteita ohjataan. Myös käytettävä induktiokela 

ja sen ominaisuudet täytyy ottaa huomioon suunnittelussa ja induktiokuumennuskompo-

nenttien valinnassa. Suunnittelun kannalta kela voi olla rajoittava, jos sen geometria on 

sellainen, että sen toiminta vaatisi taajuutta, joka on generaattorin tuottaman taajuusalu-

een ulkopuolella. Prosessilla voi myös olla rajoitteita siinä, kuinka paljon se saa sitoa 

henkilöstöä. 

Mikäli kuumennustyyppinä on kaksipuoleinen lämmitys eli induktiokela kappaleen mo-

lemmilla puolilla voi siinä syntyä sähköisen tehon laskua. Tämä tapahtuu, jos usealla ke-

lalla eri puolelta lämmitettäessä kappaleeseen syntyvät pyörrevirrat menevät osittain 

päällekkäin kaavan (1) mukaisen läpäisysyvyyden ollessa liian suuri lämmitettävän kap-

paleen halkaisijaan nähden. Tällöin toisiansa vastakkain olevat sähkövirrat pyrkivät ku-

moamaan toisiansa pienentäen induktiokuumennuksen lämmitystehoa. (Zinn ym. 1988, 

s. 20) Syynä tälle tilanteelle on kappaleen ohuus, väärin huomioon otettu suhteellisen 

permeabiliteetin laskeminen Curie-pistettä lähestyttäessä, jolloin pyörrevirrat ulottuvat 

syvemmälle tai liian matala taajuus, joka myös lisää pyörrevirtojen läpäisysyvyyttä. 
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Induktiokuumennusprosessia voidaan mallintaa lukuisilla mallinnusohjelmilla. Mallinta-

minen tarjoaa kyvyn ennakoida miten eri prosessin osatekijät vaikuttavat lämmitykseen 

ja mitä muutoksia systeemiin pitäisi tehdä, jotta saavutetaan haluttu lopputulos mahdol-

lisimman tehokkaasti (Rudnev ym. 2002, s. 183). Induktiokuumennusprosessin mallinta-

miseen on käytössä ohjelmia, jotka hyödyntävät ainakin seuraavia laskentamenetelmiä: 

FDM ”Finite Dimension Method”, FEM ”Finite Element Method”, BEM ”Boundary 

Element Method”, MIM ”Mutual Impedance Method” (Rudnev ym. 2002, s. 176). Näitä 

ohjelmistoja suunnittelevat muun muassa seuraavat yritykset: Integrated Engineering 

Software Inc, Infolytica Inc, Magsoft Corp, Ansoft Corp, ANSYS Corp, SYSWELD, 

Cosmos Corp, Vector Fields Inc (Rudnev ym. 2002, s. 158). Cosmos Corp tekemää mal-

linnusohjelmaa ei työn kirjoitushetkellä enään löytynyt. Myöskään Vector Fields Inc te-

kemää ohjelmaa ei löytynyt yrityksen tullessa Chelton Limited ostamaksi. Lisäksi tarjolla 

on COMSOL Multiphysics® suunnitteluohjelma, jolla on mahdollista simuloida induk-

tiokuumennusta ja lämmityksen hyötysuhdetta halutulle kappaleelle magneettikenttä, 

sähköiset ominaisuudet ja lämmönjohtumisominaisuudet huomioiden. 

Ohjelmistoa valittaessa induktiokuumennusprosessin simuloimiseksi kannattaa kiinnittää 

huomiota ohjelmiston ominaisuuksiin, hintaan, sen soveltuvuuteen sekä käytettävyyteen. 

Menetelmien soveltuvuudessa on vaihtelua sen perusteella minkälaista kappaletta ja läm-

mitysprosessia halutaan mallintaa. Myös usealla eri menetelmällä tai ohjelmistolla mal-

lintaminen antaa paremman ymmärryksen prosessin toiminnasta ja paremman lähtökoh-

dan saatujen tulosten oikeellisuuden arvioimiseksi. 

4.2 Läpikuumennus 

Läpikuumennus on eniten käytetty induktiokuumennuksen käyttösovellutus (Zinn ym. 

1988, s. 85). Läpikuumennusta voidaan käyttää kappaleen lämpökäsittelyyn kuten pinnan 

kovettamiseen, päästämiseen, hehkutukseen, normalisointiin tai valmistavana osana kap-

paletta työstäville menetelmille kuten: Taonnalle, ekstruusiolle tai valssaukselle (Zinn 

ym. 1988, s. 85). Näissä sovelluksissa kappaleiden geometriat eivät yleensä ole monimut-

kaisia vaan ne ovat esimerkiksi tankomaisia, levymäisiä tai pellettejä. Läpikuumennuk-

sessa kappale on tarkoitus saattaa kauttaaltaan homogeeniseen loppulämpötilaan. Tämä 

yleensä toteutetaan matalammalla tehonsyötöllä ja pidemmällä kuumennusajalla. 
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Tärkeimmät huomioon otettavat tekijät läpikuumennuksessa liittyvät teholähteeseen ja 

sen taajuuteen sekä tehoon (Zinn ym. 1988, s. 85). Taajuuden valinta määräytyy pitkälti 

halutun läpäisysyvyyden, resistiivisyyden ja magneettisen permeabiliteetin perusteella 

yhtälön (1) mukaisesti siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri läpäisysyvyys. Läpi-

lämmityksessä generaattorin tehon tarpeeseen vaikuttaa tavoiteltu lämpötila, käsittely-

aika ja materiaalin ominaisuudet tässä lämpötilassa (Zinn ym. 1988, s. 48). 

Induktiokuumennuksen hyötysuhde laskee merkittävästi Curie-pisteen ylittyessä. Zinn 

ym. (1988, s. 91) esittämästä kuvaajasta nähdään, että Curie-pisteen alapuolella induktion 

hyötysuhde voi olla kelasta kappaleeseen siirtyneen sähkötehon määrän kannalta 

jopa    95 % luokkaa. Curie-pisteen ylittyessä hyötysuhde laskee 75 % tasolle ja sen alle. 

Kriittisen taajuuden eli taajuuden, joka on optimaalinen kappaleen läpilämmittämiseksi 

yläpuolella taajuuden nostamisella ei enää saavuteta merkittävää hyötysuhteen parane-

mista, mutta sen alapuolella lämmityksen hyötysuhde laskee merkittävästi (Zinn ym. 

1988, s. 88). Läpikuumennuksessa olisikin tärkeää käyttää taajuutta, joka on mielellään 

hieman kriittistä taajuutta suurempi, jotta saavutetaan hyvä hyötysuhde. Taajuus ei kui-

tenkaan saa olla niin suuri, että läpäisysyvyys kärsii. Tällöin lämmityssyklissä jouduttai-

siin turhaan odottamaan lämmön tasautumista johtumalla. (Zinn ym. 1988, s. 98) 

pintavaikutuksen takia ehkä hieman ei intuitiivisestikin kappaleen läpilämmityksessä vir-

taa induktiokelan läpi ei tulisi syöttää täydellä teholla (Zinn ym. 1988, s. 24). Näin voi-

daan estää suurien lämpötilagradienttien syntymistä lämmitettävässä kappaleessa ja vält-

tää uloimpien kerrosten lämpeneminen liian lämpimäksi. Liian suuri lämmitysteho siis 

lämmittää pintaa tarpeettomasti liian lämpimäksi, kun taas sopivasti valitulla teholla voi-

taisiin saavuttaa riittävä lämpötila pienemmillä lämpötilaeroilla (Zinn ym. 1988, s. 99). 

Lämmitettävän kappaleen lämpötilasta saadaan yhdenmukaisempi kauttaaltaan ottamalla 

huomioon riittävän pitkä kuumennusaika, jolloin lämpötilaerot tasaantuvat materiaalin 

sisäisen johtumisen vaikutuksesta. 

4.3 Lämpökäsittely 

Lämpökäsittely induktion avulla voi sisältää metallien pinnan kovettamista karkaisun 

avulla, päästämistä, rakenteen normalisointia muokattavuuden parantamiseksi tai haurau-

den vähentämistä hehkutuksen avulla (Zinn ym. 1988, s. 105–106). Induktion etuna 
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näissä lämpökäsittelymenetelmissä vaihtoehtoisilla menetelmillä lämmittämiseen verrat-

tuna on induktion nopeus (Zinn ym. 1988, s. 110). Pinnan kovettaminen tehdään kuumen-

tamalla kappale kriittisen lämpötilan yläpuolelle, jossa materiaalin kiderakenne alkaa 

muuttumaan austeniittiseksi, jonka jälkeen nopeasti vedellä jäähdyttämällä sen pinnalle 

saadaan luotua kova, mutta hauras martensiittinen kiderakenne (Zinn ym. 1988, s. 106). 

Hehkutuksessa jäähdytys tapahtuu hitaammin, jolloin vähennetään metallin haurautta. 

Normalisoinnissa saavutettu materiaalin pinnan kovuus puolestaan asettuu karkaisun ja 

hehkutuksen avulla saadun pinnankovuuden väliin (Zinn ym. 1988, s. 108). 

Induktiolla pintakäsittelyjä tehdessä tulee selvittää, kuinka lähelle pintaa lämmittävä vai-

kutus halutaan kohdistaa, mikä tulisi lämpötilan olla ja saako lämpötila joissain kohdissa 

olla hieman isompi lämmityksen epätasaisuuden takia ilman, että siitä on haittaa loppu-

tulokselle. Jos halutaan lämmittää enemmän pintaa, tulee käytetyn taajuuden ja tehon olla 

suurempi verrattuna syvemmältä lämmittämiseen, joka vaatii pienempien taajuuksien ja 

tehon käyttöä (Zinn ym. 1988, s. 106). Teräksiä lämmitettäessä induktiolla lämpötila saa 

karata hieman austeniittista aluetta isommaksi ilman, että karkaisussa lopputuloksen ki-

derakenne eroaisi halutusta martensiittisesta kiderakenteesta (Zinn ym. 1988, s. 106). Va-

lurautoja lämmitettäessä lämpötilan hallinnalla on enemmän väliä sillä niiden hiilipitoi-

suus kasvaa austeniittisella alueella lämpötilan kohotessa (Zinn ym. 1988, s. 107). Tällöin 

niiden mekaaniset ominaisuudet eroavat loppuvaiheessa halutusta, jos lämpötila on ko-

honnut liian korkealla lämmitysvaiheessa. Myös pitoaikaa, jonka kuluessa kappaleen pin-

nalle on muodostunut homogeeninen austeniittinen kiderakenne tulisi suunnitella oikein, 

jotta prosessi saadaan optimoitua nopeuden ja käytetyn energian määrän kannalta. Mah-

dolliset pintakäsittelyt ja niiden sopivan lämpötilasyklin toteutus, sekä materiaalin sovel-

tuvuus käsittelylle tulee katsoa tapauskohtaisesti jokaiselle kappaleelle niiden materiaa-

linominaisuuksien sekä haluttujen mekaanisten ominaisuuksien mukaisesti. 

Induktiolla sulatettavia metalleja ovat alumiini, kupari, messinki, pronssi, rauta, teräs ja 

sinkki. Sulatuksessa tulisi käyttää keskisuuria- tai suuria virran taajuuksia nopeamman 

sulatuksen ja paremman hyötysuhteen takia. (Zinn ym. 1988, s. 120–122) 
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4.4 Materiaalin ominaisuuksien ja kappaleen geometrian vaikutus in-

duktiokuumennusprosessiin 

Tässä alakappaleessa kerrotaan yleisellä tasolla, miten käsiteltävän kappaleen    sähköi-

set-, magneettiset- ja lämpöominaisuudet vaikuttavat induktiokuumennukseen. Induk-

tiokuumennusjärjestelmän suunnittelun kannalta nämä ovat tärkeitä asioita, jotta voidaan 

varmistua, että laitteistolla voidaan lämmittää haluttuja kappaleita. Näillä ominaisuuksilla 

on vaikutusta esimerkiksi tehon laskentaa varten, jotta varmistutaan, että generaattori, 

jäähdytysjärjestelmä ja kuumennuspää ovat oikein mitoitettuja. Lisäksi alakappaleissa 

käydään läpi induktiokuumennuksen luonteesta johtuvia kelan ja lämmitettävän kappa-

leen välisiä virran jakautumisen ilmiöitä. 

4.4.1 Materiaalin sähkömagneettisten ominaisuuksien vaikutus 

Käydään ensiksi läpi materiaalin magneettisten ominaisuuksien vaikutusta induktioläm-

mityksessä. Huomioitavia ominaisuuksia ovat: kappaleen resistiivisyys, ja permeabili-

teetti. Resistiivisyys ρ, yksikkönä [Ω ∙ m] kuvaa kappaleen kykyä vastustaa sähkövirtaa. 

Se on vastakkainen suure sähkönjohtavuudelle κ, jonka yksikkö on [1/(Ω ∙ m)]. Metallien 

ja niiden seosten voidaan ajatella olevan hyviä sähköä johtavia materiaaleja. Kuitenkin 

näidenkin näennäisesti hyvien johteiden sisällä voidaan metallit vielä jaotella eri luokkiin 

niiden resistiivisyytensä perusteella. Alhaisen resistiivisyyden metalleja ovat esimerkiksi 

kupari ja alumiini, kun taas korkean resistiivisyyden metalleja ovat ruostumaton teräs ja 

hiiliteräs. Metallien resistiivisyys on lämpötilasta riippuvainen. Sähköinen resistiivisyys 

pääasiassa kasvaa metalleille lämpötilan kasvaessa. Resistiivisyys vaikuttaa induktiokuu-

mennuksessa muun muassa lämmityssyvyyteen, lämmön jakautumiseen, kelan hyötysuh-

teeseen ja impedanssiin. (Rudnev ym. 2002, s. 100–103) 

Suhteellinen permeabiliteetti 𝜇𝑟 kuvaa materiaalin kykyä johtaa magneettivuota. Sen arvo 

kuvaa materiaalin magneettisia ominaisuuksia, jonka perusteella materiaalit voidaan ja-

kaa kolmeen eri luokkaan. Nämä luokat ovat ferromagneettiset materiaalit, paramagneet-

tiset materiaalit ja diamagneettiset materiaalit. Induktion näkökulmasta para- ja diamag-

neettiset ominaisuudet omaavat kappaleet ovat ei magneettisia. Ferromagneettiset aineet 

puolestaan ovat vahvasti magneettisia ja ulkoiseen induktion synnyttämään magneetti-

kenttään tuotaessa niillä on magneettikenttää vahvistava vaikutus. Yleisesti induktioläm-

mityksen yhteydessä käytettäviä ei magneettisia metalleja ovat alumiini, kupari ja titaani. 

Ferromagneettisia eli magneettisia aineita puolestaan ovat rauta, koboltti ja nikkeli. Täten 
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myös esimerkiksi ruostumaton teräs ja hiiliteräs ovat ferromagneettisia, koska ne sisältä-

vät rautaa. Magneettinen permeabiliteetti materiaaleilla pääasiassa laskee lämpötilan 

noustessa aina Curie-pisteeseen asti, paitsi harvoissa tapauksissa, jolloin heikkoon mag-

neettikenttään tuotaessa kappaleen suhteellinen permeabiliteetti ts. magneettinen permea-

biliteetti kasvaa aluksi lämpötilan mukana. (Rudnev ym. 2002, s. 103–108) 

4.4.2 Materiaalin lämpöominaisuuksien vaikutus 

Lämmön siirtymistä materiaalin sisällä kuvataan lämpötilariippuvaisella suureella, jota 

kuvataan lämmönjohtumiskertoimen k avulla. Materiaali, jolla on suuri lämmönjohtumis-

kertoimen arvo nopeuttaa lämmön siirtymistä pintakerroksista syvemmälle ja takaa tasai-

semman lämmityslopputulokseen kuin materiaali, jolla on pieni lämmönjohtumisen arvo. 

Materiaalin suuresta lämmönjohtavuudesta on hyötyä, kun halutaan lämmittää kappale 

kauttaaltaan tasaiseen lämpötilaan. Vastaavasti siitä voi olla haittaa sovelluksissa, joissa 

halutaan lämmittää vain kappaleen pintaa, kun lämpö johtuu liian syvälle kappaleen pin-

takerroksesta. (Rudnev ym. 2002, s. 136) 

Materiaalilla on myös vaikutusta siihen, kuinka paljon energiaa tulee kappaleeseen tuoda, 

jotta saavutetaan yhden asteen muutos lämpötilassa. Tätä ominaisuutta kutsutaan omi-

naislämpökapasiteetiksi c. (Rudnev ym. 2002, s. 137) Ominaislämpökapasiteetti ei ole 

vakio vaan sen arvossa on hieman vaihtelua riippuen materiaalin lämpötilasta. Tietoa 

ominaislämpökapasiteetin arvosta tarvitaan, jotta voidaan laskea tarvittavan energian 

määrä, joka kappaleen lämmittämiseksi tarvitaan. Tämä on yksi tekijä generaattorilta vaa-

ditun minimitehon mitoittamisessa induktiokuumennusjärjestelmää varten. 

4.4.3 Kappaleen geometrian vaikutus 

Mikäli kappale koostuu useammasta eri metallista niin materiaalien välinen rajapinta vää-

ristää magneettikenttää ja hankaloittaa lämmityksen suunnittelua materiaalin välisten per-

meabiliteetti ja resistiivisyyserojen takia (Rudnev ym. 2002, s. 133). 

Kappaleen geometrian mukaan joudutaan kelaa muokkaamaan lämmitykseen sopivaksi 

ja lisäksi geometria määrittää pitkälti minkälainen kela tarvitaan. Tällä on vaikutusta vir-

ran jakautumiseen kelassa. Virran jakautumiseen vaikuttavien tekijöiden avulla voidaan 

osittain vaikuttaa siihen, miten kappale lämpiää tai kuinka laajalta alueelta. Induktiokuu-
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mennuksessa virta jakautuu kappaleessa epätasaisesti kolmen tekijän vaikutuksesta: pin-

tavaikutus ”skin effect”, läheisyysvaikutus ”proximity effect” ja rengasvaikutus ”ring ef-

fect” (Rudnev ym. 2002, s. 99). Lisäksi on vielä yksi tekijä, joka johtaa virran uudelleen 

jakautumiseen kelassa ja kappaleessa nimeltään kolovaikutus ”slot effect” (Rudnev ym. 

2002, s. 121). Näitä virran jakautumisen ilmiöitä induktiokuumennuksessa on havainnol-

listettu kuvassa 3.

  

Kuva 3. Neljä induktiokuumennuksessa virran jakautumiseen kelan ja kappaleen välillä 

vaikuttavaa tekijää (mukaillen Rudnev ym. 2002). 

 

Virranjakautumistekijöistä pintavaikutuksen toimintaperiaate kerrottiin aikaisemmassa 

kappaleessa ”2.1.1 Pyörrevirrat ja pintavaikutus”. Läheisyysvaikutus ”proximity effect” 

induktiokuumennuksessa tapahtuu kelan ja lämmitettävän kappaleen välillä. Siinä Fara-

dayn lain mukaisesti kappaleeseen indusoitunut virta on vastakkaissuuntainen kelan ja 

kappaleen välillä, mikä johtaa virran jakautumiseen kelan ja kappaleen välisille pinnoille 

siten, että virta pyrkii kulkemaan mahdollisimman lähellä toisiaan eli kelan ja kappaleen 

välisillä lähimmillä pinnoilla. Läheisyyvaikutus siis aiheuttaa virran uudelleenjakautu-

mista induktiokuumennuksessa, johtaen epätasaiseen virran jakautumiseen niin kelassa 

kuin lämmitettävässä kappaleessa (Rudnev ym. 2002, s. 117–119). Tätä tapahtuu induk-

tiossa aina kappaleen ja kelan välillä ja sen avulla voidaan havaita, että kappaleessa pin-

tavaikutuksen lisäksi virta kulkee mielellään lähellä pintaa läheisyysvaikutuksen takia, 

jolloin lämmittävä vaikutus havaitaan tämänkin takia lähempänä kappaleen pintakerrok-

sia suurimman osan virrasta kulkiessa tällä alueella. Lämmitysvaikutuksen vaikutusalu-

etta kappaleessa saadaan muokattua läheisyysvaikutusta hyödyntäen (Rudnev ym. 2002, 
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s. 121) kuvan 3 mukaisesti asettamalla kappale epäkeskeisesti kelaan nähden. Tällöin si-

vulle, joka on kauempana kelasta, lämmittävä vaikutus on pienempi, mutta leviää laajem-

malle alueella ja päinvastoin kelan ollessa lähempänä lämmittävä vaikutus on suuri ja 

kohdistuu pienemmälle alueelle. 

Rengasvaikutus ”ring effect” on kolmas virran epätasaiseen jakautumiseen induktiossa 

vaikuttava tekijä. Se muistuttaa läheisyysvaikutusta, sillä siinä virta kohdentuu induk-

tiokelassa yhdelle sivustalle. Rengasvaikutusta tapahtuu pyöreillä solenoidikeloilla, 

joissa virta jakautuu pääasiassa kelan sisäpuolelle. Tällä on positiivinen vaikutus, kun 

halutaan lämmittää solenoidikelan sisäpuolelle tulevaa kappaletta, mutta vastaavasti ne-

gatiivinen vaikutus kun halutaan lämmittää solenoidikelan ulkopuolelle tulevaa kappa-

letta magneettikentän voimakkuuden ollessa vahvempi kelan sisäpuolella ja heikompi ul-

kopuolella. (Rudnev ym. 2002, s. 122–123) Tällaisessa kelan ympärillä olevan kappaleen 

lämmityksessä magneettikentän suuntaukseen positiivisesti vaikuttaa läheisyysvaikutus 

ja negatiivisesti rengasvaikutus. Induktion hyötysuhdetta voidaan parantaa tässä tilan-

teessa auttamalla läheisyysvaikutusta asettamalla solenoidikelan keskelle magneettivuon 

kohdistin, jolloin kelan ulkopuolella oleva kenttä vahvistuu. (Rudnev ym. 2002, s. 123) 

Viimeisenä tekijänä virran uudelleen jakautumiseen voidaan pitää kolovaikutusta ”slot 

effect”. Sen avulla saadaan vielä osa virrasta, joka ei pintavaikutuksen ja läheisyysvaiku-

tuksen vaikutuksesta ole kohdistunut kappaleen ja kelan välisille pinnoille uudelleen oh-

jattua tälle alueelle. Tämä tapahtuu magneettivuon kohdistimien avulla, joka on tässä ta-

pauksessa c-muotoinen laminoitu rakennelma, jossa yksi sivu on avoinna. Kelan ympä-

rille asetettuna niin, että avoin sivu osoittaa kappaleeseen päin saa magneettivuonkohdis-

tin uudelleen jaettua kelassa muilla sivuilla kulkevaa hajavirtaa avoimelle sivulle. Tällöin 

kappaletta lämmittävä vaikutus kasvaa entisestään. Kolovaikutusta voidaan hyödyntää 

pinnimäisiä keloja, solenoidikeloja ja tasomaisia keloja käytettäessä esimerkiksi pinnan 

kovettamisessa halutulta alueelta. (Rudnev ym. 2002, s. 121–122) 

4.5 Kappaleen asemointi 

Kappaleen asemointiin kuuluu kappaleen liikuttaminen induktiokuumennusjärjestelmän 

sisällä sekä asemointi oikeaan kohtaan kappaleen käsittelyä varten. Liikkeenhallinta jär-

jestelmät, joita induktiokuumennusjärjestelmissäkin voidaan hyödyntää kappaleen ase-

moinnissa, koostuvat (Petersen ja Budimir, 2004, s. 40) mukaan asemointimekanismista, 
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moottorin ohjauselektroniikasta ja ohjaussignaalin tuottavasta ohjauslogiikasta.  Kappa-

leen asemoinnista induktiokuumennusjärjestelmän sisällä voidaan saada tietoa induktii-

visten antureiden, kapasitiivisten antureiden, optisten antureiden tai mekaanisten rajakyt-

kimien avulla. 

Kappaleita voidaan siirtää induktiokuumennusjärjestelmän sisällä kuljettimien tai kään-

töpöytien avulla (Rudnev ym. 2002, s. 277). Kappaleen asemoinnista ja liikuttamisesta 

vastaavan rakenteen suunnittelussa lähdetään liikkeelle selvittämällä prosessin asettamat 

alkuparametrit rakenteelle. Näitä parametreja on (Petersen ja Budimir, 2004, s. 40) mu-

kaan vaadittujen liikesuuntien tai liikeakselien lukumäärä, liikkumismatkan määrittely, 

liikkeen tarkkuus, joka sisältää liikkeen toistettavuuden ja tarkkuuden, kuormankanto-

kyky, rakenteen sallittu koko, ympäristötekijät, johdotusten toiminnalliset kulkureitit, 

elinkaaren vaatimukset ja asennuksen helppous. Myös huollettavuus täytyy huomioida. 

Kuormankantokykyyn tulee huomioida (Petersen ja Budimir, 2004, s. 40) mukaan kap-

paleen massan ja mahdollisesti epäsymmetrisen painopisteen lisäksi tyypillisimmät kap-

paleen liikkeen aikaisista dynaamisista ominaisuuksista kuten kiihtyvyyden ja liikeno-

peuden vaihteluista aiheutuvat kuormitukset rakenteelle ja liikemekanismeille. Ympäris-

tövaatimukset voivat myös asettaa rajoitteita sen suhteen kuinka paljon kuljettimien me-

kaanisten osien liikkumisesta saa irrota partikkeleja ympäröivään ilmaan. Vastaavasti 

myös tulee huomioida liikkuvien osien toimivuus likaisessa ympäristössä, jossa ulkoisia 

liike-elimille kitkaa aiheuttavia partikkeleita on paljon. Toinen merkittävä ympäristöte-

kijä on lämpötilan vaihtelut, jotka aiheuttavat lämpölaajenemista rakenteissa, mikä voi 

haitata mekanismien liikkuvuutta toleranssien ollessa liian tiukkoja. (Petersen ja Budimir, 

2004, s. 44) Lämpötilavaihtelut prosessin aikana ympäröivässä ilmassa voivat myös ai-

heuttaa kondensaatioveden tiivistymistä pinnoille mikä täytyy huomioida ohjauselektro-

niikan sijoittelussa ja kotelointien tiivistämisessä. 

Käytettävä kuljetusmenetelmä riippuu sovelluksen mukaan ja voi olla lineaarista liikettä, 

rotaatioliikettä tai näiden yhdistelmä (Petersen ja Budimir, 2004, s. 40). Liikkeen aikaan-

saamiseksi soveltuvia kuljettimia on ainakin kolmea eri tyyppiä: nokka-akselilla ohjat-

tuja, hihnakäyttöisiä ja ketjukäyttöisiä. Näitä liikutetaan tasavirtamoottorien, servomoot-

torien tai nokkakytkinten avulla. Kuljettimien ja oheislaitteiden tulee kestää niille koh-

distunut mekaaninen rasitus, lämpimistä kappaleista aiheutunut lämpörasitus ja jäähdy-

tysnesteen suihkutuksesta kappaleiden jäähdyttämiseksi syntyvä ruostumista aiheuttava 

kuormitus. Järjestelmän ulkopuolella kappaleiden siirtelyyn ja lastaukseen käsiteltäväksi 
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voidaan käyttää erilaisia nostureita ja robotteja, jotka ovat erityisen hyödyllisiä silloin kun 

kappale on geometrialtaan hankalasti käsiteltävissä.  (Rudnev ym. 2002, s. 277) 

 

Kuva 4. Esimerkkikuva kuljettimesta ja kappaleen sekä kuumennuspään liikeradoista. 

 

Kuva 4 esittää pelkistetysti, kuvitteellisen sovelluksen avulla, mitä kappaleen asemointi 

induktiokuumennusjärjestelmässä pitää sisällään. Kuumennuspään liikesuunnat sekä 
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kappaleen asemaan vaikuttavat liikkeet on merkattu punaisilla nuolilla. Linjaston alussa 

kappaleet lastataan liukuhihnamaiselle kuljettimelle, jossa hihnaa liikutetaan päätyrullia 

pyörittävien sähkömoottoreiden avulla. Kuljettimien leveys on säädettävissä erikokoisille 

kappaleille mahdollistaen usean erityyppisten kappaleiden käsittelemisen. Leveydenmit-

taus voidaan toteuttaa esimerkiksi laseranturin avulla, joka mittaa kuinka kauan läheteyllä 

laservalolla kestää aikaa ennen kuin se heijastuu takaisin vastaanottimelle.  Kappaleiden 

asemaa tulee pystyä mittaamaan linjastolla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kuvassa 

nuolella merkattuihin sivuohjaimien aukkoihin asennettavien optisten antureiden avulla. 

Tällöin anturisignaalin tila muuttuu, kun anturin ohi kulkeva kappale katkaisee näköyh-

teyden anturin lähettimen ja vastaanottimen välillä. 

Kuvan linjaston tapauksessa kappaleen nostaminen kuljettimelta käsiteltäväksi kääntö-

pöydälle täytyy tehdä esimerkiksi erillisen robotin avustuksella. Kappaleen vaihdon 

ajaksi kuumennuspää ajetaan pois tieltä esimerkiksi lineaariyksikön tai lineaarijohteen 

avulla. Kappaleen siirron jälkeen tulee automaation ja antureiden avulla varmistaa, että 

siirto on tapahtunut onnistuneesti. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi induktiivisten antu-

reiden avulla, havaitsemalla onko robotti asettanut kappaleen sisältävän metallisen keh-

don haluttuun kohtaan. Seuraavaksi kuumennuspää ajetaan valittuihin koordinaatteihin 

kappaleen lämmittämistä varten. Kuvan tapauksessa kääntöpöytä alkaa pyörimään, jol-

loin ympyrämäiselle kappaleelle saadaan solenoidikelan avulla tasainen lämmitysloppu-

tulos. Lämmitysprosessista saadaan lämpötilatietoja kuumennuspäätä kannattelevaan ra-

kenteeseen kiinnitetyn pyrometrin tai lämpökameran avulla. 
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5 LÄMMITYSPROSESSIN OHJAUS 

Tämän kappaleen tarkoitus on kertoa automatisoidun induktiokuumennusjärjestelmän 

hyödyistä sekä prosessin ohjauksesta vastaavan automaation yleisestä toteutuksesta. Kä-

siteltäviä asioita ovat perustiedot mitä automaatiolta halutaan induktiokuumennusjärjes-

telmän tapauksessa. Lisäksi kerrotaan, miten lämmitysprosessin tilasta saadaan tietoa 

prosessinohjausta varten, sekä mitkä ovat potentiaaliset prosessinohjauksen toteutustavat. 

5.1 Yleistietoa vaaditusta automaatiosta 

Automaatio parantaa induktiokuumennusjärjestelmän turvallisuutta, lisää tehokkuutta, 

parantaa laitteiden käyttöikää, mahdollistaa yhdenmukaisen lopputilan saavuttamisen 

toistuvasti, lisää käsiteltävien kappaleiden kapasiteettia, helpottaa prosessin tilan seuran-

taa ja mahdollistaa prosessin nopean muuttamisen uutta käyttötarkoitusta varten. Pienim-

millään induktiolaitteisto voi sisältää vain generaattorin ja kelan. Tällainen laitteisto ei 

välttämättä tarvitse erillistä automaatiota todennäköisesti yksinkertaisen käyttötarkoituk-

sensa takia. Kuitenkin kattavimmillaan induktiokuumennusjärjestelmät voivat olla erit-

täin laajoja, useista eri laitekokonaisuuksista muodostuva yhtenäinen ja laaja koko-

naisuus. Tällaiset järjestelmät sisältävät antureita, ohjauslogiikoita, turvajärjestelmiä, 

operaattorin käyttöliittymiä, tuotannon seurantaa ja vaativat paljon automaatiota, jotta nii-

den käyttö on mahdollista ja jotta niiden kaikki halutut ominaisuudet saadaan toimimaan 

keskenään oikein. 

Säädettäviä asioita voivat olla linjaston yleinen tila ja lämmityssyklin ohjaus. Tähän liit-

tyy esimerkiksi lämmitysajan, taajuuden, tehon, kelan aseman ja lämmitettävän kappa-

leen aseman säätö. Lisäksi prosessin ja eri järjestelmien tilasta halutaan saada järjestel-

män käytön aikana tietoa mikä voi sisältää esimerkiksi lämpötilan seurantaa, jäähdytys-

järjestelmän tilan seurantaa tai turvajärjestelmän komponenttien kuten puomien, porttien, 

ovien tai muiden kulunvalvonnasta vastaavien järjestelmien tilan seurantaa.  

Tietoa prosessin tilasta saadaan antureilta. Prosessin tai laitteen ohjaus itsessään tapahtuu 

ohjaamalla toimilaitteita ohjaussignaalien avulla, joiden toiminta on ohjelmoitu ohjelmoi-

tavaan logiikkaan ”PLC” ja jotka komennon saatuaan ohjaavat haluttuja toimielimiä. Oh-

jelmoitava logiikka on yhteydessä käyttöliittymän välityksellä induktiokuumennusjärjes-

telmän käyttäjään ja lähettää esimerkiksi käyttöliittymän interaktiivisten nappien taakse 
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ohjelmoituja ohjauskomentoja toimilaitteille kenttäväylän välityksellä. Anturit lähettävät 

mittausdataa ohjauslogiikalle kuten lämpötilatietoja, josta tätä mittausdataa voidaan suo-

raan käyttää järjestelmän ohjaukseen prosessin aikana. Prosessin hallinnan kannalta tär-

keimmät anturien mittaamat mittaustiedot näytetään järjestelmän käyttäjälle erillisen in-

teraktiivisen ja visuaalisen käyttöliittymän avulla. 

Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi tärkeimpiä induktiokuumennusjärjestelmän au-

tomaatioon tarvittavia ohjauslaitteita, antureita ja niiden suositeltuja käyttömenetelmiä 

induktiokuumennuksen yhteydessä. 

5.2 Lämpötilan mittaus 

Lämpötilan mittausta induktiokuumennuksessa tarvitaan, jotta voidaan varmistua, että 

lämmitettävä kappale on käsitelty oikein ja lämmityssyklin vaatimalla tavalla. Lämpöti-

lan mittauksesta saatua dataa tarvitaan myös prosessin ohjaukseen kuten generaattorin 

tehon säätelyyn esimerkiksi tilanteessa, jossa lämpötila halutaan pitää vakiona lämmitet-

tävällä alueella saadun lämpötilatiedon perusteella. Haasteita lämpötilan mittaukselle ai-

heutuu ympäristön tekijöistä kuten fyysisistä esteistä, savusta, höyrystä ja pölystä, jotka 

saattavat haitata lämpötilan mittausta menetelmästä riippuen (Rudnev ym. 2002, s. 196). 

Lämpösäteily eli infrapunasäteily käyttäytyy samalla tavalla näkyvän valon kanssa ja sen 

kulkua voidaan uudelleen ohjata tai määrää vaimentaa ympäröivien rakenteiden avulla 

(Rudnev ym. 2002, s. 191). Lämpötilan mittaus voidaan toteuttaa pyrometrin tai lämpö-

kameran ts. ”termografian” avulla. Lämpökamera mittaa kappaleen infrapunasäteilyä eli 

lämpösäteilyä. Kun kappaleen materiaali ja sille eri lämpötiloissa tiedettävä emissiivisyys 

tunnetaan, voidaan kappaleen lämpötilaa mitata. Näistä molempien havaitsemaa mittaus-

dataa on helppo siirtää ohjauslogiikalle signaalina, josta sitä voidaan hyödyntää prosessin 

ohjauksessa kuten lämmitysajan ja generaattorin tehon säätelyssä tai kappaleen ja kelan 

siirtelyn ohjauksessa. Lämpökameran muodostama kuva kappaleesta, jossa lämpötilat 

eritellään väriskaalalla, on havainnollista mittauskeino ja sitä voidaan käyttää avuksi läm-

mönjakautumisen tasaisuuden seurannassa sekä apuvälineenä induktiokelojen suunnitte-

lussa (Rudnev ym. 2002, s. 214). 

Pyrometreja on kahden tyyppisiä: optisia ja infrapunan avulla toimivia. Näistä optinen 

pyrometri on vanhempi malli ja myös epätarkempi. Sen toiminta perustuu hehkulankaan, 
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jonka läpi syötetään virtaa. Syötetyn virran määrää säädellään säätövastuksen avulla. Vir-

ran määrää kasvatetaan niin kauan, kunnes hehkulangan väri on muuttunut yhteneväksi 

lämmitettävän kappaleen pinnan kanssa. Tässä kohtaa syötetyn virran avulla voidaan las-

kea hehkulangan lämpötila säätövastuksen asteikolta. Optiset pyrometrit ovat herkkiä vir-

heille esimerkiksi savun takia. Lisäksi ne eivät sovellu usein induktiossa tarvittavaan läm-

pötilanmittaukseen niiden hitauden takia. Lisäksi niillä kyetään mittaamaan lämpötilaa 

vain silloin kun kappale säteilee riittävästi näkyvän valon aallonpituuksilla, jonka lisäksi 

ne vaativat operaattorin kokoaikaista seurantaa. (Rudnev ym. 2002, s. 194–195).  

Tarkempi pyrometri on sähkömagneettisen taajuusalueen näkyvän valon ja radioaaltojen 

väliin jäävää infrapunasäteilyä mittaava pyrometri, josta voidaan saada ohjauslogiikan 

käyttöön analogista tai digitaalista mittausdataa lämpötilan määrittämiseksi. Sen toiminta 

perustuu lämpimän kappaleen säteilemän infrapunasäteilyn mittaukseen, jota verrataan 

ohjearvoon. Infrapunasäteilyä mittaavia pyrometrejä on kolmea eri tyyppiä, joista yksi-

kaistaisella pyrometrillä ”single-band pyrometer” voidaan mitata kapealla aallonpituu-

della saapuvaa lämpösäteilyä, toisella kokonaislämpösäteilyn määrää leveammältä aal-

lonpituusalueelta ”broad-band pyrometer” ja kolmannella kahdella eri aallonpituudella 

vastaanotettua lämpösäteilyä, jonka suhteesta lämpötila voidaan määrittää eli ns. ”two-

band pyrometer”. (Zinn ym. 1988, s. 150) 

Myös infrapunasäteilyä mittaavat pyrometrit ovat alttiita savun, vesihöyryn ja pölyn ai-

heuttamille mittausvirheille, joskin kahta lukittua aallonpituutta mittaava pyrometri eli-

minoi tämän virheen. Kahta eri aallonpituuskaistaa mittaava pyrometri myös eliminoi 

kappaleen emissiivisyyden arvioinnista syntyneet virheet. Infrapunasäteilyä hyödyntävät 

pyrometrit ovat parempi vaihtoehto lämpötilan mittausta varten optisiin pyrometreihin 

verrattuna myös paremman mittaustarkkuuden ja mittausdatan tiedonsiirron takia. (Zinn 

ym. 1988, s. 150) Pyrometrejä asentaessa tulisi ne asentaa niin, että mitattava kappale 

kattaisi kokonaan pyrometrin ympyrämäisen havainnointialueen ”field of view” mittaus-

virheiden välttämiseksi. Myös pieniä alle 45° kulmia suhteessa pyrometriin tulisi välttää 

kappaleen heijastavuuden kasvaessa tässä tilanteessa. Pyrometrien emissiivisyyden ka-

libroimiseen on käytettävissä niille tarkoitettuja laitteita, englanniksi ”black body ca-

librator” (Rudnev ym. 2002, s. 210). Nämä ovat kuitenkin melko kalliita hintojen liikku-

essa useissa tuhansissa euroissa, joten niiden soveltaminen ei ole käytännöllistä, ellei ka-

libroitavia kameroita tai pyrometreja ole paljon. Pyrometreissä mittausvirhettä voi myös 
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aiheuttaa ympäröivän alueen kuten ilman lämpötilan muutos. Tätä varten niissä on si-

säänrakennettuna erillinen virtapiiri, joka ottaa tämän huomioon. Tämän ollessa koteloin-

nin sisällä sen kompensointiaika lämpötilanmuutoksille on hidas. Lisäksi induktiolämmi-

tys on lämmitettävän kappaleen ominaisuuksista riippuen nopeaa, jolloin syntyy edesta-

kaisin sahaavaa liikettä, kun kappaletta lämmitetään vain vähän aikaa, joka johtaa ympä-

röivän alueen lämpötilan ja ilman lämpötilan edestakaisiin muutoksiin. Tämän takia py-

rometrit tulisikin asentaa niin, että niitä ympäröi riittävän hyvä eritys, joka hidastaa läm-

pötilanmuutoksista aiheutuvaa muutosta pyrometrin kompensaatiopiirissä.  (Rudnev ym. 

2002, s. 204–205) Eristeeksi sopii esimerkiksi metallista rakennettu kiinnitys, jolla on 

hyvä ominaislämpökapasiteetti ja johonka pyrometri upotetaan, erillinen kotelointi tai 

lämpöä eristävä kankainen päällinen. 

Induktiolämmityksessä ei ole aina välttämättä hyvää paikkaa pyrometrien sijoittelulle 

tielle tulevien induktiokelojen tai laitteiden takia. Tämän takia induktiokuumennussovel-

luksissa kannattaakin käyttää kuituoptista infrapunapyrometriä, jossa havainnointipää on 

erotettu muusta elektroniikasta joustavan lasikuitujohdon avulla. Tämä mahdollistaa läm-

pötilalle herkemmän elektroniikan viennin kauemmas lämmitettävästä kohteesta sekä 

pienemmän tilan tarpeen, kun vain havainnointipään tarvitsee olla lähellä mitattavaa kap-

paletta. (Rudnev ym. 2002, s. 213) Nykyään monet tarjolla olevista pyrometreista ovat 

tällaisia pienikokoisia pyrometreja ja sisältävät taipuisan kaapelin helpottaen asennusta 

ja sijoittelua järjestelmän sisällä. 

On myös kaksi menetelmää, jotka eivät vaadi käyttövirtaa toimiakseen. Nämä ovat ”läm-

pötilaherkän” maalin levittäminen kappaleen pintaan tai ”kynän” käyttäminen, joka al-

kaa sulamaan tietyssä lämpötilassa. Näitä menetelmiä käytetään tyypillisimmin proto-

tyyppivaiheessa. (Rudnev ym. 2002, s. 185–186) Lämmitettävän kappaleen lämpötilaa 

on myös mahdollista mitata kelan ominaisuuksien muutosten avulla kuten virran, jännit-

teen tai induktanssin muutoksesta. (Zinn ym. 1988, s. 143)  

Kappaleen lämpötilaa voidaan mitata myös termoparien avulla. Ne ovat kahdesta eri me-

tallista koostuvia lämpötila-antureita, jotka muodostavat lämpösähköisen vuonna 1821 

löydetyn Seebeckin-ilmiön mukaisen jännite-eron, joka voidaan mitata analogisena sig-

naalina. Jännite-ero muodostuu termoparissa kahden metallin väliin. Jos toista parista pi-

detään tiedetyssä vakiolämpötilassa niin havaittu jännite muodostuu termoparin toisen 
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puoliskon lämpenemisestä, jonka kautta lämpötila voidaan laskea. Toimiakseen termopa-

rit vaativat usein fyysisen kosketuksen kappaleen kanssa, jonka lämpötilaa mitataan ja 

soveltuvatkin siksi paremmin paikallaan olevien kappaleiden lämpötilan mittaukseen. 

(Rudnev ym. 2002, s. 186–190) 

Termopareja käytettäessä on huomioitava esiintyvät häiriöt, joita ovat: johtumishäviöt, 

säteilyhäviöt, signaalinsiirtohäiriöt, vasteajan häiriöt ja sähköiseen meluun liittyvät häi-

riöt. Induktiolämmitys on nopea lämmitysmenetelmä, joten tietyissä lyhytaikaisissa so-

vellutuksissa vasteaika voi olla kriittisin tekijä. Induktiokuumennuksessa termoparit ovat 

usein voimakkaassa magneettikentässä, jolloin niiden lämpötilan mittaus saattaa häiriin-

tyä johtimiin syntyvän virran takia.  Termoparin johtimilla on tietty sulamispiste ja val-

mistajat ilmoittavatkin ylimmän soveltuvan käyttölämpötilan. (Rudnev ym. 2002, s. 189–

190) 

Termoparit voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään niiden rakenteen perusteella. Ensim-

mäisessä termoparin metallien risteyskohta on avoin, toisessa risteyskohta on maadoitettu 

ja kolmannessa termopari on koteloitu ja eristetty. Avoin termopari on induktiossa kai-

kista eniten käytetyin termopari, jossa metallit on liitetty toisiinsa juottamalla muodostaen 

havainnointipään. Avoin termopari antaa nopeimman vasteajan lämpötilan mittaukselle, 

mutta on herkkä keski- ja korkeataajuisille sähkömagneettisille kentille, korrosoivalle 

ympäristölle, väsymiselle ja mekaaniselle hajoamiselle. Maadoitettu termopari on raken-

teeltaan samanlainen avoimen kanssa, mutta siinä termoparin liitäntä on suojattu ja liitetty 

mekaanisesti metallikoteloon, joka suojaa liitäntää mekaaniselta kuormitukselta ja säära-

situkselta. Vasteaika on lämpötilan havaitsemisen perustuessa johtumiseen pidempi avoi-

meen termopariin verrattuna, jonka lisäksi saatu lämpötilatieto on epätarkempi johtumi-

sesta ja säteilystä syntyvien häviöiden takia. Viimeisimpänä on koteloitu ja eristetty ter-

mopari, joka tarjoaa paremman sähkömagneettisen suojan häiriösignaaleja vastaan. Li-

säksi sillä on hyvä säärasituksen kesto ja mekaanisen kuormituksen suojaus, mutta vaste-

aika lämpötilan mittauksessa on suurempi ja lämpötilavirheet ovat suuria johtumishävi-

öiden ja säteilyhäviöiden takia.  (Rudnev ym. 2002, s. 188) 

5.3 Järjestelmän ohjaus 

Induktiokuumennusjärjestelmän ohjaustapoja on kolmenlaisia ja tyyppejä kahdenlaisia. 

Näistä osassa hyödynnetään lämpötilan mittausta. Tyypiltään ohjaus voi olla avoin tai 
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suljettu. Avoimessa ohjauksessa kuumennusprosessi toteutetaan ennalta määrättyjen pa-

rametrien pohjalta ja ne pysyvät aina samana jokaiselle kappaleella. Suljetussa systee-

missä induktiogeneraattori muuttaa lämmitystaajuutta ja lähtövirran määrää saatuun mit-

tausdataan pohjautuen.  

Avoimissa järjestelmissä ohjaus toteutetaan yleensä antamalla jokaiselle lämmitettävälle 

kappaleelle ennalta määrätty lämmitysteho vakio ajan aikana (Zinn ym. 1988, s. 163). 

Suositeltavaa olisi kuitenkin käyttää suljettua ohjauskiertoa. Toinen ohjaustapa, jota käy-

tetään suljetulla ohjauskierrolla, on käyttää ”on/off” tyyppistä ohjaustapaa asetetulla 

maksimilämpötilalla. Tässä lämmitettävän kappaleen lämpötilaa mitataan esimerkiksi 

pyrometrilla ja lämpötilan saavuttaessa tavoiteltu arvo generaattori lopettaa tehonsyötön 

(Zinn ym. 1988, s. 163). Kolmas ja paras ohjaustapa on kuitenkin proportionaalinen oh-

jaus ts. suhteellinen ohjaus, jossa tehoa säädellään sen perusteella kuinka suuri lämpöti-

laero lämmitettävän kappaleen ja tavoitelämpötilan välillä on (Zinn ym. 1988, s. 163–

164). Siinä otetaan huomioon syötetyn tehon määrä ja kuinka nopeasti kappale lämpenee 

(Zinn ym. 1988, s. 164). Proportionaalinen ohjaus on hyvä ohjaustapa silloin kun halu-

taan, että lämpötila ei ylitä tavoiteltua lämpötilaa tai kun halutaan pitää kappale tietyssä 

lämpötilassa pitkään (Zinn ym. 1988, s. 164). 
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6 INDUKTIOKELAN VALMISTUS 

Induktiokela on induktiogeneraattorin ja jäähdytysjärjestelmän ohella tärkein kompo-

nentti induktiokuumennusjärjestelmässä. Tämän kappaleen tarkoitus on kertoa eri induk-

tiokelatyypeistä, niiden soveltuvuudesta erilaisille kuumennettaville kappaleille ja ylei-

sistä huomioon otettavista näkökohdista induktiokelaa rakennettaessa. 

6.1 Induktiokelan suunnitteluperiaatteet 

Induktiokelat valmistetaan yleisimmin kuparista niiden alhaisen resistiivisyyden, hyvän 

muokattavuuden ja korkean sähkön johtavuuden takia (Zinn ym. 1988, s. 226). Kupari-

putken tulisi olla keskeltä ontto, jotta sen läpi voidaan johtaa jäähdytysvettä (Zinn ym. 

1988, s. 226). Jäähdytystä tarvitaan parantamaan induktiokelan hyötysuhdetta, joka heik-

kenee kelan lämmetessä kaavan (2) mukaisten Joule häviöiden seurauksena sekä lämmi-

tettävästä kappaleesta takaisin kelan pinnalle johtuvan ja säteilevän lämpöenergian vai-

kutuksesta (Zinn ym. 1988, s. 227). Lämpötilan nousu kelassa kasvattaa kelamateriaalin 

resistanssia, mikä puolestaan lisää syntyviä lämpöhäviötä täten haitaten negatiivisesti sys-

teemin hyötysuhteeseen. Tämän takia kelaa tulee jäähdyttää vedellä.  

Korkeita taajuuksia käytettäessä myös itse kelaan alkaa muodostua pintavaikutuksen ta-

kia virtaeroja kerrosten välille (Zinn ym. 1988, s. 25). Kupariputkea valittaessa tulee kiin-

nittää huomiota, että seinämäpaksuus on riittävä käyttökohteeseen, sillä virran kulku ke-

lassa tapahtuu pääasiassa generaattorin taajuudesta ja kelan resistiivisyydestä riippuen 

tietyllä läpäisysyvyydellä (Zinn ym. 1988, s. 227). Liian pienellä seinämäpaksuudella vir-

ran kulku kelassa hankaloituu. Mitä alhaisempia taajuuksia käytetään, sitä paksumpi tulisi 

kelan seinämien olla ja vastaavasti päinvastoin mitä suurempia taajuuksia käytetään, sitä 

ohuempi saa kelan seinämäpaksuus olla yhtälön (1) mukaisesti. Kuitenkin Zinn ym. 

(1988, s. 227) mukaan hyötysuhde ei heikkene merkittävästi, vaikka käytettäisiin puoli-

kastakin vaaditusta teoreettisesta seinämänpaksuudesta. Tällä tiedolla on merkitystä ma-

teriaalikustannusten kannalta erityisesti silloin kun käyttösovellus edellyttäisi isoa kelaa 

ja alhaisia taajuuksia, jolloin kelan seinämänvahvuus täytyisi olla paksumpi.  

Kelan tuentaa mietittäessä tulee ottaa huomioon Lorentzin voimasta aiheutuva taipumus 

kelalle erkaantua lämmitettävästä kappaleesta. Tämä erkaneva taipumus johtuu siitä, että 

kappaleessa syntyneet pyörrevirrat ovat vastakkaissuuntaisia kelassa kulkevaan virtaan 
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nähden, jolloin niiden välille muodostuu hylkivä voima (Rudnev ym. 2002, s. 123). Myös 

kela itsessään saattaa vääristyä sen kokeman sähkömagneettisen voiman takia, mistä joh-

tuen kelaa tehdessä pitää sille huomioida riittävä tuenta. Lisäksi voi syntyä ei haluttua 

värinää ja ääntä magneettisen voiman seurauksena. Ilmiö on kriittisin tasomaisille keloille 

ja perhoskeloille. (Rudnev ym. 2002, s. 125–128) 

Kelan ei tule ulottua kappaleen reunojen yli sillä tämä johtaa helposti reunojen ylilämpe-

nemiseen. Nopeampi lämpeneminen reunoissa perustuu siihen, että lämpeneviä pintoja 

enemmän. Myös lämpöhäviöitä tapahtuu reunoilta enemmän. Tätä vaikutusta kutsutaan 

reunavaikutukseksi ”edge effect”. (Rudnev ym. 2002, s. 132–133) 

Kela pitäisi sijoittaa mahdollisimman lähelle käsiteltävää kappaletta (Zinn ym. 1988, s. 

185). Tällöin kappaleen läpäisevä magneettikenttä on voimakkaimmillaan ja magneetti-

vuon tiheys suurimmillaan, jolloin kappaleeseen syntyy mahdollisimman suuri virta mikä 

puolestaan synnyttää mahdollisimman paljon lämpöä lämmitettävässä kappaleessa. Kelaa 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon eri tyypeille ominainen hyötysuhde, kelan geomet-

riasta syntyvä lämmitysalue, liikutetaanko kelaa kappaleen suhteen tai toisinpäin ja 

kuinka nopeasti kappale pitäisi käsitellä kelalla (Zinn ym. 1988, s. 188). Myös kelan ma-

teriaalikustannuksia ja valmistettavuuden monimutkaisuutta on syytä miettiä. Muotoi-

lussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kelassa ei muotoilun takia tapahtuisi ylimää-

räistä magneettikentän vaimenemista. Tämä tarkoittaa, että kelan johtimissa tulisi huomi-

oida virran kulku niin, että virta kulkee vierekkäin olevissa johtimissa samaan suuntaan, 

jolloin sillä on magneettikenttää vahvistava vaikutus. Puolestaan, jos virta kulkee johti-

messa vastakkaiseen suuntaan lähekkäin olevien kierrosten välillä, on sillä kokonaismag-

neettikenttää ja siten induktion hyötysuhdetta heikentävä vaikutus. Vastaavasti jos kap-

paleessa on kulmia ja halutaan lämmittää se tasaisesti, tulee kelan etäisyyttä kulmien koh-

dalla kasvattaa, jotta kappale lämpenee tasaisesti (Zinn ym. 1988, s. 194). Tämä vaatii 

lisää muotoilua kelaa tehtäessä. 

Kelan tehokkuutta voidaan parantaa pienentämällä etäisyyttä käsiteltävän kappaleen pin-

nalle, pienentämällä nousukulmaa yhtä kierrosta kohti, tekemällä silmukoiden välisistä 

etäisyyksistä tiheämpiä ja lisäämällä kierrosten määrää kelassa. Lämmön jakautumiseen 

tasaisemmin voidaan vaikuttaa litistämällä kelan putkia niin, että litteämpi sivu tulee kä-

siteltävää kappaletta vasten. (Zinn ym. 1988, s. 191–194) Vastaavasti, jos tiettyä kohtaa 
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ei haluta lämmittää voidaan kelan silmukoiden välistä etäisyyttä toisistaan harventaa tai 

kasvattaa etäisyyttä kappaleen ja kelan välillä. 

6.2 Käyttösovelluksen vaikutus kelatyyppiin 

Kelatyypillä on suora vaikutus järjestelmän hyötysuhteeseen kelan oman hyötysuhteen 

välityksellä. Lämmitettävän kappaleen ulkomuoto määrittää usein minkälainen induk-

tiokela soveltuu sen lämmittämiseen. Taulukko 2 havainnollistaa eroavaisuuksia kela-

tyyppien välisissä hyötysuhteissa: 

Taulukko 2. Eri kelatyyppien kelan hyötysuhteita magneettiselle teräkselle ja ei mag-

neettisille metalleille pienellä sekä suurella taajuusalueella. Mukaillen Ambrel Corpora-

tion (s. 11) taulukkoa. 

 

 

Mikäli lämmitysajalle on tarkka vaade ja vaaditulla kelageometrialla ei siihen päästä on 

induktiokela mahdollista suunnitella niin, että yhdellä kelalla voidaan lämmittää esimer-

kiksi kahta kappaletta samaan aikaan. Tämä aiheuttaa hankaluuksia kelan valmistamisen 

kannalta, mutta tällöin tuotantokapasiteettia on mahdollista kasvattaa. Näistä keloista 

käytetään nimitystä ”multiplace coil” eli ns. useapaikkainen induktiokela (Zinn ym. 

1988, s. 189). 

Induktiokelat voidaan jakaa myös muotonsa lisäksi eri tyyppeihin niiden käyttötarkoituk-

seen tarvitun taajuuden perusteella. Ensimmäinen tämän tyyppisistä keloista on alhaisilla 

virran taajuuksilla käytettävät kelat, joita käytetään yleensä isojen kappaleiden läpiläm-

mitykseen. Muodoltaan ne ovat yleensä spiraalimaisia. (Zinn ym. 1988, s. 189) 

Keskisuurilla ja suurilla virran taajuuksilla operoitavia keloja käytetään enemmän pinta-

käsittelysovellutuksissa (Zinn ym. 1988, s. 189). Muodoltaan ne ovat spiraalimaisia tai 

Taajuus

Kelatyyppi Magneettinen teräs Muut metallit Magneettinen teräs Muut metallit

Solenoidikela, kappale kelan sisällä 0,75 0,50 0,80 0,60

Tasomainen kela 0,35 0,25 0,50 0,30

Pinnimäinen kela 0,45 0,30 0,60 0,40

Yksikierroksinen solenoidikela 0,60 0,40 0,70 0,50

Kanavatyyppinen kela 0,65 0,45 0,70 0,50

Sisäpuolinen kela 0,40 0,20 0,50 0,25

450 kHz10 Hz
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kappaleen muotoja myötäileväksi tehtyjä. Kappaleen muotoja myötäilevillä keloilla py-

ritään varmistamaan, että muodostuva magneettikenttä ja siten lämmittävä vaikutus halu-

tulla alueella olisi mahdollisimman tasainen (Zinn ym. 1988, s. 190). 

Solenoidikela on kelatyyppi, jossa kela on rakennettu kiertämällä sähköä johtavaa onttoa 

putkea ympyrän muotoiseksi niin, että sen keskelle jää lämmitettävän kappaleen mentävä 

reikä. Solenoidikelassa magneettivuo on tiheimmillään kelan sisäpuolella (Zinn ym. 

1988, s. 185) ja puolestaan heikompi ulkopuolella. Tämän takia solenoidikelaa käytettä-

essä tulisi se mitoittaa niin, että lämmitettävä kappale mahtuu sen sisäpuolelle. Yksikier-

roksisille solenoidikeloille ja myös useampikierroksisille geometrinen keskipiste ei ole 

magneettivuon keskipiste, sillä kelan ympyrämäinen rakenne katkeaa liitäntähaarojen 

tulo ja lähtökohdissa, jolloin magneettivuo on harvempi tällä kohdalla (Zinn ym. 1988, s. 

186–187). Tämän takia kappaletta ei tulisi sijoittaa aivan kelan keskelle vaan hieman lii-

täntähaaroja päin, jolloin läheisempi etäisyys näihin kompensoi tällä alueella vaikuttavaa 

heikompaa magneettivuota. Tämä ilmiö on suurimmillaan yksikierroksisilla keloilla ja 

sitä pienempi mitä enemmän kierroksia solenoidikelassa on (Zinn ym. 1988, s. 187). Kap-

pale saadaan tasaisemmin lämmitettyä, mikäli sitä on myös mahdollista pyörittää suh-

teessa kelaan (Zinn ym. 1988, s. 187), jolloin kaikki sen osat altistuvat magneettivuolle 

symmetrisesti. Solenoidikelat ovat vanhin ja eniten käytetty kelatyyppi, joiden etuja on 

(Mehdizadeh, 2015, s. 240) mukaan syntyneen magneettikentän tasaisuus, yksinkertai-

suus ja valmistamisen helppous. Ne ovat myös hyötysuhteeltaan (Ambrell Corporation, 

s. 11) taulukon mukaan parhain kelatyyppi. 

Tasomaiset kelat ja sisäpuoliset kelat ovat kappaleen pinnan lämmitystä varten. Niissä 

lämmitettävä kappale ei ole magneettivuon ympäröimänä, vaan magneettivuo vaikuttaa 

kappaleeseen yhdeltä suunnalta (Zinn ym. 1988, s. 190). Tasomaisella kelalla kenttäviivat 

menevät kohtisuoraa tasomaisen kappaleen läpi sen sijaan, että ne kulkisivat pinnan mu-

kaisesti kuten solenoidikeloilla lämmitettäessä. Tällöin lämmityksessä voidaan käyttää 

jopa useita magnitudeja alhaisempaa generaattorin taajuutta kuin solenoidikelalla lämmi-

tettäessä. Tämä puolestaan pienentää Zinn ym. (1998, s. 93–95) mukaan käyttökustan-

nuksia kahdella tavalla, joista ensimmäisen mukaan taajuuden alennettua voidaan siirtyä 

radiotaajuuksilla toimivista induktiogeneraattoreista matalampia taajuuksia tuottaviin ge-

neraattoreihin, jotka ovat hinnaltaan halvempia tuotettua kilowattia kohden. Lisäksi ma-

talataajuisella taajuusalueella toimivien puolijohdeteholähteiden ”solid-state generator” 
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toimintaperiaate eroaa korkeataajuisten radiotaajuusgeneraattorien ”RF-generator” toi-

mintaperiaatteesta ja ne ovat hyötysuhteeltaan parempia. (Zinn ym. 1988, s. 95) Tyypil-

tään tasomaisia keloja on ainakin spiraalimaisia eli ympyrämäisiä tai suorakulmaisia. Spi-

raalimaisten tasokelojen etu on niiden tasainen magneettivuon jakautuminen sekä vuon 

symmetrisyys, jolloin lämmittävä vaikutus on hyvin tasainen. (Soham Chatterjee ym. 

2017) 

Sisäpuoleisten kelojen käyttökohteita ovat eri pintakäsittelymenetelmät kuten pinnan ko-

vetus, päästäminen tai lämmittäminen ahdistussovitteiden tekoa varten. Haasteita sisäi-

sille keloille muodostuu siitä, että koko vaatimustensa takia halkaisijaltaan pienempi 

pinta-alaisten putkien läpi jäähdytysveden kierrättäminen jäähdytystehon kannalta riittä-

vällä virtausnopeudella on hankalampaa ja myös saavutettu hyötysuhde on melko huono. 

Sisäisten kelojen käyttö edellyttääkin usein ulkoista jäähdytysjärjestelmää ja tehokkaam-

paa generaattoria, jotta näitä haittoja saadaan kompensoitua. (Zinn ym. 1988 s. 191–193) 
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7 TEHO- JA INDUKTANSSILASKURI 

Tässä kappaleessa käsitellään induktiokuumennusjärjestelmän laitevalintaa helpottavan 

laskurin teoriaa, toteutusta, käyttöä, puutteita ja jatkokehitystä. Tehtävä laskuri pohjautuu 

lähteistä löydettyihin kaavoihin. Laskurin käytettävään muotoon saattaminen on osa tä-

män diplomityön tutkivaa osuutta. Laskurin avulla saadaan tietoa induktiogeneraattorin 

ja induktiokelan välisestä yhteensopivuudesta. Myös kappaleen lämmittämistä kyseisellä 

kelalla ja generaattorilla tulee pystyä arvioimaan. Tehtävää laskuria on tarkoitus käyttää 

konseptointivaiheessa induktiokomponenttien valinnan apuvälineenä. Fysikaalisten ilmi-

öiden monimutkaisuuden takia ja sen ensisijainen tarkoitus huomioiden laskuri on vain 

suuntaa antava. Tärkein tehtävä on toimia nopeana informaatiota antavana ja suunnittelua 

edistävänä insinöörityön apuvälineenä. 

Lähtötilanne on, että asiakkaalla on tietystä materiaalista tehty tietyn muotoinen ja kokoi-

nen kappale, joka tulee pystyä lämmittämään haluttuun lämpötilaan tiettyä jatko-operaa-

tiota varten. Lisävaatimuksina voi olla lämmitysaika, lämmityslopputuloksen yhdenmu-

kaisuus, lämmityssyvyys jne. Tästä seuraa kelavalmistuksen kannalta, että induktiokelan 

täytyy olla tietyn muotoinen kappaleen mittojen määrittelemänä. Tämä puolestaan vai-

kuttaa kelan ominaisuuksien muutokseen eri kelojen välillä, missä merkittävin tekijä on 

kelan induktanssin muutos. Tähän induktiokelan itseinduktanssiin eli induktanssiin, 

jonka kela muodostaa, kun sen alla ei ole lämmitettävää kappaletta vaikuttaa kelan muoto, 

kelajohtimen paksuus ja muoto sekä kierrosten välinen etäisyys.  

Induktanssilla on merkitystä laitevalinnan kannalta, koska se vaikuttaa induktiokelan sekä 

generaattorin muodostaman värähtelypiirin toimintaan. Induktiogeneraattorissa tai erilli-

sessä kuumennuspäässä on värähtelypiirin säätämiseksi tietty kondensaattoreista muo-

dostuva kapasitanssi, joka pyrkii sarjaan kytketyssä värähtelypiirissä kumoamaan kelan 

induktanssista aiheutuvan reaktanssin, jotta saavutettava virran suuruus kelassa olisi mah-

dollisimman suuri ja sitä kautta muodostuva magneettikenttä mahdollisimman voimakas. 

Vastaavasti kondensaattorien kapasitanssin lisäksi induktiogeneraattorilla on tietty val-

mistajan ilmoittama taajuusväli, jonka välillä värähtelypiirin säätö tapahtuu. Induktioke-

lan induktanssi vaikuttaa tähän taajuuteen johon värähtelypiiri pyrkii säätymään, mistä 

seuraa, että värähtelypiirin taajuus täytyy olla tällä generaattorin sallimalla taajuusalu-

eella. Mikäli tämä alue on generaattorin taajuusalueen ulkopuolella johtaa se epäoptimaa-
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liseen induktiokuumennukseen magneettikentän ollessa pienempi pienentyneen virran ta-

kia tai huonoimmassa tapauksessa induktiogeneraattorin ja kelan toimimattomuuteen nii-

den epäsopivuuden takia. 

Induktiokelan lisäksi laitevalintaan vaikuttaa lämmitettävän kappaleen ominaisuudet. 

Erilaiset lämmitysominaisuudet omaavat kappaleet lämpenevät eri tavalla. Näitä lämmi-

tykseen vaikuttavia tekijöitä induktiokuumennuksessa ovat esimerkiksi materiaalin resis-

tiivisyys, ominaislämpökapasiteetti, pinnanlaatu emissiivisyyden kautta, kappaleen 

muoto, massa ja lämmitystapa. Tämän takia olisi hyvä, jos lämmittämiseen tarvittavaa 

tehon määrää tai kappaleeseen kuluvaa lämmitysaikaa pystyttäisiin arvioimaan suuntaa 

antavasti. Kun tämä yhdistetään induktanssilaskuriin, voidaan komponenttien yhteenso-

pivuuden lisäksi tarkastella prosessin tehokkuutta ja induktiokuumennuksen alustavaa so-

veltuvuutta käyttötarkoitukseen. Näiden tietojen avulla voidaan vastata asiakkaalle pääs-

täänkö induktiokuumennuksella asiakkaan haluamaan lopputulokseen tietyssä aikamää-

reessä. Lisäksi vältytään myös siltä, että ylimitoitetaan järjestelmä ja laitetaan liian teho-

kas generaattori, joka on kapasiteetiltaan, alkuhinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan sekä 

oheislaitevaatimuksiltaan liian kallis ratkaisu. Laskurin avulla pystytään antamaan asiak-

kaalle valistuneempi arvio induktiokuumennusjärjestelmän komponenteista ja toteutuk-

sen kustannuksista. 

Laskuri toteutetaan Excel-pohjaisena. Valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat Excelin käy-

tön yksinkertaisuus mikä tekee laskurin käytöstä helppoa muillekin kuin sen tekijälle. 

Lisäksi Exceliin rakennettua laskuria on nopea käyttää parametrien syöttämisen ollessa 

nopeaa ja helppoa niille erikseen osoitettuihin kohtiin. Lisäksi Excel on yleisesti käytössä 

oleva ohjelmisto, joten laskurin jakaminen tarvittaessa on helppoa ja ongelmatonta. Myös 

nopea muokattavuus on hyvä asia sillä se mahdollistaa laskurin jatkokehittämisen sekä 

uusien osa-alueiden ja ominaisuuksien lisäämisen. Excel on myös hyvä valinta sen takia, 

että se ei vaadi erillistä, tietyissä tapauksissa vaativaakin ohjelmointia tai erillisen käyt-

töliittymä näkymän toteutuksen miettimistä. Viimeisenä valintaan vaikuttavana näkökoh-

tana oli, että laskurissa käytettävät kaavat olivat matemaattisesti riittävän yksinkertaisia, 

joka mahdollisti, että Excel oli tarkoituksiin riittävä. 
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7.1 Induktiokelan induktanssin laskemiseen liittyvä teoria 

Tässä alakappaleessa selvitetään induktiokelan induktanssin laskemiseksi tarvittavat kaa-

vat induktanssilaskuria varten sekä käydään tarkemmin läpi induktanssin merkitystä in-

duktiokuumennuksessa.  

Tehokas induktiolämmitys vaatii suuren vaihtovirran induktiokelaan muodostaakseen 

enemmän pyörrevirtoja lämmitettävään kappaleeseen. Kelan induktanssi kuitenkin saat-

taa häiritä optimaalisen suuruisen virran muodostamista induktiogeneraattorin invertte-

rissä. (Kamaeguchi ym. 2018)  

Induktiokelan muoto määräytyy pitkälti kappaleen geometrian mukaisesti. Kelan induk-

tanssissa on eroavaisuuksia kahden kelan välillä riippuen kelan geometriasta, käytetystä 

materiaalista ja lämmitettävän kappaleen permeabiliteetista. Induktiokuumennuksen ol-

lessa vaihtovirran avulla tapahtuvaa lämmitystä voidaan induktiogeneraattorin ja kelan 

muodostamaa kokonaisuutta ajatella eräänlaisena värähtelypiirinä. Kamaeguchin ym. 

(2018) tekstissä esiintyvän kuvan mukaisesti induktiokuumennusjärjestelmän kompo-

nenttien muodostama värähtelypiiri on sarjaan kytketty ja koostuu invertteristä, kelan 

vastuksesta, kelan muodostamasta induktanssista ja induktiogeneraattorin kapasitans-

sista. Värähtelypiirissä induktanssin eroavuus optimaalisesta arvosta tietyllä taajuudella 

tapahtuvalle värähtelylle kasvattaa virtaa vastustavan impedanssin arvoa seuraavan yhtä-

lön (4) mukaisesti (Seppänen ym. 2013 s. 133): 

𝑍 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 = √𝑅2 + (𝜔 ∙ 𝐿 −  
1

𝜔∙𝐶
)2,  (4) 

missä 𝑍 on vaihtovirtapiirin impedanssi [Ω], 

   𝑋𝐿 on induktiivinen reaktanssi [Ω], 

   𝑋𝐶 on kapasitiivinen reaktanssi [Ω], 

   R on piirin resistanssi [Ω], 

   𝜔 on kulmataajuus [rad/s], 

   𝐿 on kelan induktanssi [H] ja 

  C on kapasitanssi [F]. 
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Impedanssin arvon ollessa suuri värähtelypiirissä olevan kapasitiivisen reaktanssin ja in-

duktiivisen reaktanssin välinen erotus ei ole nolla. Tällöin induktion tehokkuus on hei-

kompi kelaan muodostuneen virran ollessa matalampi ja sitä kautta syntyvän magneetti-

kentän ollessa heikompi. Kamaeguchin ym. (2018) mukaan optimitilanteessa taajuus on 

sellainen, että induktiogeneraattorissa resonoiva kondensaattori kumoaa kelan synnyttä-

män induktiivisen reaktanssin, jolloin virran kulkua vastustavaan impedanssiin vaikut-

taisi vain kelan materiaalin resistanssi kuten yhtälöstä (4) voidaan nähdä.  Tätä taajuutta 

kutsutaan vaihtovirtapiirin ominaisvärähtelytaajuudeksi. Monissa induktiokuumennus-

generaattoreissa on erillinen ohjausjärjestelmä, joka säätää invertteriltä lähtevän virran 

taajuuden vastaamaan piirin ominaisvärähtelytaajuutta (Kamaeguchi ym. 2018). 

Ensimmäiseksi laskurissa selvitetään Kamaeguchin ym. (2018) mukaisen sarjaan kytke-

tyn RLC-piirin taajuuden, kapasitanssin ja induktanssin välinen yhteys. Tätä voidaan ku-

vata matemaattisesti seuraavan Fairchild Semiconductor Corporation (2013, s. 4) mukai-

sen kaavan (5) avulla: 

𝑓 = 
1

2∙𝜋∙√𝐿∙𝐶
,  (5) 

missä   𝑓 on generaattorin taajuuden ala- ja yläraja [Hz], 

L on kelan induktanssi [H] ja 

C on kapasitanssi [F]. 

 

Ratkaisemalla kaavasta 5 induktanssi L ja sijoittamalla siihen generaattorin taajuusalueen 

f ala- ja yläraja saadaan selvitettyä induktiokelan induktanssin ala- ja ylärajat. Seuraavan 

yhtälön (6) avulla voidaan määritellä nämä induktanssin rajat: 

𝐿 = 
1

4∙𝐶∙(𝜋∙𝑓)2  (6) 

 

Excel-laskurissa näitä induktanssin rajoja kutsutaan nimillä 𝐿𝑚𝑖𝑛 ja 𝐿𝑚𝑎𝑥.  

Seuraavaksi laskurissa lasketaan oikean kelatyypin mukainen induktanssin arvo, jota ver-

rataan edellisen yhtälön (6) mukaisiin induktanssin 𝐿𝑚𝑖𝑛 ja 𝐿𝑚𝑎𝑥 arvoihin.  
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Käydään läpi solenoidikelan ja tasomaisen spiraalikelan induktanssin laskentaan käytet-

tävät kaavat. Nämä kaksi kelatyyppiä on valittu käytettäväksi niiden yleisen käytettävyy-

den takia. Solenoidikelan induktanssin laskentaan on vuosien varrella tehty useita eri rat-

kaisumalleja kuten lyhyen ja äärettömän pitkän solenoidikelan induktanssin laskukaavat. 

Saatavilla on myös approksimaatioita kuten R.J. Riegertin kehittelemä approksimaatio 

(Mehdizadeh, 2015, s. 241) ja H.A Wheelerin 1928 julkaisema laskukaava (Robert, 

2010). Wheelerin vanha yksinkertaistettu kaava on yleisesti käytössä internetissä löyty-

vissä solenoidikelan induktanssin laskentaan tarkoitetuissa laskureissa.  Robertin (2010) 

mukaan Tämä laskukaava pätee vain, kun kelan kokonaispituus jaettuna leveydellä on 

suurempaa kuin 0,4 eli h / D > 0,4. Wheeler julkaisi myöhemmin vuonna 1982 tarkemman 

laskukaavan, joka samalla poisti rajoitteen kelageometrialle (Robert, 2010). Wheelerin 

(1982, s. 1450) mukaan kyseisen kaavan virhe on 0,01 % luokkaa suurimmillaan. Käyte-

tään tätä kaavaa (7) solenoidikelan induktanssin laskemiseen, mukaillen Wheeler (1982, 

s. 1450): 

𝐿𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖= 𝜇0 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑟 ∙ (ln (1 + 𝜋 ∙
𝑟

ℎ
) +

1

2,3004+1,6∙(
ℎ

𝑟
)+(

6

3∙𝜋2−16
)∙(

ℎ

𝑟
)2

), 

  (7) 

missä 𝐿𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖 on solenoidikelan induktanssi [H],  

  𝜇0 on tyhjiön permeabiliteetti, jonka arvo on 

𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 [H/m], 

   r on kierretyn kelan säde [m], 

   n on kierrosten lukumäärä ja 

   h on kelan korkeus [m]. 

 

Tasomaiselle spiraalikelalle on saatavilla useita kaavoja. Tässä työssä käytettäväksi on 

valittu Wheelerin kehittämä empiirinen kaava yksitasoiselle spiraalikelalle. Seuraava yh-

tälö (8) mukaillen (Chatterjee ym. 2017, s. 1017) kuvaa tätä kaavaa: 

𝐿𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑎𝑙𝑖 = 
𝑛2∙(𝐷𝑢𝑙𝑘𝑜−𝑛∙(𝑤+𝑝))

2

(16∙𝐷𝑢𝑙𝑘𝑜)+28∙𝑛∙(𝑤+𝑝)
∙

39,37

106 , (8) 
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missä  𝐿𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑎𝑙𝑖 on kelan induktanssi [H],    

n on kelan kierrosten lukumäärä, 

Dulko on kelan ulkohalkaisija [m], 

w on kelajohtimen poikkileikkauksen halkaisija [m] ja 

𝑝 on kelan kierrosten välinen etäisyys [m].   

 

Yllä olevan yhtälön (8) spiraalikelan kierrosten välinen etäisyys 𝑝 ei ole usein suoraan 

intuitiivisesti tiedossa. Se on kuitenkin mahdollista määrittää vaihtoehtoisesti kelan sisä-

halkaisijan avulla ja kun muut tarvittavat tiedot tiedetään seuraavan yhtälön (9) mukai-

sesti, joka on saatu muokkaamalla nettisivulta löytyvää spiraalimaisen tasokelan geomet-

rian kaavaa (Kaizer Power Electronics, 2021): 

𝑝 = 
𝐷𝑢𝑙𝑘𝑜− 𝐷𝑠𝑖𝑠ä

2 ∙𝑁
− 𝑤,  (9)  

missä 𝑝 on kelan kierrosten välinen etäisyys ja 

Dsisä on kelan sisähalkaisija [m]. 

 

Kaavan (9) käyttö helpottaa laskurin vaatimien kelatietojen antamista. 

Hussain ja Woo (2022, s. 4) ovat tutkineet kaavan (8) tarkkuutta testimittauksien avulla 

eri kelageometrioille viitaten (Chatterjee ym. 2017, s. 1017) ja Grover (2004) ja havain-

neet, että kaava on hyvin paikkansapitävä induktanssin laskennassa, kun kelan poikki-

leikkauksen paksuus on riittävä. Hussain ja Woon (2022, s. 5) toteuttamissa testimittauk-

sissa kelan poikkileikkauksen halkaisijan ollessa 1 mm luokkaa kaava aiheutti 40 % suu-

ruisia virheitä ANSYS Maxwell 15 ohjelmalla samalle kelalle mallinnettuun induktans-

siin verrattuna, mutta halkaisijan kasvaessa 3,6 mm kokoluokkaan virheet jäivät huo-

noimmillaankin noin 5 % suuruisiksi. Induktiokelan rakennuksessa käytetyn kuparin hal-

kaisijan ollessa 3 mm paksumpaa saavutetaan seuraavalla kaavalla riittävän tarkkoja tu-

loksia. 

Kelamateriaalimenekin laskemiseksi laskurissa on syytä ilmoittaa kuluneen kelamateri-

aalin määrä pituuden avulla. Solenoidikelan pituus voidaan laskea riittävällä tarkkuudella 

kertomalla kierrospituus kierrosten määrällä: 
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 𝑙𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖 = 𝑛 ∙ 2 ∙  𝜋 ∙ 𝑟        (10) 

Tasomaisen spiraalikelan pituus lasketaan likiarvollisesti seuraavan yhtälön avulla (Kai-

zer Power Electronics, 2021): 

 𝑙𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑎𝑙𝑖 =
𝜋 ∙𝑛 ∙ (𝐷𝑢𝑙𝑘𝑜+ 𝐷𝑠𝑖𝑠ä)

2
,       (11) 

7.2 Tehon laskemiseen liittyvä teoria 

Sähkötehon laskurin avulla pyritään selvittämään asiakkaalta saatujen alkutietojen perus-

teella komponenttien kustannuksia ja induktion soveltuvuutta käyttötarkoitukseen. Las-

kuri tulee olemaan aihepiirin sähköisten- ja magneettisten ominaisuuksien sekä lämpö-

ominaisuuksien monimutkaisuuden takia yksinkertaistettu versio, joka kuitenkin Rud-

nevin (2002) ja Zinn (1988) mukaan antaa hyvän suuntaa antavan arvioinnin tehon tar-

peesta insinöörisuunnittelua varten. Kappaleen lämmittämiseksi tarvittavan tehon määri-

tys on hankalaa. On kuitenkin olemassa suuntaa antava approksimaatio, jossa kappaleen 

lämmitykseen vaadittava teho lasketaan kappaleen massan perusteella. Tämä antaa suun-

taa sille onko realistista tehon tarpeen puolesta sekä ajan puolesta lämmittää kappaletta 

induktion avulla. 

Tarvittavan kokonaistehon suuruuden määrittämiseksi tulee tietää, kuinka paljon lämmit-

täminen haluttuun lämpötilaan vaatii energiaa. Tämä riippuu kappaleen massasta ja omi-

naislämpökapasiteetista, joka kuvaa kuinka paljon lämpöä pitää kappaleeseen tuoda, jotta 

saavutetaan yhden lämpötila-asteen muutos.  Lisäksi pitää ottaa huomioon induktiokuu-

mennuksessa tehohäviöitä aiheuttavat tekijät. Kappaleen lämmönsiirtymiseen liittyen te-

hohäviöitä voi aiheutua kolmella eri tavalla: johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Joh-

tumisesta aiheutuneet tehohäviöt sisältyvät konvektio- ja säteilyhäviöihin, sillä kappa-

leesta hävinneen lämpöenergian täytyy ensiksi johtua kappaleen pinnalle, josta se voi siir-

tyä pois konvektion ja lämpösäteilyn vaikutuksesta. Myös Rudnevin (s. 140, 2002) mu-

kaan induktiossa lämmönsiirtymisestä aiheutuvat tehohäviöt tarkoittavat konvektion ja 

lämpösäteilyn vaikutuksesta syntyviä häviöitä. Lämmönsiirtymisestä aiheutuvia tehohä-

viöitä induktiokuumennusjärjestelmässä voidaan pienentää eristyksen avulla, mutta näin 

myös alennetaan induktion hyötysuhdetta, kun kelan ja kappaleen välinen kytkeytyminen 

huononee lämpöeristyksen ollessa niiden välissä. (Rudnev ym. 2002, s. 140). Tämän tar-

peellisuutta tulee arvioida tapauskohtaisesti. 
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Kappaleeseen sitoutuneen lämmitystehon tarve läpilämmityksessä voidaan laskea kappa-

leen painon, lämpötilan, tavoitelämpötilan ja kuumennusajan avulla (Zinn ym. 1988, s. 

24). Tämän lisäksi pitäisi ottaa vielä huomioon kappaleesta lämpösäteilyn avulla ympä-

ristöön siirtynyt lämpöenergia ja konvektion avulla siirtynyt lämpöenergia, sekä Joulen 

ensimmäisen lain yhtälön (2) mukaiset kelassa tapahtuvat jännitehäviöt (Zinn ym. 1988, 

s. 24). Näiden avulla voidaan laskea kappaleen läpilämmitykseen tarvittava teoreettinen 

tehon määrä.  

Konvektion avulla tapahtuvien lämpöhäviöiden osuus on pieni verrattuna säteilyn vaiku-

tuksesta tapahtuviin lämpöhäviöihin ja jätetäänkin usein huomiotta laskuissa (Zinn ym. 

1988, s. 24–25). Konvektiohäviöt voivat kuitenkin olla suurempia kuin säteilyhäviöt sel-

laisissa sovellutuksissa, joissa lämpötila pysyy alle 500 ℃ asteessa prosessin aikana 

(Rudnev ym. 2002, s. 138). Konvektiohäviöt voivat myös vaihdella riippuen siitä, miten 

järjestelmä on suunniteltu. Jos kappaleita liikutetaan liukuhihnamaisesti voivat konvek-

tiohäviöt olla jopa kymmenkertaiset verrattuna tilanteeseen, jossa kappaletta lämmitetään 

paikoillaan (Rudnev ym. 2002, s. 138).  

Konvektiohäviöt voidaan laskea (Rudnev ym. 2002, s. 138) antaman kaavan (12) avulla: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣= 𝛼 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎),  (12) 

missä 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 on konvektiosta aiheutuva lämpöhäviö [W/m2], 

𝛼 on lämmönsiirtymiskerroin [W/(m2 ∙ ℃)], 

𝑇𝑠 on pinnanlämpötila [℃] ja 

𝑇𝑎 on ympäröivän ilman lämpötila [℃]. 

 

Edellinen kaava (12) on hyödyllinen konvektiohäviöiden laskemisessa, kun sovelluksena 

on alhaisen lämpötilan sovellutus, jossa käsiteltävää kappaletta liikutetaan (Rudnev ym. 

2002, s. 138). Hankaluus tämän kaavan käyttöön liittyy lämmönsiirtymiskertoimen 𝛼 

määrittämiseen. Käytettävissä onkin helpompi tutkimusten tuloksena muodostettu kaava, 

jonka avulla saadaan suuntaa antava approksimaatio (13): 

 

 



  60 

 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣= 1,54 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)1,33,  (13) 

missä 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 on konvektiosta aiheutuva lämpöhäviö [W/m2], 

𝑇𝑠 on pintalämpötila [℃] ja 

𝑇𝑎 on ympäröivän ilman lämpötila [℃]. (Rudnev ym. 2002, s. 138) 

 

Edellisestä yhtälön (13) kaavasta saadaan teholaskuriin sopiva muoto lisäämällä kerto-

jaksi kappaleen konvektiota aiheuttavien sivujen kokonaispinta-ala A, jolloin lopputulok-

sena on suoraan hävinnyt lämmitysteho watteina.  Tällöin saadaan yhtälön (14) mukainen 

esitys: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣= 𝐴 ∙ 1,54 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)1,33,  (14) 

missä 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 on konvektiosta aiheutuva lämpöhäviö [W/m2], 

A on yhteenlaskettu konvektiosivujen pinta-ala [m2], 

𝑇𝑠 on pintalämpötila [℃] ja 

𝑇𝑎 on ympäröivän ilman lämpötila [℃].   

 

Teholaskurissa käytetään tätä kaavan (14) mukaista yhtälöä konvektiohäviöiden laske-

miseksi. 

Stefanin-Boltzmannin lain mukaan mitä kuumempi kappale on, sitä enemmän siitä sätei-

lee lämpösäteilyä (Rudnev ym. 2002, s. 192). Säteilyhäviöiden suuruus riippuu lämmi-

tettävän kappaleen emissiivisyydestä ε, joka kuvaa kappaleen kykyä säteillä pois siihen 

tuotua lämpöä, lämpösäteilevän pinnan pinta-alasta ja lämpötilaerosta kappaleen sekä sitä 

ympäröivän ilman välillä. Kappaleen emissiivisyyden arvo vaihtelee sen pinnan lämpöti-

lan mukaan (Zinn ym. 1988, s. 25) mikä vaikuttaa puolestaan karanneen lämpösäteilyn 

määrään kappaleesta lämmityksen yhteydessä. (Rudnev ym. 2002, s. 194) mukaan emis-

siivisyyden arvo on aina pienempi kuin ε = 1. Sellaista kappaletta, jonka emissiivisyyden 

teoreettinen arvo olisi ε = 1 kutsutaan ”mustaksi kappaleeksi”. Emissiivisyyden muutos 

lämpötilan kasvaessa perustuu metallin pinnan oksidoitumisesta aiheutuneeseen pinnan 

kemiallisen koostumuksen muutokseen (Rudnev ym. 2002, s. 194). Kaikilla metalleilla 

ei ole kuitenkaan tätä taipumusta ja niiden emissiivisyyden arvo pysyykin vakiona läm-

pötilan muuttuessa. Näistä metalleista käytetään nimitystä ”harmaa kappale” (Rudnev 
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ym. 2002, s. 194).  Emissiivisyyskertoimen arvoon vaikuttaa myös pinnanlaatu. Esimer-

kiksi kiillotettu tai hiottu pinta metalleilla alentaa emmissiivsyyskertoimen arvoa (Rud-

nev ym. 2002, s. 139). 

Säteilyhäviöt eivät tarvitse väliainetta tapahtuakseen (Rudnev ym. 2002, s. 139). Niiden 

osuus on suuri induktiosovellutuksissa, jossa kappale lämmitetään korkeaan lämpötilaan 

kuten pinnan kovettamista tai valssausta varten (Rudnev ym. 2002, s. 140). 

Yleisesti ottaen voidaankin ajatella, että konvektion kautta tapahtuvat häviöt ovat merkit-

tävimpiä sovelluksissa, jossa lämmityslämpötila on alhainen ja säteilyhäviöt puolestaan 

sovellutuksissa, joissa lämmityslämpötila on korkea. Molempia kuitenkin tapahtuu kai-

kissa lämpötiloissa induktiokuumennuksen aikana. 

Lämpösäteilyn vaikutuksesta hävinnyt teho voidaan laskea suuntaa antavasti (Zinn ym. 

1988, s. 25) ja (Rudnev ym. 2002, s. 139) mukaillen seuraavan yhtälön (15) avulla: 

𝑃𝑟𝑎𝑑= 𝐴 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ ((𝑇2 + 273,15)4 − (𝑇1 + 273,15)4 ),  (15) 

missä 𝑃𝑟𝑎𝑑 on lämpösäteilystä syntyneet tehohäviöt [W], 

  A on kappaleen sivujen pinta-ala [m2], 

  ε on kappaleen lämpötilasta riippuva emissiivisyyskerroin [%], 

  σ on Stefanin-Boltzmannin vakio, jonka arvo on 

  σ = 5,67 ∙  10−8 [W/(m2  ∙  K4)], 

𝑇2 on lämmitettävää kappaletta ympäröivän alueen ulkolämpötila [℃] ja 

𝑇1 on lämmitettävän kappaleen lämpötila [℃].  

 

Yhtälön (15) käyttämiseksi täytyy emissiivisyyskertoimen ε arvot olla määritetty useille 

materiaaleille. Lisäksi emissiivisyyksien arvot olisi hyvä kirjata ylös vakiolämpötilavä-

lein eri pinnanlaaduille keskiarvoisen emissiivisyyskertoimen laskemista varten. Näin 

laskuriin voidaan suoraan valita taulukoidut arvot yhtälön käyttöä varten. Nämä arvot eri 

materiaaleille laskurin käyttöä varten on taulukoitu seuraavan alakappaleen taulukossa 4. 

Kelassa tapahtuvia tehohäviöitä voidaan laskea suoraan Joulen lain mukaisesti yhtälön 

(2) avulla. Nimitetään kelassa tapahtuvia tehohäviöitä nimellä 𝑃𝑐. Tällöin kelassa tapah-

tuneet tehohäviöt ovat yhtälön (16) mukaisesti: 
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 𝑃𝑐= 𝐼2 ∙ 𝑅,  (16) 

missä 𝑃𝑐 on kelan resistanssin takia syntyneet lämpöhäviöt [W], 

I on kelassa kulkevan virran suuruus [A] ja 

R kelan materiaalin resistanssi [Ω]. (Zinn ym. 1988, s. 25) 

 

Kelassa käytettävän kuparin matalan resistanssin takia sekä kelan jäähdytyksen ansiosta 

resistanssi pysyy alhaisena ja kelassa kulkevan virran muuntuminen lämmöksi on vä-

häistä. Resistanssi on resistiivisyydestä riippuva arvo, joka on puolestaan lämpötilariip-

puvainen suure, mutta kelan pysyessä vakiolämpötilassa jäähdytyksen ansiosta voidaan 

sillekin määrittää arvo, jonka voidaan ajatella olevan vakio.  

Kaavan (16) resistanssin arvo kuparikelalle voidaan laskea seuraavan yhtälön (17) avulla 

(Rudnev ym. 2002, s. 103): 

𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝐴
,  (17) 

missä  ρ on resistiivisyys [Ω ∙ m], 

l on kelan pituus [m] ja 

A on johtimen poikkipinta-ala [m2]. 

 

Itse kappaleen lämmitykseen tarvittava tehonmäärä halutussa lämmitysajassa saadaan yh-

tälön (18) (Rudnev ym. 2002, s. 141) mukaisesti: 

𝑃𝑤= 𝑚 ∙ 𝑐 ∙
𝑇𝑓−𝑇𝑖𝑛

𝑡
,  (18) 

missä 𝑃𝑤 on kappaleen lämmittämiseen tarvittava teho [W], 

m on kappaleen massa [kg], 

c on materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(𝑘𝑔 ∙  ℃)], 

𝑇𝑓 on haluttu loppulämpötila [℃], 

𝑇𝑖𝑛 on alkulämpötila [℃] ja 

t on annettu lämmitysaika [s]. 
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Kaavojen 14–18 avulla voidaan määritellä teoreettinen tarvittava teho induktiokuumen-

nuksessa, jonka mukaisesti kappale saadaan lämmitettyä kauttaaltaan haluttuun lämpöti-

laan halutussa ajassa yhtälön (19) mukaisesti, mukaillen kaavaa Zinn ym. (1988, s. 25): 

𝑃 = 𝑃𝑤 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑃𝑟𝑎𝑑 + 𝑃𝑐= 𝑚 ∙ 𝑐 ∙
𝑇𝑓−𝑇𝑖𝑛

𝑡
+ 1,54 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)1,33     +

𝐴 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ ((𝑇𝑠 + 273,15)4 − (𝑇𝑎 + 273,15)4) + 𝐼2 ∙ 𝑅 ,  (19) 

missä 𝑃 on kappaleen lämmittämiseen tarvittava vähimmäisteho [W], 

m on lämmitettävän kappaleen massa [kg], 

  c on ominaislämpökapasiteetti keskiarvoistettuna [J/(kg ∙  ℃)], 

  𝑇𝑓 on kappaleen lopullinen lämpötila [℃], 

𝑇𝑖𝑛 on alkulämpötila [℃], 

t on lämmitysaika [s], 

A on kappaleen sivujen yhteenlaskettu pinta-ala [m2], 

  𝑇𝑠 on kappaleen pinnan lämpötila [℃], 

𝑇𝑎 on kappaletta ympäröivän ilman lämpötila [℃], 

ε on kappaleen lämpötilasta riippuva emissiivisyyskerroin [%], 

  σ on Stefanin-Boltzmannin vakio [W/(m2 ∙ K4)], 

I on kelassa kulkeva virta [A] ja 

  R on kelan materiaalin resistanssi [Ω]. 

 

Edellinen yhtälö (19) voidaan ratkaista lämmitysajan suhteen, jolloin saadaan selvitettyä 

kappaleen lämmittämiseksi kuluva aika käyttäjän valitsemalla induktiogeneraattorin te-

holla. Käytetään generaattorin lämmitystehoa kuvaavana suureena Pgeneraattori. Tällöin yh-

tälöksi saadaan seuraavan yhtälön (20) mukainen kaava: 

t = 
𝑚∙𝑐∙(𝑇𝑓−𝑇𝑖𝑛)

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖−𝐴∙1,54∙(𝑇𝑠−𝑇𝑎)1,33−𝐴∙𝜀∙𝜎∙((𝑇𝑠+273,15)4−(𝑇𝑎+273,15)4)−𝐼2∙𝑅
 (20) 

Excel-taulukkoon koostetaan yhtälöiden (19) ja (20) mukaiset laskentakaavat tehon ja 

lämmitysajan arvioimiselle. 
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7.3 Teho- ja induktanssilaskurin toteutus 

Laskurin tekemistä varten Exceliin muodostetaan taulukot seuraaville fysikaalisille suu-

reille: materiaalikohtainen ominaislämpökapasiteetti, materiaalikohtainen emissiivisyys 

eri pinnanlaaduille ja kelamateriaalin eli kuparin resistiivisyys. Ominaislämpökapasiteetti 

ja emissiivisyys ovat lämpötilasta riippuvia. Arvoja etsiessä kävi ilmi, että näiden arvoja 

materiaaleille ei kuitenkaan ole selkeästi taulukoitu eri lämpötiloille vaan yleisimmin 

nämä arvot on pelkästään ilmoitettu 20 ℃ tai 25 ℃ lämpötiloissa. Saatavilla on erilaisia 

kokeellisia mittauksia, joiden pohjalta esimerkiksi ominaislämpökapasiteetteja eri teräs-

laaduille voisi selvittää tarkemmin eri lämpötiloissa ja koostaa ne yhteneväksi kokonai-

suudeksi eri lähteiden mittauksia yhdistelemällä, mutta tässä työssä sitä ei tehdä sen ai-

heuttaman kohtuuttoman vaivan ja marginaalisen hyödyn takia. Taulukoihin kirjataan 

vain näiden kahden suureen osalta arvot yhdessä lämpötilassa ja teholaskurissa nämä ar-

vot säilyvät vakiona lämpötilan muuttuessa. 

Taulukointia varten tulee päättää materiaalit, joiden tiedot selvitetään. Materiaalien tulee 

olla yleisesti käytössä olevia alkuaineita tai metalliseoksia ja niiden ominaislämpökapa-

siteeteista sekä emissiivisyyksistä täytyy olla saatavilla dataa. Teräs- ja alumiinilaaduista 

esitetään vain yksi arvo niiden eri laatujen suuren määrän takia. Halutessaan näitä arvoja 

on mahdollista etsiä ja taulukoida enemmän tulevaisuudessa. Näiden parametrien pohjalta 

laskuriin sisällytettäväksi materiaaleiksi valittiin seuraavat materiaalit: kupari, messinki, 

hopea, kulta, alumiini, teräs, ruostumattoman teräs, rauta, sinkki, volframi, titaani, kromi, 

nikkeli, koboltti, platina ja grafiitti. 

Taulukko 3. Teholaskurissa käytettävien materiaalien ominaislämpökapasiteetteja (Sep-

pänen ym. 2013 s. 72–76) sekä BLÜCHER® (2022, s. 6). 

 

 

Materiaali: Ominaislämpökapasiteetti c  [J/(kg ∙ ℃)]:

Kupari 387

Messinki 380

Hopea 235

Kulta 129

Alumiini 900

Teräs 460

Ruostumaton teräs (AISI 304 / 316L) 500

Rauta 450

Sinkki 386

Volframi 135

Titaani 523

Kromi 448

Nikkeli 444

Koboltti 448

Platina 133

Grafiitti 712
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Taulukko 4. Teholaskurin materiaaleille muodostettu emissiivisyyskertoimien taulukko 

kahdelle eri pinnanlaadulle (Omega Engineering, 2022) taulukon mukaisesti. 

 

Yllä olevan taulukon emissiivisyyden arvot ovat lämmönmittaus instrumentteja myyvän 

Omega Engineering (2022) lähteen taulukossa annettu useammassa eri lämpötilassa. 

Näistä arvoista on valittu aina kriittisin, jonka arvo on syötetty taulukkoon. Näin varmis-

tetaan, että laskuri laskee säteilyhäviöiden osuuden mieluummin yläkanttiin kuin liian 

alhaiseksi, jolla varmistetaan, että laskennan lopputuloksessa ilmoitettu lämmittämiseen 

tarvittavan tehon määrä ja lämmitysaika eivät ole alimitoitettuja tältä osalta.  

Teholaskurissa täytyy tietää myös kuparista tehdyn kelan resistiivisyyden arvo. Arvon 

voidaan ajatella pysyvän vakiona kelan sisällä kulkevan jäähdytysvesikierron takia. Sep-

päsen ym. (2007, s. 94) löytyvän taulukon mukaan kuparin resistiivisyyden arvoksi saa-

daan 𝜌 = 1,678 ∙ 10−8 Ω ∙ m. Lisätään tämä arvo laskurin loppuun vakioita sisältävään 

kohtaan ja käsitellään sitä kyseisen arvon saavana vakiona kelojen resistansseja lasketta-

essa. 

Seuraava vaihe on taulukoiden ja kaavojen siirtäminen Exceliin tehon ja induktanssin 

laskemista varten. Lopputuloksesta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä ja johdon-

mukainen. Rakenteellisesti taulukossa on neljä eri välilehteä. Ensimmäisessä on annettu 

yleiset ohjeet laskurin käyttämiseen. Toinen välilehti sisältää laskentaosion, joka laskee 

syötettyjen lähtöarvojen avulla lopputulokset teoriaosiossa esitettyjen kaavojen 5–20 

Emissiivisyystaulukko

Materiaali: Kiillotettu: Oksidoitunut:

Kupari 0,03 0,87

Messinki 0,04 0,61

Hopea 0,03 -

Kulta 0,03 -

Alumiini 0,06 0,19

Teräs 0,08 0,80

Ruostumaton teräs 316 0,66 -

Rauta 0,05 0,89

Sinkki 0,06 0,11

Volframi 0,28 -

Titaani 0,19 0,61

Kromi 0,26 -

Nikkeli 0,05 0,46

Koboltti 0,23 -

Platina 0,10 -

Grafiitti 0,81 -

Emissiivisyyden ε arvo pinnanlaadulle [%]:
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avulla. Kolmas välilehti sisältää taulukon 3 mukaiset ominaislämpökapasiteettien arvot 

ja neljäs välilehti puolestaan taulukon 4 mukaiset emissiivisyyksien arvot. 

Excelin soluihin muodostetuissa kaavoissa on käytetty seuraavia loogisia funktioita: 

NOT, AND, IF ja XOR. Näiden käyttö mahdollistaa laskurin tilan seurannan ja haluttujen 

toimintojen toteuttamisen kussakin tilanteessa. 

 

Kuva 5. Excelin avulla toteutettu teho- ja induktanssilaskuri välilehtineen. 

 

Kuvasta 5 näkyy laskurin ulkoasu. Alapalkista näkee, että laskurin käyttöä varten on en-

simmäisellä välilehdellä annettu lyhyet ohjeet, jonka jälkeen on kuvassa näkyvä laskin. 

Tarvittavat taulukoiden 3. ja 4. mukaiset materiaalien arvot on kerätty omille välilehdil-

lensä, josta ne on helppo lukea ja syöttää laskentaosioon. Exceliin muodostettavien funk-
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tioiden syötön helppouden takia tarkkoja syntakseja jokaisesta funktion sisältävästä ruu-

dusta ei kirjoiteta kokonaisuudessaan tähän, koska ne veisivät tarpeettoman paljon tilaa. 

Käydään kuitenkin läpi lyhyesti kaikki teoriaosuudessa esitettyjä funktioita sisältävät ruu-

dut ja mihin kaavaan kukin kaavan sisältävä ruutu viittaa. Tämä helpottaa mahdollista 

laskurin toistettavuutta työnlukijalle, vaikka kaikkia syntakseja ei olekaan annettu koko-

naisuudessaan. Esimerkiksi C8 – yhtälö 6 luettaisiin, että soluun C8 on kirjoitettu teoria-

osuuden yhtälöä (6) kuvaava syntaksi. Käydään läpi kaikki teoriaosuuden funktioita si-

sältävät solut: 

• C8 – yhtälö 6 

• C9 – yhtälö 6 

• C18 – yhtälö 7 

• C19 – yhtälö 10 

• C20 – yhtälö 17 

• C30 – yhtälö 8 

• C31 – yhtälö 9 

• C32 – yhtälö 11 

• C33 – yhtälö 17 

• C49 – yhtälö 19 

• C50 – yhtälö 20 

7.4 Laskurin käyttö 

Tässä alakappaleessa käydään läpi laskurin käytön vaiheet sekä suoritetaan kuvitteellinen 

laskuesimerkki, joka havainnollistaa laskurin toimintaa. Laskurin käyttö edellyttää lähtö-

tietojen keräämistä. Tämä tapahtuu kysymällä asiakkaalta tietyt alkuparametrit sekä sel-

vittämällä alustavasti valitun induktiogeneraattorin tiedot valmistajan katalogeista. Las-

kurin käyttöä varten täytyy asiakkaalta kysyä seuraavat parametrit: 

1. kappaleen ”materiaali ja pinnanlaatu” ominaislämpökapasiteettia ja emissii-

visyyskertoimen määrittämistä varten 

2. lämmitettävän kappaleen ”massa” tarvittavan lämpöenergian määrittelemiseksi 

3. ”lämmitysaika”, jossa kappale tulisi saada lämmitettyä haluttuun lämpötilaan 
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4. haluttu ”alkulämpötila” ja ”loppulämpötila” kappaleen lämmittämiseen kuluvan 

lämpöenergian, konvektiohäviöiden ja säteilyhäviöiden laskemista varten 

5. miltä alueelta kappaletta halutaan pääasiassa lämmittää ts. ”Lämmitettävän alu-

een kohdennus” 

6. ”kappaleen 3D-malli tai tekniset piirustukset” ulkosivujen pinta-alan laskemista 

varten, jota tarvitaan konvektio- ja säteilyhäviöiden laskemisessa. 

Edelliset tiedot kerättäisiin asiakkaalta heti asiakaskontaktiprosessin alussa ja näiden poh-

jalta voidaan nopeasti selvittää kuinka realistiselta induktiokuumennuksen käyttäminen 

asiakkaan haluamassa sovellutuksessa vaikuttaa. Laskurin käyttämiseen itse selvitettävät 

tiedot ovat: 

1. induktiogeneraattorin taajuusalueen ala- ja yläraja 

2. induktiogeneraattorin kondensaattorien kokonaiskapasitanssi 

3. kelatyyppi ja kelan fyysiset dimensiot pohjautuen asiakkaalta saatuun 3D-malliin 

tai teknisiin piirustuksiin koskien lämmitettävää kappaletta. 

TL Solution Oy:n tapauksessa edellinen vaihe tarkoittaa tietojen etsimistä koskien induk-

tiokuumenninvalmistaja CEIA:n generaattoreita ja katsomalla onko joku näistä sovel-

tuva. Mikäli yhteensopivuuksia ei löydy arvojen syöttämisen ja tulosten tarkastelun jäl-

keen voidaan myös muiden induktiokuumennin valmistajien generaattoreiden teknisiä 

tietoja tarkastella optimaalisemman ratkaisun löytämiseksi. Kelatyyppi puolestaan mää-

räytyy pitkälti kappaleen geometrian ja halutun lämmitysalueen mukaan. Asiakkaalta saa-

dun 3D-mallin tai teknisten piirustusten pohjalta voidaan miettiä, mikä olisi soveltuva 

kelatyyppi tässä tapauksessa. Kappaleen geometrian asettamat vaatimukset huomioiden 

voidaan laskuriin syöttää kelan tiedot, jolloin nähdään sen asettamat vaatimukset gene-

raattorin taajuusalueelle ja tankkipiirin kokonaiskapasitanssille. 

Suoritetaan laskuesimerkki käytön havainnollistamiseksi. Asiakas on kertonut, että heillä 

on noin m = 50 kg painavia teräspellettejä (c =460 J/kg ∙ ℃), jotka ovat pinnanlaadultaan 

oksidoituneita (𝜀 = 0,80) ja joita halutaan lämmittää 𝑇𝑓 = 1200 ℃ lämpötilaan kuumata-

ontaa varten. Lämmitysajaksi halutaan korkeintaan viisi minuuttia (t = 300 s), mutta jos 

mahdollista niin lämmityksen halutaan tapahtuvan tätäkin nopeammin. Pelletti halutaan 

kauttaaltaan homogeeniseen lämpötilaan. Asiakkaalta saadun 3D-mallin avulla käy ilmi, 
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että pelletti on ympyrälieriön muotoinen, halkaisijaltaan 0,19 m ja korkeudeltaan h = 

0,225 m korkea.  CAD-mallinnusohjelman avulla selvitettynä tai käsin laskemalla näh-

dään, että sen lämpösäteilevien pintojen yhteenlaskettu pinta-ala on A = 0,191 m2. 

Kelana käytetään solenoidikelaa kappaleen sylinterimäisen muodon takia. Kappaleen 

asettamiseksi kelan sisälle jätetään kelan ja kappaleen väliin 10 mm rako, jolloin kelan 

halkaisijaksi saadaan d = 0,21 m (r = 0,105 m). Kelamateriaalin johtimen poikkileikkauk-

sen halkaisija on 0,01 m (r = 0,005 m). Kelassa kulkevan virran suuruuden Joule häviöi-

den laskemista varten kelajohtimessa arvioidaan olevan I = 1000 A. Kierrosmääräksi va-

litaan alustavasti n = 10, mutta tarvittaessa tätä voidaan muuttaa. Syötetään edellä luetel-

lut tiedot tehdyn Excel-laskurin ”Solenoidikelan induktanssilaskuri” ja ”Induktiolämmi-

tyksen teholaskuri” kohtiin, jolloin kelan itseinduktanssille, kelamateriaalin pituudelle 

sekä lämmitysteholle halutussa lämmitysajassa saadaan kuvan 6 mukaiset arvot: 

 

Kuva 6. Laskurin avulla laskettu solenoidikelan induktanssi ja tarvittu lämmitysteho. 
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Edellisen kuvan tuloksista nähdään, että kelan itseinduktanssiksi saadaan 𝐿𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖 =

13,6 𝜇𝐹 ja lämmitystehoksi puolestaan 𝑃 = 136,2 𝑘𝑊. Tämän vaiheen jälkeen etsitään 

mikä olisi sopiva generaattori, jossa teho on suurempi kuin tarvittu lämmitysteho. Lisäksi 

selvitetään, että generaattorin tai erillisen kuumennuspään kondensaattoreiden kapasi-

tanssi ja generaattorin taajuusalue on sellainen, että yhdistettynä kyseisen induktanssin 

omaavaan kelaan näiden muodostaman värähtelypiirin ominaisvärähtelytaajuus jää gene-

raattorin taajuusalueen sisälle. 

Laskuriin eri generaattorien sekä kuumennuspäiden tehoja ja kapasitansseja syötettäessä 

havaitaan, että Ambrell Corporationin (2022) EKOHEAT 150/10 generaattori 5–15 kHz 

taajuusalueella ja 150 kW tehollaan on sopiva. Kuumennuspäitä käsittelevästä katalogista 

puolestaan (Ambrell Corporation, 2022) nähdään, että valmistettavana tuotteena löytyy 

150 kW generaattoreihin yhteensopiva kuumennuspää, jonka kondensaattoreiden koko-

naiskapasitanssi on 40,7 𝜇𝐹. Syötetään generaattoria ja kuumennuspäätä koskevat tiedot 

”Alustavasti valitun generaattorin ominaisuudet” osioon Excel-laskurissa, jolloin saa-

daan kuvan 7 mukaiset tulokset: 

 

Kuva 7. Alustavasti valitun generaattorin tietojen syöttäminen laskuriin. 
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Kuvassa 7 riveiltä kahdeksan ja yhdeksän näkyy, että generaattorin taajuusalueen ja tank-

kipiirin kapasitanssin avulla muodostuva induktanssiväli, jolla generaattori toimii, saavu-

tetaan sovelluksen vaatimalla kelalla. Kelan induktanssin ollessa noin 𝐿𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖 =

13,6 𝜇𝐹 ja vertaamalla sitä generaattorin sallimaan induktanssialueeseen, jonka sisällä 

liitettävän kelan ja sen alle tuodun kappaleen kokonaisinduktanssin tulee olla, nähdään, 

että kelan kokoa voidaan halutessaan kasvattaa lisäämällä kierroksia induktanssialueen 

sen salliessa tasaisemman lämmityslopputuloksen saavuttamiseksi. Vastaavasti myös 

paljon pienempiä keloja pystytään käyttämään kyseisen generaattorin kanssa mikä antaa 

tarvittaessa joustavuutta asiakkaalle induktiokuumennuslaitteiston soveltamiseen useille 

eri mallisille kappaleille. Kuvan 7 riviltä 50 nähdään myös lämmitysaika, joka valitulla 

induktiokuumentimella kestää kappaleen lämmittämisessä haluttuun loppulämpötilaan. 

Kyseisessä esimerkissä laskin näyttää, että 150 kW lämmitysteholla aikaa kappaleen läm-

mittämiseen menisi noin 2 minuuttia ja 40 sekuntia mikä kertoo, että alustavasti ja suuntaa 

antavasti laskettu konfiguraatio alittaisi sallitun viiden minuutin lämmitysajan maksimin. 

Asiakkaalle voidaan todeta, että induktiolämmityksen käyttäminen kyseisessä sovelluk-

sessa on mahdollista. Näin varmistetaan nopea asiakaskontakti ja projektin mahdolliseen 

seuraavaan vaiheeseen kuten konseptointiin eteneminen. Tällä alustavan tiedon saannilla 

on etua, kun vertaa, että laitetoimittajan kiinni saamisessa voi mennä useita päiviä. Alus-

tavan arvioinnin jälkeen voidaan olla yhteydessä laitetoimittajaan, joka osaa ohjata laite-

valintaa tarkemmaksi, mutta jo itse lasketut suuntaa antavat tulokset nopeuttavat ja oh-

jaavat laitevalintaa oikeaan suuntaan. 

7.5 Laskurin puutteiden arviointi ja jatkokehitys 

Aluksi todettakoon, että tehty laskuri täyttää sille asetetut vaatimukset, joidenka mukaan 

sen tuli toimia nopeana ja suuntaa antavana alustavan suunnittelun apuvälineenä. Lisäksi 

sen tuli olla intuitiivinen käyttää sekä antaa riittävän tarkka approksimaatio tehon tar-

peesta ja induktiokelan itseinduktanssista. Laskurin puutteet ovat kuitenkin helposti ha-

vaittavissa ja tarkkana suunnittelutyön välineenä laskuria ei voida käyttää näiden puuttei-

den takia. Tässä alakappaleessa käydään tarkemmin läpi mitä nämä pääasiassa laskurin 

teoriaan liittyvät epätarkkuudet ovat, jotka johtavat laskurin tuloksen epätarkkuuteen. Li-

säksi kerrotaan, miten tämän tyyppistä laskurikonseptia voidaan parantaa jatkossa. 
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Rudnevin (2002, s. 143) mukaan laskurin kaavat eivät ota huomioon reaalista kelaan siir-

tyneen tehon määrää, joka lasketaan jakamalla saatu kokonaisteho sähköisellä hyötysuh-

teella ƞ𝑒𝑙 ja termodynaamisella hyötysuhteella ƞ𝑡ℎ. Näiden arvot vaihtelevat välillä 0–1 

alla olevan yhtälön (21) mukaisesti: 

𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 = 
𝑃

ƞ𝑒𝑙∙ƞ𝑡ℎ
,  (21) 

missä 𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 on kelalle siirtynyt teho [W], 

P on kappaleen lämmittämiseen käytetty kokonaisteho [W], 

ƞ𝑒𝑙  on sähköinen hyötysuhde ja 

ƞ𝑡ℎ on termodynaaminen hyötysuhde, mukaillen (Rudnev ym. 2002, s. 

143). 

 

Sähköisen hyötysuhteen ƞ𝑒𝑙 osalta on laskurissa otettu huomioon kelassa tapahtuva virran 

kulkeutumisesta aiheutuva lämpöhäviö yhtälön (16) mukaisesti, mutta ei sitä, että osa 

lämmitystehosta siirtyy kappaletta ympäröivien sähköä johtavien kappaleiden kuten mag-

neettivuon kohdistimien, kappaleen kuljettimien tai muiden metallisten ja magneettisten 

materiaalien lämmittämiseen. Termodynaamisen hyötysuhteen ƞ𝑡ℎ osalta on laskurissa 

puolestaan huomioitu lämpöhäviöt konvektion ja lämpösäteilyn vaikutuksesta yhtälöiden 

(14) ja (15) avulla, mutta materiaalin keskiarvoinen sähköisen resistiivisyyden ja suhteel-

lisen permeabiliteetin muutos kappaleen lämmetessä on jätetty huomiotta. (Rudnev ym. 

2002, s. 143–144)  

Näistä resistiivisyyden kasvamisella kappaleen lämmetessä on prosessin kannalta pää-

sääntöisesti haluttu vaikutus sillä suurempi osa industoituneista pyörrevirroista muuttuu 

lämpöenergiaksi kappaleessa Joulelämpenemisen muodossa. Permeabiliteetin muutos 

puolestaan on prosessin hyötysuhteen kannalta negatiivinen piirre. Kappaleen lämme-

tessä sen permeabiliteetti pienenee aina Curie-pisteeseen asti, jolloin hystereesihäviöiden 

suuruus pienenee jatkuvasti prosessin aikana mitä enemmän kappale lämpenee heiken-

täen lämmityksen hyötysuhdetta. Näiden huomiotta jättäminen laskurissa vääristää saa-

dun tuloksen tarkkuutta. 

Lämmityslaitteistoon eli induktiogeneraattoriin, kuumennuspäähän ja generaattoriin liit-

tyy myös epätarkkuustekijöitä, jotka heikentävät laskurin tarkkuutta. Kaavat eivät ota 
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huomioon generaattorin virtapiirissä tapahtuvia tehohäviöitä ts. hyötysuhdetta ja oletta-

vat, että kelalle tuleva teho on sama kuin generaattorin ilmoitettu nimellisteho. Kaavat 

myös olettavat, että värähtelypiirin säätö generaattorissa tapahtuu optimaalisesti. Todel-

lisuudessa virran taajuutta säätelevän invertterin hyötysuhde ei ole 100 % vaan se on 83–

95 % välillä kuten teoriaosuudessa todettiin. 

Kaavoissa kelan ja kappaleen välinen lämmitystehon siirtyminen ei ole tarkasti kuvailtu 

kelan indusoivan jännitteen avulla vaan oletuksena on, että kaikki kelalle generaattorilta 

tuleva teho siirtyy kelan luoman muuttuvan magneettikentän kautta kappaleen lämpö-

energiaksi. Tähän myös sisältyy se, että kelan geometria olisi sellainen, että siinä ei ta-

pahdu yhtään magneettikentän kumoutumista vierekkäin olevissa johtimissa, joissa vää-

rin suunniteltuna virta saattaa kulkea vastakkaisiin suuntiin pienentäen indusoituneen jän-

nitteen suuruutta kappaleessa muuttuvan magneettikentän ollessa pienempi. Lisäksi kelan 

ja kappaleen välisen parituksen ”coupling” oletetaan olevan optimaalinen siten, että kela 

olisi kaikkialta yhtä kaukana ja mahdollisimman lähellä kappaletta magneettikentän heik-

kenemisen takia etäisyyden kasvaessa. Näin tarkan kelan tekeminen ei ole kuitenkaan 

usein mahdollista ja tämä olettaa, että käsiteltävät kappaleetkin olisivat aina täsmälleen 

samankokoisia. 

Kelan johtimen poikkileikkaus on induktiokelassa keskeltä ontto jäähdytystarpeen takia, 

minkä vaikutusta itseinduktanssin kaavoihin (7) ja (8) on hankala arvioida. Lisäksi pinta-

alan laskemisessa yhtälössä (17) ei ole otettu huomioon kelajohtimen onttoutta mikä ai-

heuttaa myös pientä epätarkkuutta yhtälön avulla lasketussa resistanssissa kelalle, jonka 

avulla lasketaan kelassa virran kulkeutumisesta syntyneet häviöt. Kelassa virran kulkeu-

tumisesta syntyneiden häviöiden osuus on erittäin pieni verrattuna vaadittuun lämmitys-

tehoon ja muihin häviöihin, jotka muodostavat pääosan laskurin lopputuloksesta, joten 

tässä esiintyvä epätarkkuus ei ole merkittävin asia laskurin tarkkuuteen liittyen. Kelan 

onttouden vaikutusta kelan induktanssiin on mahdollista testata induktanssinmittaukseen 

soveltuvalla instrumentilla. Induktanssin laskentaan liittyy myös toinen epätarkkuus. Las-

kuri ilmaisee kelan oman itseinduktanssin, mutta ei sitä mikä kokonaisuudessaan on kelan 

ja sen alla olevan kappaleen muodostama kokonaisinduktanssi, jonka generaattorin sää-

töpiiri kokee. Lisäksi kokonaisinduktanssi on muuttuva suure lämmitysprosessin aikana 

kappaleen permeabiliteetin muuttuessa lämpötilan kohotessa. Tämän käsittely on jätetty 

tekemättä työssä sen käsin laskennan ja riittämättömän aiheeseen liittyvän fysiikan teo-

rian hallitsemisen takia. Tällä on se vaikutus, että vaikka laskuri ilmaisee, että tietty kela 
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ja generaattori olisivat sopivia induktanssin, taajuusalueen ja kapasitanssin puolesta, niin 

todellisuudessa induktanssi tulee olemaan hieman eri kuin pelkkä laskurin ilmoittama ke-

lan induktanssi. Tällä on merkitystä siihen, että generaattori kykenee syöttämään tehoa 

kelalle lämmitystä varten ja ei kytkeydy pois päältä säätöpiirin säätämän taajuuden ajau-

tuessa sallitun taajuusalueen ulkopuolelle. Tämän takia generaattorin induktanssialue tu-

lisi valita siten, että siinä on reilusti varaa lasketun kelan induktanssin ylä- ja alapuolella. 

Laskuri on myös tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa sovelluksissa, joissa tuote läm-

mitetään tasaiseen lämpötilaan kauttaaltaan. Sen avulla ei voida laskea tarkasti tehon tar-

vetta esimerkiksi karkaisua varten, jossa pelkästään kappaleen pinnan lämmittäminen 

tiettyyn lämpötilaan olisi riittävää. Tällaisessa tilanteessa tehon tarve olisi kuitenkin ma-

talampi. Lisäksi lämmönsiirtyminen kappaleen sisällä on hankala kuvata tarkasti käsin 

laskennalla. Laskuri olettaa, että kun kappaleen lämmittämiseksi on tuotu laskentakaavo-

jen mielestä riittävästi lämpöenergiaa niin kappale on kauttaaltaan saavuttanut tämän läm-

pötilan. Todellisuudessa kappaleen koosta ja lämmönjohtavuuskyvystä riippuen kappa-

leeseen tuotu lämpöenergia ei ole vielä välttämättä kerennyt johtumaan kappaleen etäi-

simpään pisteeseen ja jos kuumennus lopetetaan tässä vaiheessa niin kappale ei missään 

vaiheessa tule saavuttamaan haluttua loppulämpötilaa. 

Seuraavat heikkoudet laskurin toteutuksessa liittyvät siihen kerättyihin materiaalien omi-

naisuuksia käsitteleviin taulukoihin ja toteutustavan valintaan. Molemmat ominaislämpö-

kapasiteetin ja emissiivisyyden arvot lukuun ottamatta ”harmaata kappaletta” muuttuvat 

lämmitysprosessin aikana lämpötilan mukaan. Laskurissa näiden arvojen ajatellaan ole-

van vakioita. Nämä ovat laskurin lopputuloksen kannalta kaksi eniten virheitä aiheuttavaa 

tekijää sillä ominaislämpökapasiteetin muuttumisen huomiotta jättäminen aiheuttaa mer-

kittävän virheen yhtälön (18) mukaiseen kappaleen lämmittämiseen tarvittavan lämpö-

energian laskennassa. Myös materiaalikohtainen emissiivisyyden arvo on lämpötilan mu-

kaan muuttuva lukuarvo ja tällä on suuri vaikutus lopputuloksen tarkkuuteen yhtälön (15) 

säteilyhäviöiden ollessa pääsääntöisesti isoin hukkaan menneen lämpöenergian tekijä 

kappaletta lämmitettäessä.  

Toteutustapana Excel on hyvä kappaleen alussa lueteltujen syiden takia, mutta mikäli las-

kuria lähdettäisiin parantamaan niin tarkemman laskurin tekeminen sen avulla voi osoit-

tautua hankalaksi matemaattisten yhtälöiden hankaloituessa niin paljon, että niiden esit-

täminen Excelin avulla voi muuttua mahdottomaksi. Laskurin monimutkaistuessa Excel 
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voi osoittautua riittämättömäksi toteutustavaksi. Toki tällöin on ajauduttu jo kauas lasku-

rin alkuperäisestä tavoitteesta eli nopeasta, yksinkertaisesta suuntaa antavasta apuväli-

neestä, joka helpottaa lämmitysprosessin toteutuksen arviointia induktiokuumennuk-

sessa. 

Paras keino tarkentaa tehtyä laskuria olisi etsiä tarkempia arvoja ominaislämpökapasitee-

teille ja emissiivisyyksille vakiolämpötilavälein ja kerätä ne taulukkoon kuten tälläkin 

hetkellä on suppeasti tehty. Lisäksi eri materiaaleja, joiden arvot on taulukkoon listattu 

kannattaa monipuolistaa kattavuuden parantamiseksi. Tässä haasteeksi muodostuu omi-

naislämpökapasiteetin ja emissiivisyyksien arvojen löytämisen hankaluus. Kun arvot olisi 

kerätty vakio lämpötilavälein voitaisiin alku- ja loppulämpötilan perusteella laskea kes-

kiarvoiset ominaislämpökapasiteettien ja emissiivisyyksien arvot materiaaleille, jolloin 

kappaleen lämmittämiseen tarvitun lämpöenergian määrä ja säteilyhäviöt saataisiin las-

kettua huomattavasti tarkemmin kuin tämänhetkisessä toteutuksessa. Tämä vaatii pirsta-

leisen tiedon etsimistä useista lähteistä ja lähdekritiikkiä löydettyjen arvojen oikeellisuu-

den arvioimisessa. Lisäksi laskurissa kannattaisi laajentaa kelan induktanssin laskentaa 

soveltuvaksi useammalle eri kelatyypille. Kelatyyppien laajempi kirjo mahdollistaisi las-

kurin käytön sovelluksissa, joissa ei käytetä kelatyyppinä solenoidikelaa tai tasomaista 

spiraalikelaa.  

Laskurin tarkkuutta on halutessa mahdollista testata. Testaus voidaan toteuttaa joko ko-

keellisesti tekemällä lämmitystestejä koelaitteistolla tai erillisen mallinnusohjelman ku-

ten COMSOL multiphysics® tai Ansys maxwell avulla. Mallinnusohjelmaan voidaan 

tuoda lämmitettävän kappaleen geometria sekä erillisellä suunnitteluohjelmalla kappa-

leen lämmittämiseksi tarkoitettu ja mallinnettu induktiokela. Näille voidaan antaa mate-

riaaliparametrit kuten resistiivisyys, permeabiliteetti, kelassa kulkeva virta, ominaisläm-

pökapasiteetti jne., jonka avulla ohjelma laskee kappaleen lämmittämiseen vaaditun te-

hon ja lämmitysajan. Tuloksia voitaisiin vertailla tehdyn laskurin tuloksiin, jonka avulla 

saataisiin selvitettyä kuinka suuria virheitä laskurin käytössä syntyy parempiin mallin-

nuskeinoihin verrattuna. 
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8 INDUKTIOKUUMENNUSJÄRJESTELMÄN 

SUUNNITTELUPERIAATTEET 

Tämä kappale on osa työn tutkivaa osuutta, jossa esitetään työn teoriaosuuden pohjalta 

luotu ohjeistus induktiokuumennusjärjestelmien valmistamisen vaiheista.  

8.1 Ohjeistuksen tarve 

Työn pohjimmainen tarkoitus on luoda ohjeistus TL Solution Oy:lle induktiokuumennus-

järjestelmien rakentamisesta. Luotavan ohjeistuksen tulee toimia yleisenä suunnittelua 

virtaviivaistavana ja projektin vaiheistusta helpottavana apuvälineenä. Sen tulee soveltua 

eri kokoluokan ja käyttökohteen omaaville laitteistoille ja sen avulla lukijalle pitäisi sel-

vitä mitkä ovat induktiokuumennusjärjestelmiä suunniteltaessa erityisesti huomioon otet-

tavia asioita, jotka täytyy huomioida suunnittelussa. Oikein tehtynä ohjeistus toimii hy-

vänä yleisperiaatteena, jonka työvaiheita voidaan noudattaa induktiokuumennukseen tar-

koitetun laitejärjestelmän rakennusprojektissa. 

8.2 Ohjeistuksen toteutus 

Luodun teoriaosuuden pohjalta kerätään tärkeimmät huomioitavat asiat induktiokuumen-

nusjärjestelmän suunnitteluun liittyen yhdeksi kappaleeksi, joka on jaettu alaotsikoiden 

avulla projektin työvaiheita kuvaaviin vaiheisiin. Työn lukijalle tämä kappale tarjoaa 

eräänlaisen tiivistelmän työn teoriaosuuden pääpointeista yhdistettynä laiterakennuksen 

eri vaiheisiin. Induktiokuumennusjärjestelmää suunnittelevalle henkilölle tai yritykselle 

puolestaan ohjeistus tuo ilmi kriittiset kohdat tämän tyyppisille järjestelmille yleisellä ta-

solla, jonka pohjalta näitä kohtia voidaan halutessaan jatkotutkia tarkemmin kunkin jär-

jestelmänrakennusprojektin kohdalla riippuen siitä mikä on kulloisen projektin toteutuk-

sessa tärkeintä. 

Ohjeistuksessa annetaan muutama ratkaisuesimerkki esitettyihin erityisseikkoihin, jotka 

tulee ottaa laiterakennuksessa huomioon, mutta itse näiden väitteiden varsinainen perus-

telu ja tarkempi läpikäynti on tehty teoriaosuudessa. 

 Luettavuudeltaan ohjeistuksen tulee olla selkeä ja johdonmukainen. Esitetyn tiedon tulee 

olla totuudenmukaista ja ymmärrettävässä muodossa esitetty. Ohjeistuksen kirjoituksessa 
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on otettava huomioon kohderyhmä, jolle se on tehty eli tämän työn tapauksessa TL Solu-

tion Oy. Tämä tarkoittaa pääasiassa henkilöitä, joiden koulutustasona on jokin tekniikan 

alan tutkinto tai vaihtoehtoisesti aikaisempaa työkokemuksen kautta saatua tietämystä 

laiterakennuksesta. Lukijakunnan tiedostaminen auttaa kirjoittajaa ymmärtämään kuinka 

tarkasti hänen täytyy jokin asia kirjoittaa, jotta sen tarkoitus on lukijalle selvä.  

Sisällöltään ohjeistuksen tulee olla ytimekäs ja riittävän kattava. Ohjeistuksen luettuaan 

lukijalle pitäisi olla selvempää kuin ennen lukemista mitkä ovat induktiokuumennusjär-

jestelmän suunnittelussa huomioon otettavat asiat ja laiterakennusprojektin vaiheet. Oh-

jeistus toimii muistilistana, johon voi palata projektin eri vaiheissa ja uutta projektia aloi-

tettaessa. 

8.3 Ohjeistus induktiokuumennusjärjestelmän suunnitteluun 

Ohjeistusta tehtäessä muodostettiin induktiokuumennusjärjestelmän suunnittelun vai-

heita havainnollistava kuva, josta käy ilmi nopeasti koko valmistusprosessi alusta lop-

puun. Kuvan 8 jälkeisissä alakappaleissa on kirjoitettu auki kaikki kuvassa näkyvät in-

duktiokuumennusjärjestelmän valmistusprosessiin liittyvät vaiheet ja niiden sisältö. 
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Kuva 8. Tiivistelmä induktiokuumennusjärjestelmän valmistuksen vaiheista. 

 

Alkutietojen kerääminen asiakkaalta         
Tehon tarpeen arviointi laskurin 

avulla

Induktiokuumennuksen 

soveltumisen selvittäminen

Mahdollisten ongelmakohtien 

selvittäminen

Esitys asiakkaalle ongelmakohtien 

konseptoinnista tai koko 

järjestelmän konseptoinnista

Vaatimusmäärittely
Järjestelmän toiminnallisuuksien 

alustava suunnittelu 3D-mallin avulla

Alustavat komponenttivalinnat ja 

toimitusaikojen selvitys

Saatavuudeltaan hankalempien ja 

tärkeimpien komponenttien 

tilaaminen

Konseptoinnissa esiin tulevien tai jo 

tiedossa olevien ongelmien 

ratkaiseminen

Projektin aikatauluksen laadinta ja 

esittäminen asiakkaalle
Tarjouksen laadinta asiakkaalle

Täydellisen 3D-mallin luominen 

rakennettavasta järjestelmästä 

Ulkopuolisten suunnitelutyötä 

tekevien osapuolien hallinta

Mekaaninen suunnittelu, 

sähkösuunnittelu, 

automaatiosuunnittelu

Vesi- ja emissiojärjestelmän 

suunnittelu

Käyttäjäturvallisuuden 

huomioiminen suunnittelussa
Induktiokomponenttien tilaaminen

Puuttuvien komponenttien ja 

rakenteiden valmistuksen tilaaminen

Suunnittelua rajaavana tekijänä 

käytetään vaatimusmäärittelyä

Suunnitteluvaiheen etenemisen 

seuranta ja muutosten tekeminen 

asiakkaalta saadun palautteen avulla

Projektiaikataulun tarkennus ja 

kommunikointi asiakkaalle

Järjestelmän rakentaminen 

suunnitellun 3D-mallin pohjalta

Järjestelmän osakokonaisuuksina 

valmistaminen yhtäaikaisesti
Valmistuksen aikataulun seuranta

Valmistuksen etenemisen 

dokumentointi yritykselle ja 

asiakkaalle

Rakennuksessa esiintulleiden 

ongelmien dokumentointi ja 

korjaaminen

Tehtyjen kokoonpanojen alustava 

testaaminen

Järjestelmän toiminnallisuuden 

testaaminen

SM-kenttien voimakkuuksien 

mittaaminen
Päästömittausten tekeminen Testidatan kerääminen asiakkaalle

Järjestelmän jatko-optimointi ja 

puutteiden korjaus

Järjestelmän hyvyyden arviointi 

vaatimusmäärittelyn avulla

Dokumentaation valmisteleminen 

asiakkaalle
Käyttöohjeen laatiminen

Osaluettelon ja varaosaluettelon 

laatiminen
Huoltosuunnitelman laatiminen

Riskianalyysin laatiminen

Järjestelmän saattaminen 

purkukuntoon
Järjestelmän lähetys asiakkaalle Käyttöönotto avun tarjoaminen

Järjestelmän käytön opastaminen ja 

henkilöstön kouluttaminen

Teknisen tuen tarjoaminen
Varaosien ja huoltopalveluiden 

tarjoaminen
Asiakastyytyväisyyden selvittäminen

5. Järjestelmän testaus

6. Dokumentointi

7. Toimitus asiakkaalle

Induktiokuumennusjärjestelmän suunnittelun vaiheistus

1. Asiakkaan tarve ratkaisulle

2. Konseptointi

3. Suunnittelu

4. Rakennusvaihe
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8.3.1 Asiakkaan tarve ratkaisulle 

Tarve uudelle induktiokuumennusjärjestelmän valmistusprojektille voi ilmaantua kah-

della tavalla. Ensimmäisessä asiakkaalta tiedustellaan olisiko heillä tarvetta induktiokuu-

mennuslaiteratkaisulle tiettyä sovellusta koskien. Toisessa tapauksessa yhteydenotto voi 

tulla asiakkaalta, jossa he tiedustelevat voisiko induktiokuumennusta soveltaa tietyssä so-

vellutuksessa tai prosessissa. 

Projektin eteenpäin viemistä varten tulee asiakkaalta kysyä tarkempia tietoja siitä mitä he 

haluavat toteuttaa laitteella. Induktiokuumennuksen näkökulmasta selvitettäviä asioita 

ovat minkälaisia kappaleita halutaan lämmittää, onko kappaleen materiaali homogeeni-

nen, minkä muotoisia lämmitettävät kappaleet ovat, paljonko ne painavat, mistä materi-

aalista kappaleet ovat tehty ja minkälaisella tuotantokapasiteetilla niitä halutaan lämmit-

tää. Lisäksi tässä vaiheessa selvitetään asiakkaan kanssa järjestelmää koskevat erityisvaa-

timukset ja toiveet kuten minkä standardien mukaan järjestelmä olisi suunniteltu tai mikä 

on järjestelmän kohdemaa, jossa sitä olisi tarkoitus käyttää. 

Asiakkaalta saatujen alustavien tietojen pohjalta voidaan selvittää kuinka hyvä ratkaisu 

induktiokuumennuksen hyödyntäminen olisi asiakkaan haluamassa käyttötarkoituksessa. 

Tällä tarkoitetaan induktiokuumennuksen soveltuvuuden selvittämistä lämmitysmenetel-

mänä käsiteltävien kappaleiden lämmittämiseen. Pystytäänkö induktiokuumennuksen 

avulla lämmittämään tai käsittelemään asiakkaan haluamia kappaleita? Jos pystytään, niin 

kuinka hyvä se on vaihtoehtoisiin lämmitysmenetelmiin verrattuna?  Induktiokuumen-

nuksen soveltuvuutta mietittäessä tulee ensiksi miettiä voiko kappaleen lämmittämiseksi 

ylipäätänsä muotoilla sopivan tyyppisen induktiokelan, joka on toimiva. Toisekseen pitää 

selvittää onko materiaali soveltuvat lämmitettäväksi induktion avulla eli laskea mikä olisi 

vaadittu tehontarve lämmityksessä. Näin varmistutaan, että lämmitysprosessi on mahdol-

linen niin tehontarpeen kuin induktiogeneraattorin ja induktiokelan yhteensopivuuden nä-

kökulmasta. Näiden kahden avainkomponentin toiminnan varmistuttua muun järjestel-

män toteutus on teknisestä näkökulmasta erittäin todennäköisesti mahdollista ja sen takia 

näiden toiminnan varmistaminen järjestelmän valmistusprosessin alkuvaiheessa on tär-

keää. Induktiokelan ja generaattorin yhteensopivuutta voidaan testata nopeasti tehdyn las-

kurin avulla. Laskuri soveltuu suuntaa antavan tiedon keräykseen induktiokuumennuksen 

soveltuvuuden selvittämiseksi. Rajoitteeksi laskurin käytölle voi muodostua induktioke-

lan induktanssin laskenta kelan ollessa tarkoin kappaleen dimensioiden mukaan muo-
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toiltu, jolloin se ei välttämättä sovellu käytettäväksi laskurissa saatavilla olevien kela-

geometrioiden induktanssilaskentakaavoissa. Tallaisessa tilanteessa erikoismuotoillun 

kelan induktanssin laskemiseksi voidaan yrittää etsiä approksimaation antavaa laskukaa-

vaa, hyödyntää suunnitteluohjelmien induktanssin laskentaan tarkoitettuja työkaluja, joita 

löytyy esimerkiksi COMSOL Multiphysics® ohjelmistosta tai tekemällä fyysisen testike-

lan ja mittaamalla sen ominaisinduktanssin LCR-mittarin avulla. Tarvittaessa kelan suun-

nittelua, simulointia ja valmistusta voidaan myös pyytää induktiolaitetoimittajilta kuten 

italialaiselta CEIA:lta. Laskurin käyttöä varten täytyy tietää kappaleessa ”7.4 Laskurin 

käyttö” esitetyt lähtötiedot lämmitettävästä kappaleesta. 

Laskurin avulla saadaan laskettua lämmitystehon tarve induktiokuumennusta käytettä-

essä halutussa lämmitysajassa sekä varmistuttua, että induktiokela on induktanssinsa puo-

lesta yhteensopiva generaattorin kanssa. Hyvänä lähtökohtana voidaan pitää, että induk-

tiogeneraattoreita saa niitä valmistavilla yrityksiltä kuten Ambrellilta aina 500 kW läm-

mitystehoon asti ja CEIA:lta 150 kW asti. Tätä voidaan käyttää tietynlaisena rajoitteena 

induktiokuumennuksen soveltumiseen lämmitysprosessissa. Jos laskettu tehontarve on 

laskurin epätarkkuustekijät huomioon otettuna riittävän alhainen, voidaan todeta, että in-

duktiokuumennus on lämmitysmenetelmänä soveltuva. 

Induktion soveltuvuuden varmistamisen jälkeen tulee miettiä yleisesti, onko laitteessa ja 

asiakkaalta saaduissa vaatimuksissa jotain sellaista mikä nousee esteeksi järjestelmän to-

teuttamisen kannalta. Näitä ongelmakohtia voivat olla esimerkiksi kelan muotoilu, kap-

paleen liikuttaminen käsittelypisteellä tai linjastolla, kappaleen lämmittämisestä vapau-

tuvat päästöt, järjestelmän laajuudesta aiheutuva toteutuksen hallittavuuden hankaluus, 

käyttökohteen ympäristön asettamat esteet esimerkiksi kappaleiden liikuttelulle tai käsi-

teltyjen kappaleiden varastoimiselle.  

Tässä vaiheessa asiakkaalle voidaan ilmoittaa, onko laitteisto tai järjestelmä alustavasti 

toteutettavissa induktiokuumennuksen avulla. Lisäksi kerrotaan alustavasti esiin tulleet 

kohdat, jotka saattavat vaatia ylimääräistä konseptointia ja selvittämistä niiden toiminta- 

ja ratkaisuperiaatteiden varmistamiseksi. Kerrotaan myös, miten induktiokuumennus so-

veltuu asiakkaan tarpeeseen ja vastaavasti mitkä voivat olla negatiivisia näkökohtia sen 

soveltamisessa. Asiakkaalle tulee tuoda selkeästi esille projektin laajuus, jonka välillä on 

paljon eroa järjestelmän koosta riippuen. Asiakkaalle voidaan tässä vaiheessa esittää 

kolme vaihtoehtoa induktiokuumennusjärjestelmän rakentamiseksi. Ensimmäisessä voi-
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daan siirtyä suoraan suunnitteluun, mikäli rakennettava järjestelmä on niin yksinkertai-

nen, että se ei vaadi lisäkonseptointia tai jos konseptointi on jo entuudestaan tehty ulko-

puolisen tahon toimesta. Toisen vaihtoehdon mukaan aloitetaan konseptoimaan ja selvit-

tämään ongelmakohtia tarkemmin, jonka tulosten perusteella voidaan tehdä päätös järjes-

telmän jatkokehittämisestä valmiiksi järjestelmäksi. Kolmannessa vaihtoehdossa voidaan 

suoraan edetä koko laitteen konseptointiin. 

8.3.2 Konseptointi 

Induktiokuumennusjärjestelmän konseptointivaiheen tarkoitus on tarjota asiakkaalle 

alustava suunnitelma siitä, minkälainen asiakkaan käyttötarkoituksen täyttävästä järjes-

telmästä tulee. Konseptointi pitää sisällään järjestelmän toiminnallisuuksien hahmotta-

mista karkean suunnittelun avulla. Konseptoinnin etenemistä voidaan seurata asiakkaan 

kanssa käytävillä palavereilla. Sen tarkoitus on myös helpottaa myöhempää suunnittelua 

tarjoamalla raamit, joidenka puitteissa järjestelmä suunnitellaan. Tämä suunnittelun hel-

pottaminen toteutetaan erikseen tehtävän vaatimusmäärittelyn avulla. Siinä kerrotaan asi-

akkaalta saatujen alkutietojen ja oman näkemysten pohjalta mitkä ovat asiakkaalle tule-

van induktiokuumennusjärjestelmän suunnittelun vaatimuksia. Näitä vaatimuksia voivat 

olla esimerkiksi järjestelmän käyttötarkoituksen kuvaus, käsiteltävien kappaleiden omi-

naisuuksien kuvaus, induktiokelan liikeradat, induktiokelan ja -generaattorin jäähdytys-

tarve, kappaleen liikkumisnopeudet, voidaanko useampaa kappaletta käsitellä samanai-

kaisesti, voidaanko kappale tuoda järjestelmän luokse vai pitääkö järjestelmä tuoda läm-

mitettävän kappaleen luokse ja niin edelleen. Vaatimusmäärittelyn avulla helpotetaan me-

kaniikka-, sähkö-, ja automaatiosuunnittelua sekä laitevalintaa ja komponenttien mitoi-

tusta myöhemmässä vaiheessa antamalla raja-arvot, joiden puitteissa järjestelmän suun-

nittelun tulee tapahtua. Vaatimusmäärittely esitellään asiakkaalle sen valmistuttua kon-

septoinnin yhteydessä. Laitteen valmistuttua vaatimusmäärittely on yksi keino mitata lait-

teen onnistuneisuutta, tarkastelemalla täyttyivätkö vaatimukset kaikilla osa-alueilla. 

Vaatimusmäärittelyn lisäksi konseptointivaiheessa suunnitellaan alustavaa komponent-

tienvalintaa, joilla laitteisto voidaan toteuttaa. Induktiokuumennusjärjestelmän kyseessä 

ollessa induktiokuumennukseen liittyvät komponentit ovat induktiogeneraattori, erillinen 

kuumennuspää, induktiokela, prosessin hallintaan ja lämpötilanmittaukseen tarvittavat 

pyrometrit tai lämpökamerat, erillinen sammutusjärjestelmä tulipalojen varalta, sekä eril-

linen jäähdytysjärjestelmä induktiokelan ja induktiogeneraattorin sisäiseen jäähdytyk-
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seen. Konseptointivaiheessa on hyvä myös tilata optimaalisen induktiokelan tarkka suun-

nittelu induktiokuumennuslaitteita valmistavalta yritykseltä. Alustavan induktiokuumen-

nusprosessiin liittyvien komponenttivalintojen lisäksi on tärkeää selvittää konseptointi-

vaiheessa kriittisimpien komponenttien saatavuus, hinnat ja toimitusajat. Saatavuuden pe-

rusteella kriittisiä komponentteja ovat komponentit, joiden kysyntä on suuri ja toimitus-

ajat pitkiä. Kustannusten perusteella induktiokuumennusjärjestelmässä arvokkaimpia 

komponentteja ovat induktiogeneraattorit, kuumennuspäät sekä generaattorin ja kelan 

jäähdytin. Toimitusajat tulee selvittää, jotta projektin aikataulu selvenee. Konseptoinnin 

ja suunnittelun osalta keskitytään siihen, että pitkän toimitusajan komponentit määrite-

tään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mikäli näin tehdään, niin myöhemmin suun-

nittelussa laitteisto tulee rakentaa jo tilattujen tärkeimpien komponenttien kanssa yhteen-

sopivaksi. 

Komponenttivalinnan lisäksi konseptointivaiheessa tehdään alustavaa mekaanista suun-

nittelua koko laitteistosta. Tarkoitus on saada yleispiirteinen 3D-malli CAD-

suunnitteluohjelmistolla, joka voidaan esitellä asiakkaalle ja käyttää runkona varsinai-

sessa suunnittelussa. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä jo alustavasti miettiä, että kaikki 

mallissa ehdotetut ratkaisut ovat toteutettavia. Huomiota kannattaa kiinnittää, että kaikki 

laitteen sisällä tapahtuvat liikkeet ovat toteutettavissa esimerkiksi lineaarijohteiden, ket-

juvälitysten tai lineaariyksiköiden avulla. Myös liikkeen aikaansaavien toimilaitteiden 

alustava mitoitus, valinta ja ohjaus kannattaa huomioida konseptointivaiheessa. Alusta-

vassa mekaanisessa suunnittelussa tulee huomioida myös induktionlämmityksen luontee-

seen liittyvä tulipaloriski, jolloin laitteisto voi vaatia erillisen sammutusjärjestelmän.  

Automaatiosuunnittelu pitää tässä vaiheessa sisällään karkeasti mitä kaikkia asioita jär-

jestelmän sisällä ohjataan ja miten ohjaus tapahtuu. Esimerkiksi, että lämmitettävää kap-

paletta liikutetaan lämmitysasemalle lineaariyksikön päällä olevalla kelkalla ja laitteen 

ohjaaja seuraa tämän etenemistä kameran välityksellä erillisestä valvomosta ja voi puut-

tua ohjaukseen tietokoneen näytöllä olevan käyttöliittymän avulla. Sähkösuunnittelu kon-

septointivaiheessa käsittää järjestelmän kokonaistehontarpeen arvioimista, jotta voidaan 

määrittää vaatimukset sähköverkolle ja komponenttien alustavaa valintaa siten, että ne 

ovat yhteensopivia käyttöjännitteeltään ja taajuudeltaan kohdemaan sähköverkon kanssa. 

Tarkat yksityiskohdat jätetään sähkösuunnittelijan suunniteltavaksi.  
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Lisäksi konseptoinnin yhteydessä etsitään ratkaisuja mahdollisesti esiin tulleisiin tai jo 

olemassa oleviin ongelmakohtiin, jotka ratkaisematta jäätyään johtavat siihen, että laitetta 

ei saada rakennettua halutulla tavalla tai sen rakentaminen on kokonaisuudessaan käyttö-

tarkoitukseen hankalaa. Esimerkkinä tästä voidaan pitää järjestelmälle asetettua liian 

pientä tilavaatimusta. Ongelmakohtien ratkaisu yhdistettynä alustavaan malliin, josta käy 

ilmi järjestelmän päätoiminnot, ulkomitat, ominaisuudet ja komponenttien paikoitukset 

antavat hyvän lähtökohdan tarkemmalle suunnittelulle. Lisäksi muutosten tekeminen 

tässä vaiheessa on vielä helppoa.  

Konseptoinnin ja alustavan laitevalinnan perusteella asiakkaalle voidaan laatia induk-

tiokuumennusjärjestelmän suunnitteluun ja valmistamiseen liittyvä tarjousesitys. Tar-

jouksessa voidaan myös ottaa huomioon tärkeimpien varaosien tarpeita, mikäli niiden 

tyyppi on järjestelmästä riippuen selkeästi ennakoitavissa. Konseptoinnin ja laaditun tar-

jouksen perusteella asiakas voi tehdä päätöksen siitä soveltuuko ratkaisuehdotus asiak-

kaan tarpeisiin. 

8.3.3 Suunnittelu 

Aikataulutuksensa puolesta suunnittelu voi mennä osittain päällekkäin konseptoinnin 

kanssa. Järjestelmän kaikkia osa-alueita ei ole välttämättä suunnitteluvaiheen alussa kon-

septoitu loppuun asti laitteiston laajuudesta riippuen. Suunnitteluvaiheessa mitoitetaan ja 

mallinnetaan järjestelmän mekaaninen rakenne, suunnitellaan toiminnallisuus tarkasti, 

tehdään lopulliset komponentti- ja induktiolaitevalinnat toiminnallisuuden täyttämiseksi 

sekä mietitään kaikkien komponenttien yhteensopivuus. Mekaanisen suunnittelun lisäksi 

suunnitteluvaiheeseen kuuluu automaatio- ja sähkösuunnittelu sekä valmistusvaiheen ja 

loppuprojektin aikataulutus. Kun suunnittelu on tehty voidaan tilata loputkin laitteiston 

rakentamiseen vaadittavat komponentit ja materiaalit. Ajallisesti suunnitteluvaihe on 

usein pisin vaihe induktiokuumennusjärjestelmän valmistusprosessissa vieden jopa 

enemmän aikaa kuin itse laitteen fyysinen rakentaminen. Lisäksi järjestelmän rakentami-

nen tapahtuu tämän vaiheen pohjalta, joten mitä tarkemmin ja järjestelmällisemmin suun-

nitteluvaihe on tehty, niin sitä helpommaksi järjestelmänrakennus myöhemmässä vai-

heessa muuttuu. Suunnitteluvaihe tulee toteuttaa niin, että siinä käytetään ohjeena kon-

septointivaiheessa tehtyä vaatimusmäärittelyä. Näin varmistetaan, että suunnittelussa en-

sisijaisesti huomioidaan laitteen toiminnalle asetetut vaatimukset. 
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Induktiokuumennusjärjestelmän rakentamista varten suunnitteluvaiheessa tulee suunni-

tella järjestelmä niin mekaanisen-, sähkö-, kuin automaatiosuunnittelun kannalta. Säh-

kösuunnittelulta vaadittava tärkein tekijä on sähköturvallisuuden täyttyminen. Säh-

kösuunnittelun toteuttamista varten tulee olla tiedossa tarkasti mitä toimilaitteita järjes-

telmä sisältää ja missä ne sijaitsevat. Sähkösuunnittelu kannattaa toteuttaa, kun mekaani-

nen suunnittelu on jo pitkällä ja kaikkien toimilaitteiden määrä sekä komponenttien omi-

naisuudet ovat tiedossa.  

Automaatiosuunnittelua varten täytyy tietää alustavasti toimilaitteiden kuten servojen, 

pumppujen ja lineaariyksiköiden määrä sekä tyyppi. Automaatiosuunnittelussa ohjauslo-

giikka valitaan siten, että se on riittävä prosessin hallintaa varten. Kun ohjauslogiikka ja 

valmistaja on selvillä voidaan ohjauslogiikalle ohjelmoida järjestelmän ohjaukseen tar-

vittava alustava ohjelmointikoodi valmistajan tarjoaman suunnitteluohjelman avulla. Esi-

merkiksi Beckhoffin automaatiokomponentteja käytettäessä suunnitteluohjelmana käyte-

tään TwinCAT-ohjelmistoa. Ohjauskoodi puolestaan kirjoitetaan joko suoraan tekstinä 

ohjelmointikielen avulla tai käyttämällä funktioblokkeja tikapuukaavion avulla.  

Mekaanisen suunnittelun tarkoituksena on määrittää komponenttien kiinnitykset, kestä-

vyyksien mitoitus, toiminnallisuuden varmistaminen ja järjestelmän yleisen rakenteen to-

teuttaminen. Lisäksi mekaanista suunnittelua tehdessä tulee miettiä ratkaisujen toteutet-

tavuutta valmistaessa sekä voiko samat toiminnallisuudet saavuttaa yksinkertaisemmalla 

ratkaisulla. Mekaaninen suunnittelu pitää sisällään järjestelmän täydellisen mallin raken-

tamisen CAD-ohjelmistolla. Tehdystä mallista muodostetaan työpiirustukset, kokoonpa-

nopiirustukset ja valmistuskuvat. Mekaanisen suunnittelun valmistuttua voidaan tilata 

tarvittavat materiaalit induktiokuumennusjärjestelmän valmistamiseen. Lisäksi sen poh-

jalta voidaan tehdä osaluettelo. Tämä helpottaa järjestelmän korjaamista jonkun osan rik-

koutuessa, kun sen tiedot voidaan löytää nopeasti osaluettelon avulla. 

Induktiokuumennuksen näkökulmasta mekaanisessa suunnittelussa huomioon otettavia 

asioita on monia. Tärkeimpiä näistä ovat asiat, jotka vaikuttavat laitteen turvalliseen käy-

tettävyyteen. Induktiokuumennuksessa esiintyvää muuttuvaa magneettikenttää sekä in-

duktiokelassa kulkevia suuria sähkövirtoja ei voida nähdä paljaalla silmällä. Induktioke-

laa ympäröivä alue tulee suunnitella niin, että ihminen ei pääse sen lähelle laitteen ollessa 

päällä. On myös otettava huomioon vikatilanteet, jossa kela osuu ympäröiviin metallisiin 

rakenteisiin aiheuttaen sähkövirran kulkemista näissä rakenteissa. Induktiokelan koosta 
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riippuen voi se vaatia myös erillisiä lisäkiinnityksiä ja tuentoja. Näiden avulla estetään 

liian suurien voimien ja momenttien syntymistä kuumennuspään ja induktiokelan kiinni-

tyspinnalle sekä estetään kelan ei toivottu taivunta, törmäily kappaleeseen ja värähtely. 

Kelan koskiessa metalliseen kappaleeseen syntyy valokaari, joka johtaa kelamateriaalin 

läpipalamiseen virran ollessa hetkellisesti erittäin suuri. Induktiokelan rikkoutumisen 

välttämiseksi tulee suuri induktiokela tukea kiinteästi erillisten tukien avulla. Mikäli käy-

tetään magneettivuon kohdistimia voidaan kelan tuenta rakentaa esimerkiksi näihin ja 

magneettivuon kohdistimet kiinnittää kiinteästi ympäröiviin rakenteisiin jolloin myös 

siinä kiinni oleva kela on tarkoin asemoitu.  

Muuttuvalle magneettikentälle on olemassa suositusarvoja, joiden ei tulisi ylittyä kuten 

taulukossa 1 on esitetty. Kun käytössä oleva laitteisto tiedetään voidaan laskea millä alu-

eella magneettikentän voimakkuus ja vuon tiheys olisi sallituissa rajoissa. Tämä on kui-

tenkin turhan työlästä. Parempi tapa on kysyä induktiokuumenninvalmistajalta mitkä ovat 

valitun laitteen vaatimat turva-alueet, jotka pitäisi täyttyä käytön ollessa turvallista. Suo-

jaraja kelasta voi olla esimerkiksi yksi metri ja tämä otettaisiin huomioon mekaanisessa 

suunnittelussa siten, että ihminen ei pääse tämän lähemmäs induktiokelaa laitteiston käy-

tön aikana. Tämä voidaan toteuttaa paitsi suunnittelemalla laitteisto niin, että kelan ym-

pärillä on fyysisiä esteitä kuten seiniä tai kaiteita myös kulunvalvonnan avulla. Kulunval-

vontaa voidaan toteuttaa valoverhojen, turvaskannerien tai oviin asennettujen kytkinten 

avulla, jotka valoverhon rikkoutuessa, turvaskannerin liikettä tietyllä alueella havaitessa 

tai oven avautuessa sammuttavat järjestelmän toiminnan. Näiden varotoimien lisäksi in-

duktiokuumennusjärjestelmän korkeista virroista kelassa sekä muuttuvasta magneetti-

kentästä voidaan varoittaa erillisten huomiovalojen avulla, jotka ilmaisevat milloin jär-

jestelmä on toiminnassa ja varoittavat järjestelmän ympärillä olevia ihmisiä. Lisäksi kul-

kuväylille sekä järjestelmän oviin tai seiniin voidaan laittaa huomiokylttejä, jotka varoit-

tavat korkeista sähkövirroista laitteen käytön aikana, muuttuvista magneettikentistä sekä 

niiden aiheuttamasta vaarasta sydämentahdistimia ja metallisille proteeseja omaaville 

henkilöille.   

Lisäksi induktiokuumennusjärjestelmä voi prosessin ja kappaleiden tyypistä riippuen 

vaatia erillistä sammutusjärjestelmää tulipaloriskin takia. Tämä vaatii järjestelmän suun-

nittelua tehtäessä paloilmaisimien käytön huomioon ottamista. Sammutusveden käyttö 

myös vaatii, että järjestelmässä on sammutusvettä käytettävissä joko tehdasalueella ole-
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vista vesiputkistoista suoraan otettuna tai järjestelmään tai sen viereen erikseen asenne-

tusta vesitankista otettuna. Mahdollinen vesitankin tarve on otettava huomioon suunnit-

telussa. Sammutusjärjestelmän toiminta vaatii erillisten automaattisten sulkuventtiilien 

käyttöä, joiden tilaa ohjauslogiikka tai käyttäjä voi ohjata järjestelmän toiminnan aikana. 

Veden liikuttamiseksi putkistossa täytyy luoda riittävä paine vesipumppujen avulla. Myös 

näiden vaatima tila sekä mitoitus tulee ottaa huomioon ja mitoittaa mekaanisen suunnit-

telun vaiheessa. Myös sammutusveden poisto järjestelmästä kannattaa huomioida. Mikäli 

tuotteiden käsittelyssä vapautuu haitallisia päästöjä tulee myös suunnitella ilmanpoista-

miseen ja puhdistamiseen soveltuva suodatusjärjestelmä. Tämä voidaan toteuttaa esimer-

kiksi suodattimien tai kohdepoistojen avulla.  

Mikäli järjestelmässä esiintyy ympäristörasitteita kuten likaa, vesihöyryä tai lämmityk-

sestä syntyviä höyryjä täytyy komponenttien kestävyys huomioida suunnittelussa. Likaa 

syntyy käsiteltävistä kappaleista ja ylipäätänsä tehdasympäristöstä. Sammutusjärjestel-

män käyttö puolestaan voi kuormittaa järjestelmässä olevia komponentteja ilman suhteel-

lisen kosteuden noustessa. Nämä asiat otetaan huomioon IP-luokituksen avulla. IP-

luokituksen lisäksi on hyvä miettiä voiko järjestelmän ilmassa aiheutuva vesi tiivistyes-

sään aiheuttaa ongelmia laitteen komponenttien kestävyydelle.  Lisäksi komponenttien 

korroosionkestävyys tulee ottaa huomioon veden ja ilmankosteuden takia. Tämä on tär-

keää erityisesti mekaanisia liikkeitä toteuttaville rakenteille kuten lineaarijohteille. Tämä 

tarkoittaa, että komponenteiksi valitaan ruostumattomasta teräksestä tai erilaisilla ruostu-

mista estävillä pinnoitteilla kuten kromipinnoitteella varustettuja komponentteja. Myös 

liikkuvien komponenttien huollettavuus öljyvoitelun ja rasvauksen avulla on tärkeä ottaa 

huomioon induktiokuumennusjärjestelmää suunniteltaessa. Tämä voi tarkoittaa erillisten 

puoliautomaattisten voiteluyksiköiden käyttöä. 

Induktiokuumennusjärjestelmän suunnitteluvaiheessa tulee myös miettiä induktiokuu-

mennukselle ominaisten komponenttien kiinnitystä, asemointia ja kestävyyttä. Näitä 

komponentteja ovat kuumennuspää, johon induktiokela on liitetty ja prosessin seurantaan 

vaadittavat anturit. Lisäksi prosessin seurannassa käytettiin lämpökameroita sekä pyro-

metrejä lämpötilan mittaukseen joidenka avulla induktiogeneraattorin toimintaa voidaan 

ohjata, sekä välittää tietoa prosessioperaattorille lämmityksen etenemisestä. Kappaleen 

liikuttamisessa voidaan käyttää erilaisia liikeratkaisuja kuten kääntöpöytiä, ketjukuljetti-

mia tai lineaariyksiköitä. Näillä liikkuvan kappaleen asemasta on saatava tietoa ohjauslo-

giikalle. Suunnitteluvaiheessa voidaan miettiä tarkemmin mikä anturityyppi olisi sopivin 
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suunniteltavan järjestelmän tapauksessa. Vaihtoehtoja ovat mm. induktiiviset-, kapasitii-

viset- ja mekaaniset raja-anturit sekä optiset anturit, jotka antavat tietoa kappaleen ase-

masta järjestelmässä, kun se liikkuu niiden ohitse. Pyrometrit ja lämpökamerat vaativat 

esteettömän näkymän käsiteltävän kappaleen lämpötilan mittaukseen, joten niiden ase-

mointi on otettava huomiointiin mekaanista suunnittelua tehdessä siten, että ne olisivat 

mahdollisimman kaukana induktiokelasta. Lisäksi näiden antureiden ollessa lähellä läm-

mitettävää kappaletta sekä muuttuvassa magneettikentässä tulee niiden lämpötilankesto 

sekä sähkömagneettinen kestävyys ja soveltuvuus kysyä erikseen valmistajalta kompo-

nenttien tilauksen yhteydessä. Huomiota on kiinnitettävä myös antureissa kiinni oleviin 

johtoihin ja miten niiden vetäminen tehdään siten, että johdot eivät altistuisi liian suurelle 

lämpökuormalle ja sulaisi. Moottorit ja servot voidaan suojata parhaalla mahdollisella 

tavalla mekaanisten esteiden eli esimerkiksi erillisten koteloiden avulla. 

Induktiokuumennusjärjestelmän kantavia rakenteita suunniteltaessa tulee huomioida mi-

ten ne lämpenevät käytön aikana ja miten niiden lämpeneminen vaikuttaa mekaaniseen 

kestävyyteen. Käsiteltävät kappaleet teollisissa sovelluksissa voivat olla painavia, jonka 

lisäksi induktiokuumennukseen liittyvä tulipalojen vaara rajoittaa runkorakenteiksi so-

veltuvien materiaalien määrää. Induktiokuumennusjärjestelmän runkorakenteiksi sovel-

tuvat alumiini tai rakenneteräkset. Alumiinin etu induktiokuumennusta käytettäessä on 

se, että niiden ollessa parempia sähkönjohteita lämpenevät ne suhteessa vähemmän kuin 

teräsrakenteet. Mekaanisessa suunnittelussa metalliset runkorakenteet tulisi sijoittaa 

mahdollisimman kauas induktiokelasta, jotta induktiokuumennuksessa esiintyvä muut-

tuva magneettikenttä lämmittäisi niitä mahdollisimman vähän. Lisäksi huomioon on otet-

tava lämmitetyn kappaleen lämpösäteilyn rakenteita kuumentava vaikutus. Rakenteiden 

tarkka lämpeneminen on yleensä hankala määrittää tarkasti, joten niitä suunniteltaessa 

pitää rakenteen kestävyydelle asettaa riittävät varmuuskertoimet, joiden avulla varmiste-

taan, että runkorakenteet ovat mekaanisesti stabiileja järjestelmän käytön aikana.  

Suunnitteluvaiheen etenemistä voidaan seurata asiakkaan kanssa käytävien palaverien 

kautta. Suunnitteluvaiheen ollessa valmis haetaan asiakkaalta lopullinen hyväksyntä teh-

dylle mallille. Tarvittaessa tehdään halutut muutokset. Kun järjestelmä on suunniteltu 

voidaan aloittaa järjestelmän viimeistenkin osien tilaus rakentamista varten. Suunnittelu-

vaiheen lopussa tarkennetaan järjestelmän valmistusprojektin lopullista aikataulutusta, 
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mikäli tarvetta ja esitetään asiakkaalle toteutuneet muutokset. Näin kaikki osapuolet tie-

tävät millä aikataululla loppuprojekti etenee. Tämän jälkeen edetään itse järjestelmän ra-

kennukseen. 

8.3.4 Rakennusvaihe 

Järjestelmän rakennusvaiheen aikana valmistetaan järjestelmä suunnitteluntyön ja tilattu-

jen komponenttien pohjalta. Rakennusvaiheessa hallinnoidaan useita muuttuvia tekijöitä 

ja yhtä aikaa tapahtuvia työvaiheita. Induktiokuumennusjärjestelmän ollessa kyseessä ja 

laitteiston omatessa yleensä hyvin tarkan käyttötarkoituksen tarkoittaa se rakennusvai-

heen kannalta, että osa työstä voidaan tarvittaessa tehdä tilaustyönä ulkopuolisilta yrityk-

siltä. Esimerkiksi, jos on tarve niin runko- ja metallirakenteet voidaan tilata leikattuina, 

hitsattuina ja maalattuina ulkopuoliselta valmistajalta. Järjestelmän rakennuksen etene-

minen pohjautuu suunnitteluvaiheessa tehtyyn aikatauluun. 

Rakennusvaiheen aikana on tärkeää seurata aikataulun täyttymistä sekä tehdä kirjanpitoa 

järjestelmän valmistuksen etenemisestä ja välittää tätä tietoa asiakkaalle. Myös tehdyn 

työn lopputulosta täytyy seurata jatkuvasti ja havaitut poikkeukset kirjata ylös tai ratkaista 

niiden tullessa vastaan. Laitteen osakokonaisuuksien valmistuessa on niitä hyvä testata jo 

rakennusvaiheessa. Näin varmistutaan jo aikaisessa vaiheessa, että kaikki toimii kuten 

pitää ja samalla virheiden korjaaminen tässä vaiheessa on vielä helpompaa. Testattavia 

asioita ovat esimerkiksi pyörivätkö kappaleita kuljettavat moottorit halutulla tavalla ja 

oikeaan suuntaan vai onko asennuksen yhteydessä vaihe kytketty väärinpäin, jolloin yksi 

moottoreista pyöriikin väärään suuntaan. Tämä vaatii, että suunnitteluvaiheessa on oh-

jauskoodi tehty siihen vaiheeseen, että osakokoonpanoja voidaan testata, kun ne ovat me-

kaanisesti kasattu ja sähkökytkennät tehty. 

8.3.5 Järjestelmän testaus 

Laitteiston rakentamisen jälkeen suoritetaan sen testaus. Testaus pitää sisällään järjestel-

män kaikkien toimintojen ja ensisijaisesti lämmityksen toimivuuden varmistamisen. In-

duktiokuumennuksessa näitä toimintoja voivat olla testikappaleiden liikuttelu järjestel-

män sisällä tai itse järjestelmän liikuttaminen käsiteltävien kappaleiden luokse, kelan lii-

keratojen varmistaminen kuumennettavan kappaleen suhteen, antureiden toiminnan var-

mistaminen, induktiokelan jatkoparantelu ja turvajärjestelmän toiminnan varmistaminen. 
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Lisäksi testattavia asioita ovat vesijäähdytyskierron toiminta, sammutusjärjestelmän toi-

minta ja mahdollisen emissiosysteemin toiminta. Järjestelmällä käsiteltäviä testikappa-

leita voidaan lämmittää tässä vaiheessa asiakkaan vaatimusten mukaisesti, jotta varmis-

tutaan järjestelmän suorituskyvystä ja toiminnallisuudesta. Lisäksi suoritetaan SM-

säteilyn kenttävoimakkuuksien mittauksia, jotta varmistutaan järjestelmän säteilyturval-

lisuudesta, sekä päästömittauksia, joilla varmistetaan järjestelmän päästöjen olevan sal-

littuja. Testijakso voi olla kestoltaan lyhyt tai pidempikin mikäli asiakas haluaa jatko-

optimoida järjestelmää testauksen avulla. Kaikki testauksen aikana tehdyt testit ja niiden 

tulokset dokumentoidaan ja tutkitaan vastaavatko ne asetettuja vaatimuksia. Tärkeimmät 

asiakasta kiinnostavat tulokset välitetään asiakkaalle erillisen testidokumentaation avulla, 

jossa kerrotaan mitä on testattu ja mitkä ovat olleet testien tulokset.  

Järjestelmän testaus antaa tärkeää tietoa paitsi järjestelmän toiminnallisuudesta kuten 

lämmitystehon tarpeesta, lämmitysajasta ja lämmön jakautumisesta kappaleessa, kuin 

myös järjestelmän käytön aikana esiin tulleista mahdollisista ongelmista, joita ei konsep-

tointivaiheessa, suunnitteluvaiheessa tai laiterakennuksen yhteydessä osattu ottaa huomi-

oon. Ongelmien vakavuuden perusteella voidaan tehdä päätös, onko niitä järkevä lähteä 

korjaamaan ja kuinka helppo korjaavan ratkaisun toteuttaminen olisi. Induktiokuumen-

nuksen näkökulmasta kriittisimpiä tekijöitä olisivat järjestelmän turvalliseen käyttöön 

liittyvät tekijät, ongelmat kappaleiden lämmittämisessä tai ongelmat induktiokelan ja in-

duktiogeneraattorin yhteensopivuudessa. Muita korjausta vaativia asioita voivat olla, että 

halutun kokoisia kappaleita ei voida käsitellä väärien liikeratojen tai mekaanisten ratkai-

sujen takia. Lisäksi anturoinnin sijoittelussa voi olla ongelmia johtaen siihen, että kappa-

leen asemasta tai lämpötilasta ei saada tietoa prosessin aikana. Tällaiset järjestelmän toi-

minnallisuutta haittaavat tekijät on korjattava testausvaiheessa. Suoritettavalla testauk-

sella myös arvioidaan, miten laite suoriutuu sille konseptointivaiheessa vaatimusmäärit-

telyssä asetetuista vaatimuksista. Testausvaihe on valmis, kun nähdään, että järjestelmä 

toimii kuten pitää tai kun asiakas kokee, että järjestelmä on riittävän hyvin testattu ja 

voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

8.3.6 Dokumentointi 

Testausvaiheen jälkeen ennen induktiokuumennusjärjestelmän toimittamista asiakkaalle 

täytyy tehdä tarvittavat toimenpiteet laitteistonrakennusprojektin loppuun saattamiseksi. 

Tämä tarkoittaa pitkälti järjestelmään liittyvän dokumentaation tekoa. Dokumentaation 
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on tarkoitus helpottaa järjestelmän käyttöä asiakkaalle sekä antaa tietoa järjestelmän toi-

minnasta ja käytetyistä komponenteista. 

Dokumentointi ennen laitteen lähetystä asiakkaalle pitää sisällään käyttöohjeen, osaluet-

telon, varaosaluettelon, huoltosuunnitelman ja riskianalyysin tekemisen. Sopimuksesta 

riippuen tämä voi myös pitää sisällään teknisen dokumentaation kuten teknisten piirus-

tusten ja 3D-mallien luovuttamisen asiakkaalle. Käyttöohjeessa kerrotaan induktiokuu-

mennukseen liittyen, miten sähkömagneettinen induktio toimii lämmitysprosessina, mi-

ten prosessin tilasta saadaan tietoa lämpötila-antureiden avulla ja minkälaisia kappaleita 

järjestelmällä voidaan lämmittää. Lisäksi kerrotaan yleisesti mitkä ovat käsiteltävien kap-

paleiden sallitut mitat ja paino. Käyttöturvallisuuteen liittyen käyttöohjeessa ohjeistetaan 

järjestelmän turvalliselle käytölle. Induktiokuumennukseen liittyen käyttöohjeessa tulee 

kertoa siihen liittyvistä vaaratekijöistä kuten, että induktiokelassa ja tuotantoalueella 

esiintyviä korkeita sähkövirtoja ja muuttuvia magneettikenttiä ei voi havainnoida paljain 

silmin. Kerrotaan myös järjestelmän turvallisuudesta vastaavista turvalaitteista ja niiden 

toiminnasta. Käyttöohjeessa kerrotaan selkeästi, että henkilöt, joilla on metallisia pro-

teeseja tai sydämen tahdistimia eivät saa operoida induktiokuumennusjärjestelmää tai olla 

järjestelmän läheisyydessä sen ollessa käytössä.  Lisäksi voidaan kertoa järjestelmän 

käyttöönotosta ja varastoinnista, mikäli sitä ei käytetä jatkuva-aikaisesti. Induktiokuu-

mennusjärjestelmässä varastoinnissa huomioitavia asioita ei ole useita. Merkittävin on, 

että putkistoista tai mahdollisesta sammutusvesitankista täytyy tyhjentää vesi bakteerien 

synnyn vähentämiseksi seisovassa vedessä sekä rikkoutumisen estämiseksi, mikäli läm-

pötilat varastoinnin yhteydessä laskevat pakkasen puolelle. Ohjeistusta voidaan myös an-

taa induktiokelan rakentamisesta ja eri tyypeistä mitä minkäkin tyyppiselle kappaleelle 

voidaan käyttää lämmityksessä. 

Riskianalyysissä käydään läpi järjestelmän käyttöön liittyviä riskejä niiden vakavuuden 

ja tapahtumistodennäköisyyden perusteella sekä kerrotaan, miten näiden riskien todennä-

köisyyttä on pyritty alentamaan. Induktiokuumennukseen liittyen riskejä on esimerkiksi 

sähköiskun saaminen induktiokelasta, kun luullaan, että järjestelmä on kytketty pois 

päältä, mutta näin ei olekaan. Taajuudeltaan tallainen tilanne on kuitenkin epätodennä-

köinen turvajärjestelmän toimiessa oikein, joka sammuttaa induktiolaitteiston toiminnan 

henkilön mennessä ei sallitulle alueelle. Muita riskejä ovat induktiokuumennusprosessin 
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toimintaan liittyviä riskejä kuten komponenttien rikkoontuminen. Tästä esimerkkinä voi-

daan pitää kelan törmäämistä kappaleeseen johtaen kelan rikkoutumiseen, johtojen sula-

minen tai vaurioituminen järjestelmässä esiintyvien korkeiden lämpötilojen takia. 

Osaluettelo ja varaosaluettelo tehdään laitteen huollon helpottamiseksi asiakkaalle. Vara-

osaluettelossa induktiokuumennuksen liittyvät komponentit ovat mm. induktiogeneraat-

tori, kuumennuspää, jäähdytin, lämpökamerat, pyrometrit, muut prosessin ohjauksessa 

käytetyt anturit tai induktiokelan rakentamiseen tarvittava kupariputki. 

Huoltosuunnitelma on viimeinen tärkeä osa dokumentaatiota. Siinä kerrotaan yleiset 

huoltotoimenpiteet järjestelmän vesijärjestelmälle, mekaanisille osille, automaatio- ja 

sähkökomponenteille sekä ilmanpuhdistusjärjestelmän komponenteille. Induktiokuu-

mennusjärjestelmässä huoltoa vaativat asiat ovat esimerkiksi jäähdyttimen vesikierrossa 

veden epäpuhtauksia suodattavien suodattimien vaihtaminen määräajoin, ilmanpuhdis-

tusjärjestelmän suodattimien kunnon tarkastus ja vaihtaminen, kappaleita liikuttavien lii-

keyksiköiden tai laakereiden voitelu ja anturikaapeleiden kunnon tarkastaminen. Huolto-

suunnitelmassa kirjoitetaan kaikki määräajoin toteutettavat huolto-operaatiot ja tarkas-

tukset sekä miten ne tehdään. Tavoitteena on, että aktiivisen huollon avulla järjestelmän 

käyttöikää saadaan parannettua sekä laite- ja komponenttirikkoja vähennettyä. 

8.3.7 Toimitus asiakkaalle 

Järjestelmän toimittaminen asiakkaalle on prosessin viimeinen vaihe. Tarkoitus tässä vai-

heessa on saattaa järjestelmä sellaiseen tilaan, että se voidaan toimittaa asiakkaalle. Jär-

jestelmän purkamisen hankaluus kuljetuksen ajaksi riippuu pitkälti siitä kuinka iso ja 

laaja järjestelmä on ja paljonko siinä on liikkuvia komponentteja, jotka täytyy lukita kul-

jetuksen ajaksi. Toimenpiteet induktiokuumennusjärjestelmän purkamisen yhteydessä 

liittyvät järjestelmän vesikierron tyhjentämiseen sekä kaapeloinnin irrottamiseen eri osa-

kokonaisuuksien välillä. Näin vältetään vesivahinkoja kuljetuksen aikana sekä pienenne-

tään järjestelmän massaa kuljetuksen helpottamiseksi. Järjestelmän kuljetuskuntoon saat-

tamisen yhteydessä tulee purkaminen tehdä niin, että järjestelmän määränpäässä uudel-

leen toimintakuntoon saattaminen on mahdollisimman helppoa. 

Kun asiakas on vastaanottanut järjestelmän, voidaan sen käyttöönotossa tarjota teknistä 

tukea etänä tai lähettämällä järjestelmän tunteva henkilö auttamaan järjestelmän käyt-

töönotossa. Käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle voidaan tarjota opastusta ja koulutusta 
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järjestelmän käytöstä. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen asiakkaalle on hyvä tarjota jat-

kossakin teknistä tukea ja apua ongelmatilanteissa.  

Induktiokuumennusjärjestelmän rakennusprojektin lopussa voidaan vielä tiedustella asia-

kaspalautetta, jonka pohjalta voidaan miettiä tulevien projektin toteutuksen parantamista.  
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9 YHTEENVETO 

Työssä esiteltiin induktiokuumennuksen teoria melko laajasti ja kattavasti. Painopiste oli 

tekijöissä, joilla on vaikutusta induktiokomponentteja hyödyntävän järjestelmän raken-

nuksessa. Tämän lisäksi työssä toteutettiin Excel pohjainen teho- ja induktanssilaskuri. 

Laskuri on laskentatarkkuudeltaan epätarkka lämmitysilmiön ollessa hankalasti lasketta-

vissa, mutta vastaa kuitenkin sille asetettua käyttötarkoitusta. Laskurin parantamiseksi 

tarjottiin parannusehdotuksia, joita olivat ominaislämpökapasiteettien sekä emissii-

visyysarvojen tarkempi taulukointi vakiolämpötilavälein keskiarvoistettujen arvojen las-

kemiseksi. Lisäksi laskurin tarkkuuta voidaan testata koeympäristössä lämmitystestien 

avulla tai simuloimalla mallinnusohjelmistojen avulla, jotka kykenevät mallintamaan 

sähkömagneettista induktiota ja kappaleessa tapahtuvia lämmönsiirtymisilmiöitä. Lasku-

rin kelan ominaisinduktanssin laskemiseksi voitaisiin arvoja etsiä useammille kela-

geometrioille laskurin kattavuuden parantamiseksi erilaisille lämmitystilanteille. Kaavo-

jen löytäminen riittävän luotettavista osoittautui kuitenkin hankalaksi. 

Tehtyä teoriapohjaa sekä konetekniikan opintoja hyödyntäen kirjoitettiin ohjeistus induk-

tiokuumennusjärjestelmän rakennusprosessista. Ohjeistuksesta pyrittiin tekemään johdon 

mukainen jakamalla se seitsemään pienempään toteutettavaan vaiheeseen, joiden avulla 

koko valmistusprosessi pystyttiin kuvaamaan. Sähkömagneettisen induktion ominaispiir-

teet vaikuttivat laitesuunnittelussa erityisesti konseptointi ja suunnitteluvaiheeseen, jossa 

tuli varmistaa, että järjestelmä on suunniteltu riittävän turvallisesti. Lisäksi prosessin 

luonteesta johtuen vaati se järjestelmästä riippumatta induktiokuumennukselle ominaisia 

komponentteja kuten induktiogeneraattoria, kuumennuspäätä, jäähdytysjärjestelmää sekä 

kyvyn havainnoida prosessia ja ohjata sitä. Nämä ovat tekijöitä, jotka säilyvät jokseenkin 

muuttumattomana erilaisten järjestelmien välillä vaikka järjestelmät olisivat tyypiltään, 

toimintatavoiltaan ja lämmityssykleiltään hyvin erilaisia. Tehty ohjeistus ja erityisesti 

kaikki vaiheet sisältävä kuva voi toimia hyödyllisenä ja yleisenä lähtökohtana vaiheista, 

jotka tulee huomioida erilaisten induktiokuumennusjärjestelmien rakentamisessa. 

Haasteita työssä aiheutti valitun aiheen ja tutkimuskysymyksen laajuus. Ohjeistusta ei 

tehty tietylle laitteelle tai järjestelmälle vaan sen tuli olla riittävän avoin, jotta siinä esi-

tettyjä neuvoja voidaan soveltaa kaiken kokoisille induktiokuumennusjärjestelmille. 

Tämä teki työn rajauksesta ja työn valmiuden arvioimisesta hankalaa. Aihepiirin rajausta 

piti miettiä erityisesti teoriaosiota tehdessä. Läheskään kaikkia induktiokuumennukseen 
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liittyviä yhtälöitä ei esitetty teoriaosuudessa niiden mennessä ohi aihealueen. Lisäksi ker-

tomatta jätettiin paljon induktiokuumennuksen sovellutuskohteista, koska ne eivät olleet 

työn kannalta merkittävimpiä asioita. Myös laskurin tekemisen työmäärä yllätti, vaikka 

se oli toimintaperiaatteiltaan hyvin yksinkertainen. Ylivoimaisesti hankalin asia työtä teh-

dessä oli pitää tavoiteltu lopputulos selvillä ja työn kannalta tärkeän tiedon suodattaminen 

ei niin tärkeästä tiedosta. 
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