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Tässä työssä tutkitaan propulsioyksikön kiinnitysrenkaan pulttiliitosten vaikutusta 

asennushitsauksesta aiheutuviin hitsausmuodonmuutoksiin. Hitsausmuodonmuutoksissa 

tutkitaan tärkeimpinä kohtina asennuslohkossa laakerin rajapintaa sekä kääntömoottorin 

kiinnityspintaa. Tutkimuksessa asennuslohkon hitsaaminen ja muodonmuutosten 

arvioiminen toteutettiin käyttämällä epälineaarista elementtimenetelmää. 

 

Ensisijaisena tavoitteena työssä on tutkia esikiristettyjen pulttiliitoksien vaikutusta 

rakenteen muodonmuutoksiin ja pohtia aiheutuvien siirtymien perusteella pulttien 

tarpeellisuutta rakenteessa. Tämän lisäksi vertaillaan pultillisen ja pultittoman 

kiinnitystavan eroavaisuuksia tuloksia analysoimalla.  

 

Saatujen tuloksien perusteella radiaaliset ja aksiaaliset siirtymät eivät olleet riittävän suuria 
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tarkemmalla lämmöntuonnilla voidaan pitää tarvittavana pulttiliitoksien tarpeellisuuden 

tarkemman testaamisen vuoksi. 
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In this work the effects of preloaded bolted joints to assembly welding deformations were 

examined. The deformations were mainly examined at two critical locations which are at 

the surface of the bearing and at the fastening surface of the pinion motor. In this study a 

nonlinear finite element method was used for the welding analysis and in order to evaluate 

the deformations. 

 

The main target in this study is to analyze the effects of the preloaded bolted joints to 

structure’s deformations and to evaluate the necessity of the bolts in the structure. In addi-

tion to that a difference between a structure with bolted joints and no bolted joints at all 

was analyzed. 

 

The results point out that the axial and radial displacements were not enough to cause fail-

ure at the usability of the structure in either model. More studies with a more accurate heat 

transfer can be considered necessary in order to test the need of the bolted joints in the 

structure more accurately. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Azipodin historiaa 

 

Azipod® ruoripotkurijärjestelmä kehitys alkoi 1980-luvun lopussa, jolloin ABB, Helsingin 

telakka ja silloinen Merenkulkulaitos ideoivat ruoripotkurilaitetta, jossa sähkömoottori on 

laivan ulkopuolella suoraan pyörittämässä potkuria. Järjestelmällä uskottiin saatavan 

parempi jäänmurtokyky. Yhdessä päätettiin tehdä laitteesta prototyyppi, joka asennettiin 

väyläalus Seiliin vuonna 1990. Prototyyppi osoittautui menestykseksi, joten telakka ja 

ABB jatkoivat yhdessä kehitystyötä kaupallisen tuotteen aikaansaamiseksi. Pian saatiin 

muutamia tilauksia ja 1995 ensimmäiset kaupat matkustajaristeilyaluksiin, joista onkin 

tullut toinen suuri kohde jäänmurtajien ja jäissä kulkevien rahtilaivojen lisäksi. Azipod-

propulsiosta tuli ABB:n tuote ja ABB on panostanut sen tuotekehitykseen, markkinointiin 

ja valmistukseen.  

 

 

1.2 Azipod –propulsiojärjestelmä 

 

Azipod propulsio soveltuu moniin laivatyyppeihin. Matkustajaristeilijöissä ja korkean 

jääluokan aluksissa Azipod propulsio on nykyisin yleisin potkurikäyttöjärjestelmä. Näiden 

lisäksi järjestelmää käytetään erityyppisissä lautoissa, offshorealuksissa, loistojahdeissa, 

tutkimuslaivoissa ja monissa muissa laivatyypeissä. Potkurilaitteiden tuotekehitystoiminta 

on Helsingissä. 

 

Azipod potkurijärjestelmän tärkeimmät edut ovat polttoainesäästö, ympäristöystävällisyys, 

ohjailtavuus, tilansäästö, pienempi tärinä- ja äänitaso sekä erityisesti jäissä kulkevissa 

aluksissa hyvä suorituskyky. Telakalle järjestelmä tarjoaa yksinkertaisemman 

laivanrakennusprosessin. 

 

Propulsiojärjestelmän sähkövoimalla toimivat potkuri ja pystyakselin ympäri kääntyvä 

ruoripotkurilaitteisto mahdollistavat 360 asteen ohjailtavuuden, joka tekee laivan 

ohjaamisesta helpompaa ja näin parantaa turvallisuutta. 
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1.3 Azipodin -propulsiojärjestelmän asentaminen 

 

Azipodin liittäminen laivaan tapahtuu asennuslohkon avulla. Asennuslohkon hitsaaminen 

voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen, jotka suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: 

uumalevyt, kiinnitysrengas ja lopuksi pohjalevy. Ennen näitä vaiheita suoritetaan levyjen 

siltahitsaukset ja polvioiden asennukset pitämään levyjen reunoja paikallaan ennen 

varsinaista asennushitsausta.  

 

 

1.4 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Työn ensisijaisena tavoitteena on tutkia kiinnitysrenkaan pulttiliitoksien vaikutusta 

Azipod-laitteistoon asennushitsauksen seurauksena. Tärkeimpänä tutkittavana kohtina 

voidaan pitää laakerin rajapintaa sekä kääntömoottorin kiinnityspintaa. Hitsauksen 

analysoinnissa saatujen tuloksien perusteella on tarkoitus pohtia pulttiliitoksen 

tarpeellisuutta ja mahdollisia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

Hitsauksesta johtuva lämmöntuonti aiheuttaa rakenteessa muodonmuutoksia, joiden 

arvioiminen tarkasti on hankalaa. Työssä analysoidaan asennushitsaus ottaen huomioon 

hitsausprosessin aikana tapahtuvat muutokset. Tämä tekee analyysistä vaativan erityisesti 

suurten laskenta-aikojen myötä, jotka johtuvat hitausprosessin aiheuttamasta 

epälineaarisesta käyttäytymisestä rakenteessa. 

 

Työssä käytetään hyödyksi Joonas Helanderin diplomityössä saatuja tuloksia, pohditaan 

hänen käyttämää menetelmää hitsausmuodonmuutosten mallinnuksessa ja mahdollista 

kehiteltyä menetelmää tarkempien tuloksien saavuttamiseksi. Helanderin työstä poiketen 

FE -mallinnuksessa käytetään 90 asteen symmetristä mallia 45 asteen sijaan, jossa 

asennusrenkaan kiinnitys asennuslohkoon on toteutettu käyttämällä pulttiliitoksia ympäri 

kehän. Lisäksi siltahitsien käyttämisen sijaan on rakenteeseen mallinnettu polviot pitämään 

rakennetta paikoillaan hitsausprosessin helpottamiseksi. 

 

Helanderin työstä saatujen tulosten perusteella siirtymät laakerin rajapinnalla olivat 

erityisesti huomiota herättäviä, kun taas kääntömoottorin kiinnityspinnan siirtymät olivat 
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sen verran pieniä, ettei niiden tarkastelu ole tässä työssä oleellisessa osassa. Aksiaaliset 

siirtymät laakerin rajapinnalla erosivat toisistaan laakerin eri kohdissa, joka voi aiheuttaa 

toiminnallisia ongelmia /1/.  
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2 HITSAUSMUODONMUUTOKSET 

 

2.1 Hitsausmuodonmuutosten syntyminen 

 

Hitsauksen yhteydessä tapahtuvat rakenteelliset muutokset lähtevät liikkeelle, kun 

hitsauslämpötila on tarpeeksi suuri aiheuttamaan jännityksiä, joiden seurauksena viereinen 

materiaali alkaa myötää. Hitsauksen aiheuttama epätasainen lämmönkulku saa aikaan 

monimutkaisia lämpösyklejä, näiden myötä syntyvät sisäiset lämpöjännitykset ja 

mikrorakenteen faasimuutokset aiheuttavat muodonmuutokset. /2,3,15/ 

 

Epätasainen lämmöntuonnin myötä kappaleeseen syntyy sisäisiä jäännösjännityksiä, jotka 

pysyvät kappaleessa vaikka ulkopuolisesti vaikuttavat voimat otettaisiin pois. 

Jäännösjännitykset ovat yleinen tuotantoprosessin seuraus, ne voidaan pääosin jakaa 

tuotannossa tapahtuviin yhteensopimattomuuksiin sekä jäykkien kappaleiden venymien 

epäyhtenäiseen jakautumiseen. /2,3,15/ 

 

Pääsyynä voidaan pitää nopeasta hitsausalueen lämmityksestä ja jäähtymisestä johtuvia 

paikallisia kutistumia. Paikalliset kutistumat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, jotka 

määräytyvät pääosin lämpölähteestä, tunkeuman muodosta, levyn paksuudesta sekä 

liitostyypistä /10,11/: 

- Pitkittäissuuntainen kutistuma 

- Poikittaissuuntainen kutistuma 

- Kulmavetäytyminen 

 

Lisäksi geometrisen rakenteen muuttumiseen vaikuttavat hitsauksessa käytetty ilmarako ja 

liitoksen asettelussa tapahtuneet virheet hitsauksen aikana. Näihin vaikuttavat 

hitsausjärjestys, toteuttamistapa ja hitsattavan rakenteen tukemistapa hitsausprosessin 

aikana. /10,11/ 

 

Hitsausprosessin hyvän onnistumisen ja ennustamisen edellytys on, että nämä kaikki asiat 

on otettava tarkasti huomioon. /10/ 
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2.2  Hitsausmuodonmuutosten haitat 

 

Hitsauksen seurauksena syntyvä muodonmuutokset ja jäännösjännitykset aiheuttavat 

seuraavanlaisia ongelmia /2,3/: 

- Rakenteen toimivuus huononee 

- Rakenteen kestävyyden heikkeneminen 

- Geometrinen vääristymä  

- Ulkonäölliset vaikutukset rakenteeseen 

- Robottihitsauksen vaikeutuminen 

 

Ulospäin näkyvistä haitoista selvimpiä ovat rakenteen kiertyminen, taipuminen, 

kulmavetäytyminen ja lommahdus. Nämä muodonmuutostyypit voivat pääasiallisesti 

vaikuttaa rakenteen ulkonäköön. Ulospäin näkymättöminä haittoina voidaan hitsauksessa 

pitää syntyvien jäännösjännitysten rakenteen kestävyyttä heikentävät vaikutukset tai jopa 

vauriot, kuten /2/:  

- Haurasmurtuminen 

- Väsyminen 

- Nurjahdus 

- Lommahdus 

- Jännityskorroosio 

 

 

2.3 Lämmöntuonti hitsattaessa 

 

Lämmöntuonnin määrittäminen tarkasti on oleellista, jotta hitsauksen analysointi olisi 

todenmukaista. Saadakseen tarkkoja tuloksia tulee lämpösykli kappaleessa mallintaa 

tarkasti ajallisesti jäähtymistä myöten. /4,5/ 

 

Ensimmäisiä lämmöntuonnin merkittäviä mallinnustapoja ovat Rosenthalin ja Rykalin /5/ 

piste-, viiva- ja tasomenetelmät. Pavelic ja Rykalin /5/ kehittelivät ensimmäisenä 

lämpövuon jakaumalle mallinnustapaa korvaamaan vanhat menetelmät, jota Goldak /5/ 

myöhemmin sovelsi niin, että myös hitsien syvät tunkeumat oli mahdollista mallintaa. 

Seuraavana kehitelmänä oli Ohjin, Ohkubon ja Nishiguchin /5/ hitsausaltaan nestemäisen 
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muodon arvioimisen menetelmä. Tämän jälkeen on lisätty nestedynamiikan yhtälöt ja 

pyritty mallintamaan valokaarta, mutta niiden avulla ei pystytä arvioimaan hitsin 

geometriaa yhtä tarkasti, kuin aikaisemmin mainituilla menetelmillä. /5/ 

 

Tarkimpana mallinnustapana lämpölähteelle voidaan pitää Goldakin kaksoisellipsoidista 

mallintamista (kuva 1), joka perustuu kahden ellipsoidisen lämpölähteen yhdistämiseen. 

Etummainen puolisko lämpölähteestä on kvadrantti ellipsoidisesta lähteestä ja taaempi 

toisesta. Mallin tarkoituksena on laskea lämpövuon tilavuuden jakautumista lämpönä 

hitsattavaan alueeseen. /4,5/ 

 

 

 

Kuva 1. Goldakin kaksoisellipsoidisen lämpölähteen malli. 

 

Työssä lämmöntuonnin varsinainen mallintaminen kuitenkin ohitettiin ja keskityttiin 

tutkimaan sen vaikutuksia rakenteen jäännösjännityksiin ja etenkin muodonmuutoksiin. 

Syynä tähän on rakenteen monimutkainen ja iso geometria, jonka monipalkohitsaus 

moninkertaistaa laskentatyön. 
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2.4 Hitsausmuodonmuutokset asennuslohkossa 

 

Asennuslohkon hitsaus toteutetaan hitsaamalla ensin laivan uumalevy asennuslohkoon 

käyttämällä K-railoa sekä lyhyellä hitsillä kiinnitysrenkaaseen. Seuraavaksi kiinnitysrengas 

hitsataan laivan yläpohjalevyyn V-railolla ja viimeisenä vaiheena suoritetaan 

asennuslohkon pohjalevyn hitsaus K-railolla laivan pohjalevyyn. 

 

Hitsaus tapahtuu jaksoittain ympäri kehää. Optimaalisessa tapauksessa tarvitaan neljä 

hitsaajaa, jolloin pystytään hitsaamaan 90 asteen välein osa kehästä kerrallaan. Tässäkin 

tapauksessa voidaan olettaa, että hitsauksen vaikutus rakenteeseen voi vaihdella melko 

paljon hitsausprosessin edetessä. Rakenteen jäykkyyden muuttuminen asennushitsauksen 

aikana tekee myös analyysistä monimutkaisemman, joten sen vaikutuksien tutkiminen on 

tärkeää. 

 

Hitsauksen oleellisimpana ongelmana voidaan pitää poikittaissuuntaista kutistumaa, jonka 

seurauksena laakerin rajapinnalla voi tapahtua aksiaalisia siirtymiä. Tarkasteltavassa 

rakenteessa tämä voi aiheuttaa laakerin toiminnalle ongelmia ja se tulee olemaan 

lähimmässä tarkastelussa. 
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3 HITSAUSMUODONMUUTOSTEN ARVIOIMISEEN KÄYETTYJÄ 

MENETELMIÄ 

 

3.1 Hitsausmuodonmuutosten mallintaminen ja analysointi  

 

Hitsauksen aikana tapahtuu hitsattavan kappaleen materiaalin ominaisuuksien muuttumista 

termisten muodonmuutosten ja metallurgisten prosessien seurauksena. Näiden prosessien 

monimutkainen mallintaminen tarkasti on mahdollista FE menetelmiin perustuvien 

analysointiohjelmien avulla. Suurimpana ongelmana monimutkaisissa rakenteissa on tällä 

hetkellä pitkät laskenta-ajat, mitkä johtavat siihen, että erilaisia yksinkertaistuksia 

joudutaan tekemään, jos laskenta-ajat halutaan pitää siedettävän pituisina. /4,6/ 

 

Joustavien tietokoneellisten menetelmien tarve hitsausteollisuuden alalla on kovassa 

nousussa, sillä luotettava ominaisuuksien arvioiminen hitsauksia analysoimalla helpottaisi 

tuotantoa.  Hitsauksen analysointi on erilaisten fysikaalisten ilmiöiden yhdistämistä. 

Elastis-plastisten muodonmuutosten arvioimisessa lämpökäsittelyn seurauksena tulee ottaa 

huomioon lämpökentän vaikutus kappaleeseen, materiaalien elastis-plastisen 

käyttäytymisen muuttuminen kasvavan lämpötilan myötä, sekä reunaehtojen vaikutus 

rakenteeseen. /7/ 

 

Helander valitsi työnsä analyysitavaksi elastis-plastisen elementtianalyysin, sillä 

tarkoituksena oli saada mahdollisimman tarkka simulaatio hitsaustapahtumasta ja sen 

aiheuttamista fysikaalisista ilmiöistä. Tämän menetelmän negatiivisena puolena voidaan 

pitää laskenta-aikojen pidentymistä erityisesti suurilla rakenteilla, kuten tämä työ edustaa. 

Hitsausmuodonmuutosten analyysi toteutettiin ns. kytkettynä, sillä siten laskenta-ajat 

pysyivät kohtuullisena. Kytketyssä menetelmässä lämmön siirtyminen rakenteeseen 

toteutetaan analyysissä samanaikaisesti mekaanisen analyysin kanssa /1/.  

 

3.2 Yhtäaikainen solidi- ja kuorielementtien käyttö 

 

Numeeristen analyysien pitkiä ratkaisuaikoja on pyritty lyhentämään käyttämällä solidi- ja 

kuorielementtejä samanaikaisesti. Seurauksena on käytetty global/local mallinnuksen 

tyylistä lähestymistapaa, jossa ensiksi lasketaan syntyvät sisäiset venymät elastis-plastisen 
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menetelmän avulla sillä alueelle, missä plastisoitumista odotetaan tapahtuvan ja 

seuraavaksi lasketaan tiedettyjen sisäisten venymien avulla koko rakenteen siirtymät 

käyttäen elastista analyysiä. Tässä kuorielementtejä pyritään käyttämään paikallisissa 

malleissa ja koko mallissa kuori-, solidi- ja palkkielementtien yhdistelmää. /8,9/ 

 

Solidi- ja kuorielementtien samanaikainen käyttämisen menetelmällä päällimmäisenä 

tarkoituksena on se, että pystytään vähentämään analysointiin käytettyä aikaa menettämättä 

tarkkuutta. Menetelmässä jatkuvia solidielementtejä käytetään hitsin lähellä, jossa lämpö- 

ja venymägradientit ovat suuri ja kuorielementtejä käytetään hitsausalueen ulkopuolella 

pienentämässä mallin kokoa ja siten lyhentäen analyysiin käytettyä laskenta-aikaa. Tällä 

menetelmällä pystytään siis saamaan tulokset yhdellä analyysillä, kun pelkällä global/local 

menetelmällä siihen tarvitaan kaksi. /8/ 

 

3.3 Työssä käytetty menetelmä 

 

Tämän hetken valittaviin elementtimenetelmiin ei ole tullut mitään merkittäviä uudistuksia 

viime vuosina, joiden soveltaminen työssä vaikuttaisi hyödylliseltä verrattuna edeltäviin 

vaihtoehtoihin. Näinollen päädyttiin Helanderinkin käyttämään elastis-plastiseen 

elementtimenetelmään, jolla pystyttiin hyvin hallitsemaan analyysin tarkkuutta ja laskenta-

aikoja. 

 

Termistä elastis-plastista FEM menetelmää voidaan pitää tällä hetkellä riittävän tarkkana 

menetelmänä analysoitaessa hitsausmuodonmuutoksia. Sen päällimmäisenä ongelmana on 

kuitenkin heikko soveltuvuus suurille ja monimutkaisille rakenteille pitkien laskenta-

aikojen vuoksi. /10,11,12/ 

 

Tämän lisäksi työssä käytettiin solidien- ja kuorielementtien yhteiskäyttöä laskenta aikojen 

hallitsemiseksi, mutta ilman ns. sisäisten venymien (inherent strain) menetelmää. 
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4 PULTTILIITOKSEN MALLINTAMINEN 

 

Pulttiliitoksen vaikutuksen tarkka arviointi edellyttää mallin todenmukaista käyttäytymistä 

mahdollisimman tarkasti laskenta-ajan pysyessä kohtuullisena, sillä hitsauksesta aiheutuva 

lämmöntuonti jo itsessään tekee analyysistä erittäin raskaan. Pulttiliitosten mallintamiseen 

on useita tapoja joita käydään tarkemmin läpi kappaleessa 4.1.  

 

Pulttiliitoksen merkitys rakenteessa on yhdistää kaksi tai useampi osaa yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Tärkeimpinä pulttiliitoksen mallinnuksessa huomioon otettavina piirteinä 

pidetään pultin esikiristyksen vaikutusta, sekä yhteen liitettävien pintojen kontaktista 

aiheutuvaa jännitystä. Esikiristyksen mallintaminen voidaan toteuttaa 

lämpömuodonmuutos-menetelmällä antamalla pulteille esikiristystä vastaava lämpötila ja 

lämpölaajenemiskerroin. Toinen vaihtoehto on reunaehdoilla, jossa liitoksen solmujen 

käyttäytymistä hallitaan solmujen kytkentöjen yhtälöillä. Viimeisenä vaihtoehtona on 

käyttää esiasetettua voimaa, joka tässä tapauksessa tarkoittaa asetettua siirtymää liitokseen, 

minkä tarkoituksena on kuvata esikiristyksen vaikutusta rakenteessa. /13/ 

 

Pulttiliitoksen analysoimiseksi tulee ensiksi määrittää jäykkyydet pultille kb sekä 

liitettäville osille kc.  Nämä jäykkyydet voidaan laskea olettaen tilanne yksiulotteiseksi 

seuraavilla kaavoilla: 

 

     (1) 

 

     (2) 

 

, missä A on vetojännityksen pinta-ala, E on materiaalin kimmokerroin ja l on kierteellisen 

ja kierteettömän puristusosuuden yhteispituus. /14/ 

 

Resultantti voimat pultille Fb ja materiaalille Fc voidaan laskea yhtälöillä 1 ja 2 saatujen 

pultin ja materiaalien jäykkyyksiä käyttäen kaavoilla: 
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    (3) 

 

    (4) 

 

, missä Fi on esikiristysvoima ja F on ulkopuolinen vetokuorma. /14/ 

 

 

 

4.1 Pulttiliitoksen mallinnustapoja 

 

Pulttiliitoksien mallintaminen voidaan jakaa neljään eri mallinnustapaan: 1) solidi 

mallintaminen, 2) kytketty mallintaminen, 3) verkolla mallintaminen ja 4) pultiton 

mallintaminen. 

 

4.1.1 Solidi pulttimalli 

 

Solidia pulttimallia voidaan pitää tarkimpana mallinnusmenetelmänä, siinä mallinnuksessa 

käytetään 8-solmuisia solidielementtejä. Lisäksi käytetään pulttiliitoksen pintojen välillä 

kontaktielementtejä. Mallinnustavassa käytetään hyödyksi termistä 

muodonmuutosmenetelmää, jolla kiristysvoimaa ruuvissa pystytään kuvaamaan. 

Menetelmällä lämpötilaero ∆T saadaan laskettua kaavalla: 

 

     (5) 

 

, missä E on materiaalin kimmokerroin, d on pultin jännityshalkaisija ja P0 on kiristys 

voima. /13/ 

 

4.1.2 Kytketty pulttimalli 

 

Kytketyssä pulttiliitoksen mallinnustavassa pultin keskus mallinnetaan palkkielementillä ja 

sen päiden vastaavat solmut yhdistetään yhteisillä vapausasteilla, mikä mahdollistaa 
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esijännityksen vaikutuksen toteutuksen rakennukseen, sillä yhteen kytketyt solmut 

omaavat saman siirtymän. Tämä paljon solidia mallinnustapaa yksinkertaisempi tapa 

vähentää laskenta-aikaa elementtien määrän vähentymisen myötä, mutta ei sisällä 

myöskään kontakti elementtejä. Esijännitys voidaan ottaa huomioon asettamalla 

alkuvenymä ε0 käyttämällä kaavaa /13/: 

 

     (6) 

 

4.1.3 Verkko-pulttimalli 

 

Toisin kuin kytketyssä mallissa käytetty palkkielementti käytetään verkkomenetelmässä 

useita kolmiulotteisia palkkielementtejä mallintamaan pultti ja muodostamaan 

verkkomaisen pultin ylä- ja alaosa. Jotta voimien siirtäminen rakenteeseen onnistuu, pitää 

palkkielementeillä pystyä määrittämään pultin kantojen ja mutteriosan jäykkyydet. Tämän 

toteutumiseksi tulee palkkielementtien kokonaistilavuus olettaa samansuuruiseksi kuin 

alkuperäisessä pultissa. /13/ 

 

4.1.4 Pultiton malli 

 

Pultittomassa mallissa ei ole elementtejä kuvaamassa pultin geometriaa. Kiristysvoiman 

aiheuttama jännitys toteutetaan asettamalla kiristysvoima tiivisteiden pinnalle välittämään 

esijännitystä. Pultittoman mallin etuna on siis se, että se on neljästä vaihtoehdosta 

yksinkertaisin tapa mallintaa pulttiliitos. Mallinnustavalla ei kuitenkaan voida ottaa 

huomioon pultin jäykkyyttä, joten sitä voidaan soveltaa vain tapauksissa, joissa 

jäykkyyden merkitys on vähäinen liitoksen toiminnalle. /13/ 

 

4.2 Pulttiliitos Azipod-propulsiojärjestelmässä 

 

Azipod-propulsiojärjestelmän kiinnitysrengas on kiinnitetty pulttiliitoksilla 

asennuslohkoon koko kehänpiirin matkalta. Pultit kokoa M42 on esikiristetty ABB:n 

toimesta 1000 Nm alkumomenttiin ennen kiinnitysrenkaan hitsausta laivaan. Pulttiliitosten 

tarkoituksena on sallia jännitysten laukaiseminen hitsaamisen jälkeen pitäen 
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kiinnitysrengas yhä muodossaan. Kiinnitysrenkaan hitsaamisen jälkeen suoritetaan pulttien 

lopullinen kiristys 3000 Nm:iin. /16/ 

 

Pulttiliitoksessa on suurennettu vapaareikä, jonka tarkoituksena on sallia pienet 

muodonmuutokset. 
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5 ASENNUSHITSAUKSEN ANALYYSI 

 

5.1 Analyysissä käytetty menetelmä 

 

Analyysi toteutettiin elementtimenetelmällä. Riittävän tarkkoja tuloksia pystytään saaman 

soveltamalla elastis-plastista elementtianalyysiä. 

 

Analyysissä käytettiin Abaqus ratkaisijaa sen riittävien ominaisuuksien vuoksi, joiden 

avulla lämmönsiirtyminen rakenteen sisällä pystyttiin määrittämään tarkasti. 

 

5.2 Asennuslohkon mallinnus 

 

Mallinnuksen lähtökohtana oli se, että kappaleen pyörähdyssymmetriaa käytetään 

hyödyksi. Tosiasiassa pyörähdyssymmetria ei täysin toteudu mallinnettavassa kappaleessa 

sillä kääntömoottorit eivät sijaitse 90 asteen välein rakenteessa. Toisena seikkana on se, 

että asennettava pohja on tapauskohtaisesti vino, mutta työssä voidaan tehdä 

yksinkertaistus olettamalla pohja tasaiseksi. 

 

Työssä tavoitteena oli tehdä neljännesosamalli, jotta symmetriaa voitaisiin soveltaa 

mallintamisen kanssa parhaiten. Mallintamisessa päädyttiin käyttämään SolidWorks 

mallinnusohjelmaa. Neljännesosamalli vastaa käytettyä hitsausjärjestystä. 

 

Asennuslohkon 90 asteen mallissa voidaan tehdä karkea jako neljään 25 asteen sektoriin, 

jotka liittyvät toisiinsa K-hitseillä ja levyillä. Yhdessä 25 asteen sektorissa sijaitsee 

kääntömoottori ja muut ovat identtisiä. Kuvassa 2 on SolidWorksillä tehty malli 

asennuslohkosta. 
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Kuva 2. SolidWorks – malli asennuslohkosta. 

 

SolidWorks -ohjelmalla mallinnettiin tärkeimmät tarkastelupisteet eli sisempi kehä 

solideina ja ulompi kehä kuorina laskennan raskauden lieventämiseksi. 

 

5.3 Mallinnuksessa tehdyt yksinkertaistukset 

 

Odotettavasti pitkien laskenta-aikojen vuoksi tehtiin mallintamisessa yksinkertaistuksia. 

Sellaisia oli solidien- ja kuorielementtien yhteiskäyttö, jolloin rakenteen vähemmän tärkeät 

alueet reunoilla ja levyissä mallinnettiin kuorielementeillä. Lisäksi symmetrisyyden 

saavuttamiseksi pulttien määrää kehältä vähennettiin kahdella. 

 

5.4 Elementtimalli 

 

SolidWorks -ohjelmalla tehty malli siirrettiin Abaqus/CAE ohjelmaan, jolla malliin 

lisättiin halutunlainen elementtiverkko, joka koostui solidi- ja kuorielementeistä. Verkotus 

tuli tehdä niin, että tulokset olivat mahdollisimman tarkkoja, mutta kuitenkin laskenta-

aikojen rajoissa, eli käytetty elementtimäärä pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisena. 

Tämä tarkoitti sitä, että verkotus tehtiin mahdollisimman tarkaksi hitseissä ja niiden 

läheisyydessä sekä tarkastelukohdissa. Kuvassa 3 on nähtävissä tiheämpää ja kuvassa 4 

harvempaa Abaquksella tehdystä neljännesosa mallin elementtiverkotuksesta. Verkotus 
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tehtiin siis solideilla kauttaaltaan melko tarkaksi ja kuorielementtien verkotus, joka ei 

tarkastelukohtana ole niin tärkeä, tehtiin harvaksi.  

 

 

Kuva 3. Erittäin tarkka elementtiverkko solideista elementeistä. 
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Kuva 4. Harvempi elementtiverkko kuorielementeistä. 

 

5.5 Hitsausliitosten mallintaminen 

 

Asennuslohkoon tehdyt hitsaukset selviävät poikkileikkauskuvasta 3, jossa käytettävät K- 

ja V-hitsien sijainnit näkyvät. Hitsausjärjestyksenä analysoinnissa käytetään parhaaksi 

todettua järjestystä eli ensimmäiseksi hitsataan uumalevy kiinni asennuslohkoon 

käyttämällä kolmea K-hitsiä, seuraavaksi hitsataan kansilevy kiinnitysrenkaaseen 

käyttämällä V-hitsiä ja lopuksi hitsataan pohjalevy kiinni asennuslohkoon K-hitsillä. 
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Kuva 5. Kääntomoduulin osat ja hitsaukset. /16/ 

 

Kuvassa 4 on esitty asennuslohkossa käytettävä hitsausjärjestys, minkä toteuttaminen 

vaatii vähintään 4 hitsaajaa. Tätä hitsausjärjestystä käytetään myös siltahitseille, mitkä on 

mallintamisessa korvattu täysin käyttämällä polvioita, jotka pitävät rakennetta paikoillaan 

ennen hitsien tuontia rakenteeseen. 
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Kuva 6. Asennuslohkon hitsauksessa käytetty hitsausjärjestys. /16/ 

 

Käytetyssä analyysissä yksinkertaistuksena hitsausjärjestyksen jaosta neljään erään tuotiin 

palot koko kehällä sen sijaan. Tämän seurauksena askelten määrä ja laskenta-ajat laskevat 

huomattavasti. 

 

Hitsauksen suorittaminen symmetrisesti ympäri kappaletta yhdenaikaisesti mahdollistaa 

sen, että hitsausmuodonmuutosten vaikutus on tasainen ympäri rakennetta. 

 

Asennuksessa hitsattavat levyt ovat pohjassa ja uumassa 30 mm ja kannessa 20 mm 

paksuja. Hitsaus täytyi siis suorittaa käyttämällä monipalkohitsausta ja tähän käytettiin 
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samaa mallinnusmenetelmää kuin Helander käytti työssään eli jokaiselle hitsipalolle 

määritettiin omat elementit. 

 

Hitsipaloille poikkipinta-alat saatiin laskettua käyttämälla hitsausohjeen parametrejä K- ja 

V-railolle kaavalla: 

 

      (7) 

 

, missä  on hyötysuhde, U on hitsausjännite, I on hitsausvirta ja v on hitsausnopeus. /1/ 

 

K- ja V-railolla hitsattaessa on käytössä samat parametrit, mutta ensimmäiselle palolle on 

omat parametrinsa. Näin ensimmäiselle palolle saatiin poikkipinta-alaksi 21,3 mm
2
 ja 

muille paloille 15,2 mm
2
. /1/ 

 

Hitsausjärjestys V- ja K-railojen hitsauspaloille on esitetty kuvissa 5 ja 6. Mallin 

alkulämpötila on määritetty 20 °C ja hitsattava palon lämpötila nousee 1200 °C ja jäähtyy 

20 sekunnin jälkeen vapaasti, jolloin seuraavaa hitsipalkoa aletaan tuoda rakenteeseen. 
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Kuva 7. Hitsausjärjestys V-railoon. 
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Kuva 8. Hitsausjärjestys K-railoon. 

 

5.6 Pulttiliitosten mallintaminen 

 

Pulttiliitosten toteuttamisessa päädyttiin solidiin pulttimalliin, sillä Abaqus/CAE 

ohjelmalla sen toteuttaminen oli yksinkertaista. Ohjelmassa on toiminto, jolla pultteihin saa 

suoraan asetettua halutun esikiristyksen. Pultin solidin elementtimallin keskelle tehtiin 

leikkaus, jonka jälkeen esikiristys saatiin laitettua pultille valitsemalla leikkauspinnat ja 

valitsemalla kappaleille aksiaalisuunniksi pystyakseli. Kuvassa 5 on työssä käytettyjen 

pulttien malli. 
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Kuva 9. Analyysissä käytetyn pultin malli. 

 

Symmetriaa soveltaen oli käytössä 16 pulttiliitosta, jotka ovat kuvassa 8 Abaquksella 

tehdyssä analyysimallissa. Pulttiliitokset yhdistivät kehän kiinnitysrenkaaseen 1000 Nm 

esikiristysmomentilla. 
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Kuva 10. Kehän pulttiliitokset Abaquksen analyysimallissa. 

 

Kehän pultit ovat tyyppiä M42 ja niiden standardin mukainen vapaareiän halkaisija 45 

mm, Azipodin kiinnitysrenkaassa käytetään 48 mm:n vapaareikää. Vapaareikä 

mahdollistaa siis 3 mm liikkeen suuntaansa, mutta oletuksena voidaan pitää, että 

kappaleeseen vaikuttava lämmöntuonti ei saa aikaan siirtymiä pulttien kontaktipinnoilla. 

 

Vapaareiässä tapahtuva mahdollinen siirtymä mahdollistettiin tekemällä kontaktit kehän, 

kiinnitysrenkaan ja pulttien kosketuspintojen välillä. Näille kontakteille määritettiin 

kitkakerroin rajoittamaan siirtymiä. Kontakteja ei tehty pulttien varsiin, mutta mikäli 

siirtymät aiheuttaisivat kosketuksia vapaareiän pinnan kanssa, aiheuttaisi nopea 

kontaktimuutos hankaluuksia laskentaan.  
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5.7 Materiaalimalli 

 

Materiaalimallissa tuli ottaa huomioon materiaalin ominaisuuksien muuttuminen 

lämpötilan funktiona. Analysoinnissa tähän tehtiin muutamia yksinkertaistuksia laskennan 

keventämiseksi, joiden vaikutusta tuloksien tarkkuuteen voidaan pitää erittäin pienenä. 

Näinollen faasimuutoksia, muokkauslujittumista tai materiaalin viskoplastisia 

ominaisuuksia ei otettu huomioon.  

 

Materiaalimalli on Helanderinkin käyttämä lähes true-stress-strain malli, jossa jännitys-

venymäsuhde on määritetty materiaalille annetuilla kimmokertoimen, myötörajan ja sen 

ylittävällä alueella plastisen venymän lämpötilariippuvaisilla lukuarvoilla. Jännityksen 

arvo nousee myötörajan yläpuolella lineaarisesti saavuttaen 10 MPa:a myötörajaa 

suuremman lukeman plastisen venymän arvolla 0.06, jonka jälkeen jännitys ei enää kasva 

venymän kasvaessa. /1/ 

 

Tiettyjen materiaaliominaisuuksien lämpötilariippuvaisuus voidaan olettaa niin vähäiseksi, 

että voidaan käyttää lukuarvona lämpötilasta riippumatonta vakiota. Näitä ovat tiheys 7800 

kg/m
3
, lämpölaajenemiskerroin 1,2 * 10

-5
 m/mK ja poissonin vakio 0,3. 

 

Lämpötilariippuvaisina arvoina on käytetty ominaislämpökapasiteettia, joka on määritetty 

20 °C lämpötilassa 500 J/kgK ja 700 °C lämpötilassa 750 J/kgK. Lisäksi 

Lämmönjohtavuus on 20 °C lämpötilassa 55 J/msK ja 700 °C lämpötilassa 27,5 J/msK. 

 

5.8 Reunaehdot 

 

Reunaehdot toteutettiin pyörähdyssymmetriaa käyttäen, jolloin leikkaustasojen 

kohtisuorassa olevat siirtymät ja kiertymä kehän ympäri estettiin. Tämän lisäksi 

asennuslohkon kehän reunojen liike estettiin pystyakselin suuntaisesti, jotta vapaan 

kappaleen liikettä ei tapahtuisi. 

 

Termisten reunaehtojen kohdalla jätettiin yksinkertaistuksena erillinen jäähtyminen 

hitsipalkojen tuomisen välistä pois mallin toiminnan helpottamiseksi. Sen sijaan jokaiselle 
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palolle annettiin ennalta määritetty lämpötila 1200 °C, josta lämpö sitten laski askelten 

myötä. 

 

Lämmön poistuminen rakenteesta taas toteutettiin käyttämällä säteilyreunaehtoja. 

Rakenteelle ja sitä ympäröivälle tilalle oli määritelty lämpötilaksi 20 °C. 

Säteilyreunaehtojen määrittämistä varten käytettiin Stefan-Boltzmannin vakiota 5,67 * 10
-8

 

W/m
2
 K

4 
ja emittiivisyytenä 0,75. Säteilyreunaehto määritettiin aluksi koko rakenteelle 

ilman hitsielementtejä ja tuotiin tämän jälkeen jokaisen tuodun hitsipalon myötä, jotta 

säteileminen pääsi tapahtumaan myös edellisen hitsatun palon päältä ympäröivään tilaan. 

 

5.9 Analysointijärjestys 

 

Analyysin läpiviennissä käytettiin useita askelia, joissa toteutettiin järjestyksessä kaikki 

tarvittavat vaiheet kiinnitysrenkaan hitsaamisesta laivaan. Askeleet pystyttiin toteuttamaan 

kätevästi käyttämällä Abaqus/CAE – mallinnusohjelmaa. Analyysin läpiviemiseen 

tarvittiin lopullisessa analyysimallissa 45 askelta. Ensimmäisessä askeleessa asetettiin 

pultit pienillä siirtymillä täysin kosketuksiin pintojen kanssa ja kaikki pulttiliitoksiin 

liittyvät kontaktit aktivoitiin. Toisessa askeleessa mallista poistettiin kaikki hitsielementit 

ja kolmannessa pultit kiristettiin 1000 Nm alkumomenttiin. Tämän jälkeen hitsielementtejä 

alettiin aktivoida uudestaan yksi palkorivi kerrallaan, johon käytettiin edellä valittua 

hitausjärjestystä eli uuma-kansi-pohja. Hitsipalkojen lisäämisen myötä tuotiin niillä myös 

lämpökuorma. Lopuksi kappaleen annettiin jäähtyä 800 sekunnin ajan, jotta 

hitsausmuodonmuutokset stabiloituvat. 

 

5.10 Laskenta 

 

Laskenta tehtiin käyttämällä analyysissä kytkettyjä lämpötila-siirtymä askelia. Rakenteen 

toiminnan kannalta oli analyysi parempi toteuttaa kytkettynä, koska kytkemättömänä 

analyysinä saavutettavat yksinkertaistukset vain hankaloittivat mallin toimintaa. Tähän 

olivat pääasiallisesti syynä pulttiliitoksen kanssa vaikuttavat esikiristykset ja niiden tuomat 

kontaktit rakenteessa, joiden käyttäminen lämmöntuonnin ohessa ei vaikuttanut hyvältä 

ratkaisulta. 
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Askeleiden aikainkrementtien pituudet asetettiin välille 1*10
-7

 – 5 sekuntia ja suurin 

sallittu lämpötilan muutos kahden aikainrementin välillä asetettiin 75 °C. 
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6 TULOKSET 

 

Tärkeimpinä tarkastelukohteina olleet kääntömoottorin kiinnityspinta sekä laakerin 

rajapinta otettiin lähempään tarkasteluun, kun solmujen siirtymiä tarkasteltiin laitteen 

toiminnan kannalta kriittisissä paikoissa. Siirtymiä laakerin rajapinnalla ja kääntömoottorin 

kiinnityspinnalla vertailtiin pultillisen ja pultittoman mallin välillä ja tarkasteltiin liitoksen 

tarpeellisuutta. Tarkasteltavaksi otettiin mallista kuvissa 9 ja 10 esitetyt solmut. 

 

 

Kuva 11. Laakerin rajapinnan tarkasteltavat solmut ja niiden numerot. 
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Kuva 12. Kääntömoottorin kiinnityspinnan tarkasteltavat solmut ja niiden numerot. 

 

Tarkastelupisteissä tutkittiin solmujen siirtymiä aksiaali- ja radiaalisuunnassa. Aksiaalisen 

siirtymän positiivisena suuntana oli pystyakseli eli rakenteesta ylöspäin, kun taas 

radiaalisiirtymän positiivinen suunta oli rakenteen keskipisteestä kohti kehää. 

 

Hitsausjärjestykselle ei tässä työssä tehty erillisiä testejä, vaan kaikissa analyyseissä 

käytettiin alkuperäistä asennusohjeiden mukaista ja Helanderinkin analyysien perusteella 

parasta järjestystä eli uuma-kansi-pohja. 
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6.1 Siirtymät hitsauksen seurauksena 

 

Rakenteeseen aiheutuvia siirtymiä pulttiliitoksen kanssa ja ilman vertailtiin taulukkojen 1 

ja 2 avulla. Liitteissä 1-12 esitetään kyseisissä solmuissa tapahtuvia aksiaali- ja 

radiaalisiirtymiä rakenteessa ajan funktiona. Kyseisissä analyyseissä lämmöntuonti saatiin 

toteutettua paloille, mutta termisten reunaehtojen käyttämisessä jouduttiin tekemään 

yksinkertaistuksia, joten lämpö ei kulje oikein edellisten palkojen päältä. Lisäksi palkojen 

tuomisen välillä ei ole jäähtymisaikaa vaan seuraavaa palkoa tuodaan rakenteeseen heti 

edellisen perään. Tämän ei oleteta muuttavan tuloksia merkittävästi. 

 

Taulukko 1. Laakerin rajapinnan solmujen siirtymät. 

Solmunumero 
Aksiaalisiirtymä  
(pulttiliitoksilla)  

[mm] 

Radiaalisiirtymä  
(pulttiliitoksilla)  

[mm] 

Aksiaalisiirtymä 
 (ei pulttiliitoksia)  

[mm] 

Radiaalisiirtymä  
(ei pulttiliitoksia)  

[mm] 

9599 0.175 0.009 0.169 -0.004 

9600 0.161 -0.025 0.157 -0.024 

19904 0.167 -0.007 0.162 -0.005 

19912 0.176 0.004 0.169 -0.002 

19923 0.175 0.005 0.169 -0.001 

 

 

Taulukko 2. Kääntömoottorin kiinnityspinnan solmujen siirtymät. 

Solmunumero 
Aksiaalisiirtymä  
(pulttiliitoksilla)  

[mm] 

Radiaalisiirtymä  
(pulttiliitoksilla)  

[mm] 

Aksiaalisiirtymä 
 (ei pulttiliitoksia)  

[mm] 

Radiaalisiirtymä  
(ei pulttiliitoksia)  

[mm] 

9097 0.089 0.025 0.089 0.031 

9102 0.102 0.02 0.082 0.015 

9107 -0.012 0.03 -0.002 0.023 

9112 -0.01 0.037 -0.005 0.021 

 

 

Tuloksista nähdään, että pulttiliitoksen vaikutus tarkastelupisteiden 

hitsausmuodonmuutoksiin on hyvinkin pieni. Suurimmat eroavaisuudet pultillisen ja 

pultittoman mallin solmuissa laakerin rajapinnalla ovat aksiaalisiirtymissä 0,07 mm ja 



38 

 

radiaalisiirtymissä 0,013 mm, kun taas kääntömoottorin kiinnityspinnalla on suurin ero 

aksiaalisiirtymässä 0,02 mm ja radiaalisiirtymässä 0,016 mm.  

 

Pulttiliitoksellisessa mallissa siirtymät ovat osittain jopa hieman isompia kuin mallissa 

ilman pulttiliitoksia, mikä viittaa siihen, että pulttiliitoksien vaikutus 

hitsausmuodonmuutoksiin toiminnan kannalta tärkeissä tarkastelupisteissä olisi hyvinkin 

pieni. 

 

Laakerin rajapinnan aksiaali- ja radiaalisiirtymät ovat melko tasaisia ja pieniä, suurimmat 

solmujen väliset erot aksiaalisuunnassa ovat pultillisessa mallissa 0,014 mm ja 

pultittomassa mallissa 0,012 mm, kun taas radiaalisuunnassa vastaavat erot ovat 0,034 mm 

ja 0,023 mm. Siirtymät ovat suhteellisen pieniä eikä ongelmia laakerin toimintaan pitäisi 

aiheutua.  

 

Kääntömoottorin kiinnityspinnan aksiaalisiirtymissä on isompia eroja, jotka aiheutuvat 

rakenteen taipumuksesta kääntyä tangenttisuunnassa hitsauksen edetessä, jolloin 

radiaalisuuntaan lähemmäksi kehän keskipistettä mentäessä erot suurenevat. Saaduissa 

tuloksissa suurimmat aksiaalisiirtymien erot solmujen välillä pulttiliitoksilla ovat 0,114 

mm ja ilman pulttiliitoksia 0,094 mm. Radiaalisiirtymien vastaavat erot solmuissa ovat 

0,017 mm ja 0,016 mm. 

 

6.2 Kontaktialueen vertailu 

 

Pulttiliitoksien kanssa mallin kontaktialueella ei analyysin aikana tapahdu merkittäviä 

muutoksia, vaan asetetulla 0,2 kitkakertoimella kappaleet pysyvät tiukasti kiinni toisissaan 

eivätkä pinnat liiku toisiaan vasten pulttien kiristyksessä. 

 

Poistettaessa pultit mallista pyrkivät kontaktipinnat erkanemaan toisistaan analyysin 

kuluessa ja suurimmillaan on pintojen välillä lopputilanteessa 0,7 mm rako. Tämä 

erkaantuminen on esitetty kuvassa 11. Kuvaajassa on esitetty pintojen solmujen 

pystysuuntaiset siirtymät ajan funktiona ja havaitaan, että erkaantuminen on alkanut heti 

hitsauksen käynnistyttyä ja alkanut tasoittua vasta jäähtymisvaiheessa. Suurempi siirtymä 

kuvassa on kiinnitysrenkaan solmusta. 
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Kuva 13. Kontaktipintojen siirtymät ajan funktiona pultittomassa mallissa. 

 

6.3 Kontaktiton malli 

 

Kontaktialueen erkaantumisen seurauksena kappaleen 6.2 tuloksien perusteella tehtiin 

malliin kontaktialueiden sitominen yhteen vastaamaan todellisuudessa tapahtuvaa 

kappaleiden käyttäytymistä siltahitsien tai polvioiden asentamisen seurauksena. 

Kontaktittoman mallin aksiaaliset ja radiaaliset siirtymät laakerin rajapinnalla ja 

kääntömoottorin kiinnityspinnalla on esitetty taulukossa 3 ja 4. 
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Taulukko 3. Laakerin rajapinnan siirtymät kontaktittomassa mallissa. 

Solmunumero 

Aksiaalisiirtymä  
laakerin 

rajapinnalla  
[mm] 

Radiaalisiirtymä  
laakerin 

rajapinnalla  
[mm] 

9599 0.171 0.029 

9600 0.151 -0.043 

19904 0.161 -0.019 

19912 0.172 -0.002 

19923 0.171 -0.001 

 

 

Taulukko 4. Kääntömoottorin kiinnityspinnan siirtymät kontaktittomassa mallissa. 

Solmunumero 

Aksiaalisiirtymä 
 

kääntömoottorin 
kiinnityspinnalla  

[mm] 

Radiaalisiirtymä  
kääntömoottorin 
kiinnityspinnalla  

[mm] 

9097 0.066 0.024 

9102 0.057 0.017 

9107 -0.061 0.025 

9112 -0.057 0.032 

 

 

Tuloksista nähdään, että aksiaaliset siirtymät laakerin rajapinnalla sekä kääntömoottorin 

kiinnityspinnalla ovat hyvinkin lähellä kappaleessa 6.1 saatuja tuloksia. Suurimpana erona 

on, että kääntömoottorin kiinnityspinnalla suurimmat siirtymät ovat 0.02 mm pienempiä 

kuin laakerin kiinnityspinnalla. Kontaktittomassa mallissa kappale on pyrkinyt siis 

kääntymään hieman enemmän tangentiaalisessa suunnassa rakenteen keskipisteen ympäri 

kuin aiemmissa tuloksissa. 

 

Radiaalisia siirtymiä tarkasteltaessa huomataan, että erot suurimpien ja pienimpien 

siirtymien kohdilla ovat kasvaneet vähän verrattuna kappaleen 6.1 tuloksiin. Siirtymistä 

nähdään, että radiaalisen siirtymän suuruus kasvaa tai pienenee kehällä kulkusuunnan 

mukaan. Tämän seurauksena mallinnettavassa 90 asteen rakenteessa ympyrämäisyys 

hieman muuttuu. Lopputuloksena kokonaisen mallin rakenteen perusteella voidaan 
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kuitenkin olettaa, että radiaaliset siirtymät ympäri kehää tulevat kumoamaan toisensa niin, 

että laakeri säilyttää hyvin ympyrämäisyytensä. 

 

Lisäksi tutkittiin vielä laakerituen pinnalla tapahtuvia radiaalisia siirtymiä, jotka on esitetty 

taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Laakerituen radiaalisiirtymät laakeripintaa vastaavissa solmuissa. 

Solmunumero 

Radiaalisiirtymä 
laakerituen 

pinnalla 
[mm] 

9599 -0.04 

9600 -0.11 

19904 -0.09 

19912 -0.05 

19923 -0.03 

 

 

Tuloksista nähdään, että laakerituen pinnalla tapahtuvat siirtymät ovat kaikki kehältä 

sisäänpäin. Suurin ero radiaalisten siirtymien välillä on jopa 1.07 mm, mutta siirtymän 

suuruus laskee tasaisesti pitkin kehää liikuttaessa myötäpäivään. Tämä kuitenkin aiheuttaa 

mahdollisesti ongelmia laakerin toiminnan ympyrämäisyydessä, kuten laakerin 

rajapinnalla. 

 

 

6.4 Herkkyysanalyysi 

 

Mallille suoritettiin myös herkkyysanalyysi, millä pyrittiin testaamaan mallille 

merkittävien parametrien muuttamisen vaikutusta tuloksiin. Tutkinnan kohteeksi otettiin 

hitsipalon tuontiaika, joka lisättiin 20 sekunnista 200 sekuntiin. Lisäksi tutkittiin pidemmän 

jäähtymisajan merkitystä. 

 

Hitsipalkojen tuontiajan lisäys 200 sekuntiin aiheutti hankaluuksia analyysin 

loppuunviennille. Pitkien hitsausaikojen myötä inkrementit pienenivät palkojen myötä ja 

analyysit eivät enää konvergoineet. Tämän seurauksena yksinkertaistettiin 
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herkkyysanalyysi vain yhden palon mittaiseksi, jota sitten vertailtiin alkuperäiseen yhden 

palon analyysiin.  

 

Yhden palon analyysissä, jossa hitsipalkoa pidettiin huippulämpötilassa 200 sekuntia, 

vaikutti huomattavasti rakenteen siirtymiin, suurentaen niitä jopa moninkertaisesti 

verrattuna 20 sekunnin pitoaikaan. Tämän perusteella voidaan sanoa, että lämmöntuonnin 

määrän vaikutus analyysissä on suuri. Toisaalta pelkällä yhdellä uumahitsillä on rakenne 

myös vielä heikosti hitsattu kiinni. Myöskään jäähdytystä ei ole otettu huomioon kyseisissä 

analyyseissä, mikä voisi tasata siirtymien eroja. 

 

Lopullisen jäähtymisajan suurentamisella 1500 sekuntiin asti ei ollut merkittävää 

vaikutusta rakenteeseen, joten alkuperäistä jäähtymisaikaa voidaan pitää riittävänä. 



43 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tuloksien perusteella pulttiliitoksen vaikutusta hitsausmuodonmuutoksien vähentämiseen 

voidaan pitää melko pienenä. 

 

Vertailtaessa pulttiliitoksellisen ja täysin pultittoman mallin solmujen siirtymien eroja 

huomataan, että erot tarkastelupisteiden siirtymissä ovat erittäin pienet. Tämä viittaisi 

siihen, että pulttiliitoksen voisi mahdollisesti jättää pois ja käyttää yksinkertaisempaa 

valmistus- tai kiinnitysmenetelmää.  

 

Suurempia eroja pultillisen ja pultittoman mallin siirtymien välillä on havaittavissa mallien 

kontaktialueella, joiden merkitys rakenteen toimivuudessa ei kuitenkaan ole suuri, mikäli 

siirtymät pysyvät suhteellisen pieninä. Tuloksista huomattiin, että rakenteen kontaktipinnat 

alkoivat erkaantua heti hitsaamisen alkamisen jälkeen. Asennuslohkon asentaminen ilman 

pultteja luultavasti vaatisi ainakin erillisen hitsauksen pintojen välillä tai ylimääräisten 

polvioiden käytön hitsaamisen ajaksi, jotta yllättäviltä hitsausmuodonmuutoksilta 

vältyttäisiin. 

 

Mallien solmujen siirtymien suurimpia eroavaisuuksia vertailtaessa huomattiin, että erot 

olivat melko pieniä ja solmujen siirtymät aksiaalisesti ja radiaalisesti jakautuivat 

suhteellisen tasaisesti laakerin rajapinnalla. Kääntömoottorin kiinnityspinnalla radiaalisten 

siirtymien erot olivat myös pienet, mutta aksiaalisissa siirtymissä oli suurempia eroja. 

Tämä aiheutui rakenteen pyrkimyksestä kääntyä tangentiaalisesti keskipisteen ympäri 

hitsausprosessin kuluessa, jolloin kehän etuosa pyrki nousemaan. Tätä voidaan pitää 

seurauksena tehdyistä yksinkertaistuksista lämmöntuonnissa ja rakenteen mallinnuksessa. 

On epätodennäköistä, että tämä todellisessa tilanteessa aiheuttaisi kääntömoottoreissa 

minkäänlaisia ongelmia hammaskosketuksen välykseen, etenkin kun radiaaliset siirtymät 

analyyseistä saaduissa tuloksissa olivat jakautuneet tasaisesti ja koska hammaskontakti ei 

ole herkkä radiaalisiirtymille ilman kiertymää. 

 

Laakerin rajapinta säilytti molemmissa malleissa muotonsa varsin hyvin, mutta huomiota 

herätti se, että suurimmat siirtymät olivat aksiaalisuuntaisia. Siirtymät olivat jopa hieman 

suurempia kuin Helanderin saamissa tuloksissa. Siirtymien suuruudet olivat melko tasaiset, 
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mutta myös lämmöntuonti oli yksinkertaistettu kokonaiselle palolle kerrallaan, kun 

todellisuudessa piiri hitsattiin neljässä eri osassa. Tämä luultavasti aiheuttaa 

todellisuudessa suurempia heittoja aksiaalisien siirtymien erotuksiin ja mahdollisesti 

laakerin toimintaan. 

 

Kontaktittomassa mallissa tapahtuneet hieman suuremmat erot radiaalisissa siirtymissä 

laakerin rajapinnalla aiheuttavat ympyrämäisyydelle mahdollisesti ongelmia, mutta 

siirtymät voidaan olettaa kuitenkin kokonaisessa rakenteessa kumoavan toisensa ja 

ympyrämäisyys säilyy hyvänä. Toisena ongelmakohtana voi olla laakerin rajapinnan 

halkaisijan muutos suuremmaksi tai pienemmäksi. Tässä tarkastelukohdassa ei kuitenkaan 

tuloksien perusteella ole tapahtumassa isoa muutosta. 

 

Laakerin ympyrämäisyyden suuremmat erot etenkin kontaktittomassa mallissa aiheutuvat 

etenkin uuman palkojen hitsausprosessin toteuttamisesta, jossa ensimmäinen palko tuodaan 

neljään uumaan samanaikaisesti ja samalle puolelle. Tämän seurauksena ovat radiaaliset 

siirtymät muuttuneet kehää pitkin myötäpäivään kiertäessä kohti ulkokehää. Kuten 

aiemmin on mainittu hitsausprosessin suorittamisesta ohjeen mukaisesti neljässä sektorissa 

vähentää oletettavasti siirtymien eroavaisuutta.  Saatuja tuloksia voidaan pitää kuitenkin 

riittävän tarkkoina käytetyllä hitsausjärjestyksellä ja ympyrämäisyys voidaan olettaa 

kokonaisessa rakenteessa hyväksi radiaalisten siirtymien jakaantuessa tasaisesti ympäri 

kehää. 

 

Herkkyysanalyysien toimivuudessa oli ongelmia, jonka seurauksena käytettiin analyysin 

yksinkertaistamiseksi vain yhtä palkoa. Yhden palonkin analyysin perusteella voidaan 

kuitenkin sanoa, että palkojen pitoajalla huippulämpötilassa on suuri vaikutus rakenteen 

siirtymiin. Tämän tarkempi testaaminen vaatisi kuitenkin isompia muokkauksia 

rakenteessa, sillä hitsien määrä varsinkin uumassa aiheuttaa paljon hankaluuksia analyysin 

läpiviennissä. Hitsipalkojen pitoaika työssä tutkituissa analyyseissä oli sama kuin 

Helanderilla. 

 

Helanderin tuloksiin verrattuna pyrittiin tarkentamaan tuloksia parantamalla mallin 

symmetrisyyttä ja lisäämällä pulttiliitoksien vaikutukset. Tämä kuitenkin myös 

huomattavasti monimutkaisti mallin analyysiä. Analyyseissä käytetty malli oli kovin 
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herkkä virheille lämmönsiirtymisen asetuksissa. Alkuun käytettiin tuloksien saamiseen 

varsin yksinkertaistettua mallia, jossa pulttiliitoksen vaikutus poistettiin kokonaan, jolloin 

kontaktit voitiin ottaa pois käytöstä. Lähes kaikki analyysiin liittyvät ongelmat johtuivat 

liitoksissa välttämättömistä kontakteista, joiden käyttäytymisen kuvaamiselle ei ollut 

vaihtoehtoista toimivaa menetelmää. Tämän jälkeen rakennetta leikkailtiin ja liiteltiin 

yhteisille solmuille sopivaksi, jotta myös pulttiliitokset saatiin mukaan analyysiin.  

 

Tuloksia voidaan pitää hyvin suuntaa-antavina todelliseen tilanteeseen verrattuna, mutta 

jatkotutkimusten tekeminen tarkemmin toteutetulla lämmöntuonnilla, missä kontakteihin 

liittyvät ongelmat on ratkaistu, voidaan pitää tarvittavana mikäli pulttiliitosten tarkempi 

tarkastelu katsotaan tärkeäksi. 
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LIITE 1. RAKENTEIDEN ELEMENTTIVERKOT 

 

Normaali rakenne: 

Total number of nodes: 75277 

Total number of elements: 88266 

        37793 linear hexahedral elements of type C3D8T 

        3378 linear quadrilateral elements of type S4RT 

        79 linear triangular elements of type S3T 

        3903 quadratic tetrahedral elements of type C3D10MT 

        735 linear wedge elements of type C3D6T 

        42378 linear tetrahedral elements of type C3D4T 

 

Pultiton rakenne: 

Total number of nodes: 39181 

Total number of elements: 60154 

        9681 linear hexahedral elements of type C3D8T 

        3378 linear quadrilateral elements of type S4RT 

        79 linear triangular elements of type S3T 

        3903 quadratic tetrahedral elements of type C3D10MT 

        735 linear wedge elements of type C3D6T 

       42378 linear tetrahedral elements of type C3D4T 
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LIITE 2. LAAKERIN RAJAPINNAN SOLMUJEN AKSIAALISIIRTYMÄT AJAN 

FUNKTIONA PULTTILIITOKSEN KANSSA. 
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LIITE 3. KÄÄNTÖMOOTTORIN KIINNITYSPINNAN SOLMUJEN 

AKSIAALISIIRTYMÄT AJAN FUNKTIONA PULTTILIITOKSEN KANSSA. 
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LIITE 4. KÄÄNTÖMOOTTORIN KIINNITYSPINNAN SOLMUJEN 

RADIAALISIIRTYMÄT AJAN FUNKTIONA PULTTILIITOKSEN KANSSA. 
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LIITE 5. LAAKERIN RAJAPINNAN KESKIMMÄISTEN SOLMUJEN 

RADIAALISIIRTYMÄT AJAN FUNKTIONA PULTTILIITOKSEN KANSSA. 
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LIITE 6. LAAKERIN RAJAPINNAN X-AKSELIN LEIKKAUKSEN 

RADIAALISIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA PULTTILIITOKSEN KANSSA. 
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LIITE 7.  LAAKERIN RAJAPINNAN Z-AKSELIN LEIKKAUKSEN 

RADIAALISIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA PULTTILIITOKSEN KANSSA. 
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LIITE 8. LAAKERIN RAJAPINNAN SOLMUJEN AKSIAALISIIRTYMÄT AJAN 

FUNKTIONA ILMAN PULTTILIITOSTA. 
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LIITE 9. KÄÄNTÖMOOTTORIN KIINNITYSPINNAN SOLMUJEN 

AKSIAALISIIRTYMÄT AJAN FUNKTIONA ILMAN PULTTILIITOSTA. 
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LIITE 10. KÄÄNTÖMOOTTORIN KIINNITYSPINNAN SOLMUJEN 

RADIAALISIIRTYMÄT AJAN FUNKTIONA ILMAN PULTTILIITOSTA. 
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LIITE 11. LAAKERIN RAJAPINNAN KESKIMMÄISTEN SOLMUJEN 

RADIAALISIIRTYMÄT AJAN FUNKTIONA ILMAN PULTTILIITOSTA. 
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LIITE 12. LAAKERIN RAJAPINNAN X-AKSELIN LEIKKAUKSEN 

RADIAALISIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA ILMAN PULTTILIITOSTA. 
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LIITE 13. LAAKERIN RAJAPINNAN Z-AKSELIN LEIKKAUKSEN 

RADIAALISIIRTYMÄ AJAN FUNKTIONA ILMAN PULTTILIITOSTA. 

 


