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Tämä diplomityö tehtiin Voikkaalla Dust Control Systems Oy:lle. Työ on osa 

teollisuuspuhaltimien tuotekehitystä yrityksen olemassaolevan puhallinratkaisujen, sekä 

suunnitteluprosessin kautta. Työn tavoitteena oli tutkia puhaltimen toiminnasta aiheutuvan 

värähtelyn vaikutusta puhaltimen rakenteisiin nykyisillä puhallinmalleilla, sekä tutkia eri 

rakenneratkaisujen käyttöä yrityksen normaalista tuotelinjasta suuremmilla puhaltimilla. 

 

Työ toteutettiin kahden toteutuneen puhallinprojektin yhteydessä, joiden rakenteellisia 

ominaisuuksia pyrittiin arvioimaan normaalin suunnitteluprosessin ohella 

puhallinkomponenttien mitoituksen suhteen. Molemmat projektit olivat yrityksen 

mittakaavassa huomattavan suuria sekä suunnittelultaan haastavia, joten ne sopivat 

diplomityön toteutukseen hyvin.  Suunnittelussa käytettiin FE-mallinnukseen Femap ja 

COMSOL-ohjelmistoja, sekä värähtelyn simulointiin yliopistolla kehitettyä RoBeDyn –

laskentaohjelmaa. 

 

Työn aikana todettiin, että tarkempi FE-mallinnus yrityksen valmiista 3D-malleista on 

varsin hankala toteuttaa ja vaatisi mallien suunnittelun erityisesti lujuuslaskentaa varten. 

Laskennassa päädyttiin käyttämään yksinkertaistettuja malleja, joiden avulla saatiin 

johdonmukaisia arvioita puhaltimien toiminnasta eri materiaalivahvuuksilla. Käytännössä 

tuloksien oikeellisuutta päästään arvioimaan kesällä 2015 puhaltimien valmistuttua.   



 

 

ABSTRACT 
 

Lappeenranta University of Technology 

Faculty of Technology 

Mechanical Engineering 

 

Joonas Kolehmainen 

 

Designing of framework and impeller for industrial fans 

 

Master’s Thesis 

 

2015 

 

54 pages, 15 figures, 11 tables and 4 appendices 

 

Examiners: Professor Aki Mikkola 

 Sc.D. Kimmo Kerkkänen 

 

Keywords: Industrial fan, 3D-model, vibration analysis 

 

 

This master’s thesis was written in Voikkaa for Dust Control Systems Oy. The thesis is a 

part of product development for the company’s centrifugal fans through the existing fan 

models and planning process. The aim for the thesis was to study the vibrations caused by 

the fan’s operation and its effect on the framework as well as to examine different 

solutions for the frame construction for bigger fan models outside the company’s normal 

product range.  

 

The thesis was put into practice with two fan projects, which structural attributes were 

evaluated next to the normal design process of the fan components. Both projects were 

large and challenging to design, so they were well suited for a master’s thesis. Tools used 

for the FEM designing were Femap and COMSOL softwares, and the University’s 

RoBeDyn software were used for the simulation of the vibrations.  

 

During the thesis were realized that an accurate FEM modelling were hard to accomplish 

with the existing 3D-models, and it would require the models to be designed especially for 

strength calculation. The use of simplified models were chosen, which were able to get 

consistent estimates of fan functioning on different material strengths. In practice the 

results can be evaluated in summer 2015 when the fans are manufactured.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Yhdysvalloissa teollisuuden tuotantosektorilla erilaiset puhaltimet ja tuulettimet käyttävät 

yhteensä 15 prosenttia kaikkien sähkömoottorien energiankulutuksesta. (U.S. Department 

of energy, 1998.) 

 

Puhaltimien tehtävänä yleisesti on siirtää kaasuja sekä pieniä partikkeleja. 

Käyttötarkoitukset voivat vaihdella ilmanvaihtoon liittyvistä tehtävistä jäähdytykseen, tai 

esimerkiksi tuotantoprosessien haitallisten kaasujen poistamiseen.  

 

Työskentelytilojen lämpötilan on tutkittu vaikuttavan työssä tehtävien virheiden määrään 

sekä työsuorituksen käytettyyn aikaan, vaihdellen työn fyysisen raskauden mukaan. 

Työkykyä alentavien lämpötilojen aiheuttamat kustannukset menetettynä työpanoksena 

ovat arviolta samansuuruiset vuosittaisten ilmastoinnin investointi- ja energiakustannusten 

kanssa. (Seppänen, 1988, s. 17 -21.) 

 

Puhaltimen toiminta perustuu sähkömoottorikäytöllä pyörivään siipipyörään, jonka pyörivä 

liike tuottaa jatkuvan virtauksen. Puhaltimen suoritusarvoihin vaikutetaan valitsemalla 

oikeansuuruinen moottoriteho ja siipipyörän koko, sekä muotoilemalla siipipyörän siivet 

haluttujen ominaisuuksien mukaan. Sopivalla yhdistelmällä pyritään saavuttamaan paras 

mahdollinen hyötysuhde puhaltimen toiminnalle sen käyttökohteessa. Korkean 

hyötysuhteen lisäksi toimintavarmuus on puhaltimille olennainen ominaisuus etenkin 

teollisuuskäytössä. Jäähdytykseen liittyvien puhaltimien toiminnan katkeaminen voi 

aiheuttaa nopeasti tilanteita, joista seuraa laitteiden ylikuumeneminen tai 

työskentelyolosuhteiden huononeminen. (Daly, 1992, s. 105-106.) 

 

Työssä tutkitaan teollisuuspuhaltimien rakenteiden kehitysmahdollisuuksia puhaltimien 

valmistettavuuden sekä hyötysuhteen parantamiseksi. 

 

Teollisuuspuhaltimet voidaan luokitella karkeasti kahteen ryhmään toimintaperiaatteen 

mukaan: aksiaalipuhaltimiin sekä keskipakoispuhaltimiin, joista jälkimmäisen kehitykseen 

tämä työ keskittyy. Keskipakoispuhaltimen siipipyörä siirtää materiaalia radiaalisuunnassa, 



9 

 

kuten kuvassa 1 on esitetty. Kuvassa nähdään vasemmalta lukien aksiaalipuhaltimen, 

keskipakoispuhaltimen sekä näiden mallien yhdistelmän siipipyörät.  

 

Kuva 1. Ilmavirran suunta eri puhallintyypeissä. (Daly, 1992, s. 110.) 

 

Keskipakoispuhallin on rakenteeltaan jaettavissa pääkomponentteihin, jotka ovat kaapu, 

siipipyörä, jalusta, sekä käyttötehon tuottava sähkömoottori. Puhaltimessa ovat eroteltuina 

imu- ja painepuoli, jotka ovat keskipakoispuhaltimessa yhdistettynä erillisiin kanaviin joita 

pitkin ilmaa tai kaasua ohjataan tilasta toiseen. Puhaltimen toiminta perustuu imupuolelta 

tulevan tulovirran paineen korottamiseen ja ohjaamiseen kaavun painepuolen lähdön 

mukaiseen suuntaan, eli virtaussuunta muuttuu 90 asteella. Puhaltimen suoritusarvoihin 

voidaan vaikuttaa siipipyörän koon muutoksilla sekä siipien muotoilulla. Kuvassa 2 on 

nähtävissä tyypillinen DCS:n valmistama keskipakoispuhallin.  
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Kuva 2. DCS:n valmistama keskipakoispuhallin. 

 

1.1 Yrityksen toiminta 

Työ on tehty Voikkaalla, Dust Control Systems Oy:n konepajalla. Vuonna 1983 perustettu 

yritys valmistaa pääasiassa teollisuuskäyttöön suunniteltuja puhaltimia sekä 

savukaasunpuhdistimia. Teollisuuspuhaltimia valmistavia yrityksiä on Suomessa vähän, 

tärkeimpien kilpailijoiden ollessa suuria ulkomaisia toimittajia. Pienempänä toimijana 

DCS pyrkii kotimaisuudella, sekä tuotteiden korkealla laadulla kasvattamaan osuuttaan 

markkinoilla. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii tuotteiden jatkuvaa kehittämistä, sekä 

tuotevalikoiman laajentamista vastaamaan kasvavaa kysyntää. Tässä työssä tutkitaan 

teollisuuspuhaltimien runkorakenteiden sekä siipipyörän geometrian 

kehitysmahdollisuuksia valmistuksellisesta sekä taloudellisesta näkökulmasta.  

 

DCS suunnittelee ja kokoaa puhaltimet, valmistaen osan konepajavalmisteisista 

komponenteista itse.  Alihankkijoita käytetään toistaiseksi sarjavalmisteisten laserosien, 

sekä painosorvattujen osien valmistuksessa. Puhaltimet suunnitellaan asiakkaan vaatimien 

ominaisuuksien ja suorituskyvyn mukaan tapauskohtaisesti. Laitteiden toimintaperiaate 

pysyy suunnitteluprosessissa samana, mutta optimoimalla puhaltimen sekä siipipyörän 

rakennetta käyttökohteen mukaan pyritään aina entistä korkeampaan hyötysuhteeseen, 

tavoitteena saavuttaa laadukkaampia laitteita lisäämättä tuotantokustannuksia.  
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Ennen suunnittelun aloittamista puhaltimen tarkemmat yksityiskohdat käydään läpi 

asiakkaan kanssa, jonka jälkeen suunnittelija toimittaa alustavan version kokoonpanosta 

asiakkaan hyväksyttäväksi. Sopivan kokonaisuuden varmistuttua puhaltimen tekniset tiedot 

koostetaan puhallinkohtaiselle konekortille. Puhaltimien suunnittelua varten on kehitetty 

aiemman opinnäytetyön tuloksena suunnitteluautomaatti, jonka käytöllä suunnitteluun 

vaadittua aikaa on saatu lyhennettyä. Suunnittelijan kokoaman konekortin perusteella 

automaatti valitsee puhaltimen suoritusarvojen vaatimusten mukaiset runko-osien 

vahvuudet sekä skaalaa komponenttien ulkomitat puhaltimen rakenteen mukaan. Tämän 

johdosta suunnittelukapasiteettia saatiin kasvatettua 75 prosenttia, vaikka suunnittelutyö 

säilyy edelleen osin manuaalisena. (Vanha-Viitakoski, 2011, s. 32.) 

 

Tässä työssä käsiteltävät suunnittelun kehityskohteet ovat suuren käyttövoiman vaativien 

puhaltimien rakenteet, joiden ainevahvuudet kasvavat automaatin laskelmissa liian suuriksi 

ollakseen nykyisillä DCS:n valmistusmenetelmillä mielekkäitä. Rakenteen tarkemmalla 

suunnittelulla on lisäksi mahdollista säästää valmistuskustannuksia materiaalin käytön 

vähenemisellä sekä pienemmän kokonaismassan ansiosta paremmalla valmistettavuudella. 

Lisäksi korkeapaineisissa puhaltimissa pyritään parantamaan puhaltimen 

paineenkorotusominaisuuksia lisäämättä käyttötehoa. Suorituskyvyn korottamista tutkitaan 

siipipyörän geometrian parantamisen kautta.  

 

1.2 Työn lähtökohdat 

Työ on tehty DCS:n toimitiloissa Voikkaalla sekä etätyönä vuoroviikoin. Ennen varsinaista 

diplomityön aloitusta toimin yrityksen palveluksessa eri lomitustehtävissä, jonka aikana 

sain mahdollisuuden tutustua DCS:n toimintaan sekä puhaltimien tuotantoon. 

 

Tämä diplomityö on osa toteutettavaa tuotekehitystä, jolle on tullut tarve kysynnästä 

laajemmalle skaalalle eritehoisia puhaltimia. Tuotannon kehityskohteet koskevat erityisesti 

suuren moottoritehon vaativia puhaltimia, sekä rakenteellisesti pienempikokoisten mutta 

korkean paineen tuottavia puhaltimia.  

 

1.3 Työn tavoitteet 

Työn keskeisimpänä tavoitteena on kehittää yrityksen valmistamia keskipakoispuhaltimia 

vastaamaan kasvavan kysynnän tarpeita. Työn tutkimusosassa keskitytään pääosin kahteen 
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kehitettävään puhallintyyppiin: nykyiseen tuotantoon nähden suuren, yli 500 kW:n 

käyttötehon vaativiin puhaltimiin, sekä 15 – 35 kPa:n paineen tuottaviin 

korkeapainepuhaltimiin.  

 

Suurissa puhaltimissa keskitytään rakenteiden ainevahvuuksien pienentämiseen 

tukirakenteiden sekä jalustan rakenteen suunnittelulla. Ratkaisuvaihtoehtoja kehitetään 

suuren teholuokan puhaltimille, joiden käyttövoimana toimivat 500 – 1500 kW:n 

sähkömoottorit. Rakenteiden muutoksilla pyritään vähentämään myös puhaltimen 

toiminnasta aiheutuvia haitallisia värähtelyjä, jotka vähentävät puhaltimen käyttöikää. 

Ainevahvuuksien vähentämisen kannalta tärkeimpiä tarkasteltavia kohteita ovat 

puhaltimen kaapu sekä siipipyörä. Suuren koon mukanaan tuoman massan vuoksi myös 

puhaltimen jalustan materiaalivalintoja pohditaan rakenneratkaisujen yhteydessä. Työssä 

kehitetyt rakenneratkaisut huomioidaan soveltuvin osin myös korkeapaineisten 

puhaltimien käytössä. 

 

Korkeapaineisissa puhaltimissa tutkitaan paineentuottamiseen liittyviä ominaisuuksia, 

joihin vaikuttaa pääasiassa puhaltimen siipipyörän muotoilu ja materiaali- sekä 

valmistusmenetelmät. Tavoitteena on lisätä puhaltimen paineentuottokykyä siipien sekä 

kaavun muotoilulla, sekä tutkia siipipyörän ja kaavun käyttäytymistä erilaisilla 

kuormituksilla. Työssä tutkitaan lisäksi mahdollisuutta resurssien säästämiseen 

vähentämällä materiaalikäyttöä sekä lyhentämällä valmistusaikaa. Suunnittelun 

lähtökohtana on hyvä valmistettavuus huomioiden DCS:n käytettävissä olevat 

tuotantovälineet.  

 

Puhaltimille tehdään myös 3D-kuvat sekä määritysperusteet suunnitteluautomaatin käyttöä 

ajatellen. DCS teettää toisen diplomityön samanaikaisesti, jonka aiheena on edellä 

mainitun suunnitteluautomaatin kehittäminen. Sen kehittämisessä huomioidaan myös tässä 

työssä käsiteltävien uusien puhallinmallien käyttö. Uusien puhaltimien tuotannon 

suunnitteluun liittyvissä seikoissa suunnitteluautomaatin kehitysprosessia tullaan 

sivuamaan myös tämän työn aikana.  
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2 KEHITYSTYÖKALUT 

 

 

DCS:n toiminta on diplomityön toteutuksen aikana uusien toimitilojen, 

tuotantovälinehankintojen sekä henkilöstön lisäämisen myötä kehittymässä. Tämä kehitys 

avaa uusia mahdollisuuksia tuotannon tehostamiselle sekä tuotekehitykseen. Työn toisessa 

kappaleessa käsitellään puhaltimien kehityksen kannalta olennaisia seikkoja 

toiminnallisesta sekä valmistuksellisesta näkökulmasta. 

 

2.1 Virtaustekniikka 

Kaasua liikuttavaa siipipyörää ympäröi kaapu, jonka tarkoituksena on muodostaa 

siipipyörän tuottamasta dynaamisesta paineesta staattista. Kaavun avulla puhallin 

yhdistetään useimmiten ilmanvaihtokanavistoon (Seppänen, 1988, s. 121.). Puhaltimen 

liittäminen kanavistoon voidaan toteuttaa neljällä tavalla, riippuen puhaltimen 

käyttötarkoituksesta. Liitäntä voidaan toteuttaa taulukon 1 mukaisesti. 

 

Taulukko 1. Puhaltimen liitäntävaihtoehdot kanavistoon. 

Liitäntätapa Imupuoli Painepuoli 

A Vapaasti imevä Vapaasti puhaltava 

B Vapaasti imevä Kanavaan liitetty 

C Kanavaan liitetty Vapaasti puhaltava 

D Kanavaan liitetty Kanavaan liitetty 

 

Tärkeimmät puhaltimen tyypin valintaan liittyvät suoritusarvot ovat kaasun tilavuusvirran 

sekä paine-eron tuottaminen. Paine-eron suuruuteen vaikutetaan siipipyörän 

kehänopeudella, joka saavutetaan tapauskohtaisesti valitulla siipipyörän halkaisijan ja 

pyörimisnopeuden suhteella. Tilavuusvirran suuruuteen vaikuttavat pääosin puhaltimen 

koko sekä pyörimisnopeus (Seppänen, 1988, s. 121.).  

 

2.1.1 Paine-erojen mittaus 

DCS:n puhaltimien suoritusarvot perustuvat laskennallisiin tuloksiin, jotka ovat todettu 

paikkaansa pitäviksi yksinkertaisilla paine-eroja mittaavilla menetelmillä. Mittaustapa sekä 

olosuhteet eivät anna tarkkoja arvoja, mutta ovat riittäviä puhaltimen oikeanlaisen 
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toiminnan varmistamiseen. Yleisesti puhaltimien valmistuksessa mittauksia ei tehdä, sillä 

erilaisten komponenttiyhdistelmien tuomat suorituskyvyt tunnetaan ja 

suunnitteluautomaatti pystyy luomaan niiden perusteella sopivanlaisen 

puhallinkokoonpanon asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Useat laskennalliset arvot 

perustuvat yrityksen vuosikymmenten takaisiin laskelmiin, jotka ovat tehty silloisten 

valmistusmenetelmien sekä materiaalilaatujen pohjalta. Laskelmien päivittäminen 

nykytekniikan tasolle voisi mahdollistaa optimaalisemman materiaalien sekä 

työmenetelmien käytön.  

 

Pitot - putkea on käytetty joidenkin puhaltimien paineenkorotuskykyä arvioidessa. Putken 

paineenmittauskyky perustuu kaasun virtauksen sisältämän liike-energian muuttamiseen 

paineeksi, joka on suurempi kuin mittausputkessa oleva staattinen paine. Käytännössä 

virtauksen ulostuloputkeen asennetaan nestettä sisältävä putki, joka on pienempi, 

halkaisijaltaan korkeintaan 1/25 osa virtausputkesta. Putket asennetaan yhdensuuntaisesti, 

Pitot-putken ollessa avoin kummastakin päästä. Virtaus työntää nestettä edellään Pitot-

putken sisällä, luoden putkeen painetta joka nostaa nesteen pintaa Pitot-putken toisessa 

päässä. Kuva 3 havainnollistaa paineen muodostumista putken sisällä. (Tikka, 1981, s. 

258-261.) 

 

 

Kuva 3. Patopaineen muodostuminen Pitot – putkessa. (Tikka, 1981, s. 259.) 
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Virtausnopeus v voidaan kuvan 3 mukaisella mittauksella laskea yleisesti seuraavalla 

tavalla:  

 

𝑣𝑔 =
2

𝜌
(𝑝𝑡 − 𝑝𝑠)    (1) 

 

Bernoullin yhtälöstä johdetussa yhtälössä 1 ρ on virtaavan kaasun tiheys, pt on 

kokonaispaine ja ps on staattinen paine puhaltimen painepuolella. Yhtälön 

yksinkertaistetussa muodossa kaasu oletetaan kokoonpuristumattomaksi sekä sen virtaus 

häviöttömäksi. 

 

Tärkeitä puhaltimien mittaukseen liittyviä ominaisuuksia Pitot-putkea käytettäessä: 

 

 Ei aiheuta havaittavaa painehäviötä virtauskanavassa 

 Yksinkertainen rakenne – helppo asentaa ja halpa 

 Paine-ero on vaatimaton, joten mittauksen järjestely on oltava tarkkaa 

(Tikka, 1981, s. 260) 

 

Mittaustulokset Pitot-putkella, tai muilla konepajan olosuhteissa suoritettavilla mittauksilla 

eivät anna kuitenkaan tarkkoja arvoja puhaltimien suorituskyvyistä. Tarkoissa 

tutkimusolosuhteissa suoritettuja mittauksia on mahdollista hankkia ulkopuolisena 

palveluna ostettuna, mutta mittausten kustannukset nousevat saavutettuun hyötyyn nähden 

usein kohtuuttoman suuriksi. 

 

2.2 Värähtely 

Värähtelyllä tarkoitetaan yleisesti objektin jaksollista edestakaista liikettä. Koneiden 

tapauksessa värähtelyn lähteitä ovat liikkuvat osat, kuten roottorit puhaltimissa sekä 

muissa pyörivää liikettä tuottavissa laitteissa. Värähtelyä esiintyy aina kun kyse on koneen 

tuottamasta toistuvasta liikkeestä. Useimmissa tapauksissa puhutaan hyvin pienestä 

liikkeestä; koneiden normaalin toiminnan värähtelytasojen siirtymistä puhutaan yleensä 

mikrometrien kokoluokassa.  Värähtely lisää kulumista koneen eri osissa, joka voi ajan 

kuluessa aiheuttaa materiaalivaurioita. Varsinaista mekaanista rikkoontumista lievemmät 
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ilmiöt voivat olla liiallinen kuumeneminen kitkan lisäännyttyä, tai laitteen hyötysuhteen 

huonontuminen. (Bently, 2002, s. 3-4.) 

 

Värähtelyä kuvataan aaltoliikkeenä, jonka avulla värähtelyn perusominaisuuksia on helppo 

tulkita. Värähtelyn toistumisnopeudesta käytetään termiä taajuus, jonka yksikkönä hertsi. 

Kuvassa 4 nähdään yhden värähdyksen jakso, eli yksi hertsi. Kuvan alalaidan punainen 

nuoli osoittaa vastaavasti taajuuteen suhteutettuna värähtelyliikkeen kulmataajuuden 

vektorin suunnan, joka tekee yhden kierron värähtelyn jaksonajan kuluessa.  

 

 

Kuva 4. Värähtelyn siirtymän suhde kulmataajuuteen. (Bently, 2002, s. 4.) 

 

Kulmataajuus ilmoitetaan radiaaneina seuraavasti: 

 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
     (2) 

 

Yhtälössä ω on kulmataajuus radiaaneina sekunnissa ja T on värähtelyn jaksonaika. Vaikka 

koneiden värähtelymittauksien yhteydessä puhutaan usein hertseistä kulmataajuuksien 

sijaan, kulmataajuuden vektori kuvaa hyvin roottorin värähtelyä pyörivässä liikkeessä.  
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Värähtelyn nopeuden lisäksi on tärkeää tietää sen suuruus, eli aaltoliikkeen kuvaajan 

amplitudi. Amplitudilla voidaan suoraan kuvata esimerkiksi värähtelystä aiheutunutta 

siirtymää objektin lepotilasta, jolloin sen arvo ilmoitetaan usein mikrometreinä. Kun 

mitataan värähtelyn kokonaissiirtymää, tulee huomioida aaltoliikkeen koko korkeus, eli 

kaksinkertainen amplitudi.  

 

Tyypillisesti koneiden työkierto toistuu sykleittäin, jolloin värähtelyä esiintyy sen 

mukaisesti myös toistuvina kiertoina. Tällöin värähtely ei pääse vaimenemaan vapaasti 

laitteen rakenteisiin, vaan puhutaan pakotetusta värähtelystä. Vaikka värähtelyn suuruus 

olisi koneen käytön kannalta hyväksyttävällä tasolla, taajuuden ollessa lähellä rakenteen 

ominaisvärähtelytaajuutta resonoinnista johtuvia ongelmia saattaa syntyä. Rakenteen 

resonoidessa värähtelyn amplitudi saattaa kasvattaa huomattavasti ja aiheuttaa vaurioita 

lyhyelläkin aikavälillä. Resonointia havaitaan yleensä laitetta käynnistettäessä tai 

sammuttaessa, jolloin sen värähtelytaajuus muuttuu usein laajalla skaalalla. Pyörivillä 

koneilla resonointi ilmenee usein voimakkaimmillaan kun roottorin kierrosnopeus on 

lähellä rakenteen ominaisvärähtelytaajuutta. (Bently, 2002, s. 17-18.) 

 

Roottoreiden värähtely voi olla radiaali- tai aksiaalisuuntaista, sekä myös torsionaalista eli 

vääntövärähtelyä. Radiaalivärähtely on helposti mitattavissa ja sen vuoksi yleisin mitattu 

värähtely koneissa. Myös aksiaalisuuntaista värähtelyä mitataan esimerkiksi laitteiden 

tasapainotuksessa, etenkin korkean kierrosnopeuden omaavissa laitteissa. Vääntövärähtely 

on usein hankalimmin havaittavissa oleva, mutta voi helposti aiheuttaa vaurioita pyörivissä 

osissa. Vääntövärähtelyn resonointialue on kuitenkin kapea verrattuna muihin 

värähtelytyyppeihin, jolloin sen osuminen kohdalle roottorin kierrosnopeuden kanssa 

samaan kohtaan on epätodennäköistä. (Bently, 2002, s. 12, 18.) 

 

Värähtelyä mitataan koneista kolmena eri suureena mitatusta pisteestä, siirtymänä, sekä 

sen nopeutena tai kiihtyvyytenä. Suureet ovat suhteessa toisiinsa esimerkkikuvan 5 

mukaisesti, jossa on esitettynä heiluriliikkeessä olevan kappaleen värähtely. 
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Kuva 5. Siirtymän, nopeuden ja kiihtyvyyden suhde edestakaisen liikkeen 

värähtelyssä. (Bently, 2002, s. 9.) 

 

Siirtymän sekä liikkeen suhdetta voidaan selventää seuraavilla yhtälöillä: 

 

𝑑 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)    (3) 

 

𝑣 = 𝐴𝜔 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 90°)    (4) 

                       = �̇� 

 

𝑎 = 𝐴𝜔2 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 180°)    (5) 

                    = −𝐴𝜔2 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

                    = �̇� 

                    = �̈� 

 

Siirtymää esittävässä yhtälössä 3 d on värähtelyn siirtymän suuruus, joka ilmoitetaan 

värähtelymittauksissa useimmiten mikrometreinä. A on värähtelyn amplitudi, eli suurin 

mahdollinen värähtelystä aiheutuva siirtymä. Yhtälössä ω ilmaisee kulmanopeutta, eli 

värähtelyn taajuutta radiaaneina sekunnissa, sekä t ilmaisee ajanhetkeä.  
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Yhtälössä 4 𝑣 on värähtelyn nopeus, joka on yleisin pyörivien laitteiden värähtelyilmoitettu 

suure. Nopeus on samalla myös siirtymän derivaatta �̇� . Yhtälössä 5 vastaavasti kiihtyvyys 

𝑎 on samalla nopeuden derivaatta  �̇�. 

 

2.2.1 Värähtelymittaus 

Värähtelymittauksissa tutkitaan mitattavan rakenteen muodonmuutoksia sekä sen liikettä 

jäykkänä kappaleena. Mittausmenetelmällä voidaan mitata useita eritaajuisia värähtelyjä, 

mutta sillä ei suoraan saada selville värähtelyn aiheuttajaa (Puttonen, 1995, s. 7.). DCS:n 

käyttämän laitteisto mittaa värähtelyjä taajuusasteikolla taajuusvälillä 10 – 1000 Hz.  

 

Värähtelymittausjärjestelmä voidaan jakaa kolmeen osaan: mittausanturiin, 

esivahvistimeen ja mittaustiedon analysoijaan. Mittausanturissa mekaaninen liike-energia 

muutetaan sähköenergiaksi, jonka jälkeen signaali kulkee vahvistettuna käyttöpäätteelle 

tulostettavaksi. Akseleiden sekä muiden pyörivien kappaleiden värähtelymittauksessa 

käytetään siirtymämittausta, koska mittaavaa anturia ei ole mahdollista kiinnittää suoraan 

mitattavaan kohteeseen. Antureiden tehtävänä on tuottaa korkeataajuuksinen pyörrevirta 

akselin läheisyyteen, jolloin värähtelyt voidaan havaita pyörrevirran muutoksina akselin 

liikkuessa antureihin nähden. Kuvassa 6 nähdään yksinkertaistettu kuva pyörivän akselin 

siirtymämittausjärjestelystä. (Puttonen, 1995, s. 8 – 10.) 

 

Kuva 6. Akselisiirtymän mittauksen periaatekuva. (Puttonen, 1995, s. 8.) 

 

Mikäli mittausanturi on mahdollista kiinnittää mittauksen kohteena olevaan koneeseen tai 

komponenttiin, päädytään mittaukseen useimmiten käyttämään kiihtyvyysantureita. 
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Anturin periaatteena on jousen päässä liikkuva massa, joka luo pietsosähköisen kappaleen 

avulla kuormittavaan voimaan verrannollisen varauksen. Tukipinnan liikkeestä aiheutuva 

pietsosähköiseen kappaleeseen kohdistuva voima on suoraan verrannollinen mitattavan 

pisteen kiihtyvyyteen. Varaus muutetaan vahvistimen avulla jännitteeksi, jonka vaihtelua 

voidaan tulkita sopivalla päätelaitteella (Puttonen, 1995, s. 9 – 10.). Kiihtyvyysantureiden 

käyttökohteita ovat esimerkiksi kunnossapidolliset mittaukset, jolloin anturit asennetaan 

pysyvästi laitteeseen pitkän aikavälin tarkastelua varten. Esimerkiksi teollisuuspuhaltimien 

tapauksessa muuttuvat värähtelytasot voivat ilmoittaa laakerien kulumisesta tai 

mekaanisesta vauriosta johtuvasta epätasapainosta. 

 

Kolmas yleisesti käytetty anturityyppi, nopeusanturi, mittaa käämin värähtelynopeutta 

magneettikentässä. Mittauksen mahdollistava magneettikenttä saadaan aikaan anturin 

sisään jousien varaan asennetulla magneetilla. (Puttonen, 1995, s. 8 – 9.) 

 

Mekaanisten antureiden lisäksi värähtelymittaukseen on mahdollista käyttää 

kosketuksetonta mittaustapaa, kuten laser-Doppler-vibrometriä. Laitteella havaitaan 

Doppler-taajuussiirtymä liikkuvaan laitteeseen asennetusta heijastavasta pinnasta. 

Lasersäteen heijastamista varten käytetään erikoisvalmisteista teippiä, joten mekaanisia 

laitteita ei tarvitse kiinnittää mitattavaan laitteeseen. Kevytrakenteisissa laitteissa 

mekaanisen mittalaitteen asentaminen voi muuttaa dynaamisia ominaisuuksia liiaksi, 

jolloin kosketuksetonta mittausta voidaan pitää hyvänä vaihtoehtona. LDV:n 

ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää erityisesti myös pyörivissä laitteissa kuten 

puhaltimissa, joihin tavanomaisten mekaanisten antureiden asentaminen ei onnistu. (Aatola 

et al, 1994, s. 8-9.) 

 

Mittaaminen on mahdollista hyvissä olosuhteissa jopa kymmeninen metrien etäisyydeltä, 

mutta mittauksen onnistuminen edellyttää kuitenkin esteetöntä näkymää heijastinteipille. 

Lasersäteen katkeaminen esimerkiksi epäpuhtaudesta johtuvien partikkelien vuoksi 

heikentää mittauksen laatua, jolloin LDV:n hyödyt tavalliseen kiihtyvyysanturiin 

verrattuna häviävät. (Aatola et al, 1994, s. 4, 31.) 
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2.3 Pyörivät laitteet ja niiden rakenne 

Pyörivillä laitteilla tarkoitetaan laitteita, joiden jokin komponentti pyörii tuettuna akselinsa 

ympäri. Akseli tuetaan laakeroinnilla esimerkiksi kuvan 7 mukaisesti, mikäli kyseessä on 

keskipakoispuhaltimen kaltainen toispuoleinen roottori, jossa pyörivä massa on 

asennettuna akselin päähän. Akselirakenteella on aina jokin käyttövoima, kuten 

puhaltimilla sähkömoottori suoraan akseliin kytkettynä, tai hihnapyörävälityksen kautta. 

 

Pyörivän laitteen tuenta sekä rakenteen jäykkyys määrittelee minkälaisia värähtelyjä se saa 

aikaan. Käytännössä pyörivä roottori ei pyöri pelkästään akselinsa ympäri, vaan myös 

kehäliikettä akselin keskipisteen ympärillä. Akselin liikkeen laajuus, akselin jäykkyys sekä 

liikkeen eri vaihe laakerointikohtien välillä aiheuttaa akselille useita ominaistaajuuksia, 

joilla värähdellessään akseli saavuttaa niitä vastaavat ominaismuodot. Kuvassa 7 nähdään 

puhaltimen akselikonfiguraatiolle tyypilliset ominaismuodot. Akselin ominaismuodot 

vaihtelevat akselin jäykkyyden mukaan, kuvassa ylimpänä tyypillinen jäykän akselin 

muoto ja alempana joustavan akselin muodot. (Bently, 2002, s. 228-233.) 

 

 

 

Kuva 7. Akselin taipuman ominaismuodot roottorilla. (Bently, 2002, s. 234.) 

 

 

 



22 

 

Roottorin suunnitteluvaiheessa, kun sen rakenne ja pyörimisnopeus ovat tiedossa, voidaan 

mallinnusvaiheessa laatia Campbell-kuvaaja. Kuvaajasta on mahdollista havaita 

kierrosalueet, joilla rakenteen ominaistaajuudet sekä käyttökierrosnopeuksien aiheuttamat 

taajuudet saattavat kohdata, jolloin rakenteen suunnittelulla niitä voidaan välttää. Kuvassa 

8 viistot kuvaajat osoittavat roottorin kierrosnopeuden tuottamat taajuudet, vaakatasossa 

olevat kuvaajat roottorin ominaistaajuudet ja pystykuvaaja roottorin kierrosnopeuden. 

Kuvaaja on kuitenkin yksinkertaistettu versio todellisesta värähtelykuvaajasta, eikä se 

huomioi esimerkiksi vaimennuksien tuomia muutoksia ominaistaajuksissa. (Bently, 2002, 

s. 310.) 

 

Kuva 8. Campbell diagrammi. (Bently, 2002, s. 310.) 

 

Teoriassa värähtelemätön roottori vaatisi täydellisen mekaanisen rakenteen, jossa 

valmistusmateriaali olisi täysin homogeeninen sekä valmistuksellisesti absoluuttisen 

tarkka, jolloin roottori olisi täysin symmetrinen. Tällaisessa tilanteessa roottorin painopiste 

sekä geometrinen keskipiste olisivat täsmälleen samassa kohtaa, jolloin epätasapainoa, eikä 

sen vuoksi värähtelyäkään syntyisi. Käytännössä tämä ei toteudu, sillä tarkimmillakin 

valmistusmenetelmillä syntyy pieniä mittaepätarkkuuksia. Roottorin massakeskipiste 

sijaitsee todellisuudessa aina jonkin etäisyyden päässä geometriseltä keskipisteeltä 
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radiaalisuunnassa, jonka lisäksi sillä on tietty kulmasijainti. Epätasapainoa ilmenee lisäksi 

roottorin aksiaalisuunnassa, jolloin myös tasapainoa korjaavia painoja joudutaan 

sijoittamaan akselin suuntaisesti, esimerkiksi puhaltimen siipipyörän etu- sekä 

takalevyihin. Roottorin poikkileikkauskuvassa 9 nähdään massakeskipisteen sijoittuminen 

etäisyydelle re geometriseltä keskipisteeltä. (Bently, 2002, s. 337-338.) 

 

 

Kuva 9. Roottorin massakeskipisteen sijoittuminen. (Bently, 2002, s. 339.) 

 

Keskipisteiden välinen etäisyys re on kuitenkin usein muutamia mikrometrejä, roottorin 

massan ollessa esimerkiksi puhaltimien tapauksessa parhaimmillaan tuhansia kiloja. Onkin 

mielekkäämpää antaa epätasapainolle kuvan 8 mukaisesti massapiste lähempänä roottorin 

ulkokehää, jolloin mitta ru osoittaa epätasapainon massan etäisyyden geometriseltä 

keskipisteeltä. Puhaltimien tapauksessa ru on siipipyörän säde, massan vaihdellessa 

puhaltimen epätasapainon määrän mukaan, vaihdellen yleensä muutamasta grammasta 

kymmeniin grammoihin. (Bently, 2002, s. 339.) 

 

Epätasapainomassan aiheuttama voima roottorin pyöriessä voidaan laskea kaavasta 

 

𝐹 = 𝑚𝑟𝑢Ω2     (6) 

 



24 

 

jossa F on voiman suuruus, m epätasapainomassan suuruus, ru massan etäisyys roottorin 

geometriselta keskipisteeltä ja Ω roottorin pyörimisnopeus radiaaneina sekunnissa (Bently, 

2002, s. 339.). Kuva 10 havainnollistaa epätasapainon voimavektorin muodostumista. 

 

 

 

Kuva 10. Epätasapainomassan aiheuttama voima. (Sopanen, 2009, s. 9.) 

 

Syntyvän värähtelyn suuruus määräytyy epätasapainon tuottaman voiman, sekä rakenteen 

dynaamisen jäykkyyden suhteena taajuusvastefunktiona: 

 

𝑇𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜 =
𝑉ä𝑟äℎ𝑡𝑒𝑙𝑦𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒

𝐻𝑒𝑟ä𝑡𝑒
   (7) 

 

Taajusvastefunktio ilmoittaa värähtelyvasteen, eli siirtymän, nopeuden tai kiihtyvyyden 

suhteen herätteeseen, joka on tässä tapauksessa epätasapainosta johtuva voima. 

 

2.4 Lujuuslaskenta 

Lujuuslaskentojen tärkeys perustuu turvallisuuteen puhaltimien käytön aikana. Puhaltimen 

siipipyörä on korkeiden, normaalisti 800–2000 rpm välillä vaihtelevien kierrosnopeuksien 

vuoksi kriittisin komponentti kestävyyden kannalta. Siipipyörien vaurioituminen on yleisin 

syy asiakkaiden ilmoittamissa puhaltimien vikatilanteissa. Vaurioituminen johtuu 

valtaosassa tapauksista siivekkeiden kiinnityksen pettämisestä. Siipi irtoaa ja siirtää 
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siipipyörän painopistettä kauemmas akselin keskilinjalta, aiheuttaen epätasapainon 

siipipyörän liikkeessä, hajottaen usein lopuksi koko laitteen. (DCS, 2014b.) 

 

Puhaltimen eri osakokonaisuuksien massat saadaan selville esisuunnittelu vaiheessa 

luodusta puhaltimen 3D-kokoonpanomallista. Malli luodaan puhaltimelta vaadittujen 

suoritusarvojen sekä käyttömoottorin valinnan perusteella. Massojen avulla voidaan laskea 

laitteeseen kohdistuvia voimia ja tarkistaa niiden perusteella akselin, sekä muiden 

pääkomponenttien vahvuudet. Tulosten perusteella vahvuuksia voidaan optimoida 

asetettujen minimilujuuksien puitteissa kustannuksien minimoimiseksi, sekä havaita 

mahdollisia automaatilla luodun mallin ongelmakohtia. Kun akseliin vaikuttavat voimat 

ovat tiedossa, sopivien laakereiden valintaan käytetään SKF:n laakerinvalintasovellusta. 

Sovellus suosittelee annettujen tietojen mukaan laitteeseen kohdistuvat rasitukset kestävän, 

sekä muut asetetut vaatimukset kuten kestoiän täyttävän laakeriparin. Akselin valinnassa 

pyritään lujuuden ehdoilla pienimpään mahdolliseen halkaisijaan. 

 

Akselin ja laakereiden mitoitukseen vaikuttavat voimat nähdään periaatekuvasta 11. 

Kuvassa mustilla nuolilla merkityt voimat kuvaavat puhallinkomponenttien massoista 

aiheutuvat voimat. Sinisillä nuolilla kuvataan laakereiden tukivoimat sekä siipipyörän 

imupuolelta aksiaalisuuntaan vaikuttava voima, joka aiheutuu kaasun virtauksesta. 

Periaatekuvassa näkyvät puhallinkomponentit ovat vasemmalta lueteltuina siipipyörä, 

jäähdytyskiekko, akseli sekä voimansiirtona toimiva hihnapyörä tai kytkin, riippuen 

puhaltimen tyypistä.  
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Kuva 11. Periaatekuva akseliin vaikuttavista voimista. (Vanha-Viitakoski, 2012.) 

 

2.4.1 Rakenne ja ainevahvuudet 

Puhaltimien valmistaminen pyritään pitämään yksinkertaisena ja taloudellisena käyttämällä 

rakenteina yleisesti saatavia teräsmateriaaleja. Puhaltimen runko valmistetaan pääasiassa 

teräslevyaihioista sekä u-palkeista. Alustat valmistetaan nykyisessä puhallinmallistossa 

lähes poikkeuksetta rakenneteräksistä. Nyt suunniteltavilla betonialustoilla tarkoitetaan 

tässä työssä betoni- ja teräsrakenteisen alustan yhdistelmää, joka koostuu kiinteästi 

asennettavasta betonivalusta sekä matalasta teräsrakenteesta, johon puhallin asennetaan.  

 

Valmistusmateriaalien käyttö riippuu puhaltimen käyttökohteesta. Mikäli puhaltimen läpi 

virtaava kaasu sisältää syövyttäviä aineita tai runsaasti materiaalia kuluttavia partikkeleja, 

voidaan siipipyörän sekä sitä ympäröivän kaavun valmistuksessa käyttää olosuhteisiin 

paremmin sopivaa materiaalia. DCS:n puhaltimissa on valmistusmateriaalina käytetty 

pääasiallisesti S355JR-terästä, mikäli käyttökohteessa ei ilmene muita vaatimuksia. 

Vaativimmissa kohteissa käytetään Duplex-teräksiä, jotka ovat tavallisia seostamattomia 

teräksiä parempia kestämään kemiallista korroosiota. Kustannussyistä vain syövyttävien 

kaasujen kanssa kosketuksissa olevat komponentit valmistetaan Duplexista, tai 
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vaihtoehtoisesti pinnoitetaan korroosiota hyvin kestävillä päällysteillä riippuen 

käyttökohteessa olevasta kaasusta.  

 

Kaavut, sekä muut laajat tasaiset pinnat vaativat usein jäykistyspalojen käyttöä rakenteiden 

tukemiseksi. Tukirakenteiden käyttöä harkitaan puhallinkohtaisesti, mikäli rakenteissa 

esiintyy laajoja pintoja, kuten puhaltimien kaavuissa. Ainevahvuudet on DCS:n 

normaalissa suunnitteluprosessissa totuttu skaalaamaan moottorin tehon mukaisesti ilman 

erillistä lujuuslaskentaa.  

 

2.4.2 Betonin käyttö alustarakenteissa 

Betonijalustan tarkka laskentamitoitus vaatii rakennusteknistä osaamista, jota tässä työssä 

ei käsitellä. Puhaltimen jalustaratkaisua suunnitellessa huomioidaan betonijalustojen 

yleiset ohjearvot, joissa alustan mitat, massa sekä mahdolliset koostumukseen liittyvät 

seikat määritellään puhallinkäytön vaatimukset huomioiden. Vaatimukset asetetaan 

betoniin kohdistuvien rasitusten mukaisesti, joita ovat pääasiassa puhaltimen massa ja 

siipipyörän liikkeen aiheuttama tärinä.  

 

Betonialustojen käyttö kohdistuu suuritehoisiin puhaltimiin, joissa puhallin katsotaan 

tarpeelliseksi ankkuroida massaltaan riittävän suureen betonialustaan puhaltimen 

tukevoimiseksi. DCS:n tuotannossa suuritehoiset puhaltimet käsittävät käyttöteholtaan 500 

– 1500 kW:n suuruiset puhaltimet. Yrityksen käyttöön kootussa puhallinteknisessä 

käsikirjassa mainitaan betonialustan valinnan perusteeksi yleisimmin yksi tai useampi 

seuraavista seikoista: 

 

- Yhteisen alustan muodostaminen koneelle ja käyttömoottorille, mikä on 

välttämätön tärinänvaimennuksen edellytys. 

- Staattisen painuman lisääminen ominaistaajuuden pienentämiseksi, ellei koneen 

massa ole riittävä. 

- Värähtelyn amplitudin (heilahduslaajuuden) pienentäminen värähtelevää massaa 

lisäämällä, syynä esimerkiksi koneen ja kiinteän ympäristön välisten joustavien 

liitosten helpottaminen. 

- Painopisteen alentaminen konetta kippaavan momentin pienentämiseksi. 
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- Toispuolisen painonjakautuman tasaaminen. 

(DCS, 2008, s.90.) 

 

Edellä listattuihin seikkoihin vaikuttavat betonialustan mitat sekä kokonaismassa, jotka 

määritellään asennettavan puhaltimen koon mukaan. Tähänastinen puhaltimien 

betonialustojen mitoitus on perustunut yrityksen aiemmin koottuihin tietoihin, eikä 

mitoituslaskelmille ole ollut käytössä tarkempia perusteita. Yleisenä sääntönä on pidetty 

betonin 150 mm vähimmäispaksuutta tarvittavan jäykkyyden saavuttamiseksi. Pyörivissä 

laitteissa betonialustan massan suuruudeksi suositellaan yleisesti alustalle asennettavan 

laitteen suuruista massaa. (DCS, 2008, s. 90.)  

 

Betonialusta-asennukseen käytetään Peikon HPM L -ankkurointipultteja. Pulttien koko 

sekä lukumäärä määritetään tapauskohtaisesti puhaltimen kokoluokan mukaan. 

Asennuksessa huomioidaan alustaan kohdistuvat leikkausvoimat sijoittamalla 

ankkurointipultit riittävälle etäisyydelle alustan reunasta. Peikon asettama yleinen 

minimireunaetäisyys on 10 kertaa pultin kierteen halkaisija. Pienempää reunaetäisyyttä 

voidaan käyttää, mikäli betonialusta on reunasta erityisen vahvasti raudoitettu, jolloin 

minimietäisyys on 3,1 kertaa kierteen halkaisija. (Peikko, s. 8-12.) 

 

Betonin laatuun voidaan vaikuttaa tarvittaessa seosaineilla. Lentotuhkaa käytetään 

korvaamaan sementin osuutta betoniseoksessa, jolloin betonista saadaan lujempaa sekä 

tiiviimpää. Lentotuhkan käyttö pienentää myös materiaalikustannuksia. Muita seosaineita 

kuten piioksidia tai kalsiumnitriittiä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa betoni altistuu 

korroosiota aiheuttaville kemikaaleille. (American Petroleum Association, 2009, s. 4/7.) 

 

2.4.3 FEM-laskenta 

FEM-menetelmä mahdollistaa monimutkaisten kappaleiden jännitysten ja 

muodonmuutosten analysoinnin tietokoneen avulla. Menetelmässä tutkittava kappale 

jaetaan pienempiin elementteihin, jotka käsitellään kokonaisuuden muodostavina jousina. 

Elementit yhdistyvät toisiinsa solmupisteissä, jolloin niistä muodostuu yhtenäinen 

verkosto. Laskennassa tarkastellaan jokaisen elementin muodonmuutoksia, joihin 

vaikuttavat asetetut reunaehdot, materiaaliominaisuudet sekä kappaleeseen kohdistuvat 

kuormat.  



29 

 

 

FEM-analyysin työjärjestys: 

 

1. Rakenteen mallintaminen 

2. Elementtiverkon suunnittelu ja muodostaminen 

3. Reunaehtojen määrittäminen 

4. Malliin kohdistuvien kuormitusten määrittäminen  

5. Laskenta 

6. Tulosten analysointi 

(Hietikko, E, 2004, s. 148 – 151.) 

 

Suunnittelussa tullaan tarkastelemaan useita erilaisia, rakenteeltaan monimutkaisia malleja, 

joten tietokonepohjainen laskenta on välttämätöntä. Suunnittelussa on valittu käytettäväksi 

Femap – laskentaohjelmaa sen saatavuuden vuoksi. Femap:n etuna on myös sen 

yhteensopivuus DCS:n käyttämän 3D – mallinnusohjelmiston, ProEngineer:n kanssa. 

Yhteensopivuus mahdollistaa valmiiden puhallinmallien siirtämisen ohjelmien välillä 

rakenteen analysointia varten. 

 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetty RoBeDyn -työkalu on toteutettu Matlab 

–laskentaohjelmassa roottoridynamiikan analyyseja varten. Uusin versio on tullut 

yliopistolla järjestettävää Machine Dynamics –kurssia varten käyttöön ja se soveltuu 

erinomaisesti akseli-siipipyörä yhdistelmän värähtelyjen laskemiseen. Työkalulla voidaan 

simuloida helposti työssä oleellisia erilaisia kuormitustilanteita vaihtelemalla muuttujia, 

kuten eri akselivahvuuksia, laakerivaihtoehtoja, siipipyörän sekä muiden oleellisten 

komponenttien massoja, sekä epätasapainomassoja joilla voidaan arvioida esimerkiksi 

siipipyörän vauriotilanteita. 

 

2.5 Käytetyt valmistusmenetelmät 

Kaikki puhaltimen osat pyritään valmistamaan yrityksen omissa tuotantotiloissa, mikäli se 

on taloudellisesti järkevää. Joidenkin komponenttien valmistus on tuotannollisista syistä 

toistaiseksi toteutettu ulkopuolisena palveluna.  
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Puhaltimien valmistusprosessin työjärjestys:  

 

1. Laserosien valmistus  

2. Jalustan, kaavun ja siipipyörän kokoonpano  

3. Jalustan koneistus  

4. Kaavun hitsaus jalustaan  

5. Pintakäsittely 

6. Tasapainotus 

7. Lopullinen kokoonpano  

 

Muut levy- sekä koneistettavat osat valmistetaan samanaikaisesti muiden 

puhallinkomponenttien kanssa, jotta puhallin voidaan esikokoonpanon jälkeen 

tasapainottaa ja todeta laatuvaatimukset täyttäväksi. 

 

Pintakäsittelyllä ei ole vaikutusta normaaliolosuhteissa toimivien puhaltimien mekaanisille 

ominaisuuksille, mutta vaativimmissa olosuhteissa joudutaan käyttämään materiaaleja 

joiden rakenteelliset ominaisuudet tulee huomioda jo suunnittelun aikana. Pelkän 

maalauksen sisältävä pintakäsittely suoritetaan vasta tuotantoprosessin loppupuolella, 

mutta ruostumattomille teräksille joudutaan käyttämään peittausta hitsauksessa 

huonontuneen pinnanlaadun palauttamiseksi. Peittaus tapahtuu käsittelemällä 

teräsmateriaali hapolla, jolloin teräksen pinnalla oleva oksidikerros saadaan poistettua.  

 

Ruostumattomat teräkset, sekä uusissa puhaltimissa laajemmin käytetyt duplex –teräkset 

ovat lujuusominaisuuksiltaan myös yleisempää S355-terästä huomattavasti kestävämpiä, 

sekä etenkin ruostumattomien terästen ollessa valmistuksellisesti huomattavasti 

haastavampia työstää. Etenkin suurten puhaltimien suunnittelussa on huomioitava 

materiaalin mahdollisesti heikko saatavuus, sekä niiden työstömahdollisuudet. Paksummat 

erikoisteräkset hankitaan usein materiaalitoimittajilta leikattuina niiden vaatiman 

levyleikkausvälineistön vuoksi. Suuret materiaalivahvuudet laadukkaammilla teräksillä 

nostavat nopeasti myös kustannuksia käytetyn materiaalin määrän, sekä materiaalin 

työstämisestä johtuvan lisääntyneen työmäärän vuoksi.  
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DCS:n valmistamat puhaltimet koekäytetään sekä tasapainotetaan ennen toimittamista 

asiakkaalle. Siipipyörän epätasapainosta johtuvaa värähtelyä mitataan SPM Leonova 

Infinity – mittalaitteen nopeusantureilla. Mittalaite tulkitsee kahden mittauksen välillä 

syntyvien värähtelyjen eron ja antaa käyttäjälle tiedon sopivasta siipipyörään asennettavan 

painon massasta sekä kulmasta, jolle se siipipyörään asennetaan. Siipipyörään asennetaan 

laitteen ilmoittama punnus, jonka jälkeen värähtelyt mitataan uudelleen. Mikäli 

tasapainopoikkeama on liian suuri mitattavan puhaltimen toleransseihin, suoritetaan 

tasapainomittaus uudelleen.  Mittaukseen käytetään nopeusantureita, jotka ilmoittavat 

värähtelyn nopeuden yksikköinä mm/s.  
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3 TEOLLISUUSPUHALTIMIEN SUUNNITTELU 

 

 

Kaikki DCS:n valmistamat puhaltimet suunnitellaan yksilöllisesti. Yleisimmissäkin 

puhallinmalleissa suunnittelu pyritään toteuttamaan myös tuotannon näkökulmasta, jossa 

huomioidaan esimerkiksi hitsausten laatu sekä valmistuksen työjärjestys. Diplomityössä 

käsiteltävät poikkeavat kooltaan DCS:n yleisesti valmistamiin puhaltimiin verrattuna, joten 

valmistettavuuteen liittyvässä suunnittelussa huomioidaan myös tuotannon työntekijöiden 

näkökanta mahdollisten tuotannollisten ongelmakohtien havaitsemiseksi. 

 

Erityistä huomiota vaativat seikat puhallinprojekteissa:  

 

  Tukirakenteiden materiaalivahvuus 

o Ongelmakohtina mahdolliset muodonmuutokset laajojen pintojen 

hitsauksessa sekä puhaltimen kokonaismassan kasvaminen 

  Akselivahvuus 

o Värähtelyn minimoiminen kierrosnopeuden kasvaessa suurimassaisten 

siipipyörien tapauksessa  

  Laakerivalinta ja voitelu 

 

DCS on asettanut omille tuotteilleen kestoikään liittyviä, taulukossa 2 ilmoitettuja 

vaatimuksia, jotka laakerilaskennassa on otettava huomioon. 
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Taulukko 2. Puhaltimien laakerien laskennallinen L10h kestoikätavoite.  

L10h Käyttökohteet 

>80000 h Yli 100 kW:n akselitehon puhaltimet. 

 

>60000 h Alle 100 kW:n savukaasupuhaltimet, tai mikäli puhaltimen 

käyttöaika on 24 tuntia vuorokaudessa. 

>40000 h Lämpölaitoksien ilma- ja kiertokaasupuhaltimet joiden 

käyttöaika on 12–16 tuntia vuorokaudessa 

>20000 h Muut puhaltimet, joille ei ole sovittu asiakkaan kanssa 

erikseen kestoikään liittyviä vaatimuksia. 

 

 

Puhaltimen käyttötavan valinta riippuu pääsääntöisesti käyttömoottorin tehosta sekä 

virtaavan kaasun lämpötilasta. Sopiva käyttötapa valitaan kolmesta vaihtoehdosta:  

 

1. Siipipyörä moottorin akselilla 

 

- käytettävän kaasun maksimilämpötila 70 °C, jäähdytyskiekolla 100 °C 

- korkein käytettävä moottoriteho 90 kW 

- suurin soveltuva siipipyörän halkaisija 1070 mm 

 

2. Kytkinkäyttö 

 

- käytettävän kaasun maksimilämpötila 100 °C, jäähdytyskiekolla 350 °C 

 

3. Hihnakäyttö 

 

- käytettävän kaasun maksimilämpötila 100 °C, jäähdytyskiekolla 350 °C 

- korkein käytettävä moottoriteho 200 kW 

- moottorin ja siipipyörän pyörimisnopeuksien välinen suhde voi korkeimmillaan 

olla 1/1,2  

(DCS, 2014a, s. 9.) 
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3.1 Rakennelaskelmat 

Puhaltimien rakenteista tarkastellaan toiminnan kannalta kriittisimpiä osia. FEM-

laskennalla mitoitetaan muodoiltaan monimutkaisten alustarakenteiden ainevahvuuksia 

vertaamalla nykyisten ratkaisujen kestävyyttä erilaisiin tuentaratkaisuihin ja 

materiaalivalintoihin. Tämän lisäksi akseliin sekä laakereihin kohdistuvia voimia lasketaan 

vastaavasti komponenttien oikeansuuruisen mitoituksen varmistamiseksi. Tuloksia 

tarkastellaan sijoittamalla mallit Femap- sekä COMSOL-ohjelmien analysoitavaksi, sekä 

toteuttamalla hyväksynnän saaneet ratkaisut alkavassa puhallinprojektissa. Tuloksia 

vertaillaan  kirjallisuudessa, sekä aiemmissa puhaltimien mitoitukseen liittyvissä 

suunnitteluprojekteissa saatuihin tuloksiin. Tulosten perusteella pohditaan vastaavan 

laskennan käyttöä tulevissa puhallinprojekteissa, sekä olisiko tarkemmasta analyysista 

hyötyä yksittäisissä projekteissa materiaali- tai työkustannussäästöinä, vai olisiko lujuus- 

sekä värähtelytekniseen perehtymiseen syytä keskittyä laajempana kokonaisuutena 

yleisesti puhaltimien tuotekehityksessä. Puhaltimien rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi 

työssä keskitytään käytöstä johtuvan värähtelyn mitoittamiseen eri materiaalivahvuuksilla. 

Puhaltimet eivät ole suurien staattisten rasitusten alaisia, vaan suurimmat poikkeamat 

normaalitoiminnasta aiheutuvat yleisimmin värähtelystä, joka voi olla seurausta 

mekaanisista vaurioista, liiallisesta epätasapainosta, tai esimerkiksi siipipyörän käytön 

aikana keräämästä liasta. 

 

Puhaltimen käytöstä johtuvat värähtelynopeudet mitataan puhaltimen ollessa koottuna, 

jolloin mittaaminen tapahtuu tapauskohtaisesti siipipyörää ympäröivästä kaavusta, 

laakeripesistä sekä jalustasta. Värähtelyn minimoimisen tarkoituksena on pidentää 

puhaltimen toimintakuntoisena säilymistä vähentämällä esimerkiksi laakereihin 

kohdistuvaa rasitusta. RoBeDyn -laskentaohjelmaa apuna käyttäen voidaan arvioida 

oletettua värähtelytasoa erilaisilla akselirakenteilla.  

 

3.2 Käsiteltävät puhallinprojektit 

Diplomityö jakaantuu kahteen tutkittavaan projektiin, jotka toteutuvat DCS:n tilattuina 

töinä. Töiden alustava suunnittelu on alkanut vuodenvaihteessa 2014-2015, suunnittelun 

edetessä alkukeväästä, projektien valmistuessa toukokuussa 2015 jolloin puhaltimet 

luovutetaan asiakkaille. Molemmat puhaltimet ovat poikkeavia DCS:n normaalista 
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tilauskannasta, jonka vuoksi niiden kokoonpanoon valittavien pääkomponenttien valintaan 

liittyviä seikkoja on päätetty tutkia tässä diplomityössä normaalin suunnittelutyön tukena.  

 

Puhaltimet ovat tyypiltään pää- ja savukaasupuhaltimia. Kummankaan siirtämä kaasu ei 

ole lämpötilaltaan korkeaa, mutta korkepainepuhaltimen kaasun kanssa kosketuksissa 

olevat komponentit valmistetaan kaasun syövyttävyyden vuoksi duplex-teräksestä. Suurten 

käyttötehojen vuoksi molempien puhaltimien käyttötavaksi valittiin kytkinkäyttö.  

 

3.2.1 Korkeapainepuhallin 

Akselisuunnittelua toteutetaan käytännössä DCS:ltä tilatun suuritehoisen, sekä korkean 

paineen tuottavan keskipakoispuhaltimen valmistuksessa. Kyseessä on kytkinkäyttöinen 

puhallin, jonka käyttömoottorina toimii ABB:n valmistama 800 kW:n akselitehon tuottava 

sähkömoottori. Puhaltimelta vaaditut rakenteiden kannalta oleellisimmat suoritusarvot ovat 

esillä taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Korkeapainepuhaltimen mekaanisia suoritusarvoja sekä mittoja. 

Kokonaispaine 21000 Pa 

Pyörimisnopeus 2656 rpm 

Tilavuusvirta 25 m3/s 

Siipipyöräteho 602,7 kW 

Siipipyörän halkaisija 1426 mm 

Siipipyörän massa 300 kg 

Akselin halkaisija 140 tai 160 mm 

Siipipyörän kehänopeus 198,3 m/s 

 

Suoritusarvojen saavuttaminen edellyttää lähes moottorin ilmoitetun 

maksimikierrosnopeuden 3000 rpm käyttämistä. Korkean kierrosnopeuden aiheuttamat 

värähtelyt simuloidaan puhaltimen 3D-mallin mukaisten mittojen perusteella RoBeDyn:lla, 

josta saadut tulokset tarkistetaan värähtelymittauksista puhaltimen valmistuttua. Fyysisen 

kokonsa puolesta puhallin ei poikkea DCS:n normaalista tuotannosta, joten runkorakenteet 

muokataan sopiviksi suunnitteluautomaatin skaalaamien tulosten pohjalta. Puhaltimen 

aiheuttaman tärinän minimoimiseksi ylimääräisen tuennan käyttöä tulee kuitenkin harkita 

suunnittelussa.  
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3.2.2 Suuren tilavuusvirran puhallin 

Toinen diplomityöhön sisällytetty puhallinprojekti on matalan kokonaispaineen, mutta 

suuren tilavuusvirran tuottava suurikokoinen keskipakoispuhallin. Puhaltimelta vaaditun 

suorituskyvyn saavuttaminen edellyttää normaalista skaalatusta kokoluokasta 

poikkeamisen, jolloin siipipyörää kaapuineen täytyy suurentaa. Puhallinprojekti asettaa 

DCS:lle uudenlaisia haasteita kokonsa puolesta sekä suunnittelussa että tuotannossa. 

Tärkeimmät tiedot ovat esillä taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Suurikokoisen puhaltimen mekaanisia suoritusarvoja sekä mittoja.  

Kokonaispaine 2738 Pa 

Pyörimisnopeus 470 rpm 

Tilavuusvirta 164,7 m3/s 

Siipipyöräteho 534,6 kW 

Siipipyörän halkaisija 3582 mm 

Siipipyörän massa 3360 kg 

Akselin halkaisija Laskennan mukaan 

Siipipyörän kehänopeus 88,1 m/s 

  

Myös tässä projektissa akselin värähtelytasoja ennakoidaan RoBeDyn:lla. Akselivalinnan 

lähtökohdaksi otetaan vastaavat 140 ja 160 mm halkaisijaltaan olevat akselit kuten 

korkeapaineiselle puhaltimelle.  

 

3.2.3 Runko- ja alustarakenteet 

Runko- ja alustarakenteissa pyritään käyttämään yrityksessä standardoituja osia sekä 

materiaaleja taloudellisuuden vuoksi. Runkoon suunniteltavien lisätukien materiaaleina 

pyritään käyttämään vastaavia standardi U-palkkeja sekä kulmarautoja.  

 

Betonialustaa käytetään usein pyörivissä laitteissa jousitetun massan lisäyksessä laitteen 

värähtelyn amplitudin pienentämiseksi. DCS:n betonijalustojen käyttö on aiemmin 

kohdistunut puhaltimen ankkurointiin tukevammalle alustalle, jolla on pyritty parantamaan 

puhaltimen kiinnitystä asennustilan perusrakenteisiin sekä vähentämään puhaltimen 

toiminnasta aiheutuvien voimien vaikutusta. Tulevat betonialustat on tarkoitus toteuttaa 
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kiinteänä ratkaisuna asennustilaan, jolloin alustan betoniosa valmistetaan jälkivaluna 

asennustilan rakenteisiin.  

 

Jalusta tulee koostumaan kuvan 12 mukaisesti yhdistetystä betoni- ja teräsrakenteesta. 

Suunnittelun tavoitteena on löytää optimaaliset betonialustan ja teräksisen kiinnitysalustan 

korkeudet eri puhallinkokoluokille, sekä tutkia mahdollisuuksien mukaan 

alustarakenteiden lujuuksien eroja puhallinkäytön seurauksena muodostuvien rasitusten 

alaisena. Teräsrakenteisiin vaikuttavia voimia arvioidaan Femap- sekä Comsol-

mallinnusohjelmilla.  

 

 

Kuva 12. Esimerkkikuva betoni- ja teräsrakenteisen alustan yhdistelmästä.   

 

Alustavan suunnittelupalaverissa laaditun arvion mukaan 600 kW:n tehon ylittävien 

moottoreiden alustana käytettäisiin aina betonialustoja. Arvio perustuu yrityksen aiempiin 

kokemuksiin. Tässä työssä kyseistä teholuokkaa voidaan pitää tarkemman tarkastelun 

lähtökohtana. Alustan suunnittelussa ei keskitytä betonin tarkkoihin laskennallisiin 

lujuusarvoihin, vaan tutkitaan puhallinkäyttöä ajatellen rajoittavia tekijöitä sekä 
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vähimmäisvaatimuksia betonipedin kokoa ja muotoilua koskien. Betonia käytetään 

teollisuudessa usein raskaasti kuormittavien laitteiden kuten polttomoottoreiden tai 

jauhimien alustoina, joihin verrattuna puhaltimien aiheuttama kuormitus on vähäisempää.   

(DCS, 2014b.) 

 

Betonijalustan etuna on sen suuri puristuslujuus. Puhaltimen rakenne on todella kevyt 

suhteessa sen asennuspinta-alaan, joten betonialustan rakenteesta tulee massiivinen 

suhteessa puhaltimen asettamiin lujuusvaatimuksiin, joka suurentaa puhaltimen jalustan 

massaa noin kaksinkertaiseksi kyseessä olevassa tapauksessa perinteiseen 

teräsrakenteeseen verrattuna. Yrityksen sisällä ei ole mahdollisuutta suorittaa tarkkaa 

analyysia betonipedin mitoittamiseksi, joten suunnittelussa sovelletaan osin vanhoja 

suunnitteluperiaatteita, mutta vaurioitumisen ehkäisemiseen panostetaan esisuunnittelussa 

esiin tulleilla uusilla ratkaisuilla.  

 

Riskianalyysissa betonipedin mahdollisen vaurioitumisen oletetaan tapahtuvan teräsrungon 

kiinnityskohdissa, värähtelyn aiheuttaman kiinnityspultin irtoamisena. Riski pyritään 

minimoimaan asentamalla teräspeti betonijalustaan ohjearvoa suuremmalla määrällä 

ankkurointipultteja. Lisäksi betonialustan muotoilulla pyritään tukevoittamaan 

alustarakennetta. Viistoreunaisella rakenteella pyritään madaltamaan painopistettä 

moottorin aiheuttaman momentin vastustamiseksi.  

 

3.2.4 Siipipyörän geometria 

Siipipyörän virtausteknisten ominaisuuksien kehittäminen on mittava prosessi, joka vaatii 

laskennallista suunnittelua ja käytännön testaamista riittävän laadukkaissa 

mittausolosuhteissa. Toistaiseksi puhallinten suorituskyvyn testaaminen ulkopuolisena 

palveluna ei ole kannattavaa korkean hinnan vuoksi. Siipipyörän rakenteen virtaustekniset 

seikat käsitellään nykyisten puhaltimien ratkaisujen pohjalta. Rakenteen tarkastelussa 

pyritään huomioimaan yrityksessä aiemmin ilmitulleet kehityskohteet sekä mahdolliset 

virtaushäviöitä aiheuttavat seikat, joiden minimoiminen nykyisissä puhallinmalleissa olisi 

yrityksen resursseilla tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Pääpaino 

suunnittelussa tulee olemaan osien muotoilussa sekä tuotantoprosessin yksityiskohtien 

tarkentamisessa. Tavoitteena on lisätä kestävyyttä etenkin suuren kehänopeuden 

siipipyörille nykyisellä standardin ISO10816 asettamalla värähtelytasolla. 
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3.3 Akselin mitoitus 

Vertailukohtana simuloidulle tilanteelle, akseleihin kohdistuvat jännitykset sekä kriittiset 

kierrosnopeudet lasketaan myös manuaalisesti liitteessä 2 esitetyn laskennan perusteella. 

Sopiva akselivahvuus valitaan sen mukaan, esiintyvätkö värähtelyjen kriittiset 

kierrosnopeudet riittävän kaukana puhaltimien käyttökierrosnopeuksista, sekä syntyykö 

akseleille liiallisia taivutus- tai leikkausjännityksiä. Jännityksien raja-arvoina pidetään 

taivutusjännitykselle 110 MPa sekä leikkausjännitykselle 64 MPa. Sallitut jännitysarvot 

ovat saatu käyttämällä varmuuslukua 5, kun käytetyn 42CrMo4 teräksen myötöraja on 550 

MPa. Sallittu leikkausjännitys on suhteutettu sallittuun taivutusjännitykseen kaavalla  

 

𝜏𝑠𝑎𝑙𝑙 =
𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙

√3
     (8) 

 

jossa τsall on sallittu leikkausjännitys ja σsall sallittu taivutusjännitys. 

 

Sopivan akselihalkaisijan valinnassa huomioidaan toimittajan valikoima, jossa yli 100 mm 

halkaisijaltaan olevia terästankoja on mahdollista saada 10 mm halkaisijavälein. Akselin 

valinnassa pyritään mahdollisimman pieneen koneistuksen määrään työtuntien 

minimoimiseksi, optimaalisessa tilanteessa ainoastaan kitkaliitoksiin tarvittavat kohdat 

koneistetaan sopiviin toleransseihin.  

 

Kuvassa 13 nähdään kuvaajat eri akselihalkaisijoilla syntyvien värähtelyjen tasosta 

korkeapaineiselle puhaltimelle, vasemmalla taivutusvärähtely ja oikealla vääntövärähtely. 

Punainen kuvaaja osoittaa kuvissa kriittisen kierrosnopeuden, pystyakselilla on ilmoitettu 

pyörimisnopeus ja vaaka-akselilla puhaltimen akselin halkaisija. Tarkasteltava akseliväli 

asetettiin välille 100 – 200 mm. 
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Kuva 13. Korkeapaineisen puhaltimen värähtelykuvaajat. 

 

Oletusarvona akselin mitoitusrajaksi pidetään halkaisijaa, jolla kriittinen pyörimisnopeus 

on 1,5 -kertainen puhaltimelle asetettuun normaaliin kierrosnopeuteen verrattuna. 

Korkeapainepuhaltimen pyörimisnopeudella raja tulee vastaan hieman alle 140 mm 

akselihalkaisijalla, joka olisi tasalukuna laskennalla saavutettu minimihalkaisija.  

 

Suurikokoisella puhaltimella akselin minimivahvuus olisi vastaavasti kriittisten 

kierrosnopeuksien perusteella 120 mm. Kuvaajat taivutus- ja vääntövärähtelyille on esitetty 

kuvassa 14.  

 

 

Kuva 14. Suurikokoisen puhaltimen värähtelykuvaajat. 

 

Akseleihin syntyviä jännityksiä tarkasteltiin taivutus- sekä leikkausjännitysten osalta. 

Kuvissa 15 ja 16 on nähtävissä puhaltimien kuvaajat molempien jännitysten osalta, 
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vasemmalla taivutusjännitys ja oikealla leikkausjännitys. Pystyakseli ilmoittaa jännityksen 

suuruuden yksikköinä N/mm2, vaaka-akseli puhaltimen akselin halkaisijan.  

 

 

Kuva 15. Korkeapaineisen puhaltimen jännitykset. 

 

 

Kuva 16. Suurikokoisen puhaltimen jännitykset. 

 

Jännitykset pysyvät kevytrakenteisemmalla korkeapainepuhaltimella odotetusti matalana 

siipipyörän suhteellisen pienen massan vuoksi, kun rajoittavana kokona pidetään 

värähtelylaskennasta saatua 140 mm akselihalkaisijaa. Suurikokoisen puhaltimen 

siipipyörä on massaltaan huomattavasti suurempi, jolloin jännitykset nousevat 

akselihalkaisijan rajoittavaksi tekijäksi. Värähtelylaskennasta saadulla 120 mm akselilla 

jännitykset kasvavat liian suuriksi, joten akseliksi valitaan laskennan perusteella vähintään 

140 mm.  
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3.4 FE – mallinnus 

Monimutkaisissa rakenteissa elementtirakenne suunnitellaan sen mukaan, mihin 

analysoitavan kappaleen tarkastelussa halutaan keskittyä. Elementtien tiheyttä voidaan 

kasvattaa halutulla tarkastelualueella, joissa kuormituksesta johtuvien muodonmuutosten 

tai jännitysten voidaan olettaa olevan suurimpia. (Hietikko, E. 2004. s. 148 – 151.) 

 

Femap kykenee lukemaan puhaltimien mallinnukseen käytetyn ProEngineer:n 3D – 

malleja, joten puhaltimia ei tarvitse erikseen mallintaa alusta alkaen analysointia varten. 

Samoja malleja hyödyntäen säästetty aika mahdollistaa työn aikarajoissa 

monimutkaisempien mallien käyttämisen. Käytännössä yhteensopivuus ei kuitenkaan ole 

täydellinen, joten malleja joudutaan käsittelemään ennen kuin ne ovat analysoitavissa 

erillisillä laskentaohjelmilla.  

 

Mallin analysointi voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla: 

 

1. Lineaarinen analyysi. 

 

Lineaarisessa analyysissa laskettavat jännitykset sekä siirtymät rakenteessa muuttuvat 

annettuun kuormitukseen nähden lineaarisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa 

yksinkertaistettua laskentamallia, jossa oletetaan etteivät kuormituksen aiheuttamat 

rakenteen muodonmuutokset vaikuta merkittävästi halutun analyysin tarkkuuteen.  

 

2. Epälineaarinen analyysi  

 

Analyysissa voidaan huomioida rakenteen epälineaarisuus esimerkiksi geometrian osalta, 

jossa kuormituksen aiheuttamat reaktiot muuttuvat rakenteen muodonmuutoksen myötä 

epälineaarisesti. Epälineaarista analyysia käytetään usein silloin, kun muodonmuutokset 

ovat liian suuria jotta lineaarisella analyysilla saavutettaisiin riittävä tarkkuus.    

 

Kumpikin analyysi voidaan suorittaa staattisessa tai dynaamisessa kuormituksessa. 

Staattisen analyysin oletuksena on, että asetetut kuormitukset eivät muutu, vaan säilyvät 

samanlaisena rakenteen reaktioista riippumatta. Dynaamisen analyysin aikana 
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huomioidaan kuormituksen vaihtelevuus tietyn ajanjakson aikana, jolloin rakenteen 

käyttäytyminen rasituksen alaisena muuttuu eri ajanhetkinä. (COMSOL, 2014.) 

 

FEM-laskennan avulla halutaan erityisesti saada tietoa erimallisten alustarakenteiden sekä 

kaavun tuentaratkaisujen käyttäytymisestä puhaltimen toimintaan kuuluvissa 

kuormitustilanteissa, sekä vikatilanteissa, joissa jokin toiminnan kannalta kriittinen 

komponentti hajoaa yllättäen. Laskennassa simuloitiin seuraavia asioita: 

 

 Puhaltimen normaalista toiminnasta aiheutuvat värähtelyt suunnitelluilla 

kierrosnopeuksilla 

 Vikatilanteet, joissa siipipyörän oletetaan hajoavan siiven murtumisesta johtuen 

 Jalustan tuenta, mahdolliset heikot kohdat ja lisätuennan tuomat hyödyt 

 

Muodonmuutosten oletettiin olevan vähäisiä joten laskenta suoritettiin lineaarisesti 

prosessin nopeuttamiseksi. Tuloksena mallinnettu akseli käyttäytyi työn teoriaosassa 

käsitellyn jäykän akselin mallin mukaisesti. Mallinnuksessa käytetyt akselit ovat 

halkaisijaltaan varsin suuria pituuteen verrattuna, joten tuloksia voidaan pitää 

odotetunlaisina. Kuvassa 17 nähdään esimerkkinä korkeapaineisen puhaltimen akselin 

taipuman ensimmäinen laskennassa saatu ominaismuoto ja kuvassa 18 vastaavan akseli-

siipipyörä yhdistelmän muoto siipipyörän hajoamistilanteessa.  

 

 

Kuva 17. Korkeapainepuhaltimen akselin ensimmäinen ominaismuoto. 
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Kuva 18. Korkeapainepuhaltimen akselikonstruktion käyttäytyminen siipipypörän 

hajotessa. 

 

3.5 RoBeDyn tulokset 

Robedyn:lla saatuja tuloksia arvioitaessa, haitallisen värähtelyn rajana pyörivässä laitteessa 

voidaan yleisesti pitää seuraavia arvoja: 

 

1. Siirtymä ylittää arvon 100 µm 

2. Värähtelynopeus ylittää 10 mm/s 

3. Värähtelykiihtyvyys ylittää 100 m/s2 

 

Lisäksi kriittisen kierrosnopeuden tulisi olla vähintään 20 % etäisyydellä käytettävästä 

laitteen kierrosnopeudesta (Machine Dynamics, luentokalvot). DCS noudattamat standardit 

asettavat kuitenkin vaatimuksia koneiden värähtelylle, jotka edellyttävät 

värähtelynopeuden jäämisen alle 7,1 mm/s.  

 

Epätasapainomassojen suuruus valikoitiin vertaamalla aiemmissa akselilaskennoissa 

hyväksyttyjä epätasapainojen suuruuksia, sekä puhaltimien koekäyttöjen tasapainotuksissa 

käytettyjen painojen suuruuksia suhteutettuna työssä käsiteltävien puhaltimien siipipyörien 

massaan. Käytännön tasapainotustilanteessa käytetyt painot sijoitetaan siipipyörän 

ulkokehälle, joten myös tässä laskennassa epätasapainomassan etäisyytenä akselilta 

käytetään siipipyörän sädettä. Mitatut tulokset on ilmoitettu taulukoittain, jossa 

värähtelyjen suuruudet on laskettu puhaltimien käyttökierrosnopeuksille sekä 

kierrosnopeuksille, joissa akseli-siipipyöräyhdistelmä resonoi voimakkaasti.  
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Värähtelymittaus suoritetaan DCS:n puhaltimille standardin ISO10816 mukaisesti, joka 

käsittelee koneiden ei-pyörivien osien värähtelytasojen mittausta. Standardin mukaan 

tärkeimmät kohteet dynaamisen värähtelyn mittauksen kannalta ovat laakeripesät. 

Värähtelyt mitataan pesistä aksiaali- sekä radiaalisuunnasta. Käytännössä tärkeimmät 

mitattavat kohteet puhaltimissa ovatkin laakerit, jotka ottavat vastaan akselin 

pyörimisliikkeestä johtuvan värähtelyn. Laakeripesät ovat puhaltimen rakenteessa hyvin 

esillä, joten puhaltimien valmistuttua mittaukset päästään helposti tekemään.  

 

3.5.1 Korkeapainepuhallin 

Mittauksessa käytettiin puhaltimen suoritusarvoille laskettua 2656 rpm kierrosnopeutta 

akselikokoonpanon värähtelytaajuuksien sekä epätasapainon laskentaan. Akseli on tuettu 

kahdella laakerilla, jotka käsitellään laskennassa kiinteästi asennettuina. Käytön puoleinen 

laakeri asetettiin ottamaan vastaan siipipyörän aksiaalisuuntainen voima. 

 

Taulukko 5. Lasketut ominaistaajuudet korkeapainepuhaltimelle 2656 rpm 

kierrosnopeudella.  

 160 mm akseli 140 mm akseli 

Ominaismuoto 
Ominaistaajuus 

Hz 

Vaimennussuhde 

% 

Ominaistaajuus 

Hz 

Vaimennussuhde 

% 

1 27,25 88,8 20,72 0,346 

2 58,64 23 89,68 22,7 

3 77,31 24,5 18,75 97,9 

4 36,76 96,8 120,9 27,4 

5 151,3 32,5 40,46 95,2 

6 223,5 37,3 170,6 20,6 

 

Siipipyörä saavuttaa epävakaan värähtelyn saavutettuaan 1650 rpm kierrosnopeuden ja 

toinen epävakaa kierrosnopeus ilmenee laskennassa 6250 rpm kohdalla. Jälkimmäinen on 

kaukana puhaltimen todellisesta käyttöalueesta, joten sitä ei huomioida laskelmissa. 

Taulukossa 6 on esitetty värähtelytasot kapeamman akselin osalta. 
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Taulukko 6. Lasketut värähtelyt korkeapainepuhaltimelle 140 mm akselilla. 

akseli 

[mm] 

epätasapainon 

suuruus 

[g] 

akselin 

pyörimisnopeus 

[rpm] 

kulmanopeus 

[rad/s] 

 d  

[µm] 

 𝑣  

[mm/s] 

 a  

[m/s2] 

140 100 1650 172,79 125,2 21,6 3,74 

140 50 1650 172,79 62,6 10,82 1,87 

140 25 1650 172,79 31,3 5,41 0,94 

140 100 2656 278,14 134 37,27 10,34 

140 50 2656 278,14 66,8 18,58 5,17 

140 25 2656 278,14 33,4 9,29 2,58 

140 12,5 2656 278,14 16,7 4,65 1,29 

 

Samoin kuin ohuemmalla akselilla, myös 160 mm akseli saavuttaa yhden 

epätasapainotilanteen käytettävällä kierrosnopeusalueella, nopeudella 2150 rpm. Tulokset 

ovat esitettyinä taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Lasketut värähtelyt korkeapainepuhaltimelle 160 mm akselilla. 

akseli 

[mm] 

epätasapainon 

suuruus 

[g] 

akselin 

pyörimisnopeus 

[rpm] 

kulmanopeus 

[rad/s] 

 d  

[µm] 

 𝑣  

[mm/s] 

 a  

[m/s2] 

160 100 2150 225,15 157,1 35,4 7,96 

160 50 2150 225,15 78,5 17,7 3,98 

160 25 2150 225,15 39,2 8,8 1,99 

160 12,5 2150 225,15 19,6 4,4 0,99 

160 100 2656 278,14 109 30,3 8,45 

160 50 2656 278,14 54,6 15,2 4,22 

160 25 2656 278,14 27,3 7,6 2,11 

160 12,5 2656 278,14 13,6 3,8 1,05 

 

Liitteessä 2 on lisäksi esitettynä toteutuneen rakenteen Campbell-kuvaaja, josta nähdään 

kyseisen konstruktion tuottamat ominaistaajuudet käyttökierrosnopeuteen verrattuna. 

Liitteessä 3 on esitettynä valitun akselin malli, sekä RoBeDyn:n käyttämät mittauspisteet. 

Mittauspisteiltä laskettujen värähtelyjen suuruudet ovat kuvaajassa liitteessä 4. 
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3.5.2 Suurikokoinen puhallin 

Toinen puhallinprojekti laskettiin värähtelyjen osalta vastaavalla tavalla. RoBeDyn–

simulaatiossa akselille löytyi kriittinen kierrosnopeus 250 rpm kohdalla. Taulukossa 8 on 

akselien ominaistaajuudet. 

 

Taulukko 8. Lasketut ominaistaajuudet suurikokoiselle puhaltimelle 470 rpm 

kierrosnopeudella.  

 160 mm akseli 140 mm akseli 

Ominaismuoto 
Ominaistaajuus 

Hz 

Vaimennussuhde 

% 

Ominaistaajuus 

Hz 

Vaimennussuhde 

% 

1 3,92 0,05 2,4 0,015 

2 25,58 0,37 20,87 0,15 

3 40,51 0,4 29,78 0,16 

4 2,63 99,9 1,59 100 

5 116,6 13,8 113 12,2 

6 169,1 5,27 151,2 3,15 

 

Taulukossa 9 on esitettyinä aiemmasta laskennasta saadun 140 mm 

minimiakselihalkaisijan mukaisesti värähtelyt kolmella epätasapainomassalla, joiden 

suuruudet ovat 125, 250 ja 500 g. Kierrosluvuiksi valikoitiin puhaltimen normaali 

pyörimisnopeus sekä RoBeDyn:n ilmoittama kriittinen kierrosnopeus.  

 

Taulukko 9. Lasketut värähtelyt 140 mm akselilla. 

akseli 

[mm] 

epätasapainon 

suuruus 

[g] 

akselin 

pyörimisnopeus 

[rpm] 

kulmanop

eus 

[rad/s] 

 d  

[µm] 

 𝑣  

[mm/s] 

 a  

[m/s2] 

140 500 250 26,18 35,4 0,93 0,024 

140 250 250 26,18 17,7 0,47 0,012 

140 125 250 26,18 8,9 0,23 0,006 

140 500 470 49,22 62,1 3,06 0,15 

140 250 470 49,22 31 1,53 0,075 

140 125 470 49,22 15,5 0,76 0,038 
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Taulukossa 10 on esitettynä vastaavasti simuloinnin tulokset 160 mm akselihalkaisijalla.  

 

Taulukko 10. Lasketut värähtelyt 160 mm akselilla. 

akseli 

[mm] 

epätasapainon 

suuruus 

[g] 

akselin 

pyörimisnopeus 

[rpm] 

kulmanopeus 

[rad/s] 

 d  

[µm] 

 𝑣  

[mm/s] 

 a  

[m/s2] 

160 500 250 26,18 65 1,7 0,045 

160 250 250 26,18 32,5 0,85 0,022 

160 125 250 26,18 16,2 0,42 0,011 

160 500 470 49,22 43,5 2,14 0,105 

160 250 470 49,22 21,8 1,07 0,053 

160 125 470 49,22 10,9 0,54 0,026 

 

Suuren siipipyörän aiheuttaman inertian sekä matalan kierrosnopeuden vuoksi 

värähtelytasot jäivät alhaisiksi, ja simuloinnissa käytettiin esimerkin vuoksi 

poikkeuksellisen suuria epätasapainomassoja. Värähtelytasot eivät kuitenkaan RoBeDyn:n 

laskennan perusteella vaikuttaisi koituvan ongelmaksi kyseisellä puhaltimella. 

Käytettäväksi halkaisijaksi valittiin 140 mm, jonka profiili on nähtävissä liitteessä 3 

värähtelylaskennan kuvaaja liitteessä 5.  

 

3.5.3 Kriittiset tilanteet 

Yleisin puhaltimen toiminnan katkeamiseen liittyvä syy on siipipyörän hajoaminen joka 

alkaa siivekkeen irtoamisesta. Tasapainopisteen muuttuminen aiheuttaa suurilla 

kierrosnopeuksilla koko siipipyörän rikkoutumisen huomattavasti kasvavan värähtelyn 

seurauksena. Siipipyörän hajoaminen voidaan simuloida epätasapainomassana, jolloin 

värähtelyn vaikutusta puhaltimen rakenteisiin on mahdollista tarkastella, sekä tutkia 

akselin sekä laakeroinnin vahvistamisen vaikutusta värähtelyn ehkäisemiseksi.  

 

Korkeapaineisen puhaltimen koko siipipyörän massa on 300 kg, josta yksittäisen siiven 

osuus on 3,75 kg. Siiven massan häviäminen huomioidaan siipipyörän kokonaismassassa 

sekä inertiassa. Siipipyörän painopistettä siirretään irronneen siivekkeen vastakkaisen 

puolen suuntaan. Suuremman puhaltimen rikkoontumista voidaan tarkastella samoin, 

siipipyörällä ollessa massaa 3360 kg ja yksittäisellä siivellä 85 kg. Syntyneen 
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epätasapainon aiheuttama laakerikuormituksen lisäys voidaan laskea värähtelyn 

kiihtyvyydestä yksinkertaisella kaavalla: 

 

𝐹 = 𝑚𝑎      (9) 

 

Yhtälössä 9 F on laakerikuorman lisäys Newtoneina, m on siipipyörän massa ja a on 

värähtelyn kiihtyvyys.  

 

Värähtelytasoja tarkasteltiin puhaltimille valittujen akselien laakeripesien kohdalta. 

Taulukossa 11 on nähtävissä syntyneiden värähtelyjen suuruus.  

 

Taulukko 11. Siiven hajoamisen aiheuttama värähtely puhaltimissa. 

 Korkeapainepuhallin Suurikokoinen puhallin 

 Siirtymä Kiihtyvyys Siirtymä Kiihtyvyys 

Siipipyörän 

laakeri 

598,8 µm 46,32 m/s2 688,5 µm 1,66 m/s2 

Käyttöpuolen 

laakeri 

434,3 µm 33,6 m/s2 677,3 µm 1,64 m/s2 

 

Vauriotilanteessa korkeapaineisen puhaltimen aiemmin todetulla resonointialueella ei ollut 

merkittävää eroa värähtelyn nousussa normaalin käytön kierrosalueeseen verrattuna. 

Suurikokoisella puhaltimella 250 rpm kierrosalue aiheuttaa todella suuren siirtymän, yli 

8500 µm, mutta alhaisesta kierrosnopeudesta johtuen värähtelyn kiihtyvyys jää 5,8 m/s2 

tasolle. Laskiessa kierrosnopeutta siipipyörän vaurioituessa, resonanssialue on kuitenkin 

hyvä huomioida ja laskea kierrosnopeus nopeasti sen ohitse.   
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Erilaisten mallinnusmenetelmien kautta puhaltimista saatiin normaalille 

suunnitteluprosessille tukea materiaalien valinnassa. Etenkin 3D-mallien analysointi vaatisi 

huomattavasti osaamista sekä resursseja tarkan ja luotettavan informaation hankkimiseksi, 

mutta laskentaa yksinkertaistamalla saatuja tuloksia voidaan pitää hyvin suuntaa antavina. 

Tulosten todentuessa käytännössä puhaltimien valmistuttua, voidaan vastaavia 

laskentatapoja käyttää tulevissakin normaalituotannosta poikkeavissa projekteissa, sekä 

perehtyä mallien analysointiin tarkemmin diplomityön alustavassa selvityksessä esille 

tulleiden kehitettävien kohteiden kautta. 

 

4.1 Toimintavarmuus ja kunnonvalvonta 

Laitteen toiminnan luotettavuus on tärkeimpiä ominaisuuksia teollisuuteen suunnitelluissa 

koneissa teollisuudenalasta riippumatta. Useat puhaltimet myydään normaalin 

ilmanvaihdon lisäksi prosessiteollisuuteen, jossa puhaltimen toiminnan äkkinäinen 

katkeaminen voi merkitä koko tuotantoprosessin hidastumista tai pysähtymistä. Kriittisten 

osien mitoituksessa on käytettävä riittävää varmuuskerrointa, vaikka puhaltimen käytöstä 

syntyvien voimien sekä jännitysten suuruudet pysyvät useimmissa tapauksissa matalina 

verrattuna muihin teollisuuden tuotantolaitteisiin.  

 

Monissa tehdasympäristöissä puhaltimien ääni- sekä värähtelytasot häviävät muiden 

laitteiden joukkoon, eikä kulumisesta aiheutuvaa vikaantumista välttämättä havaita ilman 

erityistä kunnonvalvontaa. Isoimmille, sekä tuotannolle erityisen tärkeille puhaltimille 

voikin suositella käytettäväksi työssä käsiteltyjen tyylisiä värähtelymittaukseen soveltuvia 

antureita vikojen havaitsemiseksi hyvissä ajoin. Puhaltimien vikaantumistilanteita 

tarkasteltaessa myös moottorin kunnonvalvonta on osoittautunut oleelliseksi, ja 

ympäristöstä riippuen värähtelymittausten lisäksi myös moottorin lämpötilan seuranta voi 

auttaa havaitsemaan tulevat vikatilanteet hyvissä ajoin, jolloin huoltotoimenpiteet voidaan 

suorittaa hallitummin, yhteensovittaen sen muihin prosessitoimintoihin.  

 

Molemmille puhaltimille löydettiin akselia mitoittavissa laskelmissa resonanssialueita 

kierrosluvuilla, jotka olivat alle puhaltimien normaalin käyttöalueen. On kuitenkin 
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huomioitava, että saadut tulokset ovat suuntaa antavia ja ne tulee varmistaa 

värähtelymittauksilla puhaltimia tasapainotettaessa.  

 

Kuten koneissa yleensä, puhaltimien toiminnan aiheuttaman värähtelyn resonointialuetta 

tulee välttää. Molemmat puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja, joten kierroslukualueet 

joilla resonanssia esiintyy, voidaan ohjelmoida ohitettavaksi mahdollisimman nopeasti kun 

puhaltimien kierrosnopeutta kiihdytetään käyttönopeuteen. 

 

4.2 Suurikokoinen puhallin 

Siipipyörän poikkeuksellisen suuri massa aiheutti aluksi epäilyksiä normaalien 

akselivahvuuksien käytöstä. Pienemmissä puhallinmalleissa käytetään kuitenkin paikoin 

tarpeettomankin suuria akselivahvuuksia, joten alhaisia kierrosnopeuksia käyttämällä 

normaalisti käytettävät materiaalit todettiin riittäviksi.  

 

Puhallin valittiin asennettavaksi sen suuren kokonaismassan vuoksi betonijalustalle. 

Betonijalustalle ei käytetä erillistä tärinänvaimennusta, vaan se asennetaan kiinteästi tilaan 

jossa puhallin tulee sijaitsemaan. Tämän vuoksi värähtelymittauksia tehtäessä puhallinta 

käyttöönotettaessa sekä normaalin käytön aikana, myös puhaltimen ympäristössä olevien 

laitteiden aiheuttama taustavärähtely on otettava huomioon. (ISO 10816, s. 3.)  

 

Betonijalustan lisäksi suunnittelussa ilmeni tärkeänä rakenne-erona, joka ei sinällään kuulu 

puhaltimen lujuusrakenteen suunnitteluun, kaavun halkaiseminen sekä sen lisäämät 

haasteet puhaltimen tiiveydessä. Kaavun suuret ulkomitat edellyttävät sekä asennuspaikalla 

että kuljetuksessa kaavun pienempiin osiin jakamisen. 

 

4.3 Korkeapainepuhallin 

Työn edetessä perehdyttiin siipipyörän muotoiluun liittyviin seikkoihin kaasun virtauksen 

ja paineenkorotuksen muodostamisessa. Siipipyörän kehitykseen liittyvät yksityiskohdat 

todettiin työhön liittyvässä suunnittelupalavereissa varsin monimutkaisiksi, joten 

siipipyörän virtausteknisiä ominaisuuksia ei ryhdytty kehittämään tämän työn aikataulun 

puitteissa. Virtaustekniset ratkaisut ovat kuitenkin ajalta jolloin nykyaikaisia laskenta- ja 

simulointiohjelmia ei ollut vielä käytössä, joten tulevaa puhallinkehitystä ajatellen 
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suoritettiin alustavaa kyselyä virtausteknisiin laskelmiin soveltuvan ohjelmiston 

hankinnasta.  

Puhaltimen vaativa asennusympäristö huomioon ottaen suunnittelussa päädyttiin 

käyttämään paksumpaa akselia pienemmän värähtelyn saavuttamiseksi. Siipipyörän 

suhteellisen pienen massan sekä halkaisijan huomioiden arvioitiin, että akselista voidaan 

tehdä olakkeellinen, eli pienentää sen halkaisijaa tietyiltä kohdin. Yhdistämällä akselin 

suurempi halkaisija laakereiden välisellä osalla saavutetaan pienemmät värähtelytasot, ja 

kaventamalla esimerkiksi laakereiden kohdalta voidaan valita pienemmät laakerit, joka tuo 

säästöjä tuotantokustannuksiin. Laakereiden koon rajoittaminen on myös niiden toiminnan 

kannalta oleellista puhaltimien tuottaman kevyen kuormituksen vuoksi. Laakereiden 

toiminnalle on oleellista, että riittävä radiaalisuuntainen kuorma pitää vierintäelimien 

liikkeen pyörivänä laakerin sisä- ja ulkokehien välissä, eivätkä ne ala liukua. Liukuvat 

komponentit aiheuttavat laakerin ennenaikaista kulumista.   

 

4.4 3D-mallien analysointi 

Käytännössä erillisten puhallinkomponenttien ajaminen onnistui ongelmitta, mutta 

komponenteista koostetun 3D –kokoonpanomallin siirtäminen laskentaohjelman 

analysoitavaksi ei onnistunut täydellisesti. Komponenttien väliset liitokset 

yksityiskohtineen eivät mallintuneet toivotulla tavalla, eikä varsinaista laskentaa voitu 

suorittaa mallille riittävällä tarkkuudella ilman kohtuuttoman työlästä mallin korjausta. 

Mallinnusongelma ratkaistiin muodostamalla kokoonpanomallista yksi yhtenäinen osa 

usean osan muodostaman kokonaisuuden sijaan, jolloin komponenttien välisiä 

rajausongelmia ei ilmennyt. Mallin käyttäytyminen ei kuitenkaan ollut täysin toivotunlaista 

monimutkaisen laskennan vuoksi, joten riittävän tarkkaa dataa esimerkiksi 

teräsvahvuuksien valitsemiseen puhallinsuunnittelussa ei pelkällä fem-laskennalla  saatu. 

Mallien analysointi niihin kohdistuvilla päävoimilla osoitti kuitenkin muutamia 

yhteneväisiä kehityskohteita eri jalustamalleissa, joita on syytä tutkia tarkemmin. 

Varsinaiseksi ongelmaksi kestävyyden suhteen alustojen tuenta ei ole DCS:n puhaltimilla 

osoittautunut aiemmissa projekteissa, mutta tuennan optimointi nimenomaan alustan 

heikompiin kohtiin voi edesauttaa materiaalisäästöjä kohdissa, joihin ei kohdistu vastaavia 

rasituksia. Tämä havaittiin etenkin alustoissa, joissa käytetään normaalituotannon 

keskiluokkaa raskaampia sähkömoottoreita.  
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Värähtelymittaukseen käytettiin yksinkertaistettua mallia akselin ja siipipyörän 

yhdistelmästä, joka koettiin riittäväksi tarkkuudeksi puhaltimen yksinkertaisen rakenteen 

huomioiden. Siipipyörän vauriotilanteen simuloinnissa värähtelytasot kasvoivat odotetusti 

suositusrajojen ulkopuolelle ja vastaavan tilanteen syntyminen vaatisi laitteen välitöntä 

käytöstä poistamista. Aikaisempien vauriotilannekokemuksien perusteella vaurion 

syntymisestä aiheutuva epätasapainotila on kuitenkin helposti huomattavissa kasvavan 

värähtelyn myötä siinäkin tilanteessa, että siipipyörä pysyy muutoin ehjänä. RoBeDyn:lla 

suoritetuista laskelmista voidaan huomata, että värähtelyn suuruus on suoraan 

verrannollinen epätasapainomassan suuruuteen. Vikatilanteessa, jossa siipipyörän siipi 

irtoaa, aiheuttaa huomattavan epätasapainon puhaltimen toimintaan. 

 

4.5 Tuotannon kehittäminen 

DCS:n tuotannon ja työntekijämäärän kasvaminen sekä uusien tuotantotilojen käyttöönotto 

edellyttää tulevaisuudessa muutoksia myös tuotannon järjestelyihin. Pienelle konepajalle 

tyypillisestä tuotannosta jossa puhaltimet valmistetaan laitekohtaisesti, tulee pyrkiä 

tuotantolinjamaiseen valmistukseen, jossa laitteet valmistettaisiin prosessikohtaisesti 

kappaleessa 2.4 esitetyn järjestyksen mukaisesti.  

 

Käytännössä tämä tarkoittaisi eri työvaiheiden sijoittamista työntekijäkohtaisiksi, nykyisen 

tavan sijaan jossa työntekijä suorittaa useimmiten kaikki oman ammattialueensa työvaiheet 

samalle puhaltimelle. Vanhojen työtapojen tuoman rutiinin korvaaminen uusilla 

toimintatavoilla vaatii totuttelua sekä kehitysideoita koko tuotantoketjuun osallistuvilta. 

Aika tuotannon kehittämiselle onkin yrityksessä otollinen tällä hetkellä, kun yrityksen 

tuotantokapasiteettia kasvatetaan lisähenkilökunnan palkkauksella.  

 

4.6 Jatkokehityskohteet 

Yrityksen tavoitteena on valmistaa tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan useampia 

käyttöteholtaan ja fyysiseltä kooltaan suurempia puhaltimia, joten suunnitteluohjeita tulee 

tarkentaa edelleen. Kaikki puhallinprojektit, mutta etenkin työssä käsiteltyjen kaltaiset 

mittavat hankkeet ovat yksilöitä, joihin etsitään ratkaisuja tapauskohtaisesti. Suunnittelun 

ohjearvojen tulee antaa perustavanlaatuisia sääntöjä sopivien ratkaisujen löytämiseksi, 

kuten betonipetien ulkomittojen osalta, sekä tarkentaa millaisissa tapauksissa perinteistä 

teräslevyrunkoa on syytä käyttää betonipetiratkaisun sijaan.  
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Virtaustekniikan kehittäminen siipipyörän muotoilussa tulee olemaan osa pitkän aikavälin 

kehitystä, mutta sen ajoittaminen DCS:n kokoisessa yrityksessä on suunniteltava 

tulevaisuuteen jolloin siihen vaadittavat resurssit ovat käytössä. Lisäksi kyseisen 

kehitystyön taloudellisen hyödyn selvittäminen vaatii erillistä selvitystyötä; pelkän 

puhaltimien hyötysuhteen parantaminen on nykyisellä tuotantomäärillä riittämätön 

parannus edellyttääkseen mittavat investoinnit yrityksen sisäiseen kehitystyöhön.  

 

Myös oman mittausvälineistön hankkiminen painemittauksia varten on yritykselle 

tulevaisuudessa yksi kehitysvaihtoehto. Puhaltimien paine-erojen mittaukseen tarvittaisiin 

putkistojärjestelmä, jonka suunnittelu ja toteutus edellyttäisivät huomattavasti resursseja 

nopeasti kasvavalta yritykseltä. Oma mittausjärjestelmä mahdollistaisi kuitenkin jatkuvan 

tuotekehityksen ja yhdistettynä virtaustekniikan laskentaan 3D-mallinnuksen yhteydessä, 

simuloinnin tuloksia päästäisiin todentamaan todella helposti sekä pienin 

käyttökustannuksin (DCS, 2014b.). Oleellisten virtausteknisten ratkaisujen selvittäminen 

katsottiin vaativan joko ulkopuolisen laskennan ostamista, tai huomattavaa osaamista sekä 

sopivan ohjelmiston hankkimista yrityksen sisälle. Syntyvä kustannuserä on yrityksessä 

pidemmän aikavälin kehitystyötä. Syntyvien parempien hyötysuhteiden sekä 

madaltuneiden tuotantokustannusten kautta saatava säästö täytyy olla riittävä ohjelmiston 

hankinnan ja koulutuksen kattamiseen, sekä mahdollisen lisähenkilökunnan 

palkkaamiseen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työssä tutkittiin teollisuuspuhaltimien rakennetta, niiden toiminnalle kriittisten 

komponenttien toimintaa ja mitoitusta sekä teknisten ominaisuuksien mahdollisia 

kehityskohteita DCS:n oman puhallinsuunnitteluprosessin näkökulmasta.  

 

Jo työtä aloittaessa oli selvää, että yrityksen sisällä on paljon kiinnostusta kehittää omaa 

tuotevalikoimaa entistä kilpailukykyisemmäksi. Kehitysideoita on lukuisia, joista useista 

pyrittiin saamaan tämän diplomityön avulla arviota niin resurssivaatimusten, teknisen 

kehyityksen kuin taloudellisen hyödyn saavuttamisen kautta. Resurssit laajamittaisempaan 

tuotekehitykseen ovat kuitenkin olleet rajalliset, jonka vuoksi esimerkiksi opinnäytetöitä 

on käytetty tuomaan yritykseen uusia kehitysideoita. Vuoden 2015 alussa yritykselle 

valmistui kaksi diplomityötä, jotka tehostavat suunnittelun läpikulkua sekä antavat suuntaa 

tulevaisuudessa tapahtuvalle tuotevalikoiman laajentamiselle. 

 

Yrityksellä on lähitulevaisuudessa edessään haasteita, joita pienet ja keskisuuret 

teollisuuden yritykset kohtaavat kasvamisen yhteydessä. Resurssien käyttöä on 

suunniteltava tarkkaan, eikä lyhyellä aikavälillä tapahtuva investointi suuriin muutoksiin 

tuotekehityksessä ole kannattavaa; tekniseen kehitykseen tulisikin ensisijaisesti panostaa 

taloudellisen hyödyn näkökulmasta, käyttämällä järkeviä teknisiä ratkaisuja 

ylimitoittamatta kalliita materiaaleja tai komponentteja, sekä hiomalla tuotantoa prosessina 

entistä lyhyemmäksi läpimenoajaltaan. Tuotekehitys tulee kuitenkin kulkemaan vahvasti 

käytännönläheisenä, ja erilaisia ratkaisuja tullaan kokeilemaan käytännössä tulevissa 

puhallinprojekteissa ideapohjaisen kehityksen rinnalla.  
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