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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

β Palkin tuennasta riippuvainen vakio 

ρ Materiaalin tiheys [kg/m3] 

ω Ominaiskulmataajuus [rad/s]  

bk Kotelopalkin leveys [mm] 

hk Kotelopalkin päädyn korkeus [mm] 

lk Kotelopalkin loivan osuuden pituus [mm] 

A Poikkipinta-ala [mm2] 

E Kimmomoduuli [MPa] 

Hk Kotelopalkin keskikohdan korkeus [mm] 

I Jäyhyys [mm4] 

L Jännevälin leveys [mm] 

Lk Kotelopalkin pituus [mm] 

S Kiinnityslevyn leveys [mm] 

RMG Rail Mounted Gantry 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan raskaan hitsausportaalin alimpien ominaismuotojen ja 

ominaistaajuuksien muutosta, kun portaalin päädyn tukijalkojen jalkovälin etäisyyttä 

muutetaan. Portaaleja käytetään yleisesti kappaleiden nostamiseen ja siirtämiseen. Ne voivat 

olla joko täysin liikuteltavia ja väliaikaisia tai täysin kiinteänä rakenteissa, kuten 

teollisuushallin kattonosturina.  

 

Tässä työssä tutkittava portaali kannattelee noin 3000–4000 kg:n painoista 

hitsausautomaatiolaitteistoa, jolloin raskaan laitteiston liike saattaa pitkällä aikavälillä 

aiheuttaa värähtelemällä rakenteen väsymistä ja lopulta murtumisen. Työ toteutettiin 

yhteistyössä hitsausautomaatioyritys Pemamek Oy:n kanssa. Tapausta tarkastellaan 

hyödyntämällä SolidWorks-mallinnusohjelmaa ja Femap/NXNastran-laskentaohjelmaa. 

Hitsausportaalien jännevälin ja akselivälin suhdetta on myös selvitetty 

kirjallisuustutkimuksena. 

 

Jäykkyyden lisäämisellä ja ominaistaajuuksien tuntemuksella tavoitellaan tarkempaa 

hitsaustulosta sekä vankempia ja kestävämpiä rakenteita. Portaalin päädyn 

varustelukeskeisen geometrian vuoksi päädyn tukeminen hitsauspuomin suuntaisesti ei ole 

optimaalinen, jolloin hitsauslaitteiston dynamiikka saattaa käynnistää päädyn värähtelyn 

tietyllä hitsaustulosta heikentävällä ominaistaajuudella. Miten päädyn ominaistaajuudet ja -

muodot viidellä eri jalkovälin leveydellä muuttuvat jalkovälin leveyden muuttuessa? Onko 

jalkovälin ja akselivälin leveyksien optimisuhdetta mahdollista löytää? Miten jalkovälin 

kapeneminen vaikuttaa koko portaalin liikkuvuuteen? 

 

Kandidaatintyö rajataan käsittelemään vain portaalin päätyä. Hitsauspuomin geometrian 

vaikutukset jätetään kokonaan pois. Työ selvittää pelkästään portaalin päädyn 

ominaistaajuudet ja -muodot. Hitsauslaitteiston aiheuttaman värähtelyn suuruutta ei tiedetä. 

Kandidaatinyössä selvitetään ensin portaalin rakenteelle ja suunnittelulle tärkeitä asioita. 

Sen jälkeen pyritään löytämään optimaalisen suhteen akseli- ja jännevälille vertailemalla eri 

valmistajien portaaleita. Tämän jälkeen työssä käydään läpi kappaleiden mallintaminen ja 

lopulta tulokset ja niistä saadut johtopäätökset.  
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2 PORTAALIN RAKENNE JA SUUNNITTELU 

 

 

Suunnittelussa on ymmärrettävä voimien johtamisen periaate laajasti. Rakenteeseen 

vaikuttavat ulkoiset kuormat saavat aikaan erilaisia leikkauskuormia, pitkittäisiä ja 

poikittaisia voimia sekä taivutus- ja vääntömomentteja. Näistä voimista seuraa 

normaalijännityksiä sekä leikkaus- ja vääntöjännityksiä. Voimat ja momentit aiheuttavat 

rakenteeseen kimmoisia ja plastisia muodonmuutoksia, venymiä, kokoonpuristumia, 

poikittaisia suppeumia, taipumia ja vääntymiä. (Pahl, 1986, s. 217.) Liitostavoilla ja 

liitoksien muotoilulla on suuri rooli voimasuureiden tasaiseen jakautumiseen. 

Yksityiskohtien suunnittelu vaatii usein lisähuomiota, sillä ne usein vaativat erilaisia 

jäykisteitä. Tällöin yksityiskohtien tärkeyttä tulee pohtia, sillä ne saattavat heikentää 

rakennetta ja nostaa valmistuskustannuksia. (Kinnunen et al, 2001, s. 20.) 

 

Suunnitteluvaiheessa rakenteen mitoittamisessa otetaan huomioon rakenneosien ja 

kokonaisuuden vaikutus yhdessä apurakenteiden ja -laitteiden toiminnan kanssa (RIL 201-

2-2011, 2011, s. 89). Mitoituslaskelmissa esitetään rakenneosien sijainti ja kuvaus, sekä 

niihin vaikuttavat kuormitukset. Näistä tiedoista lasketaan voimasuureet, joista voidaan 

toteuttaa rakenneosien ja lopulta koko rakenteen mitoitus. Rakenteille voidaan laskea myös 

elinkaarianalyysi sekä elinkaarikustannukset, mutta kyseiset LCA ja LCC-laskelmat eivät 

useimmiten kuulu rakennesuunnittelijan työtehtäviin. (RIL 229-1-2013, 2013, s. 72-73.) 

 

Suunnittelussa on otettava huomioon valmistuksen huomioonottava rakennemuotoilu. 

Tällöin konstruktiivisilla keinoilla pyritään minimoimaan valmistuskustannuksia sekä 

valmistukseen kuluvaa aikaa. Samalla voidaan säilyttää vaatimusten mukaiset ja 

valmistuksesta riippuvat laatutunnukset. Valmistusprosessi muodostuu tavallisesti 

seuraavista asioista (Pahl, 1986, s. 297.): 
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 Työkappaleiden valmistus, jolla tarkoitetaan kaikkia prosessiin liittyviä vaiheita: 

liittäminen, pinnoitus, muovaus jne. 

 Kokoonpano ja siihen liittyvät työkappaleiden kuljetukset. 

 Valmistusprosessissa vaadittava laadunvalvonta. 

 Materiaalitalous, joka muodostuu materiaaleista, hankinnasta, tuotannosta ja 

jakelusta aiheutuvien kustannuksien ja suoritteiden hallinnasta. 

 Työnsuunnittelu.  

 

Rakenteelle vaadittujen ominaisuuksien laskemisen ja näiden perusteella keveimmän 

materiaalin valitsemisen kautta kustannusten vähentäminen saattaa myöhemmässä 

tuotannon vaiheessa olla taloudellisesti kannattamatonta. Nykyään työvoiman osuus koko 

tuotteen hinnasta oletetaan olevan keskimäärin noin 60 %:a. Tämä koskee rakenneosien 

valmistusta ja kokoonpanoa. Materiaalien osuus koko tuotteen hinnasta on noin 25 %:a. 

Tällöin on mahdollista että saavutetut säästöt ostettaessa kevyttä materiaalia nostavat 

valmistukseen ja kokoonpanoon kuluvia kustannuksia huomattavasti. (McCormac, 2008, s. 

31-32) 

 

Kustannusten suunnittelu on myös sitä helpompaa, mitä aikaisemmassa 

suunnitteluvaiheessa kustannusten minimointi otetaan huomioon. Tällöin optimointi on 

joustavampaa ja harkinta-aikaa on enemmän. Suurimmat kustannukset muodostuvat vasta 

mahdollisista konstruktiomuutoksista kokoonpanovaiheessa. Näiden muutoksien 

välttäminen edellyttää suotuisan periaatteellisen ratkaisun löytämistä varhaisessa 

suunnitteluvaiheessa. (Pahl, 1986, s. 484.) Suunnittelijan on kuitenkin muistettava, ettei 

kustannuksien minimoiminen saa heikentää rakenteen kestävyyttä kriittisesti (McCormac, 

2008, s. 30). 

 

On myös tärkeää pyrkiä käyttämään standardiosia, jolloin osien toimitusaika on 

minimissään. Suunnittelijalla on tässä asiassa merkittävä vaikutusmahdollisuus 

kustannusten ja hankinta-aikojen pienentämiseen tietämällä toisto-osien saatavuus ja 

käytettävyys eri konstruktioissa. Osto-osan käyttäminen konstruktioissa saattaa usein olla 

edullisempaa kuin omavalmisteisen osan teettäminen ja käyttäminen. Tähän vaikuttavat 

tarvittavien osien lukumäärä, kappalemäärä sekä yrityksellä olevien valmistuslaitteiden 

käyttömahdollisuudet ja niiden kuormitustilanne. (Pahl, 1986, s. 322.) Tämän takia 
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suunnittelijan tulee tuntea käytössä olevat työtavat ja -laitteet, jotta järkevän suunnitelman 

toteutus on mahdollista. Suunnitelmaan saattaa kuitenkin tulla valmistuspuolen toivomia 

muutoksia projektin myöhemmässä vaiheessa, jos rakenneosia valmistetaan esimerkiksi 

alihankintana. (Kinnunen et al, 2001, s. 176.) Suunnittelijan on myös otettava huomioon 

asennusmyönteinen kokoonpanorakenne yhtenäistämällä ja yksinkertaistamalla 

asennustoimia, mikä vaikuttaa myös kustannusten vähenemiseen. Kokoonpanorakenteen 

osien lukumäärä laskee, asennuksen kulku paranee ja tuotteen laatu varmistuu 

yksikäsitteisyyden myötä. (Pahl, 1986, s. 322.)  

 

Portaalien, kuten muidenkin teräsrakenteiden suunnittelu muodostuu suurimmalta osin 

tietokoneavusteisesta suunnittelusta. Näin tuotteen optimointi sekä konstruktio- ja 

valmistuskustannuksien pienentäminen on helpompaa. (RIL 201-2-2011, 2011, s. 67.) Tässä 

työssä käytetään SolidWorks-ohjelmaa portaalien mallinnukseen ja FEMAP/NXNastran-

ohjelmaa ominaistaajuuksien ja -muotojen laskemiseen. Elementtimenetelmä on tehokas 

tapa määrittää staattisia ja dynaamisia ongelmia. Suunnittelijan on kuitenkin tiedettävä teoria 

laskentamallin takana ja ymmärrettävä tulosten laatu ja suuruusluokka, jotta niiden 

todellisuusperä voidaan todentaa. Esimerkiksi väärin ymmärretyt reunaehdot 

mallinnuksessa voivat aiheuttaa myöhemmin vaaratilanteita. Tämän vuoksi suunnittelijan 

laskentamalli tulee tarkistuttaa asiaan perehtyneen apusuunnittelijan toimesta. (Smith, 1988, 

s. 144.) 

 

Tutkittavan portaalin stabiiliutta heikentää sen kulmikkuus. Kyseinen kuvassa 1 esitetty 

päädyn geometria johtuu halusta mahduttaa hitsausprosessissa tarvittavat laitteistot, kuten 

hitsausvirtalähteet ja sähkökaappi, mahdollisimman pieneen ja huoltoystävälliseen tilaan. 

Sijoittamalla se portaalin päädyn sisäpuolelle tekee päädystä sekä kompaktin paketin, että 

tarjoaa mahdollisuuden lyhyelle johdotukselle hitsauslaitteistolle. Kyseinen 

rakennesuunnittelu kuitenkin heikentää portaalin vakautta ja tarjoaa tälle tutkimukselle 

tutkimusongelman ominaistaajuuksien määrittämisen muodossa. 
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Kuva 1. Tutkittavan portaalin pääty. Tila portaalin keskellä on varattu hitsausprosessissa 

tarvittavalle laitteistoille. 
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3 ERILAISET PORTAALIT 

 

 

Portaalityyppejä on lukuisia erilaisia riippuen käyttökohteesta, portaalin materiaalista ja 

käyttöpaikasta. Asiakkaan toiveiden mukaan portaali räätälöidään tarkoituksenmukaisesti 

täyttämään tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä kappaleessa esitellään eräitä 

portaalityyppejä, kuten T-, A- ja PF -sarjan portaaleita. Kyseiset portaalit ovat ensisijaisesti 

suunniteltu nostureiksi. Kyseisistä nostureista kandidaatintyölle tärkeimpiä tietoja ovat 

portaalien päädyn geometrian lisäksi jänne- ja akselivälien suhteet, joita on tarkasteltu ja 

pyritty löytämään suurin rakenteellisesti toimiva mittasuhde. Akseliväli on portaalin 

samassa päädyssä olevien tukipisteiden, minkä varassa portaali liikkuu, välimatka toisiinsa. 

Jänneväli on niiden kiskojen välimatka, millä portaalin tukipisteet liikkuvat. Lopuksi myös 

käsitellään suurimpia käytössä olevia portaaleita. 

 

3.1 T-sarjan portaali 

Teräksestä valmistettu portaalinosturi on tuettu nosturipuomin suuntaisesti symmetrisesti 

kahdella vinotuella, jotka tukeutuvat alapäästä portaalin vinoihin kannatinjalkoihin ja 

yläpäästä nosturipuomiin. Nosturipuomiin tukeutuminen pienentää nosturin dimensioita, 

mutta kyseisellä rakenteella saadaan tukevuutta ja jänneväliä kasvatettua. (Spanco, 2014) 

Kuvassa 2 on esitetty portaalin geometria ja taulukossa 1 suurimpia akseli- ja 

jännevälimittoja portaalille, jonka nostokapasiteetti on 10 000 kg. 
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Kuva 2. T-sarjan portaali (Spanco, 2008, s. 2). 

 

Taulukko 1. Akseli- ja jännevälin suhteita T -sarjan portaalille (Spanco, 2008, s. 6). 

Jänneväli (mm) Akseliväli (mm) Akseliväli : Jänneväli 

9 144 1 905 1 : 4,8 

10 668 1 905 1 : 5,6 

12 192 1 905 1 : 6,4 

 

Suurin akseli-jännevälisuhde T-sarjan portaalilla on 1 : 6,4. Tällöin jänneväli on siis yli kuusi 

kertaa suurempi kuin akseliväli. Kyseisillä mitoilla jänneväli on 12,2 m, mutta vinotukien 

takia nosturin liikkumavara on 10,7 m. 

 

3.2 A-sarjan portaali 

Toisin kuin T -sarjan portaalinosturissa, A -sarjan nosturissa ei ole nosturipuomia tukevia 

vinotukia, vaan portaalin päädyn vinot tukijalat ovat toisissaan kiinni muodostaen ”A” -

geometrian (Spanco, 2014). Kuvassa 3 on esitetty A -sarjan portaalin geometria ja taulukossa 

2 suurimpia akseli- ja jännevälimittoja suhteita portaalille, jonka nostokapasiteetti on 10 000 

kg. 
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Kuva 3. A-sarjan portaali (Spanco, 2008, s. 2). 

 

Taulukko 2. Akseli- ja jännevälin suhteita A -sarjan portaalille (Spanco, 2008, s. 11). 

Jänneväli (mm) Akseliväli (mm) Akseliväli : Jänneväli 

8 865 1 980 1 : 4,5 

10 389 1 980 1 : 5,2 

11 193 1 980 1 : 5,7 

 

Suurin akseli-jännevälisuhde A-sarjan portaalilla on 1 : 5,7. Tällöin jänneväli on siis melkein 

kuusi kertaa suurempi kuin akseliväli. 

 

3.3 PF-sarjan portaali 

Kyseisen mallin nostureilla on hyvä nostokapasiteetti ja laaja nostodimensio. PF -sarjan 

portaalin tukijalkojen leveys on suurimmillaan lähellä nosturipuomia. Näin portaali saadaan 

kevyemmäksi karsimatta sen ominaisuuksista. (Spanco, 2014.) Kuvassa 4 on esitetty PF-

sarjan portaalin geometria ja taulukossa 3 portaalin suurimpia akseli- ja jännevälimittoja 

portaalille, jonka nostokapasiteetti on 15 000 kg. 
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Kuva 4. PF-sarjan portaali (Spanco, 2008, s. 2). 

 

Taulukko 3. Akseli- ja jännevälin suhteita PF -sarjan portaalille (Spanco, 2008, s. 18). 

Jänneväli (mm) Akseliväli (mm) Akseliväli : Jänneväli 

7 620 2 286 1 : 3,3 

9 144 2 286 1 : 4,0 

10 668 2 286 1 : 4,7 

 

PF -sarjan portaalin jännevälin ja akselivälin mittasuhde jää pienemmäksi kuin T- ja A -

sarjan mallien. Syynä on PF -sarjan korkeus, sillä sen maksimikorkeus on 3 m suurempi kuin 

T-sarjan maksimikorkeus ja 5 m suurempi kuin A-sarjan. 

 

3.4 Pemamek Oy:n SWP portaali 

Kuvassa 5 on esitetty Pemamek Oy:n valmistama hitsausportaali, jonka tukijalat ovat 

aikaisempiin malleihin verrattuna suorat. Tämä rakenteellinen suunnittelu mahdollistaa 

hitsausprosessissa tarvittavien laitteistojen, kuten hitsausvirtalähteiden ja sähkökaapin 

läheisyyden, kompaktiuden ja helpon huollettavuuden. Laitteisto kulkee portaalin liikkuessa 

helposti mukana viemättä ylimääräistä tilaa. Suorien tukijalkojen aiheuttamaa epävakautta 

kompensoidaan hitsauspuomiin kiinnitetyillä vinotuilla. (Korkeakangas, 2013.) Taulukossa 

4 on esitetty kyseisen SWP portaalin jännevälin ja akselivälin mitat sekä akseli-

jännevälisuhde. 
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Kuva 5. PEMA SWP-12000/6 (Leino, 2013). 

 

Taulukko 4. Akseli- ja jännevälin suhteita Pemamek Oy:n SWP-portaalille (Leino, 2013). 

Jänneväli (mm) Akseliväli (mm) Akseliväli : Jänneväli 

16 000 3 000 1 : 5,3 

 

Jännevälin ja akselivälin mittasuhde on 1 : 5,3. Akseli-jännevälisuhde vastaa edellä esitettyjä 

portaaleja, sillä akseli-jännevälisuhteet liikkuvat 1 : 4-6 välillä. 

 

3.5 Konecranes Rail Mounted Gantry (RMG) 

Kuvassa 6 on esitetty suomalaisen nostureita valmistaman yrityksen Konecranes Oyj:n 

RMG -portaali, joka on suunniteltu konttinosturiksi satamien käyttöön. Siinä nosturin 

nostodimensiota on laajennettu jännevälin ulkopuolelle molemminpuolisesti, jotta konttien 

siirtäminen rahtilaivoille olisi mahdollista. Portaalin nostokapasiteetti on jopa 50 tonnia. 

(Konecranes, 2010, s. 2-4.) Kyseisellä portaalilla käytetään tasanajotekniikkaa, jotta 

portaalin päädyt ovat keskenään samalla tasalla. Näin estetään haitallista 

salmiakkimaisuusmuotoa, jossa toinen portaalin pääty pääsee edemmäksi kuin toinen pääty. 

(Oja, 2014.) Taulukossa 5 on esitetty erään RMG-portaalin jännevälin ja akselivälin mitat ja 

mittasuhde. 
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Kuva 6. Konecranesin raiteilla liikkuva portaalinosturi (Konecranes, 2014). 

 

Taulukko 5. Akseli- ja jännevälin suhteita RMG -portaalille (Konecranes, 2014). 

Jänneväli (mm) Akseliväli (mm) Akseliväli : Jänneväli 

16 000 3 000 1 : 5,3 

 

3.6 Erikoisportaalit 

Tässä kappaleessa esitetään muutama maailman suurimmista portaaleista. Kuvassa 7 esitetyt 

Samson ja Goliath -portaalit ovat käytössä Pohjois-Irlannissa laivanrakennuksessa. Niiden 

jänneväli on 140 m ja akseliväli on n. 50 m, mutta akseli on tuettu useammasta kohdasta 

kiskoon. Tällöin akseli-jännevälisuhde on noin 1 : 3. 
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Kuva 7. Samson ja Goliath -portaalit mukana Resolution -laivan valmistuksessa 

(Rossographer, 2007). 

 

Nostokapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista portaalinostureista sijaitsee Kiinassa 

Yantai Rafflesin telakalla. Nostokapasiteettia portaalilla on 20 000 tonnia ja jänneväli on 

120 metriä. Akseliväliä ei suoranaisesti ole, sillä molemmat portaalin päädyt ovat jäykästi 

kiinni alustassa. Portaali toimii täysin veden yläpuolella, joten portaalin liikkuvuus ei ole 

tarpeellista, sillä esimerkiksi asennettavat raskaat laivan osat voidaan kuljettaa portaalin alle 

helposti. (Cimc Raffles, 2014.) Taisun portaali on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Kiinalainen Taisun -nosturi (Haakman, 2009). 
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4 PORTAALIEN MALLINNUS 

 

 

Portaaleita mallinnetaan viisi kappaletta eri mitoilla muokkaamalla Pemamek Oy:n 

mallintamaa portaalia. Mallit muokataan SolidWorks -ohjelmalla siten, että keskipintamalli-

ominaisuus on helpointa toteuttaa FEMAP -ohjelmassa. 

 

4.1 SolidWorks -mallit 

Suurin muutos tehdään kuvan 9 prismaattiseen kotelopalkkiin, jonka korkeusmittaa 

muutetaan lineaarisesti sen leveyden muuttuessa. Myös palkin leveyden ollessa 1440 mm, 

ulommat sisäiset pystytuet jäävät kotelorakenteesta pois. Kuvassa 10 nähdään palkin 

kotelomainen profiili. Taulukossa 6 on esitetty eri mallinnusten mitat ja mallit on nimetty 

palkin leveyden mukaan. 

 

 

Kuva 9. Kuva prismaattisesta kotelopalkista. 

 

 

Kuva 10. Prismaattisen kotelopalkin kotelomainen profiili. 
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Taulukko 6. Prismaattisen kotelopalkin mitat eri mallinnuksissa. 

Malli L k(mm) lk (mm) Hk (mm) hk (mm) bk (mm) S (mm) HEB-palkin 

pituus (mm) 

1440 1440 420 437 225 420 600 3388 

1940 1940 670 514,5 268,8 420 600 3310,5 

2440 2440 920 592 312,5 420 600 3233 

2940 2940 1170 669,5 356,3 420 600 3155,5 

3440 3440 1420 747 400 420 600 3078 

 

Taulukossa 6 oleva mitta Lk on kotelopalkin pituus, lk on kotelopalkin loivan osuuden pituus, 

Hk on kotelopalkin keskikohdan korkeus, hk on kotelopalkin päädyn korkeus, bk on 

poikkipalkin syvyys, S on kiinnityslevyn leveys ja HEB-palkin pituudella tarkoitetaan 

portaalinpäädyn jalan pituutta. 

 

4.2 FEMAP -mallit 

Portaalin päätyä tarkastellaan FEMAP/NXNastran-elementtiohjelmalla. SolidWorks-

malleja muokataan lisää pursottamalla levyt toistensa sisään, jolloin FEMAP -ohjelmassa 

kappaletta on mahdollista tarkastella keskipintamalli-ominaisuudella leikkaamalla 

ylimenneet osat pois. Muokkauksessa kappaletta myös yksinkertaistetaan poistamalla 

levyjen kulmista pyöristykset ja kiinnityslevyt poistetaan kokonaan. Tällöin tukijalat ja 

hitsauspalkki kiinnittyvät suoraan prismaattiseen kotelopalkkiin. Tämä yksinkertaistus 

otetaan huomioon laskelmissa, sillä ne jäykistävät kappaletta. Myöskään kotelopalkin 

reunan leveässä laipassa mahdollisesti tapahtuvaa leikkausjättämän vaikutusta ei oteta 

huomioon, sillä sen leikkausmuodonmuutokset eivät ole kriittisiä (SFS-EN 1993-1-5, 2006, 

s. 7). 

 

Portaalin materiaali on terästä, minkä vuoksi kimmomoduulina laskennassa käytetään 

Eurokoodi 3:n mukaisia arvoja 210 GPa ja Poissonin vakiona 0,3:a (SFS-EN 1993-1-1, 

2005, s. 28). Laskennassa otetaan huomioon oman painon vaikutus, kun materiaalin tiheys 

on 7850 kg/m3. Elementtiverkotus on tehty harvaksi laskenta-ajan minimoimiseksi. 

Elementtitiheys on noin 90 mm/elementti ja malleissa on noin 1600–2000 elementtiä 

riippuen portaalin leveydestä. Portaalin jalkojen HEB -profiilin uuma ja laipan paksuus on 

19 mm ja kotelopalkin levynpaksuus 12 mm. Mallien viisi ensimmäistä ominaismuotoa ja -
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taajuutta määritetään, kun portaalin päälle asetetaan massa neljään eri pisteeseen. Näin 

massa jakautuu suuremmalle alueelle. Massa muodostuu hitsauslaitteiston sekä 

hitsauspuomin painosta. Näiden massojen summaksi muodostuu yhteensä 4 500 kg. 

Ominaistaajuuksien ja -muotojen lisäksi tutkitaan myös portaalin päädyn käyttäytymistä, 

kun malliin asetetaan hitsauspuomin suuntainen voima, joka nousee lineaarisesti maksimiin 

0,5 sekunnissa ja pienenee nollaan 0,5 sekunnissa. Voiman suuruus on 5,5 kN ja se 

muodostuu hitsauslaitteiston kiihtyvyydestä. Jokainen portaali tuetaan tukijalkojen alaosasta 

siten, että HEB-palkin uuman keskipiste voi kiertyä Z-akselin ympäri. Siirtymät ovat estetty 

tuentapisteissä. FEMAP -mallit portaaleista on esitetty liitteessä 1. 

 

Viisi alinta ominaismuotoa ovat jokaisella portaalilla samat. Kuvassa 11 on esitetty 

ominaismuodot 3440 mm leveällä portaalilla. Ominaistaajuuksien suuruudet ovat erilaiset 

riippuen portaalin leveydestä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään jokaista ominaismuotoa 

tarkemmin. 

 

 

Kuva 11. Viisi ensimmäistä ominaismuotoa. 
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4.2.1 Portaalin ominaismuodot ja -taajuudet 

Alin massan synnyttämä ominaismuoto värähtelee hitsauspuomin suuntaisesti hyvin 

alhaisella ominaistaajuudella. Kuvassa 12 on esitetty portaalin ensimmäinen ominaismuoto 

ja kuvassa 13 on esitetty ensimmäisen ominaismuodon taajuuden muutos portaalin 

jalkovälin muuttuessa. 

 

 

Kuva 12. Portaalin 1. ominaismuoto. 
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Kuva 13. Portaalin 1. ominaismuodon ominaistaajuus suhteessa portaalin jalkovälin 

suuruuteen. 

 

Ensimmäinen ominaistaajuus on välillä 2,6·10-5–5,7·10-5 Hz. Pienin ominaistaajuus saadaan 

kun portaalin leveys on noin 2900 mm. Saadut taajuuden arvot ovat häviävän pieniä. Tämä 

on odotettavissa sillä horisontaalinen voima on nolla. 

 

Toinen massan synnyttämä ominaismuoto värähtelee portaalin kulkusuunnan mukaisesti 

myös pienellä ominaistaajuudella. Kuvassa 14 on esitetty portaalin toinen ominaismuoto ja 

kuvassa 15 on esitetty toisen ominaismuodon taajuuden muutos portaalin jalkovälin 

muuttuessa. 
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Kuva 14. Portaalin 2. ominaismuoto. 

 

 

Kuva 15. Portaalin 2. ominaismuodon ominaistaajuus suhteessa portaalin jalkovälin 

suuruuteen. 

 

Toisen ominaismuodon ominaistaajuus on välillä 3,6–4 Hz ja se kasvaa lineaarisesti 

portaalin jalkovälin kasvaessa. Ero pienimmän ja suurimman portaalin välillä on vain 10 %, 
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joten suurta vaikutusta kyseisen värähtelyn estämiseksi jalkoväliä muuttamalla ei voida 

saavuttaa. 

 

Kolmas massan synnyttämä ominaismuoto värähtelee ylhäältäpäin katsottuna portaalin 

symmetriapisteen ympäri. Kuvassa 16 on esitetty portaalin kolmas ominaismuoto ja kuvassa 

17 on esitetty kolmannen ominaismuodon taajuuden muutos portaalin jalkovälin muuttuessa. 

 

 

Kuva 16. Portaalin 3. ominaismuoto. 
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Kuva 17. Portaalin 3. ominaismuodon ominaistaajuus suhteessa portaalin jalkovälin 

suuruuteen. 

 

Kolmannen ominaismuodon ominaistaajuus on välillä 7,8–11,2 Hz. Ominaisuustaajuuden 

kasvu hidastuu jalkovälin kasvaessa ja suurin ominaistaajuus saavutetaan noin 3500 mm 

jalkovälillä. 

 

Neljäs massan synnyttämä ominaismuoto värähtelee maan vetovoiman suuntaan taivuttaen 

tukijalkoja heikomman akselin ympäri. Kuvassa 18 on esitetty portaalin neljäs 

ominaismuoto ja kuvassa 19 on esitetty neljännen ominaismuodon taajuuden muutos 

portaalin jalkovälin muuttuessa. 
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Kuva 18. Portaalin 4. ominaismuoto. 

 

 

Kuva 19. Portaalin 4. muodon ominaistaajuus suhteessa portaalin jalkovälin suuruuteen. 

 

Ominaistaajuus laskee lineaarisesti portaalin jalkovälin kasvaessa. Sen suuruus vaihtelee 

41–63 Hz välillä ja on kolmea ensimmäistä ominaismuodon taajuuksien arvoja 

huomattavasti suurempi. Jalkovälin kasvun vaikutus taajuuden pienenemiseen voidaan 

selittää värähtelyvälin kasvamisella. 
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𝜔 = 𝛽2√
𝐸𝐼

𝜌𝐴𝐿4
   (1) 

 

Kaavasta (1) nähdään miten jänneväli L vaikuttaa ominaiskulmataajuuden muutokseen ω ja 

sitä kautta ominaistaajuuteen. Kaavassa (1) oleva β on tuennasta riippuva vakio, E on 

materiaalin kimmomoduuli, I on palkin jäyhyys, ρ on materiaalin tiheys ja A on palkin 

poikkipinta-ala. (Wahab, 2008, s. 441.) 

 

Viides ja viimeinen tutkittu massan synnyttämä ominaismuoto värähtelee taivuttaen 

tukijalkoja niiden vahvimman akselin ympäri kallistaen prismaattista tukipalkkia x-akselin 

ympäri säilyttäen yläpinnan position lähes paikoillaan. Kuvassa 20 on esitetty portaalin 

viides ominaismuoto ja kuvassa 21 on esitetty viidennen ominaismuodon taajuuden muutos 

portaalin jalkovälin muuttuessa. 

 

 

Kuva 20. Portaalin 5. ominaismuoto. 
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Kuva 21. Portaalin 5. muodon ominaistaajuus suhteessa portaalin jalkovälin suuruuteen. 

 

Viidennen ominaismuodon ominaistaajuus laskee lineaarisesti portaalin jalkovälin 

kasvaessa arvosta 65 Hz arvoon 52 Hz. Ominaismuoto värähtelee lähes samalla suuruudella 

kuin neljäs ominaismuoto, mutta neljännen ominaismuodon taajuuden arvot laskevat 

jyrkemmin.  

 

Edellä esitetyissä kuvaajissa olevien ominaistaajuuksien numeroarvot on esitetty taulukossa 

7. 

 

Taulukko 7. Viiden alimman ominaismuodon taajuudet jokaiselle viidelle mallille. 

Malli 1. Muoto (Hz) 2. Muoto (Hz) 3. Muoto (Hz) 4. Muoto (Hz) 5. Muoto (Hz) 

1440 5,70·10-5 3,6 7,8 63,2 64,6 

1940 3,80·10-5 3,7 9,5 59 60,2 

2440 2,80·10-5 3,8 10,3 51,6 58,2 

2940 2,60·10-5 3,9 11 46,3 54,7 

3440 3,10·10-5 4 11,2 41,5 51,6 

 

4.2.2 Kiihtyvyyden vaikutus 

Jokaiseen viiteen portaaliin asetetaan vaikuttamaan 5,5 kN voima portaalin yläpintaan 

hitsauspuomin suuntaisesti kuvastamaan hitsauslaitteiston kiihtyvyyttä. Portaalien siirtymän 

suuruutta tarkastellaan voiman vaikutuspisteessä ja siirtymän suuruus ajan funktiona on 

esitetty kuvassa 22. 
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Kuva 22. Kiihtyvyyden vaikutus portaalien siirtymiin. 

Portaalin siirtymän käyttäytyminen on samanlainen jalkovälin kasvaessa. Suurin voima 

vaikuttaa ajanhetkellä 0,5 s, jolloin kuvaajassakin nähdään siirtymän nopeampi kasvu. 

Ajanhetkellä 1 s kapeimman jalkovälin omaava portaali on siirtynyt eniten. Sen siirtymä on 

noin 0,277 mm. Vähiten siirtyy portaali, jolla on suurin jalkoväli. Siirtymä on noin 0,261 

mm. 

4.2.3 Tulosten tarkastelu 

Viidestä alimmasta ominaismuodosta kriittisin ja ominaistaajuudeltaan helpoimmin 

aktivoituva muoto on ensimmäinen ominaismuoto. Sen ominaistaajuus on häviävän pieni, 

mikä herättää epäilyksiä arvon luotettavuudesta. Laskentamallissa ensimmäisen 

ominaistaajuuden synnyttää pelkästään hitsauspuomin ja hitsauslaitteiston massa suoraan 

pystysuunnassa, jolloin hitsauslaitteiston horisontaalinen liike jää ottamatta huomioon 

ominaismuodon synnyssä. Massaelementtejä käytettäessä horisontaalisen voiman 

huomiointi ei ollut mahdollista. 

 

Ominaismuodosta riippuen ominaistaajuudet muuttuivat odotettavalla tavalla. Esimerkiksi 

jalkovälin suureneminen johti taajuuden pienenemiseen värähtelyvälin kasvamisen vuoksi. 

Näin tapahtui esimerkiksi neljännen ominaismuodon värähtelylle. Jalkovälin muutos ei 

vaikuta huomattavasti portaalin päädyn jäykkyyteen tai käyttäytymiseen. Horisontaalisen 

liikkeen vaikuttaessa ero siirtymässä on vain millin sadasosia. Jäykin portaali on levein 

portaali. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Portaalien suurimmaksi akseli- ja jännevälin suhteeksi havaittiin 1:6. Suurempiakin suhteita 

voi olla, mutta tällöin vaaditaan tietokoneohjattua tasanajotekniikkaa. Portaalin 

nostokapasiteettia saadaan parannettua kasvattamalla akselien lukumäärää tai kiinnittämällä 

portaalin tukijalat kiinteästi maahan koko pituudeltaan. Pemamek Oy:n portaalin akselivälin 

ollessa 16000 mm, ei jalkovälin leveys voi olla pienempi kuin 2700 mm. Tällöin käytettäessä 

kolmea kapeinta tutkittua jalkoväliä 1440, 1940 ja 2440 mm pitää akseliväliä lyhentää jopa 

lähes puolella, jotta portaalin kulun mahdolliselta jumiutumiselta voidaan välttyä. 

 

Jalkovälin muutoksella on vaikutusta ominaistaajuuksien muutokseen. Esimerkiksi 

viidennen ominaismuodon leveyden pienentäminen 3440 mm:stä 2940 mm:iin nostaa 

taajuuden arvoa 3 Hz, eli noin 6 %. Tämä voi olla tärkeä muutos, jos jokin portaalin 

lisävaruste aiheuttaa juuri tällä taajuusalueella olevaa värähtelyä rakenteeseen. 

Kiihtyvyyden vaikutus portaalipäädyn siirtymään tukijalkojen etäisyyden muuttuessa on 

pieni. Pienimmän ja suurimman jalkovälin siirtymän ero on vain 5 %. 

 

Portaalien optimointi tarjoaa paljon jatkotutkimuskohteita. Tarkempia tuloksia 

hitsausportaalin käyttäytymisestä saadaan, kun mallinnuksiin otetaan mukaan hitsauspuomi. 

Tässä työssä hitsauspuomin puuttuminen vaikuttaa voimien, taajuuksien ja siirtymien 

tarkkuuteen suuresti, sillä esimerkiksi hitsauslaitteiston massakeskipisteen etäisyys 

hitsauspuomin keskilinjasta jäi ottamatta huomioon. Myös hitsauspuomin aiheuttamien 

reunaehtojen oikeanlainen mallintaminen portaalipäädyn FEMAP/NXNastran -malliin oli 

vaikeaa, sillä puomin vaikutusta oli vaikea arvioida. Ominaismuotojen ja -taajuuksien 

laskemisessa FEMAP -ohjelmistossa symmetrian käyttäminen ei ole mahdollista. Tällöin 

portaalin päädyn tarkastelusta tuli liian yksinkertaista, sillä se ei huomioinut riittävällä 

tarkkuudella hitsauspuomia. HEB -tukijalkapalkkien vaihtaminen neliönmuotoisiin 

rakenneputkiin voisi tuoda lisää jäykkyyttä kappaleeseen, sillä se on tukevampi useamman 

akselin ympäri.  
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