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Tässä diplomityössä käsitellään sorvauksen työstövärähtelyjen ja sorvin keskiökärjen raken-

teen yhteyttä. Työ on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston VMAX-projektia, ja sen 

taustalla on pyrkimys uudenlaisen, sorvin kärkipylkän puristusvoiman ajonaikaiseen säätä-

miseen perustuvan työstövärähtelyjen välttämismenetelmän kehittämiseen. Tämän menetel-

män toiminnan todentaminen oli työn ensimmäinen tavoite. Menetelmän toteuttaminen aset-

taa kuitenkin käytetyn keskiökärjen rakenteelle tiettyjä vaatimuksia. Työn toisena tavoit-

teena oli nämä vaatimukset täyttävän keskiökärjen prototyypin kehittäminen. 

 

Tutkimus eteni seuraavasti. Ensimmäiseksi ongelma määriteltiin tutustumalla työn teoreet-

tiseen taustaan ja aiheeseen liittyvään tutkimukseen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 

ja muualta. Myös keskiökärkiä valmistavien yritysten tuotekatalogeja tarkasteltiin. Seuraa-

vaksi siirryttiin alustavaan suunnitteluvaiheeseen, jossa verifioitiin menetelmän toiminta ja 

luotiin konsepteja keskiökärjen rakenteen kehittämistä varten. Tämän alustavan vaiheen jäl-

keen suoritettiin suunnitteluprosessi keskiökärjen prototyypille. Lopuksi, suunnitellun pro-

totyypin rakenteen käyttäytymistä arvioitiin tietokonemallinnuksen avulla. Lisätuloksena 

tutkimuksen aikana johdettiin yksinkertaistettu elementtimenetelmään perustuva laskenta-

malli järjestelmän ominaistaajuuksien selvittämiseksi. Laskentamallin tarkkuutta arvoitiin. 

 

Suunnitteluprosessin tuloksena saatiin kaikki menetelmän toiminnan sekä normaalin käytön 

asettamat vaatimukset täyttävä rakenne keskiökärjen prototyypille. Myös johdetun laskenta-

mallin tulokset ovat varsin lähellä 3D-elementtimallinnuksen antamia tuloksia. Tutkimuksen 

tavoitteiden voidaan siis sanoa toteutuneen. Koska prototyyppiä ja laskentamallia ei kuiten-

kaan ole vielä kokeellisesti verifioitu, tämä ei ole täysin varmaa. Ensimmäinen jatkokehitys-

kohde on siis prototyypin valmistaminen sekä vaadittujen kokeiden suorittaminen. 
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In this Master’s thesis the relationship between chatter vibrations in turning and lathe live 

center structure is considered. The work is a part of Lappeenranta University of Technol-

ogy’s VMAX project, and its basis is an effort to develop a new kind of method for avoiding 

chatter vibrations by controlling lathe tailstock pressure. The first objective of the work was 

verifying the functioning of this method. Implementing the method, however, sets some re-

quirements for the structure of the lathe’s live center. The second objective of the work was 

to develop a prototype live center which fulfills these requirements. 

 

The research process proceeded as follows. First, the problem was defined by examining the 

theoretical background of the work and reviewing related research from both inside and out-

side LUT. The product catalogues of live center manufacturers were also studied. The second 

phase was preliminary design, in which the method’s function was verified and drafts for 

possible live center structures created. After this preliminary phase, a design process for the 

prototype live center was carried out. Finally, the prototype design was evaluated via com-

puter simulation. As an additional result, a simplified calculation procedure for system nat-

ural frequencies was derived using finite element method. Its results were then evaluated. 

 

The result of the design process was a prototype structure, which fulfills the requirements 

set by both the functioning of the method and normal operation. Also, the results given by 

the derived calculation procedure are reasonably close to those given by 3D element model-

ling. Therefore, it can be said that the objectives of the work were achieved. However, since 

the prototype and calculation procedure were not yet experimentally verified, this is not 

completely certain. Thus, the first target for continued development of the method is manu-

facturing the developed prototype and carrying out the necessary experiments. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työstövärähtelyjen aiheuttamat ongelmat koneistuksessa ovat yleisesti tunnettuja ja aiheut-

tavat merkittävää rahallista sekä ajallista häviötä valmistavassa teollisuudessa. Työstön hal-

litsematonta värähtelyä eli epästabiliteettia aiheuttavat mekanismit ovat sekä monimutkaisia 

että vaikeasti hallittavia. Lisäksi niitä on tiettävästi mahdotonta kokonaan poistaa. Näistä 

syistä lastuavan työstön värähtelyjä on tutkittu jo vuosikymmeniä ja stabiliteetin varmista-

miseksi näin ollen kehitetty lukuisia eri menetelmiä. Menetelmiä voidaan ryhmitellä eri pe-

rustein, mutta tämän työn puitteissa ne voidaan karkeasti jakaa ennakoiviin ”off-line”-me-

netelmiin ja ajonaikaisiin ”on-line”-menetelmiin. Jakoa havainnollistaa kuva 1.1. 

 

 

Kuva 1.1. Työstön stabiliteettiin pyrkivien menetelmien jaottelu. 

 

Koska käytetyt työstöarvot vaikuttavat suuresti työstön dynamiikkaan, stabiiliin työstöön 

voidaan pyrkiä arvioimalla optimaaliset arvot etukäteen matemaattisen mallintamisen tai ko-

keellisten menetelmien avulla. Tällaisia ”off-line”-menetelmiä voidaan käyttää millaisen ta-

hansa työstölaitteiston kanssa, mutta käyttö edellyttää huolellisia valmisteluja. Koska työs-

tön stabiliteettiin vaikuttavat koko työstöjärjestelmän kaikkien merkittävien osien värähte-

lyominaisuudet, matemaattinen mallintaminen vaatii laitteen dynamiikan täydellistä analy-

sointia. Stabiilien työstöarvojen etsiminen tällä tavalla vaatii siis tarkkojen tietojen hankki-

mista prosessista, laitteistosta ja työstettävästä materiaalista, mikä voi olla teollisuuskäytössä 

liian monimutkaista. Kokeelliset menetelmät taas vaativat aikaa vieviä koejärjestelyjä ja 

niistä saatava tulos pätee yksinomaan testatulle laitteiston, työkalun ja materiaalin muodos-

tamalle konfiguraatiolle. Lisäksi sekä kokeellinen että mallintava stabiliteetin ennakointi toi-

mivat vain tapauksissa, joissa prosessin dynamiikka ei muutu merkittävästi työstön aikana.  

Stabiili työstö

"Off-line"-
menetelmät

Tiedonkeruu ja 
ennakointi

"On-line"-
menetelmät

Anturit ja 
toimilaitteet

Lähtökohdat Menetelmät 

Tavoite 
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Toisaalta, on myös mahdollista saada työstöjärjestelmä tunnistamaan epästabiliteetin ilme-

neminen työstön aikana ja korjaamaan tilanne itse. Korjaus voidaan suorittaa esim. muutta-

malla hallitusti työstöarvoja tai jonkin järjestelmän osan dynamiikkaa. Koska aikaa vieviä 

valmisteluja ei tarvita ja korjaustoimenpiteet voivat tapahtua automaattisesti, tällaiset ajon-

aikaiset ”on-line”-menetelmät ovat teollisen käytön kannalta paljon mallintamista käyttökel-

poisempia. Ajonaikaisten menetelmien käyttöönotto vaatii kuitenkin tarvittavien toiminnal-

listen elementtien (anturit, toimilaitteet) ja ohjausjärjestelmien sisällyttämistä työstölaitteis-

toon, mikä voi olla jälkiasennuksena vaikeaa. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tämä tutkimus kuuluu osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston VMAX-projektiin, jossa 

pyritään kaupallistamistoimilla ja tekniikkaa kehittämällä luomaan lisäarvoa tuottavalle te-

ollisuudelle. Tämän vuoksi eräänä tutkimuksen lähtökohdista on ollut pyrkimys löytää uutta 

käyttökelpoista tutkimustietoa, uusi tuoteidea tai uusi tapa parantaa olemassa olevaa tuotetta. 

 

Tutkimuksen toisena lähtökohtana on Pablo A. Godoyn kesällä 2014 Lappeenrannan teknil-

lisen yliopiston konetekniikan osastolle tekemä selvitys sorvin kärkipylkän puristusvoiman 

vaikutuksesta sorvattavan työkappaleen dynamiikkaan. Selvityksen aikana tehdyissä ko-

keissa puristusvoiman vaikutuksen ei havaittu olevan merkittävä. Tuloksista voitiin kuiten-

kin havaita, että kärkipylkän ja työkappaleen välissä olevan keskiökärjen sivuttaissuuntainen 

jäykkyys on työkappaleen dynamiikan kannalta merkittävä tekijä. Huomattiin myös, että 

kärkipylkän puristusvoiman vaikutus voi liittyä käytetyn keskiökärjen laakerointitapaan. 

 

Keskiökärki on siis kärkipylkkään kiinnitettävä osa, jolla tuetaan työkappaleen vapaata 

päätä. Se on useimpiin muihin työstöjärjestelmän komponentteihin verrattuna yksinkertai-

nen ja edullinen koneenosa. Koska keskiökärki ei ole laitteistoon kiinteästi asennettu ja kär-

jen kiinnitystapa on vakio, se on helppo korvata uudella, eri valmistajalta peräisin olevalla 

kärjellä. Näiden syiden vuoksi konepajayrityksen kynnys uudentyyppisen kärjen hankkimi-

seen on alhainen, etenkin jos uudella kärjellä voidaan saavuttaa jotain merkittävää etua. Li-

säksi, koska keskiökärki on lähellä työstöprosessia mutta sen runko ei työstön aikana liiku, 

on kärjen runko myös otollinen paikka työstön tilaa seuraavien antureiden sijoittamiseen. 
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Näistä lähtökohdista päätettiin tehdä tutkimus, jossa pyrittiin kehittämään uudenlainen ajon-

aikainen menetelmä työstövärähtelyjen välttämiseen sorvauksessa keskiökärjen rakennetta 

kehittämällä. Koska useimpien kärkien sivuttaissuuntainen jäykkyys on laakeroinnin tyypin 

vuoksi täysin irrallinen kärjen puristusvoimasta, tutkimuksessa pyrittiin suunnittelemaan 

keskiökärjen laakerointi niin, että puristusvoima ja laakeroinnin radiaalinen jäykkyys kyt-

keytyvät toisiinsa. Tällä pyrittiin siihen, että säätämällä kärkipylkän puristusvoimaa työstön 

aikana voitaisiin vaikuttaa prosessin värähtelyihin. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja rajaus 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli menetelmän toiminnan todentaminen. Tutki-

musta ei olisi ollut edes mielekästä jatkaa, jos haluttua vaikutusta ei lähtökohtaisesti olisi 

mahdollista saavuttaa. Toiminnan verifioinnin jälkeen oli seuraavaksi selvitettävä, onko ai-

kaansaatava vaikutus tarpeeksi suuri. Lisäksi, koska VMAX-projektin tavoitteena on tuottaa 

teollisuuteen lisäarvoa eli jonkinlaista etua verrattuna markkinoilla jo oleviin tuotteisiin, ta-

voite oli otettava huomioon myös tutkimuksessa. Oli siis harkittava menetelmän jatkokehi-

tystä ja tuotteistamista. Koottuna, työtä ohjanneet tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Voidaanko oikealla keskiökärjen laakeroinnin valinnalla saada puristusvoima vai-

kuttamaan radiaaliseen jäykkyyteen? 

2. Vaikuttaako tämä jäykkyyden muutos merkittävästi järjestelmän dynamiikkaan? 

3. Voidaanko kärkipylkän puristusvoimaa säätävä järjestelmä kehittää tuotteeksi? 

 

Tutkimusmenetelmänä toiminnan verifiointiin ja rakennekonseptien testaukseen käytettiin 

pääasiassa tietokonemallinnusta. Tutkimuksen etenemistapa oli seuraava. Ensin tehtiin kat-

saus aiempaan aiheeseen liittyvään tutkimukseen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

ja muualla sekä myös katsaus keskiökärkiä valmistavien yritysten tuotevalikoimiin. Seuraa-

vaksi hankittiin laskelmien ja tietokonemallien avulla suuntaa-antavia tuloksia siitä, oliko 

laakerointia muuttamalla mahdollista saavuttaa haluttua tulosta. Koska tulokset olivat myön-

teisiä, tutkimusta jatkettiin keskiökärjen prototyypin suunnitteluprosessilla. Lisäksi, koska 

tutkimuksen aikana huomattiin tarve yksinkertaistetulle järjestelmän ominaistaajuuksien las-

kentatavalle, elementtimenetelmän pohjalta johdettiin vaatimukset täyttävä laskentatapa.  
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2 TYÖSTÖVÄRÄHTELYT HOIKKIEN KAPPALEIDEN SORVAUKSESSA 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi peruskäsitteitä ja -kaavoja tutkimuksen taustan selventämiseksi. 

Ensin käsitellään sorvauksen peruskäsitteet soveltuvin osin sekä sorvauslaitteiston osat. Seu-

raavaksi esitellään työstön stabiliteetin perusteet, jonka jälkeen luodaan katsaus aiempaan 

työn aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Luvun lopuksi käydään läpi kaksitukisen palkin väräh-

telyominaisuuksien laskenta palkkiteorian mukaisesti. Rakenteellisten värähtelyjen perus-

teita ei ole järkevää käydä läpi tämän työn puitteissa: niitä käsittelee esim. Inman [1]. 

 

 

2.1 Sorvaus työstömenetelmänä 

 

Lastuavat työstömenetelmät eli koneistusmenetelmät ovat yleisesti käytettyjä valmistusme-

netelmiä. Ne toimivat materiaalia poistamalla: halutun muotoinen kappale saadaan aikaan 

irrottamalla aihiosta (työkappaleesta) työkalun avulla materiaalia lastu kerrallaan. Menetel-

millä työstetään niin metallia, puuta kuin muitakin materiaaleja, ja niitä käytetään monen-

laisten tuotteiden valmistukseen. Koneistusta voidaan soveltaa niin yksittäisten osien val-

mistukseen kuin sarjatuotantoonkin. Konetekniikan alalla nämä menetelmät ovat avainase-

massa etenkin erilaisten metallisten koneenosien valmistuksessa. Koneistusmenetelmien tär-

keimpänä etuna tähän liittyen voidaan pitää sitä, että niillä pystytään tarvittaessa saamaan 

aikaan hyvin korkea mittatarkkuus ja pinnanlaatu (verrattuna esim. valettuihin osiin). Ylei-

simmin käytettyihin koneistusmenetelmiin kuuluvat mm. sorvaus, jyrsintä ja poraus. 

 

Sorvaus määritellään McGraw-Hillin käsikirjassa [2] koneistusmenetelmäksi, jota käytetään 

pyörähdyssymmetristen muotojen luomiseen materiaalia poistamalla, yleensä käyttäen yk-

sikärkistä terää. Menetelmällä voidaan siis valmistaa esim. akseleita, kiekkoja ja kartioita. 

Sorvaamalla onnistuu laitteistosta ja käytetystä työkalusta riippuen sekä kappaleen ulko- että 

sisäpuolisten muotojen työstäminen. 

 

Tässä osassa käsitellään sorvauksen peruskäsitteet sekä sorvin perusosat. Erityisesti syven-

nytään työkappaleen tukemiseen käytettävien keskiökärkien rakenteeseen, koska niiden ra-

kenne oli tutkimuksen pääkohteena.  
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2.1.1 Sorvauksen peruskäsitteitä 

 

Maarasen [3] mukaan työstöliikkeet tarkoittavat sorvin työkalun ja sorvattavan työkappaleen 

suhteellisia liikkeitä toisiinsa nähden kolmessa työstön kannalta kriittisessä liikesuunnassa. 

Näitä liikkeitä kutsutaan pää- eli lastuamisliikkeeksi (P), syöttöliikkeeksi (S) ja asetusliik-

keeksi (A). Sorvauksessa päätyöstöliike saadaan aikaan sorvin karaa pyörittämällä ja syöttö-

liike sekä asetusliike työkalua liikuttamalla. Työkalun ja työkappaleen pinnan kohdatessa 

nämä liikkeet saavat aikaan leikkuuvoiman (F), jonka työstöliikkeiden suuntaiset komponen-

tit ovat pääleikkuuvoima (Fp), syöttövoima (Fs) ja varsivoima (Fv) (ks. kuva 2.1b). 

 

 

Kuva 2.1. Työstöliikkeet a) ja leikkuuvoiman komponentit b). [3] 

 

Työstöarvot ovat työstön parametreja, jotka kuvaavat työstöliikkeiden nopeuksia tai suu-

ruuksia työstön aikana. Työstöä voidaan siis hallita niitä säätämällä. Sorvauksessa työstöar-

vot ovat lastuamisnopeus (v), pyörimisnopeus (n), syöttö (s) ja lastuamissyvyys (a). Las-

tuamisnopeus ja pyörimisnopeus ovat vaihtoehtoisia tapoja kuvata päätyöstöliikkeen no-

peutta. Lastuamisnopeus on pintanopeus, pyörimisnopeus taas työkappaleen (ja sorvin ka-

ran) kierrostaajuus. Lastuamisnopeus saadaan pyörimisnopeudesta kaavalla 𝑣 = 𝜋 𝐷 𝑛 , 

jossa D on työkappaleen halkaisija työstökohdalta. Syöttö ja lastuamissyvyys taas määräävät 

poistettavan lastun mitat. Syöttö kuvaa nopeutta syöttöliikkeen suunnassa ja lastuamis-

syvyys leikkauksen syvyyttä asetusliikkeen suunnassa. Yleensä lastuamisnopeus ilmoitetaan 

yksikössä m / min, pyörimisnopeus yksikössä kierrosta / min, syöttö yksikössä mm / kierros 

ja lastuamissyvyys yksikössä mm. 

a) b) 
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Tämän työn puitteissa ei ole järkevää käydä läpi työstön dynamiikkaa tarkemmin. Työkalun 

ja työkappaleen välillä vaikuttavia voimia, kitkasta syntyvää lämpövaikutusta ym. käsittele-

vät seikkaperäisesti teoksissaan esim. Boothroyd ja Knight [4] sekä Youssef ja El-Hofy [5]. 

 

 

2.1.2 Sorvauslaitteisto ja sen osat 

 

Sorvauslaitteisto, josta usein käytetään nimeä sorvi, on yksi yleisimpiä ja vanhimpia las-

tuavan työstön laitteita. Aaltosen [6] mukaan n. 30 % kaikista työstölaitteista on sorveja ja 

nykyaikainen sorvi on lähes poikkeuksetta automaattinen sekä numeerisella tietokoneoh-

jauksella (CNC) varustettu. Sorvi voi toki olla myös manuaalinen, jolloin laitteen käyttäjä 

ohjaa työkalun sijaintia työstön aikana, mutta vanhanaikaisia manuaalisorveja ei enää juuri-

kaan käytetä teolliseen tuotantoon. Toisaalta, nykyteollisuudessa käytetään usein monikäyt-

töisiä koneistuskeskuksia. Niillä voidaan sorvauksen lisäksi tehdä muitakin koneistustoimen-

piteitä. Erilaisia sorvityyppejä on siis olemassa monia. Suurin osa sorveista on nk. vaakasor-

veja, joissa kappaleen pyörimisakseli on vaakatasossa. 

 

Tässä osiossa esitetään sorvin rakenne tärkeimmiltä osiltaan Maarasen [3] teoksen mukai-

sesti, käyttäen mallina kärkisorvia. Kärkisorvi on eräs vaakasorvityyppi ja konepajan perus-

koneita. Se sopii esimerkiksi hyvin, sillä samat pääosat löytyvät muistakin yleisimmistä sor-

vityypeistä. Kuitenkin vain työstön kannalta kriittiset ja tutkimusaiheeseen läheisesti liitty-

vät osat esitellään tässä. Kärkisorvin rakenteen periaatekuva esitetään kuvassa 2.2. 

 

Sorvin rakenteen perusosa on tietenkin runko. Koska kaikki sorvin muut osat kiinnittyvät 

siihen, on rungon oltava erittäin tukeva ja jäykkä. Tämän takia runko on usein varsin mas-

siivinen, varsinkin vanhemmissa laitteissa, joissa se on usein valmistettu valuraudasta mate-

riaalin hyvien vaimennusominaisuuksien vuoksi. Rungon päälle on kiinnitetty johteet, joihin 

sorvin liikuteltavat osat (teräkelkka ja siirto- eli kärkipylkkä) kiinnittyvät. 

 

Runkoon kiinnittyy myös sorvin sähköinen käyttömoottori. Käyttömoottorista voima siirre-

tään vaihteiston ja välityksen kautta sorvin karapylkkään, joka on sekin sorvin kiinteä osa. 

Karapylkän runkoon on laakeroitu ontto pääkara, jota käyttömoottori pyörittää. Sorvattava 

työkappale kiinnitetään tähän pääkaraan. 
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Kuva 2.2. Kärkisorvin periaatekuva. Mukaillen: [7] 

 

Teräkelkan liikkeet mahdollistavat syöttö- ja asetusliikkeet työstön aikana. Kelkan tehtävä 

on siis toimia sorvaavan työkalun liikkuvana alustana. Työkalu itse koostuu työkalun var-

resta sekä siihen kiinnitetystä teräpalasta. Erilaisia työkalun varsia ja teräpaloja on eri val-

mistajilta markkinoilla paljon. Nykyaikaisissa CNC-työstökeskuksissa voi olla nk. työkalu-

revolveri, johon voidaan kiinnittää useita työkaluja. Näin kaikki kappaleen työstöön tarvit-

tavat työkalut voidaan pitää kiinni laiteessa. 

 

Työkappaleen pituussuunnassa pääkaraa vastapäätä olevaa siirrettävää sorvin osaa kutsutaan 

siirto- eli kärkipylkäksi. Sitä voidaan käyttää joko työkappaleen päädyn aksiaalissuuntaiseen 

työstämiseen tarkoitettujen työkalujen (esim. porien) kiinnityspisteenä tai työkappaleen pää-

dyn tukemiseen. Kärkipylkkä koostuu rungosta ja työntimestä eli pinolista, joka liikkuu sor-

vin pituussuunnassa. Pinolissa on morse- eli standardikartion muotoinen reikä, joka toimii 

työkalujen tai työkappaletta tukevan keskiökartion kiinnityspisteenä. 

  

Karapylkkä 

Pääkara 

Työkappale 

Poikittaisluisti 

Teräkelkka 

(pitkittäisluisti) 

Työkalu 
Työkalunpidin 

Siirtopylkkä 

(kärkipylkkä) 
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2.1.3 Työkappaleen kiinnitys 

 

Työstöä varten työkappale on kiinnitettävä sorviin niin, että se ei missään tapauksessa pääse 

irtoamaan. Pääkaran puolelta kiinnitys voidaan tehdä työstettävän kappaleen tyypistä ja 

muodosta riippuen useilla eri tavoilla: kolmileukaistukalla (lieriömäiset kappaleet), kärki- 

tai varsituurnalla (pyörät ja holkit), nelileukalaikalla (monimuotoiset kappaleet), vääntiökär-

jellä tai -laikalla (kiinnitys kärkien väliin), jne. [3] Yhteistä kaikille kiinnitystavoille on se, 

että niiden täytyy lujan kiinnityksen kautta välittää karan pyörimisliike työkappaleeseen. 

 

Pitkää ja/tai hoikkaa työkappaletta sorvattaessa kappaleen painosta johtuva taipuma tai al-

hainen jäykkyys voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Tällaisessa tilanteessa 

kappaletta on tuettava myös sen toisesta päästä. Tuenta toteutetaan useimmissa tapauksissa 

kärkipylkän pinoliin asennettavalla nk. keskiökärjellä. 

 

Keskiökärjet voidaan karkeasti jakaa kiinteisiin (engl. ”dead center”) sekä pyöriviin keskiö-

kärkiin (engl. ”live center”). Kiinteät keskiökärjet (ks. kuva 2.3) ovat vain yksinkertaisia 

muotoon työstettyjä metallikärkiä, jotka nimensä mukaisesti pysyvät liikkumatta kärkipyl-

kän pinolin kiinnikkeessä työkappaleen pyöriessä. Niissä voi olla kovametallinen kärki ku-

lumisen vähentämiseksi. Käytettäessä kiinteää kärkeä työkappaleen tukemiseen tulee kärjen 

ja kappaleen välillä esiintyvä kitka ottaa huomioon: kärki voi vaatia erityistä jäähdytystä 

ja/tai voitelua sekä alhaista karan pyörimisnopeutta. Kiinteää kärkeä voidaan toki käyttää 

myös työkappaleen keskisyyden varmistamiseen pääkaran puolella, jolloin kärki pyörii ka-

ran mukana ja kitkaongelmia ei ilmene. 

 

Kuva 2.3. Kiinteitä keskiökärkiä. [8] 
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Pyörivät keskiökärjet (ks. kuva 2.4) ovat laakeroituja ja täten pyörivät työkappaleen mukana. 

Tämä poistaa kitkan ja sen aiheuttamat ongelmat, mutta samalla monimutkaistaa keskiökär-

jen rakennetta huomattavasti. Pyörivän keskiökärjen kokoonpanossa itse kärkiosa on laake-

roitu kärkipylkän kiinnikkeeseen kiinnitettävään runko-osaan. Erilaiset pyörivät kärjet ovat 

yleisimmin käytetty työkappaleen tukemistapa sorvauksessa. 

 

Liikkuvan keskiökärjen laakeroinnin tyyppi vaihtelee valmistajan ja mallin mukaan, mutta 

yleisimmin valmistajien kuvastoissa esiintyvä laakerointitapa ottaa kärkeen kohdistuvan ak-

siaalisen ja radiaalisen kuormituksen vastaan eri laakereilla. Radiaalinen kuormitus otetaan 

vastaan kuulalaakerilla tai mahdollisesti rulla- tai kartiorullalaakerilla. Aksiaalinen kuormi-

tus taas otetaan vastaan erillisellä painelaakerilla. Lisäksi kärjen jäykkyyden lisäämiseksi on 

kärkipylkän puoleisen pään heilahtelu usein estetty neulalaakerilla. Rakenteessa on siis yh-

teensä kolme vierintälaakeria. Kuvassa 2.4 on eräs esimerkki tällaisesta konstruktiosta. 

 

 

Kuva 2.4. Pyörivän keskiökärjen yleisimmän rakennetyypin poikkileikkaus. [9] 

 

Keskiökärjen kiinnityskohta eli kärjen rungon takaosa on yleensä työstetty morse- eli stan-

dardikartion muotoon, jotta se sopisi sorvin pääkaran tai kärkipylkän pinolin kiinnikkeeseen. 

Luja tuenta keskiökärkeä käyttäen vaatii (tavallisilla kärjillä) työkappaleen päätyyn tehtä-

vän, kärjen kulmaa vastaavan kartiomaisen reiän, johon kärki asetetaan. Näitä keskiöreikiä 

voidaan porata sorvin avulla, käyttäen kärkipylkkään asetettavaa nk. keskiöporaa. 
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Tavallisimmassa keskiökärjessä on kartionmuotoinen kärki, jonka kärkikulma on 60°. Kär-

kiä on kuitenkin saatavilla myös muissa muodoissa. Joissakin pyörivissä keskiökärjissä kär-

kiosa voidaan jopa irrottaa ja vaihtaa uuteen tai erimuotoiseen kärkeen. On myös saatavana 

rakenteeltaan peruskärjestä poikkeavia keskiökärkiä kohteisiin, joihin standardikärki ei 

syystä tai toisesta sovi. Kärkiä on saatavilla lisäominaisuuksilla kuten puristusjousella (mm. 

kompensoi työkappaleen lämpölaajenemista) tai hydraulisella puristusvoimamittarilla va-

rustettuna. Taulukkoon 2.1 on kerätty joitain tässä kuvailluista erityismalleista. 

 

Taulukko 2.1. Keskiökärkiä erityisominaisuuksilla. Kuvat: [3], [9], [10]. 

  

Kuvaus Kuva Käyttöperuste 

Puolikärki 

(kiinteä) 
 

Ahdas paikka; 

lisää tilaa työkalulle 

Kuoppakärki 

(kiinteä) 

 

Ohut työkappale; 

ei voida porata 

keskiöreikää 

Kärki keskiöttömälle 

työkappaleelle 

(pyörivä) 

 

Ohut työkappale; 

ei voida porata 

keskiöreikää 

Putkikärki 

(pyörivä) 

 

Putkimainen 

työkappale; ei voida 

porata keskiöreikää 

Jousikuormitettu kärki 

(pyörivä) 
 

Kompensoi 

työkappaleen 

lämpölaajenemista 

Puristusvoimamittarilla 

varustettu kärki 

(pyörivä) 

 

Mittaa kärkipylkän 

puristusvoimaa 
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2.2 Työstövärähtelyt ja työstön stabiliteetti 

 

Työstövärähtelyt ovat eräs merkittävimmistä lastuavan työstön kapasiteettia rajoittavista te-

kijöistä. Kuten kuvassa 2.5 esitetystä värähtelyilmiön vaurioittamasta tuotteesta voidaan ha-

vaita, työstöjärjestelmän hallitsemattoman värähtelyn eli epästabiilin tilan välttäminen on 

erityisesti viimeistelytyöstössä ehdottoman tärkeää. Epästabiilin työstön mahdollisiin hait-

tavaikutuksiin kuuluvat Quintanan ja Ciuranan [11] mukaan mm.: 

 

 kelvoton tuotteen pinnanlaatu ja mittatarkkuus 

 kova melu 

 suhteettoman suuri lastuamisterän kuluminen 

 terä-, työkalu- ja laitevauriot 

 madaltunut materiaalin poistonopeus ja tuotantoajan piteneminen 

 materiaali- ja energiahukka 

 kelvottoman tuotteen käsittelykustannukset. 

 

 

Kuva 2.5. Epästabiilin työstön aikaansaamaa sorvatun sisäpuolisen kierteen pintaa. [12] 

 

Tässä osiossa käsitellään lyhyesti työstöjärjestelmän dynamiikan ja värähtelymekanismien 

perusteet. Lisäksi luodaan katsaus erilaisiin työstön epästabiliteetin tunnistus- ja välttämis-

menetelmiin sekä erityisesti työn aiheena oleviin ajonaikaisiin menetelmiin. 
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2.2.1 Työstön dynamiikka ja stabiliteetin määritelmä 

 

Järjestelmän jäykkyys voidaan määritellä sen kyvyksi vastustaa deformaatiota kuorman alai-

sena. Edelleen, staattisen kuorman vastustuskykyä voidaan nimittää staattiseksi jäykkyy-

deksi ja dynaamisen kuorman vastustuskykyä dynaamiseksi jäykkyydeksi. Dynaaminen 

jäykkyys määrittää siis järjestelmän värähtelyominaisuudet. Järjestelmän dynaamiseen jäyk-

kyyteen taas osaltaan vaikuttavat sen kaikkien elementtien dynaamiset jäykkyydet. Työstö-

järjestelmän dynamiikka sorvauksessa voidaankin Chengin ja Huon [13] esittämää periaa-

tetta soveltaen esittää kuvan 2.6 mukaisena dynaamisena kaaviona, joka kuvaa ympäristön, 

työstöprosessin ja työstöjärjestelmän dynamiikan vuorovaikutusta. 

 

    Karapylkkä  Pääkara   

         

Ympäristö  Runko  Pidike  Työkalu  Työkappale 

         

    Kärkipylkkä  Keskiökärki   

 

Kuva 2.6. Sorvausjärjestelmän dynamiikkaa kuvaava kaavio. 

 

Kuten seuraavassa osiossa esitetään, työstöprosessista ei koskaan voida täysin eliminoida 

värähtelyjä aiheuttavia herätteitä. Täysin värähtelyistä vapaan lastuamisprosessin aikaansaa-

minen vaatisi siis ääretöntä dynaamista jäykkyyttä, mikä on mahdotonta. Työkalu siis vä-

rähtelee aina jonkin verran työkappaleeseen nähden, mistä johtuen stabiili työstöprosessi ei 

voi tarkoittaa täysin värähtelyistä vapaata prosessia. 

 

Altintasin ja Weckin [14] mukaan stabiliteetin määritelmä työstössä voidaan johtaa värähte-

lyjen vaimenevuudesta eli värähtelyamplitudin muutoksesta ajan suhteen. Järjestelmä on 

kriittisesti stabiilissa tilassa silloin, kun sen värähtelyamplitudi pysyy vakiona. Stabiilissa 

tilassa värähtely vaimenee, kun taas epästabiilissa tilassa sen amplitudi kasvaa kunnes jär-

jestelmä saavuttaa uuden kriittisesti stabiilin tilan järjestelmän parametrien muututtua väräh-

telyjen vaikutuksesta.  
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2.2.2 Työstöprosessin värähtelyjen syntymekanismit 

 

Työstöjärjestelmä tulisi siis ehdottomasti pyrkiä pitämään stabiilissa tilassa työstön aikana. 

Työstöjärjestelmissä kuitenkin esiintyy runsaasti erilaisia värähtelyherätteitä aiheuttavia me-

kanismeja, joista kaikkia ei ole mitenkään mahdollista poistaa. Työstöprosessin aikana jär-

jestelmässä ilmenevät värähtelyt voidaan luokitella niiden energian lähteen perusteella. 

Cheng ja Huo [13] esittävät työstössä esiintyville värähtelyille kolme päälajia: vapaat vä-

rähtelyt, pakkovärähtelyt ja työstövärähtelyt. 

 

Vapaat värähtelyt tapahtuvat järjestelmän ominaistaajuuksilla ja saavat herätteensä erilai-

sista työstöprosessin aikana esiintyvistä virheistä ja häiriöistä. Tästä johtuen ne ovat luon-

teeltaan hyvin satunnaisia. Tällaisia herätteitä voivat aiheuttaa esim. työkalun kulumat ja 

vauriot (työkaluriippuvaiset värähtelyt) sekä työstettävän materiaalin materiaalivirheet ja 

muokkauslujittuminen tai pehmeneminen (työkappaleriippuvaiset värähtelyt.) Tällaisia he-

rätteitä voidaan hillitä oikean työkalun ja oikeiden työstöarvojen valinnalla. Heräte voi joh-

tua työstöjärjestelmään myös ympäristöstä (ympäristöriippuvaiset värähtelyt.) Ympäristön 

herätteiden vaikutusta voidaan vähentää esim. järjestelmän lisävaimennuksella tai eristä-

mällä työstölaitteiston kiinnityskohdat ympäristöstä värähtelyeristimillä. 

 

Pakkovärähtelyjen energia tulee itse lastuamistapahtuman ulkopuolisesta jatkuvasta, jaksol-

lisesta herätteestä. Tällainen heräte syntyy usein jonkin työstölaitteistossa tai sen ympäris-

tössä olevan pyörivän elementin epätasapainosta. Epätasapainosta johtuvan pakkoherätteen 

syntymistä voidaan siis välttää työstölaitteen asianmukaisella huollolla ja työkappaleen kiin-

nityksen mahdollisimman tarkalla keskittämisellä. 

 

Työstövärähtelyt syntyvät itse lastuamistapahtumasta eli työkappaleen ja työkalun interak-

tiosta. Ne ovat lastuamisvoimien vaihtelujen aiheuttamista herätteistä johtuvia värähtelyjä, 

ja tapahtuvat järjestelmän ominaistaajuuksilla. Työstövärähtelyt pääsevät herkästi ruokki-

maan itseään ja kasvavat siksi kerran ilmettyään nopeasti vaarallisen suuriksi. Ne ovat tämän 

tuhoisan luonteensa vuoksi kaikista lastuavissa työstöprosesseissa esiintyvistä värähtelyistä 

vähiten toivottuja ja samalla vähiten hallittavissa. Näistä syistä johtuen suuri osa alan tutki-

muksesta keskittyy näiden värähtelymekanismien hillitsemiseen. 
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Työstövärähtelyt voidaan jakaa edelleen primäärisiin ja sekundäärisiin työstövärähtelyihin. 

Primääriset työstövärähtelyt saavat alkunsa lastuamistapahtumassa vaikuttavista voimista. 

Niihin kuuluvat esim. työkalun ja työkappaleen välisestä kitkasta aiheutuvat kitkavärähtelyt 

ja nk. muotokytkentävärähtelyt joissa kaksi värähtelysuuntaa ovat kytkeytyneet toisiinsa. 

Näitä mekanismeja voidaan hillitä oikeiden työkalun kulmien ja työstöarvojen valinnalla. 

 

Sekundääriset työstövärähtelyt, jotka tunnetaan myös regeneratiivisina värähtelyinä, ilme-

nevät silloin, kun lastuttaessa työstetään jo kertaalleen työstettyä pintaa. Muut prosessissa 

esiintyvät herätteet aiheuttavat työkalun värähtelyä työkappaleen pintaan nähden, mikä saa 

kappaleeseen työstön edetessä aikaan aaltomaisen pinnanmuodon. Kun tätä aaltomaista pin-

taa työstetään uudestaan, saa pinnan aaltomuodon ja värähtelevän työkalun aaltomaisen ra-

dan vaihe-ero aikaan lastunpaksuuden vaihtelua ja tästä johtuvaa lastuamisvoiman vaihtelua. 

Voiman vaihtelu taas edelleen kasvattaa värähtelyamplitudia. Regeneratiiviset värähtelyt 

siis ”ruokkivat itseään” ja voivat kasvaa nopeasti hallitsemattoman suuriksi. Kuva 2.7 ha-

vainnollistaa värähtelymekanismia. Regeneratiivisia työstövärähtelyitä pidetään yleisesti 

stabiliteetin kannalta koko työstöprosessin merkittävimpänä värähtelymekanismina, ja siksi 

regeneraatioilmiön hillitsemistä on tutkittu runsaasti. 

 

 

 

Kuva 2.7. Regeneratiivinen värähtelymekanismi. Mukaillen: [15] 

 

Lastuamisnopeus määrää työkalun radan aaltomuodon, joten sillä on suuri vaikutus re-

generaatioilmiöön. Lastun poikkileikkausmitat taas määrittävät leikkausvoimien suuruuden, 

mikä sekin vaikuttaa suoraan ilmiöön. Näin ollen työstöarvojen valinnalla on myös regenera-

tiivisten värähtelyjen ilmenemisen kannalta ratkaiseva merkitys. [13]  

Työkalu 

Työkappale 

m 

k 

c 

v 

θ 

X(t) 

X(t-T) 
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2.2.3 Epästabiliteetin estäminen 

 

Kuten työn johdannossa mainittiin, lastuavan työstön värähtelymekanismeja on tutkittu jo 

pitkään ja niiden välttämiseen on kehitetty monia erilaisia menetelmiä. Menetelmät voidaan 

lähestymistapansa mukaan karkeasti jakaa kuvan 2.8 osoittamiin, Quintanan ja Ciuranan jul-

kaisussaan [11] esittämiin tutkimuslinjoihin. 

 

Kuva 2.8. Työstövärähtelyihin keskittyvän tutkimuksen päälinjat. Mukaillen: [11] 

 

Tutkimuslinjoista ensimmäiseen kuuluvat eli stabiileja alueita hyödyntävät menetelmät pyr-

kivät stabiilien työstöarvojen valintaan. Nimi viittaa työstöarvojen valintaa ohjaavan stabi-

liteettikuvaajan (ks. kuva 2.9) stabiileihin alueisiin. Prosessin ulkopuoliset menetelmät pyr-

kivät stabiliteettiin rakentamalla järjestelmälle tällaisen stabiliteettikartan matemaattisen 

mallintamisen tai kokeellisten menetelmien avulla. Prosessinaikaiset menetelmät taas seu-

raavat työstön tilaa ajon aikana ja muuttavat työstöarvoja epästabiliteetin ilmetessä. 

 

Päätutkimuslinjoista toiseen eli järjestelmän käyttäytymisen muuttamiseen kuuluvat mene-

telmät pyrkivät minimoimaan värähtelyjä järjestelmän dynamiikkaa muokkaamalla. Passii-

visissa menetelmissä tämä toteutetaan työstöjärjestelmään lisättävillä passiivisilla elemen-

teillä, kuten esim. värähtelyvaimentimilla. Aktiivisissa menetelmissä taas järjestelmän käyt-

täytymistä muokataan työstön aikana aktiivisilla toimilaitteilla, jotka voivat olla esim. piet-

sosähköisiä värähtelijöitä. 

Työstöprosessin 
stabiiliuden 

varmistaminen

Stabiilien alueiden 
hyödyntäminen

Prosessin 
ulkopuoliset 
menetelmät

Prosessinaikaiset 
menetelmät

Järjestelmän 
käyttäytymisen 
muuttaminen

Passiiviset 
menetelmät

Aktiiviset  
menetelmät
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Kuva 2.9. Stabiliteettikuvaaja (engl. stability lobe diagram). Mukaillen: [7], [11] 

 

Työn johdannossa esitettiin hiukan erilainen jaottelu ”on-line”- ja ”off-line”-menetelmiin. 

Ajonaikaisiin ”on-line”-menetelmiin voidaan lukea prosessinaikaiset stabiileja alueita hyö-

dyntävät menetelmät sekä aktiiviset järjestelmän käyttäytymistä muuttavat menetelmät. 

Nämä menetelmät siis perustuvat työstön epästabiliteetin automaattiseen tunnistamiseen an-

tureiden avulla työstön aikana ja työstöarvojen tai järjestelmän dynamiikan muokkaamiseen 

niiden eliminoimiseksi. Ajonaikaisten menetelmien suurin etu luonteeltaan ennakoiviin pro-

sessin ulkopuolisiin menetelmiin verrattuna on se, että ne eivät vaadi järjestelmän stabili-

teettikuvaajan tuntemusta. Tämä mahdollistaa työstön aloittamisen suoraan ilman aikaa ja 

resursseja kuluttavaa järjestelmän dynamiikan analysointia. Nämä menetelmät ovat kuiten-

kin pohjimmiltaan reaktiivisia: koska ne eivät ennakoi työstön epästabiliteetin syntymistä, 

ne voivat tehdä korjaavia toimenpiteitä vasta värähtelyn ilmettyä. Tämän seikan merkittä-

vyys riippuu järjestelmän reagointinopeudesta. 

 

Ajonaikaiset menetelmät vaativat järjestelmältä kuitenkin aina vähintään epästabiliteetin 

tunnistamiseen riittävän anturoinnin (ks. edellinen luku.) Ne eivät kuitenkaan aina välttä-

mättä vaadi erityisiä toimilaitteita: työstövärähtelyjen syntymekanismeja pystytään häiritse-

mään myös sorvin vakio-osien avulla, esimerkiksi sorvin karan pyörimisnopeutta jaksolli-

sesti ”huojuttamalla”.  
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2.3 Aikaisempi tutkimus 

 

Tässä osiossa käsitellään lyhyesti työn pohjana toiminutta Lappeenrannan teknillisessä yli-

opistossa tehtyä tutkimustyötä. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus muuhun työn aiheeseen liitty-

vään akateemiseen tutkimukseen. 

 

 

2.3.1 Tutkimus Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

 

Kuten johdannossa mainittiin, tämän tutkimuksen pohjana on Pablo A. Godoyn syksyllä 

2014 Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osastolle tekemä selvitys [16] sor-

vin kärkipylkän puristusvoiman vaikutuksesta työkappaleen dynamiikkaan. Siinä tutkittiin 

lieriömäisen akselin taajuusvastetta sekä värähtelyn ominaistaajuuksia ja -muotoja FE-me-

netelmällä sekä kokeellisesti. Selvityksen tuloksia ei ole tätä ennen julkaistu. 

 

Kuten selvityksen koesarjojen tuloksia esittävistä kuvista 2.10 ja 2.11 voidaan nähdä, puris-

tusvoiman muutoksella saavutettiin huomattava vaikutus työkappaleen taajuusvastefunkti-

oon vain välillä 0 kN – 2,7 kN. Taajuusvasteeseen vaikutti siis merkittävästi vain se, oliko 

puristusvoimaa ollenkaan. Voiman suuruudella ei huomattu olevan merkittävää vaikutusta. 

 

 

Kuva 2.10. Akselin taajuusvastefunktio eri puristusvoiman arvoilla manuaalisorvissa. [16] 
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Kuva 2.11. Akselin taajuusvastefunktio eri puristusvoiman arvoilla CNC-sorvissa. [16] 

 

Selvityksen tulokset eivät siis olleet järin rohkaisevia. Tuloksista kuitenkin havaittiin, että 

keskiökärjen laakeroinnin radiaalisella jäykkyydellä voisi olla suuri vaikutus värähtelyomi-

naisuuksiin. Lisäksi, useimpien keskiökärkien rakenteessa radiaalinen ja aksiaalinen kuor-

mitus otetaan vastaan eri laakereilla (ks. luku 2.1.3). Täten, vaikka puristuslaakeri jäykistyisi 

puristusvoiman vaikutuksen alaisena, vaikuttaa jäykistyminen vain aksiaaliseen suuntaan. 

Jos laakerointia muuttamalla puristusvoima saataisiin jäykistämään kärkeä myös radiaali-

sesti, voiman suuruus voisi ehkä vaikuttamaa merkittävämmin työkappaleen dynamiikkaan. 

 

Yliopistossa on asiaan liittyen tehty myös viime vuosina kehitystyötä koskien viimeiste-

lysorvauksen analysointi- ja säätöjärjestelmää. Järjestelmää kutsutaan nimellä FeedChip2, 

ja siihen kuuluu osana myös värinäneliminointimoduuli. Tämän moduulin on tarkoitus tun-

nistaa värähtelyt anturien avulla ja eliminoida ne karan pyörimisnopeutta muuttamalla.  Jos 

puristusvoiman vaihtelulla saavutetaan haluttu vaikutus, sen hyödyntäminen on mahdollista 

tulevaisuudessa yhdistää osaksi tätä olemassa olevaa järjestelmää. Värinäneliminointimo-

duulin toiminta on kokeellisesti testattu: käytettäessä yliopiston manuaalisorvia ja antureina 

mikrofonia sekä teräkelkkaan kiinnitettyjä kiihtyvyysantureita onnistuttiin tunnistamaan vä-

rähtelyn ilmeneminen. Myös automaattinen säätöjärjestelmä osoittautui näissä kokeissa toi-

mivaksi ja onnistui poistamaan värähtelyn pyörimisnopeutta säätämällä.  
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2.3.2 Muu akateeminen tutkimus 

 

Kuten työn johdannossa mainittiin, työstövärähtelyjä yleisesti ottaen on niiden aiheuttamien 

huomattavien haittojen vuoksi tutkittu paljon. Englanninkielisellä hakusanalla ”chatter” pel-

kästään Elsevier-kustantamon Scopus-tietokannasta löytyi insinööritieteiden alalta yhteensä 

n. 3000 julkaisua. Lisäksi, kuten tietokannan julkaisujen määrää vuosittain erittelevästä ku-

vasta 2.12 voidaan havaita, viimeisen kymmenen vuoden aikana alan julkaisujen määrä on 

ollut huomattavassa kasvussa. 

 

 

Kuva 2.12.  Scopus-tietokannan hakutulokset insinööritieteiden alalta hakusanalle 

”chatter”, eriteltynä vuosittain aikavälille 1964 - 2014. Haku suoritettu 29.4.2015. 

 

 

Alan tutkimuksen tilan selventämiseksi on lähivuosina julkaistu useita tilannekatsauksia. 

Kirjoitushetkellä uusimpiin katsauksiin kuuluivat Quintanan ja Ciuranan laaja-alainen, ko-

neistusprosessien värähtelyjen tutkimusta yleisesti käsittelevä julkaisu [11] sekä Siddhpuran 

ja Pauroballyn sorvauksen värähtelyjen tutkimukseen keskittyvä julkaisu [15]. Näiden vuo-

sina 2011 ja 2012 julkaistujen katsausten jälkeen aiheesta on kuitenkin ehditty julkaista jo 

satoja artikkeleita, kuten kuvasta 2.12 voidaan havaita. Alan tutkimus siis etenee nopeasti. 
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Tutkimuksen pääkohdetta eli työstön värähtelyjen ja keskiökärjen rakenteen suhdetta käsit-

televää tutkimusta on kuitenkin vaikea löytää. Yleensä ottaen keskiökärjen rakennetta on 

ilmeisesti tutkittu hyvin vähän. Miksi? Tähän on kerätty muutamia mahdollisia syitä, jotka 

ovat voineet vaikuttaa asiantilaan. 

 

 Regeneraatioilmiötä (ks. luku 2.2.2) pidetään työstön värähtelyjen dominoivana me-

kanismina. Suurin vaikutus regeneraatioilmiöön on työstöarvojen valinnalla sekä 

työkalun dynamiikalla. Suurin osa alan tutkimuksesta vaikuttaa siksi keskittyvän näi-

hin seikkoihin. 

 On voitu katsoa, että työkappaletta tukevien osien sisäisellä rakenteella ei ole niin 

suurta vaikutusta työstön dynamiikkaan, että asiaa kannattaisi erityisesti tutkia. Tätä 

tukevat joidenkin tutkimusten matemaattisissa malleissa esiintyvät raskaat yksinker-

taistukset. 

 Keskiökärjen rakenteen voidaan katsoa olevan kärkiä valmistavien yritysten ratkais-

tavissa, mistä johtuen yliopistot eivät ole ryhtyneet tutkimaan sitä ilman erityistä yh-

teistyötä yritysten kanssa. Kärkien valmistajilla voi olla omaa sisäistä tutkimustietoa, 

jota ei ole julkaistu yleiseen käyttöön. 

 

Monien tutkimusten tekijät ovat katsoneet, että työstön stabiliteettia ennakoivissa matemaat-

tisissa malleissa saavutetaan riittävä tarkkuus, vaikka työkappaleen kiinnitystä yksinkertais-

tettaisi runsaastikin. Esimerkiksi Cheng ja Tsao [17] yksinkertaistavat pääkaran puoleisen 

kiinnityksen täysin jäykäksi ja keskiökärjen päädyn reunaehdon nivelelliseksi, huolimatta 

siitä että tutkimuksessa otetaan huomioon jopa työkappaleen taipuma. Tämä voi ehkä kertoa 

siitä, että tutkijat mieltävät keskiökärjen rakenteen tarkemman mallintamisen hyödyttö-

mäksi. Onko kärjen rakenteella siis merkittävää vaikutusta työstön dynamiikkaan? 

 

Näiden huomioiden pohjalta tämän tutkimuksen tulosten hyödyllisyyttä ei pystytty etukä-

teen arvioimaan. Oli hyvinkin mahdollista, että keskiökärjen rakennetta kehittämällä ei pys-

tyttäisi saavuttamaan niin suurta vaikutusta työstön dynamiikkaan, että osan rakennetta kan-

nattaisi monimutkaistaa. Oli myös toisaalta mahdollista, että kyseessä oli uusi tutkimus-

kohde ja näin ollen tutkimuksen tulokset voisivat olla hyvinkin hyödyllisiä. 
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2.4  Ominaistaajuuksien laskenta: palkkiteoria 

 

Ehkä yksinkertaisin tapa palkkimaisen rakenteen värähtelyn ominaistaajuuksien käsin rat-

kaisemiseksi on käyttää klassista palkkiteoriaa eli Eulerin-Bernoullin palkkiteoriaa. Palkki-

teorian soveltamisalue on kuitenkin varsin rajattu, varsinkin jos saatujen tulosten halutaan 

olevan tarkkoja. Tämän tutkimuksen kohteeseen sen voidaan kuitenkin katsoa (varauksin) 

soveltuvan, sillä sorvattava työkappale voidaan yksinkertaistaa kaksitukiseksi palkkiraken-

teeksi, jos sen geometria on tarpeeksi yksinkertainen. 

 

Tässä osiossa tarkastellaan kuvan 2.13 mukaisen poikkileikkaukseltaan yhdenmukaisen dy-

naamisesti kuormitetun palkin ominaistaajuuksia ja -muotoja Wahabin teoksen [18] mukai-

sesti. 

 

Kuva 2.13. Dynaamisesti kuormitettu palkki a) ja sen infinitesimaalinen elementti b). [12] 

 

Palkin infinitesimaalisen elementin (ks. kuva 2.13b) liike- ja momenttiyhtälöistä voidaan 

johtaa palkkiteorian avulla palkin värähtelylle yhtälö: 

 

𝐸𝐼
𝜕4𝑢𝑦

𝜕𝑥4 + 𝜌𝐴
𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑡2 = 𝐹     (2.1) 

 

jossa E on materiaalin kimmokerroin, ρ materiaalin jäykkyys, I palkin taivutusjäyhyys ja A 

poikkileikkauksen pinta-ala. uy on siirtymä pystyakselin suunnassa. Vapaassa värähtelyssä 

ulkoinen voima F = 0, joten yhtälö sievenee muotoon: 

 

𝐸𝐼
𝜕4𝑢𝑦

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝐴

𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑡2
= 𝑐2 𝜕4𝑢𝑦

𝜕𝑥4
+

𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑡2
= 0   (2.2) 

a) b) 
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jossa vakion c arvo saadaan yhtälöstä 𝑐 = √
𝐸𝐼

𝜌𝐴
 

Yhtälö (2.2) voidaan ratkaista muuttujien erottelumenetelmällä. Saattamalla uy muotoon: 

 

𝑢𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑈(𝑥)𝑇(𝑡)    (2.3) 

 

ja sijoittamalla tämä yhtälöön (2.2) sekä jakamalla yhtälö kahteen osaan, saadaan yhtälöt: 

 

𝜕4𝑈

𝜕𝑥4 − 𝛽𝑛
4𝑈 = 0    (2.4) 

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
− 𝜔𝑛

2𝑇 = 0    (2.5) 

 

joissa βn noudattaa yhtälöä: 

 

𝛽𝑛
4 =

𝜔𝑛
2

𝑐2      (2.6) 

 

jossa taas ωn on palkin värähtelyn ominaistaajuus. Sen yhtälö voidaan ilmoittaa muodossa: 

 

𝜔𝑛 = (𝛽𝑛𝐿)2 𝑐

𝐿2    (2.7) 

 

Yhtälön (2.4) ratkaisu on muotoa: 

 

𝑈(𝑥) = 𝐶1 cos 𝛽𝑛𝑥 + 𝐶2 sin 𝛽𝑛𝑥 + 𝐶3 cosh 𝛽𝑛𝑥 + 𝐶4 sinh 𝛽𝑛𝑥 (2.8) 

 

jossa C1, C2, C3 ja C4 ovat vakioita. Funktiota U(x) kutsutaan karakteristiseksi funktioksi, ja 

siitä voidaan ratkaista palkin värähtelyn ominaismuodot. Jokaista ominaistaajuutta kohti on 

olemassa ääretön määrä ominaismuotoja. 

 

Vakiot C1, C2, C3, C4 ja βn voidaan ratkaista, kun tiedetään palkin reunaehdot. Ne kuvaavat 

palkin kiinnityksiä ympäristöön ja tarkoittavat matemaattisesti jonkin suureen (esim. taipu-

man, taivutusmomentin tai kiertymän) sitomista johonkin arvoon. Ilman reunaehtoja palkki 

on siis irrallinen ympäristöstään. Wahab [18] ja Rao [19] esittävät mm. seuraavat mahdolli-

suudet palkin päädyn reunaehdoksi: 
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1) Kiinteästi tuettu pää: ei taipumaa tai kiertymää. 

 𝑢𝑦 = 0 → 𝑈 = 0 

 
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑥
= 0 →

𝜕𝑈

𝜕𝑥
= 0 

 

2) Nivelellisesti tuettu pää: ei taipumaa tai taivutusmomenttia. 

 𝑢𝑦 = 0 → 𝑈 = 0 

 𝑀 = 𝐸𝐼
𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑥2 = 0 →
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2 = 0 

 

3) Vapaa pää: ei taivutusmomenttia tai leikkausvoimaa.  

 𝑀 = 𝐸𝐼
𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑥2 = 0 →
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2 = 0 

 𝑉 =
𝜕𝑀

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝐸𝐼

𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑥2 ) = 0 →
𝜕3𝑈

𝜕𝑥3 = 0 

 

4) Nivelellinen pää kiertojousella: ei taipumaa, taivutusmomentissa jousen momentti. 

𝑢𝑦 = 0 → 𝑈 = 0  

𝑀 = 𝐸𝐼
𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑥2 = ±𝑘𝑡𝜑 = ±𝑘𝑡arctan
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑥
  

 

5) Jousella tuettu pää: ei taivutusmomenttia, leikkausvoimassa jousivoima. 

𝑀 = 𝐸𝐼
𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑥2 = 0 →
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2 = 0  

𝑉 =
𝜕𝑀

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝐸𝐼

𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑥2 ) = ±𝑘𝑦𝑢𝑦  

 

Taulukossa 2.2 on esitetty muutamalle palkin reunaehtojen konfiguraatiolle tulon βn L arvot 

neljälle ensimmäiselle ominaistaajuudelle sekä karakteristinen funktio. Nämä konfiguraa-

tiot, joissa kaikissa palkin vasen pääty on kiinteästi tuettu, on valittu esimerkeiksi tutkimuk-

sen aiheen vuoksi: sorvattavan kappaleen pääkaran puoleinen kiinnitys voidaan mieltää niin 

jäykäksi, että se voidaan yksinkertaistetuissa malleissa esittää kiinteästi tuettuna. 
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Taulukko 2.2. Palkin värähtelyt: tulo βn L neljälle ensimmäiselle ominaistaajuudelle sekä 

karakteristinen funktio eri reunaehdoille. [18] 

Reunaehdot Arvot: βn L Karakteristinen funktio 

Kiinteä 

– 

Kiinteä 

β1 L = 4,73 

β2 L = 7,853 

β3 L = 10,995 

β4 L = 14,137 

𝑈𝑛 = 𝐶𝑛 [sinh 𝛽𝑛𝑥 − sin 𝛽𝑛𝑥

+
sinh 𝛽𝑛𝑥 − sin 𝛽𝑛𝑥

cos 𝛽𝑛𝑥 − cosh 𝛽𝑛𝑥
(cosh 𝛽𝑛𝑥 − cos 𝛽𝑛𝑥)] 

Kiinteä 

– 

Nivel 

β1 L = 3,926 

β2 L = 7,068 

β3 L = 10,21 

β4 L = 13,351 

𝑈𝑛 = 𝐶𝑛 [sin 𝛽𝑛𝑥 − sinh 𝛽𝑛𝑥

+
sin 𝛽𝑛𝑥 − sinh 𝛽𝑛𝑥

cos 𝛽𝑛𝑥 − cosh 𝛽𝑛𝑥
(cosh 𝛽𝑛𝑥 − cos 𝛽𝑛𝑥)] 

Kiinteä 

– 

Vapaa 

β1 L = 1,875 

β2 L = 4,694 

β3 L = 7,854 

β4 L = 10,995 

𝑈𝑛 = 𝐶𝑛 [sin 𝛽𝑛𝑥 − sinh 𝛽𝑛𝑥

−
sin 𝛽𝑛𝑥 + sinh 𝛽𝑛𝑥

cos 𝛽𝑛𝑥 + cosh 𝛽𝑛𝑥
(cos 𝛽𝑛𝑥 − cosh 𝛽𝑛𝑥)] 

Vapaa  

– 

Vapaa 

β1 L = 0 

β2 L = 4,73 

β3 L = 7,853 

β4 L = 10,995 

𝑈𝑛 = 𝐶𝑛 [sin 𝛽𝑛𝑥 + sinh 𝛽𝑛𝑥

+
sin 𝛽𝑛𝑥 − sinh 𝛽𝑛𝑥

cosh 𝛽𝑛𝑥 − cos 𝛽𝑛𝑥
(cos 𝛽𝑛𝑥 + cosh 𝛽𝑛𝑥)] 

Nivel 

– 

Nivel 

β1 L = π 

β2 L = 2π 

β3 L = 3π 

β4 L = 4π 

𝑈𝑛 = 𝐶𝑛 sin 𝛽𝑛𝑥 
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3 KESKIÖKÄRJEN PROTOTYYPIN SUUNNITTELU 

 

 

Koska kirjallisuustutkimuksen aikana ei onnistuttu löytämään kaupallista keskiökärkeä, 

jonka rakenne soveltuisi hyvin radiaalijäykistymisen vaikutuksen testaamiseen, jäi ainoaksi 

vaihtoehdoksi koejärjestelyjen kannalta valmistaa soveltuva keskiökärki itse. Päätettiin siis 

suorittaa suunnitteluprosessi menetelmän testaamiseen soveltuvan keskiökärjen prototyypin 

kehittämiseksi. 

 

Pohjana suunnittelussa käytettiin Ullmanin kirjassaan [20] käsittelemää, usein käytettyä 

suunnitteluprosessin mallia. Mallin mukaan suunnittelu etenee pääpiirteittäin seuraavasti: 

 

1. Ongelman määrittely. 

2. Konseptien kehittäminen. 

3. Konseptien arviointi ja valinta. 

4. Tuotteen kehittäminen. 

5. Tuotteen arviointi (toiminta, valmistettavuus, kustannukset). 

 

Tässä tutkimuksessa osa ongelmaa ja ensimmäinen tutkimuskysymys oli menetelmän toi-

minnan verifiointi: tutkimuksen alussa ei ollut varmuutta jäykistymisen hyödyntämisen 

mahdollisuuksista. Toiminta päätettiin siis ensin todentaa laskelmilla, jotta saataisiin jonkin-

lainen varmuus jatkotyön hyödyllisyydestä. 

 

Koska kärjen laakerointi on tutkimuksen pääkohde, konseptivaiheessa keskityttiin sopivan 

laakerikombinaation valintaan. Konseptien kehittäminen sekä arviointi ja valinta esitetään 

yhdessä alustavan laskennan kanssa luvussa 3.1. Tämän jälkeen siirryttiin itse tuotteen (pro-

totyypin) kehittämiseen, joka esitetään luvussa 3.2. Lopuksi luvussa 3.3 arvioidaan suunni-

teltua prototyyppiä. 
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3.1 Alustavat konseptit ja laskelmat 

 

Jonkinlaisen suuntaa-antavan arvion saamiseksi radiaalisen jäykistymisen mahdollisuuk-

sista voitiin käyttää esim. luvussa 2.4 esitettyjä analyyttisiä kaavoja palkkimaisen rakenteen 

ominaistaajuuksien laskemiseksi. Esimerkkituloksia esitetään taulukossa 3.1. 

 

Taulukko 3.1. Palkkiteoria: Kiinteästi toisesta päästään tuetun teräksisen lieriöakselin 

(L = 1 m, D = 0,2 m) ominaistaajuuksien suhde toisen pään tuennan kiertojäykkyyteen. 

Tuenta Taajuudet Kuvaaja 

Kiinteä 

– 

Kiinteä 

f1 = 920,8 Hz 

f2 = 2538 Hz 

f3 = 4976 Hz 

f4 = 8226 Hz 

 

Kiinteä 

– 

Nivel + 

k-jousi 

( jäykkyys 

kasvaa ↑ ) 

Kiinteä 

– 

Nivel 

f1 = 634,4 Hz 

f2 = 2056 Hz 

f3 = 4291 Hz 

f4 = 7337 Hz 

 

 

Kuten taulukosta voidaan havaita, kappaleen yhdenkin pään tuennan muutoksella on todella 

huomattava vaikutus sen ominaistaajuuksiin. Tutkimuksen pohjaksi vaadittiin kuitenkin pe-

ruskaavojen soveltamista tarkempia laskentatuloksia keskiökärjen laakeroinnista. Vaadittiin 

alustavaa laskentaa, joka päätettiin osin päällekkäisten tavoitteiden vuoksi yhdistää suunnit-

teluprosessin konseptivaiheen kanssa. Tavoitteina siis oli: 

1. vahvistaa, että puristus voi aiheuttaa laakereissa merkittävää radiaalista jäykistymistä  

2. vahvistaa, että jäykistyminen voi vaikuttaa merkittävästi kappaleen dynamiikkaan 

3. luoda konsepteja kärjen laakeroinnin jatkokehitystä varten 

4. selvittää alustavasti eri konseptien kehitysmahdollisuuksia. 
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3.1.1 Laakerointikonseptit 

 

Alustavaa suunnittelua varten laadittiin useita konsepteja keskiökärjen laakeroinnin konfi-

guraatiolle. Näiden konfiguraatioiden jäykkyyttä ja muita ominaisuuksia mallintamalla ja 

vertailemalla pyrittiin verifioimaan menetelmän toiminta sekä saamaan pohjatietoa suunnit-

telun jatkamiseksi ja oikeanlaisen laakeroinnin valitsemiseksi. 

 

Kuten aiemmin mainittiin, tutkimuksen tavoitteena oli mahdollistaa keskiökärjen sivuttais-

suuntaisen jäykkyyden muuttaminen puristusvoiman säädön avulla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tulisi käyttää laakereita, jotka kantavat sekä radiaalisia että aksiaalisia kuormia ja jäy-

kistyvät radiaalisesti aksiaalisen voiman kasvaessa. Päätettiin hankkia alustavia laskentatu-

loksia kaikista yleisimmistä merkittävässä määrin yhdistettyä radiaalista ja aksiaalista kuor-

maa kantavista vierintälaakerityypeistä: viistokuulalaakereista, karalaakereista, kartiorulla-

laakereista ja pallomaisista rullalaakereista. Myös mm. tavallisissa radiaalisissa kuula- ja 

rullalaakereissa esiintyy jäykistymistä jossain määrin, mutta niitä ei ole suunniteltu kanta-

maan sellaista merkittävää aksiaalista kuormaa, jota kärkipylkän puristusvoima aiheuttaa. 

 

Taulukossa 3.2 esitellään kaikki alustavassa laskennassa tutkitut laakerointikonseptit. Näi-

den konseptien perustana on monissa olemassa olevissa tuotteissa (esimerkiksi valmistajien 

Röhm ja Royal keskiökärjet) käytetty kärjen rakenne, jossa kärjen ohutta takapäätä tukee 

neulalaakeri. Koska valmistajien kuvastoista ei selviä kärjen sisäisiä mittoja, tässä alusta-

vassa laskennassa mitat eivät perustu mihinkään olemassa olevaan kärkeen vaan ne on va-

littu intuitiivisesti. Kärjen etupään halkaisijaksi valittiin 40 mm ja etulaakerien kiinnityskoh-

dan halkaisijaksi 30 mm. 

 

Konsepteissa 5 ja 6 esiintyvä pitkittäissuuntainen jousi (mahd. oikeassa rakenteessa esim. 

levyjousi) oli tarkoitettu yhdeksi tavaksi ”keventää” etummaisen laakeriin kohdistuvaa ak-

siaalista kuormaa ja jakaa sitä etulaakerin ja esim. jousen toiseen päähän asennettavan pai-

nelaakerin kesken. Myös tällaisen rakenteen toimivuus jatkokehityksen pohjana haluttiin 

testata laskennan avulla. 
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Taulukko 3.2. Laakerointikonseptit (kuvat: Schaeffler BEARINX) 

Nro Kuvaus Kuva 

(0) 

Vertailurakenne: 

kuulalaakeri (radiaalikuorma) ja 

painekuulalaakeri (aksiaalikuorma) 

 

1 
Viistokuulalaakeri 

(radiaali- + aksiaalikuorma) 

 

2 
Viistokuulalaakerit parina 

(radiaali- + aksiaalikuorma) 

 

3 
Kartiorullalaakeri 

(radiaali- + aksiaalikuorma) 

 

4 
Pallomainen rullalaakeri 

(radiaali- ja aksiaalikuorma) 

 

5 

Viistokuulalaakeri (radiaali- ja 

aksiaalikuorma) ja jousi (osa 

aksiaalikuormasta) 

 

6 

Kartiorullalaakeri (radiaali- ja 

aksiaalikuorma) ja jousi (osa 

aksiaalikuormasta) 
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3.1.2 Mallinnus 

 

Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi päätettiin laakerikonfiguraatioiden vertailuun käyttää 

tietokonemallinnusta. Mallien yksinkertaistamiseksi laskenta jaettiin kahteen osaan: laake-

rikonfiguraatioiden jäykkyyden laskentaan ja keskiökärki-työkappale-kokoonpanon moodi-

analyysiin. Ensin selvitettiin siis erikseen puristusvoiman vaikutus jäykkyyteen ja jäykkyy-

den vaikutus työkappaleen dynamiikkaan, jonka jälkeen tulokset yhdistettiin ja saatiin sel-

ville yhteisvaikutus: puristusvoiman vaikutus dynamiikkaan. 

 

Laakerikonfiguraatioiden mallinnuksessa käytettiin laakerivalmistajan Schaeffler BEA-

RINX online-laskentaohjelmaa. Puristusvoima mallinnettiin kärjen päässä vaikuttavaksi ak-

siaalissuuntaiseksi pistevoimaksi, ja sen vaihteluväliksi valittiin Godoyn selvityksen [16] 

perusteella 1 kN ≤ Fa ≤ 5 kN. Radiaalisena kuormana malleissa oli vain kärjen paino. Käy-

tetyt laakerit valittiin Schaefflerin tuotekatalogista [21] niin, että ne sopivat sisähalkaisijal-

taan alustavaan kärjen geometriaan (d = 30 mm) ja olivat ulkohalkaisijaltaan jotakuinkin 

keskenään vastaavia (D ≈ 62 mm). Laskennasta saadut tulokset laakeroinnin sivuttaissuun-

taiselle jäykkyydelle eri puristusvoimilla esitetään taulukossa 3.3. 

 

Laakeroinnin jäykkyyden vaikutus työkappaleen dynamiikkaan selvitettiin tutkimalla kap-

paleen käyttäytymistä FE-menetelmän avulla. Työkappaleen ja kärjen geometria mallinnet-

tiin SOLIDWORKS-ohjelmistolla, jonka jälkeen kokoonpanon ominaisarvot ja -muodot tut-

kittiin käyttäen ANSYS-ohjelmistoa. Tulosten vertailukelpoisuuden parantamiseksi työkap-

paleen geometria mallinnettiin käyttäen samaa kappaletta ja samoja mittoja, joita Godoy 

käytti tutkimuksessaan: Kyseessä on teräksestä valmistettu lieriöakseli, jolla on kaksi pak-

suusaluetta: pitempi paksu alue (L = 597 mm, D = 46,7 mm) ja lyhempi ohut alue (L = 91 

mm, D = 41 mm), josta akseli kiinnitettiin sorvin karan kiinnikkeisiin. 

 

FE-mallissa (ks. kuva 3.1) akselin karanpuoleisen pään tuenta mallinnettiin kiinteäksi. Kärki 

tuettiin joustavasti kahdesta kohdasta, joista etumainen (kuvassa A) kuvasi tutkittavaa laa-

kerikonfiguraatiota. Tämän tuennan jäykkyyttä siis vaihdeltiin vaikutuksen selvittämiseksi. 

Taempi tuenta (B) kuvasi kärjen takaosan neulalaakeria ja sen jäykkyys pidettiin vakiona. 

Kärjen ja akselin välinen kontakti mallinnettiin täysin jäykäksi, koska ANSYSin modaalinen 

analyysi ei hyväksy epälineaarisia kontakteja.  
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Taulukko 3.3. Lateraaliset jäykkyydet eri puristusvoiman arvoilla. (BEARINX) 

Nro Kuvaus 
Laakerien 

tuotekoodit 

Laakerikonfiguraation jäykkyys [ N / mm ] 

1 kN 2 kN 3 kN 4 kN 5 kN 

(0) Vertailu 6206 + 553306 19669 19704 19742 19784 19826 

1a Viistokuula 7206-B-JP 123587 154090 174795 190862 204134 

1b Karalaakeri B7206-E-T-P4S 186338 228888 256859 278022 295140 

2 Viistokuula 2 7206-B-JP (x2) 197793 247406 281515 308218 330436 

3 Kartiorulla 33206 1338753 1605927 1779779 1882997 1931673 

4 Pallom. rulla 22206-E1 655881 828027 869721 899236 921157 

 

 

 

Kuva 3.1. Kärjen ja akselin kokoonpanon ja FE-malli (ANSYS). 

Etulaakerin kiinnityskohta (A) on merkitty punaisella, takalaakerin (B) vihreällä. 

Akselin oikeanpuoleinen eli karanpuoleinen pää on oletettu jäykästi tuetuksi. 

 

 

Laskennan tulokset eli mallin viisi ensimmäistä ominaistaajuutta kärjen laakeroinnin funk-

tiona esitetään kuvan 3.2 kuvaajissa. Kuvaajiin on merkitty myös laakerikonfiguraatioiden 

jäykkyyden vaihteluvälit. Koska BEARINX-ohjelmasta saatujen tuloksien mukaan kärjen 

aksiaaliset siirtymät ovat korkeimmallakin testatulla puristusvoimalla todella pieniä, jousilla 

varustettujen mallien tulokset eivät poikenneet merkittävästi vastaavien jousettomien mal-

lien tuloksista. Jousilla ei siis saavutettu mitään merkittävää tulosta, minkä vuoksi nämä 

konseptit on jätetty tuloksia esitettäessä huomiotta. 

 

Lopuksi koetettiin muuttaa työkappaletta, jotta saataisiin kuva sen mittojen vaikutuksesta 

ominaistaajuuksiin. Akselin jäykkyyttä kasvatettiin muuttamalla mittoja sekä paksulle osalle 

(L = 500 mm, D = 60 mm) että ohuelle osalle (L = 100 mm, D = 55 mm). Näin laskettujen 

ominaistaajuuksien vertailu alkuperäisen akselin vastaaviin esitetään kuvassa 3.3. 
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(0) Vertailurakenne  (1a) Viistokuulalaakeri 

 

 

 

(1b) Karalaakeri  (2) Viistokuulalaakerit parina 

 

 

 

(3) Kartiorullalaakeri  (4) Pallomainen rullalaakeri 

 

 

 

 

Kuva 3.2. FE-malli: akselin 5 ensimmäistä ominaistaajuutta laakeroinnin jäykkyyden 

funktiona puolilogaritmisessa koordinaatistossa esitettynä. Pystyviivat esittävät 

laakerikonfiguraation jäykkyyden muutoksen puristusvoiman kasvaessa 1 kN → 5 kN. 
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a) Alkuperäinen akseli b) Muunneltu akseli 

  

  
 

Kuva 3.3. Alkuperäisen (a) ja muunnellun (b) akselin 5 ensimmäistä ominaistaajuutta 

laakeroinnin jäykkyyden funktiona puoli- sekä kaksoislogaritmisessa koordinaatistossa. 

 

 

3.1.3 Tulosten analysointi 

 

Tulokset vahvistavat jäykistymisilmiötä esiintyvän vertailurakennetta lukuun ottamatta kai-

killa testatuilla konfiguraatioilla. Ne vahvistavat myös sen, että valitsemalla laakerit oikein 

puristusvoiman muutoksella on kuin onkin mahdollista saada aikaan merkittävä suhteellinen 

muutos ainakin joihinkin ominaistaajuuksiin. Näiden laskentatulosten pohjalta menetelmän 

toiminta voitiin siis katsoa todennetuksi: oli olemassa perusteet tutkimuksen jatkamiselle 

seuraavaan vaiheeseen. 
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Mielenkiintoista on, että matalamman jäykkyyden laakerikonfiguraatiot (kuten yksittäinen 

viistokuulalaakeri) sattuivat näissä tuloksissa jäykempiä paremmin alempien ominaistaa-

juuksien käyrien jyrkkänousuisille alueille. Näillä konfiguraatioilla oli siis puristusvoimaa 

muuttamalla mahdollista saada aikaan suurempi suhteellinen muutos näissä ominaistaajuuk-

sissa. Vaikka alhaisen jäykkyyden laakerikonfiguraatio näyttää siis saavuttavan parhaiten 

tutkimuksen tavoitteet, on mahdollista että sellaisen suunnitteleminen tuottaa muutoin kel-

vottoman lopputuloksen. Esim. pelkän yksirivisen viistokuulalaakerin sisältävässä raken-

teessa laakerin kestoikä ja jäykkyys voivat olla peruskäyttöä ajatellen liian alhaisia. Lisäksi, 

koska eri ominaistaajuuksien käyrien jyrkkänousuiset alueet eivät vaikuta sattuvan kohdak-

kain, on suunnittelussa valittava ominaismuodot joihin vaikutus halutaan kohdistaa. 

 

Vertailemalla eri akseligeometrioiden kuvaajia (kuva 3.3) voidaan huomata kaksi asiaa. En-

sinnäkin, hoikemman akselin ominaistaajuudet ovat paksumman taajuuksia matalampia. 

Tämä oli alun alkaenkin selvää, sillä yleisesti katsoen järjestelmän jäykkyyden kasvattami-

nen korottaa ominaistaajuuksia. Mielenkiintoisempaa on, että hoikemman akselin käyrien 

jyrkkänousuiset alueet sijoittuvat alemmalle jäykkyydelle kuin paksumman vastaavat. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jos laakerien jäykkyydellä halutaan vaikuttaa tiettyihin ominaistaajuuk-

siin, myöskään työkappaleen geometrian vaikutusta ei voida jättää huomiotta. Suunnittelun 

helpottamiseksi ja tulevaa asiakaskäyttöä varten päätettiinkin kehittää yksinkertaistettu las-

kentamenetelmä tämän vaikutuksen huomioon ottamiseksi (ks. luku 4). 

 

Tutkituista konsepteista aksiaalisilla jousilla varustetut (konseptit 5 ja 6) osoittautuivat epä-

onnistuneiksi, koska jousilla ei tulosten perusteella oikeastaan saavutettu mitään etua. Li-

säksi, tulosten mukaan pallomaiset rullalaakerit (konsepti 4) saattavat soveltua käyttötarkoi-

tukseen varsin huonosti yksisuuntaisen kuormituksen vuoksi. Koska ilmeisesti vain yksi laa-

kerin riveistä kantaisi merkittävää kuormaa, pallomaisen rullalaakerin kestoikä jäisi suurilla 

kuormilla alhaiseksi. 

 

Vertailurakenteen radiaalijäykkyys oli näissä tuloksissa erittäin alhainen. Tämä johtuu ehkä 

siitä, että BEARINX-malliin ei sisällytetty merkittävää radiaalista kuormitusta. Tämä seikka 

muistuttaa myös siitä, että esim. työkappaleen painosta johtuva radiaalinen kuormitus voi 

aiheuttaa muissakin laakerikonfiguraatioissa sellaista jäykistymistä, jota näissä laskelmissa 

ei vielä otettu huomioon.  
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3.2 Prototyypin suunnittelu 

 

Alustavassa laskennassa saadut tulokset olivat lupaavia: tulosten mukaan oikein valitulla 

laakeroinnilla voitiin saada aikaan huomattava vaikutus järjestelmän ominaistaajuuksiin. 

Myös tutkituista konsepteista osalla saavutettiin lupaavia tuloksia. Oli siis perusteltua jatkaa 

tutkimusta kokeissa käytettävän prototyypin suunnitteluun. 

 

 

3.2.1 Vaatimukset 

 

Jos suunnittelun lähtökohtana pidetään keskiökärjen yhteensopivuutta olemassa olevien 

työstökoneiden ja työkalujen kanssa, asettaa tämä kärjen rakenteelle kaksi ehdotonta perus-

vaatimusta: kärkikulman on oltava 60° ja kiinnityskohdan muodon on oltava morsekartio. 

Rakenteen suunnittelussa on otettava huomioon useita käytön asettamia vaatimuksia: 

 

 Lian ja lastujen pääsy laakereihin sekä voiteluaineen karkaaminen on estettävä. 

 Laakeroinnin riittävä esikiristys, kiinnitys ja koossa pysyminen on varmistettava. 

 Laakerointi on tarvittaessa pystyttävä purkamaan sitä rikkomatta. 

 

Laakerien valinta itsessään on optimointitehtävä, jossa pyritään saavuttamaan mahdollisim-

man hyvin kolme tavoitetta: 

 

 Suurin mahdollinen puristusvoiman vaikutus jäykkyyteen. 

 Sopiva jäykkyysalue (jäykkyyden muutoksella suurin mahdollinen vaikutus dyna-

miikkaan, ei liian korkea staattinen taipuma). 

 Riittävä käyttöikä (arvio: > 10000 h.) 

 

Hyväksyttävä laakerointi saadaan aikaan vain saavuttamalla riittävä taso kaikissa näistä kol-

mesta kategoriasta. Suuri jäykkyyden muutos väärällä alueella voi olla yhtä hyödytöntä kuin 

liian pieni muutos oikealla alueella. Liian pieni käyttöikä taas tekee tuotteesta myyntikelvot-

toman. Staattisen taipuman estäminen on keskiökärjen käyttötarkoitusta ajatellen yksi tär-

keimmistä vaatimuksista: työkappaleen päädyn taipumaa ja heilahteluja estämäänhän kes-

kiökärkiä pääasiassa käytetään.  
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3.2.2 Rakenteellinen suunnittelu 

 

Kuten aiemmin mainittiin, alustavan laskennan tulosten perusteella ei ollut mahdollista 

suunnitella optimaalista laakerointia, joka sopisi kaikille työkappaleille. Laakerien lisäksi 

myös keskiökärjen koko pitää suhteuttaa työkappaleeseen. Koska tämän työn puitteissa ei 

ollut mielekästä ryhtyä suunnittelemaan kokonaista tuotesarjaa, oli prototyypin suunnittelun 

lähtökohdaksi valittava jokin kärjen kokoluokka. Mitoitusarvo päätettiin valita valmistajien 

tuotesarjojen keskikohdalta: kärjen halkaisijaksi valittiin 40 mm. 

 

Kärjen rungon ulkoinen muoto määräytyi suurelta osin yhteensopivuusvaatimuksista. Li-

säksi, koska harkinnassa olevat laakerikonfiguraatiot eivät asettaneet erityisvaatimuksia run-

gon rakenteelle, voitiin sen suunnittelussa ottaa mallia markkinoilla olevista keskiökärjistä. 

Suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman yksinkertaiseen rakenteeseen valmistamisen ja ko-

koamisen helpottamiseksi. 

 

Koska laakerointi on tutkimuksen pääkohde, prototyypin muu rakenne oli suunniteltava sen 

ehdoilla. Alustavassa tutkimuksessa käsitellyistä laakerointikonsepteista lupaavimmilta vai-

kuttivat viistokuulalaakerit yksin tai parina. Muista vaihtoehdoista kartiorullalaakerien jäyk-

kyysalue oli laskelmien mukaan liian korkealla, olettaen että työkappaleen hoikkuus oli jo-

takuinkin vastaava. Myös pallomaiset rullalaakerit vaikuttivat huonolta valinnalta pääosin 

yksipuolisen kuormituksen vuoksi: käytössä vain yksi laakerin riveistä olisi jatkuvasti kuor-

mituksella. Lopullisen suunnittelun aikana tapahtuvaan vertailuun päätettiin siis valita mai-

nitut kaksi viistokuulalaakerikonfiguraatiota. 

 

Yleensä ottaen suurin vaikutus työkappaleen värähtelyihin voitaisiin saavuttaa vaikuttamalla 

alimpiin ominaistaajuuksiin. Alimpien ominaistaajuuksien käyrien jyrkkänousuiset alueet 

kuitenkin asettuvat varsinkin hoikilla työkappaleilla matalalle jäykkyydelle (ks. edellisen 

luvun kuva 3.2). Tältä kannalta laakeroinnin jäykkyyden muutoksella saataisiin suurin vai-

kutus valitsemalla jäykkyysalue mahdollisimman matalaksi. Tältä kannalta yksittäinen viis-

tokuulalaakeri vaikuttaisi olevan paria parempi vaihtoehto. Liian matala laakerijäykkyys voi 

kuitenkin johtaa liian suureen staattiseen taipumaan. Lopullista valintaa varten hankittiin 

mallinnustuloksia molemmista vaihtoehdoista. Laskuihin valittiin alustavasti Schaefflerin 

tuotekuvastosta [21] viistokuulalaakeri 7006-B-TVP, joka sopi valittuihin mittoihin. 
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Laakerin käyttäytymisen laskentaan käytettiin jälleen BEARINX-ohjelmaa. Karan pyöri-

misnopeudeksi arvioitiin 1000 rpm ja laskennassa huomioitiin nyt myös työkappaleen pai-

non aiheuttama radiaalivoima sekä takalaakerin jäykkyys. Taipuman laskenta suoritettiin so-

veltamalla alustavassa laskennassa käytettyä ANSYS-mallia (ks. kuva 3.4). Työkappaleen 

geometria pidettiin alustavaa laskentaa vastaavana. Saadut tulokset esitetään taulukossa 3.4. 

Taipuman tuloksista on huomioitava se, että ne ovat suhteellisia: koska tarkasta työstövoi-

masta ei ollut tietoa, valittiin Maarasen [3] esittämän voiman komponenttien suhdeluvun 

4:2:1 mukaisesti vakio työstövoima (Fs = 100 N, Fv = 200 N, Fp = 400 N) jota käytettiin 

kaikissa tapauksissa. Tuloksia voi siis vertailla vain keskenään.  

 

 

Kuva 3.4. Mallin kokonaistaipuman visualisaatio. 

 

Taulukko 3.4. Laakerijäykkyydet ja taipumat kaksi- ja yksilaakeriselle rakenteelle. 

Puristus-

voima 

(1) 2 kpl 7006-B-TVP (2) 1 kpl 7006-B-TVP 
Taipuman 

suht. kasvu 

(1) → (2) 
Laakerijäyk-

kyys [N/mm] 

Staattinen 

taipuma 

[mm] 

Laakerijäyk-

kyys [N/mm] 

Staattinen 

taipuma 

[mm] 

1 kN 275029 0,0319 128632 0,0339 ≈ 6,3 % 

5 kN 342877 0,0314 211161 0,0324 ≈ 3,2 % 

 

 

Kuten taulukosta 3.4 voidaan havaita, yksi- ja kaksilaakerisen konstruktion tuottamien työ-

kappaleen staattisten taipumien välillä on melko huomattava ero. Vaikka yksilaakerinen 

konfiguraatio tuottaa suuremman taipuman, valittiin se lopulliseen rakenteeseen. Tämä teh-

tiin siitä syystä, että prototyypissä työstötarkkuutta tärkeämpää on maksimoida jäykkyyden 

muutoksella saavutettava vaikutus menetelmän toimintaperiaatteen kokeelliseksi todenta-

miseksi. Yksilaakerisella rakenteella oletetaan saavutettavan tähän tarkoitukseen paremmin 

soveltuva jäykkyysalue. Jos jäykkyys kuitenkin havaitaan kokeissa liian alhaiseksi, raken-

teen muokkaamisen kaksilaakeriseksi pitäisi olla varsin suoraviivaista. 

 

F 
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Kärjen ”etulaakerien” lisäksi useimmissa markkinoilla olevissa keskiökärjissä on myös ”ta-

kalaakeri” eli neulalaakeri, jonka tehtävänä on estää kärkiosan takapään sivuttaissuuntainen 

siirtymä ja näin kasvattaa laakeroinnin jäykkyyttä. Eräs tapa säätää laakeroinnin jäykkyys-

aluetta matalammaksi olisi jättää takalaakeri kokonaan pois. Tämä voisi kuitenkin alentaa 

jäykkyyttä jo liiaksi ja kasvattaa staattista taipumaa. Asian tarkistamiseksi taulukossa 3.5 

vertaillaan mallin totaalitaipumaa takalaakerilla ja ilman. 

 

Taulukko 3.5. Yksilaakerisen konfiguraation staattiset taipumat takalaakerilla ja ilman. 

Puristus-

voima 

(1) 1 kpl NK16/20 (2) Ei takalaakeria Taipuman 

suht. kasvu 

(1) → (2) 
Laakerijäykkyys 

[N/mm] 

Staattinen tai-

puma [mm] 

Staattinen taipuma 

[mm] 

1 kN 128632 0,0339 0,0368 ≈ 8,6 % 

5 kN 211161 0,0324 0,0360 ≈ 11 % 

 

Kuten taulukosta 3.5 voidaan havaita, takalaakerin pois jättäminen aiheuttaisi vielä huomat-

tavasti suuremman suhteellisen kasvun työkappaleen staattisessa siirtymässä kuin etulaake-

rien määrän vähentäminen. Takalaakerin poistamisen siis katsottiin laskevan keskiökärjen 

jäykkyyttä jo liikaa. Lisäksi sen poistaminen voisi aiheuttaa muita ongelmia, värähtelyihin 

liittyen. Lopulliseen rakenteeseen siis valittiin myös takaosaa tukeva neulalaakeri, jonka tyy-

piksi valittiin alustavasti Schaefflerin tuotekatalogista [21] NK16/20.  

 

Myös laakerien kiinnitys ja kiristystä oli harkittava. Sekä etu- että takalaakerin ulkokehän 

kiinnitys päätettiin riittävän kiristyksen varmistamiseksi tehdä sovitteella. Tämän pitäisi run-

korakenteen yksinkertaisuuden vuoksi olla mahdollista. Sopivat sovitteet valituille laake-

reille löytyvät Schaefflerin katalogista [21] ja oppaasta [22]: koska kuormituksen pääsuunta 

ei ajon aikana juurikaan muutu ulkorenkaisiin nähden, sovitteen ei tarvitse olla tiukka. 

 

Asennuksen kannalta laakerin molempien kehien kiinnitys sovitteella on kuitenkin varsin 

hankalaa. Tämän vuoksi etulaakerin sisäpuolinen kiristys päätettiin suorittaa akselimutterilla 

ja varmistinlaatalla. Jos asennuksen aikana katsottaisiin kiinnityksen olevan riittävä pelkällä 

mutterin kiristyksellä ilman varmistinlaattaa, myös tämä on toki mahdollista; rakenteeseen 

kuitenkin suunniteltiin riittävästi vapaata tilaa myös laatalle. Prototyyppiin valittiin SKF:n 

tuotekuvastosta [23] akselimutteri KM6 ja varmistinlaatta MB6. Takalaakeriksi valitussa 

neulalaakerissa ei ole sisärengasta, joten sitä ei voi (eikä tarvitse) kiristää sisäpuolelta. 
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Laakeroinnin purkamisen mahdollistamiseksi rungon rakenteeseen suunniteltiin poraus kär-

jen ”pesän” pohjalta takapäätyyn. Tämän porauksen kautta kärkiosa sekä takalaakeri voidaan 

tarvittaessa puskea ulos puikon avulla. Rakenteen tiivistämiseksi porauksen puolelta sekä 

takalaakerin irrottamisen helpottamiseksi rakenteeseen lisättiin muovinen pidäke. Pidäke ei 

sinällään ole rakenteellisesti kriittinen, joten sen materiaalin kuormakestävyydellä ei ole juu-

rikaan merkitystä. Kuitenkin, koska laakerien sovitteiden asentaminen edellyttää rungon 

kuumentamista, pidäkkeen materiaalin on oltava kuumankestävää. 

 

Epäpuhtauksien, lastujen ja jäähdytysaineen pääseminen laakeroinnin väliin etupuolelta eli 

työkappaleen puolelta voidaan helpoiten estää akselitiivisteellä. Mitoiltaan käyttökohteeseen 

sopivia tiivisteitä on saatavilla valmisosina esimerkiksi valmistajan SKF valikoimassa. Tii-

visteen valinnassa on otettava huomioon tiivisteille sallitut pyörimisnopeudet. Prototyyppiin 

valittiin SKF:n tuotekuvastosta [24] akselitiiviste HMSA10 mitoilla 40x55x8. Kyseinen tii-

viste valittiin sopivien mittojensa lisäksi siksi, että sen kaksihuulinen rakenne (ks. kuva 3.5) 

on suunniteltu estämään sekä voiteluaineen karkaaminen että lian sisäänpääsy. 

 

 

Kuva 3.5. SKF HMSA10-tyyppisen tiivisteen poikkileikkauskaavio. Mukaillen: [24] 

 

Valitulle tiivisteelle sallittu maksimipintanopeus on SKF:n tuotekuvaston mukaan 14 m/s, 

eli ko. kärjen paksuudella maksimipyörimisnopeus olisi yli 6500 rpm. Tämä on enemmän 

kuin riittävä sorvaukseen. Tiiviste asetti asennuskohdan pinnanlaadulle vaatimuksia, jotka 

oli otettava huomioon rungon suunnittelussa. Tässä sovellutuksessa ulkopinnan kitkan ar-

veltiin riittävän tiivisteen kiinnitykseen; erillinen kiinnityslevy monimutkaistaisi rakennetta. 

 

Kun kaikki tässä luvussa mainitut seikat otettiin huomioon, saatiin lopulta aikaan rakenne, 

joka esitellään seuraavassa luvussa 3.2.3.  

Jousi 

Apuhuuli 

Metallivahvike 

Tiivisteen huuli 
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3.2.3 Lopullinen rakenne 

 

Keskiökärjen prototyypin rakenne on varsin yksinkertainen ja ”konventionaalinen” (noudat-

taa markkinoilla olevien kärkien päälinjoja), suurelta osin aiemmin mainittujen yhteensopi-

vuusvaatimusten vuoksi. Lopullisen rakenteen tärkeimmät mitat ovat seuraavat:  

 

 Rakenteen kokonaispituus 250 mm. 

 Runko-osan pituus 203 mm, halkaisija 67 mm. 

 Kärkiosan pituus 150 mm, halkaisija 40 mm. 

 Kiinnityskohdan muoto morsekartio #5: kiinnitysalueen pituus n. 150 mm, halkaisija 

mittaviivalla 44,399 mm. 

 

Rakenteen kokonaispaino on noin 2,7 kg. Valitun etulaakerin katalogin mukainen rajano-

peus on 14000 rpm ja takalaakerin 23200 rpm. Laakereita voidaan sanoa jopa ylimitoite-

tuiksi, joten ne voidaan tarvittaessa vaihtaa edullisempiin. Maksimikierrosnopeus tiivisteelle 

on kuitenkin vain aiemmin mainittu 6500 rpm, joten tiiviste on kierrosnopeuden rajoittava 

tekijä. Nopeuden pitäisi kuitenkin riittää käyttökohteeseen. Rakennetta esitellään kuvassa 

3.6. Yksityiskohtia ja mittoja tarkemmin kuvaavat layout-kuvat esitetään liitteessä II. 

 

 

 

Kuva 3.6. Prototyypin lopullinen rakenne ulkoapäin sekä poikkileikkauksena.  
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3.3 Rakenteen arviointi 

 

Tuotteen suunnitteluprosessin viimeinen vaihe on suunnitellun rakenteen yksityiskohtainen 

arviointi. Tällä varmistetaan, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos vaatimukset 

eivät täyty, suunnittelussa on palattava edelliseen vaiheeseen ja tuotteen rakennetta on muu-

tettava. 

 

Luvussa 3.2.1 esitettyjen vaatimusten toteutumisen tarkistamiseksi rakenteen toiminnalli-

seen analyysiin on sisällytettävä ainakin: 

 

 laakeroinnin kestoiän arviointi 

 staattisen taipuman analysointi 

 laakerijäykkyyden ja puristusvoiman vaikutuksen analysointi. 

 

Vaatimuslistan täyttymisen tarkistamisen lisäksi prototyypin rakenteesta on arvioitava val-

mistettavuus sekä kustannukset. Toiminnallisessa analyysissä käytetyt menetelmät ja ana-

lyysin tulokset esitetään luvussa 3.3.1. Prototyypin valmistettavuuden arviointiin taas keski-

tytään luvussa 3.3.2 ja kustannusten arviontiin luvussa 3.3.3. 

 

 

3.3.1 Toiminnallinen analyysi 

 

Laakeroinnin kestoiän arviointiin käytettiin jälleen Schaefflerin BEARINX-laskentaohjel-

maa ja staattisen taipuman arviointiin ANSYS-mallia edellisessä luvussa esitetyillä paramet-

reilla. Laskennasta saadut tulokset esitetään taulukossa 3.6. Prototyypin BEARINX-malli 

esitetään kuvassa 3.7. 

 

Taulukko 3.6. Laakeroinnin kestoikä ja staattinen taipuma lopulliselle rakenteelle. 

Puristusvoima 1 kN 2 N 3 kN 4 kN 5 kN 

Jäykkyys [N/mm] 128620 160023 181250 197656 211160 

Kestoikä [h] 608273 81395 24678 10532 5430 

Staattinen taipuma [mm] 0,0325 0,0319 0,0315 0,0313 0,0312 
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Kuva 3.7. Prototyypin BEARINX-malli (vrt. kuva 3.5). 

 

Vaikka taulukosta 3.6 voidaan havaita, että 5 kN puristuskuormituksella laakerin kestoikä 

laskee alle mitoitusarvona pidetyn 10000 tunnin rajan, koska puristusvoiman suuruutta on 

tarkoitus säätää ajon aikana, rakennetta tuskin pidetään käytössä jatkuvasti suurilla puristus-

kuormilla. Olettaen, että käyttöaika jakautuu tasaisesti taulukossa esitetyille kuormitusar-

voille (20 % käyttöajasta 1 kN, 20 % 2 kN, jne.), antaa BEARINX etulaakerin nimelliseksi 

kestoiäksi n. 30000 tuntia, joka on huomattavasti mitoitusarvoa pidempi. Saadut taipuman 

arvot ovat jälleen suhteessa mallinnuksessa käytettyyn työstövoiman arvoon (Fs = 100 N, Fv 

= 200 N, Fp = 400 N), joten lopullista taipumaa sorvauskäytössä on hankalaa arvioida. Saa-

dut arvot ovat kuitenkin pieniä: kyse on millimetrin sadasosista. Käyttöikä- ja jäykkyysvaa-

timusten voidaan siis sanoa täyttyvän. 

 

Lopuksi laskettiin vielä alustavaa laskentaa vastaava ominaistaajuus-laakerijäykkyyskuvaa-

jat laakeroinnin dynaamisen vaikutuksen selvittämiseksi (kuvat 3.8 ja 3.9). Kuvaajassa esi-

tetään vertailun vuoksi sekä yksinkertaisesta laskentatavasta (musta, ks. luku 4) että 

ANSYS-mallista (punainen) saadut ominaistaajuuskäyrät. Tarkemmat tulokset ANSYS-

mallista saaduille ominaistaajuuksien muutoksille esitetään taulukossa 3.7. 

 

Taulukko 3.7. Järjestelmän ominaistaajuuksien muutos puristusvoiman suhteen. 

Ominaistaajuus 1. 2. 3. 4. 5. 

Puristus 1 kN: taajuus [Hz] 250,4 728,7 1363 2187 3094 

Puristus 5 kN: taajuus [Hz] 256,2 761,6 1441 2286 3198 

Suhteellinen kasvu 2,3 % 4,5 % 5,7 % 4,5 % 3,4 % 
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Kuva 3.8. Puolilogaritminen ominaistaajuus-laakerijäykkyyskuvaaja prototyypille. 

 

 

Kuva 3.9. Kaksoislogaritminen ominaistaajuus-laakerijäykkyyskuvaaja prototyypille. 

 

Kuten taulukosta ja kuvaajista voidaan havaita, mallinnustulosten mukaan prototyypillä saa-

vutetaan haluttu vaikutus ainakin 2., 3. ja 4. ominaistaajuudelle. Näin myös vaatimukset 

jäykkyyden vaikutukselle dynamiikkaan täyttyvät. Suunnitellun rakenteen voidaan siis sa-

noa täyttävän sille asetetut toiminnalliset vaatimukset.  
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3.3.2 Valmistettavuusanalyysi 

 

Vaikka tietokonemallien mukaan rakenne toimii, tällä ei ole merkitystä jos rakennetta ei 

voida todellisuudessa valmistaa. Rakenteen suunnittelussa kuitenkin pyrittiin mahdollisim-

man yksinkertaiseen ja helposti valmistettavaan lopputulokseen. Suurin osa valmistettavien 

osien työstöstä voidaan tehdä sorvilla (kärjen ja rungon muotoilu, kärjen kierteistys, rungon 

poraus, viimeistely). Kokoonpanossa on lisäksi yksi jyrsittävä kohta: varmistinlaatan ura 

kärkiosassa. Valmistus voidaan siis tehdä kokonaan koneistamalla. 

 

Valmistettavuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös rakenteen koottavuus. Kokoa-

misen suunniteltiin tapahtuvan seuraavasti: 

 

1. Etulaakeri kiinnitetään kärkiosaan akselimutterilla ja varmistinlaatalla. 

2. Muovinen pidäke ja takalaakeri sovitetaan kuumennettuun runkoon. 

3. Etulaakeri + kärkiosa sovitetaan kuumennettuun runkoon ja takalaakeriin. 

4. Tiiviste asetetaan paikalleen. 

 

Proseduuri on varsin yksinkertainen, ja rungon rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi sovittei-

den asentamisen tulisi onnistua ongelmitta. Kokoamisen proseduuria havainnollistetaan ku-

vassa 3.10. 

 

Kuva 3.10. Rakenteen kokoamista havainnollistava räjäytyskuva. 

 

Keskiökärkien pinnanlaatu- ja mittatarkkuusvaatimukset ovat yleensä ottaen varsin korkeita, 

mikä voi yliopiston laitekannan puitteissa aiheuttaa ongelmia. Kuitenkin, koska kyseessä on 

tässä vaiheessa lyhytkestoiseen koekäyttöön tarkoitettu prototyyppi (eikä siis jatkuvaan 

käyttöön tarkoitettu tuote), pinnanlaadun ei välttämättä tarvitse täyttää kaikkein tiukimpia 

vaatimuksia.  
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3.3.3 Kustannusarvio 

 

Koska osien valmistaminen prototyyppiä varten on kallista ja aikaa vievää, rakenteen suun-

nittelussa pyrittiin kokoonpanon yksinkertaisuuden lisäksi myös valmisosien käytön maksi-

mointiin. Rakenteeseen kuuluu siis kahdenlaisia osia: valmiina ostettavia sekä itse valmis-

tettavia. Jako esitetään taulukossa 3.8. 

 

Taulukko 3.8. Kokoonpanon osien jaottelu hankintatavan mukaan. 

Valmiina ostettavat osat Itse valmistettavat osat 

Etulaakeri (Schaeffler, 7006-B-TVP) Runko-osa (teräs, L = 203 mm, D = 67 mm) 

Takalaakeri (Schaeffler, NK16/20) Kärkiosa (teräs, L = 150 mm, D = 40 mm) 

Tiiviste (SKF, HMSA10 40x55x8) Pidäke (muovi, D = 24 mm, paksuus 4 mm) 

Akselimutteri (SKF, KM6) - 

Varmistinlaatta (SKF, MB6) - 

 

 

Tiiviste, laakerit ja akselimutteri varmistinlaattoineen on valittu suoraan valmistajien tuote-

kuvastoista. Itse valmistettavia osia rakenteessa ovat (kuten taulukosta 3.8 nähdään) vain 

runko- ja kärkiosa sekä mahdollisesti muovinen pidäke. Osien valmistamiseen ei tarvita mi-

tään erikoisempia valmistusmenetelmiä, vaan ne voidaan valmistaa perustyöstökoneiden ja 

-työkalujen (sorvi, pora ja jyrsin) avulla. 

 

Valmistuksen pitäisi siis olla suhteellisen edullista. Tarkempi kustannusanalyysi oli kuiten-

kin jätettävä jatkokehityskohteeksi, koska tätä kirjoitettaessa ei ollut tietoa osien toimittajista 

ja hinnoista. Myös valmistukseen kuluvaa aikaa oli tässä vaiheessa vaikeaa tarkasti arvioida, 

vaikkakaan sen ei pitäisi rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi (osien valmistus pääosin sor-

vausta) olla pitkä. 

 

Suunnittelun aikana laakerit valittiin Schaefflerin kuvastosta, koska niiden tiedot löytyivät 

käytetystä BEARINX-laskentaohjelmistosta. Kuitenkin myös SKF valmistaa laakereita, jo-

ten tarvittaessa kaikki kokoonpanon valmiina ostettavat osat voidaan hankkia samalta val-

mistajalta. Tämä voi toki vaatia rakenteen mittojen hienosäätöä vastaamaan uusia laakereita. 
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4 TYÖKAPPALEEN OMINAISTAAJUUKSIEN LASKENTAMENETELMÄT 

 

 

Jotta laakerijäykkyyden muutoksella saataisiin aikaan tarpeeksi suuri vaikutus järjestelmän 

ominaistaajuuksiin, täytyy laakeroinnin jäykkyysalue valita oikein. Alustavissa laskelmissa 

kuitenkin huomattiin, että työkappaleen geometrialla on merkittävä vaikutus tämän jäyk-

kyysalueen sijaintiin (ks. luvun 3 kuva 3.3). Ei ole siis mahdollista suunnitella kaikille työ-

kappaleille soveltuvaa keskiökärkeä. Tuotesarjan kehittäminen eri jäykkyyksille viritetyistä 

keskiökärjistä on kuitenkin mahdollista. Mutta kuinka asiakas voi tietää, mitä tuotesarjan 

keskiökärkeä käyttää millekin työkappaleelle? Tai vaihtoehtoisesti, miten keskiökärjen 

suunnittelija voi optimoida laakeroinnin jäykkyyden vastaamaan tietynlaista työkappaleen 

geometriaa? 

 

Tarvittiin siis menetelmä tarvittavan laakerijäykkyyden selvittämiseksi mille tahansa anne-

tulle työkappaleen muodolle. Toki, rakenteen ominaistaajuudet on mahdollista ratkaista mal-

lintamalla se PC:llä käyttäen jotain suunnitteluohjelmistoa (esim. ANSYS, SO-

LIDWORKS), mutta järjestelmän mallintaminen näin on varsin monimutkaista. Tällaisella 

suunnitteluohjelmistolla mallin parametrien, reunaehtojen ym. määrittäminen vie aikaa ja 

erilaisten geometrioiden kokeileminen on hidasta. Ei voida myöskään olettaa, että jokaisen 

mahdollisen asiakkaan käytössä on vastaavanlainen mallinnusohjelmisto. 

 

Menetelmän olisi siis suunnittelutyötä ja asiakaskäyttöä ajatellen tarpeen olla mahdollisim-

man nopea ja helppokäyttöinen. Yksinkertaisen laskentatavan johtamiseksi päätettiin tutkia 

kaksi vaihtoehtoista menetelmää: palkkiteoriasta johdettu analyyttinen menetelmä sekä ele-

menttimenetelmä palkkielementeillä. Tässä osiossa vertaillaan näitä menetelmiä toisiinsa 

sekä edellisen luvun ANSYS-3D-elementtimalliin. Lopuksi valitaan menetelmistä kuvat-

tuun käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva. 
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4.1 Palkkiteoria 

 

Järjestelmän ominaistaajuudet voidaan ratkaista analyyttisesti käyttämällä luvussa X esitet-

tyjä Eulerin-Bernoullin palkkiteoriaan perustuvia kaavoja. Palkkiteorian etuna on se, että 

yksinkertaisilla reunaehdoilla sitä on tarvittaessa mahdollista laskea käsin. Sen huonoina 

puolina ovat kuitenkin näiden yksinkertaistuksien aiheuttamat epätarkkuudet tuloksissa.  

 

Eräs tärkeimmistä kysymyksistä palkkiteoriaa käytettäessä onkin mallin reunaehtojen va-

linta: millaiset reunaehdot kuvaavat todellista rakennetta tarpeeksi tarkasti? Tässä laskel-

massa sorvattava työkappale on yksinkertaistettu kuvan 4.1 mukaiseksi tasapaksuksi pal-

kiksi, joka on sorvin karan päästä kiinteästi tuettu. Keskiökärjen laakeroinnin radiaalista 

jäykkyyttä mallinnetaan jousella ky ja vääntöjäykkyyttä jousella kt. 

 

 

Kuva 4.1. Palkki, jonka toinen pää on kiinteästi ja toinen jousilla tuettu. 

 

Kokoamalla palkin reunaehdot (ks. luku 2.4) saadaan yhtälöt: 

 

𝑈(0) = 0  

 𝑈′(0) = 0 

𝐸𝐼𝑈′′(L) = 𝑘𝑇 tan−1(U′(L)  

𝐸𝐼𝑈′′′(𝐿) = 𝑘𝑦𝑈(𝐿)  

 

Olettamalla akselin pään kiertymä pieneksi (𝜑 = arctan (U′(L)) ≈ U′(L)), sijoittamalla yh-

tälö 2.8 reunaehtoihin ja ratkaisemalla näin saatu ominaisarvo-ongelma saadaan värähte-

lyille karakteristinen yhtälö: 

ky 

kt 

L 
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𝑘𝑡𝑘𝑦(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽𝐿 𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝐿)  

+𝐸2𝐼2𝛽4(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽𝐿 𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝐿)  

+𝐸𝐼𝛽3𝑘𝑡(𝑐𝑜𝑠𝛽𝐿 𝑠𝑖𝑛ℎ𝛽𝐿 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝐿 𝑠𝑖𝑛𝛽𝐿)  

+𝐸𝐼𝛽𝑘𝑦(𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝐿 𝑠𝑖𝑛𝛽𝐿 − 𝑐𝑜𝑠𝛽𝐿 𝑠𝑖𝑛ℎ𝛽𝐿)  = 0   (4.1) 

 

Jos muiden yhtälön parametrien arvot tiedetään, β:n arvot voidaan ratkaista numeerisesti. 

Eri ominaistaajuuksia vastaavia ratkaisuja on olemassa loputon määrä. Ominaistaajuudet 

saadaan selville ratkaisemalla ne β:n arvoista yhtälön 2.7 avulla. 

 

Yhtälö (4.1) pätee tietenkin vain tapauksille, joissa kaikki parametrit (A, I, E, ρ, ky, kt) ovat 

vakioita. Tästä syystä esim. luvussa X käsitellyn akselin ominaistaajuuksien laskenta tätä 

mallia käyttäen vaatii sen sovittamista mallin yksinkertaistuksiin akselin ja keskiökärjen 

geometrian sekä kärjen laakeroinnin jäykkyyden mallintamisen suhteen. Jos ko. akselin hal-

kaisijasta otetaan osion pituuden mukaan painotettu keskiarvo (≈ 26 mm) ja laakeroinnin 

jäykkyys muunnetaan yhtälössä käytettyihin kahteen jäykkyyssuureeseen, saadaan kuvan 

4.2 vertailussa esitetyt ominaistaajuudet. 

 

 

Kuva 4.2. Luvun Y akseli: palkkiteorian tulosten ja ANSYS-3D-elementtimallin tulosten 

vertailu 4 ensimm. ominaistaajuudelle. ANSYS-tulokset kuvattu ympyröillä. 
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Kuten kuvasta 4.2 voidaan havaita, yhtälöstä 4.1 lasketut tulokset eivät vastaa luvun 3 

ANSYS-mallista saatuja tuloksia kovinkaan hyvin. Laskentamallin yksinkertaistukset ovat 

siis ilmeisesti liikaa. Yhtälön 4.1 muodosta voidaan kuitenkin havaita, että palkkiteorian 

käyttäminen johtaa jo tässäkin yksinkertaistetussa tapauksessa monimutkaisiin yhtälöihin, 

jotka on ratkaistava numeerisesti. Tietokonelaskentaa on siis joka tapauksessa käytettävä. 

Lisäksi, jos laskennassa halutaan ottaa huomioon tasapaksua akselia monimutkaisempi työ-

kappaleen geometria tai muita laskentaa edelleen monimutkaistavia seikkoja, yhtälöistä voi 

tulla vielä huomattavasti tässä käsiteltyjä pidempiä ja monimutkaisempia. 

 

Käsin laskennan kannalta analyyttinen menetelmä on siis mahdollisia teollisuuden käyttöso-

velluksia ajatellen tarpeettoman hankala. Myös kaavojen tietokoneistettu ratkaisu on lasken-

nallisesti verrattain raskasta, etenkin jos ominaistaajuudet halutaan ratkaista suurella mää-

rällä eri jäykkyyden arvoja vaikkapa kuvaajien piirtämistä varten. Näistä syistä palkkiteori-

aan perustuvan laskentamenetelmän eteenpäin kehittämistä ei katsottu mielekkääksi. 

 

 

4.2 Elementtimenetelmä 

 

Toinen vaihtoehto yksinkertaisen laskentamenetelmän kehittämiseksi on elementtimene-

telmä eli FE-menetelmä. Elementtimenetelmä on yleinen ja tekniikan alalla paljon käytetty, 

ja sen toimintatapa esitetään mm. Cookin kirjassa [25]. Elementtimenetelmän etu analyytti-

seen ratkaisuun verrattuna on sen mukautumiskyky: elementtimalliin voidaan helposti yh-

distää poikkileikkauksiltaan erilaisia osioita ja lisätä muita yksityiskohtia kuten solmuihin 

vaikuttavia pistemassoja. Menetelmän tärkeimpänä haittapuolena on kuitenkin sen käytön 

monimutkaisuus. Yleensä FE-laskentaa nimittäin suoritetaan erikoistuneiden laskentaohjel-

mistojen avulla. 

 

Mikään välttämätön vaatimus erikoisohjelmisto ei kuitenkaan ole. Vaikka menetelmän las-

keminen käsin onkin suurilla elementtimäärillä aivan liian työlästä, yksinkertaista element-

tityyppiä (kuten palkkielementtiä) käytettäessä laskentaproseduurista tulee niin yksinkertai-

nen, että toteutus voidaan kirjoittaa itse jollain ohjelmointi- tai komentosarjakielellä. Itse 

asiassa, laskentaohjelma voitaisiin tarvittaessa (esim. C-kielellä toteutettuna) sisällyttää jopa 

CNC-sorvin laiteohjelmistoon.  
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Tässä elementtimalli on rakennettu yksinkertaisista palkkielementeistä, joissa on kaksi va-

pausastetta solmua kohden: solmun sivuttaissuuntainen siirtymä sekä kiertymä. Inmanin [1] 

mukaan tällaisten palkkielementtien parametreina ovat materiaaliarvot E ja ρ sekä poikki-

leikkaussuureet A ja I. Elementtien massa- ja jäykkyysmatriiseiksi tulee siis: 

 

𝑴 =
𝜌𝐴𝑙

420
[

156 22𝑙 54 −13𝑙
22𝑙 4𝑙2 13𝑙 −3𝑙2

54 13𝑙 156 −22𝑙
−13𝑙 −3𝑙2 −22𝑙 4𝑙2

] 

 

𝑲 =
𝐸𝐼

𝑙3
[

12 6𝑙 −12 6𝑙
6𝑙 4𝑙2 −6𝑙 2𝑙2

−12 −6𝑙 12 −6𝑙
6𝑙 2𝑙2 −6𝑙 4𝑙2

] 

 

Laskenta aloitetaan yhdistämällä elementtien massa- ja jäykkyysmatriisit solmuittain koko-

naismatriiseiksi Mt ja Kt. Näihin matriiseihin lisätään pistemassat sekä tuentojen jäykkyydet 

ja niistä poistetaan sidotut vapausasteet, jolloin saadaan matriisit Mc ja Kc. Elementtimallin 

ominaistaajuudet saadaan lopulta ratkaisemalla ominaisarvo-ongelma: 

 

𝑴𝑐�̈� − 𝜔𝑛
2𝑲𝑐𝒖 = 0 

 

Palkkielementtimallin tarkkuuden testaamiseksi mallinnettiin jälleen luvussa Y käsitelty ak-

seli. Laskenta tehtiin MATLAB-ohjelmistolla. Mallin reunaehdot asetettiin vastaamaan 

mahdollisimman hyvin ANSYS-3D-elementtimallia: akselin ohuen päädyn kiinnitys sekä 

keskiökärjen ja akselin välinen kontakti mallinnettiin kiinteiksi. Keskiökärki itse mallinnet-

tiin mallin yksinkertaistamiseksi tasapaksuna, vaikka myös eri paksuusalueiden mallintami-

nen on elementtimallissa mahdollista. Mallin geometria sekä laakerien jäykkyyden vaiku-

tusalueet esitetään kuvassa 4.3. Kuvassa 4.4 taas vertaillaan palkkielementtimallista ja 

ANSYS-3D-elementtimallista laskettuja ominaistaajuuksia. Palkkielementtimallin ominais-

taajuuksien laskentaan ja kuvaajien piirtämiseen käytetty MATLAB-koodi esitetään liit-

teessä I. 
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Kuva 4.3. Luvun 3 akseli: MATLAB-palkkielementtimalli.Keskiökärki oikealla (sininen), 

laakerien jäykkydet vaikuttavat punaisella merkittyihin solmuihin. 

 

 

Kuva 4.4. Luvun 3 akseli: MATLAB-palkkielementtimallin ja ANSYS-3D-

elementtimallin tulosten vertailu 5 ensimm. ominaistaajuudelle. ANSYS-tulokset 

kuvaajassa ympyröillä ja katkoviivalla. 
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Kuvasta 4.4 voidaan havaita, että palkkielementtimallista saatujen ominaistaajuuskäyrien 

muoto vastaa luvun 3 ANSYS-mallista saatuja tuloksia varsin hyvin. Tuloksissa näkyvä ero 

voi johtua mm. mallien eroavasta tavasta tuennan jäykkyyden määrittelyyn: palkkielement-

timallissa jäykkyys voidaan määritellä voimana suhteessa solmun siirtymään (N / m), kun 

taas ANSYS-mallissa se on määriteltävä paineena suhteessa pinnan normaalisuuntaiseen 

siirtymään (N / m3). Toinen mahdollinen syy tulosten eroavaisuuksille on elementtimallissa 

käytetty palkkielementtityyppi: ko. elementin solmuilla voi olla siirtymää vain yhteen suun-

taan. Tulosten tarkkuutta voisi parantaa korkeampiasteisen palkkielementin käyttö, mutta 

tämä tietenkin lisäisi huomattavasti laskennan raskautta. 

 

 

4.3 Menetelmän jatkokehitys 

 

Kuten aiemmin mainittiin, palkkielementeillä lasketut tulokset vastasivat varsin hyvin 3D-

elementtimallin tuloksia. Elementtimallin tuloksia ei kuitenkaan ole kokeellisesti verifioitu. 

Täyttä varmuutta laskentamenetelmän tulosten oikeellisuudesta ei siis ole ennen kuin niitä 

voidaan verrata mittausdataan. 

 

Tulevaa käyttöä ajatellen menetelmän käytettävyyttä on myös kehitettävä. Testatussa koo-

dissa esim. reunaehtojen säätäminen vaatii koodin muokkaamista, mikä ei ole toivottavaa. 

Asiakaskäyttöä varten ohjelmaan olisi siis mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä graafinen 

käyttöliittymä tai vähintään helposti muokattava syötetiedosto. 

 

Toiminnan kannalta vähemmän kriittisiä kehityskohteita ovat lisäominaisuudet. Jos lasken-

takoodi integroidaan osaksi työstöjärjestelmää, voisi ehkä olla mahdollista kehittää järjestel-

mään ominaisuus, jolla voitaisiin säätää laskentamallin parametreja järjestelmästä saadun 

anturidatan perusteella. Esimerkiksi tällaisesta ominaisuudesta saatavia hyötyjä voidaan 

myös harkita jatkokehityksen aikana. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksen aikana kirjattiin erilaisia tuloksia, joita esitetään runsain mitoin edellisissä lu-

vuissa 3 ja 4. Tässä luvussa pyritään poimimaan tuloksista tärkeimmät sekä vastaamaan nii-

den pohjalta tutkimuksen pääkysymyksiin.  

 

Tutkimuksessa saatuja tuloksia analysoidaan luvussa 5.1 ja analyysistä vedetään johtopää-

töksiä ja suodatetaan uusi tieto luvussa 5.2. Tämän jälkeen pohditaan mahdollisia jatkokehi-

tyskohteita luvussa 5.4. Lopuksi esitetään tutkimuksen yhteenveto luvussa 5.5. 

 

 

5.1 Tulosten analysointi 

 

Luvussa 3 selvitettiin keskiökärkeen vaikuttavan puristusvoiman vaikutusta järjestelmän dy-

namiikkaan sekä suunniteltiin keskiökärjen prototyyppi kokeita varten, käyttäen apuna tie-

tokonemallinnusta. Kuten esim. taulukoista 3.3 ja 3.4 voidaan havaita, mallinnustulosten 

perusteella puristusvoimalla on vaikutus järjestelmän dynamiikkaan (ominaistaajuuksiin), 

jos käytetään moniakselisia kuormia kantavia laakerointikonfiguraatioita. Tuloksista voi-

daan havaita myös työkappaleen ominaisuuksilla olevan huomattava vaikutus järjestelmän 

dynamiikkaan (ks. kuva 3.2). 

 

Suunniteltu keskiökärjen prototyyppi täyttää mallinnustulosten perusteella sille asetetut 

käyttö- ja valmistettavuusvaatimukset (ks. luvut 3.3.1 ja 3.3.2). Prototyyppiä käyttäen myös 

tulosten mukaan pystytään saamaan aikaan haluttu puristusvoiman vaikutus järjestelmän 

ominaistaajuuksiin (ks. kuvat 3.6 ja 3.7). 

 

Luvussa 4 käsiteltiin yksinkertaistettua järjestelmän ominaistaajuuksien laskentatapaa, joka 

päätettiin kehittää työkappaleen ominaisuuksien huomioon ottamiseksi. Elementtimenetel-

mään perustuvan laskentatavan tulokset vastasivat varsinkin käyrän muodoiltaan varsin hy-

vin ANSYS-mallista saatuja tuloksia (luku 4.2), toisin kuin palkkiteoriaan perustuvan las-

kentatavan (luku 4.1). 
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5.2 Johtopäätökset ja löydetty uusi tieto 

 

Tässä osiossa pyritään vastaamaan työn johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tut-

kimuskysymyksiä oli yhteensä kolme, ja ne olivat: 

1. Voidaanko oikealla keskiökärjen laakeroinnin valinnalla saada puristusvoima vai-

kuttamaan radiaaliseen jäykkyyteen? 

2. Vaikuttaako tämä jäykkyyden muutos merkittävästi työkappaleen dynamiikkaan? 

3. Voidaanko kärkipylkän puristusvoimaa säätävä järjestelmä kehittää tuotteeksi? 

 

Luvun 3 tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että oikealla laakerinvalinnalla kärkipylkän 

puristusvoima voidaan todellakin saada vaikuttamaan keskiökärjen radiaaliseen jäykkyy-

teen. Tämä vastaa johdannossa esitetyistä tutkimuskysymyksistä ensimmäiseen. Lisäksi, tu-

lokset vahvistavat jäykkyyden muutoksen vaikutuksen järjestelmän ominaistaajuuksiin. 

Tämä vastaa tutkimuskysymykseen numero kaksi. 

 

Tärkein tutkimuksen tuloksista vedettävä johtopäätös on siis epäilemättä luvun 3 tuloksien 

osoittama puristusvoiman vaikutus dynamiikkaan. Tulokset todentavat puristusvoimaa sää-

tävän menetelmän toiminnan. Tämä oli yksi tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista. Täysin 

varmana menetelmän toimintaa ei kuitenkaan voida pitää, ennen kuin toiminta todennetaan 

myös kokeellisesti nyt tehdyn laskennallisen todentamisen lisäksi. 

 

Uudeksi tiedoksi voitaneen laskea myös tutkimuksen aikana suunniteltu prototyyppi, joka 

voidaan myöhemmin kehittää tuotteeksi. Koska suunnittelun aikana lisäksi huomattiin, että 

keskiökärjistä on mahdollista kehittää kokonainen tuotesarja, potentiaalia tuotteistamiselle 

on olemassa. Nämä seikat vastaavat tutkimuskysymyksistä viimeiseen. 

 

Ominaistaajuuksien laskentaohjelman tulosten ja ANSYS-tulosten vastaavuudesta (luku 4) 

voidaan vetää johtopäätös, että sorvattavan kappaleen ominaistaajuuksien selvittämiseen ei 

välttämättä vaadita raskasta erikoisohjelmistoa. Koska käytetty komentosarja oli vieläpä var-

sin yksinkertainen (ks. liite II), se on luultavasti toteutettavissa eri ohjelmointikielillä ja näin 

ajettavissa erilaisilla laitteilla. Täyttä varmuutta siitä, että ohjelman tulokset vastaavat todel-

lisuutta, ei kuitenkaan ole olemassa ennen koejärjestelyjä.  
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5.3 Jatkokehityskohteet 

 

Ensimmäinen ja ehkä tärkein jatkokehityskohde tutkimuksessa on kokeellinen testaus. 

Koska kaikki tässä tutkimuksessa saadut tulokset perustuvat verifioimattomaan mallin-

nusdataan, niihin ei voida täysin luottaa. Tutkimuksen aikana suunniteltu prototyyppi on siis 

valmistettava ja koesarja suunniteltava. Tällä tavalla saadaan ehkä lopullinen varmuus me-

netelmän toimivuudesta, jolloin menetelmän kehitystä voidaan jatkaa. 

 

Jos menetelmä todetaan myös koetulosten perusteella toimivaksi, seuraava kehitysaskel on 

sen tuotteistaminen. Prototyypin rakennetta on luultavasti parannettava koetulosten pohjalta 

ja muokattava sarjatuotannon mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen tuotevalikoimaa voidaan 

laajentaa eri kokoluokilla ja laakerijäykkyyksillä. Tuotteistaminen toki myös edellyttää yk-

sityiskohtaisen kustannus- ja markkina-analyysin tekemistä. 

 

Jos keskiökärkeen halutaan lisätä jäykistymisilmiön hyödyntämisen lisäksi muita uusia omi-

naisuuksia, työstövärähtelyjen tunnistamiseen tarkoitetun anturoinnin asentaminen sen run-

koon on yksi mahdollisuus. Keskiökärjen runko pysyy työstön aikana paikallaan, mikä tekee 

siitä johdotusten kannalta sopivan paikan antureille. Koska menetelmän toiminta perustuu 

värähtelyjen tunnistamiseen, myös tätä tulisi harkita tuotetta eteenpäin kehitettäessä. 

 

Menetelmän osoittautuessa toimivaksi sen yhdistämistä jo kehitettyyn työstön säätöjärjes-

telmään tulisi myös harkita. Näin tähän olemassa olevaan tuotteeseen saadaan lisäominai-

suuksia ja lisäarvoa. Tämän ominaisuuden lisääminen saattaisi myös antaa etulyöntiaseman 

kilpailijoihin nähden, koska menetelmän konsepti on uusi ja muut valmistajat eivät pysty 

tarjoamaan vastaavaa ominaisuutta. 

 

Viimeiseksi, myös elementtimenetelmästä johdetun laskentaohjelman kehittäminen on mah-

dollinen jatkokehityskohde. Myöskään laskentaohjelman tuloksia ei ole kokeellisesti verifi-

oitu. Lisäksi ohjelman käytettävyys on vielä tässä vaiheessa varsin huono: koodi soveltuu 

lähinnä laskentatavan toiminnan verifiointiin, ei niinkään varsinaiseen asiakas- tai suunnit-

telukäyttöön. Ohjelman kääntämistä MATLAB-komentosarjasta jollekin enemmän laitteis-

toriippumattomalle kielelle (esim. C) voitaisiin myös harkita.  
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5.4 Yhteenveto 

 

Tässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston VMAX-projektiin kuuluvassa diplomityössä kä-

siteltiin sorvauksen työstövärähtelyjen ja sorvin keskiökärjen rakenteen yhteyttä. Taustalla 

vaikutti pyrkimys sorvin kärkipylkän puristusvoiman ajonaikaiseen säätämiseen perustuvan 

työstövärähtelyjen välttämismenetelmän kehittämiseen. Työllä oli kaksi päätavoitetta: mai-

nitun menetelmän toiminnan todentaminen ja menetelmän vaatimukset täyttävän keskiökär-

jen prototyypin kehittäminen. 

 

Tutkimuksen aluksi tutkimusongelman taustaa selvitettiin kirjallisuustutkimuksella. Mark-

kinoilla olevien keskiökärkien rakennetta ja aiempaa Lappeenrannan teknillisessä yliopis-

tossa tehtyä tutkimusta tarkasteltaessa huomattiin, että vaikka tavallisilla keskiökärjillä me-

netelmän toimintaan vaadittua jäykistymisvaikutusta ei juuri ilmennyt, vaikutus voitaisiin 

saada aikaan kärjen laakerointia muuttamalla. Tutkimuksen yleistä tilaa selvitettäessä huo-

mattiin, että tätä nimenomaista vaikutusta ei ilmeisesti ollut aiemmin tutkittu, tai ainakaan 

tutkimuksesta ei ollut tehty julkaisuja. Menetelmän konsepti oli siis innovatiivinen. 

 

Koska prototyypin kehittämisen konseptivaiheen sekä toiminnan todentamisen tavoitteet oli-

vat osin päällekkäiset, nämä vaiheet päätettiin yhdistää. Ensin suoritettiin siis alustava suun-

nitteluvaihe, jossa luotiin alustavia laakerointikonsepteja ja arvioitiin niitä mallinnuksen 

avulla menetelmän toiminnan todentamiseksi. Jos menetelmä olisi osoittautunut tässä vai-

heessa toimimattomaksi, tutkimusta olisi ollut tarpeetonta jatkaa eteenpäin. Alustavasta 

suunnittelusta laskentatulokset kuitenkin tukivat olettamusta menetelmän toimivuudesta, jo-

ten tutkimusprosessia päätettiin jatkaa. Lisäksi alustavassa suunnitteluvaiheessa saatiin ai-

kaan useita kehityskelpoisia konsepteja jatkosuunnittelua varten. 

 

Seuraava vaihe olikin keskiökärjen prototyypin varsinainen rakenteellinen suunnittelu. 

Aluksi koottiin kaikki lopulliseen rakenteeseen kohdistuvat käytön ja menetelmän toiminnan 

asettamat vaatimukset. Luoduista laakerointikonsepteista valittiin alustavan laskennan tulos-

ten perusteella kaksi (viistokuulalaakeri yksin tai parina), ja näitä konsepteja vertailtiin mal-

linnuksen avulla. Lopulliseen rakenteeseen valittiin yksittäinen viistokuulalaakeri. Raken-

teen muut osat pyrittiin suunnittelemaan niin, että ne täyttäisivät rakenteelle asetetut vaati-

mukset esim. laakerien kiristyksen sekä rakenteen tiivistyksen ja yhteensopivuuden osalta. 
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Suunnittelun viimeinen vaihe oli kehitetyn prototyypin rakenteen arviointi. Rakennetta ar-

vioitiin sen toiminnan, valmistettavuuden ja valmistuskustannusten kannalta. Tultiin tulok-

seen, että prototyypin rakenne täyttää sille asetetut vaatimukset. Suunnitellun rakenteen 

layout-kuvat esitetään työn liitteessä. 

 

Lisätuloksena tutkimuksen aikana johdettiin yksinkertaistettu järjestelmän ominaistaajuuk-

sien laskentaproseduuri. Tarve laskentatavan kehittämiseen ilmeni prototyypin suunnittelun 

aikana: tarvittiin jonkinlainen yksinkertainen ja nopea tapa ottaa suunnittelussa huomioon 

työkappaleen geometrian vaikutus järjestelmän värähtelyominaisuuksiin. Laskentatavan 

pohjaksi harkittiin sekä palkkiteoriaa että elementtimenetelmää, ja näitä menetelmiä vertail-

tiin. Pohjaksi valikoitui lopulta laskelmien perusteella elementtimenetelmä. 

 

Tutkimuksen tuloksista voitiin vetää kolme tärkeää johtopäätöstä, jotka vastasivat johdan-

nossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Ensinnäkin, mallinnustulosten perusteella valittu 

laakerointi sai puristusvoiman vaikuttamaan kärjen radiaaliseen jäykkyyteen. Toiseksi, tu-

losten perusteella tämä jäykkyyden muutos vaikutti tietyissä tapauksissa huomattavasti jär-

jestelmän ominaistaajuuksiin. Nämä johtopäätökset näyttävät todeksi menetelmän toimin-

nan. Kolmanneksi, tutkimuksen aikana huomattiin että menetelmän käyttöön vaadituista 

kärkipylkistä on mahdollista kehittää tuotesarja. Potentiaalia menetelmän tuotteistamiselle 

on siis olemassa, vaikka sitä ei myytäisikään työstönhallintajärjestelmän osana. Lisäksi, joh-

detusta ominaistaajuuksien laskentatavasta voitiin tehdä se johtopäätös, että järjestelmän dy-

namiikan selvittämiseksi sorvauksessa voidaan laskentatuloksien tarkkuudesta liikaa tinki-

mättä kehittää kalliita FEM-ohjelmistoja yksinkertaisempi ja kevyempi ohjelma. 

 

Menetelmälle löydettiin myös useita jatkokehityskohteita. Kehityskohteista tärkein on me-

netelmän kokeellinen verifiointi, sillä menetelmän toimintaa ei voida pitää varmana ilman 

koejärjestelyjä. Tämän jälkeen voidaan harkita menetelmän tuotteistamisen mahdollisuuk-

sia. Suunniteltua keskiökärjen prototyyppiä on jatkokehitettävä, ja siihen on mahdollista li-

sätä uusia ominaisuuksia kuten työstönhallintaan käytettäviä antureita. Ominaistaajuuksien 

laskentamenetelmä kehitys on myös vielä varsin aikaisessa vaiheessa. Sen laskentatark-

kuutta on arvioitava tarkemmin ja sen käytettävyyttä on kehitettävä. 
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OMINAISTAAJUUKSIEN LASKENTAMALLIN MATLAB-OHJELMALISTAUS 

 

clear all 

  

% -----------------------PARAMETRIT-------------------------- 

% Materiaaliarvot 

E = 210e9;              % Kimmokerroin [Pa] 

rho = 7850;             % Tiheys [kg/m^3] 

  

% Palkin osioiden mitat [m] 

L1 = 0.091; 

L2 = 0.597; 

L3 = 0.165; 

r1 = 0.041/2; 

r2 = 0.0467/2; 

r3 = 0.030/2; 

  

% Elementtimäärät osioittain, viimeisenä keskiökärki 

elements = [20,100,33]; 

  

% Elementtien Pituudet ja poikkileikkaussuureet 

Le = [L1/elements(1),L2/elements(2),L3/elements(3)]; 

  

Afun = @(r) pi * r^2; 

Ae = [Afun(r1),Afun(r2),Afun(r3)];  % Elementtien pinta-alat 

  

Ifun = @(r) (pi / 4) * r^4; 

Ie = [Ifun(r1),Ifun(r2),Ifun(r3)];  % Elementtien jäyhyydet 

  

%Kuvaajan parametrit 

n = 5;                  % Piirrettävien taajuuksien määrä 

kmin = 1e6;             % Kuvaaja: jäykkyyden alaraja [N/m] 

kmax = 1e10;            % Kuvaaja: jäykkyyden yläraja [N/m] 

fmin = 1e2;             % Kuvaaja: taajuuden alaraja [Hz] 

fmax = 3500;             % Kuvaaja: taajuuden yläraja [Hz] 

ksteps = 101;           % Kuvaajan resoluutio 

k = logspace(log10(kmin),log10(kmax),ksteps); 

  

% Laakerien jäykkyydet 

k1 = k;                                % Etulaakeri 

k2 = 20*1005.31*1000*ones(size(k));    % Takalaakeri 

  

% Solmut, joihin laakerien jäykkyys vaikuttaa. Muoto: 

[ensimmäinen_solmu, viimeinen_solmu] kärjen etupäästä 

k1_nodes = [12,17]; 

k2_nodes = [29,33]; 

  

% -----------------------LASKENTA---------------------------- 

% Elementtien massa- ja jäykkyysmatriisit 

Mefun = @(A,L) (rho*A*L)/420*[156 22*L 54 -13*L 

    22*L 4*L^2 13*L -3*L^2 

    54 13*L 156 -22*L 

    -13*L -3*L^2 -22*L 4*L^2]; 
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Kefun = @(I,L) (E*I)/L^3*[12 6*L -12 6*L 

    6*L 4*L^2 -6*L 2*L^2 

    -12 -6*L 12 -6*L 

    6*L 2*L^2 -6*L 4*L^2]; 

  

Me = zeros(4,4,length(elements)); 

for i = 1:length(elements) 

    Me(:,:,i) = Mefun(Ae(i),Le(i)); 

end 

  

Ke = zeros(4,4,length(elements)); 

for i = 1:length(elements) 

    Ke(:,:,i) = Kefun(Ie(i),Le(i)); 

end 

  

% Kokonaismassa- ja kokonaisjäkykkyysmatriisit 

dof = (sum(elements) + 1) * 2; 

Mt = zeros(dof); 

Kt = zeros(dof); 

  

for i = 1:length(elements) 

    for e = sum(elements(1:i-1))+1:sum(elements(1:i)) 

        j = 2*e-1; 

        Mt(j:j+3,j:j+3) = Mt(j:j+3,j:j+3) + Me(:,:,i); 

    end 

end 

 

for i = 1:length(elements) 

    for e = sum(elements(1:i-1))+1:sum(elements(1:i)) 

        j = 2*e-1; 

        Kt(j:j+3,j:j+3) = Kt(j:j+3,j:j+3) + Ke(:,:,i); 

    end 

end 

  

% Pistemassat 

m = zeros(dof); 

Mt = Mt + m; 

  

% Reunaehdot 

const = 2; % Sidottujen vapausasteiden määrä 

Mc = Mt(3:end,3:end); 

 

% Ratkaistaan ominaismuodot ja -taajuudet 

Freq = zeros(ksteps,dof-const); 

  

for i = 1:ksteps 

    Ktemp = Kt; 

 

    for j = sum(elements(1:end-1))+1+k1_nodes(1):... 

    sum(elements(1:end-1))+1+k1_nodes(2) 

        Ktemp(j*2-1,j*2-1) = Ktemp(j*2-1,j*2-1) +... 

        k1(i)/(k1_nodes(2)-k1_nodes(1)+1); 

    end 
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    for j = sum(elements(1:end-1))+1+k2_nodes(1):... 

    sum(elements(1:end-1))+1+k2_nodes(2) 

        Ktemp(j*2-1,j*2-1) = Ktemp(j*2-1,j*2-1) +... 

        k2(i)/(k2_nodes(2)-k2_nodes(1)+1); 

    end 

     

    Kc = Ktemp(3:end,3:end); 

    w=eig(Kc,Mc); 

    Freq(i,:) = sort(sqrt(w)/(2*pi)); 

end 

  

% Piirretään jäykkyys-taajuuskuvaaja 

figure 

semilogx(k,Freq(:,1:n),'k'); 

 

hold on; 

xlim([kmin,kmax]); 

ylim([fmin,fmax]); 

title('Ominaistaajuudet tuennan jäykkyyden funktiona') 

ylabel('Taajuus [Hz]') 

xlabel('Laakerin jäykkyys [N / m]') 

hold off 

 

 % Piirretään elementtimalli 

figure 

hold on 

axis equal 

xlim([0,L1+L2+L3]) 

 

for i = 1:elements(1) 

    rectangle('Position',[(i-1)*Le(1),-r1,Le(1),2*r1]); 

end 

 

for i = 1:elements(2) 

    rectangle('Position',[L1+(i-1)*Le(2),-r2,Le(2),2*r2]); 

end 

 

for i = 1:elements(3) 

    rectangle('Position',[L1+L2+(i-1)*Le(3),... 

    -r3,Le(3),2*r3],'EdgeColor','b'); 

     

    if k1_nodes(1) <= i && i <= k1_nodes(2) 

        plot(L1+L2+(i-1)*Le(3),0,'rd'); 

    end 

     

    if k2_nodes(1) <= i && i <= k2_nodes(2) 

        plot(L1+L2+(i-1)*Le(3),0,'rd'); 

    end 

end 

 

title('Elementtimalli') 

xlabel('x [m]') 

ylabel('y [m]') 

hold off 
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LASKENNAN ESIMERKKITULOSTE 
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