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toiminta sähkömekaanisella toimilaitteella. Työn tarkoituksena oli löytää uusia tapoja 

toteuttaa turvalaakerin rakenne. Uusilla ratkaisuilla poistettiin turvalaakereille ominaisia 
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poikkesivat tavanomaisista turvalaakereiden rakenteista. Tuloksissa huomioitiin, että tässä 

työssä ei suunnitella valmista tuotetta. Suunniteltujen turvalaakereiden toiminta perustui 

mekanismeihin, jotka toivat mukanaan uusia ominaisuuksia. Sähkömekaanisen toimilaitteen 
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Auxiliary bearings are used to protect active magnetic bearings against failure. In this 

Bachelor’s thesis several solutions to achieve auxiliary bearing functions with electro-

mechanical actuator were designed. The aim of this thesis was to find new ways to construct 

auxiliary bearings. Characteristic issues with auxiliary bearings were eliminated with new 

solutions. 

 

Traditional mechanical engineering design methods were used in this thesis. These methods 

were used to make systematic design possible. Literature review was also used as part of the 

design process. Drafts and 3D-models were the result of this thesis. The solutions found 

differed from conventional auxiliary bearing construction.  It was taken in to consideration, 

in the results, that design in this thesis is not for manufacturing purposes. The mechanisms 

on which the auxiliary bearings were designed brought new features. The positioning of the 

electro-mechanical actuator in to the mechanisms was however difficult. New points of view 

in the development of auxiliary bearing constructions were discovered by the results of this 

thesis. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Aktiivisia magneettilaakereita on viime aikoina alettu käyttämään yhä enemmän erilaisissa 

sovelluksissa. Vuosikymmenien kehityksen ansiosta aktiivisilla magneettilaakereilla 

voidaan korvata tavanomaisia laakerityyppejä yhä tehokkaammin. Aktiivisen 

magneettilaakerin nimestä on myös vakiintunut nimitys AMB, joka tulee sanoista Active 

Magnetic Bearing. Aktiivisen magneettilaakerin osat eivät ole kosketuksissa keskenään. 

Tästä johtuen laakerityyppi on lähes kitkaton eikä vaadi voitelua. Kosketusvapaa laakerin 

toiminta mahdollistaa myös samalla suuret pyörimisnopeudet. Tämän tyyppinen laakeri 

soveltuu hyvin käytettäväksi suurnopeuskäytöissä, kuten työstökoneiden karoissa ja 

turbokompressoreissa. (Eaton, Rama & Singhal, 2010, s. 18.) 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Aktiivisia magneettilaakereita käytettäessä tarvitaan myös turvalaakereita, joiden tarkoitus 

on estää haitallisten kosketusten tapahtuminen aktiivisen magneettilaakerin staattorin ja 

roottorin välillä. Turvalaakerit ottavat roottorin kosketuksen vastaan, kun aktiivisten 

magneettilaakereiden käytön kannalta oleelliset rajat saavutetaan. Roottorin kosketus 

turvalaakeriin aiheuttaa monia ilmiöitä, joita on aikojen saatossa tutkittu paljon. Roottorin 

kosketuksesta muodostuu ilmiöitä, jotka pahimmillaan rikkovat rakenteita. Näitä ilmiöitä 

ovat erilaiset värinät ja voimat. Häiriötilanteen tapahtuessa, kun magneettilaakeroitu kone 

on käynnissä, turvalaakereilla hidastetaan roottorin pyörimisnopeus aiheuttamatta vahinkoja 

rakenteisiin. (Abulrub et al., 2009, s. 12.) Kuva 1 hahmottaa, millaisen rakenteen aktiiviset 

magneettilaakerit ja turvalaakerit muodostavat yhdessä roottorin kanssa. Turvalaakerit 

sijaitsevat roottorin päissä ja turvalaakereiden vieressä ovat aktiiviset magneettilaakerit, 

joiden käämitys on kuvasta havaittavissa. 

 

 

Kuva 1.  Aktiivisilla magneettilaakereilla laakeroitu roottori (Heikkinen et al., 2015, s. 1). 
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1.2 Tavoite 

Tämän työn tarkoituksena on luoda uudenlaisia ratkaisuja toteuttaa haluttu turvalaakerin 

toiminto. Suunnittelu perustuu patentissa esitettyyn ideaan. Turvalaakerirakenteessa 

hyödynnetään aksiaalista liikettä, sähkömekaanista toimilaitetta, liikkeen palauttavia 

komponentteja ja kartiomaista muotoa turvalaakerin ja akselin välillä (Pat. FI 125642., 2015, 

s. 13). Työn kannalta oleelliseksi katsotaan myös suunnittelun tulosten runsaus. Ongelma 

hahmotellaan sanallisesti, sekä piirretään karkeita luonnoksia valituista ratkaisuista, lopuksi 

ratkaisut 3D-mallinnetaan toimintojen hahmottamiseksi. Eri ratkaisujen pohjalta valitaan 

yksi kehityskelpoinen ratkaisu, joka mallinnetaan tarkemmin.  

 

1.3 Menetelmät 

Turvalaakeroinnin eri ratkaisuvaihtoehtojen kehittämisessä käytetään koneensuunnittelusta 

tuttuja menetelmiä. Menetelmillä luodaan pohja suunnittelulle, sekä menetelmät toimivat 

apuna, kun eri kokonaisuuksia kehitellään eteenpäin. Valmiit ratkaisut 3D-mallinnetaan 

SolidWorks mallinnusohjelmalla, jonka avulla päästään näkemään suunniteltuja rakenteita 

yksityiskohtaisemmin. Mallinnusohjelmalla voidaan myös tarkistaa, miten kokoonpanot 

toimivat, sekä samalla pystytään löytämään rakenteiden huonoja ominaisuuksia. 

 

1.4 Aiheen rajaus 

Työ rajataan käsittelemään vain turvalaakerointia ja sen toiminnan kannalta olennaisten 

toimintojen suunnittelua. Turvalaakeroinnissa oleellista on laakerin kiinnittyminen 

laakeripesään ja mekaniikka, jolla laakerin liike suhteessa roottoriin toteutetaan. 

Turvalaakerin mekanismien toteuttavien komponenttien suunnittelu tehdään karkealla 

tasolla, ottamatta kantaa komponenttien mitoittamiseen. Kuten jo työn tavoitteissa kerrottiin, 

on tässä työssä oleellista erilaisten ratkaisujen mallintaminen. Tämän johdosta mitoittaminen 

ja lujuustekniset tarkastelut jätetään tekemättä kokonaan. Myös materiaalien tarkastelu 

jätetään tekemättä. 3D-mallinnuksessa turvalaakerointi ja siihen liittyvät muut mekanismit 

mallinnetaan mahdollisimman tarkasti, mutta muut rakenteet, jotka eivät tässä työssä ole 

tärkeässä roolissa, karkeammalla tasolla. 
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1.5 Tulosten hyödyllisyys 

Työstä saatavia tuloksia voidaan hyödyntää monella tavalla. Tulokset voivat ennen kaikkea 

toimia pohjana uusien ratkaisujen kehittämisessä. Tulokset avaavat uusia näkökohtia 

ongelman tarkasteluun, sekä samalla voidaan vertailla työssä käytettyjen menetelmien 

vaikutusta lopputulokseen.  Muita tärkeitä ominaisuuksia työhön liittyen: 

 Mallintaa eri vaihtoehtoja rakenteesta 

 Kehittää pohja, josta voidaan valmistaa tuote 

 Hahmottaa turvalaakerin käytön mekaniikkaa 

 Esittää eri vaihtoehtoja komponenttien valintaan. 

 

Työ luo yleiskatsauksen uudenlaiseen turvalaakerirakenteeseen ja sen suunnitteluun. Työssä 

sovelletut menetelmät voivat toimia yksinkertaisena pohjana suunnitella tulevaisuudessa 

uusia ratkaisuja. Parhaimmillaan työstä syntyneitä ideoita voidaan käyttää myös muissa 

samaa toimintatapaa vaativissa kohteissa. 
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2 LUONNOSTELU 

 

 

Turvalaakerirakenteen hahmotteluun hyödynnetään eri suunnittelumenetelmiä. Menetelmiä 

käytettäessä otetaan huomioon, että rakenteesta ei suunnitella vielä valmista tuotetta. 

Valittujen menetelmien tarkoitus on helpottaa eri ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamista. 

Hahmottelussa käytettävät menetelmät ovat vaatimuslista ja jäsentelykaavio. Vaatimuslista 

luo pohjan suunnittelulle, sekä se selkeyttää suunnittelua sen edetessä. Jäsentelykaavion 

tarkoitus on määritellä eri vaihtoehtoja rakenteen toteuttamiseksi. Jäsentelykaavion tulosten 

pohjalta eri kokonaisuudet 3D-mallinnetaan. Tässä työssä kirjallisuuskatsaus toimii myös 

eräänlaisena suunnittelumenetelmänä, koska kirjallisuuskatsauksen tuoma informaation 

avaa uusia näkökulmia suunnitteluun ja sitä kautta 3D-mallintamiseen. 

 

2.1 Vaatimuslista 

Koneensuunnittelussa halutun konstruktion toteuttamiseen vaaditaan yleensä erilaisia 

ehtoja. Lopulliseen ratkaisuun päädytään monien vaihtoehtojen kautta, mutta halutut ehdot 

määräävät, mitä ominaisuuksia lopullisessa konstruktiossa tulee olla. Ehtojen 

hahmottamiseen on kehitelty menetelmä, vaatimuslista, jossa kirjataan ylös vaatimukset ja 

toivomukset konstruktioon liittyen. Vaatimuslista toimii myös myöhemmin suunnittelussa 

apuna, kun mietitään lisäarvoa tuovia kohtia rakenteeseen. (Tuomaala, 1995, s. 80.) 

 

Vaatimuslistan ulkoasusta on yleensä yrityksissä annettu tarkat ohjeet, koska vaatimuslista 

on suunnittelua määräävä asiakirja. Vaatimuslistalle ei kuitenkaan ole mitään yleistä 

ulkoasuohjetta, mutta tärkeimmät asiat tulee löytyä. Vaatimuslistasta selviää selkeästi 

vaatimukset ja toivomukset. Tärkeitä kohtia yrityskäytössä olevaan vaatimuslistaan on työn 

nimi, kentät vaatimuksille ja toiveille, päivämäärät, painos ja muutoksen tekijät. (Pahl & 

Beitz, 1986, s. 65.) Taulukossa 1 on esitetty tähän työhön sopiva vaatimuslistan malli. 

Tämän työn vaatimuslista on laadittu mahdollisimman yksinkertaiseksi. Taulukon 1 

vaatimuslistassa on otettu huomioon, että listaa ei käytetä kuten yrityksissä. Esimerkiksi 

listan laatijoita ei ole montaa, eikä listan asiat muutu työn edetessä. Näin ollen vaatimuslistan 

rakenteesta voitiin karsia ylimääräisiä asioita pois, mikä osaltaan helpottaa listan 

tulkitsemista. 
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Taulukko 1. Tämän kandidaatin työn vaatimuslistan rakenne (mukaillen Pahl et al., 1986, s. 

65). 

Vaatimuslista 
Vaatimus/Toivomus Ehdot 

Vaatimus 

Tähän kohtaan esimerkiksi 

erilaisia konstruktioon 

suunniteltavia ominaisuuksia 

Toivomus 
Tähän kohtaan lisäarvoa tuovia 

toivomuksia 

 

Vaatimukset ja toivomukset ovat täsmällisesti annettuja, joko numeroarvoin tai sanallisesti 

selitettyjä ominaisuuksia konstruktioon liittyen. Suunnittelutyössä ominaisuuksia on yleensä 

useita ja ne voivat liittyä eri asioihin kuten: laitteen kokoon, toiminnan kannalta tärkeisiin 

arvoihin jne. On myös tärkeää ilmoittaa vaatimuksiin ja toivomuksiin liittyvät määrät, jos 

edellä mainitut asiat ovat laskettavia suureita. Ominaisuuksilla on omat päätunnuksensa ja 

tässä työssä niitä ovat (Pahl et al., 1986, s. 6468.) 

  Geometria 

 Kinematiikka 

 Voimat 

 Asennus. 

 

Vaatimus on luonteeltaan määräävä ja se otetaan aina huomioon ratkaisuja pohdittaessa. 

Konstruktion kannalta on tärkeää löytää kaikki tarvittavat vaatimukset. Näin saadaan 

määritettyä konstruktion koko toiminta. Suunniteltava konstruktio saadaan näin asetettua 

rajoihin vaatimusten avulla, jolloin vältytään ylimääräiseltä suunnittelulta. (Pahl et al., 1986, 

s. 64.) 

 

Toivomus on vaatimukseen verrattuna pienemmässä arvossa, kun vaatimuslistaa luetaan. 

Vaatimuslistalle on luonteenomaista, että toivomuksia ei ole pakko toteuttaa. Toivomuksilla 

pyritään kuitenkin tuomaan lisäarvoa suunniteltavalle rakenteelle. Laadittaessa 

vaatimuslistaan toivomuksia on otettava huomioon, että toivomusten tulee olla kohtuullisia 

ja toteutettavissa olevia. Tärkeysjärjestyksen asettaminen luokittelee toivomusten arvon 
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suhteessa toisiinsa. Näin voidaan hahmottaa mitkä toivomukset ovat hyödyllisiä. (Pahl et al., 

1986, s. 64.) 

 

Vaatimuslistaa päivitetään yleensä suunnittelun edetessä. Päivitettyihin vaatimuslistoihin 

lisätään uusia toivomuksia tai vaatimuksia. Näin pystytään mukautumaan muuttuneisiin 

suunnittelutilanteisiin. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa kaikella vaatimuslistan 

informaatiolla voi olla tärkeä rooli, jos joudutaan kehittämään konstruktiota uudelleen. 

Vaatimuslista luo perustan konstruktion suunnitteluun ja ohjaa suunnittelua asetettujen 

rajoitteiden puitteessa. (Pahl et al., 1986, s. 6468.) 

 

2.2 Jäsentelykaavio 

Menetelmää, jossa kuvataan suunniteltavan kohteen ominaisuudet ja luodaan 

kokonaisratkaisu ongelmasta, kutsutaan jäsentelykaavioksi. Menetelmässä taulukoidaan 

jäsentäviä näkökulmia ja yhdistetään ne. Taulukossa 2 on esitetty tyypillinen yksinkertainen 

jäsentelykaavio. Taulukon kaksidimensionaalisuus johtuu sarakkeiden ja rivien käytöstä 

kaavakkeessa. Taulukkoa voidaan käyttää esimerkiksi siten, että riviparametriksi annetaan 

koneenosa ja sarakeparametreiksi erilaisia muotoja osalle. Seuraavaan riviparametriin 

annetaan jokin toinen koneenosa ja sarakeparametreiksi taas erilaisia ominaisuuksia. 

Taulukon tuottamista ratkaisuista voidaan valita mieleiset vaihtoehdot suunnitteluun. (Pahl 

et al., 1986, s. 112.) 

 

Taulukko 2. Jäsentelykaavion rakenne (mukaillen Pahl et al., 1986, s. 113). 

Konstruktion ominaisuudet 

jäsenneltyinä parametreiksi 

Sarakeparametri 

s1 s2 s3 s4 

Riviparametri 

z1         

z2         

z3         

z4         

 

Jäsenneltäviä ominaisuuksia on yleensä useita ja ne sijoitetaan kaavioissa omiksi riveiksi ja 

sarakkeiksi. Ominaisuuksia kutsutaan myös parametreiksi. Parametreille ominaista on, että 

ne liittyvät yleensä näkökulmiin, kuten liikkeisiin ja osien kokoihin. Parametrit voidaan 

luokitella näkökulmien mukaan. Näkökulmat perustuvat rakenteen fysikaalisiin tai 

geometrisiin ominaisuuksiin. (Pahl et al., 1986, s. 115.) 
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Näkökulmilla on omat tunnusmerkkinsä, jonka johdosta voidaan keskittyä tarkastelemaan 

useita konstruktion näkökulmia. Fysikaalisen näkökulman tunnusmerkit liittyvät 

luonnonilmiöihin ja ovat analyyttisesti laskettavissa. Fysikaalisia tunnusmerkkejä tässä 

työssä ovat (Pahl et al., 1986, s. 115.) 

 Mekaniikka 

 Magnetismi 

 Sähköiset ilmiöt. 

 

Useista konstruktion geometriaan liittyvistä näkökulmista voidaan luokitella omia 

kategorioita. Kategorioita voivat olla konstruktion dimensiot, liikkeet ja materiaalit. Tähän 

työhön valitaan suunnittelun kannalta oleelliset näkökulmat. Tämän työn geometriaan 

liittyviä näkökulmia ovat (Pahl et al., 1986, s. 115.) 

 Muodot 

 Asemat 

 Lukumäärät 

 Suunnat 

 Suuruudet. 

 

Jäsentelykaavioista voidaan tehdä erilaisia muunnoksia riippuen suunniteltavasta kohteesta. 

Yksi jäsentelykaavion variaatio on morfologinen laatikko, sen tarkoitus on hahmottaa koko 

laitteen toimintaa. Morfologinen laatikko on myös kaksidimensionaalinen kuten taulukko 2, 

mutta morfologisen laatikon riviparametreiksi annetaan osatoimintoja ja 

sarakeparametreiksi erilaisia vaikutusperiaatteita. Osatoiminnot voivat liittyä esimerkiksi 

koneen kykyyn liikkua tai toteuttaa haluttu toiminto. Vaikutusperiaatteet taas luovat 

vaihtoehtoja toteuttaa osatoiminnot. Rivejä ja sarakkeita yhdistettäessä saadaan laitteen 

toiminnalle ratkaisuja. (Pahl et al., 1986, s. 129.) Taulukossa 3 on yksinkertainen esimerkki 

morfologisesta laatikosta. Siinä esiintyy riviparametreina laitteen jäsentäviä näkökulmia 

geometrisellä tasolla. Sarakeparametreilla taas luodaan vaihtoehdot näkökulmille. 

Taulukosta voidaan helposti yhdistää termi kerrallaan variaatioita laitteen suunnitteluun. 

Tässä työssä kokonaisratkaisujen hakemiseen käytetään jäsentelykaaviota, joka perustuu 

morfologisen laatikon hyödyntämiseen. 
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Taulukko 3. Morfologinen laatikko. 

  1 2 3 4 

Liike kiihtyvä tasainen muuttuva - 

Muoto ympyrä neliö kolmio - 

Lukumäärä 1 2 3 4 

 

Jäsentelykaavioita voidaan laatia useita ja keskittyä niissä tutkittavan rakenteen eri kohtiin. 

Kaavion jäsenneltäviä ominaisuuksia voi olla paljon, jolloin kaavio voidaan käydä läpi vaihe 

vaiheelta. Tämän jälkeen kaavio päivitetään uuteen vähemmän parametreja sisältävään 

kaavioon. Näin saadaan vain tärkeimmät ominaisuudet jatkokehitykseen. (Pahl et al., 1986, 

s. 112122.) Tässä työssä luodaan jo heti alussa mahdollisimman hyvä kokonaiskuva 

ratkaisuista, jotta suunnittelusta tulee tehokasta. 

 

2.3 Kirjallisuuskatsaus 

Ongelman ratkaisuun voidaan tutustua etsimällä tietoa jo valmiina olevista lähteistä. 

Suunnittelussa tarvittavaa tietoa saadaan teknillisen alan julkaisuista, kuten raporteista ja 

teoksista. Kirjallisuuskatsauksen tuoma informaatio avaa uusia näkökulmia ja helpottaa 

suunnittelua. (Huhtala et al., 1987, s. 38.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan 

valmiiseen tietoon liittyen laakerointeihin ja niihin liittyviin koneenosiin, sekä aktiivisiin 

magneettilaakereihin ja niiden turvalaakerointeihin. 

 

2.3.1 Laakerit 

Laakereiden tarkoitus on mahdollistaa liikkuvien, yleensä pyörivien, koneenosien liike. 

Laakereilla on myös muita tarkoituksia, kuten koneenosien tukeminen ja ohjaaminen. 

Erilaisilla laakerityypeillä saadaan laakeroinnit kestämään rasituksia halutulla tavalla. 

Laakerointia suunniteltaessa on tärkeää ottaa mahdollisimman moni suunnitteluun 

vaikuttava tekijä huomioon. Huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi tuennat, 

kuormitukset ja käyttöympäristö. (Salonen, 2014, s. 274.) Pyörivien koneenosien, kuten 

akseleiden tukeminen on helpointa toteuttaa laakeroimalla akseli molemmista päistään. 

Kuvassa 2 on olakkeellinen akseli tuettu kyseisellä tavalla. Laakeroidun akselin olakkeiden 

tarkoitus on tukea laakereita myös aksiaalisesti. 
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Kuva 2. Laakeroitu olakkeellinen akseli. 

 

Urakuulalaakerit ovat yksi yleisimmin käytetyistä laakerityypeistä. Etuja tätä laakerityyppiä 

käytettäessä ovat hiljainen ääni, suurten pyörimisnopeuksien kesto ja edullinen hinta 

verrattuna muihin laakerityyppeihin. Urakuulaakeri muodostuu yksinkertaisimmillaan 

vierintäelimistä ja kehistä. Rakenne on myös itsensä koossa pitävä, joten sitä ei ole 

mahdollista purkaa. (Blom et al., 2006, s. 132.) Tämän työn turvalaakerirakenteen kannalta 

urakuulalaakeri tarjoaa monia hyödyllisiä etuja, joiden ansiosta urakuulalaakeri on yksi 

mahdollinen vaihtoehto mietittäessä laakerityyppiä turvalaakerille. 

 

Urakuulalaakeri kestää säteis- ja aksiaalikuormituksia. Laakerin kuormituksia laskettaessa 

on otettava huomioon myös, että laakeri tarvitsee toimiakseen vähimmäiskuormituksen. 

Vähimmäiskuormituksen tarkoitus on varmistaa, että laakerilla ja sen osilla on kuormitusta 

toimiessaan. Ilman tätä kuormitusta joudutaan tilanteeseen, jossa laakerin osat liukuvat 

toisiinsa nähden. Vähimmäiskuormitus on ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon, kun laakerin 

pyörimisnopeudet tai kiihtyvyydet ovat suurempia kuin mitä tavanomaisessa käytössä.  

(Schaeffler KG, 2008, s. 207214.) 

 

Laakereiden kestävyyttä tarkasteltaessa voidaan laakerille määrittää laakerin 

pyörimiskierroksien lukumäärään perustuva kestoikä. Kestoiän laskentaan määritettyjen 

kaavojen kehittäminen on ollut kokemusperäistä ja se on vaatinut paljon testejä. Kestoikään 

perustuva mitoitus tehdään, kun halutaan laakerin kestävän tietty määrä kierroksia tai 

halutaan tietää laakerin kestämä kierrosten määrä. Kestoikää ei pystytä täysin tarkasti 

määrittelemään, koska eri menetelmiin perustuvat kestoiän määritelmät eivät anna tarkkoja 

arvoja kierrosmäärille. Laskenta on standardisoitua ja siinä otetaan huomioon, että laskettu 
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arvo on teoreettista arvoa pienempi. Näin pyritään välttymään laakerin ennenaikaiselta 

hajoamiselta. (Eschmann, Hasbargen & Weigand, 1985, s. 150151.) 

 

Laakereiden mitoittamisessa on myös tapauksia, joissa kestoikää ei tarkastella. Mitoitus 

perustuu silloin staattiseen kantokykyyn. Näissä tapauksissa laakeriin kohdistuu rasituksia, 

jotka eivät tule laakerin pyörimisnopeuden johdosta. Laakerit toimivat tällöin tukena tai 

pyörivät hitaammin kuin mitä normaalisti. Laakeriin saattaa kohdistua tällöin nopeita 

voiman muutoksia pyörimisen aikana. Laakerit voivat olla myös heilumisliikkeessä. Edellä 

mainituissa tapauksissa rasitukset kohdistuvat ennen kaikkea laakerin vierintäelimiin ja 

niiden kosketuspintoihin. Nopeasti vaihtelevat kuormitusten suunnat voivat aiheuttaa 

laakerin osiin muodonmuutoksia, jotka eivät ole kuormituksen luonteesta johtuen tasaisesti 

jakautuneita. Staattisen kantokyvyn mukaan mitoitettu laakeri kestää käyttöympäristöstään 

johtuvat rasitukset, jolloin vaurioilta vältytään. (SKF, 1991, s. 52.) 

 

Laakerit voidaan kiinnittää sovitteiden avulla laakeripesiin ja akseleihin. Laakerityypistä 

riippuu, millä tavalla laakeri tuetaan. Sovitteiden käyttö ei aina ole tehokkain tai 

asennusystävällisin tapa kiinnittää laakeria. Laakeri vaatii myös aksiaalisuuntaista tukea. 

Yleisimpiä aksiaalisia laakerin tukemistapauksia ovat laakerin tukeminen akselin 

olakkeeseen tai laakeripesään. Asennuksen helpottamiseksi ja tilan säästämiseksi, joissain 

tapauksissa apuna käytetään erilaisia koneenosia, kuten akselimuttereita ja varmistinlaattoja. 

Aksiaalisuunnassa laakeri voidaan tukea myös päätykannella, holkeilla tai erilaisilla 

tukirenkailla. Tuennassa on tärkeää ottaa huomioon pitääkö laakerille sallia liikettä 

aksiaalisuunnassa ja onko laakeri tuettu sen toiminnan kannalta hyvin. (SKF, 1991, s. 128.) 

 

2.3.2 Aktiivinen magneettilaakeri 

Tärkein ominaisuus aktiivisilla magneettilaakereilla on, etteivät toistensa suhteen liikkuvat 

osat ole kosketuksissa keskenään. Aktiivisen magneettilaakeroinnin fyysinen rakenne 

muodostuu staattorista ja roottorista, mutta laakeri tarvitsee myös tehoelektroniikkaa 

toimiakseen. Staattori koostuu sähkömagneeteista, joille johdetaan sähkövirta 

tehovahvistimen kautta. Roottori on staattorin sisällä oleva akseli. Roottoriin vaikuttaa 

magneettikentän voima, joka saadaan aikaiseksi staattorin sähkömagneeteilla. 

Magneettikentän voima pitää roottorin erillään staattorista. Staattorin ja pyörivän roottorin 

välillä oleva välimatka on yleensä millimetrin kymmenesosien luokkaa. Aktiivisessa 
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magneettilaakerissa roottorin etäisyyttä suhteessa staattoriin mitataan jatkuvasti, eli 

aktiivisesti. Etäisyyttä mitataan anturilla, josta saatu data käsitellään mikroprosessorissa. 

Mikroprosessori ohjaa tehovahvistimelta lähtevää sähkövirtaa. Sähkövirta vaikuttaa 

voimaan, jolla roottoria pidetään staattorista erillään. Näin muodostuu takaisinkytkentä, 

jonka ansiosta roottori saadaan pysymään halutussa asemassa. (Schweitzer & Maslen, 2009, 

s. 117.) 

 

Aktiiviset magneettilaakerit tarjoavat rakenteensa puolesta monia etuja verrattaessa 

tavanomaisiin laakereihin. Kosketusvapaan rakenteen ansiosta magneettilaakeri kestää 

suuria kehänopeuksia. Oikeilla materiaaleilla on mahdollista saavuttaa kehänopeudeksi jopa 

350 m/s. Rakenteen muita etuja on öljyttömyys ja minimaaliset kitkahäviöt. Näiden 

ominaisuuksien myötä laakeroinnin huoltokustannukset ovat pienet ja laakeroinnilla 

saavutetaan korkea käyttöikä. Toinen tärkeä aktiivisen magneettilaakeroinnin toimintaan 

liittyvä ominaisuus on tehoelektroniikka, joka mahdollistaa laakeroinnin jäykkyyden ja 

vaimennuksen säätämisen. Jäykkyydellä ja vaimennuksella saadaan esimerkiksi hallittua 

toimilaitteeseen kohdistuvia värähdyksiä. Aktiivinen magneettilaakeri on rakenteeltaan 

monimutkainen, se koostuu itse laakeroinnista, sekä sen ympärillä toimivasta 

tehoelektroniikasta. Näiden lisäksi vaaditaan myös turvalaakerointi, joka suojaa 

magneettilaakerin rakennetta vikatilanteessa. (Schweitzer et al., 2009, s. 1517.) 

 

Suurimpia aktiivisen magneettilaakerin käyttökohteita teollisuudessa ovat 

turbokompressorit. Turbokompressorin käytön aikana muodostuneita värähtelyjä pystytään 

vaimentamaan magneettilaakeroinnilla, mikä osaltaan parantaa toimilaitteen käyttöikää. 

Magneettilaakerointi tekee käyttökohteista energiatehokkaampia. Muita käyttökohteita ovat 

esimerkiksi työstökoneet, joissa vaaditaan suuria pyörimisnopeuksia. Sekä myös 

lääketeollisuus, jossa vaaditaan puhtaita öljyttömiä laitteita. (Schweitzer et al., 2009, s. 

1718.) Kuvassa 3 on roottori, joka on staattorin sisällä. Kuvasta hahmottaa myös staattorin 

ja roottorin välillä olevan välimatkan. Staattori on mallinnettu yksinkertaisesti ja siitä 

puuttuvat käämit. 
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Kuva 3. Roottorin ja staattorin sijoittuminen toisiinsa nähden. 

 

2.3.3 Turvalaakeri 

Aktiivisen magneettilaakerin kanssa toimivan turvalaakerin tärkeimpänä tehtävänä on estää 

vahinkojen tapahtuminen, kun roottorin pääsee liikkumaan suhteessa staattoriin. 

Turvalaakeria tarvitaan myös muissa tapauksissa, joissa magneettilaakerille ei tuoda tehoa. 

Esimerkiksi käyttölaitteen huoltotilanteet, jolloin magneettilaakerit eivät ole toiminnassa, 

vaativat akselin tukemisen. Turvalaakerit tukevat akselia, jolloin vältytään roottorin ja 

staattorin haitalliselta kosketukselta. (Schweitzer et al., 2009, s. 389.) Yleisesti turvalaakerin 

toiminta perustuu laakerin sisäkehän ja akselin väliseen välykseen, joka on yleensä noin 

puolet roottorin ja staattorin välisestä matkasta. Tämän johdosta roottori tukeutuu 

turvalaakeria vasten, ennen kuin roottori pääsee kosketuksiin staattorin kanssa. ( Yu et al., 

2014, s. 1148.) Kuvan 4 vasemmassa tilannekuvassa on esitetty roottorin ja staattorin 

sijoittuminen suhteessa turvalaakeriin, kun aktiivista magneettilaakeria käytetään 

normaalisti. Oikeanpuoleisessa kuvassa roottori on tukeutunut turvalaakeriin, kun 

magneettikenttä ei enää kannattele roottoria. Oikeanpuoleisesta kuvasta on myös 

hahmotettavissa staattorin välimatka, jonka turvalaakeri mahdollistaa suhteessa staattoriin. 

 

 



18 

 

 

Kuva 4. Poikkileikkaus tavanomaisesta turvalaakerin toiminnasta. 

 

Rakenteellisista eroista johtuen turvalaakereita voidaan luokitella erityyppisiksi. 

Yksinkertaisin turvalaakeri on liukulaakerityyppinen. Rakenteen yksinkertaisuudesta 

johtuen liukulaakerit ovat kustannuksiltaan edullisia verrattuna muihin käytettyihin 

turvalaakerityyppeihin. Liukulaakerin etuihin lukeutuu myös, että laakeri vaatii pienemmän 

asennustilan kuin yleisimmät laakerit. Tämän johdosta liukulaakerityyppinen turvalaakeri 

on asennusystävällinen. Yleisin ongelma käytettäessä liukulaakeria turvalaakerina on 

laakeriin ja akseliin kohdistuva suuri kitka, kun roottori pyörii putoamisen jälkeen 

turvalaakerilla. Suuri kitka johtuu liukulaakerin rakenteesta ja siitä, ettei liukulaakerin 

sisäkehä pääse pyörimään. Roottorin pudotessa akseli pääsee kosketuksiin liukulaakerin 

sisäkehän kanssa ja akseli pyörii liukulaakerin sisäkehää vasten. Kitkasta johtuen akseli 

pyrkii liikkumaan liukulaakerin sisäkehän mukaisesti. Pahimmillaan kitka ja akselin 

pyörimisnopeudet ovat niin suuria, että akseli alkaa liikkumaan hallitsemattomasti 

liukulaakerin sisäkehällä. Kitkan vaikutuksesta liukulaakerityyppisen turvalaakerin 

huoltoväli on pienempi kuin vierintäelimiin perustuvan laakerin. (Kärkkäinen, Sopanen & 

Mikkola, 2007, s. 602.) 

 

Vierintäelimiin perustuvat laakerit ovat myös yleisesti käytettyjä turvalaakereita. 

Vierintäelimet pienentävät laakerin sisäkehän ja akselin välistä kitkaa. Rakenteellinen 

monimutkaisuus on suuri verrattuna liukulaakeriin ja näin ollen vierintäelimillä varustetut 

laakerit ovat kalliimpia. Akselin pudotessa turvalaakerille, edellä mainitun tyyppiset laakerit 

reagoivat nopeammin pyörimisnopeuden muutoksiin ja näin riski akselin hallitsemattomaan 
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liikkeeseen pienenee. Vierintäelimien huonona ominaisuutena on niiden iskumaisten 

voimien kestävyys. (Kärkkäinen et al., 2007, s. 602.) Esimerkiksi urakuulalaakerin 

vierintäelimiin voi muodostua helposti välyksiä iskumaisista kuormista ja laakeri joutuu 

epätasapainoon pyöriessään. Epätasapaino taas lisää kitkaa ja mahdollisuus akselin 

hallitsemattomiin liikkeisiin tukeutuessaan apulaakeriin lisääntyy. 

 

Turvalaakereiden suunnitteluun ja mitoittamiseen liittyvät ongelmat muodostuvat ilmiöistä, 

joiden yleisin syy on aktiivisen magneettilaakerin vikatilanne. Vikatilanteen seurauksena 

akseli putoaa turvalaakerille, kun roottorin ja staattorin välillä ei ole enää magneettikenttää. 

Akseliin, sekä turvalaakeriin kohdistuu erilaisia voimia johtuen akselin pudotuksesta ja 

massasta. Voimat ovat impulssimaisia ja kohdistuvat nopeasti rakenteisiin, sillä 

turvalaakerin ja akselin välys on yleensä pieni, noin millimetrin kymmenesosien luokkaa. 

Kitkan ja akselin pyörimisliikkeen johdosta roottorin putoamisessa tapahtuu myös muita 

ilmiöitä. Akseliin kohdistuu voimia, jotka pyrkivät liikuttamaan akselia turvalaakerin 

sisäkehällä. Liikkeen seurauksena voi syntyä erilaisia pyörimisliikkeeseen perustuvia 

ilmiöitä, jotka aiheuttavat haitallisia värähtelyjä akseliin, sekä turvalaakeriin. Ilmiöt voivat 

johtaa rakenteiden rikkoutumisiin. Kitka on yksi turvalaakerin suunnittelussa huomioon 

otettava asia. Muita turvalaakerille ominaisia huomioon otettavia asioita ovat turvalaakerin 

kyky vaimentaa siihen kohdistuvia radiaalisia voimia, sekä turvalaakerin 

jäykkyysominaisuus. (Kärkkäinen et al., 2007, s. 602.) 

 

Tärkeitä perustapauksia ilmiöille, kun akseli osuu turvalaakeriin, on kolmenlaisia. Kaikille 

näille yhteistä on, että kitkan ja pyörimisliikkeen vaikutuksesta nämä ilmiöt voivat aiheuttaa 

akselin hallitsemattoman käyttäytymisen ja siten rikkovat rakenteita. Turvalaakerin 

ominaisuuksista riippuen akselin pudotus voi johtaa takaisin kimpoamiseen turvalaakerin 

sisäkehältä. Tästä aiheutuu akselin värähtely turvalaakerilla. Toinen tapaus perustuu siihen, 

että turvalaakerilla kestää tietty aika, johtuen hitausmomentista, ennen kuin laakerin 

sisäkehä pyörii samaa kehänopeutta akselin kanssa. Tämän ilmiön ja kitkan seurauksena 

akseli pyrkii liikkumaan laakerin sisäkehän suuntaisesti. Kun laakerin sisäkehä saavuttaa 

akselin kanssa sopivan ratanopeuden, akseli alkaa värähtelemään laakerin sisäkehällä. 

Värähtelyssä akseli liikkuu edestakaisin pitkin turvalaakerin sisäkehää, kunnes liike 

vaimenee. Kaikista vahingollisin tapaus akselin pudotessa on, että akseli alkaa liikkumaan 

turvalaakerin sisäkehää pitkin koko turvalaakerin sisäkehän matkalta. Tämän aiheuttaa suuri 
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akselin pyörimisnopeus, pienet välykset ja turvalaakerin sisäkehän kitka. Tässä tapauksessa 

akseli alkaa värähtelemään ja kuormittaa merkittävästi turvalaakeria. Pahimmillaan 

turvalaakeri rikkoutuu ilmiön seurauksena. (Schweitzer et al., 2009, s. 390396.) 
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3 TURVALAAKERIRAKENTEET 

 

 

Alkuun suunniteltavaa turvalaakerirakennetta analysoitiin vaatimuslistan muodossa. 

Vaatimuslistassa käytettiin apuna jo valmiiseen rakenteeseen perustuvia ratkaisuja. 

Vaatimuslistan luoma pohja auttoi jäsentelykaavion luonnostelussa. Jäsentelykaaviosta 

yhdistetyistä termeistä saatiin lopulta ratkaisuvaihtoehdot suunniteltavalle rakenteelle. 

Menetelmillä pyrittiin luomaan mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuja 

turvalaakerirakenteelle. 

 

3.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Suunnittelun pääpiirteitä pyrittiin hahmottamaan vaatimuslistalla. Listan kohdat määräsivät 

suunnittelun suunnan ja toivomukset laadittiin tuomaan lisäarvoa. Vaatimuslistaan on 

lueteltu turvalaakerirakenteen mekaniikkaan liittyviä asioita. Listassa on otettu huomioon 

rakenteen toimintaan tarvittavat voimat, komponentit ja liikkeet. Tämän työn kannalta 

tärkeitä huomioon otettavia asioita ovat laakerin liike suhteessa roottoriin ja komponentit, 

jotka liikkeen toteuttavat. Uutta vanhaan rakenteeseen tuovat vaatimuslistan toivomukset. 

Toivomukset on suunnattu parantamaan valmiin turvalaakerirakenteen ominaisuuksia, 

esimerkiksi laakeria asennettaessa tai huollettaessa. Taulukossa 4 on esitetty tämän työn 

vaatimuslista. 

 

Taulukko 4. Vaatimuslista turvalaakerirakenteelle. 

Vaatimuslista 
Vaatimus/Toivomus Ehdot 

Vaatimus 
Turvalaakerin on liikuttava aksiaalisesti suhteessa 

akseliin 

Vaatimus 
Turvalaakerin toiminnan on perustuttava 

sähkömagneettiin ja palauttavaan komponenttiin 

Vaatimus 
Turvalaakerimekanismin on aloitettava toimintansa, 

kun toimilaitteisiin ei tule sähkövirtaa 

Vaatimus 
Turvalaakerin on kyettävä kytkeytymään akseliin, 

akselin pyöriessä 

Vaatimus 
Turvalaakerin on kannateltava akselia, kun 

aktiivisia magneettilaakereita ei käytetä 

Vaatimus 
Turvalaakerin tekemän liikkeen on pystyttävä 

palautumaan takaisin 
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Taulukko 4 jatkuu. Vaatimuslista turvalaakerirakenteelle. 

Vaatimuslista 
Vaatimus/Toivomus Ehdot 

Toivomus Osakokoonpanon oltava yksinkertainen 

Toivomus Osakokoonpanon oltava asennusystävällinen 

Toivomus 
Osakokoonpanon oltava mahdollisimman tilaa 

säästävä 

 

Vaatimuslistassa, eli taulukossa 4, esiintyy vaatimus turvalaakerimekanismin toiminnan 

alkamisesta, kun toimilaitteisiin ei tule sähkövirtaa. Alkuperäisen rakenteen ratkaisua 

mukaillen edellä mainittu vaatimus toteutetaan sähkömekaanisella toimilaitteella. Laite 

toimii sähkömagneetin tavoin. Laite muodostaa sähkövirran avulla magneettikentän. 

Magneettikentän muodostama voima saa aikaan laitteen toiminnan. Laite on ajateltu 

toimivaksi jousien kanssa, jolloin jouset muodostavat tälle laitteelle vastavoiman. 

Sähkömekaaninen toimilaite lakkaa toimimasta sähkövirran katkettua, jolloin jouset 

palauttavat turvalaakerin roottorille. Tämä on oleellinen suunnittelussa huomioon otettava 

asia. 

 

Vaatimuslistan pohjalta luotiin morfologinen laatikko, josta yhdistettiin työssä suunnitellut 

kokonaisratkaisut rakenteille. Liitteessä I on esitetty tässä työssä käytetty morfologinen 

laatikko. Osatoiminnoiksi valikoitiin turvalaakeriin liittyviä ominaisuuksia, joita 

vaatimuslistasta käy ilmi. Vaikutusperiaatteiden kohdalla haettiin erilaisia toteutustapoja, 

jotta ratkaisuiksi saadaan paljon vaihtoehtoja. Morfologisen laatikon pohjalta yhdistetyistä 

termeistä ruvettiin hahmottelemaan rakenteita. 

 

Morfologisen laatikon eri vaihtoehdoista luonnosteltiin aluksi karkeita lyijykynäpiirroksia, 

jotta suunniteltavat rakenteet hahmottuisivat. Turvalaakerin liikettä suunniteltaessa pyrittiin 

hakemaan erilainen lähtökohta rakenteen toteuttamiseen kuin alkuperäisessä rakenteessa. 

Liike toteutettiin mekaanisilla osilla, joihin toiminnan kannalta oleelliset komponentit 

kiinnittyivät. Mekaaniset osat muodostivat mekanismin, jolla turvalaakeri toimii. Erilaisia 

luonnoksia näistä rakenteista on esitelty liitteessä II. Luonnoksissa esitetyt ratkaisut ovat 

ajateltu sijoitettavaksi roottorin päähään. Tämän huomaa liitteen II kuvista, joissa akseli 

loppuu turvalaakeriin. Rakenteen muotoja mietittäessä päädyttiin ympyrämäisiin muotoihin, 



23 

 

koska se on helpoin tapa suunnitella ja mallintaa turvalaakerin ympärille, mikä on 

ympyräsymmetrinen rakenne. Luonnosteluvaiheeseen valikoitiin kolmella eri mekanismilla 

toteutetut ratkaisut. Mekanismeja olivat vivuilla, hammastangoilla ja epäkeskolla toimiva 

rakenne. Epäkeskolla toimivasta ratkaisusta käytetään tässä työssä myös nimeä 

nokkamekanismi, koska ratkaisun komponentit muistuttavat nokka-akselia. Nämä rakenteet 

mahdollistavat samalla roottorin jatkumisen turvalaakerin jälkeen, joka on tärkeää toimivan 

ratkaisun kannalta. Karkeita luonnoksia tehdessä pyrittiin miettimään jousien sijoittaminen 

rakenteeseen, jotta jousien palauttava liike olisi mahdollista. Sähkömekaanisen toimilaitteen 

sijoittamiseen ajateltiin uudenlaista näkökulmaa, jossa sähkömekaaninen toimilaite toimisi 

mekanismien tarvitsemiin osiin yhdistettynä. 

 

3.2 3D-mallit 

Suunnitteluun käytettyjen menetelmien jälkeen turvalaakerirakenne mallinnettiin 

SolidWorks mallinnusohjelmalla. Mallinnuksen tarkoitus oli havainnollistaa eri 

mekanismien osia ja toimintaa. Tästä johtuen mallinnuksessa pidettiin turvalaakerin 

ulkoinen rakenne samanlaisena. Ulkoiseen rakenteeseen kuuluvat kaikki kannet ja kotelot, 

jotka ovat turvalaakerin ulkopuolella. Ulkoisen rakenteen samankaltaisuus mallintamisessa 

auttaa samalla hahmottamaan eri rakennevaihtoehtojen eroja. Kuvassa 5 on rakenne, josta 

lähdettiin eri toteutusvaihtoehtoja suunnittelemaan. 

 

 

Kuva 5. Poikkileikkaus turvalaakerirakenteesta. 
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Mallinnusvaiheeseen valikoitiin morfologisen laatikon yhdistetyistä termeistä kolme 

variaatiota. Nokkamekanismi, jossa aksiaalisen liikkeen toteuttaa nokka-akselin tapainen 

epäkesko ja palautusliikkeen jouset. Epäkeskosta käytetään tässä työssä nimeä nokka. 

Kuvassa 6 näkyy poikkileikkaus rakenteesta. Mekanismi toimii nokan liikkeen avulla. 

Nokan kanssa kosketuksissa on seuraaja, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen nokan 

profiilia pitkin. Jouset työntävät laakeripesää ja turvalaakeria kohti roottoria. Jousten on 

tarkoitus palauttaa turvalaakeri roottorille, jos nokat eivät saa tarvitsemaansa voimaa 

toimiakseen. Liitteessä III on esitetty tarkemmin tämän mekanismin toiminnan kannalta 

keskeiset osat. 

 

 

Kuva 6. Poikkileikkaus nokkamekanismista. 

 

Toinen suunniteltu ratkaisu oli hammastankomekanismi, jossa liikkeeseen käytettiin 

hammastankoja ja hammaspyöriä. Kuvan 7 poikkileikkauksessa on esitetty kyseinen 

mekanismi. Hammastangon ja hammaspyörän hammaskosketus mahdollistaa laakeripesän 

liikkeen. Jouset mahdollistavat myös tässä mekanismissa, nokkamekanismin tavoin, 

palautusliikkeen. Liitteessä III on esitetty tarkemmin mekanismissa tarvittavat osat. 
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Kuva 7. Hammastankomekanismin poikkileikkaus. 

 

Kolmas vaihtoehto, joka samalla valikoitiin sen rakenteen ansiosta tarkemmin 

mallinnettavaksi, oli vipumekanismi. Vipumekanismissa aksiaalinen liike toteutetaan 

yksinkertaisilla vivuilla. Kuvan 8 poikkileikkaus havainnollistaa tätä rakennetta. Kuvassa 8 

ei ole mallinnettu, miten vipujen palautusliike saadaan aikaan. Vivut kiinnittyvät 

laakeripesään kiskojen avulla, jotka mahdollistavat samalla vivun pään liikkeen lineaarisesti. 

Vipujen toinen kiinnityspiste on turvalaakerin kannessa. Tässä vaiheessa suunnittelua 

ajateltiin, että toiminnan kannalta oleelliset komponentit voidaan sijoittaa kiskojen sisään. 

Liitteessä III on tarkempi kuva mekanismin osista. 

 



26 

 

 

Kuva 8. Vipumekanismin poikkileikkaus. 

 

Mekanismien tarkoitus on samalla toimia tukena laakeripesälle, johon turvalaakeri on 

kiinnitetty. Rakenteen ympyräsymmetrisyydestä johtuen oli yksinkertaista mallintaa 

mekanismien toimintaan tarvittavia osia aina kolme ympyräkehälle tasaisesti jakautuneena. 

Kolmesta kohdasta tuettu laakeripesä on myös osiin kohdistuvien kuormitusten suhteen 

vakaa. Näin vältytään siltä, että jokin komponenttien osista olisi ilman kuormitusta 

turvalaakerin toimiessa. 

 

3.3 Tarkempi osakokoonpano 

Vivulla toteutetun mekanismin katsottiin olevan kehityskelpoisin uudelleen 

suunniteltavaksi. Vipujen tuoma etu on mahdollisuus sijoittaa turvalaakerin toiminnan 

tarvitsemia komponentteja suoraan vipuihin tai niiden läheisyyteen. Myös sähkömekaanisen 

toimilaitteen lineaarisen liikkeen johtaminen turvalaakeriin on helpompaa toteuttaa vivuilla 

kuin muilla mekanismeilla. Ratkaisu on tilaa säästävä ja myös samalla käytännöllinen. 

Kuvassa 9 on esitetty poikkileikkaus optimoidusta rakenteesta. Kuvasta 9 selviää 
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pääpiirteittäin vipuihin perustuvan mekanismin rakenne. Rakenteessa jouset ja 

sähkömekaaninen toimilaite on sijoitettu vipujen sisään. Liike perustuu laakeripesässä 

olevaan vastakappaleeseen, jota jousi työntää. Sähkömekaaninen toimilaite taas työntää 

vastakappaletta. 

 

 

Kuva 9. Poikkileikkaus optimoidusta rakenteesta. 

 

Kuvissa 10 ja 11 on esitetty optimoidun rakenteen kannalta oleellinen toiminta. Kuvassa 10 

sähkömekaaninen toimilaite, joka on väritetty oranssiksi, työntää magneettikentän avulla 

vastakappaletta. Vastakappale on väritetty kuvissa 10 ja 11 siniseksi. Kuvan 10 tapauksessa 

turvalaakeri ei ole kytkeytynyt roottoriin. Kun sähkömekaanisen toimilaitteen toiminta on 

rajoitettu, jousen voima voittaa magneettikentän. Jousi työntää nyt vastakappaletta ja 

samalla laakeripesää. Näin ollen turvalaakeri kytkeytyy roottoriin, joka kuvasta 11 käy ilmi. 
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Kuva 10. Sähkömekaaninen toimilaite toiminnassa. 

 

 

Kuva 11. Turvalaakerin kytkeytyminen roottoriin. 
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4 RAKENTEIDEN ARVIOINTI 

 

 

Suunnittelutyöstä saadut tulokset poikkeavat toimintaperiaatteiden osalta paljon 

alkuperäisestä rakenteesta. Uudet toteutustavat tuovat hyviä ominaisuuksia ja myös 

heikkouksia mukanaan. Suunnitellut rakenteet mahdollistavat tulosten jatkokehityksen.  

Saatuja tuloksia pyritään tarkastelemaan erilaisista näkökulmista. Tarkastelussa otetaan 

huomioon alkuperäinen rakenne, uusien ratkaisuiden ominaisuudet ja ratkaisuiden 

toiminnollisuus. 

 

4.1 Vertailu alkuperäiseen rakenteeseen 

Alkuperäinen rakenne on toteutettu varsin yksinkertaisesti. Alkuperäinen rakenne koostuu 

turvalaakeripesään kiinnitetyistä sähkömagneeteista ja jousista. Toteutus ei toimi 

sellaisenaan, koska esimerkiksi turvalaakerointia ei ole suojattu millään tavalla. Tässä työssä 

suunnitelluissa rakenteissa on huomioitu turvalaakerin ja sen tarvitsemien osien 

suojaaminen erilaisilla koteloilla ja kansilla. Suunnittelussa luotiin yhtenäinen rakenne 

turvalaakerin koteloille ja osille. Suunnitelluissa rakenteissa kotelot ovat tärkeä osa 

turvalaakerin laakeripesän liikkeen ohjaamisessa. Eri ratkaisuja tarkasteltaessa täytyy ottaa 

huomioon, että suunnitellut rakenteet ovat ajateltu sijoitettavaksi roottorin päähän. Näin 

ollen turvalaakerirakenne voi olla suljettu. Roottorin päässä, toimilaitteen jälkeen, oleva 

turvalaakerin rakenne muuttuisi niin, että roottorin olisi mahdollista jatkua turvalaakeroinnin 

jälkeenkin. Suunnitelluissa rakenteissa tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi 

muuttamalla turvalaakerin kantta niin, että roottori voi jatkua. Itse suunnitteluun tai 

mekanismeihin tämän kaltainen tarkastelu ei vaikuta suuresti. Suurin ero alkuperäisessä ja 

nykyisissä uusissa rakenteissa on turvalaakerin aksiaalisen liikkeen nopeuden säätö. Hyvä 

esimerkki on nokalla toteutettu vaihtoehto, jossa nokan profiili mahdollistaa turvalaakerin 

nopeuden muutoksen sen liikkuessa roottorille. Turvalaakerin liikkeen mekaanisen voiman 

välittäminen vivulla tai muilla mekanismeilla tekee rakenteista erilaisia kuin alkuperäinen 

rakenne. Tässä työssä on panostettu mekanismien suunnitteluun, sekä niiden toimintaan 

yhdessä turvalaakerin rakenteen kanssa. 
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4.2 Edut ja haitat 

Uusien suunniteltujen rakenteiden selkeä etu on niiden mahdollistama turvalaakerin liikkeen 

säädettävyys. Vipumekanismissa vipujen pituuksilla ja vipujen tuentojen paikkaa 

muuttamalla saadaan liikkeen nopeus säädettyä. Hammastankomekanismissa säätö on 

helppo toteuttaa hammaspyörän hampaiden lukumäärää muuttamalla. Mekanismien parhain 

säädettävyys on nokkamekanismissa, joka mahdollistaa nokan profiilin muodon muutoksilla 

erilaiset nopeudet turvalaakerin kytkeytyessä roottoriin. Näitä edellä mainittuja 

ominaisuuksia voidaan hyödyntää, kun testataan roottorin pudottamista turvalaakerille. 

Mekanismien komponentit ovat myös ottamassa vastaan roottorin turvalaakeriin aiheuttamat 

rasitukset. Oikein mitoitettuna turvalaakerin mekanismien osat, kuten vivut, voivat 

vaimentaa roottorin putoamisesta johtuvien ilmiöiden syntyä ja roottori kytkeytyy 

turvalaakerille vaurioittamatta rakenteita. Uudet suunnitellut turvalaakerirakenteet ovat 

myös paremmin suojattuja kuin alkuperäinen rakenne. Rakenteet estävät lian ja 

epäpuhtauksien pääsyn turvalaakerointiin.  

 

Nokka- ja hammastankomekanismien liikkeeseen tarvittava voima on vaikea välittää 

sähkömekaanisella toimilaitteella varsinkin, jos turvalaakerirakenteen tila on vähäinen. 

Sähkömekaaninen toimilaite voidaan kuitenkin liittää toimimaan suunniteltujen 

mekanismien rinnalla. Vipumekanismi on kolmesta rakenteesta kaikista käyttökelpoisin. 

Vipumekanismin etu on mahdollisuus sijoittaa toimilaitteet toimimaan vipujen kanssa tilaa 

säästävästi. Karkeasti mallinnetussa vipumekanismissa toimilaitteiden sijoitus tapahtuu 

kiskoihin, joiden yhteydessä vivut ovat. Tarkemmassa osakokoonpanossa toimilaitteet on 

sijoitettu vipuihin, joka on tilaa säästävämpi toteutus kuin mitä laitteiden sijoittamien 

kiskoihin olisi. Myös kiskojen kiinnitys ja valmistus tuo rakenteeseen monimutkaisuutta. 

Turvalaakerin laakeripesän liikuttaminen vakaasti on työlästä. Nokkamekanismissa pitää 

kaikkien kolmen nokkapyörän liikkua samaan aikaan ja samalla nopeudella, että laakeripesä 

liikkuisi mahdollisimman kohtisuorasti kotelon seiniin verrattuna. Sähkömagnetismiin 

perustuva turvalaakerin toteutus on haastavaa, mutta mekanismien ympärillä rakenteessa on 

tilaa hyödynnettävänä.  
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4.3 Käytännöllisyys 

Suunnitellut mekanismit toteuttavat turvalaakerin toimintaan tarvittavan liikkeen. Liikkeen 

nopeuden ja matkan johdosta eri mekanismit ovat toimivia. Rakenteen komponenttien 

määrän vähyys ja mekanismien yksinkertaisuus osaltaan parantavat myös rakenteen 

toimintavarmuutta. Suunnitellut mekanismit rakentuvat yksinkertaisen rungon ympärille. 

Tämän johdosta suunnitellut kokonaisuuden ovat myös yksinkertaisia, joka parantaa 

turvalaakerin asennettavuutta ja huoltoa. Sähkömekaanisen toimilaitteen sijoittaminen 

nykyisiin rakenteisiin niin, että laite tuottaa mekanismeille tarvittavan voiman, on haastavaa. 

Rakenteissa on kuitenkin tilaa sähkömekaanisen toimilaitteen asentamiseen ja rakenteiden 

suunnittelun lähtökohta on ollut myös pystyä toteuttamaan liike sähkömekaanisella 

toimilaitteella. Kulumiskestävyyden kannalta uudet ratkaisut voivat olla hankalia toteuttaa. 

Turvalaakeroinnin mekanismeissa ja rungossa on osia, jotka ovat hankauksissa toisiensa 

kanssa. 

 

4.4 Jatkokehitys 

Uusia suunniteltuja rakenteita pystytään optimoimaan monella eri tavalla. Rakenteiden 

kansissa ja koteloissa olevaa turhaa tilaa pystytään vähentämään, jolloin valmistamiseen 

tarvitaan vähemmän materiaaleja, sekä rakenteet muuttuvat tilaa säästävämmiksi. 

Materiaalia voidaan säästää myös ainevahvuuksien optimoinnilla, jolloin esimerkiksi 

kansista ja koteloista poistetaan kaikki turha materiaali. Mekanismien tarvitsemien osien 

kiinnitys on suunnitelluissa rakenteissa hyvin karkeasti kuvattu. Osien kiinnitykselle tulisi 

miettiä erilaisia tapoja toteuttaa. Kotelon sisällä oleva laakeripesä on tuettu kotelon seiniin 

ja tästä johtuen osat ovat hankauksissa keskenään. Rakennekohtaan tulisi miettiä 

laakerointia tai muuta tapaa, joka mahdollistaa osien kosketuksen. Myös itse 

turvalaakeroinnin kiinnitys tulisi suunnitella paremmin. Tällä hetkellä turvalaakeri on 

mallinnettu laakeripesään kutistusliitoksella. Laitteen optimoinnin yhteydessä pystytään 

sähkömekaaniselle toimilaitteelle jättämään toimintatilaa, jolloin suunnitellut mekanismit 

pystyvät toimimaan halutulla tavalla. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Turvalaakeri on tärkeä osa varmistamassa aktiivisen magneettilaakerin toimintakelpoisuutta. 

Turvalaakeri joutuu käyttöympäristöstään johtuen monien eri rasitusten kohteeksi. Toisaalta 

turvalaakerin ominaisuudet määräävät, kuinka hyvin laakerointi kestää vaihtelevat 

rasitukset. Tässä työssä hahmoteltiin ja suunniteltiin turvalaakerille ratkaisuja toteuttaa 

haluttu toiminto.  Uusilla ratkaisuilla pyrittiin poistamaan tavanomaisia ongelmia liittyen 

turvalaakerointiin. Suunnittelussa otettiin huomioon lähtöarvot, jotka työlle oli asetettu. 

Suunnittelun tärkein huomioon otettava asia oli turvalaakerin aksiaalinen liike ja liikkeen 

palautuminen vikatilanteessa. Liike haluttiin toteuttaa sähkömekaanisella toimilaitteella, 

joka sähkövirran katkettua on toimintakyvytön. Liikkeen palauttavaksi komponentiksi 

suunniteltiin jouset. Suunnittelun tueksi otettiin perinteiset koneensuunnittelun keinot. 

Suunnittelussa käytettiin vaatimuslistaa ja jäsentelykaaviota. Menetelmät valittiin 

ensisijaisesti ajatellen, ettei rakenteesta tule valmista tuotetta. Tärkein päämäärä työssä on 

esitellä uusia näkökulmia turvalaakeroinnin liikkeen toteuttamiseen. Tämän johdosta 

suunnitellut rakenteet jättävät kehittämiseen varaa, mutta kaiken kaikkiaan suunnittelussa 

tuotiin esille ideoita, joilla on uutuusarvoa. Suunniteltujen ratkaisujen suurin 

kehittämiskohde on sähkömekaanisen toimilaitteen sijoittaminen järkevästi siten, että 

mekanismit toimivat kunnolla. Myös erilaiset ainepaksuuksien optimoinnit tulisi tarkastella 

tarkemmin. Uusien ideoiden tarkoitus on tuoda ratkaisuja erilaisten rakenteita rikkovien 

ilmiöiden poistamiseen, mitkä ovat tyypillisiä turvalaakerin vaurioiden aiheuttajia. 
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Liite I 

MORFOLOGINEN LAATIKKO 

 

Tässä liitteessä on esitetty työssä käytetty morfologinen laatikko. Liitteen taulukon 1 

riviparametreina on erilaisia osatoimintoja rakenteelle ja sarakeparametreina vaihtoehdot 

osatoiminnoille. 

 

Liitteen taulukko 1. Suunnittelussa käytetty morfologinen laatikko. 
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Liite II, 1 

LUONNOKSIA 

 

Tässä liitteessä on esitelty suunnitteluvaiheessa vaatimuslistan pohjalta piirrettyjä erilaisia 

luonnoksia. Tämän liitteen kuvissa 1, 2, 3 ja 4 on esitetty valittuihin mekanismeihin 

perustuvia luonnoksia. 

 

 

Liitteen II kuva 1.  Luonnos vipumekanismin toteutuksesta. 

 

 

Liitteen II kuva 2. Vipumekanismi, jossa vivut on sijoitettu rakenteen ulkopuolelle. 

 



 

 

Liite II, 2 

 

 

Liitteen II kuva 3. Nokkamekanismiin perustuva toteutus. 

 

 

Liitteen II kuva 4. Hammaspyörään ja hammastankoon perustuva toteutus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite II, 3 

 

Luonnostelun jälkeen valikoitui tarkemmin mallinnettavaksi kolme vaihtoehtoa, jotka ovat 

esitetty tämän liitteen kuvissa 5, 6 ja 7. 

 

 

Liitteen II kuva 5. Luonnos nokkamekanismista.  

 

 

Liitteen II kuva 6. Luonnos vipumekanismista. 

 

 

Liitteen II kuva 7. Luonnos hammastankomekanismista. 



 

 

Liite III, 1 

MALLINNETTUJA RAKENTEITA 

 

Tässä liitteessä on esitetty luonnostelun pohjalta mallinnetut rakenteet. Tämän liitteen 

kuvien 1 ja 2 toiminta perustuu palautuvaan liikkeeseen, jonka jousi mahdollistaa. 

Mekanismien osat ovat nimetty kuviin. 

 

 

Liitteen III kuva 1. Poikkileikkaus nokkamekanismin toimintaan tarvittavista osista. 

 

 

Liitteen III kuva 2. Poikkileikkaus hammastankomekanismin toimintaan tarvittavista 

osista. 



 

 

Liite III, 2 

 

Vipumekanismi valikoitui tässä työssä tarkemmin mallinnettavaksi. Tämän liitteen kuvassa 

3 on lähtökohta, josta vipumekanismia ruvettiin tarkemmin mallintamaan. Kuvan 3 

mekanismin toiminta perustuu vipuun ja kiskoon.  

 

 

Liitteen III kuva 3. Poikkileikkaus vipumekanismin toimintaan tarvittavista osista. 


