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Thermal design of an electric machine is as important as the design of the electromagnetic 

circuit of the electric machine, because the temperature rise of the machine determines the 
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1 JOHDANTO 

Sähkökoneen terminen suunnittelu on yhtä tärkeätä kuin koneen sähköisten piirien ja 

magneettipiirin mitoitus, koska koneen lämpenemä määrää koneesta saatavan tehon. 

Lämpenemisongelmat tulevat esille varsinkin vapaalla konvektiolla jäähdytettävien, hitaasti 

pyörivien ja suuren vääntömomentin tuottavien kestomagneettikoneiden tapauksessa. Siten 

tarve kehittää työkaluja, joiden avulla koneen lämpenemää eri kuormituspisteissä voidaan 

estimoida mahdollisimman tarkasti jo koneensuunnittelun alkuvaiheessa, on ilmeinen.  

 

Tässä työssä perehdytään suuren tehotiheyden omaavien kestomagneettikoneiden urakoon ja 

virrantiheyden valintaan termisen mitoituksen kannalta. Työn tavoitteena on laatia 

yksinkertainen työkalu urakoon ja virrantiheyden valintaan. Työkalua voidaan hyödyntää jo 

koneensuunnittelun alkuvaiheessa. Mallinnus toteutetaan käyttämällä yksinkertaista 

analyyttistä lämpöresistanssiverkkoon perustuvaa mallinnusta. 

 

Virrantiheyden määritys on erittäin kriittinen osa-alue koneen mitoituksessa, koska se 

vaikuttaa suurelta osin koneen lämpenemään staattorigeometrian ohella. Liian suuri 

virrantiheys aiheuttaa pahimmassa tapauksessa koneen vaurioitumisen. Toisaalta jos 

pidättäydytään pienemmässä virratiheydessä kuin on tarpeellista ja suurennetaan runkokokoa, 

hukataan turhaan materiaalia. On siis pystyttävä arvioimaan koneen lämpökäyttäytymistä 

tietyllä virrantiheydellä. Ratkaisu optimaalisen virrantiheyden valitsemiseen tietylle 

staattorigeometrialle löytyy sähköisen ja termisen mallinnuksen yhdistämisestä.  

 

Lämpömallinnus koneensuunnittelussa on käytännössä suurelta osin vielä lapsenkengissä. 

Pääosa sähkökoneista suunnitellaan edelleen ns. perimätiedon avulla, jossa tukeudutaan 

valmiiksi koeteltuihin ratkaisuihin ja kokemusperäiseen tietoon tiettyjen rakenteiden 

toiminnasta. Keskeisenä perinteisesti käytettynä suunnitteluparametreina voidaan pitää 

konevakiota C, jonka avulla voidaan arvioida koneen näennäistehoa roottorin tilavuuden 

perusteella. Lämpökäyttäytymisen ongelmat tulevat vastaan kehitettäessä uusia 

koneratkaisuja, joissa pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen koneenrakennukseen. Tällöin 
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on hyvä luoda suunniteltavalle koneelle lämpömalli, jolla voidaan approksimoida koneen 

lämpenemää eri kuormitustilanteissa ja tarkastella eri rakenneratkaisuiden vaikutusta koneen 

lämpökäytökseen. Tällä tavalla vältytään kalliilta uudelleensuunnittelulta ja saadaan kone 

suunniteltua mahdollisimman tehokkaaksi ja parhaiten käyttötarkoitukseensa sopivaksi. 

Lisäksi vältytään turhilta prototyyppikoneilta ja testiajoilta. Toisaalta lämpömallinnuksen 

avulla voidaan myös tarkastella jo tuotannossa olevissa koneita ja mahdollisesti parantaa 

niiden ominaisuuksia. 

1.1 Kestomagneettikoneet 

Sähkömekaaninen ja terminen suunnittelu hallitsevat koneen konstruktion kautta sähkökoneen 

suorituskykyä. Tämän päivän suuntaus koneensuunnitelussa on ollut vahvasti termisen 

suunnitelun lisääntymisessä perinteisen sähkömekaanisen suunnittelun rinnalla, koska on 

huomattu, että termisellä suunnittelulla voidaan vaikuttaa suuresti koneen suorituskykyyn sekä 

välttää valmiin tuotteen pahimmat lämpenemisongelmat jo suunnittelun alkuvaiheessa.  

Käytännössä koneiden terminen mitoitus on kuitenkin vielä lapsenkengissä, mikä on 

nähtävissä mm. lämpömallinnukseen liittyvien dokumenttien vähäisyytenä. Sähkökoneen 

tarkka lämpömallinnus on varsin haasteellista, sillä koneiden monimutkainen geometria ja 

monet mallinnuksen kannalta epämääräiset yksityiskohdat vaikeuttavat sitä merkittävästi. 

Lisäksi lämmönsiirto-ongelma on aina kolmiulotteinen, joten lämmönsiirron helpot 

oppikirjaesimerkit voi unohtaa sähkökoneiden lämpenemämallinnusta tehtäessä. 

 

Diplomityössä tarkastelun kohteena ovat perinteiset radiaalivuokestomagneettitahtikoneet, 

joissa magneetit on sijoitettu roottoriin. Kestomagneettikoneiden suunnittelun pääpainot ovat 

koneen sähköisessä, magneettisessa, mekaanisessa ja termisessä kuormitettavuudessa, kuten 

yleisestikin sähkökoneiden suunnittelussa. Sähkökoneen sähköisen rasituksen voi ajatella 

koostuvan pääasiassa virtakatteesta A ja virratiheydestä J. Magneettisen kuormitettavuuden 

tarkastelussa tärkeää on miettiä sallittuja vuontiheyden B arvoja koneen eri osissa. Termisessä 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon koneessa syntyvän häviötehon vaikutus lämpenemään ja 

lämmönsiirtoon koneen eri osissa, ja sitä kautta miettiä sopiva jäähdytysratkaisu. Myös 

mekaaniset ominaisuudet, joista tärkeimmäksi kestomagneettikoneissa nousee magneettien 
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kiinnitys, joka etenkin suurilla kehänopeuksilla on otettava huomioon. Mekaanisen lujuuden ja 

lämmönsiirron tehokkuuden asettamat vaatimukset ovat usein ristiriitaisia. 

 

1.2 Kestomagneettien edut ja rajoitteet 

Kestomagneettien käyttö sähkökoneissa on viime vuosikymmeninä lisääntynyt huomattavasti 

yhä  parempien magneettityyppien tultua markkinoille. Viimeisintä kehitystä edustavat Neo-

magneetit (NeFeB), joita on olemassa kolmea kehitysversiota. Aikaisemmin kestomagneettien 

käytön esteenä olivat alhaiset demagnetoitumislämpötilat ja herkkyys ulkoisille 

kentänvoimakkuuksille. Kestomagneettien suosio on kasvanut varsinkin kiertokenttäkoneiden 

keskuudessa, sillä ne ovat avannet uusia sovellusmahdollisuuksia korvaamaan aikaisemmin 

tunnettua tekniikkaa. Kestomagneettitahtikoneet (PMS-koneet, PMSM) ovat kasvattaneet 

suosiotaan kohteissa, joissa tarvitaan suurta vääntömomenttia pienillä pyörimisnopeuksilla. 

Tämä on etu esimerkiksi induktiokoneisiin (IM) verrattuna. Parhaimmassa tapauksessa käyttö 

ei tarvitse vaihdelaatikkoa. Hyvänä esimerkkinä on vaihelaatikolla varustetun IM-

generaattorin vaihto suoravetoiseen PMS-generaattoriin tuulivoimalakäytössä. 

 

Kestomagneettikoneella on myös etuja tahtikonekäytöissä, sillä kestomagneetein toteutettu 

magnetointi poistaa ulkoisen magnetoinnin tarpeen roottorilta ja samalla siten poistaa 

tahtikoneesta pääosan roottorihäviöistä sekä yhden merkittävän huoltokohteen – hiiliharjat. 

Samalla koneen vikaantumisriski pienenee huomattavasti.  Sisäsyntyinen magnetointi on etu  

myös generaattorikäytöissä induktiokoneeseen nähden, koska IM-sovellus tarvitsee aina 

sähköverkkoa magnetointiinsa. Tarkan säädön tekeminen kestomagneettikoneelle on myös 

helpompaa kuin induktiokoneelle. 

 

Kestomagneettikoneissa on myös haittapuolia, joita muissa koneissa ei ole. Kentänheikennys 

ei ole kovin hyvin mahdollinen johtuen roottorin kiinteästä magnetoinnista ja melko pienestä 

tahti-induktanssista, minkä kestomagneettien aikaansaama pitkä magneettinen ilmaväli 

aiheuttaa. Todellisuudessa magnetointi muuttuu koneen lämpötilan funktiona, johtuen 
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remanenssivuontiheyden lämpötilariippuvuudesta. Kuvassa 1 on esitetty tyypillisen 

nykyaikaisen kestomagneettimateriaalin Neorem 495a magnetoitumiskäyrä 

 
Kuva 1. Neorem Magnetsin Neorem 495a/595a magnetoitumiskäyrät eri lämpötiloille. (Neorem Magnets, 2006) 

 

Kuvasta 1 voidaan havaita kestomagneettimateriaalin koersiivivoiman riippuvan voimakkaasti 

lämpötilasta. Neo-magneettimateriaaleille käyttölämpötilan yläraja on luokkaa 180 ºC. 

Käytännössä rajana pidetään 150 ºC lämpötilaa, jolloin voidaan olla varmoja siitä, että 

pysyvää demagnetoitumista ei tapahdu normaalikäytössä. Poikkeusolosuhteet, kuten oikosulut 

voivat tässäkin lämpötilassa aiheuttaa osittaista demagnetoitumista. Magneettimateriaalien 

tutkimuksissa on todettu, että kuparin ja koboltin lisääminen kestomagneettimateriaaliin lisää 

lämmönkestävyyttä sekä korroosionkestävyyttä (Harris, 1998). Korkeaan lämpötilaan tehdyt 

laadut kestävät jopa 220 ºC lämpötiloja, mutta näiden laatujen energiatulo ei ole juuri SmCo-

magneetteja suurempi (Deshpande, 2003). Yleisesti ottaen SmCo-magneettien lämpötilankesto 

on 250 ºC luokkaa, mikä on paljon parempi kuin tavallisella Neo-magneetilla. SmCo-

magneetit eivät kuitenkaan yllä lämpötilankestossaan AlNiCo-magneettien tasolle, joilla 

päästään parhaimmillaan jopa 500 ºC:een demagnetoitumisen ollessa alle viiden prosentin 

luokkaa (Arnolds Magnetic Technologies). AlNiCo-magneetit eivät käytännössä muiden 

ominaisuuksiensa vuoksi juuri sovellu teollisuusmoottoreissa käytettäviksi. 
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Magneettien sijoittelu aiheuttaa ongelmia käytöissä, joissa roottorin kehänopeus nousee 

suureksi. Magneettien kiinnitykseen tulee kiinnittää eristyisesti huomiota varsinkin 

umpinapaisissa koneissa, joissa magneetit on kiinnitetty roottorin pintaan liimaamalla.  

 

1.3 Staattorigeometrian vaikutus koneen ominaisuuksiin 

Koneesta halutaan yleensä tietty vääntömomentti tietyllä pyörimisnopeudella. Moottorista 

saatava vääntömomentti määräytyy pääosin, runkokoon, vuontiheyden, virtakatteen ja 

virrantiheyden perusteella. Suunnittelun alkuvaiheessa on suurinpiirtein tiedossa roottorin 

geometria (roottorin vaipan pinta-ala Sr tärkeä), ja ilmavälivuontiheys, jolla saadaan koneesta 

tarpeeksi tehokas. Sallittu vuontiheyden maksimiarvo määräytyy magneettien ja raudan 

kyllästysvuontiheyden ja vuon kulkureitin perusteella. Pelivaraa jää siten virtakatteen 

muuttamiseen staattorin geometriaa muuttamalla sekä virrantiheyttä varioimalla. 

 

Kestomagneettikoneiden (avonapaiset) tuottamalle vääntömomentille pätee melko hyvin  

Lorentzin voimasta johdettavissa oleva yhtälö vääntömomentille M. 

 

 αcosˆˆ5,0 uδrr JBSrM = ,  (1)  

 

missä rr on roottorin säde, Sr on roottorin vaipan pinta-ala [m2], Bδ on ilmavälivuontiheyden 

perusaallon huippuarvo [Vs/m2], Au staattorin virtakatteen perusaallon huippuarvo [A/m] ja α 

on virtakatteen perusaallon huippuarvon ja ilmavälivuontiheyden huippuarvon 

esiintymispaikkojen välinen kulma, josta voidaan havaita, että vääntömomentti on 

suurimmillaan kun vuontiheyden ja virtaketteen perusaallot ovat samassa vaiheessa 

 

Tästä virtakatteen huippuarvolle muotokuparijohtimilla (suorakaideura) on olemassa yhtälö  

 

 
p

2
iiuiuuu

Cuu
p
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Cuumuoto
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−−−
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missä Ju on virrantiheys johtimessa, kCu on kuparin täytekerroin, hu on uran syvyys, wu on uran 

leveys, di on eristyksen paksuus, m on vaiheluku ja τp on napajako. Uran muoto on 

yksinkertaistettu suorakaiteen muotoiseksi laskennan helpottamiseksi. (Grauers et al, 2004) 

 

Pyöreälle langalle voidaan käyttää samaa yhtälöä kuin muotokuparille, kunhan vain muutetaan 

uran  pinta-alalauseke. Virtakatteen huippuarvolle  pyörölankakäämityksessä voidaan arvioida 

täten 

 

 
p

uu
Cuupyörö 2ˆ

τ
hw

mkJA = , (3)  

 

missä wu on uran leveys ja hu on uran korkeus. wu ja hu ovat tässä tapauksessa todellisen uran 

ekvivalentin suorakaidemallin mitat. Ekvivalenteille uran mitoille on esitetty approksimaatiot  

kappaleessa 3.2.2. 

 

Yhtälöistä (1), (2) ja (3) saadaan koneen lähtöarvojen perusteella määritettyä tarvittavat 

parametrit käämitykselle ja rautapiirille. Lopullisen ongelman koneen suunnittelussa tuottavat 

juuri virratiheys ja virtakate, koska jos ne on valittu liian suureksi ylittyy koneen suurin sallittu 

lämpenemä. Tällöin konetta ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen ja on aloitettava 

kallis uudellensuunnittelu, jolla mahdolliset ongelmat saadaan ratkaistua. Tämän vuoksi tulee 

koneensuunnittelun alkuvaiheessa kiinnittää huomiota erityisesti termiseen mitoitukseen.  

 

Koneesta voidaan rakentaa yksinkertainen lämpöverkkomalli,  jolla voidaan tarkastella koneen 

suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja lämmönsiirron kannalta. Toinen vaihtoehto on 

mallintaa koneen lämpökäyttäytymistä elementtimenetelmään perustuvilla laskentaohjelmilla. 

Tässä tutkimuksessa pääpäaino on analyyttisellä mallilla, jonka tulokset tarkistetaan 

prototyyppimittauksilla. 

 

 



 

17 

Ongelma: ”Mikä on saavutettavissa oleva virrantiheys tietyn kokoisessa urassa, jotta saadaan 

kone jäähdytettyä tietyllä jäähdytyksellä?” 

 

Urakoon valinta vaikuttaa oleellisesti sähkökoneen ominaisuuksiin, mutta myös 

lämmönsiirtoon. Hitaasti pyörivissä kestomagneettikoneissa pyrittäessä suuriin 

vääntötiheyksiin tulevat urasyvyydet pakostakin suuriksi.  

 

Urasyvyyden lisäämisellä saadaan helposti tuotettua lisää virtakatetta, mutta samalla kun 

kuparipinta-ala kasvaa, kasvavat myös koneen kuparihäviöt, mikäli virrantiheys pidetään 

vakiona. Toisaalta on mahdollista lisätä uran kuparimäärää rinnakkaisilla johtimilla, jolloin 

resistanssi pienenee, mutta samalla on nostettava virran määrää sillä muuten virrantiheys 

putoaa eikä kuparin lisäyksestä ole hyötyä virtakatteen kasvattamiseksi. Urasyvyyden 

liiallinen kasvattaminen ei ole suotavaan, sillä se heikentää lämmön siirtymistä ulos koneesta 

ja siitä johtuen myös käämityksen lämpötila saattaa nousta liian korkeaksi. Urasyvyyden 

kasvaessa keskittyy käämityksen lämpövaikutus myös entistä suuremmin hampaisiin, koska 

lämmönsiirto uran korkeussuunnassa heikkenee lisääntyneen eristyksen vuoksi. 

 

Uran leveyttä kasvatettaessa sekä pidettäessä uran korkeus ja virrantiheys vakiona saadaan 

virtakate kasvamaan (yhtälöt (2) ja (3)), mutta koska hampaan leveys samalla pienenee 

(oletetaan runkokoko vakioksi) on vaarana, että joudutaan magneettiseen kyllästykseen, joten 

vastaavasti vuontiheyttä jouduttaisiin pienentämään. Mikäli kone on ennen uran leventämistä 

normaalisti mitoitettu, tapahtuu kyllästys ensimmäisenä hampaassa, koska sen 

poikkileikkauspinta-ala vuon kulkusuunnassa pienenee nopeasti.  Hampaan vuontiheydelle 

voidaan johtaa yhtälö 

 
uu

δu
t

ˆ
ˆ

mw
B

B
−

=
τ
τ

, (4)  

 

josta voidaan approksimoida ilmavälivuontiheyden suurin arvo δB̂ , jolla hammas saavuttaa 

kyllästysrajan tB̂ . Päästäksemme mahdollisimman suureen virtakatteeseen tulee uran olla 

kuitenkin mahdollisimman leveä ja korkea. Uran leventäminen aiheuttaa käämityksiin 
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suurempia lämpörasituksia, kuten uran korkeuden kasvattaminen (johdinpaketin lämmönsiirto 

on heikompaa kuin raudan). Myös kuparin lisäyksessä pätevät samat periaatteet kuten 

urankorkeuden kasvattamisessa.  

 

Viimeinen keino kasvattaa virtakatetta on virrantiheyden nostaminen, kuten edellä jo kävi 

ilmi. Tälläkin on vaikutusta koko koneen lämpenemään, mutta virrantiheyden kasvattaminen 

rasittaa erityisesti käämityksiä. Lämmönsiirron kannalta myös virrantiheydessä tulee raja, 

koska kuparihäviöt kasvavat virran neliössä. 

 

Edellä esitellyistä virtakatteen lisäämistavoista on yhteenvetona huomattavaissa, että 

runkokoon pysyessä vakiona jokaisen edellä mainitun kolmen parametrin (virrantiheys, uran 

leveys ja korkeus) kasvattaminen lisää koneen lämpenemää. Rajoina parameterille ovat 

pääasiassa lämpötilarajat käämitykselle (eristyksen lämmönkesto) ja magneeteille 

(demagnetoitumispiste), sekä vuontiheysraja hampaalle. Yhteenvetona voi kuitenkin sanoa, 

että mitä vähemmän rautaa staattorissa on sitä huonompi on sen lämmönsiirto.  

 

1.4 Virrantiheys ja virtakate 

Virrantiheys ja virtakate määräävät koneesta saatavan vääntömomentin, kun roottorin koko on 

tiedossa. Virantiheyttä ja virtakatetta ei voi kuitenkaan nostaa rajattomasti, vaan on pysyttävä 

koneen termisen kuormitettavuuden rajoissa. Koneen sähköinen kuormitettavuus (rasitustaso) 

määräytyy siis pääosin termisen kuormitettavuuden perusteella. Koneen terminen 

kuormitettavuus on puolestaan riippuvainen häviöistä ja valitusta jäähdytyksestä, joista 

varsinaisesti jäähdytys määrää käytettävän virrantiheyden ja virtakatteen.  Toisinsanoen 

koneen eristys ja jäähdytyssuunnittelu määräävät koneen rasitustason. Tässä kohdassa tulee 

kuitenkin ottaa huomioon vielä koneen käyttötarkoitus. Esimerkiksi jaksottaisessa käytössä 

voidaan käyttää suurempia virrantiheyden ja virtakatteen arvoja, koska lämpöä sitoutuu 

koneen lämpökapasitansseihin, eikä maksimilämpenemä ehdi ylittyä.  
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Aikojen saatossa on päädytty eri koneille sopiviin kokemusperäisiin arvoihin virrantiheydelle 

ja virtakatteelle. Puhutaan ns. hyvin suunnitellun koneen arvoista. Avonapaisilla tahtikoneilla 

perinteiset arvot virtakatteelle ovat 30 – 65 kA/m ja virrantiheydelle 3 – 6,5 A/m2. Vastaavasti 

suljetulla rakenteella ja epäsuoralla jäähdytyksellä tyypilliset arvot umpinapakoneen 

virtakatteelle ovat 30 – 80 kA/m ja virrantiheydelle 3 – 5 A/m2. Jos umpinapakoneessa 

käytetään suoraa jäähdytystä, voidaan virtakatteen arvo nostaa jopa välille 160 – 200 kA/m. 

(Vogt, 1996). Vaihteluvälit ovat niin suuret, että ilman lämpömallinnusta koneensuunnittelu ei 

onnistu vain näitä ohjearvoja seuraamalla. 

1.5 Häviöt 

Suurin osa kestomagneettikoneen häviöistä koostuu kuparihäviöistä. Seuraavaksi tulevat 

hystereesi- ja pyörrevirtahäviöistä, joista käytetään yleisnimitystä rautahäviöt. Hystereesi- ja 

pyörrevirtahäviöiden keskinäinen suhde riippuu käytetystä pyörimisnopeudesta. Alhaisilla 

pyörimisnopeuksilla hystereesihäviöt dominoivat, mutta siirryttäessä suuremmille 

pyörimisnopeuksille kasvavat pyörrevirtahäviöt hystereesihäiöitä merkittävämmiksi.  

 

Kuparihäviöiden suuruutta on helppo arvioida Joulen lain P = I2R avulla. Rautahäviöiden 

mallintamiseen yksinkertaisin menetelmä ovat niin kutsuttu Steinmetzin yhtälö. 

Rautahäviöiden laskenta on mahdollista yhtälöllä 

 

 BfBP ˆˆ 6,1
Fe ξκ += , (5)  

 

missä κ on hystereesikerroin, B̂  on vuontiheyden huippuarvo, ξ on pyörrevirtakerroin ja f on 

muutostaajuus (Steinmetz, 1892). Yleisesti on kuitenkin käytössä modifioitu Steinmetzin 

yhtälö, joka on kokonaisrautahäviöille 

 

 lisehFe PPPP ++= , (6)  

 

missä Ph edustaa hystereesihäviöitä, Pe klassisia pyörrevirtahäviöitä ja Plis lisähäviöitä. 
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Hystereesihäviöille on voimassa  

 

 6,1
hh B̂fKP = , (7)  

 

missä Kh on materiaalin energiatiheys, f syöttötaajuus ja B vuontiheyden huippuarvo. 

 

Klassisia pyörrevirtahäviöitä vastaa puolestaa yhtälö 

 

 
ρ6

ˆ 2222

e
BdfVP = , (8)  

 

missä V on kappaleen tilavuus, d laminaatin paksuus ja ρ materiaalin tiheys. Yhtälö (9) antaa 

pyörrevirtahäviöille vain teoreettisen arvon. Mittauksien perusteella on voitu soittaa, että 

yhtälön (9) antamat häviötehot voivat olla pahimmillaan jopa 50% liian pienet. Tämän vuoksi 

rautahäviöiden laskentaan on luotu lisähäviötermi Plis jolla korjataan pyörrevirtahäviöt oikean 

suuruisiksi. Lisähäviöille voidaan käyttää esimerkiksi yhtälöä 

 

 PP 0075,0lis = , (9)  

 

missä P on koneen akseliteho (Gieras et al, 1997). 
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2 RAKENNEANALYYSI 

Sähkökoneiden rakenneratkaisut tarjoavat lähes loputtoman määrän tarkastelukohteita, jotka 

vaikuttavat koneen ominaisuuksiin ja lämpenemään. Tässä kappaleessa on tarkasteltu eri 

rakennetekijöiden vaikutuksia koneen lämpenemään ja materiaalien tyypillisiin 

ominaisuuksiin. 

 

2.1 Runko ja laminaatti 

Staattorin ja roottorin magneettipiirit valmistetaan kestomagneettikoneissa yleensä 

laminaattilevyistä, koska tällaisella rakenteella saadaan pienennettyä pyörrevirtahäviöiden 

osuutta kokonaishäviöistä. Roottori voi olla myös massiivikappale, jos pyörimisnopeudet 

pidetään maltillisina, sillä pyörrevirtahäviöt kasvavat tunnetusti roottorin kulmataajuuden 

neliössä (Steinmetz, 1892).  

 

Sähkömoottoreissa käytettävät teräslaadut ovat kidesuuntaamatonta piiterästä. Piiterästä 

kutsutaan yleisesti sähköteräkseksi, sillä piiteräkset on kehitetty juuri sähkökoneissa 

käytettäviksi. Teräkseen sekoitettu pii nostaa teräksen resistiivisyyttä, mikä on omiaan 

pienentämään materiaalin pyörrevirtahäviöitä. Piitä on sähköteräksissä yleensä vain 3-6 

prosenttia, sillä piillä on teräksen lujuutta heikentävä ominaisuus. Muita teräksen 

resitiivisyyttä kasvattavia seosaineita ovat mm alumiini, nikkeli, koboltti ja kupari. Toisilla 

seosaineilla kuten hiilellä, hapella, typellä ja natriumilla on päinvastaiset vaikutukset 

resitiivisyyteen ja hystereesikäyrään. Hiili on seosaineena ikävin, sillä sen erikoisominaisuus 

on että se aiheuttaa materiaaliin magneettista vanhenemista (hystereesikäyrän pinta-ala 

kasvaa), mikä aiheuttaa ajanmittaan tehohäviön kasvua.  

 

Laminaattimateriaalin valinnassa tulee kiinnittää huomiota sekä levyn sähköisiin että 

termodynaamisiin ominaisuuksiin. Valmistajat ilmoittavat yleensä laminaateilleen 

häviötehotiheyden painokiloa kohden tietylle vuontiheydelle ja taajuudelle materiaalissa. 

Lisäksi valmistajat yleensä tarjovat dataa laminaatin lämmönjohtavuuksista. 
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Lämmönjohtavuudet vaihtelevat yleisesti, laminaattimateriaalista riippuen, välillä 

28-40 W/m2K. Ominaishäviöt on yleensä ilmoitettu eurooppalaisen EN 10106-standardin 

mukaisesti laminaattimateriaalin tyyppinerkinnässä. Esimerkiksi merkinnässä M500-50A, 

kirjain ’M’ tarkoittaa sähkölevyä, merkintä 500 on ominaishäviö painokiloa kohden 1,5 T 

vuontiheydellä ja 50 Hz taajuudella kerrottuna sadalla, 50 tarkoitta levyn paksuutta millin 

sadasosina ja merkintä A että kyseessä on kidesuuntamaaton ja lämpökäsitelty levy. 

Merkinnän A paikalla voi olla myös kirjain D (kidesuuntaamaton lämpökäsittelemätön teräs) 

tai E (kidesuunnattu sähköteräs). Kuvassa 2 on esitetty kidesuuntaamattomien M250-50A ja 

M400-50A sähköteräksien ominaishäviökäyrät piirrettynä Surahammars Brukin ilmoittamien 

arvojen perusteella.  
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Kuva 2.  Surahammars Bruksin M250-50A ja M400-50A sähköteräksien ominaishäviöt vuontiheyden funktiona 

taajuuksilla 50Hz ja 100 Hz. (Surahammars Bruks, 2006)  

 

Kuvasta 2 voidaan havaita teräksen laadun vaikuttavan paljon rautahäviöiden suuruuteen. 

Taajuuden kaksinkertaistuessa voidaan havaita pyörrevirtahäviöiden osuuden nousevan 

rautahäviöissä, mikä näkyy ominaishäviöiden neliöllisestä käyttäytymisestä taajuuden 

funktiona   
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Rungon lämmönjohtavuudet vaihtelevat riipuen rungon materiaalista. Yleisimmin käytetyt 

runkomateriaalit ovat alumiini ja valurauta. Valuraudalle tyypillinen arvon luokkaa 

40-60 W/mK. Alumiinin lämmönjohtavuus on huomattavasti valurautaa parempi, mutta 

valualumiinin lämmönjohtavuudet vaihtelevat välillä 80-220 W/mK riippuen seostuksesta. 

Rungon lämmönjohtavuuden lisäksi tulee lämmönsiirrossa tarkastella rungon pintaa. Rungot 

ovat yleensä rivoitettuja mahdollisimman suurelta alueelta, jotta lämmönsiirtopinta-ala 

saadaan maksimoitua.  

 

2.2 Käämitykset 

Tarkasteltavina käämityksinä ovat muotokupari ja lankakäämit, jotka ovat yleisimmät  

käytössä olevat käämitystyypit. Muotokuparikäämit rakentuvat osajohtimista, jotka on pakattu 

tiivisti erityskerroksien väliin niin, että muodostuu tankomainen paketti. Muotokuparikäämi 

on valmis paketti koneeseen asennettavaksi, eikä sille välttämättä tarvitse tehdä 

lisäeristystoimenpiteitä uraan asennuksen jälkeen. Lankakäämien asennus poikkeaa siinä, että 

se rakentuu uraan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäiseksi uraan asennetaan uraeritys ja 

käämivyyhdit, jotka koostuvat irrallisista osajohtimista. Lankakäämitys saa mekaanisesti 

kestävän eristyksensä ja lopullisen muotonsa vasta kyllästysprosessissa, jossa johdinvälit 

täytetään eristysaineella. Lankakäämityksen ja muotokuparikäämityksen periaate on esitetty 

kuvassa 3. 
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Kuva 3. Muotokupari- ja vilskekäämityksen periaatekuvat. a) muotokupari- ja b) vilskekäämi.  

 

Kuvasta 3 nähdään hyvin käämitysten perusrakenne. Uloimpana urassa on tummanharmaalla 

erotettu uraeristys, joka on osa koneen pääeristystä. Pääeristyksen tehtävänä on eristää 

käämitys koneen metallirungosta ja muista eri potentiaalissa olevista osista. 

Muotokuparikäämitys voi koostua myös useista käämiyksiköistä, joissa jokaisessa on oma 

uraeristyksensä, kuten kuvassa 3a) on esitetty. Vastaavanlainen on mahdollista myös 

vilskekäämityksessä, mutta silloin tarvitaan myös vyyhdenvälieristys jos vyyhdet kuuluvat eri 

vaiheille. Vilskekäämityksessä johtimet asettuvat urassa satunnaiseen järjestykseen, kuten 

kuvasta 3 b) voidaan nähdä. Seuraavaksi sisällepäin mentäessä on kyllästyseritys, jolla 

tehdään käämitys mekaanisesti kestäväksi sähköeristyksen ohella. Osajohtimien pinnalla on 

lisäksi vielä erillinen lakkaus, joka toimii johdineristyksenä.  

 

Tarkasteltaessa kahta eri käämitystapaa voidaan todeta, että muotokuparikäämitys lämpenee 

tasaisemmin kuin lankakäämitys. Lankakäämityksessä on mahdollista muodostua 

johdinkimppuja, joiden välillä ei ole juuri eristysmateriaalia, mutta vastaavasti kimpun 

ympärillä on paksumpi eristekerros estämässä lämmön kulkeutumista. Tällainen johdinkimppu 

käämityksen keskellä aiheuttaa paikallisen kuuman pisteen, jonka lämpötila nousee 

pahimmassa tapauksessa eristekerrosten lämmönkestoa korkeammaksi, mistä on seurauksena 

kierrossulku ja käämityksen vaurioituminen. 
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Uraan jää myös yleensä molemmilla käämitystavoilla niin sanottuja ilmaeristysvälejä, jotka 

eivät ole toivottuja käämityksessä, koska ne heikentävät käämityksen mekaanista lujuutta, 

voivat aiheuttaa osittaispurkauksia ja mahdollistavat kosteuden pääsyn eristykseen. 

Ilmaeristysvälien haittoja ei tule väheksyä myöskään lämmönjohtumisen tapauksessa, sillä 

ilman lämmonjohtavuus on vähintäänkin neljä dekadia raudan lämmönjohtavuutta pienempi. 

Pienikin ilmaväli heikentää lämpötehon siirtoa merkittävästi ja saattaa pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa käämitykseen liian suuren lämpörasituksen.  

2.3 Eristys 

Sähkökoneiden eristyksistä puhuttaessa tehdään yleensä jako kahteen pääosaan. Puhutaan 

johdineristyksestä ja pääeristyksestä. Pääeristys erottaa koneen käämitykset koneen 

metallisesta rungosta ja muista eri potentiaalissa olevista osista. Pääeristykseen kuuluvat 

sähkökoneessa uraeristys, napaeristykset, vaihevälieristykset sekä kaikki liitäntöjen eristykset. 

Johdineristyksellä takoitetaan puolestaan käämivyyhtien osajohtimien eristystä toisistaan. 

Johdineristyksen jännitekestoisuus saa yleensä olla alhaisempi kuin pääeristyksellä, mutta 

mekaanisen kestävyyden tulee olla hyvä, jotta vyyhdin eristys kestää käämintätyöstä 

aiheutuvat rasitukset. 

 

Yleisesti ottaen eristyksen päätehtäviin kuuluu  

 

- erottaa sähköisesti eri potentiaaleihin tai virtapiireihin kuuluvat osat toisistaan, 

- estää läpilyönti virtapiirien välillä tai maahan 

- pitää vuotovirrat sopivalla tasolla 

 

ja lisäksi 

 

- toimia piirin lämpöhäviöiden (tai osan niistä) siirtotienä 

- tehdä käämityksestä mekaanisesti kestävä. 
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Tärkeitä eristysaineita sähkökoneen eristyksessä ovat kuitueristeet, kiille-eristeet, 

eristyskalvot, emalit (lakat),  kyllästysaineet (lakat ja hartsit), valuhartsit, laminaatit ja 

keraamiset eristeet. Vaikka eristemateriaaleja on saatavilla lukemattomia erilaisia, voidaan 

sähkökoneiden rakennuksessa käytettävät eristemateriaalit listata lyhyesti. 

 

Koneenrakennuksessa käytettävät eristeet ovat 

 

- polyesterikalvot 

- ARAMID-kuidut 

- kiille 

- lasikuitu 

- epoksi- ja polyesterihartsit. 

 

 

Polyesterikalvot kuuluvat kuitueristeisiin, joille on ominaista hyvä lämmönkesto. Merkittävää 

pehmenemistä tapahtuu vasta yli 200 ºC lämpötiloissa ja sulamispiste on noin 260 ºC. 

Mekaaninen lujuus on parhaimmillaan yli kaksinkertainen aikaisemmin käytettyihin 

selluloosakuituihin verrattuna. Myös kosteuden ja kemiallisten aineiden kestävyys on 

polyesterikalvoilla parempi verrattaessa selluloosakuituihin. Polyesterikuidun 

kutistumisominaisuutta korkeassa lämpötilassa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi sidosten 

tiukkaamiseen. Lämmönjohtavuus on kuitenkin huono. Polyesterikalvoa on saatavana aina 6 

µm:n paksuisesta 0,4 mm:n paksuiseen asti. 

 

Kuitueristeisiin kuuluu myös lasikuitu, mikä on mekaanisilta ominaisuuksiltaan noin kahdesta 

neljään kertaa lujempaa kuin polyesteritereftalaatit (PETP). Sitä käytetäänkin usein muovien 

vahvistamiseen ja erilaisten kudosten pohjana. Vaikka lasikuidun vetolujuus onkin 

erinomainen, on sen murtolujuus heikko. Koska sähkökoneissa esiintyy yleensä mekaanisia 

värähtelyjä, ei lasikuitua voida käyttää sinällään, vaan se on kyllästettävä sopivalla 

kyllästysaineella (esim. hartsi).  Jatkuva lämmönkestoisuus on suurinpiirtein polyesterikalvon 

luokkaa, mutta etuna polyesterikalvoon nähden on lasikuidun palamattomuus. 

Lämmönjohtavuus on myös kolminkertainen polyesteriin nähden, mutta se laskee 
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huomattavasti kyllästysaineen vaikutuksesta. Käytettävän lasikuidun paksuus vaihtelee välillä 

3-10 µm. Lasikuitua käytetään etenkin suurjännitekoneissa, joissa eristeen suuri 

osittaispurkauskestävyys on välttämättömyys. 

 

Aramid-tuotteet ovat kuiduista kaikkein soveltuvimpia korkeisiin lämpötiloihin. Jatkuva 

lämmönkesto on parhaimmillaan yli 180 ºC. Aramid-paperit ja -kuidut ovat palamattomia ja 

lujuusominaisuudet ovat erinomaiset korkeissakin lämpötiloissa. Lasikuidun tavoin ovat myös 

Aramid-tuoteet kemiallisesti hyvin inaktiivisia. Aramid-kuidun heikkoutena voidaan pitää sen 

jopa polyesterikalvoa huonompaa lämmönjohtavuutta. Kuitenkin Aramid tuotteilla saadaan 

aikaiseksi yhtä hyvä eristys kuin polyesterikalvoilla huomattavasti ohuemmilla 

materiaalipaksuuksilla, joten tämä helpottaa osaltaan lämmön johtumista käämityksestä 

staattoriin. Aramid-kuidun läpilyöntikestävyys on lähes kolminkertainen polyesterikalvoon 

nähden. Yleisimmät käytettävät  eristepaksuudet ovat välillä 0,05 - 0,78 mm.  

 

Kyllästyhartsit ovat kenties tärkeimpiä eristysaineita sähkökoneiden eristyksenä. Kyllästyksen 

jälkeen hartsit muodostavat sähköisesti ja mekaanisesti kestävän rakenteen. Kyllästys parantaa 

käämityksen kosteuden kestoa ja paikkaa mahdolliset käämintävaiheessa syntyneet viat 

johdineristyksessä. Lisäksi käämityksen lämmönjohtavuus paranee, kun kyllästyshartsi 

syrjäyttää ilman johdinväleistä. 

 

Polyesterihartsit ovat suosittuja halvan hintansa vuoksi, mutta yli 250 kW:n moottoreissa 

käytetään yleensä kalliimpia epoksipohjaisia hartseja. Epoksihartsit ovat polyesterihartseja 

lujempia ja paremmin tarttuvia. Lisäksi epoksihartsien kutistuminen on kovetettaessa 

pienempi kuin polyesteripohjaisilla hartseilla. 

 

Kiille on edellämainituista eristeistä poiketen täysin luonnontuote. Sähkölaitteisiin sopivia 

laatuja löytyy kuitenkin käytännössä vain Intiasta. Kiilteen kiteet muodostavat ohuita 

kerroksia, ns. kiillesuomuja, jotka irtoavat toisistaan helposti. Tarpeeksi ohut kiilleliuska on 

taipuvaa ja siten helposti sovellettavissa sähkökoneen eristyskäyttöön. Kiilteen lämmönkesto 

on lähes joka tapauksessa riittävä sähkökoneita ajatellen, sillä harvemmin lyhytkestoiset 

lämpöhuiput ylittävät 200 ºC.   
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Läpilyöntilujuus on kiilteellä erinomainen kuten myös kemiallinen kestävyys lukuunottamatta 

öljyä, rikkihappoa ja fluorivetyhappoa. Lisäksi kiille estää osittaispurkauksien vaikutuksia 

paremmin kuin yksikään orgaanien eriste. Kiillettä ei yleensä käytetä suoraan eristyksenä, 

vaan esimerkiksi lasikuitukankaan tai polyesterikalvon kanssa. Tämä johtuu kiilteen 

liuskamaisesta rakenteesta, joka ei pysy koossa ilman sideaineita. Yleisin kiilteen käyttömuoto 

sähkökoneissa on kiillepaperi, jolla saadaan helpommin tasalaatuinen ja lujempi eristys kuin 

kiilleliuskoilla. 

 

Nykyisillä eristemateriaaleilla saavutettu käyttölämpötilan nousu asettaa lämpömallinnukselle 

entistä suuremmat odotukset. Standardieristysten lämmönkesto on jo lähes 180 ºC ja 

väistämätön tosiasia on, että mitä suurempiin käyttölämpötiloihin mennään sitä helpommin 

tapahtuu lämpörajojen ylityksiä. Tämä vaikuttaa etenkin eristeiden lämpövanhenemiseen. 

Nyrkkisääntö on, että jokainen jatkuvan käyttölämpötilan 10 ºC:een nousu puolittaa eristeen 

eliniän. Tämä tarkoittaa, sitä että toimivan tuotteen aikaansaamiseksi tulee lämpömallin 

poikkeaman todelliseen olla alle 10 ºC käyttölämpötilasta, jotta malli voidaan katsoa 

mitoitustarkkuuden puitteissa toimivaksi. (Paloniemi & al, 1996) 
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3 TERMISEN MALLIN MÄÄRITYS 

Yksinkertainen analyyttinen terminen malli on konstruoitu MATLAB™ :iin. Koko koneen 

geometrian sijasta on käytetty hyödyksi symmetria-akseleita ja määritetty terminen malli vain 

yhden uran käsittävälle sektorille. Tähän sektoriin on konstruoitu keskitetty lämpöverkko, joka 

mallintaa koko koneen lämpökäyttäytymistä. Malli on kolmiulotteinen joten sillä pystyy myös 

tarkastelemaan koneen aksiaalista lämpökäytöstä. Perinteiset yksinkertaiset mallit ovat 

kaksiulotteisia, koska pääosin lämpö johtuu radiaalisuunnassa käämitystä ja runkoputkea 

lukuunottamatta. Tämä käsitys ei sikäli ole virheellinen, sillä sähkölevyn lämmönjohtavuus on 

tason suunnassa lähes satakertainen verrattuna tason normaalisuuntaan, johtuen 

laminaattipinnan eristyskerroksesta.  

3.1 Lämmönsiirron perusteet 

Lämmönsiirtoa tapahtuu aina, kun on olemassa lämpötilaero. Lämpötilaero tasaantuu 

luonnollisesti, lämmönsiirron tapahtuessa aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan. Kun 

tasapainotila on saavutettu, ei alkutilaan enää päästä ilman ulkoista työtä. Lämmönsiirto  

jaetaan kolmeen siirtymismekanismiin: säteilyyn, konvektioon ja konduktioon eli johtumiseen.  

 

Lämmönjohtuminen on pääasiallinen lämmönsiirtomuoto materiaalissa ja se on täysin 

analoginen sähkön ohtumisen kanssa. Jokaisella aineella on sille ominainen lämmönjohtavuus 

λ, joka määrää aineen kyvyn johtaa lämpöä. Lämmönjohtavuus riippuu lämpötilasta ja 

paikasta, mutta tavallisesti oletetaan lämmönjohtavuus materiaalissa vakioksi, sillä 

edellytyksellä että aine on kauttaaltaan isotrooppinen ja lämpötilaerot ovat pienet. 

 

Konvektiolla tarkoitetaan lämpövirtausta lämmönsiirtoaineessa eli fluidissa (neste tai kaasu) ja 

erityisesti lämpövirtausta, nesteestä tai kaasusta, kiinteään pintaan tai päinvastoin. 

Käytännössä aineiden välinen lämmönsiirto tapahtuu johtumalla, mutta fluidin mukana 

siirtyvä lämpöenergia hallitsee lämmönsiirtoa. Konvektiosta voidaan erottaa kaksi tyyppiä: 

pakotettu ja vapaa konvektio. Pakotetussa konvektiossa virtaus aiheutuu ulkoisesta 

vaikutuksesta ja vapaassa konvektiossa nostevaikutuksesta. 
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Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka voimakkuus riippuu säteilyä lähettävän 

kappaleen lämpötilasta ja pinnan emissiivisyydestä. Lämpösäteilylle on määritetty 

sähkömagneettisen säteilyn spektrissä taajuuskaista, joka on aallonpituusalueella 0,3-50µm. 

Tämä aallonpituusalue käsittää näkyvän valon, matalataajuisen ultraviolettisäteilyn sekä 

infrapunasäiteilyn alueet. Säteilylämmönsiirto eroaa johtumis- ja konvektiolämmönsiirrosta 

siinä, että lämpösäteily ei tarvitse väliainetta. Esimerkiksi Auringon lämpövaikutus perustuu 

juuri lämpösäteilyyn. 

 

Lämpöverkon konstruoimiseksi on rakennettava lämpökonduktanssiverkko, jolla saadaan 

lasketuksi häviötehomatriisin avulla lämpötilanmuutos mallinnetuissa materiaalisolmuissa. 

Lämpötilanmuutosmatriisille  ∆T saadaan yhtälö 

 

 th
1GPT −=∆ ,  (10)  

 

missä P on häviötehomatriisi ja Gth lämpökonduktanssimatriisi. 

 

Lämpökonduktanssimatriisin aikaansaamiseksi tulee määrittää solmupisteiden väliin jäävien 

alueiden lämpökonduktanssien arvot. Lämpökonduktanssi on lämpöresistanssin käänteisluku. 

Lämpöresistanssien laskukaavat perustuvat kolmeen energiansiirtomuotoon, jotka ovat säteily, 

konvektio ja johtuminen. 

 

Säteilylämmönsiirrolla tapahtuvalle lämmönsiirrolle lämpöresistanssin perusyhtälö on 

 

 [ ]4
2

4
1

sätth,
∆

TT
TSR
−

=
εσ

, (11)  

 

missä T1 on säteilylähteen pinnan lämpötila ja T2 säteilyn vastaanottavan pinnan lämpötila 

Kelvineinä. ∆T  on pintojen välinen lämpötilaero, S on säteilypinnan pinta-ala, ε on pinnan 

emissiivisyyskerroin ja σ on Bolzmannin vakio, jonka arvo on 5,67·10-8 [W/m2K4]. 
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Vastaavasti konvektiiviselle lämpöresistanssille on voimassa 

 

 
konvkonv

konvth,
1
S

R
α

= , (12)  

 

missä αkonv on fluidin konvektiokerroin ja Skonv lämmönsiirtymispinta-ala. 

 

Johtumislämmönsiirron lämpöresistanssille saadaan 

 

 
johtjoht

johtth, S
lR

λ
= , (13)  

 

missä λjoht on materiaalin lämmönjohtavuus, Sjoht lämmönsiirtoreitin poikkipinta-ala ja l 

lämmönsiirtoreitin pituus. (Incropera. s.90-91). 

 

3.2 Analyyttinen lämpömalli 

Analyyttinen lämpömalli toteutettiin 3D-lämpöressitanssiverkolla yhden uran ja hampaan 

levyiselle sektorille, joka sisältää 50 solmupistettä ja 141 lämpöresistanssia. Tarkoitus oli 

saada aikaiseksi yksinkertainen lämpöverkko, jolla pystytään luotettavasti mallintamaan 

koneen lämpökäyttäytymistä. Koska malli on kolmiulotteinen, nähdään siitä myös koneen 

aksiaalinen lämpöjakauma. Lämpömalliin on integroitu myös yksinkertaiset mallit sisä- ja 

ulkojäähdytykselle. Sisäjäähdytystä mallinnetaan yksinkertaisella virtausmatriisilla, johon 

syötetään tilavuusvirrat koneen päädyissä ja ilmavälissä. Ulkojäähdytysmallilla on tarkoitus 

mallintaa koneen toisesta päästä puhaltavaa ulkoista puhallinta, jonka puhallustehon oletetaan 

laskevan lineaarisesti koneen rungon matkalla. 3D-verkon periaatteellinen lankamalli on 

esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Suunnitellun 3D-verkon periaatekuva. Punaiset pallot kuvaavat laskentasolmuja ja jokainen yhdysviiva 

lämpöresistanssia. 

 

Lämpötilan muutos saadaan häviötehomatriisin ja  lämpöresistanssiverkon pohjalta tehdyn 

konduktanssimatriisin tulona. Mallista tehdään ainoastaan staattinen ratkaisu, eikä tällä erää 

tutkita transienttitapausta laisinkaan. Kehitystyökaluna staattiselle mallille toimii MATLAB™ 

laskentaohjelma. Koska oletuksena on, että päälämmönsiirtoreitti runkorakenteessa on 

radiaalinen, on radiaalisuuntaan sijoitettujen solmupisteiden sijoitus tärkeä lämpötiladatan 

saamiseksi. Lämpötilat saadaan solmupisteisiin keskitettyinä roottoriakselista, roottoriselästä, 

magneettien pinnasta, urakiilasta, hampaiden kärjistä ja keskiosasta, käämivyyhden sivulta ja 

päistä,  roottoriselästä ja staattorirungosta. Mallin on tarkoitus olla mahdollisimman 

yksinkertainen, mutta samalla riittävän tarkka, jotta saadaan luotettavaa tietoa suunniteltavan 

koneen lämpökäyttäytymisestä. 
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3.2.1 Stattorirunko ja staattori 

Staattorirungossa on 15 solmupistettä ja ne on jaettu viiteen tasoon aksiaalisuunnassa ja 

kolmeen tasoon tangentiaalisuunnassa. Aksiaalinen lämpöjakauma nähdään siten viidestä 

pisteestä ja tangentiaalinen lämpöjakauma kolmesta pisteestä. Staattoriselässä on puolestaan 

yhdeksän lämpöresistanssia, jotka on jaettu muuten samalla tavalla kuin staattorirunko, mutta 

aksiaalisuuntaisia kerroksia on vain kolme. 

 

Staattorirungon ja staattoriselän lämmönsiirto on pääasiassa johtumislämmönsiirtoa, mutta 

rautaosien lisäksi tulee ottaa huomioon staattorirungon ja staattorin välisen sovituksen 

kosketusresistanssi, mikä johtuu kohtaamispintojen karkeudesta. Kosketusresistanssi 

käämityksestä staattoriin on myös otettava huomioon, sillä käämityksiäkään ei saada täysin 

liitettyä staattoriin vaikka koneen käämitys olisi tyhjökyllästetty. Vaikka ilmavälit ovat 

yleensä hyvin pieniä, tulee ottaa huomioon ilman huono lämmönjohtavuus, joka on luokkaa 

0,026 W/mK NTP olosuhteissa. Ilma käyttäytyy lämpötilanmuutoksissa eriteen tavoin, eli sen 

lämmönjohtavuus kasvaa lämpötilan kasvaessa. Verrattaessa ilman lämmönjohtavuutta 

tyypilliseen laminaattimateriaalin lämmönjohtavuuteen, joka on noin 40 W/mK normaalille 

sähkökoneteräkselle, on ilman lämmönjohtavuus vain 0,65 promillea sähköteräksen 

lämmönjohtavuudesta. Yksinkertaisena esimerkkinä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

kolmen senttimetrin paksuisen staattoriselän lämpöresistanssia johtumislämmönsiirrossa 

vastaa noin 20µm:n ilmavälin yli oleva lämpöresistanssi. 

 

Kosketuspintojen välinen kosketusresistanssi voidaan mallintaa pienenä ilmavälinä, jossa 

lämpö siirtyy johtumalla ilmavälin yli. Eri kosketusväleille on olemassa materiaalipareista 

riippuvia arvioita. Muun muassa Saari on esittänyt lisensiaatintyössään (1995) ekvivalenteille 

eristysväleille staattorista runkoon sekä staattorista ja käämitykseen  arviot jotka on esitetty 

taulukossa 1. 
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Taulukko 1.  Sähkökoneen ekvivalenttiset eristevälit. (Saari , 1995) 

Kontaktin sijainti Väli [mm] 

Stattorikäämitys - staattori 0,10-0,30 

Runko (valurauta) - staattori 0,05-0,08 

Runko (alumiini) - staattori 0,03-0,04 

 

Taulukosta 1 tulee huomata erityisesti käämityksen sovitusväli staattoriin. Kosketusväli on 

lähes dekadia isompi kuin staattorista runkoon. Voidaan hyvin olettaa, että käämityksen 

sovituksella on suurempi merkitys lämmönsiirron kannalta kuin staattorin sovituksella 

runkoon. Lidström on esittänyt myös arvioita staattorisovitukselle konekoosta ja 

runkomateriaalista riippuen. Lidströmin tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Kosketusvälitaulukko staattorisovitukselle. (Lindström, 1999) 

Konetyyppi Väli [mm] 

Yli 100 kW tai valurautarunko 0,05-0,075 

Alle 100 kW tai alumiinirunko 0,03-0,04 

 

Taulukosta 2. voidaan havaita yhtäläisyydet kosketusvälien arvoille verrattaessa Saaren 

esittämiin arvoihin. 

 

Radiaalivuokoneen tapauksessa on järkevää käyttää rungon ja staattoriselän radiaalisen 

johtumislämpöresistanssin laskennassa sylinterimäisille kappaleille tarkoitettua yhtälöä, joka 

on  
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(14)  

 

missä rsyl,ulko on sylinterin säde ulkoreunaan, rsyl,sisä on sylinterin säde sisäreunaa, lsyl on 

sylinterin aksiaalinen pituus ja λsyl on sylinterin materiaalista riippuva lämmönjohtavuus. 
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Staattoriselän lämpöresistanssin yhtälöksi saadaan yhtälön (14) mukaisesti 
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(15)  

 

missä rst,ulko on staattorin ulkosäde, hu on uran syvyys, lst on staattoripakan pituus, rst,sisä on 

ilmavälisäde ja λFe on laminaatin lämmönjohtavuus.  

 

Vastaavasti staattorirungon lämpöresistanssille 
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missä rstr, ulko on staattorirungon ulkosäde, rstr, sisä on staattoriungon sisäsäde. Lisäksi vielä 

huomioidaan kosketusresistanssi yhtälössä 
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jossa hst- str on staattoriselän ja -rungon väliin jäävän kosketusilmavälin pituus.  

 

Edellä esiteltyjen lämpökonduktanssien lisäksi tulee ottaa huomioon lämpökonduktanssi 

ympäristöön. Koneen jäähdytys staattorirungosta fluidiin tarvitsee eri lämmönsiirtoyhtälöt 

riippuen lämmönsiirtotavasta. Jos luotetaan vapaaseen konvektioon, voidaan käyttää 

horisontaaliselle sylinterimäiselle kappaleelle johdettua vapaan konvektion yhtälöä 

konvektiokertoimen arvioimiseen rungosta fluidiin. Koska kyseessä on vapaalle konvektiolle 
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tarkoitettu yhtälö tulee sitä käyttää ainoastaan suuntaa antavana lukuna vapaasti jäähdytetyn 

koneen rungon konvektiokertoimen määrityksessä. Tällä Churchill-Chu yhtälöllä 

(Churchill et al, 1972) saadaan vapaan konvektion konvektiokertoimelle  
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joka pätee Rayleigh’n luvulle Ra  välillä  104 – 109. Yhtälössä (18) D on sylinterin halkaisija 

metreissä, λ on fluidin lämmönjohtavuus W/mK, Pr on prandtlin luku ja Ra on dimensioton 

Rayleigh’n luku, joka vastaa pakotetun konvektion Reynoldsin lukua ja kuvaa nostevoiman ja 

fluidin viskositeetin välistä suhdetta. Virtaus muuttuu turbulentiksi, jos lämpötilaerosta 

johtuva nostevoima kasvaa tarpeeksi suureksi viskositeettiin nähden. Turbulentin virtauksen 

rajaksi Rayleigh’n luvulle on määritetty Ra = 109. Rayleigh’n luku määritellään yhtälöllä 

 

 
ν

β
a

TDgRa
3

  ∆
= . (19)  

 

missä g on gravitaatiovakio 9,81 m/s2 (MAOL-taulukot, 1996), β on fluidin lämpötilasta 

riippuva laajenemiskerroin, D on sylinterin halkaisija metreissä, ν on fluidin kinemaattinen 

viskositeetti [m2/s], a on ilman terminen diffuusiokerroin, joka on ilmalle 20ºC lämpötilassa 

on noin 19,38 µm2/s ja ∆T on lämpötilaero pinnan ja fluidin välillä. 

 

Ilman terminen diffuusiokerroin tunnetaan paremmin lämpötilan tasaantumiskertoimena ja se 

on jokaiselle materiaalille yksilöllinen. Lämpötilan tasoittumiskerroin kuvaa materiaalin läpi 

kulkevan lämmön suhdetta materiaaliin varastoituvaan lämpöön yksikkötilavuudessa. 

Lämpötilan tasoittumiskertoimelle voidaan laskea arvo yhtälöllä 
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missä λ on materiaalin lämmönjohtavuus, ρ on materiaalin tiheys [kg/m3] ja c on materiaalin 

ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]. 

 

Yhtälön (9) konvektiokertoimella saadaan vapaan konvektion tapauksessa lämpöresistanssille 

vaipasta fluidiin 
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missä Sstr on staattorirungon pinta-ala [m2].  

 

Koska staattorirungon pinnassa on usein jäähdytysrivat, tulee niiden vaikutus ottaa huomioon 

staattorirungon lämpöresistanssin muodostuksessa. Jäähdytysripa oletetaan suorakaiteen 

muotoiseksi ja lisäksi oletetaan, että ripa on tasapaksu rivan pohjasta rivan kärkeen. Rivan 

tärkeimmät mitat on esitetty kuvassa 5. 

 
 

Kuva 5. Rivoituksen laskennassa käytetyt päämitat. Spt on yhden rivan päädyn pinta-ala,Nfin on ripojen lukumäärä 

dfin on ripojen välinen etäisyys , hfin on rivan korkeus ja wfin on rivan leveys. 
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Ripojen tarkoitus on tehostaa lämmönsiirtoa vaipasta fluidiin kasvattamalla staattorirungon 

efektiivistä pinta-alaa. Rivoissa on kuitenkin jo itsessään lämpöresistanssia, joten on 

mahdollista että lämmönsiirto ei tehostu, jos jäähdytysrivat on suunniteltu väärin. Rivoituksen 

tehokkuuden määrää pääasiassa ripojen lukumäärä, sekä rivan pinta-ala. 

 

Rivoituksen tehokkuutta voidaan kuvat suhdeluvulla ηfin joka kuvaa rivan lämmönsiirtokykyä 

qfin äärettömän korkean rivan lämmönsiirtokykyyn qfin,max 
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Suorakaiteenmuotoisen rivan hyötysuhde määritetellään yhtälöllä 
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missä hfin on rivan korkeus, Spt on rivan päädyn pinta-ala, αfluid on fluidin konvektiokerroin ja 

λf on fluidin lämmönjohtavuus. Koko jäähdytysrivan hyötysuhde ηfin,kok , joka ottaa huomioon 

vierekkäisten ripojen lämmönjohtoreitit, määritellään yhtälöllä 
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missä dfin on ripojen keskimääräinen etäisyys toisistaan, Nfin on ripojen lukumäärä, ja w on 

rivan keskimääräinen leveys. Kun rivoituksen vaikutus otetaan vaipan lämmönsiirrossa 

huomioon saa yhtälön (21) mukainen lämpöresistanssiyhtälö muodon 
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(Incropera et al,  2002). 

 

Vastaavasti, jos on kyse pakotetusta konvektiosta, voidaan käyttää edelleen yhtälöä (25), 

mutta vapaan konvektion konvektiokeroimen αf,vap tilalla tulee käyttää pakotetun konvektion 

konvektiokerrointa αf,pak, jolle saadaan 
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Yhtälössä (26) ls on pinnan karakteristinen pituus ja Nu on Nusseltin luku, jolle on olemassa 

korrelaatioyhtälöt ympyräsylinterille alkaen Reynoldsin luvusta 0,4 aina 400000 asti. 

Korrelaatioyhtälöt ympyräsylinterille on esitetty  taulukossa 1. 

 
Taulukko 3.  Korrelaatioyhtälöt ja Reynoldsin luvun pätevyysalueet sylinterimäiselle kappaleelle. 

Korrelaatioyhtälö Pätevyysalue 

Nu = 0,989Re0,330Pr1/3 0,4 < Re < 4 

Nu = 0,911Re0,380Pr1/3 4 < Re < 40 

Nu = 0,683Re0,466Pr1/3 40 < Re < 4·103 

Nu = 0,193Re0,618Pr1/3 4·103 < Re < 4·104 

Nu = 0,027Re0,805Pr1/3 4·104 < Re < 4·105 

 

Reynoldsin luku saadaan vastaavasti laskettu ilman virtausnopeudesta vf, pinnan 

karakteristisesta pituudesta ls ja ilman kinemaattisesta viskositeetista νf yhtälöllä 
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Levypinnasta poikkeavan kappaleen pinnan karakteristinen pituus määritellään yleisessä 

muodossa yhtälöllä 
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4
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Sl = ,  (28)  

 

missä S on virtauspinta-ala [m2] ja lcirc on kappaleen piiri poikittaisakselin suunnassa. 

Ympyräsylinterin tapauksessa karakteristinen pituus on sylinterin halkaisija D. 

 

Vaipan lämpöresistanssimallissa on otettu huomioon myös pinnan pituuden vaikutus fluidin 

jäähdytysominaisuuksiin pakotetun konvektion tapauksessa, jolloin moottorin vaippaa 

jäähdytetään puhaltimella. Moottorin aksiaalisuunnassa on tehty yksinkertainen 

lineaarisovitus, jossa oletetaan, että konvektiokertoimen arvo vähenee pakotetun konvektion 

yhteydessä tiettyyn prosentuaaliseen arvoon puhalluksen alkupisteestä eli moottorin päästä.  

 

Mallissa on otettu myös huomioon säteilyvaikutus staattorirungosta fluidiin, joskin sen 

vaikutus moottorin lämpenemään on hyvin marginaalinen. Lämpöresistanssille pinnasta 

fludiin pätee yhtälö 
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missä Ts on pinnan lämpötila, ∞T  on fluidin lämpötila, ε on pinnan emissiivisyys eli kyky 

vastaaonottaa ja lähettää säteilyä, σ on Stefan-Boltzmanin vakio ja S on säteilypinta-ala. 

Nimittäjässä olevat lämpötilojen arvot tulee ilmoittaa kelvineinä. 

 

Emissiivisyys on pinnalle ominainen vakio, joka vaihtelee suuresti eri materiaaleissa ja pinnan 

karheuksissa. Ideaalisen mustan kappaleen emissiivisyys on aina 1 (yksi), johon muiden 

aineiden emissiivisyyksiä verrataan. Erilaisten materiaalien emissiivisyyksiä on esitetty 

taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Materiaalien emissiivisyyskertoimia (Richter, 1951). 

Materiaali Ε 

Valurauta (karkea) 0,97 

Takorauta (oksidoitu) 0,95 

Takorauta (kiillotettu) 0,29 

Kupari (oksidoitu) 0,40 

Kupari (kiillotettu) 0,17 

Alumiini 0,08 

 

Yhtälö (21) voidaan myös esittää muodossa 

 

 ( )44
srad

s
sätth,

∞

∞

−
−

=
TTS

TT
R

εα
,  (30)  

 

missä  αrad on niin sanottu säteilykonvektiokerroin, jonka arvot on analyyttisesti laskettavissa. 

Taulukossa 5. on esitetty säteilykonvektiokertoimen arvoja tietyille fluidin lämpötiloille ja 

pinnan ja fluidin välisille lämpötilaeroille kun emissiivisyys on 1. 

 

 

 
Taulukko 5. Säteilykonvektiokertoimien arvoja mustalle kappaleelle (ε = 1) [W/m2K]. (Saari, 1995) 

∞T  ∆T= 20 Cº ∆T = 40Cº ∆T = 60Cº ∆T = 80Cº ∆T = 100 Cº 

T = 20 Cº 6,3 7,0 7,7 8,5 9,3 

T = 40 Cº 7,7 8,4 9,2 10,1 11,1 

T = 80 Cº 10,9 11,8 12,8 13,9 15,1 

 

Välilämpötilat voidaan helposti interpoloida, jolloin saadaan oikea säteilykonvektiokerroin 

laskettua ja siten sovellettua yhtälöön (29) lämpöresistanssin laskemista varten. 
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Koska staattorirunko on homogeenista materiaalia ja valmistetty yleensä valamalla tulee myös 

aksiaalinen lämpövirtaus ottaa huomioon staattorirungossa. Staattorirungon aksiaaliselle 

lämpöresistanssille on voimassa 

 

 ( )2sisästr,ulkostr,Fe

strst
aksstr,th, π rr

lQ
R

−
=
λ

,  (31)  

 

missä rstr,ulko on staattorirungon ulkosäde rstr,sisä on staattorirungon sisäsäde,  lstr on 

staattrirungon pituus ja Qst on staattorin uraluku. 

 

Lisäksi tulee vielä huomioida tangentiaalinen lämpöresistanssi staattirungossa ja staattorissa. 

Täten voidaan kirjoittaa lämpöresitanssiyhtälö yhden uran ja yhden hampaan levyiselle 

sektorille staattoriselälle 

 

 ( ) Festrstrsisästr,ulkostr,
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= , (32)  

 

missä rstr,ulko on staattorirungon ulkosäde rstr,sisä on staattorirungon sisäsäde, lstr on 

staattorirungon pituus, ja λFe on  runkomateriaalin lämmönjohtavuus 

Vastaavasti staattorille saadaan 
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 ++
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missä rst,ulko on staattorin ulkosäde, hu on uran syvyys, lst on staattoripakan pituus ja rst,sisä on 

ilmavälisäde  ja λFe on  laminaattimateriaalin lämmönjohtavuus. 
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3.2.2 Hammas ja urakäämitys 

Hammas ja ura on mallinnettu lämpömallissa tiheimmällä verkolla. Hampaassa on 12 

lämpöresitanssia, jotka on jaettu kolmeen tasoon aksiaalisuunnassa ja kahteen tasoon sekä 

radiaali- että tangentiaalisuunnassa. Käämityksessä on kaikenkaikkiaan kahdeksan 

lämpöresistanssia, joista yhdet ovat kummassakin vyyhdenpäässä ja loput kuusi kolmessa 

tasossa aksiaalisuunnassa ja kahdessa tasossa radiaalisuunnassa. Radiaalisuunnassa olevilla 

solmupisteillä voidaan tarkastella karkeaa lämpöjakaumaa käämityksen pohjan ja suun välillä. 

 

Koska mallin tulee sopia sekä muoto- että lankakäämeille, on lämpöverkon laskenta yritetty 

tehdä mahdollisimman samanmuotoiseksi eri käämitystapojen kesken. Molemmissa 

tapauksissa ura ja hammas oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi suorakaiteen muotoisiksi. 

Muotokuparia käytettäessä tämä ei ole ongelma, mutta pyörölankakäämitylle koneelle täytyy 

laskea hampaan ja uran dimensioiden perusteella approksimaatiot ekvivalentille 

suorakaideuralle. Suorakaideuran mitat saadaan yhtälöillä  
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,

2
2

2
3214

u
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xx
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++⋅+
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 (34)  

 

joissa x1, x2, y1, y2, y3, y4, ovat urageometriasta riippuvia mittoja. Yhtälössä (31) käytetyt uran 

mitat on havainnollistettu kuvassa 6. 



 

44 

 
Kuva 6.  Tarvittavat uran mitat suorakaideapproksimaatiota varten. Lisäksi esitetty hampaan jako neljään 

alueeseen radiaalisen lämpöresistanssin laskua varten. Alueet merkitty roomalaisin numeroin I, II, III ja 

IV. 

 

Kuvassa 6 havoinnollistettuja mittoja käytetään myös hampaan lämpöresistanssin 

laskemiseen. Hammas on jaettu neljään osaan, ja jokainen osa on yksinkertaistettu 

suorakaiteen muotoiseksi laskennan helpottamiseksi, kuten uran tapauksessa. Hampaan kunkin 

osan leveys on arvioitu todellisten mittojen aritmeettiseksi keskiarvoksi. Kuvan 4 mukaisten 

hampaan dimensioiden perusteella saadaan pyörölankakäämityn koneen hampaan radiaalinen 

lämpöresistanssi laskettua yhtälöstä 
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missä ensimmäinen termi kuvaa hampaan pään lämpöresistanssia ennen uraviistettä (alue I), 

toinen termi kuvaa hampaa uraviisteen lämpöresistanssia (alue II), kolmas kuvaa termi 
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hampaan ikeen lämpöresistanssia (alue III) ja neljäs termi kuvaa hampaan pohjan 

lämpöresistanssia uran hartiasta staattoriselkään (alue IV). 

 

Vastaavasti muotokuparikäämityn koneen hampaan lämpöresistanssi lasketaan yhtälöllä 
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missä wt on hampaan keskimääräinen leveys, joka lasketaan hampaan leveimmän wt, max ja 

kapeimman kohdan wt, min aritmeettisena keskiarvona 

 

 
2
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Lisäksi otetaan huomioon vielä hampaan aksiaalinen lämpöresistanssi, jolle lasketaan 

yksinkertainen arvo keskimääräisellä hampaan korkeudella ja leveydellä 

 

 
utFe

st
akst,th, hw
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R
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= . (38)  

 

Urakäämitystä tarkasteltaessa on otettava huomioon vilskekäämityksen ja muotokuparin 

rakenteellinen ero lämpökonduktansseja laskettaessa. Tarkastellaan ensimmäiseksi 

muotokuparia, joka on yksinkertaisempi mallinnettava kuin vilskekäämitys. 

 

Muotokuparikäämi koostuu yleensä yhdestä tai kahdesta käämipaketista, jotka ovat 

päällekkäin urassa. Tapauksesta riippuen käämipaketissa on yleensä  yksi tai kaksi johdinta 

rinnakkain, ja käämien välissä on eristysaine. Uraeristys kiertää myös valmista käämipakettia 

normaalin johdineristyksen ja hartsin lisäksi. Muotokuparikäämin käämilangat poikkeavat 

normaalista pyörölangasta ollen poikkileikkaukseltaan normaalisti suorakaiteen muotoisia.  

 



 

46 

Lämpöresistanssin laskemiseen tarvitaan tieto käämilankojen lukumäärästä radiaalisuunnassa 

Nl,rad, sekä rinnakkaisten lankojen lukumäärä Nl,tan urassa. Koska käämilankoja ja 

eristyskerroksia on uran radiaalisuunnassa enemmän kuin radiaalisuuntaa vasten, tulee 

käämitykselle laskea kaksi eri lämpöresistanssia. Käämityksen lämpöresistanssit saadaan, kun 

tiedetään kuparin, johdineristyksen ja uraeristyksen lämmönjohtavuudet sekä käämilankojen ja 

uran sekä uraeristeiden mitat. Käämin lämpöresistanssille radiaalisuunnassa saadaan 

johtumislämmönsiirtoa noudattamalla 
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missä Nl,rad on lankojen lukumäärä radiaalisuunnassa, Nl,tan on lankojen määrä 

tangentiaalisuunnassa, λCu on kuparin lämmönjohtavuus, λk,i on kyllästyseristyksen 

lämmönjohtavuus, λu,i on uraeristeen lämmönjohtavuus, wu on uran leveys, hu on uran korkeus, 

hl on muotokuparin langan korkeus, wl on langan leveys ja du,i on uraeristeen paksuus. 

Vastaavasti hampaan suuntaan saadaan uran resistanssille eristyksineen 
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Yhtälöissä (36) ja (37) on lämpöresistanssin laskenta jaettu kolmeen termiin. Ensimmäinen 

termi vasemmalta lukien sisältää kuparin lämmönjohtumisen, toinen termi johdineristyksen 

vaikutuksen ja kolmas termi uraeristyksen vaikutuksen lämpökonduktanssiin. 

Tangentiaalisuunnassa vaikuttava lämpöresistanssi (37) on laskettu koko uran leveydelle ja 

vastaavasti radiaalinen lämpöresistanssi (36) on laskettu koko uran syvyyden matkalle. 

 

Vilskekäämityksen lämpökonduktanssin laskeminen on huomattavasti vaikeampaa kuin 

muotokuparin, koska tarkkaa käämilukua ei tunneta tangentiaali ja radiaalisuunnassa. 

Ongelman ratkaisemiseksi on tehty vilskekäämityksestä muotokuparikäämitystä vastaava 

malli. Tangentiaalisten ja radiaalisten käämilankojen lukumäärä arvioidaan uran mittojen hu ja 
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wu ja uran lankaluvun Nl perusteella käyttäen yksinkertaista trigonometriaa. 

Vilskekäämityksen radiaaliselle, ja tangentiaaliselle lankaluvuille Nl,rad ja Nl,tan saadaan yhtälöt 
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Vilskekäämitystä laskettaessa voidaan käyttää muotokuparille määritettyjä yhtälöitä (36) ja 

(37), kun vaihdetaan muotokuparin radiaalisen lankaluvun Nl,rad tilalle vilskekäämityksen 

ekvivalenttinen radiaalinen lankaluku Nl,rad ja muotokuparin tangentiaalisen lankaluvun Nl,tan 

tilalle vilskekäämityksen ekvivalenttinen tangentiaalinen lankaluku Nl,tan. Lisäksi on 

huomattava, että tässä tapauksessa sekä muotokuparilangan kokeus hl että leveys wl korvataan 

pyörölangan halkaisijalla dl. Täten saadaan vilskekäämityksen ekvivalenttinen 

lämpökondukstanssit radiaalisuunnassa muotoon  
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Vastaavasti tangentiaalisuunnassa saadaan yhtälö 
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Lämpöresistanssit koostuvat yhtälöissä (42) ja (43) samalla tavalla kuin muotokuparin 

tapauksessa ja osalämpöresistanssit ovat samassa järjestyksessä kuin muotokuparille pätevissä 

yhtälöissä (39) ja (40). 

 

Edellä on esitetty käämitysten lämpöresistanssien laskenta radiaali- ja tangentiaalitapauksessa. 

Käämityksen lämmönjohtavuus on kuitenkin suurin aksiaalisuunnassa, koska 
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aksiaalissuunnassa ei ole eristevälejä lämmönjohtumisen esteenä. Kyllästysaineen 

lämmönjohtavuus on tyypillisesti luokkaa 0,2 W/mK, kun taas kuparin lämmönjohtavuus on 

esimerkiksi 120ºC lämpötilassa noin 400 W/mK. Tästä seurauksena lämpö pyrkii siirtymään 

mielellään kohti vyyhdenpäitä pois koneen sisältä, mikä ilmenee vyyhdenpäiden voimakkaana 

lämpenemisenä, etenkin kovassa kuormituksessa.  

 

Käämityksen aksiaalinen lämpöverkko koostuu kuudesta johtumisresistanssista ja kahdesta 

rajakerrosresistanssista. Rajakerrosresistanssit kuvaavat lämmön siirtymistä vyyhdenpäistä 

ilmaan. Rajakerrosresistanssiin vaikuttaa voimakkaasti ilman konvektiokerroin ja koneen 

sisäilman lämpötila. Aksiaalisuntaiselle lämpökonduktanssille käämissä saadaan yhtälö 
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missä SCu on käämityksen kuparin poikkileikkauspinta-ala, λCu kuparin lämmönjohtavuus, lFe 

staattorin pituus ja lc,p vyyhdenpään keskimääräinen pituus. Yhtälössä (44) on laskettu uran 

lämpöresistanssi aksiaalisuunnassa vain kuparille, koska kyllästyshartsin lämmönjohtavuus on 

vai murto-osa kuparin lämmönjohtavuudesta. Vyyhdenpään keskimääräinen pituus lc,p on 

koneen käämitystavasta riippuvainen, ja vaikuttaa hyvin suuresti käämityksen aksiaaliseen 

lämpöresitanssiin.  Periaatteessa, mahdollisimman lyhyt vyyhdenpää on paras lämmönsiirron 

kannalta. Murtovakokäämityksessä vyyhdenpään pituus on huomattavasti lyhyempi kuin 

kokovakokäämityksessä. 

 

Rajakerrosresistanssille vyyhdenpäästä ilmaan saadaan  
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jossa Sc,pt on vyyhdenpään pinta-ala, joka oletetaan sylinterimäisen kuparitangon pinta-alaksi 

ja jonka pituus vastaa vyyhdenpään keskipituutta. Lämmönjohtumisen tehokkuus 

vyyhdenpäästä sisäilmaan riippuu suuresti sisäilman ja vyyhdenpään välisestä lämpötilaerosta. 

 

Rajakerrosresistanssin laskeminen on hankalaa, koska konvektiokertoimen αf arviointi on 

vaikeaa. Konvektiokertoimen määrittämistä vaikeuttaa myös epämääräinen pinnan muoto, 

jolle on vaikea löytää oikeanlaista korrelaatioyhtälöä. Korrelaatioyhtälöt riippuvat yleisesti 

Reynoldsin luvusta. Konvektiokertoimelle lasketaan arvo Nusseltin luvulla, joka perustuu 

korrelaatioyhtälöiden Reynoldsin ja Prandtlin lukuihin. Prandtlin lukuun vaikuttaa 

enimmäkseen fludin tyyppi. Reynoldsin luku puolestaan koostuu ilman kinemaattisesta 

viskositeetista ja ilman virtausnopeudesta. Juuri virtausnopeuden arvionti vyyhdenpään 

pinnalla asettaa ongelman lämpöresistanssin laskemiselle. Virtaustekniikan kannalta on 

virtausnopeuden määrittäminen tietyssä pisteessä laskennallisesti, ja varsinkin turbulenteissa 

virtauskentissä, äärimmäisen vaikeaa ja useimmiten täysin mahdotonta. Yleisesti on pitäydytty 

kokemusperäisissä arvoissa, joita on hienosäädetty mittaustulosten perusteella. Keskimäärin 

vyyhdenpään konvektiokerroin  αf saa arvoja välillä 15-60 W/mK kun koneessa ei ole 

lisäjäähdytystä ja runkorakenne on suljettu. Myös geometriaa pyritään yksinkertaistamaan 

mahdollisimman paljon laskennan helpottamiseksi, käyttämällä yksinkertaisille kappaleille 

tarkoitettuja korrelaatioyhtälöitä. 

 

Mallissa on vyyhdenpää arvioitu suoraksi sylinteritangoksi, joka on jaettu kahteen yhtäsuureen 

osaan aksiaalisuunnassa. Jako on tehty silmälläpitäen vyyhdenpään ulko-ja sisäpintaa, koska 

vyyhdenpään ulkopinnalla konvektiokerroin pääsee kasvamaa suuremmaksi kuin sisäpinnalla. 

Sisä- ja ulkopintojen lämpöresistanssit ajatellaan rinnakkaisiksi lämmönjohtoreiteiksi ja siten 

lasketaan keskimääräinen lämpöresistanssi ilmaan. 

 

Lisäksi on otettu huomioon urassa mahdollisesti oleva vaiheluku, jolloin vyyhdenpäiden 

lukumäärä kertautuu vaiheluvun mukaisesti. Tämä tarkoittaa myös vyyhdenpäiden 

kokonaispinta-alan kasvamista uraa kohden. Kun vyyhdenpäät oletetaan ympyräsylinterin 

muotoisiksi voidaan osoittaa, että kun yhden vyyhden vyyhdenpää korvataan 

useampijohtimisella, jossa vyyhdenpäiden yhteiskuparipoikkipinta-ala vastaa yhden johtimen 
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kuparipoikkipintaa-alaa, kasvaa  useamman vyyhden vyyhdenpäänkokonaispintala Sc,p,kok 

arvoon 

 

 cptc,kokpt,c, NSS = , (46)  

 

missä Sc,pt on yhden vyyhdenpään vaipan pinta-ala.  

 

3.2.3 Ilmaväli 

Ilmaväli on lämpömallissa mallinnettu kolmella solmupisteellä, jotka on jaettu kolmeen 

kerrokseen aksiaalisuunnassa. Pisteiden välit on yhdistetty toisiinsa virtausmatriisilla, jolla on 

mahdollista mallintaa aksiaalisuuntaista ilmavirtausta koneessa. 

 

Ilmaväli on kaikkein monimutkaisin mallinnettava, koska konvektiokerroin muuttuu ilman 

virtauksen mukaisesti. Tietyssä pisteessä saavutetaan raja sisemmän sylinterin 

pyörimisnopeudessa, jolloin virtaus muuttuu turbulentiksi kahden samankeskeisen sylinterin 

välissä. Kovektiokerroin muuttuu tällöin hyvin rajusti virtausnopeuden funktiona. 

Konvektiokertoimelle on kuitenkin mahdollista laskea arvo Taylorin yhtälöllä, jonka 

pätevyysalue on tosin rajallinen. Taylorin  yhtälö on kokemusperäisesti määritetty yhtälö, 

johon vaikuttavat roottorin pyörimisnopeus ωr, ilman kinemaattinen viskositeetti νf sekä 

ilmavälin pituus rδ ja sylinterin pituus lsyl. Tuloksena yhtälö antaa Taylorin luvun, joka kuvaa 

normaalivoiman ja viskoosivoiman välistä suhdetta. Taylorin yhtälölle on useita eri 

esitysmuotoja, mutta tässä tapauksessa käytetään niin sanottua modifioitua Taylorin lukua 

Tam, joka on  Beckerin ja Kayen mukaan 

 

 2

3
sylδ

2

m ν
ω lr

Ta = . (47)  

 

Taylorin luvun avulla saadaan laskettua Nusseltin luku, joka kuvaa konvektio- ja 

johtumislämmönsiirron suhdetta fluidissa. Mitä suurempi Nusseltin luku sitä enemmän lämpöä 
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siirtyy konvektiolämmönsiirron avulla. Laminaarin virtauksen rajaksi on modifiodulle 

Taylorin luvulle yleisesti määritetty arvoksi 1740 (Lindström, 1999), jonka jälkeen katsotaan 

virtauksen muuttuneet täysin turbulentiksi. Tätä Taylorin lukua pienemmillä arvoilla ei katsota 

olevan suurta muutospotentiaalia konvektiokertoimeen, joten Nusseltin luku Nu saa siten 

arvon Nu = 2 (kaksi). Taylorin kaava ei ota kantaa muutoskerrokseen jossa virtaus muuttuu 

laminaarista vähitellen turbulentiksi, vaan virtaus oletetaan laminaariksi myös 

muutoskerroksessa. Taylorin lukua 1740 suuremmat arvot taasen vaikuttavat suurelti 

konvektiokertoimeen ja Nusseltin luvulle on näille arvoille määritetty korrelaatioyhtälö 

(Becker et al, 1962). 

 

 

 75,0
m

241,0
m 137409,0 −−= TaTaNu  (48)  

 

 

Yhtälön (48) tulos yhdessä ilman lämmönjohtumiskertoimen ja ilmavälipituuden kanssa 

antavat fluidin konvektiokertoimelle lopullisen arvon yhtälöllä 
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missä rδ on staattorin ilmavälisäde. 

 

 

Konvektiokertoimen avulla saadaan lopulta määritettyä lämpöresistanssi ilmavälille 
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On huomattava, että Taylorin luvun avulla ilmavälille laskettu lämpöresistanssi Rth,δ sisältää 

sekä kovektio- että johtumislämmönsiirron. Resistanssin arvoa on päivitettävä mallissa 
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jatkuvasti, koska on myös otettava huomioon fluidin lämpeneminen ilmavälissä. Tällä on 

vaikutusta ilman kinemaattiseen viskositeettiin ja lämmönjohtamiskykyyn, ja sitä kautta 

konvektiokertoimen arvoon. Taylorin yhtälö ei myöskään ota huomioon aksiaalista 

ilmavirtausta, joten tämä ilmiö on mallinnettava jotenkin muuten. 

 

Koneen läpi virtaavan jäähdytysaineen mallinnus voidaan tehdä monella eri tavalla. Yleisin 

käytetty tapa lämpöverkkolaskennassa on olettaa fluidin lämpötila ilmavälissä vakioksi, mikä 

pätee varsin hyvin puhallinjäähdytetyille täysin suljetuille koneille, missä fluidin lämpenemä 

on melko alhainen. Jos moottorin jäähdytysaine lämpenee voimakkaasti koneen läpi 

kulkiessaan tarvitaan toisenlainen lähestymistapa jäähdytysfluidin mallintamiseen. Toinen 

tapa on käyttää erehdys korjaus menetelmää, jossa lasketun lämpöjakuman avulla voidaan 

korjata fluidin lämpötilaa tietyissä pisteissä ja suorittaa laskenta uudestaan. Tehokkain tapa on 

kuitenkin laskea ja päivittää jäähdytys ja lämpenemäilmiöitä samanaikaisesti. Tämä onnistuu 

lämpöverkkolaskennassa liittämällä lämpökonduktanssiverkkoon fluidin virtausta kuvaava 

virtausmalli (nk. virtausmatriisi). Virtausmalli on yksinkertainen matriisi, jonka alkiot ovat 

virtausreitin solmupisteiden lämpökonduktansseja. Lämpökonduktanssille fluidissa pätee 

yleisesti 

 

 cqG vc ρ= , (51)  

 

missä ρ on fluidin tiheys [kg/m3], qv on fluidin tilavuusvirta [m3/s] ja c fluidin 

ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]. 

 

Virtausmatriisi liitetään koneen lämpökonduktanssimatriisiin jolloin lämpötilamuutoksen 

laskennassa käytettävä matriisi saa muodon 
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missä Gth on alkuperäinen lämpökonduktanssiverkko ja Gc on virtausmatriisi. Virtausmatriisin 

lämpökonduktanssit kuvaavat joko solmupisteiden välistä tai solmupisteen ohitse kulkevaa 

virtausta. Virtausmatriisin alkiot muodostavat alakolmiomatriisin, jos solmupisteet ovat 

numerojärjestyksessä virtaussuuntaan nähden. (Saari, 1995) 

 

Malliin rakennettiin yksinkertainen virtausmatriisi, mikä koostuu kolmesta solmupisteestä. 

Kaksi solmupisteistä on koneiden käämipäissä ja yksi kuvaamassa ilmävälivirtausta, jotta 

malli saadaan sovellettua myös puhallinkäyttöisille koneratkaisuille. Virtausmatriisin avulla 

saadaan läpipuhalletun koneen tapauksessa näkymään aksiaalinen lämpöjakauma ja 

tarvittaessa korjata virtausmatriisin alkioiden keskinäisiä suhteita sopivilla kertoimilla, jotta 

malli saadaan pätemään tietylle konetyypille/jäähdytysratkaisulle. 

 

3.2.4 Roottoriselkä ja akseli 

Roottoriselän lämpömallinnus voidaan tehdä suurinpiirtein samalla tavalla kuin staattorinkin. 

Poikkeuksena tulevat magneetit. Koska mallinnettavat koneet ovat pääosin umpinapaisia, eli 

magneetit on liimattu roottorin pintaan, on magneettinen ilmaväli pakostakin suuri. 

 

Roottorin on oletettu lämpöverkkomallissa ympyräsylinterin muotoiseksi pakaksi. 

Magneettien merkitys lämmönsiirron kannalta oletetaan merkityksettömäksi, eikä niitä 

mallinneta geometriaan. Tällä pyritään siihen, että malli sopisi mahdollisimman moneen 

roottorikonstruktioon ilman monimutkaisia geometriasta johtuvia laskenta-algoritmeja. 

Roottorin oletaan täten koostuvan sähköteräksestä valmistetusta roottoriselästä ja 

maassiiviakselista. 

 

Roottoriselän lämpöresistanssi voidaan laskea samalla tavalla kuin staattorin tapauksessa 

yhtälöä (14) apuna käyttäen . Roottorin lämpöresistanssille pätee täten yhtälö 
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missä rr,ulko on roottorin ulkohalkaisija, rr,sisä on roottorin sisähalkaisja ja lr on roottoripakan 

pituus. Roottorissa tulee ottaa huomioon myös akselin ja roottoripakan välinen 

lämpöresistanssi kuten staattorin ja stattorirungon välissä. Kosketusresistanssille 

roottoriselästä akseliin pätee yhtälö 
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(54)  

 

missä ra on roottorin akselin säde ja hrs-a on akselin ja roottoriselän välisen ilmavälin pituus. 

 

Roottoriselän aksiaalisella lämmönjohtavuudella ei juuri ole merkitystä, koska se jää kovin 

pieneksi, mutta aksiaalisuuntainen lämmön johtuminen tulee ottaa huomioon akselissa koska 

se on ainoa lämmönsiirtoreitti roottorista aksiaalisuunnassa. Sylinterinmuotoiselle akselille 

saadaan lämpöresistanssi aksiaalisuunnassa yhtälöllä 

 

 
r

2
a

a
a  th, π λr

l
R = ,  (55)  

 

missä la on akselin pituus. 

 

Viimeinen lenkki rottorin aksiaalisuunnan lämmönsiirrossa ovat akselin päädyt joiden kautta 

lämpö siirtyy fluidiin. Todellisuudessa akselin D-päässä on akselikytkin, jonka kautta kone on 

kiinnitetty kuormaan. Tällä ei kuitenkaan ole juurikaan merkitystä lämpölaskennan kannalta. 

Oletuksena on, että lämmönsiirtoa laakereihin eikä niiden aiheuttamia häviöitä otetaa mallissa 

huomioon vaan akselin kautta siirtyvä lämpö siirtyy kokonaisuudessaan roottorista 
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ympäröivään fluidiin akselin päätyjen kautta. Akselin päädyt oletetaan paikallaan oleviksi 

pystyyn asennetuksi levyksi, joiden pituus on sylinterin puolen säteen etäisyydeltä laskettu 

sylinterin kehä. Fluidin virtausnopeus levyn pinnalla vastaa puolen säteen etäisyydeltä 

laskettua sylinterin kehänopeutta va,p. Nusseltin luvun korrelaatioyhtälö akselin päädylle on 

muotoa 

 

 3/1731,0 PrRe228,0=Nu .  (56)  

 

Tällöin lämpöresistanssille akselipäädystä fluidiin saadaan  

 

 2
af

f-ap th, π2
1

r
R

α
= ,  (57)  

 

missä αf on laskettu yhtälöllä 

 

 
a

f
f r

Nuλ
α = . (58)  

 

missä Nusseltin luvun korrelaationa on käytetty yhtälöä (56). 

3.3 Lämpöverkon muodostaminen 

Tässä kappaleessa tarkastellaan lämpöverkon muodostamista edellä esitellyillä 

lämpöresistansseilla. Aksiaalisuunnassa tarkasteltuna  näyttää mallinnettu lämpöverkko kuvan 

7 kaltaiselta. Kuva 7 käsittää kolmiulotteisen mallin yhden kerroksen jossa on esitetty 

solmupisteet punaisilla  pisteillä ja lämpöresistanssit viivoina pisteiden välillä. Osa 

lämpöresitansseista on nimeämättömiä symmetriasyistä. 
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Kuva 7.  Lämpöverkko aksiaalisuunnasta kuvattuna, jossa on esitetty lämpöresistanssit Rth,1-14. 

 

Kuvan merkintöjä noudattaen koostuu lämpöreistanssi Rth,1 rungon rivoituksen 

lämpöresistanssista, sekä staattorirungon lämpöresistanssin puolikkaasta jotta saadaan 

laskentapiste staattorirungon keskelle radiaalisuunnassa. Lisäksi on otettava huomioon, että 

staattorirunko on jaettu viiteen osaan aksiaalisuunnassa ja kolmeen osaan radiaalisuunnassa 

jolloin lämmönsiirtopinta-ala on aksiaalisuunnassa viidesosa ja radiaalisuunnassa kolmasosa 

jolloin lämpöresistanssin arvo kasvaa. Täten saadaan lämpöresistanssille Rth,1 yhtälö 

 

 strth,finth,th,1 2
53 RRR ⋅

+= . (59)  

 

Lämpöresistanssi Rth,2 on puolestaan radiaalisuunnassa, jolloin pinta-ala radiaalisuunnassa on 

viidesosa ja reitin pituus sektorinleveydestä kolmasosa, joten lämpöresistanssille Rth,2 saadaan 
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 tanstr,th,th,2 3
5 RR = . (60)  

 

Lämpöresitanssi Rth,3 tulee staattoriselän ja staattorin keskipisteiden väliin, joten sille saadaan 

yhtälö  

 str-stth,stth,strth,th,3 33
2
33

2
53 RRRR ⋅+

⋅
+

⋅
= , (61)  

 

missä kertoimet tulevat geometrian jaotteluista kuten edellä. 

 

Rth,4 on jälleen tangentiaaliuuntainen, joten sen laskenta on samantyyppinen kuin staattoriselän 

lämpöresistanssin. Staattoriselkä on jaettu yhdeksään osaan joten lämpöresistanssille Rth,4 

saadaan 

 tanst,th,tanst,th,th,4 3
3 RRR == . (62)  

 

Lämpöresistanssi Rth,5 muodostuu hampaan yläosan lämpöresistanssista sekä staattoriselän 

lämpöresistanssista, joten se saa muodon 

 

 radt,th,stth,th,5 3
23

2
33 RRR ⋅

+
⋅

= . (63)  

 

missä hampaan lämpöresitanssin kerroin kaksi johtuu siitä, että malliin on mallinnettu 

hampaan puolikkaat uran molemmille puolille. 

 

Lämpöresistanssi Rth,6 ja Rth,9 ovat uran solmupisteiden ja hampaiden väliset lämpöresistanssit 

joille pätee 

 

 tanu,th,tant,th,th,9th,6 2
23

2
23 RRRR ⋅

+
⋅

== . (64)  
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Rth,7 on lämpöresistanssi uran pohjasta staattoriselkään, joten sen lämpöresistanssiksi tulee 

 

 stth,radu,th,th,7 2
33

3
3 RRR ⋅

+== . 
 

 

 

Lämpöresistanssille Rth,8 on hampaan ylä- ja alasolmupisteiden välinen lämpöresistanssi, jolle 

pätee 

 

 radt,th,th,8 3
23 RR ⋅

= . (65)  

 

Uran solmupisteiden välinen lämpöresistanssi Rth,10  on kolmasosa uran lämpöresistanssista 

radiaalisuunnassa ja vastaavasti kolmasosa myös lämmönsiirtopinta-alaltaan jolloin 

lämpöresitasnssille saadaan 

 

 radu,th,th,10 3
3 RR = . (66)  

 

Lämpöresistanssi Rth,11 on ilmavälin keskelle ulottuva lämpöresistanssi johon kuuluu ilmavälin 

lisäksi hampaan alaosan lämpöresistanssi. Rth,11 yhtälö on 

 

 radt,th,δth,th,11 3
23

2
33 RRR ⋅

+
⋅

= . (67)  

 

Lämpöresistanssi Rth,12 on myös ilmavälin yli oleva lämpöresistanssi, mutta se liittyy uran 

alaosan lämpöresistanssiin, jolloin Rth,12 saa muodon 

 

 radu,th,δth,th,1 3
3

2
23 RRR +
⋅

= . (68)  
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LämpöresistanssiRth,13 on lämpöresistanssi ilmavälin keskeltä roottorin pinnalle jolloin sillä 

pätee yksinkertaiseti  

 

 δth,th,13 2
1 RR = . (69)  

 

Viimeinen lämpöresistanssi on roottorin lämpöresistanssi roottorin pinnalta akselin kautta 

fluidiin, jolle pätee yhtälö 

 

 f-apth,ath,a-rth,rth,th,14 RRRRR +++= . (70)  

 

Akselin lisäksi aksiaalisuuntaisia lämpöresistansseja löytyy staattoriselästä, staattorirungosta, 

käämityksestä sekä hampaasta. Kuvassa 8 on esitetty mallin aksiaaliset lämpöresistanssit 

hammasta lukuunottamatta viivoina punaisten laskentapisteiden välillä. 

 

 
Kuva 8. Lämpömallin lämpöverkko tangentiaalisuunnastya kuvattuna. Kuvaan merkitty aksiaaliset 

lämpöresitsnssit Rth, 15-17. 

Kuvan 8 lämpöresistansseista lämpöresistanssi Rth,15 on sama sekä käämin yläosalle, että 

käämin alasosalle. Koska käämi jaetaan kahteen osaan radiaalisuunnassa ja neljään osaan 

aksiaalisuunnassa tulee  lämpörestanssille Rth,15 yhtälöksi 
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 aksu, th,th,15 4
2 RR = . (71)  

 

Vastaavasti staattoriselän aksiaalinen lämpöresistanssi jaetaan kolmeen osaan 

aksiaalisuunnassa ja kolmeen osaan tangentiaalisuunnassa joten lämpöresistanssille Rth,16 

saadaan 

 aksst,th,th,16 3
3 RR = . (72)  

 

Staattorirungon lämpöresistanssi jaetaan puolestaa viiteen osaan aksiaalisuunnassa ja kolmeen 

osaan tangentiaalisuunnassa, jolloin lämpöresistanssille Rth,17 saadaan 

 

 aksstr,th,th,17 5
3 RR = . (73)  

 

Kuvassa 8 on esitetty vielä lämpöresistanssi Rth,18, joka on lämpöresistanssi vyyhdenpäästä 

koneen sisäilmaan. Tälle lämpöresistanssille saadaan yhtälö 

 

 ptc,th,th,18 5
3 RR = . (74)  

 

Viimeinen aksiaalinen lämpöresistanssi on hampaan aksiaalinen lämpöresistanssi Rth,19, joka 

on jaettu kahteen osaan tangentiaalisuunnassa, kolmeen osaan aksiaalisuunnassa ja kahteen 

osaan radiaalisuunnassa. Hampaan aksiaaliselle lämpöresistanssille Rth,19 saadaan siten yhtälö 

 

 akst,th,th,19 3
22 RR ⋅

= . (75)  

 

Vaikkakin mallissa on laskennallisesti 141 lämpöresistanssi on niitä todellisuudessa 

ainoastaan 19:n eri tyyppiä, jotka toimivat lämpöverkon perusrunkona. Näin pieneen määrään 
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päästää kun käytetään hyväksi koneen symmetria-akseleita. Kuitenkin tulee huomata, että 

vaikka lämpöverkko on vielä kovin harva ja yksinkertainen ei sen laskenta suju hetkessä vaan 

lämpöverkon läpilaskuun kuluu suorittimesta riippuen väkisinkin muutama sekunti kun 

solmupisteiden arvoja päivitetään jokaisella iteraatiokierroksella.   
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4 MALLINNUS 

Testaukset mallille on tehty kolmelle eri kestomagneettikoneella. Mukana testeissä olivat 

45kW 12/10-napainen sekä 86,5 kW 48/44-napainen murtovakokestomagneettitahtikoneet 

pyörölankakäämityksellä ja 1,56 MW tahtigeneraattori muotokuparikäämityksellä. Koneiden 

lämpenemä staattisessa tilassa mallinnettiin saatavilla olevien tietojen perusteella eri 

kuormituspisteissä. Lisäksi tarkasteltiin koneiden ominaisuuksia, kun virtakatteen ja 

virrantiheyden arvot muuttuvat. 3D lämpömallilla tarkasteltujen koneiden päämitat ja 

nimellisarvot on esitetty taulukossa 6. 

 
Taulukko 6. Testikoneiden parametrit 

Kone 45 kW 86,5 kW 1,56 MW 

Uraa/napaa 12 / 10 48/44 360/60 

Käämityskerroin arv. 0,933 0,93 0,93 

Nimellisvirta [A] 85,4 170 320 

Nimellisnopeus [rpm] 420 203 18,5 

Pääjännite [V] 368 308 3000 

Virrantiheys nimellisvirralla [A/mm2] 5,23 5,05 5,54 

Rinnakkaisia johtimia 13 7 1 

Ilmavälipituus [mm] 1,2 2,5 4,5 

Pakan pituus 270 125 1900 

Staattorin ulkohalkaisija [mm] 364 980 3800 

Staattorin sisähalkaisija 249 820 3540 

 

Käämityksen keskilämpötilojen laskentaa varten rakennettiin käämityksen poikkileikkauksen 

pinta-alalle alkuperäistä tiheämpi lämpöverkkomatriisi, jolla voidaan tarkastella myös 

käämityksen lämpöjakaumaa. Verkon avulla saatiin myös määritettyä keskimääräinen 

käämityksen lämpötila jota voidaan verrata resistanssimittauksella saatuun keskimääräiseen 

lämpötilaan 86,5 kW ja 1,56 MW koneilla. Yksinkertaistuksena on oletettu, että koko 

käämityksen lämpötilajakauma poikkileikkauksen alalta on yhdenmukainen eli toisin sanoen 



 

63 

lämpötilagradientti pysyy vakiona. Esimerkiksi kuvassa 9 on esitetty 86,5 kW koneen 

käämityksen lämpötilajakauma koneen keskeltä, kun koneen ympäristön lämpötila on n. 

15 °C. 

 
Kuva 9. 86,5kW koneen lämpötilajakauma nmellispisteessä koneen uran keskeltä. Ura on jaettu koneen 

radiaalisuunnassa kahdeksaan osaan ja tangetiaalisuunnassa viiteen osaan.keskimääräinen laskennallinen 

lämpötila on 90,63 ºC. 

 

4.1 45-kW murtovakokestomagneettitahtikone 

45-kW koneesta on olemassa lämpenemäkokeet virroille 51,3 A, 62,8 A ja 66,9 A. 

Vastaavillavirroilla laskettiin koneen lämpenemä kolmiulotteisella lämpöverkkomallilla. 

Lämpenemäkokeissa ympäristön lämpötila oli 20 ºC. Vyyhdenpäiden konvektiokertoimiksi 

arvioitiin laskennassa 8 W/mK vyyhdenpään sisäpinnalle ja 12 W/mK ulkopinnalle. 

Lämpenemäkokeen tulokset ja lasketut lämpötilat on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Lämpenemäkokeen mitatut ja lasketut tulokset [ºC]:sta 

 51,3 A 62,8 A 66,9 A 
Paikka Mitattu  Laskettu  Mitattu  Laskettu  Mitattu  Laskettu  

St-runko n. 42 42,21 n. 50 51,73 n. 55 55,73 

St-selkä n. 51 52,20 n. 62 67,30 n. 63 71,17 
Ura koneen 

keskeltä n. 77 93,25 n. 105 132,82 n. 115 149,04 

Vyyhti D-pää n. 93 93,29 n. 133 133,00 n. 147 149,33 

 

Taulukossa 7. esitetyt laskennalliset arvot ovat suurimmat mallin antamat lämpötilat 

kyseisessä koneen osassa. Kuumin piste staattoriselässä ja rungossa on koneen keskellä. Uran 

suurin lämpötila koneen keskeltä löytyy vastaavasti uran suulta. Taulukosta 7. nähdään 45 kW 

murtovakokoneen noudattavan hyvällä tarkkuudella laskennallisia arvoja. Koneen keskeltä 

mitatun uran tapauksessa tulee ottaa huomioon, että lämpötila on mitattu uran ja uraeristeen 

välistä. Käämityksen lämpötila on vuorostaan laskettu uran keskeltä, jossa kuparihäviöiden 

oletetaan syntyvän. Urassa olevat eristeet estävät tehokkaasti lämpötilan siirtymistä urasta 

pois, kun vastaavasti staattoriselkä jäähdyttää anturia toiselta puolen. Lähelle lämpötila-

anturin mittausarvoa päästään ottamalla laskentamallista aritmeettinen keskiarvo uran 

keskiosan ja staattoriselän lämpötiloista. Esimerkiksi laskennassa 51,3 A:n virralla 

staattoriselän ja uran lämpötilojen keskiarvo on 72,5 ºC, mikä on jo lähempänä mitattua 77:ää 

ºC. 

 

Staattoriselän lämpötilojen  poikkeavuutta voidaan selittää anturin ja laskentapisteen 

sijaintierolla sekä myös anturin asennustekniikasta aiheutuvista muuttujista. Lämpötila-anturi 

on porattu 5 mm:n syvyyteen staatoriselkään, mutta ei ole tiedossa onko anturi juuri uran 

keskellä tangentiaalisuunnassa. Staattoriselän lämpötila on myös laskettu staattoriselän 

keskelle.  

 

Arvoja verrattaessa tulee myös ottaa huomioon, että materiaalien lämmönjohtavuudet kasvavat 

lämpötilan noustessa. Mallissa on oletettu runkomateriaalin, sähköteräksen ja eristeiden 

lämmönjohtavuudet vakioiksi. Laskentamallia käytettäessä on siis arvioitava 
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lämmönjohtavuudet lähelle oikeaa lämpötilaa. Staattorirungon, sähköteräksen ja kuparin 

lämmönjohtavuudet muuttuvat rajusti riippuen materiaalilaaduista ja vallitsevasta lämpötilasta. 

 

Lisäksi myös kuparin tapauksessa tulee ottaa resistiivisyyden muutos huomioon. Eri 

kuparilaadut omaavat erilaiset resistiivisyyden lämpötilakertoimet, jotka riippuvat kuparissa 

olevista epäpuhtauksista. Yleisesti virheellisesti oletetaan, että kuparin  resistiivisyys kasvaa 

lineaarisesti. Todellisuudessa kuparin resistiivisyys on epälineaarinen, joskin ero 

lineaarimalliin on hyvin marginaalinen. Puhtaalle kuparille määritetty resistiivisyyden 

lämpötilakerroin αCu,res noudattaa yhtälöä 

 

 
α

resCu, 54,233
1

T+
=α ,  (76)  

 

missä Tα on kuparin lämpötila celsiusasteina. Yhtälö (76) pätee ainoastaan lämpötiloille, jotka 

ovat yli -200 ºC. 

 

4.2 86,5 kW murtovakokestomagneettitahtikone 

Lämpömallia testattiin verifioinnin jälkeen 86,5 kW murtovakokestomagneettitahtikoneeseen  

jota pystyttiin tarkastelemaan kahdessa eri kuormituspisteessä. Koneesta oli tiedossa 

lämpenemäkokeen tulokset tyhjäkäynnissä sekä nimellispisteessä. Lämpenemäkokeessa 

tyhjäkäynnillä konetta pyöritettiin DC-koneella staattorin ollessa kytkettynä suureen 

kuormavastukseen jolloin staattorikäämityksessä kulkeva virta voitiin olettaa lähes nollaksi, 

mikä tarkoittaa että käämityksen kuparihäviöt ovat olemattomat. Vertailuarvona 

laskentamalliin oli käytössä kolmen vaiheen uran keskipisteen lämpötilat sekä vyydenpäiden 

lämpötilat. Lämpenemäkokeiden tulokset ja niitä vastaavat laskentatulokset on esitetty 

taulukossa 8. ja muut mallin toimivuuden tarkastelun  kannalta tärkeät laskentatulokset on 

esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 8. Lämpenemäkokeen tulokset 86,5 kW kestomagneettitahtikoneelle 

Paikka Mitattu tk. Laskettu tk. Mitattu nim. Laskettu nim 

Ura 1 28,7  101,3  

Ura 2 29,4 24,60 88,6 92,3 

Ura 3 29,1  103  

Vyyhdenpää 1 28,5  101,8  

Vyyhdenpää 2 29,2 24,24 98,6 92,7 

Vyyhdenpää 3 29,2  107,4  

Kupari keskim. 25  86,5 90,63 

 
Taulukko 9. Muut laskentatulokset 86,5 kW kestomagneettitahtikoneelle 

Paikka Laskettu tk. 

Hammas ylä 43,65 

Hammas ala 45,47 

Staattoriselkä 31,36 

Runko 16,63 

 

Tarkasteltaessa taulukon 8 tuloksia tulee tarkastelun lähtökohtana käyttää kuparin 

keskimääräistä lämpötilaa, sillä murtovakokoneelle on tyypillistä, että eri käämisektioissa on 

erilaiset lämpörasitukset. Etenkin nimellispisteesä mitatut lämpenemät todentavat tätä ilmiötä. 

Uran 2 lämpötila on huomattavasti uran 1 ja 3 lämpötiloja matalampi. Laskennallinen suurin 

lämpötila urassa on mitattujen arvojen suurimman ja pienimmän arvon keskiarvon suuruinen 

mikä johtuu siitä, että koneen kuparihäviöt on jaettu tasan koneen urien kesken. Lisäksi tulee 

vielä huomata kuparin keskimääräisestä lämpötilasta, että se ei ole aritmeettinen keskiarvo 

mitta-antureiden tuloksista, vaan se on laskettu resistanssimittausten perusteella. Käämityksen 

laskennallinen keskiarvo 90,63 ºC vastaa hyvin resistanssimittauksen arvoa, jolloin 

prosentuaaliseksi virheeksi resistanssimittaukseen nähden tulee 4,7% celsisusasteina 

laskettuna. 

 

Taulukon 9 arvoja tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kyseessä on 

vesijäähdytteinen kone, joten staattorin ja rungon lämpötilat jäävät hyvin alhaisiksi. Virtaavan 

veden lämmönjohtavuus on esimerkiksi ilmaan nähden vähintäänkin kaksi dekadia suurempi. 
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Tämä johtuu virtaavan veden suuresta konvektiokertoimesta. Rungon pintaa jäähdyttävän 

fluidin lämpötilaksi on arvioitu 15 ºC. 

 

4.3 1,56 MW kestomagneettitahtigeneraattori 

Muotokuparimallin toimivuuden tarkistamiseksi otettiin tarkastelun kohteeksi 1,56 MW 

kestomagneettitahtigeneraattori. Generaattorille oli tehty ainoastaan lämpenemäkoe 

nimellispisteessä, jossa on arvioitu rungon konvektiokertoimeksi 30W/mK. Tuuligeneraattori 

on ilmajäähdytteinen, ja oletuksena on että ilmavirtaus koneen sisällä on olematonta, joten 

vyyhdenpäiden konvektiokertoimet ovat siten pienet. Jäähdyttävän fluidin, tässä tapauksessa 

ilman, lämpötila on mittaushetkellä ollun noin 25 ºC. Ainoat verrokkipisteet ovat uran keskeltä 

mitatut lämpenemät. Tahtigeneraattorin lämpenemäkokeen tulokset ja niihin korreloivat 

laskennalliset tulokset on esitetty taulukossa 9. Muiden laskentapisteiden tulokset on esitetty 

taulukossa 11. 
Taulukko 10. Generaattorin mitatut ja lasketut loppulämpötilat celsiusasteina. 

Paikka Mitattu nim. Laskettu nim 

Ura 1 120 125,39 

Ura 2 116 125,39 

Ura 3 113 125,39 

Kupari keskim. 119 114 

 
Taulukko 11. Muiden laskentapisteiden tulokset celsiusasteina 

Paikka Mitattu nim. 

Hampaan yläosa 101,9262 

Hamapaan alaosa 103,5884 

Staattoriselkä 89,9075 

Staattorirunko 78,4317 

 

Kuten 86,5 kW tapauksessa, tulee lämpenemää verrata kuparin keskimääräiseen lämpötilaan 

joka on 119 ºC. Laskennallisesti arvioituna saadaan käämityksen keskilämpötilaksi arvioitua 

114 ºC, mikä vastaa hyvällä tarkkuudella mitattua arvoa. Prosentuaalisena tämä tarkoittaa sitä 
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että mallin virhe on 4,2 % Celsiusasteissa laskettuna. Laskentamallin uran suurin lämpenemä 

125,38 ºC ei ole täysin vertailukelpoinen urista mitattujen lämpötilojen kanssa, sillä lämpötila-

anturin sijainti käämityksessä todennäköisesti poikkeaa laskentapisteestä. 

 

Vaikka taulukossa 11 esitetyille lämpötiloille ei ole vertailukohtaa, voidaan kuitenkin päätellä, 

että tulosten suuruusluokka on oikea kun kyseessä on ilmajäähdytteinen 

kestomagneettitahtikone. Tulosten perusteella voidaankin päätellä, että malli pätee 

yksinkertaisuudestaan huolimatta myös suuremmille konerakenteille melko hyvällä 

tarkkuudella. 

 

4.4 Mallin testaus kehitystyökaluna 

Mallilla on laskettu erilaiset lämpökäyttäytymiskäyrät kolmelle  HXR 225SM CC 4  runkoon 

tehdylle murtovakokestomagneettitahtikoneelle, joiden ura-/napaluvut ovat 12/10, 24/20 ja 

36/30. 24/20 on karkeasti ottaen puolta kapeammat urat kuin 12/10 koneessa ja vastaavasti 

36/30 rakenteessa on uraleveys noin kolmasosa 12/10 rakenteen urasta.. Kaikki koneet on 

mitoitettu n. 45 kW:n tehoisiksi ja nimellisvirrat ovat suurinpiirtein yhtä suuret. 12/10 koneella 

jäähdytys osoittautui kuitenkin ongelmaksi, joten maksimilämpenemä saavutettiin jo 66,9 A 

virralla, jolloin koneesta saatiin irti vain noin puolet mitoitustehosta. Laskentamallilla on 

tarkoitus tarkastella, mikä rakenne olisi paras vaihtoehto koneen jäähtymisen kannalta. 24/20-

koneen voidaan olettaa olevan  12/10-rakennetta parempi, sillä uramäärän kasvattaminen 

kasvattaa suhteessa kuparin jäähdytyspinta-alaa noin puolitoistakertaiseksi verrattuna 12/10 

rakenteeseen. 36/30-rakenteessa vyyhden jäähdytyspinta-ala on vielä suurempi, mutta 

vastaavsti hammas menee melko kapeaksi, joten lämmönsiirto vaikeutuu siltä osin. Virtakate 

ja virrantiheys pysyvät lähes samana, sillä urassa kulkeva kokonaisvirta muuttuu myös 

pienemmäksi urajaon pienetessä. Vyyhden lämpötilaraja jokaisella koneella on 150 ºC. 

Vertailupisteiksi valittiin rungon, staattoriselän, uran keskikohdan ja vyyhdenpään lämpötilat. 

Eri ura-/napaluvuilla laskettujen koneiden loppulämpötilat on esitetty taulukossa 12. sekä 

lisäksi pylväsdiagrammina kuvassa 10. 
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Taulukko 12.  Eri ura-/napaluvilla mallinnettujen koneiden jatkuvuustilan lämpötilat. 

Lämmönjohtavuus [W/mK] 12/10 24/20 36/30 

Runko [ºC] 64,56 56,11 59,15 

Staattoriselkä [ºC] 88,70 74,44 79,75 

Ura [ºC] 220,83 138,85 148,66 

Vyyhdenpää [ºC] 231,89 144,53 156,09 

 

Taulukosta 12 on helppo havaita, että 12/10 koneelle laskettu loppulämpötila nimellisvirralla 

on täysin fiktiivinen, sillä käämityksen eristykset eivät kestä näin suurta lämpötilaa. Kuten 

edelleisissä laskuissa todettiin saavutetaan 12/10 rakenteella maksimilämpötilat jo virralla 66,9 

A. Vastaavasti 24/20 konerakenne näyttäisi olevan juuri oikein mitoitettu, sillä sen 

laskennallinen loppulämpötila on lähellä sallittua 150 celsiusasteen maksimilämpötilaa. 36/30 

konerakenne ei ole vielä huomattavasti alimitoitettu, mutta laskentatulosten mukaan koneen 

vyyhdenpään lämpötila ylittää sallitun 150 ºC nimellisvirralla. 36/30 konerakenteen 

heikkoutena  verrattuna 24/20 rakenteeseen johtuu suurimmaksi osaksi hampaan poikkipinta-

alan pienenemisestä, mikä heikentää koneen jäähdytystä vaikkakin kuparin suhteellinen 

jäähdytyspinta-ala onkin suurempi. Ilmeisesti 24/20 rakenteessa hampaan poikkipinta-alan 

kapeneminen ei kumoa käämin jäähdytyspinta-alan kasvusta saatavaa hyötyä. 24/20 

konerakennetta voitaisiinkin pitää kyseisessä teholuokassa ja konekoossa onnistuneimpana 

ratkaisuna. 
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Kuva 10.  Eri ura-/napaluvuilla mallinnettujen koneiden jatkuvuustilan lämpötilat celsiusasteina. 

 

4.5 Mallin herkkyys 

Mallin herkkyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa mallin syöteparametrien vaikutusta 

laskennan lopputulokseen. Erityisesti tulee kiinnittää mallissa huomioon materiaalien 

lämmönjohtavuuksiin, konvektiokertoimiin sekä kosketusrajapintojen paksuuteen staattorin 

runkosovituksessa sekä käämitysten eristevälikerroksessa. Seuraavaksi on tarkasteltu edellä 

lueteltujen parametrien vaikutusta optimaalista, kun parametrin suuruutta vaihdellaan. 

Parametrien muutoksia testattiin 45kW konemallille 66,9 A virralla. Vertailupisteen lämpötilat 

on esitetty alunperin kappaleessa 4.1 taulukossa 7.  Tunnusluvuiksi parametrien muutosten 

seuraamiseksi on otettu vyyhdenpään, uran, uran suun ja staattoriselän lämpötilat. 

Vyyhdenpään lämpenemälle astetetaan tarkastelussa suurin painoarvo, sillä sen lämpötila 

määrää käytännössä koneen kuormituskyvyn. Vertailupisteiden arvot on merkitty taulukkoon 

lihavoituina ja alleviivattuina. Muutoksia on tarkasteltu yksi parametri kerrallaan. 

Esitetyt prosentuaaliset muutokset on laskettu vertailupisteen ja laskentapisteen arvojen 

erotuksen suhteena vertailupisteen arvoon. Tarkastelujen kohteeksi on otettu malliin 

syötettävät lämmönjohtavuudet koneen laminaattimateriaalille, rungolle, kyllästyseristykselle 
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sekä uraeristykselle. Lisäksi on tarkasteltu koneen staattorin ja rungon välisen sekä staattorin 

ja käämityksen välisen sovituksen vaikutusta koneen lämpenemään. Lopuksi on vielä 

tarkasteltu rungon ja vyyhdenpäiden konvektiokerrointen vaikutusta koneen lämpenemään. 

Kaikkien edellä lueteltujen lisäksi tulee kuitenkin muistaa, että suurin yksittäinen vaikuttaja 

koneelle sallittuun lämpenemään on koneen toimintaympäristön lämpötila! 

4.5.1 Lämmönjohtavuuksien muutokset 

Mallin herkkyyttä laminaattimateriaalin lämmönjohtavuuteen tarkasteltiin välillä 30 - 50 

W/mK. Muut parametrit pidettiin vakioina. Lämmönjohtavuudella 40 W/mK lasketut arvot 

virralle 66,9 A on esitetty kappaleessa 4.1 taulukossa 7. Staattoriselän lämmönjohtavuuden 

vaikutukset loppulämpötilaan on esitetty taulukossa  13.  

 
Taulukko 13.   Laminaattimateriaalin lämmönjohtavuuden vaikutukset 45kW kestomagneettikoneen 

loppulämpötilaan. 

Lämmönjohtavuus [W/mK] 30 35 40 45 50 

Runko [ºC] 55,75 55,737 55,73 55,72 55,71 

Staattoriselkä [ºC] 72,16 71,60 71,17 70,84 70,58 

Ura [ºC] 144,90 144,06 143,43 142,94 142,55 

Vyyhdenpää [ºC] 150,86 149,98 149,33 148,81 148,4 

 
 

Taulukosta 12. voidaan selvästi havaita koneen lämpötilojen kasvamisen verrokkipisteissä, 

kun lämmönjohtavuus alenee. Lämpötilamuutokset staattoriselässä ja roottorissa ovat pienet, 

koska niillä on suuri lämpömassa ja paljon jäähdytyspintaa. Laminaattimateriaalin 

lämmönjohtavuus vaikuttaa suurimmin kuitenkin käämityksiin, sillä radiaalisen 

lämmönjohtavuuden pienetessä ainoa tehokas lämmönsiirtoreittii ulos koneesta on 

vyyhdenpäiden kautta. On aina kuitenkin turvallisinta konetta mallinnettaessa päätyä liian 

pieneen lämmönjohtavuuteen kuin liian suureen. Lämmönjohtavuuden virhearviointi tällä 

konekoolla ei kuitenkaan johda kovin suuriin loppulämpötilaeroihin. Prosentuaalinen virhe on 

maksimissaan luokkaa 1% kun virhearviointi laminaatin lämmönjohtavuudessa on ±10 W/mK.  

 



 

72 

Tarkastellaan seuraavaksi rungon lämmönjohtavuuden vaikutusta koneen loppulämpötilaan. 

Vertailupisteeksi on valittu 40 W/mK, jolla taulukon 7. laskennallinen lämpemä 66,9 A 

virralla on saavutettu. Runkomateriaalien lämmönjohtavuudet vaihtelevat huomattavasti 

riippuen käytetystä materiaalista. 

 
Taulukko 14. Rungon lämmönjohtavuuden vaikutukset 45kW kestomagneettitahtikoneen loppulämpötilaan. 

Lämmönjohtavuus [W/mK] 30 35 40 45 50 55 60 

Runko [ºC] 57,50 56,53 55,73 55,04 54,45 53,94 53,49 

Staattoriselkä [ºC] 73,37 72,16 71,17 70,35 69,66 69,06 68,54 

Ura [ºC] 145,35 144,28 143,43 142,73 142,15 141,65 141,22 

Vyyhdenpää [ºC] 151,19 150,15 149,33 148,65 148,08 147,60 147,19 

 

Taulukosta 14 huomataan että rungon lämmönjohtavuuden muutokset vaikuttavat koneen 

lämpötiloihin suuremmin kuin laminaattimateriaalin lämmönjohtavuuden muutokset. Kuten 

edellä laminaattimateriaalinkin tapauksessa nousee laskennallinen lämpenemä kun 

lämmönjohtuminen heikkenee. Käämityksen lämpötilojen muutokset ovat suurinpiirtein samaa 

luokka kuin laminaattimateriaalin lämmönjohtumisen muutoksissa, mutta rungon ja 

staattoriselän lämpenemän erot ovat kolmen prosentin luokkaa kun lämmönjohtavuus muuttuu 

±10 W/mK (±25% vertailuarvosta).  

 

Kyllästyseristyksen lämmönjohtavuuden arviointi on yksi suurimmista ongelmista 

lämpömallinnuksessa. Vallalla olevan käsityksen mukaan eristemateriaalin lämmönjohtavuus 

vaihtelee välillä 0,2-0,3 W/mK. Eristyksen sisällä olevat ilmavälit (ilmakuplat tms.) voivat 

kuitenkin vaikuttaa eristyksen lämmönjohtavuuteen heikentävästi, jolloin jo sinänsä heikko 

0,2 W/mK voi olla liian optimistinen arvo. Taulukossa 14 on esitetty kyllästyseristyksen 

lämmönjohtavuuden vaikutus 45kW kestomagneettitahtikoneen lämpenemään. 

Referenssipisteeksi on otettu 0,2 W/mK, jota on käytetty taulukossa 7. esitetyn 66,9 A 

laskennassa lähtöarvona. Kyllästyseristyksen lämmönjohtavuuden vaikutukset koneen 

lämpötiloihin on esitetty taulukossa 15. 
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Taulukko 15.  Kyllästyseristyksen vaikutukset 45 kW kestomagneettikoneen loppulämpötilaan . 

Lämmönjohtavuus [W/mK] 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3 

Runko [ºC] 55,83 55,78 55,727 55,69 55,65 55,62 55,59 

Staattoriselkä [ºC] 71,34 71,25 71,17 71,10 71,04 70,99 70,94 

Ura [ºC] 156,25 148,98 143,43 139,04 135,48 132,53 130,03 

Vyyhdenpää [ºC] 162,38 155 149,33 144,81 141,11 138,03 135,41 

 

Kyllästyseristyksen vaikutukset koneen lämpötiloihin ovat voimakkaat, kuten taulukon 15 

arvot osoittavat. Rungon ja staattoriselän lämpötilat eivät juuri muutu, mutta vaikutukset 

käämitykseen ovat sitäkin suuremmat. 0,2 W/mK referenssipisteeseen nähden tehdyt 25 % 

muutokset - kuten laminaattimateriaalin ja rungon lämmönjohtavuuksien tapauksessa - 

aiheuttavat käämityksen lämpötilassa pahimmillaan lähes yhdeksän prosentin lämpenemän 

kasvun kun lämmönjohtavuus pudotetaan arvoon 0,15 W/mK. Kyllästyseristyksen 

lämmönjohtumisen arviointiin tulee käyttää harkintaa sillä väärällä arvolla laskettu 

lämpenemä vie pohjan pois koko koneen mitoituksesta.  

 

Tarkastellaan viimeiseksi uraeristyksen lämmönjohtavuuden vaikutusta koneen lämpötiloihin. 

Taas referenssiksi on valittu 0,2 W/mK, jolla taulukon 7 lämpötilat on laskettu. Uraeristyksen 

lämmönjohtavuuden vaikutukset on esitetty taulukossa 16. 

 
Taulukko 16.  Uraeristyksen vaikutus 45kW kestomagneettitahtikoneen loppulämpötilaan. 

Lämmönjohtavuus [W/mK] 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3 

Runko [ºC] 55,71 55,72 55,73 55,73 55,74 55,744 55,75 

Staattoriselkä [ºC] 71,13 71,16 71,17 71,19 71,20 71,20 71,21 

Ura [ºC] 146,19 144,62 143,43 142,5 141,76 141,14 140,63 

Vyyhdenpää [ºC] 151,98 150,47 149,33 148,43 147,72 147,13 146,64 

 

Uraeristyksellä ei taulukon 16 mukaan ole niin paljon vaikutusta koneen loppulämpötilaan 

kuin kyllästyseristyksellä. Referenssipisteeseen verrattuna aiheuttavat suhteelliset muutokset 

yhtä suuret lämpötilamuutokset kuin laminaattimateriaalin ja rungon lämmönjohtavuuksien 

tapauksissa. Muutoksen voimakkuus riippuu kuitenkin siitä miten paljon uraeriste vie 
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suhteessa tilaa urassa. Sitä mukaa kun uraeristyksen suhteellinen määrä urassa kasvaa, kasvaa 

myös uraeristyksen vaikutus koneen lämpenemään. 25 prosentin muutos 

lämmönjohtavuudessa vertailuarvoon nähden aiheuttaa enimmillään 1,77 % muutoksen 

vyyhdenpään lämpenemässä. 

 

Yhteenvetona lämmönjohtavuuksien vaikutuksista voidaan todeta, että koneen lämpömallin 

tarkkuus riippuu pääosin mallintajan asiantuntemuksen tasosta. Väärät arviot voivat johtaa 

koneen alimitoitukseen, jolloin koneen nimellinen lämpenemä saavutetaan liian aikaisin. On 

suotuisampaa arvioida lämmönjohtavuudet liian pieniksi, jolloin vältytään koneen 

alimitoitukselta. Tällainen kone ei ole niin kustannustehokas kuin se voisi olla optimaalisella 

suunnittelulla, mutta se on taatusti halvempi ratkaisu kuin kallis uudelleensuunnittelu 

alimitoitetulle koneelle. Edellä tarkasteltujen lämmöjohtavuuksien perusteella voidaan sanoa, 

että muutoksia tarkasteltaessa voidaan lämmönjohtavuudet asettaa tärkeysjärjestykseen 

vyyhdenpään lämpenemän mukaan, sillä vyyhdenpään lämpötila on kriittisin koneen 

lämpenemää tarkasteltaessa. Prosentuaaliset muutokset lasketuissa tuloksissa vertailuarvoon 

nähden vyyhdenpään osalta on esitetty kuvassa 11 joka selventää eri koneen osien 

lämmönjohtavuuksien painoarvoa koneen lämpenemiseen. 
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Kuva 11. Vyyhdenpään prosentuaaliset lämpötilat prosentuaalisen lämmönjohtavuuden funktiona eri koneen 

osissa.Lämpötila-arvot ja lämmönjohtavuudet eri pisteissä on suhteutettu taulukoiden 13, 14, 15 ja 16 

vertailupisteiden arvoihin. 

 

Kuvasta 11 nähdään, että eniten vaikutusta vyyhdenpään lämpenemään on kyllästyseristyksen 

lämmönjohtavuudella, seuraavaksi eniten uraeristyksellä. Kolmanneksi jää rungon 

lämmönjohtavuus ja viimeiseksi laminaattimateriaali.   

 

4.5.2 Eristysvälit 

Kuten kappaleessa 2.4 on todettu löytyy radiaalisesta sähkökoneesta pääosin kaksi 

eristysilmaväliä, jotka ovat lämmönsiirtymisen kannalta eitoivottuja, koneen ilmaväliä 

lukuunottamatta. Toinen näistä löytyy staattoripakan ja runkoputken välistä ja toinen 

käämityksen ja staattoriuran seinämän välistä. Staattorin ja rungon välisen eristysvälin 

vaikutusta koneen lämpötiloihin on tarkasteltu  keskimääräisellä ekvivalenttisella 

ilmavälinpituudella välillä 0,03-0,08 mm. Tämä tarkasteluväli perustuu arvioihin 

ekvivalenttisen ilmavälin pituudesta, jotka on esitetty taulukoissa 1 ja 2 kappaleessa 3.2.1. 

Laskentatulokset on esitetty taulukossa 17. 
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Taulukko 17. Staattorisovituksen vaikutus 45kW kestomagneettitahtikoneen loppulämpötilaan. 

Ilmavälipituus [mm] 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

Runko [ºC] 55,76 55,73 55,70 55,67 55,65 55,62 

Staattoriselkä [ºC] 68,42 71,17 73,92 76,67 79,42 82,17 

Ura [ºC] 140,78 143,43 146,08 148,73 151,37 154,00 

Vyyhdenpää [ºC] 146,69 149,33 151,96 154,58 157,21 159,82 

 

Taulukon 17 arvoista nähdään, että ekvivalenttisen ilmavälin kasvaessa rungon ja staattorin 

välinen lämpötilaero kasvaa kuten pitääkin. Koska lämpö ei pääse poistumaan tehokkaasti 

koneesta, nousevat koneen sisäosien lämpötilat. Tämä näkyy etenkin käämityksen 

lämpötilanousuna, koska lämpö pyrkii pakenemaan ulos rakenteista vyyhdenpäiden kautta. 

Kun eristysväli kasvaa, seuraa siitä rungon lämpötilan laskeminen, mutta alenema on hyvin 

marginaalinen. 

 

Käämityksen sovituksen staattoriuraan arveltiin aiemmin vaikuttavan koneen käämityksen 

lämpötilaan voimakkaammin kuin staattoripaketin runkosovituksen, sillä arviot runkoputken 

ja staattoripaketin ekvivalenttiselle ilmavälipituudelle ovat välillä 0,1-0,3 mm (Saari, 1995) 

jolloin lämpöresistanssi muodostuu suuremmaksi kuin tiukemmassa staattorisovituksessa. 

Käämityksen urasovituksen vaikutus koneen lämpenemään on esitetty taulukossa 18. 

 
Taulukko 18. Käämityksen uraseinän välisen ekvivalenttisen ilmavälin vaikutus 45 kW 

kestomagneettitahtikoneen loppulämpötilaan . 

Ilmavälipituus [mm] 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 

Runko [ºC] 55,75 55,73 55,70 55,65 55,60 55,55 

Staattoriselkä [ºC] 71,21 71,17 71,11 71,01 70,92 70,83 

Ura [ºC] 140,81 143,43 147,24 153,32 159,09 164,61 

Vyyhdenpää [ºC] 146,82 149,33 152,97 158,79 164,34 169,65 

 

Kuten taulukosta 18. voidaan havaita, vaikuttaa uran ekvivalenttinen ilmaväli varsin 

voimakkaasti käämityksen lämpenemään. Rungon ja staattoriselän lämpökäyttäytyminen on 
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maltillisempaa ja vastakkaissuuntaista käämitykseen nähden. Käämityksen lämpötilan 

noustessa laskevat staattorin ja rungon lämpötilat, koska kasvava ilmaväli eristää käämitystä 

staattorista.   

 

Verrattaessa ekvivalenttien ilmavälipituuksien prosentuaalisia muutoksia toisiinsa (kuva 12.) 

nähdään urasovituksen vaikuttavan koneen vyyhdenpään lämpötilaan voimakkaammin kuin 

runkosovitus, kuten aluperin oletettiin. 
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Kuva 12. Prosentuaalisen ilmavälipituuden vaikutus koneen vyyhdenpään prosentuaaliseen 

lämpötilanmuutokseen. Runkosovituksen arvoissa on käytetty taulukon 17. vertailupisteen arvoja ja 

urasovituksessa taulukon 18. vertailupisteen arvoja. Vertailupistettä akselistoilla kuvaa suhdeluku 1. 

 

4.5.3 Konvektiokertoimet 

Konvektiokertoimen vaikutusta koneen lämpenemään on tarkasteltu vyyhdenpäiden ja rungon 

konvektiokertoimen avulla. 

 

Rungon tapauksessa vertailuarvoksi valittiin 38 W/m2K, jolla 45kW koneen lämpenemät on 

laskettu taulukkoon 7. virralla 66,9  A. Vaihteluväliksi valittiin 25-50 W/m2K, sillä kyseessä 
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on vapaalla konvektiolla jäähtyvä kone. Rungon konvektiokertoimen vaikutus koneen 

lämpenemään on esitetty taulukossa 19. 

 
Taulukko 19.  Rungon konvektiokertoimen vaikutus 45 kW kestomagneettitahtikoneen lämpenemään. 

Konvektiokerroin 
[W/m2K] 

25 30 35 38 40 45 50 

Runko [ºC] 69,55 62,97 58,10 55,73 54,33 51,31 48,84 

Staattoriselkä [ºC] 84,67 78,24 73,48 71,17 69,81 66,87 64,47 

Ura [ºC] 155,85 149,91 145,54 143,43 142,19 139,51 137,33 

Vyyhdenpää [ºC] 161,54 155,7 151,4 149,33 148,1 145,48 143,34 

 

Taulukosta 19. voidaan havaita, että konvektiokerroin vaikuttaa koko rungon lämpenemään 

voimakkaasti, mutta on huomattava, että lämpötilanmuutokset ovat lähes yhtä suuret 

jokaisessa vertailupisteestä tietyllä eroavalla konvektiokertoimella. Konvektiokertoimen 

kasvaessa lämpötilat eivät kuitenkaan laske vakionopeudella, vaan lämpötilan muutos 

pienenee sitä mukaa kun konvektiokerroin kasvaa. Tämä näkyy selvimmin piirrettäessä 

lämpenemistä käyrät konvektiokerrointen funktiona, jolloin huomataan lämpenemäkäyrien 

kulmakerrointen pienenevän konvektiokertoimen kasvaessa. Lämpenemät konvektiokertoimen 

funktiona on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13.  45kW koneen loppulämpötila konvektiokertoimen funktiona. 

 

Seuraavaksi on tarkasteltu vyyhdenpäiden konvektiokerrointen vaikutusta koneen 

lämpenemään. Oletetaan että vyyhdenpäiden sisä ja ulkopintojen konvektiokerrointen suhde 

on kiinteä. Vertailupisteeksi otetaan konvektioketoimet 8 ja 12 W/m2K vyyhdenpään sisä-   ja 

ulkopinnoille. 

 
Taulukko 20. Vyyhdenpään konvektiokertoimen vaikutus koneen lämpenemään. 

Konvektiokerroin [W/m2K] 10 20 30 40 50 60 

Runko [ºC] 55,73 55,39 55,23 55,14 55,08 55,04 

Staattoriselkä [ºC] 71,17 70,70 70,47 70,34 70,26 70,20 

Ura [ºC] 143,43 141,98 141,29 140,89 140,63 140,45 

Vyyhdenpää [ºC] 149,33 147,54 146,69 146,2 145,88 145,65 

 

Taulukosta 20 nähdään, että vyyhdenpään konvektiokertoimella ei ole juuri vaikutusta rungon 

ja staattorin lämpenemään. Kuten rungon konvektiokertoimen tapauksessa pienenee koko 
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koneella käämityksen lämpötilan muutos konvektiokertoimen kasvaessa. Pienet lämpenemän 

muutokset tosin voivat johtua siitä, että kyseessä on murtovakokone, joten vyyhdenpäät ovat 

melko lyhyet ja niiden jäähdytyspinta siten suhteellisen pieni.  

 

Kyseessä olevan koneen tapauksessa rungon konvektiokertoimella näyttäisi olevan suurempi 

vaikutus koneen lämpenemään kuin vyyhdenpäiden konvektiokertoimella. Myös 

suhteelliarvotarkastelu osoittaa rungon konvektiokertoimen olevan suurempi vaikuttaja 

koneen lämpenemään kuin vyyhdenpäiden konvektiokertoimen.  Prosentuaalisen muutoksen 

avulla  graafi on esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14.  Prosentuaalinen lämpötilamuutos prosentuaalisen konvektiokertoimen funktiona. Vertailupistettä 

akselistoilla kuvaa suhdeluku 1. 

 

Lasketatulosten perusteella etenkin rungon konvektiokertoimen valintaan tulee perehtyä 

huolella. Analyyttisillä menetelmillä lasketut konvektiokerrointen arvot ovat 

parhaimmillaankin vain arvioita, joiden todenperäisyyttä kannattaa aina tarkastella kriittisesti. 

Varmin tapa konvektiokertoimen mitotukseen on rungolle tehtävä lämpenemäkoe, jolla 

konvektiokertoimen arvo voidaan määrittää eri jäähdytysolosuhteissa. 
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4.6  Tulosten analysointi ja kehitysnäkymät 

Laskennallisia tuloksia voidaan pitää onnistuneina, sillä mitatut tulokset korreloivat niihin 

hyvällä tarkkuudella. Mallin yksinkertaisuuteen nähden tulokset ovat positiivisia vaikka 

mallinnettavat koneet eroavat toisistaan melkoisesti. Vertailukelpoisten arvojen 

prosentuaaliset erot, Celsiusasteina laskettuna, mitattuihin lämpenemiin ovat alle 5% 

jokaisella mallinnetulla koneella. Edellä on jo mainittu erojen johtuvat suurimmaksi osaksi 

tekijöistä joita on vaikea arvioida. Näitä ovat rungon ja vyyhdenpään konvektiokertoimet, sekä 

ekvivalenttien kosketusvälien arviointi rungon ja staattorin välillä sekä käämipäketin ja 

staattorin välillä. Lisäksi eroa syntyy myös lämpötila-antureiden sijoittelun poikkeavuudesta 

laskentapisteisiin nähden. 

 

Vaikka malli toimii tulosten perusteella hyvällä tarkkuudella, on siinä kuitenkin paljon 

parantamisen varaa. Roottorin rakenne ja laakeroinnin vaikutukset on jätetty huomiotta. 

Lisäksi mallin lämpöresistanssiverkko on suhteellisen harva, etenkin uran kohdalta. 

Solmupisteiden määrää voisi lisätä, jolloin saataisiin lämpenemäkokeiden tulokset vastaamaan 

paremmin laskentojen mittauspisteitä, kun laskenta ja mittauspiste olisivat geometriassa 

samoilla kohdilla. Useammat solmipisteet antaisivat myös mahdollisuuden mittauspisteiden 

vapaampaan sijoitteluun. Myöskään pelkän urasektorin alalle tehty lämpömalli ei ole kaikille 

konerakenteille paras vaihtoehto. Esimerkiksi murtovakokoneden tapauksessa olisi parempi 

olla koko koneen geometrian käsittävä malli jossa jokaiseen uraan voitaisiin syöttää häviöt 

erikseen, sillä tunnetusti häviöt eivät jakaudu murtovakokoneissa tasaisesti urien kesken.  

 

Mallin staattisen tarkastelun lisäksi tulisi jatkossa kiinnittää myös huomiota transienttimallin 

kehittämiseen. Tällöin olisi mahdollista tarkastella koneen lämpenemää ajan funktiona ja 

kartoittaa siten koneen kuormituskyky erilaisilla työkierroilla. Tämä olisi arvokas lisä 

esimerkiksi hihnakäyttöjä ja servomoottoreita ajatellen. 

 

Merkittävänä lisänä lämpömallin kehitykselle olisi reluktanssiverkon impementointi mallin 

yhteyteen jolloin saataisiin magneettinen häviölaskenta ja lämpölaskenta yhdistettyä. 

Molemmat mallit voisivat käyttää yhtä tiheää verkkoa, jolloin lämpöverkkomallin 
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solmupisteisiin saataisiin juuri oikeanlaiset häviöt. Kun tähän lisätään staattisen mallin lisäksi 

vielä transientti tarkastelu lämpökapasitanssiverkon muodossa saataisiin mallilla tutkittua 

kestomagneettikoneen lämpenemää eri käytöissä nopeasti ja tehokkaasti analyyttisellä 

laskennalla ilman hidasta elementtimenetelmään perustuvaa mallinnusta. Tällaisella 

tehokkaalla laskentaohjelmalla pystyttäisiin nopeasti kartoittamaan sopivat konerakenteet 

joiden valmistaminen on kannattavaa. 
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5 YHTEENVETO 

Lämpömallinnuksen lisääntyminen konesuunnittelun työkaluna on osoitus siitä, että on tarve 

kehittää jo olemassa olevia ratkaisuja sekä mahdollisesti luoda täysin uudentyyppisiä 

konerakenteita. Lämpömallinnus on kuitenkin vaativa ala, jonka suurimmat ongelmat liittyvät 

virtausmekaniikkaan sekä materiaalien lämpökäyttäytymiseen. Sähköisten ja termisten 

ominaisuuksien muutokset lämpötilan funktiona ovat monimutkaisia mallinnettavia, joten 

usein on turvauduttava yksinkertaistuksiin ja kokemusperäiseen tietoon tarkan laskennan 

ollessa hankalaa. Lämpömallin käyttö koneiden suunnittelussa helpottaa myös käyttökohtaisen 

koneen suunnitelua vaativissa erikoissovelluksissa. 

 

Työssä kehitettiin staattisen jatkuvuustilan laskentatyökalu kestomagneettikoneen  

maksimivirtakatteen määräämiseksi. Ohjelman kehitystyökaluna toimi MATLAB™ 

laskentaohjelman kehitysversio 6.5.1. Yksinkertainen kolmiulotteinen lämpöverkko 

kestomagneettikoneen yhden staattoriuran ja kahden hampaanpuolikkaan levyisen sektorin 

alalle käyttäen yksinkertaisia lämmönsiirtoyhtälöitä. Lämpenemät saatiin 

lämpöverkkomatriisin ja häviötehomatriisin tulona. Saatuja tuloksia verrattiin olemassa 

oleviin koneisiin, joiden lämpenemät ja häviöt olivat tiedossa. Lämpöverkkomallin 

laskentatuloksien todettiin vastaavan hyvällä tarkkuudella mitattuja arvoja ja että malli 

soveltuu laajalle konealueelle. 

 

Jatkossa mallia tulisi kehittää hieman tarkemmaksi lisäämällä solmupisteiden määrää sekä 

lisäämällä tarkasteluun mm. laakereiden lämpömalli. Lisäksi malliin olisi hyvä implementoida 

transienttitarkastelu sekä mahdollisesti lämpöverkkoon korreloiva reluktanssiverkkomalli. 

Tällaisella yhdistetyllä magneettisella ja termisellä suunnittelulla voitaisiin tehokkaasti karsia 

huonot rakenneratkaisut pois heti koneensuunnitelun alkuvaiheissa. Tämä lisäksi tulisi ottaa 

huomioon kestomagneettikoneiden erilaiset roottorirakenteet ja laajentaa mallia käsittämään 

yleisimmät roottorirakenteet. Lisäksi tulisi tehdä selvitystyötä materiaalien 

lämmönjohtauuksien muutoksista lämpötilan vaikutuksesta.  
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