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KÄYTETYT MERKINNÄT
A tuulivoimalan siipien piirtämä ala

a imukerroin

C vaimennusmatriisi

pC tehokerroin

D ulkohalkaisija

E kimmokerroin

F voimavektori

f värähtelytaajuus

φ systeemin alkutila

G Generaattori

K jäykkyysmatriisi

L pituus

M massamatriisi

mekη turbiinin mekaaninen hyötysuhde

P teho

outP tuulivoimalan tuottama teho

ρ ilman tiheys

t teräksen tiheys

Re myötöraja

Rm murtoraja

r turbiinin säde

T vääntömomentti

U tuulen nopeus

u solmujen asema

u&& solmujen kiihtyvyys

poissonin vakio

ω kulmanopeus

x asemavektori

x& nopeusvektori

x&& kiihtyvyysvektori

Kaikki matriisit ja vektorit ovat lihavoituja.
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1 JOHDANTO

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö maailman energiamarkkinoilla on

kasvattanut suosiotaan koko tämän vuosituhannen. Nyt Euroopan unionin

komission ehdottaman energiaohjelman tavoite on nostaa uusiutuvien

energiamuotojen osuus kokonaisenergian tuottamisesta 38 %:iin.  Tämän

ehdotuksen perusteella tullaan Suomessa ja muissa Euroopan maissa tukeutumaan

yhä tiiviimmin mahdollisiin uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja tutkimiseen.

/1/

Tuulienergia on yksi varteenotettavista muodoista tuottaa sähköenergiaa yhä

kasvavaan tarpeeseen. Maailmassa kiinnostus tuulienergian hyödyntämiseen on

ollut eksponentiaalisesti kasvavaa. Yhdysvallat ja Euroopan maista Saksa ja

Tanska ovat olleet pitkään tuulienergian kannalla, kun on mietitty korvaavia

vaihtoehtoja fossiilisista polttoaineista tuotetulle energialle ja ydinvoimalle.

Kuvassa 1 on esitetty vuosien 1996 – 2007 välillä tapahtunut kumulatiivinen

kehitys uusien tuulivoimaloiden määrässä, mitattuna tuulivoimalla tuotetulla

teholla. /2/

Kuva 1. Tuulivoimalla tuotetun tehon kumulatiivinen kasvu vuosien 1996 – 2007

välillä./2/

Tuulienergia hyödynnetään nykyään yleisimmin vaaka-akselisella tuuliturbiinilla,

joka on esitetty kuvassa 2. Vaaka-akselinen tuuliturbiini on pystyakselista
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turbiinia tehokkaampi ja se toimii korkeammalla maan pinnasta, missä

tuuliolosuhteet ovat suotuisemmat.

Kuva 2. Kuvassa on esitetty vaaka-akselisia tuulivoimaloita merellä. /3/

Tuulienergia muunnetaan pyöriväksi liikkeeksi siipien avulla, jotka ovat

kiinnitetty turbiinin akselille. Tyypillisesti tuuliturbiineissa käytetään kolmea

siipeä, koska se on havaittu kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Pyörivä liike

muunnetaan sähköenergiaksi käyttämällä generaattoria. Turbiinilta pyörivän

liikkeen siirtäminen generaattorille toteutetaan nykyään monin eri tavoin. Yleisin

tapa on käyttää moniportaista vaihteistoa, jolla pyörimisnopeus nostetaan noin

1500 kierrokseen minuutissa. Tällöin pystytään generaattorilla tuottamaan suoraan

50 Hz taajuudella värähtelevää vaihtovirtaa. Toinen tapa on käyttää turbiinin ja

generaattorin välillä yksiportaista vaihteistoa ja hidaskäyntistä generaattoria.

Uusinta tekniikkaa edustaa hidaskäyntisen generaattorin sijoitus suoraan turbiinin

akselille hyväksikäyttäen suoravetogeneraattoreita./4,5/

1.1 Työn tavoitteet

Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia sähköenergiaa tuottavan kestomagneetti

tahtigeneraattorin roottoria. Tutkittavan generaattorin roottori on suunniteltu

toimimaan tuulivoimalassa, jossa generaattorin roottorin pyörimisnopeus

nostetaan noin 1500 rpm moniportaisen vaihdelaatikon avulla. Kuvassa 3 on
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esitetty poikkileikkaus tuulivoimalan konehuoneesta ja siinä ilmenee

generaattorin sijoittuminen konehuoneen rakenteessa.

Kuva 3. Tyypillinen vaihteistolla varustetun tuulivoimalan konehuone. /6/

Roottorista on tarkoituksena tutkia ja analysoida suunnittelua ja mitoitusta

helpottava keino, jolla roottorin taivutusjäykkyys voitaisiin laskea ja näin ollen

sen käyttäytymistä kuvata paremmin. Tuulivoimaloissa käytettävät

tuuligeneraattorit toimivat korkealla maan pinnasta, minkä takia niiden

käyttövarmuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä generaattorin huolto ja

mahdollinen vaihtotoimenpide on aikaa vievää ja kallista.

Generaattoria kasattaessa staattori kootaan ohuista sähköteräksestä tehdyistä

teräslevyistä. Näillä teräslevyillä saadaan sähkö- ja magneettikentästä ehkäistyä

haitallisia pyörrevirtoja. Staattorin teräslevyistä jää ylimääräiseksi keskiö, joka

voidaan hyödyntää roottorin rakenteessa. Näistä teräslevykeskiöistä kootaan

roottorin laminointi, jonka tarkoitus on pitää kestomagneetit oikeassa asennossa.

Lisäksi koko roottori kastetaan hartsialtaassa, jonka tehtävä on täyttää

magneettien ja laminaattilevyjen väliset raot ja liimata laminaattilevyt yhteen.

Ongelmana on, että laminaatit lisäävät roottorin massaa merkittävästi, mutta

niiden vaikutus taivutus- ja vääntöjäykkyyteen on vähäinen ja vaikeasti laskettava

ja mitattava. Käyttäytymisen kannalta jäykkyys on kuitenkin huomioitava.
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Laminoinnin vaikutusta on vaikea selvittää tietokoneohjelmistojen avulla, koska

laminointi koostuu useista 0.5 mm paksuisista sähköteräslevyistä.

Työssä lasketaan tietokoneavusteisesti elementtimenetelmällä laminoimattoman

roottorin ominaistaajuudet ja verrataan niitä moodianalyysin avulla selvitettyihin

oikean laminoimattoman roottorin arvoihin. Seuraavaksi tässä työssä tehdään

moodianalyysi laminoidulle roottorille ja verrataan sitä elementtimalliin, jossa

laminointi on otettu huomioon karkealla mallilla. Kolmantena muokataan

elementtimallin parametreja niin, että se vastaa hartsatun roottorin

moodianalyysilla mitattuja ominaistaajuuksia. Lisäksi työssä mietitään

mahdollisuutta käyttää laskettuja arvoja arviomaan suuremman roottorin

ominaistaajuuksia.

1.1.1 Käytettävät menetelmät

Teoriaosassa tullaan käsittelemään värähtelymekaniikan keinoja laskea tämän

tyyppisen roottorin vapaan ominaisvärähtelyn arvoja. Samalla käsitellään

elementtimenetelmän käyttöä ominaisarvojen ja ominaismuotojen laskennassa.

Lisäksi teoriaosassa käsitellään moodianalyysin käyttöä oikeiden koneen osien

ominaisarvojen mittaamisessa ja tyypillisiä sähkögeneraattoreita

tuulivoimakäytössä.

Oikealle roottorille tehdään moodianalyysimittauksia, jotta voidaan verifioida

tietokoneella luotua elementtimallia. Elementtimalli luodaan ANSYS -

ohjelmistolla. ANSYS -ohjelma on elementtimenetelmää hyväksi käyttävä

ohjelma rakenteiden analysointiin.

1.2 Työn rajaus

Tässä työssä keskitytään tekemään ominaisarvojen mittauksia vapaalle

rakenteelle. Roottorin pyörimisnopeuden merkitystä ominaisarvoihin ei tutkita,

joten roottorin käyttäytymistä tutkitaan puhtaasti värähtelymekaniikan keinoin ja
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roottoridynamiikkaa, eli pyörivän kappaleen ominaisuuksia, ei tässä työssä oteta

huomioon. Roottorin tuennan merkitys jää työssä vain mietintä asteelle.

Esimerkiksi laakereiden ja runkorakenteiden jäykkyyksiä tai joustokäyttäytymistä

ei työssä oteta huomioon.
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2 TEORIAA

Tuulienergian tuottaminen tehokkaasti ja luotettavasti vaatii poikkitieteellistä

osaamista. Tuulivoimalat ovat rakenteellisesti vaativia kohteita suunnitella, ja

lisäksi energian tuottavuuden tehostamiseksi tarvitaan kehittynyttä

sähköteknillistä tuntemusta.

Rakenteeltaan tuulivoimala olisi suunniteltava mahdollisimman kevyeksi, sillä

turbiinin ja konehuoneiston asennuskorkeus on nykyisin keskimäärin 100 m

korkeudessa. Lisäksi rakenteen on kannettava suuria kuormituksia, joita aiheutuu

tuuliturbiinista, sen synnyttämästä momentista ja muun rakenteen massasta. Myös

nykyinen suuntaus rakentaa yhä suurempia tuulivoimaloita edellyttää

kompromissia massan ja rakenteen kestävyyden välillä./7/

2.1 Yleistä tuulienergian tuottamisesta

Tyypillisin tapa tuottaa tuulienergiaa on käyttää vaaka-akselista tuuliturbiinia ja

siihen suoraan tai vaihteella kytkettyä sähkögeneraattoria./8/ Tuulivoimala

koostuu kuvan 4 mukaisista osista.

Kuva 4. Tuulivoimalan osat. /9/
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Kuvasta 4 on huomattavissa turbiinin roottori, johon siivet kiinnittyvät, mikä on

eri asia kuin generaattorin roottori, joka pyörii generaattorin sisällä.

Tuulivoiman tuottama teho voidaan laskea idealisoimalla turbiinin läpi virtaava

ilma kuvan 5 mukaiseksi./8/

Kuva 5. Turbiinin idealisoitu toiminta tehon määrittämiseksi. /8/

Kuvassa 5 esiintyvät merkinnät:

U on tuulen nopeus ennen turbiinia.

a on imukerroin.

r on turbiinin säde.

Tuuliturbiinin tuottama vääntömomentti voidaan määrittää seuraavan yhtälön

avulla /8/:

[ ])1(4
2
1 2 aaAUT −= ρ (2.1)

missä T on tuuliturbiinin tuottama vääntömomentti.

ρ on ohi virtaavan ilman tiheys.

A on tuulivoimalan siipien piirtämä ala.

Tehon märittämiseen tarvitaan tehokerroin, joka voidaan määrittää seuraavan

yhtälön avulla /8/:
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2)1(4 aaC p −= (2.2)

missä pC on tehokerroin.

Tuulivoimalan tuottama teho voidaan määrittää kaavalla /8/:

)(
2
1 3

pmekout CAUP ηρ= (2.1)

missä outP on tuulivoimalan tuottama teho.

mekη on turbiinin mekaaninen hyötysuhde.

2.2 Sähkögeneraattorit

Sähköenergiaa tuotetaan yleisimmin pyörivän liikkeen avulla. Pyörivän liikkeen

saa aikaan tavallisemmin partikkelien virtaus turbiinin lapojen lävitse. Virtaavien

partikkelien kineettinen energia aiheuttaa turbiinin lapoihin voiman, jonka

seurauksena turbiinin akselille syntyy pyörittävä momentti. Yleensä virtaava aine

on vettä, paineistettua vesihöyryä tai ilmaa. Tuulivoimasovelluksessa käytetään

apuna tuulen kineettistä energiaa./8/

Generaattorin tehtävä on muuntaa pyörivän liikkeen mekaaninen energia

sähköenergiaksi. Tuulen ailahtelevuuden takia generaattori joutuu muuntamaan

hyvin vaihtelevaa momenttia energiaksi. Tämän takia tuulivoimaloiden

generaattorit eroavat muista generaattoreista. /8/

2.3.1 Generaattorityypit

Tuulivoimaloissa käytettävät generaattorit ovat joko epätahtigeneraattoreita tai

tahtigeneraattoreita. Generaattorit voidaan kytkeä sähköverkkoon suoraan, jolloin

niiden pyörimisnopeus täytyy olla vakio, jotta voidaan tuottaa halutun taajuista

vaihtovirtaa. Toinen tapa on käyttää generaattorin ja sähköverkon välillä

taajuusmuuntajaa, jolla generaattorin tuottama virta voidaan muuntaa oikean
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taajuiseksi. Seuraavassa on esitetty erilaisia generaattorityyppejä

tuulivoimasovelluksissa./10/

1. Induktiogeneraattori on käytetyin generaattorityyppi. Suosittuja niistä tekee

yksinkertainen rakenne ja tästä johtuva halpa hinta. Induktiogeneraattori

voidaan helposti liittää ja poistaa kantaverkosta. Induktiogeneraattori kuuluu

epätahtigeneraattoreihin./8/

2. Kestomagneettigeneraattori on myös yleisesti käytetty generaattorityyppi ja

sitä käytetään yleisemmin pienissä korkeintaan 10 kW voimaloissa.

Tulevaisuudessa kuitenkin kestomagneettitekniikka on valtaamassa myös

suurempia voimaloita. Tätä generaattorityyppiä voidaan hyödyntää

suoravetoisissa hidaskäyntisissä generaattoreissa./11/ Kestomagneetit

muodostavat magneettikentän, jonka ansiosta magnetointikäämitystä tai

virtalähdettä magnetointipiirille ei tarvita./10/ Tässä kandidaatintyössä

tutkittava generaattori on tyypiltään kestomagneettigeneraattori.

3. Tasavirtageneraattoria on käytetty tuulivoimasovelluksissa

rinnakkaiskäämittynä. Ne ovat olleet aikoinaan suosittuja pienissä

tuuliturbiinisovelluksissa, kuten maatiloilla Yhdysvalloissa. Tämän tyypin

generaattoreissa magnetointikäämitys on staattorissa ja ankkuri roottorissa.

Nykyään tasavirtageneraattoreita käytetään harvoin korkean hinnan ja

ylläpitokustannusten takia./10/

4. Reluktanssigeneraattorilla sähköenergian tuottokyky perustuu koneen

reluktanssieroihin. Reluktanssigeneraattorissa roottorilla ei ole lainkaan

käämitystä. Tämän tyyppisiä generaattoreita ei vielä käytetä juurikaan

tuulivoimasovelluksissa. Generaattorin käyttöä tuulivoimasovelluksissa

tutkitaan kuitenkin mekaanisen luotettavuuden, hyvän vääntötilavuussuhteen

sekä edullisen hinnan ansiosta./10/

2.3.2 Tuulivoimalan liittyminen kantaverkkoon

Tuulivoimalan ja kantaverkon liittämiseksi toisiinsa on olemassa useita erilaisia

ratkaisuja. Tuulivoimalan aiheuttamista kantaverkon jakelujännitteen muutoksista
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on olemassa suosituksia. On tärkeää, että voimalan tuottama jännite pysyy

säädöksissä rajatulla alueella./10/ Vaihteelliset ja vaihteettomat tuulivoimakäytöt

eroavat toisistaan myös niiden liittyessä kantaverkko. Kuvassa 6 on esitetty

erilaisia kytkentöjä.

Kuva 6. Neljä yleistä tapaa kytkeä tuulivoimala kantaverkkoon. Kuvassa P kuvaa

tehon siirtosuuntaa. /4/

2.3 Värähtelymekaniikka

Roottorin toiminnan kannalta on oleellista tietää sen värähtelykäyttäytyminen.

Mekaaniset järjestelmät pyrkivät värähtelemään kaikilla ominaistaajuuksillaan,

kun niihin kohdistetaan heräte. Heräte voi olla esimerkiksi roottorin

massaepäkeskon pyörimistä, vääntömomentin vaihtelua tai tuennan dynaamista
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huojuntaa. Ominaismuotoihin ja -arvoihin vaikuttaa eniten rakenteen jäykkyys.

Lisäksi ominaismuodon heräämiseen vaikuttaa vaimennus, mutta se ei kuitenkaan

muuta ominaismuotojen ja -arvojen suuruutta kovinkaan paljon./12/ Tämän takia

on tärkeää tietää roottorin jäykkyys, jotta voidaan selvittää sen toiminta-alue ja

osataan varoa pyörittämästä roottoria sen ominaisilla taajuuksilla. Tällöin

vältytään roottorin heräämiseltä resonanssiin. Resonanssissa syntyvä heräte lisää

energiaa roottorin värähtelyyn sille ominaisella taajuudella, jolloin kone alkaa

värähdellä yhä kasvavalla amplitudilla. Tällainen käyttäytyminen johtaa koneen

mekaanisten osien lyhentyneeseen elinikään ja mahdollisesti hyvin nopeasti

mekaaniseen vaurioon./12/

Myös laminoinnin vaikutus roottorin käyttäytymiseen tulisi selvittää

mahdollisimman hyvin. Laminoinnin lisätessä roottorin massaa, sen

värähtelykäyttäytyminen muuttuu. Lisäksi laminoinnin tuoma jäykkyyden muutos

aiheuttaa muutosta sen värähtelykäyttäytymiseen.

Roottorin akselissa ominaismuotoja herää kolmea erilaista, jos roottorin vapaita

ominaismuotoja ei huomioida. Vapaat muodot tarkoittavat roottorin liikettä

avaruudessa, jos siihen ei vaikuta tukivoimia. Kolme heräävää ominaismuotoa

ovat taivutus, vääntö ja aksiaalisuuntainen ominaismuoto. Lisäksi näiden kolmen

muodon moninkertoja herää ääretön määrä. Järjestelmän toiminnan kannalta ei ole

olennaista tietää ääretöntä määrää ominaismuotoja ja -arvoja, vaan riittää tietää

arvoja alimmista muodoista, koska ne heräävät ensimmäisenä.

Mekaanisten kappaleiden värähtelyllä tarkoitetaan kappaleen edestakaista liikettä

sen tasapainoaseman ympärillä.  Roottori voidaan idealisoida useaan sarjaan

kytkettyyn sylinterimäiseen akseliin. Akselin taivutusjäykkyydellä voidaan kuvata

yhden roottorin osan värähtelyä. Tällöin koko roottorin taivutusvärähtely

muodostaa usean vapausasteen systeemin. Lisäksi laminoinnin sisällä kulkevat

magneetit lisäävät taivutusjäykkyyttä. Laminoinnin ja akseliin työstettyjen urien

ja poikkeamien vaikutus ilmenee epälineaarisena käyttäytymisenä, jolloin laskenta

analyyttisesti menee mahdottomaksi. Usean vapausasteen systeemin harmonisen

pakkovärähtelyn liikeyhtälö voidaan esittää matriisimuodossa seuraavasti /12/ :
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FKxxCxM =++ &&& (2.1)

Missä M  on nn×  - massamatriisi, joka sisältää systeemin

 inertiakuvauksen.

C on nn×  - vaimennusmatriisi, joka sisältää systeemin

vaimennuskuvauksen.

K on nn×  - jäykkyysmatriisi, joka kuvaa systeemin

jäykkyyttä.

x&& on 1×n - kiihtyvyysvektori, joka kuvaa systeemin

alkioiden kiihtyvyyksiä.

x& on 1×n - nopeusvektori, joka kuvaa systeemin

alkioiden nopeuksia.

x on 1×n  - asemavektori, joka kuvaa systeemin

alkioiden asemaa.

F on 1×n  - voimavektori, joka kuvaa systeemin ulkoisia

voimia.

Yhtälö 2.1 pystytään siirtämään suoraan elementtimenetelmään kuvaamalla

siirtymä ja sen aikaderivaatat, solmusiirtymien ja sen aikaderivaattojen avulla.

Rakenteen vaimennuksella ei ole merkitystä tuloksiin, vaan vaimennus vaikuttaa

ainoastaan siihen, kuinka herkästi rakenne herää ominaisvärähtelyyn ja kuinka

nopeasti rakenteen värähtelyt vaimenevat. Jos rakenteeseen ei vaikuta ulkoisia

voimia voidaan yhtälö 2.1 muokata muotoon /12/:

0KuuM =+&& (2.2)

missä u&& kuvaa solmujen kiihtyvyyksiä

u kuvaa solmujen asemaa

Yhtälö (2.2) kuvaa vapaata vaimenematonta värähtelyä. Jäykkyysmatriisi ilmaisee

koko systeemin jäykkyyden ja massamatriisista ilmenee rakenteen massan

kuvaus.
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2.3.1 Massamatriisit

Massamatriisi voidaan luoda elementille monin eri tavoin, mutta kaksi yleisintä

tapaa on käyttää konsistenttia eli jakautuneiden massojen massamatriisia tai

lumped eli keskittyneiden massojen massamatriisia. Konsistentti massamatriisi

formuloidaan energiaperiaatteen avulla. Siinä käytetään hyödyksi elementin

muotofunktiomatriisia, elementin kineettistä energiaa ja materiaalin tiheyttä.

Massamatriisin termit tulevat nauhaksi matriisin diagonaalin ympärille ja sen

koko on sama kuin jäykkyysmatriisin koko./12/

Lumped massamatriisin formuloinnissa elementin massa sijoitetaan elementin

solmupisteisiin. Tällöin keskittyneiden massojen periaatteella luotu massamatriisi

sisältää termejä vain matriisin diagonaalilla. Tämä ominaisuus tekee

keskittyneiden massojen periaatteella formuloidusta massamatriisista nopean

laskea ja tallettaa muistiin. /12/

Erot näiden kahden eri massamatriisityypin välillä eivät ole kovin selkeitä.

Molemmilla matriisityypeillä on olemassa omat hyvät ominaisuudet ja

käyttökohteet.

2.3.2 Ominaisvärähtelyjen ratkaisu

Systeemin ominaiskulmataajuuksia voidaan hakea liikeyhtälöstä seuraavan

ajansuhteen integroituvan ratkaisuyritteen muodossa /12/:

)sin()( φω += tt ux (2.3)

missä ω kuvaa systeemin kulmanopeutta

φ kuvaa systeemin alkutilaa

Ratkaisuyritteen toinen aikaderivaatta on muotoa /12/:

)sin()( 2 φωω +−= tt ux&& (2.4)
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Sijoittamalla ratkaisuyritteen toinen aikaderivaatta (2.4) vaimentamattoman

vapaan systeemin liikeyhtälöön (2.2), saadaan homogeeninen yhtälö muodossa

/12/:

0)sin()sin()( 2 =+++− φωφωω tt KuuM

eli lyhyemmin 0)( 2 =+− uKMω (2.5)

Edellä esitetylle yhtälölle löytyy ei-triviaaleja ratkaisuja silloin ja vain silloin, kun

kerroinmatriisin determinantti häviää eli /12/:

0)det( 2 =+− KMω (2.6)

Homogeenisestä yhtälöstä (2.6) voidaan ratkaista ominaiskulmataajuudet ω . Kun

ratkaistut ominaiskulmataajuudet sijoitetaan takaisin yhtälöön (2.5), saadaan

vastaavat nollasta poikkeavat ratkaisuvektorit u . Nämä ratkaisuvektorit kuvaavat

kunkin solmun tyypillistä siirtymätilaa kullekin ominaiskulmataajuudelle. Toisin

sanoen ratkaisuvektorit kuvaavat systeemin ominaismuotoja.  Ratkaisujen määrä

on suoraan riippuvainen solmujen määrän ja solmujen vapausasteiden määrän

tulosta. Systeemistä voidaan siis ratkaista solmujen ja solmujen vapausasteiden

tulon määrän verran ominaiskulmataajuuksia ja ominaismuotoja. /12/

Ominaiskulmataajuudet voidaan muuttaa värähtelytaajuuksiksi seuraavan yhtälön

avulla  /13/:

πω2=f (2.7)

missä f on värähtelytaajuus

2.1.3 Harmoninen heräte

Harmonisella herätteellä tarkoitetaan puhdasta sinusoidaalista yhden taajuuden

herätettä. Esimerkkinä voidaan mainita vakionopeudella pyörivää epätasapainossa

oleva kone, joka aiheuttaa sinusoidaalisen herätteen rakenteeseen. Kun
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tarkastellaan lineaarista jousi-massa-systeemiä, voidaan sen liikeyhtälö ilmaista

seuraavan yhtälön mukaisesti /12/:

)cos()()( 0 tFtkxtxm ω+−=&& , (2.8)

missä on harmonisen herätteen kulmataajuus.

Vaimentamattoman systeemin vaste lähenee ääretöntä, kun  =  n ( n on

systeemin ominaitaajuus) eli systeemi ajautuu resonanssiin.

Pyörivät koneet ovat yleinen värähtelyongelmien aiheuttaja. Tyypillinen pyöriviä

osia  sisältävä  kone  on  paperikone,  sähkömoottori  tai  –  generaattori.  Jo  pienet

poikkeamat pyörivine osien massajakaumassa voivat aiheuttaa vakavia

värähtelyongelmia./12/

 2.4 Moodianalyysi

Moodianalyysi on kehitetty selvittämään monimutkaisille rakenteille ominaisia

värähtelytaajuuksia ja -muotoja. Moodianalyysi perustuu värähtelyiden

aiheuttamien kiihtyvyyksien mittaamiseen. Sen käyttö perustuu rakenteen

ominaisuuksiin värähdellä kaikilla ominaistaajuuksillaan, kun siihen aiheutetaan

dynaaminen heräte. Lisäksi moodianalyysia voidaan käyttää apuna rakenteesta

luotujen elementtimallien verifioinnissa./14/

Rakenne saatetaan värähtelytilaan iskumaisella pakkoherätteellä. Herätteen

aiheuttamiseen käytetään joko herätettä aiheuttavaa konetta tai kuvan 7 mukaista

vasaraa, jonka lyöntivoima voidaan mitata. Lisäksi rakenteeseen kiinnitetään

kuvan 8 mukaisia kiihtyvyysantureita, joilla voidaan vasaran iskun aiheuttamat

rakenteen värähtelyt mitata.
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Kuva 7. Impulssiherätteen aiheuttava vasara moodianalyysissa.

Kuva 8. Kiihtyvyysanturi kiinnitettynä tutkittavaan rakenteeseen.

 Yksikin kiihtyvyysanturi riittää, jos rakenteesta ei tarvitse selvittää kuin

ominaistaajuudet, mutta ominaismuotojen selvittäminen helpottuu, jos käytössä

on useampi kiihtyvyysanturi.  Kuvassa 9 on esitetty moodianalyysilaitteiston

toimintakaavio./14/
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Kuva 9. Moodianalyysilaitteiston toimintakaavio.

2.4.1 Moodimittaus järjestely

Moodimittauksen onnistumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota rakenteen

tuentaan. Rakenne voidaan mitattaessa tukea sen toiminnallisista kiinnityspisteistä

tai se voidaan mitata vapaana eli tukemattomana. Kappaletta ei pystytä kuitenkaan

koskaan saattamaan täysin vapaaseen tilaan, jossa mikään ulkoinen voima ei

siihen vaikuta. Tämän takia on tärkeää, että kappale tuetaan tavalla, joka on

jäykkyydeltään enintään 20 % rakenteen taivutusjäykkyydestä. /14/

Kuvassa 10 on esitetty eräs tapa mitata roottorin vapaita ominaistaajuuksia siten,

että sen vapaat ominaistaajuudet saataisiin selville mahdollisimman oikeina.
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Kuva 10. Eräs tapa tukea roottori mittauksen aikana

Kuvassa 10 on esitetty roottorin tuenta ja mittauspaikat. Siinä F tarkoittaa

tuennasta aiheutuvaa voimaa ja G on maan gravitaation aiheuttama voima. Kirjain

A tarkoittaa kohtaa, johon aiheutetaan heräte ja B kiihtyvyysanturin

sijoituskohtaa. On tärkeää, että tuennasta F ei aiheudu suurta jäykkyyttä

sivuttaissuunnassa, mikä voidaan toteuttaa riiputtamalla tutkittavaa kohdetta

esimerkiksi vaijerin varassa./14/

2.4.2 Tulosten tulkinta

Moodianalyysilaitteisto muokkaa mitatun tiedon kuvaajaksi, josta selviää

värähtelytaajuuksien intensiteetti ominaisvärähtelytaajuuden funktiona. Tästä

kuvaajasta voidaan poimia ominaistaajuudet, jotka näkyvät positiivisina

intensiteettipiikkeinä kuvaajassa. Kuvassa 11 on esitetty tyypillinen

moodianalyysin tuottama kuvaaja erään rakenteen ominaistaajuuksista./14/
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Kuva 11. Moodianalyysin tulos eräästä monivapausasteisesta systeemistä. /14/

Kuvasta 11 voidaan katsoa kyseisen rakenteen ominaistaajuuksien olevan 3 Hz,

10 Hz, 20 Hz ja 40 Hz.
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3 TUTKITTAVA ROOTTORI JA SEN MALLI

Työn tutkimuksellisena tavoitteena on määrittää laskennallisesti laminoinnin ja

magnetoinnin jäykkyydelle ja vaimennukselle arvoja käyttämällä hyväksi

elementtimenetelmää. Lisäksi tutkitaan hartsauksen aiheuttamaa muutosta

roottorin jäykkyyskäyttäytymisessä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta käyttää

laskettuja arvoja suuremman roottorin mitoituksessa.

3.1 Roottori

Kestomagneettigeneraattorin roottori koostuu roottoriakselista, siihen kiinnitetystä

laminoinnista ja laminoinnin tukemista kestomagneeteista. Kuvassa 12 on esitetty

tutkittava roottori. Kuvaan on merkitty nuolilla roottoriakseli (1) ja laminointi (2).
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Kuva 12. Tutkittavan roottorin rakenne, jossa 1 on roottoriakseli ja 2 laminointi.

Tutkittavan roottorin paino hartsauksen jälkeen on 896 kg. Massa koostuu

akselista, laminoinnista, kestomagneeteista, hartsista ja laminointia koossa

pitävistä kiinnityselimistä.
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3.1.1  Roottoriakseli

Tutkittava roottori koostuu kuvan 13 mukaisesta akselista ja sen mitat on esitetty

taulukossa I. Akselin käytönaikainen pyörimisnopeus on 1500 rpm. Suunnittelun

on kuitenkin lähdettävä siitä, että roottorin tulee toimia stabiilisti kierrosalueella 0

– 2200 rpm.

Kuva 13. Yksinkertaistettu roottoriakseli, kuvaan on merkitty kiilauran suunta.

Taulukko I. Tarkasteltavan roottoriakselin mitat.

Suure Mitta [mm] Suure Mitta [mm]

D1 150 Ltot 1810

D2 130 Llam 856

D3 110 L1 462

D4 105 L2 492

D5 95 Lkiil1 20

D6 50 Lkiil2 67,5

Roottoriakseli valmistetaan sorvaamalla rakenneteräksestä S355J2G3 (myötöraja

Re=350 MPa, murtoraja Rm=900 MPa, kimmokerroin E=210000 MPa, poisonin

vakio =0,3; tiheys t=7850 kg/m3). /15, 16/ Roottoriakselin massa on 188 kg.

3.1.2 Laminointi

Laminointi koostuu roottorilevyistä, jotka ovat 0,5 mm paksuja sähköteräksestä

valmistettuja kiekkoja. Laminointi on koottu puristamalla levyjä päällekkäin ja

työntämällä ne roottoriakselille. Laminointi on jaettu akselille 18 segmenttiin,

joita erottaa ruostumattomasta teräksestä tehty välilevy. Segmentissä on
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laminaattilevyjä 78 kpl ja yhteensä akselille menee laminaattilevyjä 1404 kpl.

Levyn halkaisija on 429 mm ja se on valmiin roottorin ulkohalkaisija.

Laminointilevyihin tehdään koloja, jotka pitävät kestomagneetit paikoillaan.

Laminointiin kestomagneetit tulevat kuuteen neljän kestomagneetin ryppääseen,

mikä tarkoittaa sitä, että generaattori on kuusinapainen./17/

Kiekot ladotaan roottoriakselille sen säteen suuntaisesti, jolloin ne eivät kanna

taivutusta neutraaliakselin molemmin puolin. Laminointi tuo kuitenkin

rakenteeseen vaimennusta, koska eri levyjen pinnat koskettavat toisiaan ja niiden

väliin syntyy kitkavoimia. Kitka on suuri vaimennuksen lähde rakenteissa./5/

Laminointi tuetaan akselille tangentiaalisesti kiilaliitoksen avulla ja aksiaalisesti

molemmista päistä akselimuttereilla.

Laminoinnin massa on 700 kg ja sen ajatellaan jakautuvan tasaisesti koko

matkalleen. Laminoinnin pituus on esitetty taulukossa I (Llam=856 mm).

3.1.3 Roottorin hartsaus

Laminoitu roottori hartsataan, jotta laminoinnin koloissa olevat kestomagneetit

asettuvat tukevasti paikoilleen. Kestomagneetit on tärkeä tukea, jotta ajan saatossa

ne eivät pääse liikkumaan ja näin aiheuttamaan roottoriin vauriota.

Yleisimmin käytetyt hartsityypit ovat epoksi- ja silikonihartseja. Niitä käytetään

mm. sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden sekä elektroniikkakomponenttien

tiivistämiseen, mekaaniseen vahvistamiseen ja suojaamiseen ympäristöltä. Hartsit

ovat joustavia ja kimmoisia, ja ne vaimentavat hyvin mekaanisia iskuja. Lisäksi

hartsi parantaa lämmönjohtokykyä. /18/

Tässä roottorissa käytetään kaksikomponenttiepoksihartsia. Epoksihartsissa

käytetyt komponentit ovat hartsi ja kovete, joiden yhdistämisen jälkeen seos alkaa

kovettua. Taulukossa II on esitetty käytetyn epoksihartsin mekaaniset

ominaisuudet.

Taulukko II. Käytettävän epoksihartsin mekaaniset ominaisuudet. /19/
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Ominaisuus Arvo

Kimmokerroin 75 e8 N/m^2

Taivutuslujuus 65 e6 N/m^2

Vetolujuus 38 e6 N/m^2

Hartsaus liimaa laminaattilevyt toisiinsa, jolloin laminoinnin taivutus- ja

vääntöjäykkyys kasvaa.

3.1.4 Hartsauksen suorittaminen

Käytännössä hartsaus suoritetaan upottamalla roottori sulaan hartsiin ja antamalla

hartsiliuoksen imeytyä roottorin onkaloihin. Tämän jälkeen roottori nostetaan pois

ja laitetaan uuniin jonka lämpötila on 100 °C, jolloin laminoinnin väleihin

imeytynyt sula hartsi kovettuu./19/

3.1.5 Suuremman roottorin mitat

Työssä lasketaan ominaistaajuudet suuremmalle roottorille käyttämällä

pienemmän ja verifioidun roottorin jäykkyystietoja. Suurempi roottori

valmistetaan käyttämällä samoja materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kuin

pienemmässä roottorissa. Suuremman roottorin mitat on esitetty kuvassa 14 ja

arvot on taulukoitu taulukkoon III.

Kuva 14. Yksinkertaistettu roottoriakseli suuremmasta roottorista.

Taulukko III. Tarkasteltavan roottoriakselin mitat.
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Suure Mitta [mm] Suure Mitta [mm]

D1 270 D7 160

D2 220 D8 150

D3 170 Ltot 2330

D4 135 Llam 1150

D5 120 L1 580

D6 110 L2 600

Taulukossa III suure Llam tarkoittaa laminoitavan alueen pituutta. Roottoriakselin

massa on 760 kg ja laminoidun roottorin massa on 2451 kg. Nämä massat on

laskettu, koska fyysistä prototyyppiä ei vielä ole. Lisäksi lasketaan hartsin

kasvattavan laminoidun roottorin massaa 30 kg:lla 2481 kg:aan. Laminoidun

roottorin kokonaishalkaisija on 614 mm.

3.2 Roottorin elementtimalli

Roottorin elementtimalli luodaan kahdessa osassa. Ensin luodaan

roottorinakselista malli ja sen ominaisarvoja verrataan mitatun akselin arvoihin.

Näin voidaan verifioida roottoriakselia mahdollisimman lähelle mitattua. Vaihe

on tärkeä, koska akseli on roottorin jäykin osa ja se välittää syntyvät kuormitukset

laakereille.

Toisena roottoriakselin ympärille luodaan homogeeninen elementtimalli

kuvaamaan roottorin laminointia. Malli jättää huomioimatta yksittäiset laminaatit

ja rakenteelliset yksityiskohdat kuten poraukset ja loveukset. Tarkan laminoinnin

mallintaminen ja laskeminen on aikavievää ja tehotonta, koska massan ja

jäykkyyden katsotaan jakautuvan tasaisesti laminoinnin alueelle.

Roottoriakselin elementtien arvojen tuloksia verrataan mitattuihin ja ne

verifioidaan oikeiksi. Laminoinnin elementtien jäykkyyden arvoja optimoidaan

alussa käytetyistä arvoista niin, että ne kuvaisivat hyvin mitatusta roottorista

saatuja arvoja. Optimointi jakautuu kahteen seuraavaan vaiheeseen:
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1. Elementtimallille lasketaan jäykkyys- ja vaimennusarvoja, jotka kuvaavat

mahdollisimman hyvin hartsaamattoman roottorin ominaisarvoja.

2. Elementtimallille lasketaan jäykkyys- ja vaimennusarvoja, jotka kuvaavat

mahdollisimman hyvin hartsatun roottorin ominaisarvoja.

Elementtimallin avulla lasketaan kolmen ensimmäisen taivutusominaismuodon

arvot ja mahdolliset vääntöominaismuodot

3.2.1 Roottoriakselin elementtimalli

Roottoriakselin elementtimalli luodaan ANSYS -ohjelmistolla. Malli pyritään

tekemään mahdollisimman parametriseksi, jotta mahdollinen jälkimuokkaus olisi

tehokasta. Elementtityyppinä käytetään kahdeksansolmuista tilavuuselementtiä

(Ansys nimike: SOLID 73), jolla on kuusi vapausastetta jokaisessa solmussa.

Solmut pystyvät kuvaamaan kaikkia avaruuden kolmea translaatiosuuntaa ja

näiden suuntien ympäri tapahtuvaa rotaatiota./20/ Taulukossa IV on  esitetty

elementtityypille annettuja materiaalikohtaisia arvoja.

Taulukko IV. Käytetyn elementtityypin materiaaliarvot.

Nimike Arvo

Kimmo-

kerroin

210 e9

N/m^2

Tiheys
7850

kg/m^3

Poisson 0,3

Elementtiverkko pyritään luomaan mahdollisimman pyörähdyssymmetriseksi,

jotta laskenta tarkentuisi ja laminoinnin elementtiverkko olisi helppo mallintaa

roottoriakselin ympärille. Kuvassa 15 on esitetty roottoriakselin elementtimalli.
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Kuva 15. Roottoriakselista luotu elementtimalli.

Roottoriakselin elementtimallissa on elementtejä 5212 kappaletta.

3.2.2 Laminoidun roottorin elementtimalli

Laminointi kuvataan lieriömäisenä paksuseinäisenä putkena roottoriakselin

ympärillä. Elementtityyppinä käytetään samaa kahdeksansolmuista

tilavuuselementtiä, kuin on käytetty roottoriakselin mallinnuksessa.

Ensimmäisellä kerralla laminoinnin elementeille annetaan samat lähtöarvot, kuin

on annettu roottoriakselille taulukon II mukaisesti.

Laminointia kuvaavaa elementtimallia käytetään kuvaamaan myös hartsattua

roottoria. Tämä voidaan tehdä, koska hartsi idealisoidaan tasan jakautuneeksi

roottorin laminoinnin sisään ja se ei kasvata ulkodimensioita.
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Kuvassa 16 on esitetty laminoinnin ja roottorin akselin muodostama

elementtimalli. Mallissa on elementtejä 6262 kappaletta, joista 1050 kappaletta on

laminoinnissa.

Kuva 16. Laminoidun roottorin elementtimalli.

3.2.3 Elementtimenetelmäratkaisun suoritus

Laskenta suoritetaan PC -tietokoneella. Suorittimena Intel Core 2 6600 2,4 GHz.

Keskusmuistia koneessa on 2 Gb RAM. Käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows

XP Professional SP2.

Ansys -ohjelmassa käytetään moodianalyysi ratkaisijaa, joka on kehitetty juuri

ominaisarvoanalyysia varten. Ratkaisijan säädöissä käytetään perusasetuksia.

Massamatriisityypiksi on valittu konsistentti massamatriisi.

3.3 Moodianalyysin toteutus

Moodianalyysin mittaukset suoritetaan roottorille seuraavassa järjestyksessä:

1. Roottoriakselin mittaus

2. Laminoidun roottorin mittaus

3. Hartsatun roottorin mittaus
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Kaksi ensimmäistä mittausta suoritetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston

Mekatroniikan ja Virtuaalisuunnittelun laboratoriossa ja viimeinen mittaus The

Switchin toimitiloissa Lappeenrannassa.

Roottorista mitataan ominaistaajuudet sekä kiilauran suuntaan, että 90º:tta

käännettyyn suuntaan. Kuvassa 17 on esitetty laminoitu roottori mittauksen aikana

tuettuna nostoliinan varaan.

Kuva 17. Roottori moodianalyysimittauksessa.
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4 TULOKSET

Osiossa on esitetty moodianalyysimittausten tulokset ja elementtimenetelmällä

lasketut tulokset.

4.1 Moodianalyysin tulokset

Moodianalyysin tulokset jakautuvat kolmeen osaan mittausten suorituksen

perusteella. Tulokset on esitetty sekä kiilauran suuntaisesta mittauksesta, että sitä

kohtisuoraan suuntaan tehdystä mittauksesta. Taulukossa V on esitetty tulokset

moodianalyysimittauksista. Lisäksi liitteenä I on esitetty kuvaajat mittauksista.

Taulukko V. Mitatut roottorin ominaistaajuudet.
Ominaistaajuudet
[Hz]

Mittaus Suunta 1. Muoto 2. Muoto 3. Muoto

 Roottoriakseli Kiilaura 258,3 565,3 956,5

90° 262,5 570,8 964,5

Laminoitu roottori Kiilaura 202 212* 368

90° 202 - 368

Hartsattu roottori Kiilaura 342,5 - -

Tähdellä merkitty ominaistaajuus on roottorin vääntövärähtelytaajuus.

4.2 Elementtimenetelmän tulokset

Tulokset elementtimenetelmällä lasketuista ominaisarvoista ovat sekä

pienemmälle roottorille, että suuremmalle roottorille.
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4.2.1 Pienemmän roottoriakselin tulokset

Elementtimenetelmäohjelmistolla lasketaan ominaistaajuudet ensimmäisinä

heräävistä ominaistaajuuksista.  Tulokset on esitetty taulukossa VI.

Ominaismuotojen kuvat on esitetty liitteessä II.

Taulukko VI. Elementtimenetelmällä laskettuja ominaisarvoja.
Ominaistaajuudet
[Hz]

Malli Suunta 1. Muoto 2. Muoto 3. Muoto

 Roottoriakseli Kiilaura 257,6 567,3 958,9

90° 260,8 571,1 963,0

Laminoitu roottori Kiilaura 200,7 220,3* 337,3

90° 202,6 - 339,0

Hartsattu roottori Kiilaura 342,5 661,0* -

Taulukossa VI tähdellä esitetty ominaistaajuus kuvaa vääntövärähtelyn

ominaistaajuutta.

Roottoriakselin tulokset on laskettu käyttämällä materiaaliominaisuuksina

rakenneteräksen materiaaliarvoja. Laminoidun roottorin ensimmäiset

ominaistaajuudet on säädetty kohdalleen muuttamalla laminoinnin jäykkyyttä.

Laminoinnin jäykkyydeksi saadaan näin 1,0e9 N/m2.

Hartsatun roottorin jäykkyyden määritys tapahtuu käyttämällä samaa

elementtimallia kuin laminoidulle roottorille, mutta jäykkyyden arvoksi saadaan

nyt 18,4e9 N/m2.

4.2.2 Suuremman roottorin lasketut ominaistaajuudet

Suuremman roottorin ominaistaajuuksia selvitetään käyttämällä laminoinnin ja

hartsauksen jäykkyyksinä edellä laskettuja pienemmän roottorin jäykkyyksiä.

Taulukossa VII on esitetty suuremmalle roottorille lasketut ominaistaajuudet.
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Taulukko VII. Elementtimenetelmällä laskettuja ominaisarvoja.

Ominaistaajuudet
[Hz]

Malli 1. Muoto 2. Muoto 3. Muoto

 Roottoriakseli 311,9 660,9 1053,3*

Laminoitu roottori 203.0* 219,6 -

Hartsattu roottori 359,5 527,3* -

Taulukossa VII tähdellä merkityt tarkoittavat vääntövärähtelyä.
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5 TULOSTEN TARKASTELU

Tässä kappaleessa tarkastellaan tuloksia roottorin eri mittausten ja laskettujen

arvojen perusteella. Roottorin moodimittausten tulokset ja elementtimenetelmällä

lasketut tulokset käydään läpi rinnakkain, koska moodimittauksia on käytetty

elementtimenetelmän verifioinnissa. Viimeisenä tarkastellaan erikseen

suuremman roottorin tuloksia.

5.1 Roottoriakseli

Roottoriakselilta löytyy vapaita ominaistaajuuksia pareittain, sillä roottorilla on

taivutusmuotoja kahdessa tasossa; toinen kiilauran suuntaan ja toinen kiilauraa

kohtisuorassa suunnassa. Kiilaura pienentää roottorin taivutusjäykkyyttä, ja näin

madaltaa sen suunnan ominaistaajuuksia. Moodianalyysilaitteistolla ei mitata

ominaismuotoja, vaikka se olisi mahdollista. Työn kannalta riittää, että

elementtimenetelmän ja moodianalyysin tuloksia verrataan ominaistaajuuksien

osalta ja muodot saadaan elementtimenetelmällä.

Elementtimenetelmällä lasketut vapaan värähtelijän ominaistaajuudet osuvat

lähelle moodianalyysilla mitattuja tuloksia. Arvot eroavat ensimmäisten kolmen

ominaistaajuuden osalta keskimäärin kiilauran suunnassa 1,7 Hz ja kiilauraa

kohtisuorassa suunnassa 1,1 Hz.

Moodianalyysin tulokset ovat ensimmäisessä muodossa korkeammat, mikä johtuu

maan gravitaation ja roottorin tuennan yhteisvaikutuksesta. Elementtimenetelmä

laskee ominaisarvot avaruudessa, jossa ei vaikuta gravitaatiovoima ja

tukireaktioita. Muodoltaan 1. ominaistaajuus on elementtimenetelmällä

ratkaistuna puoliaalto eli roottoriakselin päät ovat taipuneet samaan suuntaan.

Muodoltaan 2. ominaistaajuus on täysiaalto eli päät ovat taipuneet eri suuntiin.

Täten 2. ja 3. taivutusmuodolla roottoriakselin päät kokevat suuremman

taivutusmuodon kuin 1. muodolla. Elementtimenetelmän roottoriakselille ei

mallinnettu pieniä kiilauria akselin päihin mallinnusrajoitteiden takia. Tämän
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vuoksi elementtimenetelmällä tutkittu roottori on jäykempi päistään kuin oikea

akseli, ja se näkyy ominaistaajuuksien suurempina arvoina 2. ja 3.

ominaismuodolla.

Keskimääräiset erot moodianalyysin ja elementtimenetelmän tuloksissa eivät ole

niin suuret, että elementtimallia tarvitsisi verifioida tarkemmaksi, sillä tämä ero ei

vaikuta roottoriakselin kestoon suunnitellulla pyörimisnopeudella. Roottoriakselin

ensimmäinen muoto herää vasta pyörimisnopeudella 15 500 rpm eli yli 10 kertaa

suunniteltua kovemmalla pyörimisnopeudella.

5.2 Laminoitu roottori

Laminoidulle roottorille suoritetaan moodianalyysi täysin samoin kun pelkälle

roottoriakselille, jolloin myös näihin tuloksiin vaikuttaa maan

gravitaatiokiihtyvyys.

Moodianalyysin ominaistaajuuksien avulla voidaan hakea roottorin laminoinnille

jäykkyyden arvoja, jotka muuten laskennallisesti on vaikea määrittää. Tämä

johtuu laminointilevyjen suuresta määrästä ja laminointirakenteen

monimuotoisuudesta.

Moodianalyysilla mitatut ominaistaajuudet tippuvat oletetusti pelkän

roottoriakselin tuloksista, koska massa roottoriakselin keskellä lisääntyy 372 %.

Kuitenkin laminointi samalla lisää jäykkyyttä kaikissa suunnissa. 1.

ominaistaajuus tippuu 202 Hz:iin, samalla myös kiilauran vaikutus eliminoituu,

koska siihen on asennettu teräksinen kiinnityslevy koko uran matkalle.

Tärkein huomattava asia on kiilauran suunnassa mitattu 212 Hz taajuus, jolle ei

löydy saman taajuista paria kiilauraa kohtisuorassa suunnassa.

Elementtimenetelmällä ratkaistut ominaismuodot antavat selvityksen tälle

tulokselle. Laminoidun roottorin ensimmäinen vääntövärähtelytaajuus tippuu

pelkän roottoriakselin vääntövärähtelytaajuudesta 1282 Hz:stä arvoon 212 Hz.

Tämä on selitettävissä kasvavana massahitautena roottoriakselin ympärillä ja

samalla laminointi ottaa suhteellisen vähän vastaan väännön aiheuttamaa
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leikkausvoimaa. Se, miksi vääntötaajuus herää moodianalyysissä pelkästään

kiilauran suunnasta mitattuna, johtuu roottoriakselin ja laminoinnin

epätäydellisyyksistä sekä epäsymmetrisyyksistä, jotka aiheuttavat rakenteeseen

vääntöä herättäviä voimia impulssiherätteen osuessa rakenteeseen.

Elementtimenetelmällä haetaan laminoinnille jäykkyyttä, jolla voitaisiin kuvata

mahdollisimman tarkasti 1. herääviä ominaistaajuuksia. Jäykkyyden arvolla 1,0e9

N/m2 saadaan 1. ominaistaajuus kiilauran suunnassa 200,7 Hz:iin ja sitä vastaan

kohtisuorassa suunnassa 202,6 Hz:iin. Vääntöjäykkyyden ensimmäinen

ominaismuoto saa tällä jäykkyydellä arvon 220,3 Hz.

Elementtimenetelmällä lasketut tulokset eroavat moodianalyysillä mitatuista

tuloksista vääntöjäykkyyden osalta, koska oikeassa roottorissa on erilainen

jäykkyys väännön suunnassa kuin taivutuksen suunnassa, mutta

elementtimenetelmässä nämä kaksi jäykkyyttä kuvataan samoilla arvoilla. Lisäksi

elementtimenetelmässä käytetty elementtityyppi ei ota huomioon väännöstä

johtuvaa leikkauslujittumista.

Samaisesta syystä myös 2. taivutuksesta heräävät ominaistaajuudet ja siitä

korkeammat taivutusominaistaajuudet eroavat enemmän elementtimenetelmällä

lasketuista tuloksista. Lisäksi muotojen mennessä monimutkaisemmiksi, ei

elementtimenetelmällä luotu malli voi enää saada tarkkoja tuloksia, koska malli

on luotu karkeaksi laskennan nopeuttamiseksi.

Elementtimenetelmällä kuitenkin pystytään luomaan laminointia kuvaava malli,

jolla tärkeimmät 1. heräävät muodot voidaan kuvata. Moodianalyysilla saatujen

tulosten perusteella voidaan roottoria kuvata toimivaksi, sillä ensimmäinen

ominaismuoto herää 12 120 rpm nopeudessa.

5.3 Hartsattu roottori

Hartsatun roottorin ominaistaajuudet nousevat oletetusti verrattuna laminoituun

roottoriin. Elementtimenetelmällä haettu jäykkyys nousee arvoon 18,4e9 N/m2.

Lopullinen elementtimenetelmällä ja moodianalyysilla saatu ensimmäinen
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ominaistaajuus on 342,5 Hz, joka vastaa 20 550 rpm. Hartsatun roottorin

kiertojäykkyyden suuntaan heräävä ensimmäinen ominaistaajuus kasvaa paljon

suhteessa taivutussuuntaan. Tämän takia voidaan päätellä hartsin lisäävän

enemmän kiertojäykkyyttä kuin taivutusjäykkyyttä. Tämä on hyvä, koska

sähkögeneraattorin vaihteleva momentti saattaisi herättää vääntömuodon.

Hartsille on kuitenkin tyypillistä haurastua vanhentuessaan, jolloin roottorin

jäykkyys laskee. Kuitenkin vanhentumisen johdosta roottorin jäykkyys ei voi

laskea alle hartsaamattoman roottorin jäykkyyden. Samasta syystä hartsatun

roottorin kiertojäykkyys voi ajan kuluessa pienentyä.

Hartsatun roottorin ominaistaajuudet antavat itsessään hyvän varmuuden

generaattorin kestävyydelle ja rakenteellisesti roottori on alikriittinen. On

kuitenkin huomioitava, että generaattorin kestävyys ja toiminta määräytyy useista

muistakin tekijöistä. Lopullinen toimintaan vaikuttava ominaistaajuus riippuu

koko generaattorisysteemistä. Siinä on otettava huomioon sekä roottori, että

runkotuenta laakerointeineen ja niiden vaikutukset systeemin ominaistaajuuksiin.

Jos koko systeemin ominaistaajuudet jäävät lähelle roottorin pyörimisnopeudesta

syntyvää 25 Hz herätettä, täytyy mahdollinen hartsin vanheneminen ottaa

huomioon.

5.4 Suurempi roottori

Suuremman roottorin ominaistaajuudet lasketaan käyttämällä pienemmällä

roottorilla laskettuja jäykkyyksiä. Tulosten suuruuksien muutos käyttäytyy

samalla tavalla kuin pienemmällä roottorilla, ja lopullinen hartsatun roottorin tulos

jää lähelle pienemmän roottorin vastaavaa arvoa.

Suuremman roottorin roottoriakselin tulokset antavat hieman ensimmäistä

todellista ominaismuotoa korkeampia arvoja, koska kiilauran vaikutusta ei oteta

huomioon. Laminoidun ja hartsatun roottorin tuloksista on huomioitava se, että

mallissa ei oteta huomioon mahdollisia jäykkyyden muutoksia, jotka tulevat

pienemmän ja suuremman roottorin välisistä rakenteellisista eroista. Näihin

eroihin voidaan luetella esimerkiksi porausten ja loveuksien erilaiset koot ja
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niiden erilainen sijoittuminen ja lukumäärä. Lisäksi pienemmän ja suuremman

roottorin välistä erilaista pituus - halkaisija -suhdetta ei ole huomioitu.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen lähtökohtana oli tarve selvittää vaikeasti selvitettävän ja

epälineaarisen roottorisysteemin jäykkyys. Jäykkyyden määrittäminen on tärkeää,

jotta voidaan tutkia roottorin ominaistaajuuksia. Roottorisysteemin jäykkyyden

määrittämisen teki vaikeaksi se, että systeemi koostuu jäykästä roottoriakselista ja

sen ympärille laitettavasta laminoinnista, jonka tarkoitus on pitää kestomagneetit

oikeassa asemassa. Laminointi koostuu useista ohuista levyistä, jotka on painettu

roottorin aksiaalisuunnassa toisiaan vastaan tiukaksi paketiksi. Lisäksi koko

roottorisysteemi hartsattiin epoksihartsilla, jotta voitiin varmistaa magneettien

tukeva kiinnitys laminoinnin sisällä.

Roottorin jäykkyyttä määritettiin laskennallisesti elementtimenetelmän avulla.

Tuloksia verifioitiin moodianalyysin tuloksiin. Moodianalyysin tulokset mitattiin

oikeasta roottorista sen kasaamisen aikana. Moodianalyysimittaukset tehtiin

roottoriakselille, laminoidulle roottorille ja lopuksi hartsatulle roottorille.

Elementtimenetelmällä laskettuja roottoriakselin arvoja verrattiin

moodianalyysillä mitattuihin arvoihin. Näin saatiin pohjaa elementtimenetelmän

tarkkuuteen ja mahdollisuuteen toimia käytettävänä ratkaisumenetelmänä.

Elementtimenetelmällä pystyttiin kuvaamaan roottoriakselin ominaisuudet

tarkasti, joten sen avulla laskettiin jäykkyys sekä laminoidulle, että hartsatulle

roottorille. Laskenta toteutettiin säätämällä elementtimenetelmän mallin 1.

ominaistaajuudet lähelle moodimittauksella saatuja arvoja. Näin ollen saatiin

roottorin laminoinnille jäykkyydeksi 1,0e9 N/m2 ja hartsatun roottorin

jäykkyydeksi 18,4e9 N/m2.

Näitä jäykkyyden arvoja käytettiin tutkittaessa suuremman roottorin

ominaistaajuuksia. Hartsatun suuremman roottorin alimmaksi ominaistaajuudeksi

saatiin 359,5 Hz. On kuitenkin huomioitava, että käytetty pienemmän roottorin

jäykkyys ei ota huomioon suuremmassa roottorissa olevia rakenteellisia eroja,

jotka aiheuttavat muutoksia jäykkyyteen.
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Elementtimenetelmä osoittautui tehokkaaksi tavaksi ratkaista rakenteiden

ominaisarvoja. Se toimi tarkasti kun ratkaistiin roottoriakselin arvoja, koska akseli

on valmistettu tasalaatuisesta rakenneteräksestä, jolla on samat

jäykkyysominaisuudet kaikkiin suuntiin. Laminoinnin laskennassa

elementtimenetelmä teki virhettä, kun yritettiin saada useampi ominaismuoto

vastaamaan mitattua. Tämä voidaan selittää elementtimallin karkeudella ja sillä,

että laminoinnissa esiintyviä reikiä ja lovia ei huomioitu. Lisäksi käytetty

elementtityyppi ei huomioinut leikkauksesta tulevia rakenteen jäykistymiä ja sen

jäykkyys oli joka suuntaan sama.

Jatkossa elementtimallia voitaisiin kehittää ja tutkia kuinka erilaiset

elementtityypit kuvaisivat laminointia tarkemmin. Lisäksi elementtimallia

voitaisiin tarkentaa lisäämällä laminointiin magneetteja varten kolot, jotka

oikeassa laminoinnissa on. Mallin tarkennus on kuitenkin suoritettava niin, että

laskenta-aika ei kasva pitkäksi. Oikealle roottorille tulisi suorittaa moodianalyysi

tietyn käyttöajan jälkeen, jotta voitaisiin saada tietoa hartsin vanhenemisen ja

käytön aiheuttamista ominaisarvojen muutoksista. Tätä kautta voitaisiin määrittää

roottorin jäykkyys, johon se ajan kuluessa hakeutuu. Lisäksi suuremmalle

roottorille tehtyjen moodianalyysimittausten avulla voidaan tarkastaa tässä työssä

laskettujen arvojen paikkansapitävyys.

Tässä työssä on keskitytty pelkästään roottorin ominaistaajuuksiin ja

jäykkyysominaisuuksiin, joten koko generaattorisysteemin ominaistaajuuksiin ei

ole puututtu. On tärkeä huomioida se, että generaattorin toiminnan kannalta täytyy

tuntea koko järjestelmän ominaistaajuudet.
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LIITTEET:

Liite I. Roottorin moodianalyysin tulosten kuvaajat

Liite II. Pienemmän roottorin ominaismuodot



Roottoriakselin moodianalyysin kuvaajat Liite I. 1(3)

Kuva 1. Roottoriakselin moodianalyysin kuvaaja (Mittaus kiilauransuuntaan).

Kuva 2. Roottoriakselin moodianalyysin kuvaaja (Mittaus 90° kiilaurasta).



Laminoidun roottorin moodianalyysin kuvaajat. Liite I. 2(3)
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Kuva 3. Laminoidun roottorin moodianalyysin kuvaaja (Mittaus

kiilauransuuntaan).
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Kuva 4. Laminoidun roottorin moodianalyysin kuvaaja (Mittaus 90° kiilaurasta).



Hartsatun roottorin moodianalyysin kuvaaja Liite I. 3(3)

Frequency Response H1(Response,Excitation) - Input (Magnitude)
Working : Input : Input : FFT Analyzer
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Kuva 5. Hartsatun roottorin moodianalyysin kuvaaja (Mittaus kiilauransuuntaan).



Roottorin ominaismuodot Liite II. 1(2)

Kuva 1. Roottoriakselin ensimmäinen taivutusmuoto (Kiilauran suunta 257, 6 Hz;

90 ast. 260,8 Hz)

Kuva 2. Roottoriakselin toinen taivutusmuoto (Kiilauran suunta 567,3 Hz; 90 ast.

571,1 Hz)

Kuva 3. Roottoriakselin kolmas taivutusmuoto (Kiilauran suunta 958,9 Hz; 90

ast. 963,0 Hz)

Kuva 4. Roottoriakselin ensimmäinen vääntömuoto (1282 Hz)



Roottorin ominaismuodot Liite II. 2(2)

Kuva 5. Roottorin ensimmäinen taivutusmuoto (Laminoitu 200,7 Hz; hartsattu

342,5 Hz)

Kuva 4. Roottorin ensimmäinen vääntömuoto (Laminoituna 220,3 Hz)


