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1. JOHDANTO 

 

1.1. Työn tausta ja tavoitteet 

 

Vaihteiden testaaminen teollisuudessa on ensisijaisen tärkeää valmistajalle. Testauksella 

voidaan varmistaa, että vaihdetehtaalta lähtevät vaihteet toimivat kunnolla, eikä niille 

tule välitöntä korjaustarvetta määränpäässä. Lisäksi testauksella voidaan vaikuttaa 

vaihteiden suunnittelun eri osa-alueisiin tai parantaa olemassa olevia ratkaisuja. 

 

Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja nostureiden 

nostovaihteiden koeajamiseksi kokoonpanon jälkeen. Työn aihe on Konecranes Oy:n 

Hyvinkään vaihdetehtaan antama. Vaihdetehtaalla olisi tarvetta vaihteiden 

koeajolaitteistolle, sillä tällä hetkellä koeajo on puutteellista. Nykyisin vaihteet 

koeajetaan kuivana, ilman kuormaa ja melko alhaisella kierrosnopeudella. Tällöin 

havainnot vaihteiden erilaisista laatuongelmista voivat jäädä puutteellisiksi ja 

mahdollisuudet laajempaan testaamiseen ovat rajalliset. 

 

Erilaisten tuotekehitysprojektien osana vaihteita on yrityksessä testattu erilaisin 

menetelmin vuosien saatossa. Lukuisia testausvaihtoehtoja on siis mietitty, mutta 

mitään niistä ei ole otettu laajempaan käyttöön. Tehtaalla tapahtuvista 

uudelleenjärjestelyistä johtuen, testaukselle on varattu hallissa paikka. Tämän työn 

tarkoituksena olisi auttaa testausjärjestelmän päättämisessä. 

 

1.2. Työn rajaus 

 

Työssä tullaan käsittelemään vaihteita yleisesti, esitellään erilaisia testausjärjestelmiä 

teoriassa ja testauksessa tärkeitä mittauskohteita. Valittavan testausjärjestelmän tulee 

pyörittää vaihdetta todellisella kierrosnopeudella sekä tuottaa vaihteelle vastusta. Näin 

saadaan selville muun muassa laakereiden toimivuus ja mahdolliset värinät. Lisäksi 

testauksen tulee onnistua kohtuullisessa ajassa, osana tuotantoa, ja testausjärjestelmän 

vaatima lattiapinta-ala tulee olla kohtuullinen. 
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Aihe rajattiin siis lähinnä erilaisten testausjärjestelmien vaihtoehtojen kartoittamiseen ja 

jonkin järjestelmän valitsemiseen. Pidemmälle vietyjä suunnitelmia tai piirustuksia ei 

ole tarkoitus tehdä. 
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2. NOSTURIVAIHTEET 

 

2.1. Vaihteet 

 

Vaihdetehtaalla valmistetaan useita erilaisia vaihdesarjoja. Vaihdesarjat ovat osana 

nostureiden nosto- ja siirtokoneistoja, joilla suoritetaan kuorman nosto- ja laskuliikkeet, 

sekä kuorman sivuttaissiirtäminen. Vaihdesarjat koostuvat erikokoisista lieriö- ja 

kartiohammasvaihteista, joista valmistetaan erilaisia erikois- ja yksittäisratkaisuja sekä 

differentiaalivaihteita. Käyttökohteen mukaan on valittavissa sarjavaihteiden akselien 

kätisyydet, välityssuhteet, toisiomomentit ja liitäntätavat. (Haatainen 2008, s. 4.) 

 

Vaihteiden eri akselikätisyyden saatavuudella varmistetaan niiden soveltuminen 

useimpiin käyttökohteisiin. Erilaisia akselikätisyyksiä esitetään kuvassa 1. Saatavana on 

myös erityisiä väli- ja toisioakselien ulostuloja joihin voidaan kytkeä raja- ja 

pyörimisantureita. (Haatainen 2008, s. 5.) 

 

 

Kuva 1. Erilaisia akselikätisyyksiä. (Lynwander 1983, s. 5.) 
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2.1.1. Vaihdekotelo 

 

Vaihdekotelo koostuu kahdesta, toisiaan vasten ruuveilla kiinnitettävistä, puoliskosta. 

Vaihdekotelo on jäykkä ja suunniteltu kestämään rasituksia, jotka aiheutuvat vaihteen 

sisäisistä hammasvoimista ja ulkoisista kuormituksista. Vaihdekotelon valmistaminen 

tapahtuu joko hitsaamalla tai valamalla. Valetun kotelon materiaalina käytetään 

suomugrafiittirautaa GG20, hitsatut kotelot taas valmistetaan S355 rakenneteräksestä. 

Vaihteen ulkopinta maalataan öljyä kestävällä epoksimaalilla. (Haatainen 2008, s. 6.) 

 

2.1.2. Hammaspyörät ja -akselit 

 

Hammaspyörien ja -akseleiden valmistukseen käytetään hiiletyskarkaisuterästä ja lisäksi 

hampaiden pinnat pintakarkaistaan valmistuksen jälkeen. Karkaisun jälkeinen hionta 

suoritetaan tarkkuusluokkaan 6 DIN 3961 ja koska hampaat ovat karkaistuja ja hiottuja, 

ei vaihde kaipaa varsinaista sisäänajoa. Vaihdetta voidaan siis kuormittaa täysin alusta 

alkaen. Hammaspyörien kiinnittäminen akseleille tapahtuu tiukalla puristusliitoksella, 

joka aikaansaadaan asentamalla lämmitetty hammaspyörä akselille, joka on 

huoneenlämmössä. Hammaspyörän ja akselin momentinsiirtokyky varmistetaan vielä 

kiilalla. (Haatainen 2008, s. 7.) 

 

2.1.3. Laakerointi 

 

Laakeroinnissa käytetään kahdenlaisia laakereita, lieriörullalaakereita sekä 

kartiorullalaakereita. Lieriörullalaakereilla, joilla on suuri kuormankantokyky kokoonsa 

nähden, laakeroidaan toisioakseli ja viimeiset väliakselit. Yhteen suuntaan 

aksiaalikuormia kantavilla kartiorullalaakereilla taas laakeroidaan ensiöakseli ja 

ensimmäiset väliakselit. Ensiöakselin tuenta tehdään X-tuentana, jolloin kaksi 

kartiolaakeria asennetaan vastakkain. X-tuennassa laakerin ulkorengas on tuettu 

laakerikantta vasten ja sisärengas akselin olaketta vasten. Laakerikannen olakkeen 

korkeutta säätämällä asetetaan laakerin aksiaalivälys jokaiselle akselille. Laakerikannen 

olakkeen korkeuden säätäminen tapahtuu joko sorvaamalla tai asentamalla 

asennuslevyjä laakerikannen ja laakerin ulkorenkaan väliin. (Haatainen 2008, s. 7.) 
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Laakerikansien valmistamiseen käytetään S355 rakenneterästä. Laakerikansien avulla 

laakerit tuetaan ja laakereiden aksiaalivälykset säädetään. lisäksi laakerikansien 

tarkoituksena on estää epäpuhtauksia pääsemästä vaihteen sisälle, varmistaa 

voiteluaineen pysyminen vaihdekotelon sisällä, akselien läpivientien toteuttaminen ja 

mahdollistaa lisälaitteiden kiinnittäminen vaihteeseen. Lisälaitteita, joita vaihteeseen 

voidaan kiinnittää, ovat esimerkiksi, sähkömoottorit, jarrut, raja- ja nopeusanturit. 

Laakerikanteen asennettavan pölyhuulellisen säteisakselitiivisteen avulla tiivistetään 

läpiviennit. Toisioakselin laakerikansi toimii vaihdelaatikon kiinnityslaippana 

kiinnityslaipallisissa vaihteissa ja ensiöakselin laakerikansi, eräissä pystyjakotasollisissa 

vaihteissa, toimii vaihteen momenttitukena, jolla mahdollistetaan vaihteen 

momentinsiirtokyky. (Haatainen 2008, s. 8.) 

 

2.1.4. Voitelu 

 

Vaihteen voiteluun on yleisesti käytössä kahden tyyppisiä voitelyjärjestelmiä, roiske- ja 

öljykylpyvoitelu. Roiskevoitelussa vaihde täytetään öljyllä määrättyyn tasoon asti ja sitä 

käytetään niin sanotusti suljettuna järjestelmänä, ilman ulkoisia yhteyksiä. 

Öljykylpyvoitelussa öljy tuodaan vaihteeseen paineruiskujen kautta. Talteen kerätty öljy 

kierrätetään jäähdyttimen ja suodattimen läpi, ennen kuin se ruiskutetaan takaisin 

vaihteeseen. (Lynwander 1983, s. 223.) 

 

Vaihteen voitelun tarkoituksena on aikaansaada hammaskosketukseen suojaava 

öljykalvo, joka estää metallisen kosketuksen. Lisäksi voitelun avulla suojataan vaihteen 

sisäosia korroosiolta, siirretään vaihteessa syntyvä lämpö vaihdekotelon kautta 

ympäröivään ilmaan ja voidellaan laakerit. Sarjavaihteiden öljytilavuus vaihtelee 4 

litrasta 320 litraan, riippuen vaihteen koosta. Voitelu toteutetaan yhdistettynä roiske- ja 

öljykylpyvoiteluna. (Haatainen 2008, s. 8.) 
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2.1.5. Varusteet 

 

Vaihteen varustukseen kuuluu öljypinnan korkeuden tarkastussilmä, magneetilla 

varustettu öljynpoistotulppa, öljyhana, huohotin ja nostosilmukat. Vaihteen 

varustukseen voidaan lisätä, vaihteesta riippuen, öljyn lämpötilamittari, öljypinnan 

korkeuden mittatikku, öljyn lämmitysvastus tai öljyn jäähdytin. (Haatainen 2008, s. 8.) 

 

2.2. Vaihdetyypit 

 

Tässä työssä käsitellään kahdenlaisia vaihteita, joita vaihdetehdas valmistaa. Nämä 

vaihteet ovat pystyjakotasollisia lieriöhammasvaihteita sekä vaakajakotasollisia 

lieriöhammasvaihteita. Näiden lisäksi vaihdetehtaalla valmistetaan esimerkiksi 

planeettavaihteita. 

 

2.2.1. Pystyjakotasolliset lieriöhammasvaihteet 

 

Vaihdetehtaan pienet lieriöhammasvaihteet ovat pystyjakotasollisia.  Nämä vaihteet 

ovat 2-, 3- tai 4-portaisia, välitysuhde vaihtelee välillä 5.6 – 450 ja toisiomomentti 

välillä 2 700 – 27 000 Nm. Vaaka-asennon lisäksi pystyjakotasolliset lieriövaihteet 

voidaan asentaa pystyasentoon tai kallistettuun asentoon ja pääosin niitä käytetään 

siirtovaihteina. (Haatainen 2008, s. 9.) 

 

Nimitys pystyjakotasollinen vaihde tulee siitä, että sen jakotaso on kohtisuorassa 

akseleihin nähden. Vaihteiden korkeus vaihtelee pienimpien vaihteiden 353 

millimetristä suurimpien 677 millimetriin. Pienempien pystyjakotasollisten vaihteiden 

pituus on 622 mm ja suurimpien 1 138 mm. Pystyjakotasollisten vaihteiden massat 

vaihtelevat välillä 120 – 480 kg. (Haatainen 2008, s. 9.) 

 

Pystyjakotasollisia vaihteita koottaessa ensin asennetaan laakeroidut akseli ja 

hammaspyörä parit toiseen vaihdekotelon puoliskoon. Tämän jälkeen toinen kotelon 

puolisko asennetaan paikoilleen ja laakerikannettomien väliakselien laakereiden 

aksiaalivälykset säädetään ennen vaihdekotelon sulkemista. Tämän jälkeen vaihdekotelo 
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suljetaan ja laakerikannellisten ensiö- ja toisioakselien laakereiden aksiaalivälykset 

säädetään. Tiivistemassalla tiivistetään vielä jakotaso ja laakerikannet. Kuvassa 2 

esitetään pystyjakotasollisen lieriöhammasvaihteen rakenne. (Haatainen 2008, s. 10.) 

 

 

Kuva 2. Pystyjakotasollinen lieriöhammasvaihde. (Standard helical gear reducers 2001) 

 

2.2.2. Vaakajakotasolliset lieriöhammasvaihteet 

 

Vaakajakotasolliset lieriöhammasvaihteet ovat 2-, 3- tai 4-portaisia ja niiden 

välityssuhteet vaihtelevät välillä 5.6 – 450. Näitä vaihteita käytetään nostovaihteina ja 

kooltaan ne ovat suuria. Toisiomomentit vaihtelevat välillä 29 000 – 400 000 Nm. 

(Haatainen 2008, s. 10.) 

 

Toisin kuin pystyjakotasollisissa lieriöhammasvaihteissa, vaakajakotasollisissa 

vaihteissa jakotaso on akselien kanssa yhdensuuntainen. Vaakajakotasollisten 
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vaihteiden korkeus vaihtelee pienimpien vaihteiden 656 millimetristä suurimpien 1 475 

millimetriin. Pienimpien pituus on 1 060 mm ja suurimpien 2 894 mm, massat 

vaihtelevat välillä 660 – 12 000 kg. (Haatainen 2008, s. 10.) 

 

Kokoonpanossa laakeroidut akseli ja hammaspyörä parit asennetaan vaihdekotelon 

puoliskoista alempaan ja sen jälkeen ylempi puolisko laitetaan paikoilleen. Tämän 

jälkeen kaikki aksiaalivälykset säädetään ja laakerikannet kiinnitetään ruuveilla. 

Jakotason ja laakerikansien tiivistämiseen käytetään tiivistemassaa. Kuvassa 3 esitetään 

vaakajakotasollisen lieriöhammasvaihteen rakenne. (Haatainen 2008, s. 11.) 

 

 

Kuva 3. Vaakajakotasollinen lieriöhammasvaihde. (Standard helical gear reducers 2001) 
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2.3. Vaihteissa esiintyviä vikoja 

 

Vaihteissa esiintyy paljon erilaisia vikoja, jotka johtuvat erilaisista syistä. Näitä syitä 

ovat: 

 

- suunnitteluvirheet 

- asennusvirheet 

- käyttövirheet 

- valmistusvirheet 

- huoltovirheet (Haatainen 2008, s. 13.) 

 

Lisäksi vaihteissa esiintyy vikoja, joita on vaikea ennustaa. Nämä viat johtuvat 

useimmiten käyttö- tai materiaalivirheistä. (Haatainen 2008, s. 13.) 

 

Vikatyypit voidaan jaotella karkeasti kolmeen ryhmään: 

 

- satunnaisviat 

- käyttöönotossa ilmenevät viat 

- kulumisviat (Haatainen 2008, s. 13.) 

 

Käyttö- tai materiaalivirheistä johtuvat viat ovat satunnaisvikoja. Käyttöönotossa 

ilmeneviä vikoja ovat muunmuassa suunnittelu-, asennus-, käyttö-, valmistus- ja 

huoltovirheet. Kulumisviat aiheutuvat useimmiten kuormituksesta, materiaalin 

heikkenemisestä tai väljyydestä. (Haatainen 2008, s. 13.) 

 

2.3.1. Laakerit 

 

Laakerien vaurioitumiseen vaikuttaa monia tekijöitä, minkä takia vikaantumisen syyn 

selvittäminen voi olla vaikeaa. Laakerien vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

muunmuassa virheellinen asennus, valmistus ja kunnossapito. Lisäksi laakerin 

vaurioitumista aiheuttavat sen kanssa tekemisissä olevat osat, suunnitteluvirheet ja 

vääristä lähtötiedoista johtuva sovellukseen väärän laakerin valinta. Kun laakeri 



10 

vaurioituu täysin, on mahdotonta sanoa mikä vaurioitumisen aiheutti, sillä 

vaurioitumisen johtaneet alkuperäiset jäljet tuohoutuvat myös. Sovelluksen 

käyttöolosuhteet ja kunnossapitohistoria on siis tärkeää tietää. (Haatainen 2008, s. 13.) 

 

Eräs laakerivalmistaja ilmoittaa laakerivaurioiden johtuvan seuraavista syistä: 

 

1. Voiteluongelmat 

2. laakerimateriaalin väsyminen 

3. asennusvirheet 

4. epäpuhtaudet (Haatainen 2008, s. 14.) 

 

Voiteluongelmat johtuvat lähinnä väärästä voiteluaineesta tai voiteluaineen määrästä. 

Laakerimateriaalin väsyminen johtuu useimmiten siitä, että sovellukseen kohdistuu 

suurempia kuormia kuin mitä siihen on laskettu kohdistuvan ja tämä lyhentää laakerin 

kestoikää. Asennusvirheisiin lukeutuvat virheet, jotka aiheutuvat asennuksesta, 

työkaluista, työtavoista, varastoinnista ja kuljetuksesta. Tämän tyyppinen laakerivaurio 

on aiheutettu jo ennen kuin akseli on pyörinyt. Laakereihin joutuneet epäpuhtaudet 

luonnollisesti alentavat laakerien kestoikää, sillä laakerien kestoikä perustuu puhtaisiin 

laakereihin ja voiteluaineisiin. (Haatainen 2008, s. 14.) 

 

2.3.2. Hammaspyörät ja –akselit 

 

Materiaalihukka hammaspyörien ja –akselien pinnasta voi tapahtua neljällä erilaisella 

kulumismekanismilla: 

 

- Väsymiskuluminen, jossa kappaleen pintaan kohdistuva rasitus luo 

murtumissäröjä pintaan tai pinnan alle lopulta irroittaen kappaleesta 

kulumispartikkeleita. 

- Adhesiivinen kuluminen, jossa kulumista syntyy kitkan adhesiivisten 

liitosten leikkautumisen seurauksena. Liitoksen repeytymisen 

seurauksena materiaalia siis siirtyy pinnalta toiselle ja aiheutuu 

kulumista. 



11 

- Abrasiivinen kuluminen, joka alkaa usein kahden kappaleen 

kulumisena kehittyen kolmen kappaleen kulumiseksi. Kahdesta 

toisiaan vastaan liukuvista pinnasta toisen ollessa kovempi, sen 

pinnankarheuden huiput uurtavat pehmeämpää pintaa. Tätä kutsutaan 

kahden kappaleen abrasiiviseksi kulumiseksi. Kun kappaleiden väliin 

jää irronneita kulumispartikkeleita, jotka ovat saattaneet kovettua 

muokkauslujittumisen johdosta, ne alkavat uurtamaan molempia 

pintoja. Tällöin puhutaan kolmen kappaleen abrasiivisesta 

kulumisesta. 

- Tribokemiallinen kuluminen. Metallien pinnalla on normaalisti 

kulumisnopeutta ja kitkaa pienentävä oksidikerros. Pinnankarheuden 

ulokkeiden joutuessa kosketukseen vastinpinnan kanssa vapautuu 

lämpöä ja aiheutuu määrätyn paksuisen oksidikerroksen irtoaminen 

ulokkeista ja kulumispartikkelin syntyminen. (Kivioja, Kivivuori & 

Salonen 1998, s. 105-114.) 

 

Hammastuksen pintaan syntyvien jälkien, kulumisen aiheuttavaa syytä tai mekanismia 

ja irtoavien partikkelien muotoa kuvaillaan edellä mainittujen kulumismekanismien 

lisäksi erilaisilla termeillä. Kulumista kuvaavien termien ja kulumisasteen määrittely 

tapahtuu visuaalisesti arvioimalla. Kulumisasteita on normaali, vähäinen ja tuhoava 

kuluminen. (Haatainen 2008, s. 15.) 

 

2.3.3. Vaihdekotelo 

 

Vaihdekotelon vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat erilaiset iskut, ulkoinen 

kuormitus, ylikuormitus ja laakereiden vaurioituminen. Yksi yleisimmistä 

vaihdekotelon vaurioitumiseen vaikuttavista tekijöistä on laakerivaurion aiheuttama 

laakeripesän kuluminen. Ulkoiset kuormitukset ja iskut vaurioittavat vaihdekoteloa ja 

siihen liitettäviä varusteita. Nämä varusteet, kuten huohottimet, öljyhanat ja 

rajakatkaisimet ovat herkkiä iskujen ja ulkoisten kuormitusten suhteen. (Haatainen 

2008, s. 16.) 

 



12 

2.3.4. Voiteluaine 

 

Voiteluaineella on paljon vaihteen toimivuuden kannalta tärkeitä tehtäviä, joten sitä 

voidaankin pitää yhtenä vaihteen osana, joka voi ”vaurioitua”. Näitä tehtäviä ovat: 

 

- Estää niiden osien kosketus, jotka liikkuvat toistensa suhteen 

- Kitkan pienentäminen 

- Kulumisen vähentäminen 

- Jäähdyttäminen 

- Värähtelyn vaimentaminen 

- Korroosiolta suojaaminen (Haatainen 2008, s. 16.) 

 

Syitä voiteluaineen virheelliseen toimintaan ovat väärä voiteluaineen valinta, 

epäpuhtaudet, voitelumenetelmä, lämpötila ja voiteluaineen liian vähäinen tai liiallinen 

määrä. (Haatainen 2008, s. 16.) 

 

Voiteluaineeseen joutuvia epäpuhtauksia syntyy kolmesta eri lähteestä. Näitä lähteitä 

ovat järjestelmän ulkopuolelta tulevat epäpuhtaudet, kuten vesi, hiekka ja pöly. Lisäksi 

vaihteen kuluminen aiheuttaa epäpuhtauksia lähinnä metallihiukkasten ja 

muovipartikkelien muodossa ja öljyssä itsessään syntyy epäpuhtauksia sen vanhetessa, 

esimerkiksi hapettumalla. (Haatainen 2008, s. 17.) 

 

Voiteluaineen nesteen muodonmuutos –ja virtausominaisuudet säätelevät liikkuvien 

pintojen väliin muodostuvan suojaavan voiteluainekalvon syntymistä. Eräs 

voiteluaineen tärkeimmistä ominaisuuksista on sisäisen kitkan suuruutta kuvaava 

viskositeetti. Jäykillä voiteluaineilla viskositeetti on suuri ja niiden kyky estää 

metallinen kosketus liikkuvien pintojen välillä on hyvä. Toisaalta niiden kyky voidella 

nopeasti pyöriviä kohteita on huono. Lämpötilan nousu vaikuttaa viskositeetin arvoon 

laskemalla sitä. Viskositeetin lämpötilariippuvuutta kuvataankin viskositeetti-indeksillä, 

mitä suurempi viskositeetti-indeksi, sitä pienempi lämpötilan vaikutus viskositeetin 

laskemiseen. (Haatainen 2008, s. 17-18.) 

 



13 

2.3.5. Melu 

 

Melun syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muunmuassa hammaskosketuksessa 

syntyvät voimat, kuorman siirtyminen hampaalta hampaalle ja runsas öljyn syöttö 

hammaspyörälle, jolla on leveät ja suorat hampaat. Hammaskosketuksissa syntyvien 

voimien aiheuttamiin ääniin voidaan vaikuttaa esimerkiksi hammaspyörän hampaiden 

evolventilla. Kuorman siirtymisestä aiheutuvia ääniä syntyy yleensä vain todella 

suurilla vaihteilla. Öljystä aiheutuva meteli voidaan yleensä välttää oikein 

suunnitelluilla vinohampaisilla hammaspyörillä. (Smith 1983, s. 75-78.) 

 

Mekaanisen systeemin kokonais melutaso koostuu sen komponenttien aiheuttamista 

melutasoista. Esimerkkinä jos systeemin osien melu mitattaisiin erikseen, se voisi olla 

seuraavaa: 

 

- Moottori (Prime mover) 88 dBA 

- Vaihteisto 82 dBA 

- Generaattori 95 dBA (Lynwander 1983, s. 354.) 

 

Jotta kokonaismelutaso saataisiin analyyttisesti määritettyä, käytetään seuraavaa kaavaa: 

 

 ∑
=

=

N

i

a
p

iL
1

1,0
10 10log10     (1) 

 

jossa 

 

 N = komponenttien määrä 

 ai = komponentin melutaso 

 

esimerkissä, 

 

 Lp = 10log10 (108,8 + 108,2 + 109,5) 

      = 96 dBA (Lynwander 1983, s. 354.) 
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Esimerkissä käytetty dBA äänentasoasteikko perustuu kolmeen painotettuun 

äänentasoarvoon, A, B ja C, jotka on skaalattu ihmiskorvalle sopiviksi. A skaala vastaa 

ihmiskorvan vastausta ääniin, jotka ovat alle 55 dB. B skaala on välillä 55-85 dB ja C 

skaala yli 85 dB. (Lynwander 1983, s. 350.) 

 

2.3.6. Värähtely 

 

Yleisesti värähtelyllä on koneisiin haitallinen vaikutus. Värähtelyn aiheuttamia 

ongelmia koneissa ja sen osissa ovat väsymismurtumat, liitosten löystyminen, 

energiahäviöt, käyttöiän aleneminen ja käynnin epävarmuus. Näiden lisäksi 

muunmuassa melua ja ergonomista haittaa aiheutuu värähtelystä. Värähtelyä 

mittaamalla voidaan esimerkiksi arvioida eri koneenosien kuntoa. (Haatainen 2008, s. 

24.) 

 

2.3.7. Lämpö 

 

Lämpölaajeneminen voidaan jättää huomiotta kun on kyseessä pieni hammaspyörä. 

Kuitenkin hammaspyörä, jonka halkaisija on 400 millimetriä, laajenee kolme 

mikrometriä lämpötilan noustessa yhden asteen, tyypillisellä 10-5 1/ºC 

lämpötilakertoimella. Tämä laajeneminen on jo merkittävää, sillä esimerkiksi viiden 

asteen lämpötilanousu aiheuttaa täten 15 mikrometrin laajenemisen, joka vastaa 210 N:n 

hammaskuormaa millimetrin matkalla. (Smith 1983, s. 74.) 

 

Teräksen lämmönjohtavuus aiheuttaa häviöitä siirretyssä tehossa. Nämä tehohäviöt 

johtuvat lähinnä laakeroinnin ja hammaskosketuksen vellovan öljyn aiheuttamista 

lämmöistä. Pahimmassa tapauksessa teräksen laajeneminen voi tuhota hammaspyörän 

hammasvälyksen ja aiheuttaa kahden kyljen kontaktin tuhoisin seurauksin. (Smith 1983, 

s. 74.) 
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3. TESTAUS 

 

3.1. Yleisesti 

 

Siitä, minkälaiselle testaukselle vaihde altistetaan ennen toimittamista, sovitaan yleensä 

ostovaiheen aikana vaihteen valmistajan ja käyttäjän välillä. Testausohjelma voi olla 

niinkin yksinkertaista, kuin vaihteen kääntämistä käsin, jotta vaihteen sisäisten 

komponenttien toiminta saadaan varmistettua. Testaus voi myös olla täysimittainen 

operaatio vaihteen toimivuuden varmistamiseksi, sille tarkoitetulla kuormalla, maksimi 

pyörimisnopeudella. (Lynwander 1983, s. 335.) 

 

Testauksen vaativuutta harkittaessa on otettava useita eri tekijöitä huomioon: 

 

- Testauksen hinta 

- Vaihteen suunnittelun varmuus 

- Vaihteen hajoamisen seuraukset (Lynwander 1983, s. 335.) 

 

Jos vaihde toimii ympäristössä, jossa tehoton työaika ei aiheuta suuria kustannuksia, ei 

ole syytä toteuttaa erittäin laajamittaista testausta sillä testauksen kustannukset voivat 

tulla hyvinkin kalliiksi. Toisaalta vaihteen ollessa keskeinen osa monimutkaista 

järjestelmää, testauksen kustannukset voivat olla hyvinkin pienet verrattuna tappioihin, 

jotka vaihteen hajoaminen aiheuttaa. Myös erilaiset turvallisuusmääräykset asettavat 

omia ehtojaan testauksen suorittamiselle. Uudet vaihteet tai vanhojen vaihteiden 

muunnokset tulisi testata ainakin aluksi perusteellisesti, jotta varmistutaan siitä, että 

suunnittelu, valmistus ja asennus on tehty oikein. (Lynwander 1983, s. 335.) 

 

Testauksella saadaan helposti tunnistettua vaihteen ongelma-alueita ennen sen 

toimittamista käyttökohteeseen. Suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa 

tapahtuneet virheet voidaan tunnistaa ja korjata ennen kuin vaihde hajoaa käytössä, 

jolloin korjaaminen tulee paljon kalliimmaksi. Jotta saataisiin kerättyä mahdollisimman 

paljon tietoa, testaus suunnitelma ja mittausväline-kokonaisuus tulee suunnitella 

tarkkaan. Lisäksi rajat vaihteen hyväksymiselle tulisi asettaa. Tietoa tulisi kerätä laajalta 
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alueelta vaihteen nopeuksia, kuormia sekä odotettuja käyttöolosuhteita. Mahdollisten 

ongelmien tunnistamisen helpottamiseksi testaus ohjelmaan kannattaa sisällyttää 

vaihteen pyörittäminen hieman suuremmalla nopeudella, sekä kuormalla, kuin mikä 

sille on tarkoitettu. (Lynwander 1983, s. 336.) 

 

Yleisiä ongelmia, joita testauksessa paljastuu, ovat: 

 

- Vaihteen ylimääräinen lämmöntuotto. Tämä johtuu yleensä vellovasta 

öljystä ja on korjattavissa huuhtelun parantamisella, öljyvirtauksen 

vähentämisellä ja öljytyypin vaihtamisella. 

- hammaspyörien toimimattomuus. Tämä voi johtua hammaspyörien 

hampaiden virheistä, keskiöreikien kohdistusvirheistä tai 

poikkeamista. Tämän tyyppistä ongelmaa voidaan yrittää korjata 

hampaita muokkaamalla,tai mahdollisesti laakeripesän (bearing bore) 

uudelleensijoituksella. 

- Hammaspyörien ja laakereiden ylilämpeneminen. Johtuu yleensä 

riittämättömästä voitelusta tai liiallisesta öljyn määrästä, öljy voi alkaa 

vaahdota ja tällöin tapahtuu lämpenemistä. Voidaan korjata 

kasvattamalla öljyvirtausta, vähentämällä öljyn määrää, öljysuihkun 

uudelleensuuntauksella tai öljytyypin vaihdolla. 

- Ylimääräiset äänet tai värähtely. Johtuu epätasapainosta, 

hammasvirheistä, asennusvirheistä tai vaihteen käyttämisestä 

kriittisillä taajuuksilla. 

- Öljyvuodot. Johtuu staattisten tai dynaamisten tiivisteiden väärästä 

asennuksesta tai vaihteen kotelon paineistuksesta. (Lynwander 1983, s. 

336.) 

 

3.2. Nostovaihteiden testaus 

 

Nostovaihteiden testaus voidaan suorittaa niin sanottuna pyöritystestauksena (spin 

testing) tai kuormitustestauksena (load testing). Molemmat testaustyypit ovat 
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suositeltavia, valinta riippuu lähinnä käyttökohteesta tai sen vaativuudesta. (Lynwander 

1983, s. 336-337.) 

 

3.2.1. Pyöritystestaus 

 

Monissa tapauksissa testaaminen maksiminopeudella ja vähäisellä kuormalla katsotaan 

riittäväksi vaihteen hyväksymiseksi. Tyypillisessä testausohjelmassa vaihdetta voidaan 

pyörittää maksiminopeudella niin kauan, että laakereiden ja voiteluöljyn lämpötila on 

vakiintunut. Tämän jälkeen pyörimisnopeutta yleensä nostetaan hetkeksi hieman 

maksiminopeuden yli. (Lynwander 1983, s. 336.) 

 

Testauksen aikana tulisi tehdä ainakin seuraavia mittauksia: 

 

- Öljyn läpiviennin lämpötila (oil inlet temperature) 

- Öljyn, joka on voidellut laakerit ja hammaspyörät ja kerätty talteen 

uudelleenvoitelua varten, lämpötila (scavenge oil temperature) 

- öljysyötön paine (oil feed pressure) 

- öljyvirtaus (oil flow) 

- akselin nopeus (shaft speed) 

- värähtely (vibration) 

- akselien liike (shaft excursion) 

- ääni (noise) 

- Laakereiden lämpötila (bearing temperatures) (Lynwander 1983, s. 

336-337.) 

 

Mekaanisen käyttötestin jälkeen vaihde tulisi avata näkötarkastelua varten. 

Hammastukset tulisi tarkastaa mahdollisten hammasrikkojen ja oikean 

hammaskontaktin varmistamiseksi. Lisäksi kaikki laakerit ja laakerien sekä akseleiden 

väliset kosketuspinnat (journals) tulisi tarkastaa rikkojen ja ylilämpenemisen varalta. 

(Lynwander 1983, s. 337.) 
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Testaus suoritetaan joskus pyörittämällä vaihdetta toisioakselista. Tämän kaltaista 

testausta käytetään yleensä, jos ei ole saatavilla nopeasti pyörittävää tehonlähdettä 

(high-speed prime mover). Tässä tapauksessa hammaspyörät ovat kosketuksessa 

normaalisti kuormittamattomilta pinnoiltaan, sillä vaihdetta ajetaan väärinpäin. Testi voi 

silti olla hyödyllinen voitelujärjestelmän toiminnan sekä akselien kohdistuksen 

(alignment of the gear shafts) tarkastamiseen. Lisäksi mahdolliset valmistus –ja 

asennusvirheet tulevat esille. (Lynwander 1983, s. 337.) 

 

3.2.2. Kuormitustestaus 

 

3.2.2.1. Tehoa absorboivat testit 

 

Suhteellisen pienen tehon vaihteita kuormitetaan useimmiten tehoa absorboivilla 

laitteilla (power absorption devices), jotka kuormittavat toisioakselia. Tehoa 

absorboivat laitteet muuttavat yleisesti tehon lämmöksi ja niihin kuuluu muunmuassa 

vesijarruja, dynamometrejä, kuormaa tuottavia generaattoreja (generators with load 

banks) ja hydraulimoottoreita käyttämässä pumppuja. Ensisijaiset teholähteet (prime 

movers) ovat joko poltto -, sähkö –tai hydraulimoottoreita. Tehoa absorboivia 

testijärjestelyjä on esitetty kuvassa 4. (Lynwander 1983, s. 337-338.) 
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Kuva 4. Tehoa absorboivia testijärjestelyjä. Termejä kuvassa: Sähkömoottori (electric 

motor), testiyksikkö (test unit), generaattori (generator), sähköisen kuorman tuottava 

laite (load bank), hydraulimoottori (hydraulic motor), hydraulipumppu (hydraulic 

pump), mittalaippa (orifice) ja radiaattori (radiator). (Lynwander 1983, s. 338.) 

 

3.2.2.2. Tehoa kehittävät testit 

 

Suuritehoisten vaihteiden testaukseen voi olla vaikea löytää sopivaa tehonlähdettä tai 

tehoa absorboivaa laitetta. Lisäksi testin vaatiman tehon synnyttämisestä syntyy jo 

itsessään suuria kuluja. Tästä syystä näiden vaihteiden testaukseen käytetään yleensä 

tehoa kehittäviä tekniikoita (regenerative power techniques), joilla vaihdetta saadaan 

testattua täydellä nopeudella ja teholla. Muita käsitteitä tämän tyyppiselle testaukselle 

ovat kierrätettävä teho (recirculatory power), neljän kulman kelkka (four-square rig) ja 

vastakkaintestaus (back-to-back testing). (Lynwander 1983, s. 338-339.) 
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Kuva 5. Momentti tuodaan liitospuolikkaiden suhteellisella väännöllä. Kuvassa termejä: 

Testiyksikkö (test unit), alistettu yksikkö (slave unit), momentti (torque), rotaatio 

(rotation) ja tangentiaalivoima (tangential force). Momentin, rotaation ja 

tangentiaalivoiman suunnat esitetty nuolilla. (Lynwander 1983, s. 339.) 

 

Kuva 5 esittää yksinkertaisimman tyypin tehoa kehittävistä testilaitteistoista. Tässä 

käytetään kahta identtistä vaihdetta. Ensiöakselit liitetään yhteen, kuten liitetään myös 

toisioakselit. Vääntömomentti tuodaan joko ensiö –tai toisioakseliin vääntämällä yhtä 

liitospuolikkaan laippaa (coupling half flange) suhteessa toiseen, jonka jälkeen 

vääntömomentti lukitaan puristamalla liitospuolikkaat yhteen. Tehonlähde, jonka 

tarvitsee tuottaa vain tarpeeksi tehoa voittamaan kitkahäviöt systeemissä, pyörittää tätä 

kokoonpanoa halutulla nopeudella. (Lynwander 1983, s. 339-340.) 
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Kuva 6. Vastakkaintestaus. Testiyksikkö (test unit), alistettu yksikkö (slave unit), 

tehonlähde (prime mover) ja kuorman tuottava laite (loading device). (Lynwander 1983, 

s. 339.) 

 

Kuva 6 osoittaa, että jos liitettynä on kaksi 10 000 hevosvoiman vaihdetta, joiden 

hyötysuhde on 98 prosenttia, häviöt vaihteissa ovat 400 hevosvoimaa. Siten tehonlähde 

tässä tapauksessa voidaan mitoittaa teholtaan noin 400 hevosvoimaan, mielummin 

tietysti hieman yli, jotta mahdolliset muut häviöt tulevat katetuiksi. (Lynwander 1983, s. 

340.) 

 

Kuvassa 5 esitetyllä järjestelyllä voidaan luoda mikä tahansa haluttu kuorma 

hammastuksille. Toinen vaihde määritetään testi-setiksi (test set) ja toinen vaihde 

alistetuksi-setiksi (slave set). Testivaihteeseen vääntömomentti ja rotaatio kohdistetaan 

samalla tavalla kuin oikeassa käyttötilanteessa. Alistetun vaihteen hammaspyörät, jotka 

on kuormitettu oikeilta hammaspinnoilta, pyörivät vastakkaiseen suuntaan. (Lynwander 

1983, s. 340.) 

 

Tällaista testilaitteistoa suunnitellessa tulee kiinnittää huomiota alistetun vaihteen 

laakerointiin ja voitelujärjestelmän olosuhteisiin. Tämä johtuu siitä, että 

vastakkaissuuntainen pyöriminen voi vaatia kokoamisessa joitakin muutoksia. 

Esimerkiksi öljysyötön uran sijoitusta tukilaakerin läheisyydessä (oil feed groove in a 

journal bearing) voidaan joutua muuttamaan. (Lynwander 1983, s. 340.) 
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Tämän tyyppinen testausjärjestely antaa luotettavia tuloksia vaihteen poikkeamista (gear 

unit deflections) kuormituksen alla ja sitä voidaan käyttää hampaiden muutoksien 

tekemiseen, jotta kuorman jakautumista saadaan parannettua. Se on myös 

käytännöllinen hyötysuhteen määrittämiseen ja voitelujärjestelmän ongelmien 

kartoittamiseen. Pitkäaikaista kestävyystestausta voidaan suorittaa pienillä 

kustannuksilla. (Lynwander 1983, s. 340-341.) 

 

Tällä testijärjestelyllä on kuitenkin joitakin haittapuolia: 

 

- Kuorma tuodaan järjestelmään nollavauhdissa, jolloin 

hammaskosketuksiin ja laakereiden kosketuspintoihin ei ole kerinnyt 

muodostua suojaavaa öljykalvoa. Tämä voi aiheuttaa pintajännityksiä 

yhdistetyissä komponenteissa. Lisäksi on mahdotonta luoda todellisia 

olosuhteita vastaavaa tapausta, jossa kuorma kasvaa nopeuden myötä. 

Tehonlähteelle asetettavat vaatimukset vääntömomentin suhteen ovat 

korkeat, sillä täyttä kuormaa sovelletaan jo nollavauhdissa. 

- Kun hammaspyörät ja laakerit kuluvat, lukittu kuorma vähitellen 

heikkenee. 

- Kuorma voi vaihdella käyttölämpötilasta riippuen, kun komponentit 

vääristyvät. Tämä ongelma voidaan ratkaista asettamalla 

vääntömomentti uudestaan, kun testikelkan lämpötila tasaantuu. 

(Lynwander 1983, s. 341.) 

 

Olisi siis hyvä, jos kuormaa voitaisiin tuoda ja kontrolloida testauksen aikana. Tämä 

onnistuu monin tavoin, joista yksi on esitetty kuvassa 7. Tässä käytetään hyväksi tietoa 

siitä, että vinohampaisen hammaspyörän aksiaalinen liike aiheuttaa akseleiden 

rotaatiota. Kun hammaspyörä liikkuu, kaikki hukkaliike (backlash) otetaan ulos 

systeemistä ja vääntömomentti luodaan. Vääntömomentti on verrannollinen 

öljynpaineeseen, jota sovelletaan kuormamäntään (load piston), ja sitä voidaan siten 

kontrolloida kaikilla nopeuksilla. (Lynwander 1983, s. 342.) 
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Kuva 7. Vinohampainen kuorman tuottava testausjärjestely. Öljynpaine (oil pressure), 

alistettu vinohampainen hammaspyörä (slave helical gear), testihammaspyörä (test 

gear), tehonlähde (prime mover), alistettu vinohampainen vetopyörä (slave helical 

pinion), testivetopyörä (test pinion) ja aksiaalinen kuorma (axial load). (Lynwander 

1983, s. 341.) 

 

Toinen tapa kuormittaa testikelkka testauksen aikana on pyörivä vääntömomentti 

käyttölaite (rotary torque actuator), joka esitetään kuvassa 8. Paineöljyä syötetään 

käyttölaitteeseen ja siivekkeiden suhteellinen rotaatio (relative rotation of the vanes) 

tuottaa vääntömomentin, joka on verrannollinen öljynpaineeseen. (Lynwander 1983, s. 

342.) 
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Kuva 8. Hydraulitoiminen pyörivä vääntömomentti käyttölaite testausjärjestely. 

Testivaihde (test set), alistettu vaihde (slave set), paineöljy (pressure oil) ja tehonlähde 

(prime mover). (Lynwander 1983, s. 342.) 

 

Toisen tyyppinen kierrätettävän voiman testausjärjestely esitetään kuvassa 9. Tähän 

testiin tarvitaan vain yksi vaihde. Sähkömoottori, vaihteen välityksellä, pyörittää 

generaattoria, joka puolestaan kehittää virtaa pyörittääkseen sähkömoottoria. Lisätehoa 

tarvitaan paikkaamaan energian siirron häviöt systeemissä. Samaa tekniikkaa voidaan 

käyttää hydraulisen moottorin ja pumpun avulla. (Lynwander 1983, s. 343.) 
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Kuva 9. Kierrätettävän voiman testausjärjestely. Kuvassa: Ohjauspaneeli (control 

panel), sähkömoottori (electric motor), testiyksikkö (test unit), generaattori (generator), 

Kierrätettävä sähkö (regenerative electricity) ja kehitetty sähkö (make-up electricity). 

(Lynwander 1983, s. 345.) 

 

3.3. Mittauslaitteisto 

 

Ennen testauksen aloittamista tulee tehdä mittauslaitteistosuunnitelma (instrumentation 

plan), johon kuuluu mittauslaitteen tyyppi, sijoitus ja tarkkuus. Tärkeimpiä 

mittauskohteita ovat: 

 

- Momentti 

- Nopeus 

- Teho 

- Öljyn lämpötila, paine ja virtaus 

- värähtely 

- melu (Lynwander 1983, s. 346.) 
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3.3.1. Momentin mittaus 

 

Momenttia voidaan mitata esimerkiksi seuraamalla akselin kiertymää jännitysmittarilla 

(strain gage). Momenttia voidaan mitata myös dynamometrillä, momenttilevyllä tai 

venymäliuskoilla. 

 

3.3.1.1 Momenttilevy 

 

Momenttilevy on tyypillisesti sähkömoottorin alle sijoitettava anturein varustettu 

joustava levy. Kuorman kasvaessa käyttömoottori pyrkii vääntämään itseään ja 

tukivoima voidaan mitata. Matala levy on helppo sijoittaa erilaisiin kohteisiin, 

momenttilevy ja sen sijoitus on esitetty kuvassa 10. (Straintech Finland Oy 2008) 

 

 

Kuva 10. Momenttilevy ja sen sijoitus. (Straintech Finland Oy 2010)  

 

3.3.1.2. Venymäliuska 

 

 Venymäliuskan toiminta perustuu Hooken lakiin: 
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εσ E= ,    (2) 

 

jossa σ on kappaleessa vallitseva jännitys, ε on suhteellinen venymä ja E on materiaalin 

kimmomoduuli. Venynäliuska kiinnitetään kappaleen avoimeen pintaan. Kuvassa 11 on 

esitetty yksihilaisen venymäliuskan rakenne. (Kirjallisuusselvitys koneenosien 

käynninvalvonnan ja vikadiagnostiikan menetelmistä, s. 11.) 

 

 

Kuva 11. Yksihilainen venymäliuska. (Kirjallisuusselvitys koneenosien 

käynninvalvonnan ja vikadiagnostiikan menetelmistä, s. 12.) 

 

Venymäliuskan etuja ovat: 

 

- Poikittaisherkkuus käytännössä nolla 

- Sopii mainiosti matalille taajuuksille 

- Erittäin tarkka menetelmä 

- Helppo asentaa ja käsitellä, halpa ja kooltaan pieni (Outinen & Vulli 

1981, s. 277.) 

 

 Pyörivän akselin tapauksessa venymäliuskalla on mahdollista mitata vääntömomenttia. 

Venymäliuskan käyttö perustuu siihen, että metallilangan resistanssin suhteellinen 

muutos on suoraan verrannollinen langan suhteelliseen venymään eli: 

 

εk
R

R
=

∆
,    (3) 

Jossa R on resistanssi ja k on niin sanottu liuskavakio. (Outinen & Vulli 1981, s. 277.) 



28 

 

 Koska venymäliuskoissa tapahtuva vastuksen muutos on erittäin pieni, on sitä 

vahvistettava. Vahvistukseen käytetään yleisimmin Wheatstonen siltavahvistinta, eli 

niin sanottua Wheatstonen siltaa, esitetty kuvassa 12. (Outinen & Vulli 1981, s. 279.) 

 

 

Kuva 12. Wheatstonen silta. (Kirjallisuusselvitys koneenosien käynninvalvonnan ja 

vikadiagnostiikan menetelmistä, s. 13.) 

 

Wheatstonen sillassa on neljä vastusta, joiden tilalle voidaan laittaa venymäliuska, joka 

toimii tällöin yhtenä sillan vastuksista. Sillan tasapaino häiriintyy, kun venymäliuskan 

vastuksen arvo venymän johdosta muuttuu. Sillan tasapainovirheen suuruus mittaamalla 

saadaan laskettua suhteellinen venymä ε. Vääntömomentin mittauksessa käytetään aina 

kokosiltakytkentää eli neljää aktiivista liuskaa. Venymäliuskat on asennettava 

mahdollisimman tarkasti akselin suuntaisesti ja symmetrisesti. (Kirjallisuusselvitys 

koneenosien käynninvalvonnan ja vikadiagnostiikan menetelmistä, s. 13.) 

 

Pääjännitys, jonka vääntömomentti aiheuttaa on: 

 

)(
1

2121 νεε
υ

σ +
−

=
E

,   (4) 

 

Jossa υ on poissonin kerroin. Sijainnista ja kytkennöistä johtuen venymien itseisarvot 

ovat yhtä suuria, mutta eri merkkisiä: 
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4321 εεεε ===   

12 εε −= , 34 εε −=  

 
⇒⇒⇒⇒ 

 

εν
υ

σ )1(
1 21 +

−
=

E
   (5) 

 

Kokosiltakytkennän venymien summaksi εi saadaan: 

 

εεεεεε 4)()( 4321 =−−+−−=i , (6) 

 

ja vastaavasti pääjännityksen lausekkeeksi 

 

i

E
εν

υ
σ )1(

14

1
21 −

−
±=   (7) 

 

Maksimi leikkausjännitys kokosiltakytkennässä on: 

 

Giετ
2

1
max = ,   (8) 

 

Jossa G on liukumoduuli ja τ on leikkausjännitys. Leikkausjännitystä vastaava 

vääntömomentti on: 

 

vivv GWWM ετ
2

1
max == ,  (9) 

 

Jossa Wv on vääntövastus ja vM on vääntömomentti. (Kirjallisuusselvitys koneenosien 

käynninvalvonnan ja vikadiagnostiikan menetelmistä, s. 14-16.) 

 



30 

3.3.2. Kierrosnopeuden mittaus 

 

Kierrosnopeuden määrittämiseen voidaan käyttää monia tapoja. Yksi tapa mitata 

nopeutta on sähkömagneettisella anturilla (electromagnetic transducer), joka aktivoituu, 

kun hammaspyörän hammas ohittaa sen. Kierrosnopeus näytetään digitaalisesti 

elektronisella näytöllä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi tasavirta- tai 

vaihtovirtatakometrit. (Lynwander 1983, s. 346, Kortela & Virkkunen 1975, s. 102.) 

 

3.3.3. Melun mittaus 

 

Melun mittaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi äänentasomittareita. Melun 

mittaamiseen käytettävät äänentasomittarit tai esimerkiksi mikrofonit tulisi sijoittaa 

tietyllä tavalla. Tätä sijoittelua esitetään kuvassa 13. (Lynwander 1983, s. 350.) 

 

 

Kuva 13. Mikrofonien sijoittelu melun havaitsemiseksi. L, vaihteen pituus; H, vaihteen 

korkeus; W, vaihteen leveys; D, mikrofonin kohtisuora etäisyys vaihteeseen; h, 

mikrofonin kohtisuora etäisyys lattiaan nähden (H/2); d, mikrofonin etäisyys vaihteen 

kulmasta (W/2). (Lynwander 1983, s. 353.) 
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3.3.4. Värähtelyn mittaus 

 

Värähtelyä voidaan mitata joko yksinkertaisilla tai monimutkaisilla menetelmillä. 

Yleisesti ottaen yksinkertaisia menetelmiä käytetään kohteissa, joissa ei ole montaa 

erillistä akselia pyörimässä eri nopeuksilla. Vastaavasti monimutkaiset menetelmät 

soveltuvat kohteisiin, joissa on useita eri nopeuksilla pyöriviä akseleita. molemmilla 

menetelmillä valvotaan sekä koneen yleistärinää että laakereiden kuntoa, 

monimutkaisilla menetelmillä tosin saadaan yksityikohtaisempaa tietoa. (Haatainen 

2008, s. 24.) 

 

Värähtelymittauksen suorittamiseen käytetään kiinteitä automaattisia järjestelmiä, 

puolikiinteitä järjestelmiä sekä kannettavia mittalaitteita, kohteen tarpeista riippuen. 

Automaattiset kiinteät järjestelmät koostuvat mittausyksiköstä, antureista ja kaapeleista, 

jotka on asennettu koneeseen. Puolikiinteä järjestelmä koostuu liitäntäyksiköstä, johon 

varsinainen mittalaite kiinnitetään, antureista ja anturikaapeleista. (Haatainen 2008, s. 

24.) 

 

Värähtelymittauksessa käytettävien antureiden, siirtymä-, nopeus- tai kiihtyvyysanturi, 

sijoituspaikka tulisi valita niin, että se on mahdollisimman lähellä värähtelyn lähdettä. 

Pyörivissä koneissa värähtely siirtyy yleisesti laakeroinnin kautta runkoon, joten 

luonnollinen anturin sijoituspaikka olisi laakerointikohdissa. Lisäksi anturin ja 

värähtelylähteen välillä tulisi olla mahdollisimman vähän rajapintoja. Myös anturin 

kiinnityksellä on merkitys, mitä tiukemmin anturi on kiinni, sitä korkeampia taajuuksia 

voidaan mitata. (Kunnonvalvonnan värähtelymittaukset 2007, s. 54-57) 

 

3.3.5. Öljynpaineen ja lämpötilan mittaus 

 

Öljynpaineen ja lämpötilan mittaus on suhteellisen helppo järjestää. Öljynpainetta tulisi 

seurata minkä tahansa öljynsäätely laitteen läheisyydessä. Alhainen öljynpaine voi 

viitata sisäiseen öljynvuotoon, joka johtuu esimerkiksi staattisen tiivisteen hajoamisesta 

tai pumpun ongelmien aiheuttamasta alhaisesta öljyvirtauksesta. Korkea öljynpaine taas 

voi viitata esimerkiksi tukkeutuneeseen ruiskuun. Öljyn lämpötilaa tulisi mitata 
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vähintäänkin öljyn sisäänmenon ja ulostulon kohdilta. Ulkoiset öljyvuodot ovat helposti 

silmin havaittavissa. (Lynwander 1983, s. 381-382.) 
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4. TESTAUSJÄRJESTELY 

 

4.1. Vaatimukset testausjärjestelylle 

 

Vaihtoehtoja testausjärjestelyksi on useita ja niitä varmasti löytyisi vieläkin enemmän, 

kuin ne jotka edellä on esitetty. Näitä testausjärjestelmiä lähdettiin arvioimaan 

testaukselle asetettujen vaatimusten perusteella. 

 

 Konecranes Oy:n tarpeisiin valittavalla järjestelyllä on monia vaatimuksia. Ensinnäkin 

testattavien vaihteiden koko vaihtelee merkittävästi melko pienistä nostovaihteista 

todella isokokoisiin ja raskaisiin nostovaihteisiin. Kehitettävällä testausjärjestelyllä 

pienimmän testattavan vaihteen akseliväli tulisi olemaan 700 millimetriä ja suurimman 

testattavan vaihteen akseliväli 2040 millimetriä. Testattaville vaihteille tuotettava 

kuorma vaihtelee myös merkittävästi ja isoimmilla vaihteilla sen tulisi olla melko suuri.  

 

Testauspaikalle asetetut vaatimukset tulisi myös täyttää, lähinnä sen viemän tilan 

suhteen. Vaihteiden täyttäminen öljyllä ja tyhjentäminen öljystä tulisi tapahtua melko 

vaivattomasti ja nopeasti, kuten myös testattavan vaihteen testaukseen asettaminen. 

Testauksen tulisi olla suoritettavissa nopeasti, jotta pahoilta ruuhkilta vältyttäisiin. 

Vaatimusten pohjalta luotiin vaatimuslista, joka esitetään taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Vaatimuslista. 

VAATIMUSLISTA: NOSTOVAIHTEEN TESTAUSJÄRJESTELY 
 

 
V/T 
 

Vaatimukset 

 
V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

T 

 

V 

 
Kierrosnopeus ≤ 3600 rpm 

 

Tuotettava tarvittava kuorma/vastus vaihteelle 

 

Testaus tapahduttava kohtuullisessa ajassa 

 

Erilaisen mittauksien mahdollistaminen 

 

Vaihteen täyttäminen öljyllä/tyhjentäminen öljystä helppoa 

 

Testausjärjestelyyn tarvittava tila kohtuullisen pieni 

 

Erikokoisten vaihteiden testaus mahdollista 

 

 

4.2. Testausjärjestelyn valinta 

 

Vaatimuslistan perusteella erilaisia testausjärjestelyjä alettiin puntaroimaan, käyttäen 

apuna pisteytysjärjestelmää. Näin saatiin määritettyä paras mahdollinen testausjärjestely 

esitettyihin tarpeisiin. Pisteytys on esitetty Liitteessä 1. Arvioinnin tuloksena oli, että 

tarpeisiin sopivin ja luultavasti myös helpoin toteuttaa on vastakkaintestaus (back-to-

back). 

 

On vaikea sanoa, millä järjestelyllä mittausten järjestäminen on helpointa, tai mikä 

mittauksissa aiheuttaa vaikeuksia. Värähtelyyn varmasti vaikuttaa omalta osaltaan 

kuorma sekä tehonlähde. Hydraulisesti tai pneumaattisesti tuotettu kuorma sekä 
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esimerkiksi hydraulimoottori varmasti aiheuttaa järjestelyyn erilaista värähtelyä, kuin 

esimerkiksi sähkömoottori. Momentin ja kierrosnopeuden mittaamisen järjestäminen 

tulisi onnistua melko vaivattomasti, testausjärjestelystä riippumatta. Sama pätee 

öljynpaineen mittaamiselle. Jos lämpötilan mittaamiseen otetaan lämpökamera, 

testausjärjestelyllä ei ole vaikutusta tulokseen. Melun mittaaminen korvakuulolla on 

myöskin riippumatonta testausjärjestelyn valinnasta. 

 

4.3. Jatkokehittely 

 

Pisteytyksessä vastakkaintestauksen osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi. Tässä 

testausjärjestelyssä siis testataan kahta identtistä vaihdetta, jotka liitetään yhteen 

kytkimellä. Lisäksi molempiin vaihteisiin liitetään sähkömoottori, jolloin testauksen 

aikana toinen vaihde toimii ajettavana yksikkönä ja toinen jarruttavana yksikkönä. 

Tällainen järjestely esitetään kuvassa 14 ja kuvassa 15. 

 

 

Kuva 14. Vastakkaintestaus kahdella vaihteella, jotka on yhdistetty kytkimellä. 
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Kuva 15. Vastakkaintestaus. 

 

Kun järjestelmä testaukselle on valittu, tulee varmasti miettiä järjestelmän fyysisiä 

rakenteita ja ominaisuuksia. Koeajopenkin, johon vaihteet kiinnitetään, tulee olla melko 

tukeva. Jos tukirakenteet ovat liian heppoiset, voi koeajopenkki hajota kesken 

testauksen, mikä taas aiheuttaa testaukseen seisokin korjausten ajaksi. Vaihdetehtaalla 

on jo aiemminkin kokeiltu vastakkaintestauksella testata vaihteen kestoikää. Tämä 

testaus antoi hyödyllistä tietoa vaihteen eri osien toimivuudesta, koeajopenkkiä tosin 

jouduttiin vahvistamaan kesken testauksen, jottei se olisi hajonnut. 

 

Pyörimisnopeudelle asetetut vaatimukset saadaan täytettyä valitsemalla sähkömoottorit 

ja taajuusmuuttajat niin, että saavutetaan tarpeeksi suuri pyörimisnopeus. Lisäksi 

moottoreiden mitoituksessa on otettava huomioon se, että ne ovat tarpeeksi suuria, 

ennen kaikkea lämpenemisen takia ja että moottoreissa on riittävän tehokas jäähdytys. 

Moottorivalinnalla varmistetaan se, että erikokoisten vaihteiden testaus onnistuu, 

moottoreiden kiinnitystä vaihteisiin pitää vain miettiä, akselien halkaisijoiden 

muuttuessa.  
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Sähkömoottoriksi voidaan valita esimerkiksi kaksinapainen oikosulkumoottori. 

Tällainen moottori pyörii 50 Hz:n verkossa 3000 kierrosta minuutissa. 

Taajuusmuuttajan avulla muuttamalla moottorille syötettävää taajuutta, päästään 

portaattomaan pyörimisnopeuden säätöön. Oikosulkumoottorin valinnassa hyviä puolia 

ovat se, että se käyttää vaihtovirtaa ja se on erittäin varmatoiminen. Huonona puolena 

on sen pieni käynnistysmomentti, hankala nopeudensäätö, sekä se, että kuormitus 

vaikuttaa pyörimisnopeuteen. 

 

Moottoreiden lisäksi vaihteiden yhdistämiseksi tarvitaan kytkimiä, joilla vaihteiden 

akseleiden yhdistäminen tapahtuu melko nopeasti. Näitä vaihdetehtaalla kyllä on jo 

omastakin takaa. Joitain lamellikytkimiä on esitetty kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Lamellikytkimiä. (Konaflex Oy) 

 

Erilaiset mittaukset saadaan mahdollistettua valitsemalla esimerkiksi erilaisia antureita, 

jotka saa nopeasti kiinnitettyä vaihteisiin. Vaihteiden lämpötilaa voidaan mitata 

lämpökameralla, jonka tulokset voidaan johtaa päätteelle, minkä voi yhdistää 

testauspaikkaan. Melua voidaan kuulostella korvalla, näin kuullaan todennäköisesti 

pahimmat äänet ja se, onko melutaso liian kova. Momenttia voidaan mitata monin eri 

tavoin, näitä ovat muun muassa momenttilevy, dynamometri, jännitysmittari tai 

venymäliuska. Nopeuden mittaamiseen soveltuu esimerkiksi sähkömagneettinen anturi. 

Värähtelyn mittaukseen voidaan käyttää esimerkiksi siirtymä-, nopeus- tai 
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kiihtyvyysantureita. Vaihteiden täyttämiseksi öljyllä tarvitaan pumppu, jonka avulla 

täyttäminen tapahtuu melko nopeasti.  

 

Vastakkaintestauksella testausnopeus todennäköisesti on hieman nopeampi kuin muilla 

menetelmillä, koska tällä menetelmällä voidaan testata kahta identtistä vaihdetta samalla 

kertaa. Eli aina kun testattavat vaihteet vaihdetaan, saadaan niitä testaukseen kaksi 

kappaletta. Vaikka vaihtoon kuluva aika saattaa olla hieman pidempi kuin sellaisessa 

menetelmässä, jossa testataan yhtä vaihdetta kerrallaan, säästetään itse testausvaiheessa 

varmasti aikaa. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että valmistuksessa on oltava kaksi 

samanlaista vaihdetta samaan aikaan, muuten testaus ei onnistu. 

 



39 

5. YHTEENVETO 

 

Työ keskittyi lähinnä vaihteiden testaukseen sopivien järjestelmien, mittauskohteiden ja 

mittauskohteisiin tarvittavien erilaisten mittavälineiden tutkimiseen kirjallisuudesta. 

Erilaisia testausjärjestelyjä löytyi suhteellisen monta, kuten myös tarvittavia 

mittavälineitä. Lopulta kun järjestelyt oli esitelty, valittiin lopullinen ratkaisu. Tätä 

valintaa perusteltiin lyhyesti. Lisäksi ehdotuksia mittavälineiden valintaan tehtiin, mutta 

niitä tulee miettiä enemmän mittauslaitteistosuunnitelmaa tehtäessä. 

 

Työssä esiteltiin aluksi nostovaihteita lyhyesti. Tämän jälkeen vuorossa olivat vaihteissa 

esiintyvät viat sekä tyypilliset paikat, joissa vikoja esiintyy. Seuraavaksi esiteltiin 

vaihteiden koeajojärjestelmien erilaisia tyyppejä. Lisäksi esiteltiin vaihteiden 

testaukseen liittyvissä mittauksissa käytettäviä instrumentteja. Lopulta vaatimusten 

perusteella luodun vaatimuslistan muodostamisen ja pisteytyksen avulla päädyttiin 

siihen ratkaisuun, että vastakkainajo on testaustyypeistä käytännöllisin. Ainakin 

Konecranes Oy:n tarpeisiin. 

 

Välillä tuntui, tietoa testausjärjestelyistä etsiessä, että kirjallisuutta oli hieman vähän tai 

ainakin vaikeasti saatavilla. Lisäksi lähes kaikki testausjärjestelyjä koskeva kirjallisuus 

oli lähes 30 vuotta vanhaa. Mittausvälineistöstä löytynyt tieto oli kuitenkin uudempaa ja 

paikoin hyvinkin mielenkiintoista, varsinkin laitteet, joihin en aiemmin ollut törmännyt.
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     LIITE 1. Testausjärjestelyjen arviointi 

Testausjärjestelyjen arviointilista, pisteytys 0 - 10 

aviointikriteeri Pyöritystestaus 

Testaus, jossa 

kuorma tuotetaan 

hydrauliikalla 

Testaus, jossa 

kuorma tuotetaan 

pneumatiikalla 

Vastakkainajo 

testaus, jossa 

kuorma tuotetaan 

sähköisenä 

Nro   Painoarvo Pisteytys 
Painotettu 

pisteytys 
Pisteytys 

Painotettu 

pisteytys 
Pisteytys 

Painotettu 

pisteytys 
Pisteytys 

Painotettu 

pisteytys 
Pisteytys 

Painotettu 

pisteytys 

1 
Kierrosnopeus ≤ 3600 
rpm 

0,2 6 1,2 7 1,4 6 1,2 8 1,6 7 1,4 

2 

Tuotettava tarvittava 
kuorma/vastus 
vaihteelle 

0,2 0 0 4 0,8 3 0,6 8 1,6 4 0,8 

3 
Testaus tapahduttava 
kohtuullisessa ajassa 

0,15 7 1,05 5 0,75 5 0,75 6 0,9 5 0,75 

4 
Erilaisen mittauksien 
mahdollistaminen 

0,1 5 0,5 6 0,6 6 0,6 7 0,7 7 0,7 

5 

Vaihteen täyttäminen 
öljyllä/tyhjentäminen 
öljystä 

0,15 7 1,05 7 1,05 7 1,05 7 1,05 7 1,05 

6 

Testausjärjestelyyn 
tarvittava tila 
kohtuullisen pieni 

0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35 7 0,35 7 0,35 

7 

Erikokoisten 
vaihteiden testaus 
mahdollista 

0,15 7 1,05 6 0,9 5 0,75 7 1,05 6 0,9 

8 Kokonaissumma 1 39 5,2 42 5,85 39 5,3 50 7,25 43 5,95 

 


