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Maailmanlaajuinen ilmastopolitiikka asettaa vaativia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiselle. Suurin haaste on tuottaa energiaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin 
käyttäen uusiutuvia ja ympäristöä säästäviä energiamuotoja. Tuulivoimasta on tullut 
nopeimmin kehittyvä sähköntuotantotapa, ja tuuliturbiinien koon kasvun myötä on myös 
generaattorien koko kasvanut merkittävästi 1990-luvulta lähtien. Generaattorin 
massiivisuus suoravetoisessa tuuliturbiinin voimansiirrossa vaatii tarkkoja 
kuormitustarkasteluja, jotta rakenne kestäisi tuuliturbiinin eliniän. Tuuliturbiinin 
kuormitukset ovat stokastisia ja toisinaan erittäin suuria, mikä vaikeuttaa kuormitusten 
määrittämistä. Tuulen kuormitusten lisäksi generaattori altistuu eri toimintojen kautta 
muillekin kuormituksille, ja tästä syystä on otettava huomioon jarrutuksen, dynaamisen 
tasapainon ja ohjauksen sekä verkkovikojen aiheuttamat rasitukset tuuliturbiinin 
voimansiirrolle. 
Edellisten lisäksi työssä on tarkasteltu erilaisia rakenneratkaisuja sekä pyritty 
kiinnittämään huomio niiden kuormankantokykyyn ja jäykkyyteen sekä generaattorin 
keventämismahdollisuuksiin verrattuna perinteisiin radiaalivuogeneraattoreihin. Työssä on 
pyritty selvittämään rakenteen kuormitukset siten, että pystyttäisiin optimoimaan 
mahdollisimman kevyt rakenne. Optimoinnin kohteena on pinnarakenteisen generaattorin 
rakenteen massa puolien, puolan kulmien sekä tukirenkaan ja niistä aiheutuvien erilaisten 
rakenneyhdistelmien suhteen tarkasteltuna. 
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Worldwide climate policy and the global climate agreement strongly demand to reduce 
carbon dioxide emissions. The greatest challenge is to produce low cost energy with 
renewable methods. Wind power is one of the fastest developing methods to produce 
electricity and with the growth of the wind turbine size the wind turbine generators have 
become heavier and the size of the generators has grown since the beginning of 1990's. 
The massive generators in wind turbine drivetrain require many kinds of structural 
analysis to enable the structure to last the lifetime of the wind turbine. Wind turbine loads 
are stochastic and sometimes very big due to wind, which makes the load determination 
very demanding. In addition to wind loads, additional loads due to various functions affect 
the generator as well. For this reason, it is advisable to take into account braking, dynamic 
balance, dynamic control and electrical network failure impact to the drivetrain loads of the 
generator. 
In this study different structural solutions have been examined and a great effort has been 
made to find out what is the feature of the structure that carries the load and also, the 
potential of the existing lightweight wind turbine generators compared to the structure of 
the conventional radial flux generator has been taken into consideration. Furthermore, the 
goal of this study has been to find out a way to determine wind turbine generator loads in 
a way that makes it possible to optimize the lightweight structure. The target of the 
optimization in the structure is the number of the spokes, the spoke angle and the support 
ring in a generator and the weight gain on the structure of different combinations caused 
by them. 
  



Alkusanat 
 

Tämä diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Teräsrakenteiden 

laboratoriossa osana Konetekniikan ja Energiatekniikan yhteistyöprojekteja, joilla pyritään 

uusiutuvien energiamuotojen avulla toteutettavaan energian säästöön. 

Kiitän työn tarkastajia, professori Timo Björkiä ja TkT Pasi Tanskasta, kannustavasta 

suhtautumisesta työtäni kohtaan sekä asiallisista korjausehdotuksista ja arvokkaista 

kommenteista. 

 

 Heini Käyhty 

 

  



Sisällysluettelo 
Lyhenteet ja merkinnät 

1. Johdanto 10 

2. Työn tavoitteet ja rajaukset 11 

3. Työn rakenne 12 

4. Erilaisia tuuligeneraattorin rakenneratkaisuja 13 

4.1 Rakenteita, joissa kuormitukset johdetaan rasitusta kantaviin rakenteisiin 15 

4.2 Air cored-rakenteita, joissa kuormitusta ottavat vastaan 

 rakennetta tukevat pinnat 17 

4.2.1 Durhamin yliopistossa kehitetty rakenne 17 

4.2.2 Rakenne, jossa roottorin ja staattorin välinen ilmarako säilyy mekaanisesti 21 

4.2.3 Rakenne, jossa tuuliturbiinin konstruktio poikkeaa tavanomaisesta 

rakenneratkaisusta 22 

4.3 Rakenne, jossa sylinteriosaa tukevat ulokepalkit 23 

4.4 Rakenne, jossa generaattori on osa tuuliturbiinin nasellin rakennetta 24 

5. Rakennesuunnittelun pääperiaatteita 26 

6. Tuuliturbiinin kuormitukset 28 

7. Tuulen käyttäytyminen tuuliturbiinin roottorissa 29 

7.1 Tuulen kuormituksen mallintaminen aksiaalisen liikemääräteorian mukaisesti 29 

7.2 Tuulesta aiheutuva tukivoima ja roottorin vääntömomentti 32 

8. Tuulen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kuormituksiin 33 

8.1 Ilman tiheyden ja korkeuden vaikutus tuulesta saatavaan tehoon 33 

8.2 Tuulen leikkaus (wind shear) 34 

8.3 Tuulen turbulenssi 36 

8.4 Wake-efekti 37 

8.5 Tuuliturbiinin tornin vaikutus 38 

9. Tuuliturbiinin aerodynaaminen ohjaus 39 

9.1 Tuuliturbiinin tehokäyrä 39 

9.2 Tuuliturbiinin lapojen säätö 40 

9.3 Tuuliturbiinin hitausvoimat ja dynaaminen tasapaino 42 

9.4 Tuuliturbiinin pyörimisliikkeen jarrutus 44 

9.5 Sähköverkossa esiintyvien häiriöiden aiheuttamat kuormitukset 44 

10. Standardin mukainen laskenta 46 

  



 

11. Generaattorin suunnittelu 49 

11.1 Tangentiaalivoiman ja normaalivoiman vaikutus generaattorin rakenteisiin 50 

11.2 Keskipakovoiman vaikutus generaattorin rakenteeseen 52 

11.3 Generaattorin oman painon vaikutus generaattorin kuormituksiin 53 

11.4 Roottorin epäkeskisyydestä aiheutuva kuormitus 55 

11.5 Generaattorin lämpenemisestä aiheutuva kuormitus 56 

11.6 Aerodynamiikasta aiheutuvat kuormitukset 57 

12. Generaattorin rakenteen analyyttinen suunnittelu 58 

12.1 Generaattorin likimääräissuunnittelu 58 

12.2 Generaattorin rakenteen suunnittelu laskennallisin menetelmin 59 

12.3 Generaattorin puolien vaikutus rakenteen kestävyyteen 66 

13. Generaattorin mallintaminen FEM-analyysin avulla 68 

13.1 Generaattorin FEM-mallin lähtötiedot 68 

13.2 Puolien asennuskulman optimointi 70 

13.3 Roottorissa ja staattorissa vaikuttavat sauvavoimat 72 

13.4 Tukirenkaiden paksuuden optimointi 74 

14. Tulosten tarkastelu 77 
15. Yhteenveto 79 

Lähdeluettelo 82 

Liitteet 
  



Lyhenteet ja merkinnät 
A Ilman virtauspinta-ala tuuliturbiinin edessä, pinta-ala yleisesti 
Ab Ilman virtauspinta-ala tuuliturbiinin takana 
Ap Sauvan tai puolan poikkipinta-ala 
AT Ilman virtauspinta-ala tuuliturbiinin kohdalla 
At Sylinterirenkaan poikkipinta-ala 
a Tuulen hidastumiskerroin tuuliturbiinissa 
B Magneettivuon tiheys 

 Magneettivuon tiheyden ominaisarvo 
Cp Tuuliturbiinin tehokerroin 
Cpmax Tuuliturbiinin tehokertoimen maksimiarvo 
Cq Vääntömomentin tehokerroin 
Cv Ilmanvastuskerroin 
d1 Ympyräpoikkipinnan halkaisija 
d2 Sylinteripoikkipinnan ulkohalkaisija 
E Kimmokerroin 
Fcr Roottorin keskipakovoima 
Fd Magneettivoiman tiheys 
Fma Puolan a suuntainen magneettivoiman komponentti 
Fmb Puolan b suuntainen magneettivoiman komponentti 
Fta Puolaa a vastaan kohtisuorassa oleva tangentiaalivoiman komponentti 
Ftb Puolaa b vastaan kohtisuorassa oleva tangentiaalivoiman komponentti 
Fn Sauvan (puolan) nurjahdusvoima 
Fr Väliaineen vastuksesta johtuva tukivoima roottorin akselin suunnassa 
FT Tuulen aiheuttama työntövoima turbiinin akselille 
Ft Tangentiaalivoima 
Fv Ilmanvastus (voima) 
Flla Puolan a suuntainen voima 
Fllb Puolan b suuntainen voima 
F a Puolaa a vastaan kohtisuora voima 
F b Puolaa b vastaan kohtisuora voima 
H Sylinterirenkaan vaakakomponentti kulman  suhteen 
H0 Sylinterirenkaan tukivoima 
h1 Tuulimittarin sijoituskorkeus 
h2 Tuulen mittaamisen referenssikorkeus 
 Tuulen turbulenssin intensiteetti 
b Sauvan (puolan) taivutusjäyhyysmomentti 
t Sylinterirenkaan taivutusjäyhyysmomentti 
ref Tuulen turbulenssin referenssi-intensiteetti 
1 Ympyräpoikkipinnan taivutusjäyhyysmomentti 
2 Sylinteripoikkipinnan taivutusjäyhyysmomentti 

J Hitausmomentti 
 Sähköinen kuorma generaattorin ilmaraossa 

  



L Sauvan (puolan) nurjahduspituus 
l Generaattorin ilmaraon (käämityksen kohdalla) pituus 
lF Sauvan pituus lämpötilamuutoksen jälkeen 
l0 Sauvan pituus ennen lämpötilan muutosta 
M Tuki(taivutus)momentti kulmamuuttujan  suhteen 
M0 Tuki(taivutus)momentti 
m Massa 
mkok Kokonaismassa 
mg Generaattorin massa 
mr Roottorin massa 

 Tuuliturbiinin läpäisevä ilman massavirta 
nr Roottorin pyörimisnopeus 
n Moolimäärä 
Pn Generaattorin nimellisteho 
PT Tuuliturbiinin tuulesta tuottama teho 
Pv Ilmanvastuksen aiheuttama tehohäviö 
p Paine 
pD Ilmanpaine tuuliturbiinin edessä 
pU Ilmanpaine tuuliturbiinin takana 
q Tasainen kuorma yleisesti 
qm Magneettivuon tiheys generaattorin ilmavälissä 
R Sylinterirenkaan (keski)säde 
ReH Myötölujuus (ylempi myötöraja) 
Rg Yleinen kaasuvakio 
Rx Kiertymä x-akselin ympäri 
Ry Kiertymä y-akselin ympäri 
R0 Keskiön ulkosäde 
R1 Sylinterirenkaan sisäsäde 
r Tuuliturbiinin siipien keskisäde 
rr Roottorin säde 
T Puolan normaalivoima 
Ta Ilman lämpötila 
Tair Turbiinin tuottama vääntömomentti (ennen generaattoria) 
Tc Generaattorin vääntömomentti 
Tn Roottorin likimääräinen vääntömomentti 
Tg Kaasun lämpötila 
Tr Tuuliturbiinin roottorin vääntömomentti 
t Sylinterikuoren paksuus, kuorielementin paksuus 
U Tuulen nopeuden keskiarvo 
UA Puolan normaalivoimasta aiheutuva muodonmuutosenergia 
UB Taivutuksesta aiheutuva muodonmuutosenergia 
UC Tangentiaalivoimasta aiheutuva muodonmuutosenergia 
Ux Siirtymä x-suuntaan 
Uy Siirtymä y-suuntaan 
Uz Siirtymä z-suuntaan 
u Sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä 
  



uA Sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä puolien välillä pisteessä A 
Vg Kaasun tilavuus 
Vkok Materiaalin kokonaistilavuus 
Vp Puolaston materiaalitilavuus 
VRC2 Kuorielementtien tilavuus sylinterirenkaassa 
Vtr Tukirenkaan materiaalitilavuus 
v Ilman virtausnopeus tuuliturbiinin edessä 
vb Ilman virtausnopeus tuuliturbiinin takana 
vr Roottorin kehänopeus 
vref Tuulen referenssinopeus 
vT Ilman virtausnopeus tuuliturbiinin kohdalla 
v1 Tuulen nopeus tuulimittarin korkeudella 
v2 Tuulen nopeus referenssikorkeudella 
W Puolan normaalivoiman vastavoima sylinterirenkaassa 
y Etäisyys neutraaliakselilta 
Z Korkeus meren pinnasta 
 
 

 Sylinterirenkaan kulmamuuttuja 
(w) Tuulen nopeuskerroin 
c Lämpölaajenemiskerroin 
 Puolan kulma keskiöön nähden 
b Turbiinin siiven lapakulma 
 Tuuliturbiinin kiertokulma 

s Varmuuskerroin 
RA Sylinterirenkaan taipuma puolien välillä pisteessä A 
r Lämpölaajenemisen aiheuttama kehän säteen muutos 
T Lämpötilaero 
 Generaattorin ilmaraon suhteellinen kapenema 
r Sallittu siirtymä säteen suunnassa 
 Puolan keskiökulma 
 Tuuliturbiinin lavan kärkinopeus 
 Tuuliturbiinin lavan optimaalinen kärkinopeus 

0 Tyhjiön permeabiliteetti 
 Suppeumakerroin 
a Ilman tiheys 
u Hetkellisten tuulennopeuksien keskihajonta 
 Magneettivoimasta aiheutuva leikkausjännitys generaattorin ilmavälissä 
 Turbiiniakselin kulmanopeus 
n Roottorin kulmanopeus 
 Tuuliturbiinin roottorin kulmakiihtyvyys 

 

  



10 
 

1. Johdanto 
Nykypäivän suurin haaste energian tuotannossa on tuottaa energiaa mahdollisimman 

alhaisin kustannuksin käyttäen uusiutuvia ja ympäristöä säästäviä energiamuotoja. 

Tuulivoima on tällä hetkellä nopeimmin kehittyvä sähköntuotantotapa, ja 1990-luvulta 

lähtien tuulivoiman tuotanto on kasvanut keskimäärin 25 … 30 % vuodessa. 

Sähköverkon rakentamisen korkeat kustannukset sekä tuulesta saatava suuri 

energiatuotto ovat motivoineet suunnittelijoita kehittämään yhä suurempia generaattoreita. 

Tähän asti isojen generaattoreiden rakentamista ovat rajoittaneet suuret rakenteelliset 

jännitykset turbiinin lapojen juuressa sekä ympäristön kannalta massiivisten tuuliturbiinien 

maisemalliset haitat ja meluhaitat. Nämä rajoittavat tekijät ovat nyt poistumassa, koska 

siipien lapamateriaalit ovat kehittyneet siten, että lapojen pidentäminen on mahdollista. 

Tuulipuistoja rakennetaan myös yhä enemmän merelle offshore-rakenteiksi. Kuvassa 1 on 

esitetty tuuliturbiinin rakenteen koon kehitys vuodesta 1980 lähtien [Ecofriend]. 

 

 
Kuva 1. Tuuliturbiinin koon kasvu vuodesta 1980 lähtien [Pao 2009]. 
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2. Työn tavoitteet ja rajaukset 
Tässä työssä tarkastellaan kestomagneetein toteutetun ison 10 MW 

radiaalivuogeneraattorin rakenneratkaisuja. Työssä luodaan myös katsaus 

radiaalivuogeneraattorin mitoituksessa tarvittaviin kuormituksiin ja niiden mitoitusmalleihin. 

Tarkempaan tarkasteluun otetaan kuvassa 2 esitetty generaattorin staattorin ja roottorin 

pinnamalli, joka koostuu pinnojen kannattelemista sylinterimäisistä kehistä. Sekä roottorin 

että staattorin ulkokehä on rakennettu segmenteistä, joissa sijaitsevat roottorin magneetit. 

Segmenttien alla on tukirenkaat sylinterimäisen kuoriosan molemmin puolin. 

Generaattorin pinnojen ja tukirenkaiden oletetaan kantavan kuormitukset. Segmentit on 

kiinnitetty toisiinsa ruuviliitoksin. 

 

Kuva 2. Radiaalivuogeneraattorin kokoonpano: roottori ja staattori [Semken 2011]. 
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3. Työn rakenne 
Luvussa 4 esitellään suoravetoisen generaattorin erilaisia rakenneratkaisuja ja muita 

ideoita. Luvussa 5 käsitellään rakennesuunnittelun pääperiaatteita yleisesti. Luvussa 6 

käsitellään tuuliturbiinin kuormituksia, tuulen käyttäytymistä turbiinin roottorissa sekä 

tuulen nopeuden vaikutuksia. Luvuissa 7 ja 8 käsitellään tuuleen liittyviä ilmiöitä, niiden 

syntymisen syitä sekä tuulen tuuliturbiiniin aiheuttamia kuormituksia. Luvussa 9 

käsitellään lavansäädön, ohjaustapojen, jarrutuksen ja sähköverkon häiriöiden vaikutusta 

generaattorin kuormituksiin. Tuuliturbiinin kuormitusten analyyttinen tarkastelu standardin 

IEC 61400-1 mukaan esitetään luvussa 10, ja luvussa 11 käsitellään generaattorin 

rakennetta sekä generaattorissa vaikuttavia kuormituksia. Generaattorin alustavaa 

rakennetta voidaan arvioida likiarvokaavoilla, ja sitä käsitellään luvussa 12. Luvussa 12 

käsitellään myös generaattorin rakenteen tarkempaa analyyttistä laskentaa. Luvussa 13 

tarkastellaan generaattorin optimointia FEM-analyysin avulla. Luvussa 14 tarkastellaan 

työn tuloksia ja lopuksi luvussa 15 esitetään työn johtopäätökset sekä yhteenveto. 
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4. Erilaisia tuuligeneraattorin rakenneratkaisuja 
Tuuligeneraattorin optimaaliseen massaan vaikuttaa generaattorin muoto. Oikean 

muodon löytämiseksi käytetään kerrointa Krad. Kyseinen kerroin kuvaa generaattorin 

pituuden suhdetta ilmaraon halkaisijaan. Kuvassa 3 on vertailtu kertoimen Krad suhdetta 

generaattorin massaan. Kuvassa on esitetty 2, 3, ja 5 MW generaattorien massoja 

pituus-halkaisija-suhteen funktiona. Kuvasta nähdään generaattorin massan olevan 

pienimmillään, kun generaattorin pituus on noin 1/3 halkaisijasta.  

Kuva 3. 2,3 ja 5 MW PMSG DD-generaattorin kokonaismassa suhdeluvun Krad funktiona [Bang]. 

Kestomagneetti-generaattorien perinteisissä konstruktioissa rakenne muodostuu 

magneettisesta ja ei-magneettisesta materiaalista. Magneettinen materiaali koostuu 

magneeteista, käämityksestä sekä roottorin ja staattorin selästä. Generaattorin massaa 

lisäävät erityisesti roottorin ja staattorin selkäosat, joiden materiaalipaksuus määräytyy 

sähköteknisen suunnittelun perusteella [Spooner 2004]. 

Generaattorin suunnittelussa on yhdistettävä sähkötekninen ja mekaaninen 

suunnitteluosuus tehokkaasti, jotta päästään ideaaliseen rakenteeseen massan suhteen. 

Generaattorissa vaikuttavat staattorin ja roottorin välisessä ilmaraossa vääntöä tuottava 

tangentiaalivoima sekä magneettikentästä johtuva normaalivoima. Normaalivoimasta 

(magneettivoimasta) on suurta haittaa, koska suurin osa suunniteltavasta rakenteesta 

(rakenteen massasta) joutuu ottamaan sitä vastaan. 
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Kestomagneettikoneissa tämä rakenteen materiaalin osuus on suurempi kuin 

sähkömagneettisen materiaalin osuus. Kuvassa 4 on vertailtu generaattorin eri 

rakenneosien massojen suuruutta väännön kasvaessa.  

Kuva 4. Ei aktiivisen massan kasvu väännön kasvaessa eri generaattorityypeillä [Bang]. 

Kun verrataan keskenään saman vääntömomentin tuottavia suoravetoista ja 

vaihteistollista generaattoria, joiden ilmavälin säde ja pituus ovat erilaisia kertoimen Krad 

ollessa vakio, on suoravetoisen generaattorin rakenteen koko säteen ja pituuden suhteen 

noin 4-kertainen. Tuuliturbiinien suunnittelijat ympäri maailmaa yrittävätkin etsiä 

suoravetoiselle generaattorille kevyempää konstruktiota. Jotkut rakenneratkaisut 

tuottavatkin jo energiaa tuulesta, mutta toiset ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Kaikki 

suoravetoiset generaattorit ovat synkronoituja generaattoreita, ja ensimmäinen askel 

rakenteen keventämiseen on kestomagneettisten generaattoreiden käyttö. Seuraava 

askel on etsiä tehokkain vaihtoehto eri generaattorityypeistä (axial flux, radial flux, 

transverse flux) vertaamalla niiden vääntötiheyttä keskenään. 
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4.1 Rakenteita, joissa kuormitukset johdetaan rasitusta kantaviin rakenteisiin 

Generaattorin rakenne on suunniteltava siten, että kuormitukset ovat mahdollisimman 

pieniä. Ellei kuormituksia voida pienentää, kuormitukset on johdettava niitä kestäviin 

rakenteisiin. Rakenteen suunnittelijan on tiedettävä, mitkä osat rakenteesta ottavat 

vastaan mitäkin kuormituksia. Kuvassa 5 on esitetty periaatekuva saksalaisen 

tuuliturbiinivalmistajan Energonin E-48 mallista, jossa dynaamiset kuormitukset johdetaan 

tornin rakenteisiin. Kuvassa vasemmalla on generaattorin rakenne ja oikealla tukirakenne. 

Kuva 5. Energon E-48 generaattori tukirakenteineen [World Wind Energy Association]. 
 

Kuvassa 6 vasemmalla on esitetty Energonin E 112-generaattorin levyistä valmistettu 

ristikkokonstruktio. Levyrakenteen massa on optimoitu mahdollisimman pieneksi siten, 

että se kuitenkin tukee sylinteriosaa. Oikeanpuolimmaisesta ja keskellä alhaalla olevasta 

kuvasta nähdään, kuinka rakenteelle on haettu jäykkyyttä akselin suunnassa. Keskellä 

ylhäällä on esitetty staattorin ja roottorin erilaiset rakenteet samassa kuvassa. 

Kuva 6. Erilaisia Energon-generaattorin rakenteita [ASTROMAN magazine, Indianmart]. 
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Kuvassa 7 esitetty kestomagneettinen generaattorityyppi C-GEN on rakenne, jossa 

staattori on raudaton eli air-cored-rakenne. Air-cored-rakenteessa normaalivoiman 

vaikutus staattorin ja roottorin välillä on pieni. Kyseisellä rakenneratkaisulla on pienemmät 

kuormitukset, kuin perinteisellä radiaalivuogeneraattorilla. Air-cored-rakenne mahdollistaa 

kevyen konstruktion sekä sallii suuremman ilmavälin staattorin ja roottorin välille. Suuri 

ilmaväli mahdollistaa enemmän magneettisten kuormitusten aiheuttamaa 

radiaalisuuntaista siirtymää perinteisiin generaattoreihin verrattuna. 

Kuvassa 7 C-GEN-rakenteessa on saatu normaalia pienemmän normaalivoiman 

aiheuttama taivutus edelleen minimoiduksi muuttamalla vasemman puoleinen rakenne 

kuormitusystävällisemmäksi, oikean puoleisen rakenteen kaltaiseksi. 

Kuva 7. C-GEN-rakenne [Muller 2008]. 

Oikeanpuoleisessa rakenteessa normaalivoima ja siitä aiheutuvan taivutusmomentin 

vaikutus kohdistuu lähempänä kuormitusta olevaan tukevaan rakenteeseen kuin 

vasemman puoleisessa vaihtoehdossa. Oikeapuoleisesta rakenteesta voidaan näin ollen 

suunnitella kevyempi konstruktio [Mueller 2008]. 
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4.2 Air cored-rakenteita, joissa kuormitusta ottavat vastaan rakennetta 
tukevat pinnat 

4.2.1 Durhamin yliopistossa kehitetty rakenne 

Kuvassa 8 on esitetty Durhamin yliopistossa kehitetty pinnoja kantavina rakenteina 

käyttävä kevytrakenteinen generaattorimalli, joka on myös air cored-rakenne. Tässäkin 

rakenteessa staattori on sijoitettu roottorin ulkopuolelle. Normaalivoima on perinteiseen 

radiaalivuogeneraattoriin verrattuna pieni, jolloin pinnojen oletetaan kantavan rakenteelle 

aiheutuvat kuormitukset. 

Kuva 8. Pinnoja kantavina rakenteina käyttävä kevytrakenteinen generaattorimalli [van Wijk 2012]. 

 

Staattorin ja roottorin kehiä tukevien pinnojen jännitys on mitoitettu kantamaan roottorin 

väännöstä ja generaattorin magneettisista voimista aiheutuvia kuormituksia. Sekä 

staattorissa että roottorissa pinnat on sijoitettu ristikkäin tukemaan kehärakennetta. 

Staattorissa aksiaalisuunnassa pinnat muodostavat kolmiorakenteen ja vastaavasti 

ulkopuolelle sijoitetussa roottorissa pinnat muodostavat kehärakenteen. Kuvassa 9 on 

esitetty kyseinen pinnarakenne edelleen sivulta katsottuna. Generaattorin napaluku on 

valittu sopivaksi, jotta rakenne voidaan valmistaa ja käsitellä moduuleina sekä kuljettaa 

osina generaattorin asennuspaikalle. 
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Kuva 9. Generaattorin pinnarakenteen poikkileikkaus [Spooner 2004]. 

 

Tangentiaalivoimasta ja erityisesti normaalivoimasta aiheutuu pinnoihin suuria 

kuormituksia. Pinnarakenteissa, kuten polkupyörissä, voidaan käyttää pinnojen 

esikiristystä. Esikiristyksen täytyy olla suurempi kuin pinnojen ulkoinen kuormitus, jotta 

pinnoissa pysyisi kuormituksesta huolimatta vetojännitys. 

Tuuliturbiiniyhtiö Goliath on ryhtynyt kehittämään Durhamin yliopiston ja Tallinnan 

yliopiston kanssa kuvissa 8 ja 9 esitettyä generaattorimallia eteenpäin. Kuvassa 10 on 

esitetty kyseinen prototyyppi kokoamisvaiheessa, ja kuvassa 11 rakenneosa on valmiina. 

Moduulirakenteen etuina ovat helppo kuljetettavuus ja kuljetuskustannusten 

pieneneminen. Kuljetuksen helppous vaatii rakenteelta paljon, sillä moduulien 

keskinäisten liitosten on täytettävä riittävät jäykkyysvaatimukset, jotta generaattorin 

rakenne kestää tuuliturbiinin roottorin aiheuttaman väännön ja generaattorin 

magneettisten voimien aiheuttaman normaalivoiman staattorin ja roottorin välillä. 
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Kuva 10. Goliath'n generaattorin prototyypin osa kokoamisvaiheessa [Mueller 2011]. 

 

Kuva 11. Goliath'n generaattorin prototyyppi valmiiksi koottuna [Mueller 2011]. 
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Eestiläisten tuuliturbiiniyhtiöiden, Goliathin ja my!Windin, suunnittelemia generaattorin 

rakenteita on esitetty lisää kuvassa 12. Kuvassa oikealla ja alhaalla vasemmalla olevien 

rakenteiden sauvat on sijoitettu tiettyyn kulmaan sylinterikuoreen nähden. Jos 

generaattorin pyörimissuunta on myötäpäivään, lisää tangentiaalivoima sauvaan 

puristuskuormitusta, ja jos taas generaattori pyörii vastapäivään lisää tangentiaalivoima 

sauvaan vetoa. 

 

Kuva 12. Goliathin ja my!Windin kehittämiä generaattorin rakenteita 
[EESTI ARENGUIFOND, GOLIATH, FLYDOG]. 
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4.2.2 Rakenne, jossa roottorin ja staattorin välinen ilmarako säilyy mekaanisesti 

NewGenin kehittämässä rakenneratkaisussa magneettisten voimien ja 

tangentiaalivoimien kuormittama ilmarako pyritään säilyttämään generaattorin staattorin ja 

roottorin välillä mekaanisesti. Ilmaraon säilyminen perustuu laakeroinnin suurempaan 

jäykkyyteen, jolloin staattorin ja roottorin jäykkyysvaatimukset pienenevät. Periaate on 

esitetty kuvassa 13. 

Kuva 13. NewGenin kehittämän generaattorin rakenne [Enström]. 

Kyseisellä ratkaisulla voidaan eliminoida normaalivoiman aiheuttama taivutusmomentti-

kuormitus, samalla tavoin kuin edellä kuvassa 7 esitetyssä C-GEN rakenteessa. Kuvassa 

14 vasemmalla on esitetty generaattori sivusuunnasta katsottuna. Pinnat on sijoitettu 

ristiin, ja sillä tavoin on haettu jäykkyyttä generaattorin rakenteeseen roottorin akselin 

suunnassa. Roottori on tässä rakenneratkaisussa sijoitettu staattorin ulkopuolelle. 

Kuva 14. NewGenin generaattorin malli tuuliturbiiniin sijoitettuna [van Wijk 2012]. 
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4.2.3 Rakenne, jossa tuuliturbiinin konstruktio poikkeaa tavanomaisesta 
rakenneratkaisusta 

Norjalainen Sway:n ST 10-turbiinityyppi on suunniteltu offshore-rakenteeksi. Tämän työn 

tekohetkellä kyseinen prototyyppi on onshore-rakenteena testauksessa. Tuuliturbiinin ja 

sen generaattorin suunnittelussa on Sway Turbinen päätavoitteena ollut kestävä ja 

joustava rakenne. Rakenteen keveyden mahdollistaa jo aikaisemmin mainittu staattorin 

air cored-rakenne, jossa generaattorin rakenteisiin kohdistuu pienempiä kuormituksia. 

Lisäksi roottorin aiheuttamasta väännöstä sekä roottorin lapojen omasta painosta 

muodostuvat kuormat johtuvat koko tuuliturbiinin rakenteisiin. Roottorin lapojen paino on 

noin puolet perinteisen tuuliturbiinin lapojen painosta, koska roottorin rakenne on erilainen 

perinteisiin roottorin konstruktioihin verrattuna. Lapojen erikoinen tuentatapa mahdollistaa 

navan pienemmän rakenteen, mikä myös keventää konstruktiota. 

Kuvassa 15 on esitetty turbiinin lapojen kiinnitystä tukeva V-muotoinen rakenne. Lavat ja 

niiden tuenta sekä generaattori muodostavat yhdessä konstruktion, jossa mekaanisen 

kuormituksen voimavuo rakenteisiin on mahdollisimman lyhyt. Näin ollen kevyt rakenne 

pystyy paremmin kantamaan sille aiheutuvat rasitukset. 

Kuva 15. Sway ST 10-turbiinin lavat, lapojen V-tuenta ja generaattori [Windpower Monthly]. 

Erona aikaisemmin esitettyihin generaattoreiden rakenteisiin on se, että kyseessä on 

aksiaalivuogeneraattori. Pinnojen tukema kehärakenne sisältää sekä staattorin että 

roottorin. Kuvassa 16 on vasemmalla esitetty prototyyppi onshore-rakenteena ja oikealla 

lähikuva turbiinin generaattorista [The Norwegian Trade Portal 2011]. 
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Kuva 16. Sway ST 10-prototyyppi vasemmalla ja lähikuva generaattorista oikealla 

[The Norwegian Trade Portal 2011]. 
 

4.3 Rakenne, jossa sylinteriosaa tukevat ulokepalkit 

Kuvassa 17 on esitetty generaattorin roottorin sylinteriosaa tukeva rakenne, joka koostuu 

useista ulokepalkin tapaisista kannattimista. Palkit ovat jäykempiä taivutuskuorman 

suunnassa (tangentiaalisuunnassa) kuin radiaalisuunnassa. 

Kuva 17. Alstomin 6 MW generaattorin roottori [gCaptain 2011]. 

Palkit ottavat vastaan tuulikuorman väännöstä johtuvaa taivutusta tangentiaalisuunnassa 

ja magneettivoimista aiheutuvaa puristusta radiaalisuunnassa. 
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Palkkien vinoon asettaminen tuo lisää jäykkyyttä rakenteen aksiaalisuunnassa. 

Kuormitusten analyyttinen laskenta on helpompaa palkkirakenteelle kuin pinnarakenteelle 

tai staattisesti määräämättömälle levyrakenteelle. 

4.4 Rakenne, jossa generaattori on osa tuuliturbiinin nasellin rakennetta 

Suurimmat tuuliturbiinivalmistajat yhdistävät generaattorin suunnittelun koko tuuliturbiinin 

rakennesuunnittelun yhteyteen. Generaattorin magneettien aiheuttamia suuria 

normaalivoimia ottavat vastaan tuuliturbiinin tornin ja konehuoneen eli nasellin rakenne. 

Kuvassa 18 on esitetty Vensys'n generaattorimalli 62. 

Kuva 18. Vensys 62 generaattori [VENSYS-2006-Presentation]. 

Kuvassa 19 on esitetty VENSYS 62-generaattorin periaatekuva. Kyseisessä 

konstruktiossa staattori on osa nasellin rakennetta. 
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Tällainen rakenneratkaisu on varsin kestävä, koska staattorille haetaan tukea nasellista. 

Lisäksi rakenne on erittäin hyödyllinen myös generaattorin jäähdytyksen kannalta. 

Jäähdytys toimii passiivisesti, eikä siihen tarvita lisäenergiaa. Staattorin poikkileikkauksen 

kolmiomainen rakenne on myös lujuusopillisesti kestävä. 

 

Kuva 19. Periaatekuva VENSYS 62-tuuliturbiinin nasellin yhteyteen rakennetusta generaattorista 
[VENSYS-2006-Presentation]. 
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5. Rakennesuunnittelun pääperiaatteita 
Suunnittelutyö on joko uuden rakenteen luomista tai olemassa olevan rakenteen 

parantamista, mutta aina tavoitteena on saada aikaan paras mahdollinen konstruktio. 

Rakenteessa olisi päästävä mahdollisimman optimaaliseen ratkaisuun, koska hyvä 

kilpailukyky vaatii yleensä rakenteen eliniän kasvattamista, painon vähentämistä, 

kustannusten pienentämistä tai turvallisuuden parantamista. Kuormituksen ja kestävyyden 

on oltava tasapainossa. Suunnittelun lähtökohtana on pyrkiä pitämään voimien vuot 

rakenteessa mahdollisimman juohevina ja lyhyinä. 

Materiaalia on sijoitettava ottamaan vastaan kuormitusta siellä, missä rasitukset ovat 

suurimpia ja vähentämään sitä niistä rakenteen osista, joissa kuormitukset ovat pieniä. 

Rakenteen ns. ”laiska” materiaali, joka ei ota vastaan kuormitusta, on saatava minimiin. 

Rakenteen eri osat on liitettävä toisiinsa juohevasti, etteivät rakenteen 

epäjatkuvuuskohdat aiheuta jännityskeskittymiä. Erilaisia liitospintoja yhdistettäessä 

kosketuspaineen on oltava pieni, eli kuormitusten annetaan jakautua suurelle pinta-alalle. 

Rakenteen kriittiset pisteet, eli osat, joissa kuormitus saattaa ylittää osan kestävyyden, on 

suunniteltava tarkasti. Rakenteen vaurion todennäköisyyttä voidaan kuvata esimerkiksi 

normaalijakautumalla rakenteen kuormituksen ja kestokyvyn suhteen. Rakenteen 

vaurioitumisen todennäköisyys on esitetty kuvassa 20. Vaurion todennäköisyys on sitä 

suurempi, mitä enemmän rakenteen jännitysten (stress) ja lujuuden (strength) jakautumat 

menevät päällekkäin. 

Kuva 20. Rakenteen vaurioitumisen todennäköisyys. 
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Rakenteen muoto, koko ja paino määräytyvät rakenteen suunnittelussa, kun edellä olevat 

kriteerit täyttyvät. Suunnittelijalla ei ole mahdollisuutta päättää rakenteen kaikkia 

dimensioita itse, vaan rakenteen laskennallinen kestoikä ja kestävyys määrittävät ne. 

Tuuliturbiinin rakenteen luotettavuus on edellytys tuulienergian taloudelliselle tuotannolle. 

Luotettavuus korostuu isoissa tuuliturbiineissa, erityisesti offshore-rakenteissa, joiden 

huolto- ja korjauskustannukset ovat korkeita. Vaikka elektroniset komponentit ja 

ohjausjärjestelmän viat ovat yleisimpiä sähkön tuotantokatkosten syitä, suurin osa 

kustannuksista aiheutuu tuuliturbiinin mekaanisten järjestelmien vaurioitumisista. Hyvällä 

rakennesuunnittelulla saadaan aikaan myös hyvä luotettavuus. 
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6. Tuuliturbiinin kuormitukset 

Tuuliturbiini altistuu elinaikanaan monenlaisille kuormituksille. Suunnittelijan tehtävänä on 

huolehtia siitä, että rakenne kestää kuormitukset, joille se altistuu käyttöaikanaan. 

Turbiinin kuormitukset voidaan jakaa viiteen eri luokkaan. Kuvassa 21 on esitetty 

tuuliturbiinin erilaiset kuormitustapaukset sekä niiden syitä. 

Kuva 21. Tuuliturbiinin erilaiset kuormitustapaukset [Manwell 2009]. 

Tasaisia kuormituksia ovat: tuulen kuormitus sen keskinopeudella, keskipakovoiman 

aiheuttama kuormitus roottorissa ja rakenteen paino. Syklisiin eli jaksollisiin kuormituksiin 

kuuluvat tuulen leikkauksen ja tornin varjon (Ks. kappale 8.5) aiheuttamat kuormitukset, 

jotka syntyvät tuuliturbiinin roottorin pyöriessä. Sattumanvarainen eli stokastinen 

kuormitus on tuulen turbulenssi, joka vaihtelee sekä ajan että tuulen voimakkuuden 

suhteen. Kuormituksen voimakkuuden vaihtelut tuuliturbiinin roottorin eri osissa johtuvat 

roottorin lapojen aerodynaamisista voimista. Transitiokuormat ovat kuormia, jotka 

tapahtuvat vain satunnaisesti ja kestävät tietyn ajan. Näitä kuormituksia ovat tuuliturbiinin 

käynnistys ja pysäytys, äkillisen tuulenpuuskan aiheuttamat kuormitukset sekä tuulen 

suunnan muutoksista aiheutuvat kuormitukset. Värähtelykuormituksia syntyy erityisesti 

tuuliturbiinin käynnistyksessä ja pysäytyksessä [Manwell 2009]. 
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7. Tuulen käyttäytyminen tuuliturbiinin roottorissa 
7.1 Tuulen kuormituksen mallintaminen aksiaalisen liikemääräteorian 

mukaisesti 

Generaattorin pääasiallisen kuormituksen aiheuttaa tuuli, josta saadaan liike-energia, jolla 

generaattori tuottaa tarvittavan sähkön. 

Tuulen aiheuttaman kuormituksen määrittämiseen on olemassa useita eri teorioita. 

Seuraavassa käsitellään asiaa aksiaalisen liikemääräteorian (axial momentum theory) 

avulla. Tämän teorian mukaan oletetaan ilman olevan ideaalikaasua. Ilman tiheys ja 

virtauksen aksiaalinen nopeus ovat joka kohdassa vakioita. Kuvassa 22 on esitetty 

periaatekuva tuulen käyttäytymisestä roottorissa.  

Kuva 22. Kaavio ilman virtauksesta turbiinin läpi [Sathyajith 2006]. 

Oletetaan turbiinin läpäisemän ilmamäärän pysyvän vakiona, jolloin massan säilymislain 

mukaan saadaan massavirraksi (Kaava 1): 

= =  (1) 

Turbiinin akselille aiheutuva työntövoima ilmanvastus huomioon ottaen on (Kaava 2): 

=  (2) 
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Oletetaan turbiinin läpi kulkeva tilavuusvirta vakioksi (Kaava 3). 

= =  (3) 

Turbiinille tuleva työntövoima on tällöin (Kaava 4): 

= ( ) (4) 

Työntövoima voidaan myös esittää turbiinille tulevan ja turbiinilta poistuvan virtauksen 

paine-eron avulla (Kaava 5). 

= ( )  (5) 

Kitkattomille virtauksille saadaan Bernoullin yhtälöstä seuraavat muodot turbiinin 

etupuolelle ja jättöpuolelle (Kaavat 6 ja 7): 

+ = +  (6) 

+ = +  (7) 

Kaavoista 6 ja 7 saadaan edelleen (Kaavat 8 ja 9): 

=  (8) 

=  (9) 

Turbiinille tulevan ja turbiinilta lähtevän ilman virtausnopeuden keskiarvo, eli tuulen 

aksiaalinen nopeus lapojen kohdalla, on (Kaava 10): 

= ( )
 (10) 
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Tuulen hidastumiskerroin (turbiinissa) on (Kaava 11): 

=  (11) 

Kaavoista 10 ja 11 saadaan (Kaavat 12 ja 13): 

= (1 ) (12) 

= (1 2 ) (13) 

Turbiinin läpäisevä massavirta on (Kaava 14): 

=  (14) 

Tuuliturbiinin tuulesta tuottama teho on (Kaavat 15 ja 16): 

= ( ) (15) 

= 4 (1 )  (16) 

Kaavasta 16 voidaan erottaa turbiinin tehokerroin (Kaava 17): 

= 4 (1 )  (17) 

Turbiinin suurimman hyötysuhteen määrittämiseksi asetetaan (Kaava 18): 

= 0 (18) 

Kaavan 18 ratkaisusta saadaan tuulen hidastumiskertoimeksi a = 1/3. 

Sijoittamalla a kaavaan 17 saadaan turbiinin suurimmaksi tehokertoimeksi 

Cpmax = 16/27 = 0,59. 

Todellisuudessa tuulesta saatavan tehon hyötysuhde on noin 40 %. 

Kuvassa 23 on esitetty graafisesti suhteellinen tuulen sisältämä (häviötön) liike-energia, 

tuulesta saatavissa oleva energia ja tuuliturbiinista saatava energia kaikkine 

tehohäviöineen [Sathyajith 2006]. 
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Kuva 23. Tuulesta saatava energia [Danish Wind Industry Association]. 

 

7.2 Tuulesta aiheutuva tukivoima ja roottorin vääntömomentti 

Kappaleessa 7.1 esitetty väliaineen vastus, eli tukivoima roottorin akselin suunnassa, on 

yleisesti (Kaava 19): 

=  (19) 

Tällöin roottorin vääntömomentti on (Kaava 20): 

=  (20) 
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8. Tuulen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kuormituksiin 
8.1 Ilman tiheyden ja korkeuden vaikutus tuulesta saatavaan tehoon 

Lämpötilalla, ilmanpaineella ja korkeudella on omat vaikutuksensa ilman tiheyteen. Kuivaa 

ilmaa voidaan käsitellä matemaattisesti ideaalikaasuna ja siihen voidaan soveltaa 

ideaalikaasun tilanyhtälöä (Kaava 21). 

=  (21) 

Tällöin ilman tiheydeksi saadaan (Kaava 22): 

=  (22) 

Ilman tiheys muuttuu mittauspisteen korkeuden ja lämpötilan muutoksen mukana. Kun 

ilman lämpötila tunnetaan tietyllä korkeudella, saadaan ilman tiheydeksi (Kaava 23): 

= , ,
 (23) 

Kaavaa 23 käyttämällä havaitaan 15 C:n lämpötilan nousun aiheuttavan 5 % 

pienenemisen ilman tiheydessä. Lämpötilan muutoksen aiheuttamaa ilman tiheyden 

muutosta ei yleensä ole tarvetta ottaa huomioon laskennassa. Tuulen kuormituksia 

laskettaessa ilman tiheydelle käytetään yleisesti arvoa a = 1,225 kg/m3 [Hughes]. 
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8.2 Tuulen leikkaus (wind shear) 

Korkeuden vaikutus on merkittävä, koska tuuli esimerkiksi 100 m korkeudella on 25 % 

voimakkaampaa kuin 10 m korkeudella (maan pinnalta), jolla tuulimittari suosituksien 

mukaan sijaitsee. Korkeuden vaikutus on otettava huomioon laskettaessa tuuliturbiinin 

roottorista saatavaa tehoa, jotta teho tulisi määritetyksi oikein. Virhe tehon arvioinnissa on 

suuri, jos korkeuden vaikutus tuulen nopeuteen jätetään ottamatta huomioon, koska 

tuulen teho kasvaa nopeuden kolmannessa potenssissa. Näin ollen tuulen nopeuden 

noustessa 2-kertaiseksi, teho kasvaa 8-kertaiseksi. Korkeuden vaikutuksesta aiheutuvat 

tuulen nopeuden erot tuuliturbiinin roottorin alimmaisessa ja ylimmäisessä lavassa on 

myös otettava huomioon tuuliturbiinia suunniteltaessa. Ilmiötä, jossa tuulen nopeus eroaa 

ylimmän ja alimman lavan välillä, kutsutaan englanniksi nimellä ”wind shear”. Tuulen 

leikkaus tapahtuu sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Kuvassa 24 on esitetty 

molemmat ilmiöt graafisesti. 

Kuva 24; Tuulen leikkaus vertikaalisuunnassa vasemmalla ja horisontaalisuunnassa oikealla. 
Oikealla tuuliturbiinin kiertokulma  ja tuulen suunta ajan suhteen (t) 
[Lain et al. 2002]. 

 

Eräs tapa laskea tuulen nopeus roottorin navan korkeudella on käyttää empiiristä 

kaavaa 24, joka ottaa huomioon korkeuden vaikutuksen tuulen nopeuteen. Kerroin (w) 

määritetään tuulen nopeuden ja korkeuden funktiona. 

=
( )

 (24) 
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Kuvassa 25 on esitetty esimerkki tuulen nopeuden ja suunnan mittauksesta 

LIDAR-lasertuulimittarilla. Kuvasta nähdään tuulen voimakkuuden ja suunnan vaihtelevan 

tuulen korkeuden kasvaessa [Manwell 2009]. 

Kuva 25. Esimerkki tuulen mittauksesta LIDAR-lasertuulimittarilla [Manwell 2009]. 
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8.3. Tuulen turbulenssi 

Turbulenssi on tuulen nopeaa ja epäsäännöllistä vaihtelua ajan suhteen. Turbulenssin 

syntymekanismit ovat mekaanisia tai termisiä. 

Terminen turbulenssi tarkoittaa ilman tiheyden pystysuuntaista vaihtelua. Terminen 

turbulenssi syntyy, kun maan tai meren pinta on ilmaa lämpimämpi ja lämmin ilma pyrkii 

kohoamaan ylöspäin. Myös ilman jäähtyminen pilven ylärajalla saa aikaan termistä 

turbulenssia, kun jäähtynyt ilma pyrkii vajoamaan alaspäin. 

Mekaaninen turbulenssi aiheutuu maanpinnan rosoisuudesta ja tuulen nopeuden 

muuttumisesta maan pinnan mukaan. Suunnittelussa on näin ollen otettava huomioon 

tuuliturbiinin sijoituspaikan maasto, erilaiset korkeuserot, rakennukset ja puusto, sillä ne 

saattavat hidastaa tuulen nopeutta ja aiheuttaa turbulenssia kohdealueella. Turbulenssia 

kehittyy esteiden molemmin puolin, ja mitä korkeampia esteet ovat, sitä enemmän 

turbulenssia esiintyy. 

Turbulenssin intensiteetti saadaan tietyn mittausajan hetkellisten tuulennopeuksien 

keskihajonnan suhteena kyseisen mittausajan tuulen nopeuden keskiarvoon (Kaava 25). 

=  (25) 

Kun tuulivoimala sijoitetaan rannikolle, turbulenssin intensiteetti riippuu tuulen suunnasta. 

Mereltä puhaltavassa tuulessa turbulenssin intensiteetti on huomattavasti pienempi kuin 

mantereelta korkean metsän yli puhaltavassa tuulessa. Kuvassa 26. esitetty tuulen 

käyttäytyminen turbulenttisessa virtauksessa [Suomen tuuliatlas]. 

Kuva 26. Tuulen turbulenssi [Frandsen 2007].  
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8.4 Wake-efekti 

Tuuliturbiini tuottaa energian lisäksi ympäröivään ilmaan pyörteitä tuulen kulkiessa 

roottorin läpi samalla tavalla, kuin moottoriveneen potkuri vedessä. Tämä niin sanottu 

wake-efekti lisää tuulen turbulenssia. Wake-efekti on haitallinen ilmiö sekä tuulipuiston 

tuottavuuden että yksittäisen tuuliturbiinin suunnittelun kannalta, ja sen vaikutus on 

otettava huomioon tuuliturbiinin kuormituksia määritettäessä. Wake-efektistä aiheutuva 

tuulen nopeuden pieneneminen on yleensä vain muutamia prosentteja. Pahinta on 

kuormituksia lisäävä turbulenssi tuulipuistossa, mikä tarkoittaa edessä olevien 

tuuliturbiinien aiheuttamaa turbulenssia niiden takana oleville tuuliturbiineille. 

Kuvasta 27 on esitetty wake-ilmiön vaikutus tuulipuistossa. Wake-efekti vaikuttaa 

turbulenssin intensiteetin kautta tuulipuiston energiantuottoon ja tuuliturbiiniin 

kuormituksiin. 

Kuva 27. Wake-ilmiö tuulipuistossa [NOAA 2011]. 

Koska taimmaisten tuuliturbiinien kohdalla tuulen turbulenssi on voimakkaampi ja tuulen 

nopeus pienempi, tuulipuistossa sijaitseva turbiini tuottaa vähemmän energiaa, kuin 

yksittäinen tuuliturbiini. Vastaavasti tuulesta aiheutuvat kuormitukset ovat yksittäisellä 

tuuliturbiinilla pienemmät kuin tuulipuistoon sijoitetulla tuuliturbiinilla 

[Barthelmie et al. 2007]. 
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8.5 Tuuliturbiinin tornin vaikutus 

Tuulen turbulenssin ja tuulen leikkauksen lisäksi on tuuliturbiinin tukirakenteen eli tornin 

vaikutus otettava huomioon turbiinin kuormituksia määritettäessä. Tuulen osuessa 

tuuliturbiinin putkimaiseen torniin tuuli ohjautuu uudelleen, jolloin torni aiheuttaa niin 

sanotun tuulivarjon. Tuulivarjo pienentää tuulivoimalan tehoa ja aiheuttaa kuormitusta 

roottorin lapoihin sekä muutoksia muihinkin kuormituksiin. Teho oskilloi, kun tuuliturbiinin 

siipi ohittaa tornin varjon, ja tehosta tulee pulssimaista. Tämän vuoksi tuulivoimalan 

roottorin tuottama vääntömomentti ja generaattorilta ulos tuleva teho ovat 

epätasaisempia, kuin perinteisessä sähkögeneraattorissa [Manwell 2009]. 
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9. Tuuliturbiinin aerodynaaminen ohjaus 
9.1 Tuuliturbiinin tehokäyrä 

Tuuliturbiinin teho ja tuulen nopeus liittyvät oleellisesti yhteen. On tärkeää ymmärtää 

niiden välinen yhteys, koska ohjausjärjestelmän valinta ja tuuliturbiinin tehon rajoittaminen 

perustuvat tehokäyrään. Kuvassa 28 on esitetty tuuliturbiinin ideaalinen tehokäyrä. Tuulen 

nopeuden arvot "cut-in speed" ja "cut-out speed" ovat tuuliturbiinin toiminnan rajoja. Näillä 

tuulen nopeuden raja-arvoilla määritetään tuuliturbiinin tuottama sähköenergia tuulen 

kynnysarvon yläpuolella (cut-in) ja huolehditaan rakenteen kestävyydestä suurilla tuulen 

nopeuksilla (cut-out). 

Nimellistehon määrää tuuliturbiinin valmistaja. Tuuliturbiini on suunniteltava niin, että se 

tuottaa energiaa turbiinin käyttöä rajoittavan nimellistehon alapuolella mahdollisimman 

paljon. Tehokäyrä jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Alueella I turbiini toimii hiljaisilla tuulen 

nopeuksilla nimellistehon alapuolella. Alueella III turbiini toimii kovilla tuulen nopeuksilla, 

jolloin nimellisteho rajoittaa tuuliturbiinin käyntiä. Alue II on siirtymäalue, jolla 

kontrolloidaan turbiinin käyntiä, jotta nimellisteho ei ylittyisi. Tuuliturbiinin ohjauksella on 

suuri merkitys sille, kuinka turbiini tuottaa energiaa ja mikä on sen rakenteen elinikä. 

Optimaalisella ohjauksella energian tuotto on mahdollisimman suuri ja turbiinin 

kuormitukset mahdollisimman pieniä [National Instruments 2008].  

Kuva 28. Tuuliturbiinin ideaalinen tehokäyrä [National Instruments 2008]. 
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9.2 Tuuliturbiinin lapojen säätö 

Tuuliturbiinin tehokerroin Cp on lavan kärkinopeuden ja lapakulman funktio. Näin ollen 

tuuliturbiinin hyvä ja tehokas ohjaus lisää merkittävästi turbiinin tuottamaa tehoa. 

Tuuliturbiinin roottoria ohjataan kolmella eri tavalla. Säätötavat ovat aktiiviseen ja 

passiiviseen sakkaukseen perustuva säätö sekä lapakulman säätö. Kaikki nämä 

säätötavat perustuvat kuvassa 29 esitettyyn lavan ja tuulen välisen kohtauskulman 

muuttumiseen. 

Kuva 29. Lavan ja tuulen välinen kohtauskulma [Tuulivoimaprojektiopas 1999]. 

Lavoissa on geometrista kiertoa, joka mahdollistaa sen, että tuulen kohtauskulma pysyy 

mahdollisimman optimaalisena koko lavan pituudella. Lapa on muotoiltu siten, että 

perustaso on lähes tuulen suuntainen kääntyen kärkeä kohti yhä enemmän 

pyörimissuuntaan. 

Lapakulman säätö toimii siten, että tuulen nopeuden kasvaessa nimellistehonopeutta 

suuremmaksi lapa kääntyy tuuleen päin, kohtauskulma pienenee, ja samalla myös lavan 

hyötysuhde pienenee. 

Aktiivisessa sakkaussäädössä, tuulen ylittäessä nimellistehonopeuden, lapa alkaa sakata, 

jolloin sakkauksen määrään vaikutetaan säätämällä lavan asetuskulmaa. Säätö 

mahdollistaa sen, että tuulivoimala toimii koko ajan lähellä nimellistehoa. Tuulen 

nopeuden ylittäessä nimellistehonopeuden turbiinin lavat kääntyvät tuulen suuntaisesti ja 

pysäyttävät itsensä. 
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Sakkaukseen perustuvassa tuuliturbiinin roottoriohjauksessa hyödynnetään korkeilla 

tuulen nopeuksilla siiven aerodynamiikkaa, eli kontrolloidaan aerodynaamista vääntöä ja 

roottorin pyörimisnopeutta. 

Lapasäätöisessä ohjaussysteemissä roottori pystyy pyörimään nimellistehon vaatimalla 

vakionopeudella, kun tuulen nopeus ylittää nimellistehonopeuden. Sakkaussäätöinen 

ohjaussysteemi ei pysty pitämään ulostulevaa tehoa vakiona suurilla tuulen nopeuksilla. 

Kuten aikaisemmin on todettu, tuuliturbiinin roottoriin vaikuttaa tuulen nopeuden muutos 

korkeuden kasvaessa. Tuulen leikkaus aiheuttaa epäsymmetrisiä kuormituksia, ja 

tuuliturbiinin koon kasvaessa näiden kuormitusten merkitys kasvaa. Kyseisiä kuormituksia 

voidaan vähentää yksilöllisellä lapasäädöllä, eli säätämällä jokaisen lavan kallistuskulmaa 

erikseen. Näin aerodynaaminen voima pysyy vakiona kunkin kierroksen aikana. Aktiivinen 

sakkaussäätö ja lapakulman säätö ovat samankaltaisia tehokäyrän suhteen, mutta eivät 

ole kuitenkaan aivan identtisiä keskenään [Tuulivoimaprojektiopas 1999]. Kuvassa 30 on 

esitetty seuraavat eri ohjaustapojen tuottamat tehokäyrät: 

 
FS-FP Vakio nopeus - kiinteät lavat 

FS-VP Vakio nopeus - lapojen säätö 

VS-FP Muuttuva nopeus - kiinteät lavat 

VS-VP Muuttuva nopeus - lapojen säätö 

Kuva 30. Eri ohjaustapojen tuottamat tehokäyrät, joista VS-VP on ideaalinen 

[National Instruments 2008]. 
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9.3 Tuuliturbiinin hitausvoimat ja dynaaminen tasapaino 

Tuuliturbiinin ohjaus perustuu voimansiirron dynaamiseen tasapainoyhtälöön (Kaava 26). 

Tasapaino saavutetaan kontrolloimalla generaattorin vääntömomenttia Tc. 

= ( ) (26) 

Aerodynaamiseksi vääntömomentiksi saadaan (Kaava 27): 

= ( , )  (27) 

Kaavassa 27 vääntömomentin tehokerroin on (Kaava 28): 

( , ) =
( , )

 (28) 

Turbiiniakselin kulmakiihtyvyydeksi saadaan tällöin (Kaavat 29 ja 30): 

= ( , )  (29) 

=
( , )

 (30) 

Kulmakiihtyvyyden etumerkki riippuu ainoastaan sulkujen sisällä olevasta lausekkeesta. 

Kun optimaalinen lavan kärkinopeus on pienempi kuin lavan kärkinopeus, on  

negatiivinen, ja kun optimaalinen kärkinopeus on suurempi kuin lavan kärkinopeus, on  

positiivinen. 

>  (31) 

 (32) 

<  (33) 

 (34) 
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Kulmakiihtyvyyden ollessa negatiivinen, tuuliturbiinin on kiihdytettävä, koska roottorin 

nopeus on liian pieni. Vastaavasti, kun kulmakiihtyvyys on positiivinen, on roottorin 

jarrutettava, koska roottorin nopeus on liian suuri [Johnson 2004]. 

Kuvasta 31 nähdään, että isojen tuuliturbiinien lavat voivat olla 50 m pituisia. 

Generaattorin hitausmomentti on pieni osa tuuliturbiinin roottorin 

kokonaishitausmomentista, mutta turbiinin inertia voi kuormittaa voimakkaasti 

generaattoria pyörimisnopeuden muuttuessa. Tuuliturbiinin ohjauksessa käytetään 

kulmanopeutta ohjaussysteemin perustana, jolloin edellä mainitun suuren inertian takia 

voimansiirto ei pysty välttämättä reagoimaan ohjaukseen sallituissa rajoissa. Näin ollen 

hitausmomenttien suuruus ja niiden vaikutus rakenteen dynaamisiin kuormituksiin on 

tarkistettava suunnittelun aikana. 

Kuva 31. Tuuliturbiinin lapojen kuljetus [cnet 2009]. 
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9.4 Tuuliturbiinin pyörimisliikkeen jarrutus  

Standardien DS 472, IEC 64100-1 ja luokitusseura Germanischer Lloydin mukaan 

tuuliturbiinissa on oltava kaksi toisistaan riippumatonta jarrujärjestelmää. 

Jarrujärjestelmien on pysäytettävä tuuliturbiini mekaanisen rikkoutumisen tai elektronisen 

vian sattuessa niin, ettei turbiini vaurioidu tai aiheuta vaaraa ympäristölle. 

Jarrujärjestelmässä mekaaninen tai elektrodynaaminen jarru toimii aerodynaamisen jarrun 

apuna, koska aerodynaaminen jarru ei pysty yksinään pysäyttämään tuuliturbiinia. 

Aerodynaaminen jarru hidastaa roottorin pyörimisnopeutta, ja mekaaninen tai elektroninen 

jarru pysäyttää tuuliturbiinin roottorin lepotilaan. Mekaaninen jarru on tavallisimmin 

levyjarru, rumpujarru tai hydraulinen jarru. Mekaanisen jarrun heikkouksia ovat 

mekaaninen kuluminen ja säännöllinen huollon tarve. Lisäksi mekaaninen jarru aiheuttaa 

impulsiivisia kuormituksia voimansiirrolle ja on kalliimpi konstruktio kuin 

elektrodynaaminen jarru [Scott et al.]. 

 

9.5 Sähköverkossa esiintyvien häiriöiden aiheuttamat kuormitukset 

Tuulivoimaloiden toiminnalliset vaatimukset sähköverkossa ovat samanlaiset kuin 

muillakin sähköä tuottavilla voimaloilla. Tähän asti yleinen käytäntö on ollut pysäyttää 

tuulipuistot heti, kun verkossa ilmenee vika. Uudet sähköverkkoa koskevat määräykset 

tuulivoimaloille ovat tuoneet muutoksen tähän käytäntöön. Nykyisten määräysten mukaan 

tuuliturbiinin on pysyttävä kytkettynä sähköverkkoon verkkovian sattuessa, mikä on varsin 

haastavaa tuuliturbiinin rakenteiden kuormitusten kannalta. 

Sähköverkossa ilmenevä häiriö aiheuttaa muutoksia generaattorin vääntömomentissa, 

mikä voi aiheuttaa suuriakin kuormituksia tuuliturbiinin voimansiirrolle. Verkkovikojen 

aiheuttamien kuormitusten analysointi antaa hyvän kokonaiskuvan tuuliturbiinin 

kuormitusten jakautumisesta turbiinin eliniän aikana. Luvussa 10 esiteltävässä 

suunnittelustandardissa IEC 61400-1 vaaditaan, että suunniteltavan rakenteen on 

kestettävä kaikki sähköverkossa vallitsevat normaalit ja epänormaalit tilanteet. 

Standardissa ei eritellä erilaisia verkkovikoja, vaan niiden huomioon ottaminen jää 

suunnittelijan ja tuuliturbiinin valmistajan vastuulle. Tuuliturbiinin mekaaninen ja 

elektroninen suunnittelu sekä sähköverkon tasapaino liittyvät oleellisesti yhteen 

määritettäessä tuuliturbiinin rakenteen kuormituksia, kuten kuvassa 32 on esitetty. 
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Kuva 32. Tuuliturbiinin suunnittelun osa-alueet [Hansen et al. 2010]. 

Vaadittava verkkovikojen sietokyky on vienyt eteenpäin sellaista tuuliturbiinien 

ohjausteknologiaa, joka kestää verkkovikojen vaikutukset tuuliturbiinin ollessa kytkettynä 

sähköverkkoon. Tällä hetkellä ei ole olemassa selvitettyä tietoa siitä, kuinka nämä 

viansietovaatimukset vaikuttavat rakenteellisiin kuormituksiin tuuliturbiinissa ja 

tuuliturbiinin kestoikään. Käytännön kokemukset osoittavat, että sähköverkon vaatimukset 

asettavat haasteita sekä tuuliturbiinin sähköisen järjestelmän että mekaanisen rakenteen 

suunnittelulle [Hansen et al. 2010]. 
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10. Standardin mukainen laskenta 
Seuraavassa esitellään standardin mukaista laskentaa, jossa varmistetaan, etteivät 

kuormitukset ylitä rakenteen kestävyyttä. Tuuliturbiinien laskentaan on olemassa monia 

eri maiden standardeja. Eräs tällainen laskentastandardi on EU:n alueella ja 

kansainvälisestikin käytetty IEC 61400-1. 

Puheena olevassa standardissa on kolme tuuliluokkaa tuuliturbiineille. Luokan III 

tuuliturbiini on suunniteltu alhaisille tuuliolosuhteille (referenssituuli 37,5 m/s), luokan II 

turbiini keskikoville tuuliolosuhteille (referenssituuli 42,5 m/s) ja luokan I turbiini 

kovatuulisille olosuhteille (referenssituuli 50 m/s). Tuuliluokkien tuuliturbulenssin 

esiintyminen on määritelty kolmeen kategoriaan A, B ja C. Kirjaimet vastaavat 

turbulenssin eri intensiteettejä. A tarkoittaa kovaa turbulenssia, B keskitason turbulenssia 

ja C matalaa turbulenssia. Tuuliluokat on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tuuliturbiiniluokat [IEC 61400-1]. 

 

Tuuliturbiiniluokilla määritetään, millainen tuuliturbiini on sopiva kullekin alueelle, ja luokat 

ovat myös lähtökohta tuuliturbiinin rakenteiden suunnittelulle. 

Tuuliolosuhteet jaetaan normaaleihin tuuliolosuhteisiin ja äärituuliolosuhteisiin. Normaalit 

tuuliolosuhteet luokitellaan 2 tuulimalliin (Normal Wind Profile ja Normal Turbulence 

Model) ja ääriolosuhteet 6 tuulimalliin (Extreme Wind Speed, Extreme Operating Gust, 

Extreme Direction Change, Extreme Coherent Gust, Extreme Coherent Gust with Change 

in Direction ja Extreme Wind Shear). Tuulen ääriolosuhteissa otetaan huomioon tuulen 

turbulenssin ja tuulen nopeuden äkilliset vaihtelut sekä tuulen suunnan muutokset. 

Normaaleissa tuuliolosuhteissa otetaan huomioon tuulen nopeuden muutokset korkeuden 

funktiona ja oletetaan tuulen esiintymisen noudattavan Rayleigh'n jakautumaa, joka on 

esitetty kuvassa 33. 
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Kuva 33.  Rayleigh'n jakautuma tuulen esiintymisestä [IEC 61400-1]. 

 

Taulukossa 2 on esitetty erilaiset tuulen aiheuttamat kuormitustapaukset, joiden 

perusteella tuuliturbiini on tarkistettava ja laskennallisesti analysoitava staattisen 

kestävyyden ja väsymiskestävyyden mukaan. 

Rakenteen kaikki kuormitustapaukset on määriteltävä standardien tai muiden voimassa 

olevien ohjeistusten mukaisesti. Taulukossa 2 esitetyistä standardin IEC 61400-1 

mukaisista kuormitustapauksista on löydettävä ne tapaukset, joissa tuuli aiheuttaa 

suunniteltavan rakenteen kestävyyteen vaikuttavia kuormituksia. Taulukosta nähdään 

standardin IEC 61400-1 edellyttävän myös väsymistarkastelua joissakin tuuliturbiinin 

kuormitustilanteissa. 
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Taulukko 2. Tuuliturbiinin eri suunnittelukuormat [IEC 61400-1]. 
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11. Generaattorin suunnittelu 
Generaattorilla on tiukemmat vaatimukset sallituille taipumille ilmaraon säilyttämiseksi 

staattorin ja roottorin välillä kuin muilla vastaavan kokoisilla suuria kuormituksia kantavilla 

rakenteilla. Tämä tekee generaattorin suunnittelun haastavaksi. Tähän asti 

tuulivoimateknologiassa on hyödynnetty pääosin teollisuuden käyttöön kehitettyjä 

vaihteita, generaattoreita ja sähkölaitteita. Tuulivoiman tehon kasvun myötä on tarvetta 

yhä suuremmille generaattoreille ja tuuliturbiineille. Energia on tuotettava edullisesti, ja 

generaattorin teho on maksimoitava. Tuuliturbiinin konstruktio on pystyttävä toteuttamaan, 

ja rakenteen on kestettävä ne kuormitukset, joille se altistuu elinikänsä aikana. 

Suoravetoisen kestomagneettigeneraattorin hyviä puolia ovat suuri energian tuotto, 

pienempi vikaantuvien osien määrä ja hidas pyörimisnopeus. Kun tuulivoimaloissa 

siirrytään yhä enemmän offshore-rakenteisiin, määräaikaishuoltojen ja korjausten määrä 

on minimoitava. Generaattorin paino kasvaa jyrkästi samalla kun generaattorin teho 

kasvaa. Kuvassa 34 on arvioitu suoravetoisen generaattorin eri rakenneosien painon 

kasvua tuuliturbiinin koon ja sen tuottaman tehon kasvaessa. 

Kuva 34. Suoravetoisten generaattoreiden eri komponenttien arvioituja painoja [Shrestha 2009]. 

Kuvasta nähdään, että tuuliturbiinin koon ja sen tuottaman tehon kasvaessa sylinteriosaa 

tukevien rakenteiden paino kasvaa huomattavasti. Paino kertoo, kuinka suuren rasituksen 

alla sylinteriä tukevat rakenteet ovat. Tuuliturbiinin tehon kasvaessa magneettinen 

vetovoima kasvaa roottorin ja staattorin välillä, mikä vaatii aina raskaamman konstruktion 

tukemaan generaattorin sylinteriosaa.  
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11.1 Tangentiaalivoiman ja normaalivoiman vaikutus generaattorin 
rakenteisiin 

Tarkastellaan kuvassa 35 olevaa radiaalivuogeneraattoria ja siitä tehtyä leikkausta, joka 

on merkitty kuvaan suorakulmiolla. Kuvan rakenteessa staattori on ulkopuolella ja roottori 

sisäpuolella. Kuvan keskellä on esitetty tuuliturbiinin aerodynaamista vääntöä vastustava 

generaattorin tuottama leikkausvoima. Alimmaisena on esitetty magneettivoiman 

aiheuttama normaalivoima. Molemmat voimat vaikuttavat generaattorissa staattorin ja 

roottorin välisessä ilmaraossa. 

Kuva 35. Generaattorin sisäiset kuormitukset [UPWIND REPORT]. 

 

Generaattorin ilmaraon suuruus on yleensä 1/1000 staattorin sisähalkaisijasta. 

Esimerkiksi 2 MW:n generaattorissa, jossa staattorin sisähalkaisija on 5 m, ilmaraon 

suuruus on 5 mm. Erittäin suurilla generaattoreilla käytetään hieman tätä suurempaa 

ilmaväliä. Sallittu radiaalinen siirtymä ilmaraossa on 10…20 % ilmavälin suuruudesta. 

Sallittua suuremmilla siirtymillä magneettivuon tiheys muuttuu merkittävästi. 

 

  



51 
 

Magneettivuon tiheyden kasvu johtaa normaalijännityksen kasvuun ilmaraossa, mikä 

vastaavasti lisää siirtymiä entisestään. 

Kestomagneeteilla toteutetun generaattorin ilmarako pyritään pitämään konstruktioon 

nähden mahdollisimman pienenä, jotta kestomagneettimateriaalin määrä pysyisi 

mahdollisimman vähäisenä [Pyrhönen]. 

Jotta generaattorista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, tangentiaalivoima pyritään 

maksimoimaan ja normaalivoima minimoimaan. Kuvassa 36 on esitetty leikkausjännitys ja 

normaalijännitys magneettivuon tiheyden funktiona. Normaalivoiman osuus perinteisissä 

radiaalivuogeneraattoreissa on suuri verrattuna tangentiaalivoimaan. Kuvasta nähdään, 

että magneettivuon tiheyden ollessa B > 0,8 T voi normaalivoima olla lähes 10-kertainen 

leikkausvoimaan nähden, mikä on rakenteen kannalta erittäin epäedullista. Suurin osa 

generaattorin rakenteesta tarvitaan normaalivoiman aiheuttaman kuormituksen 

kantamiseen, jotta ilmarako pysyisi vakiona sallituissa rajoissa. 

Kuva 36. Leikkausjännitys ja normaalijännitys magneettivuon tiheyden funktiona [Mueller 2009]. 
 

Magneettinen kuormitus määritetään Maxwell’n jännityksen normaalikomponentista 

(Kaava 35). 

=  (35) 
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Kaavasta 35 voidaan laskea, että magneettivuon tiheyden ollessa maksimissaan noin 1 T, 

on magneettinen kuormitus 0,4 N/mm2. 

Radiaalivuogeneraattorin vääntömomentti on (Kaava 36): 

= 2  (36) 

Kaavassa 36 esiintyvä ilmaraon keskimääräinen leikkausjännitys on (Kaava 37): 

= cos( )  (37) 

Kaavasta 36 nähdään, että vääntömomentin kasvattaminen on mahdollista vain ilmaraon 

sädettä ja/tai generaattorin pituutta kasvattamalla. Näillä toimenpiteillä generaattorista 

tulee erittäin massiivinen. 

11.2 Keskipakovoiman vaikutus generaattorin rakenteeseen 

Tässä työssä mallinnetun generaattorin pyörimisnopeus on arvioitu 10 r/min, joka on 

varsin hidas verrattuna vaihteellisiin konstruktioihin. Keskipakovoiman vaikutukset on 

kuitenkin syytä tarkistaa myös isojen hitaasti pyörivien generaattoreiden roottoreille. 

Roottorin keskipakovoima on (Kaava 38): 

=  (38) 
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11.3 Generaattorin oman painon vaikutus generaattorin kuormituksiin 

Suoravetoisen generaattorin rakenne on massiivinen, koska roottori ja generaattori ovat 

samalla akselilla. Kuvassa 37 on verrattu suoravetoisen generaattorin rakennetta 

vaihteellisen generaattorin rakenteeseen. 

Kuva 37. Tuuliturbiinin voimansiirto vaihteellisena (a) ja suoravetoisena (b) [Magnews]. 

Painovoiman vaikutus on otettava huomioon rakenteen suunnittelussa, jos rakenteen 

paino ylittää 10 % rakenteen kuormituksista. Tässä työssä mallinnetun generaattorin 

omapaino ylittää edellä mainitun raja-arvon. 

Roottorin ja staattorin sylinterimäisessä kuorirakenteessa tapahtuu siirtymiä 

magneettivoiman vaikutuksesta. Roottorin ja staattorin sauvoin tuetut kehät muodostavat 

kehäkaaren taipuman vuoksi piparkakun muotoisen rakenteen, jossa radiaaliset siirtymät 

ovat suurimmillaan sylinterikuorta tukevien sauvojen välissä. Kuvassa 38 on esitetty 

generaattorin roottorin sylinterikuoren käyttäytyminen magneettivoiman vaikutuksesta. 

Magneettisten voimien lisäksi siirtymää lisää tietyissä kohdissa painovoiman vaikutus. 

Siirtymä on suurimmillaan roottorin alapuolella, koska siinä kohdassa siirtymä muodostuu 

painovoimasta ja magneettisesta voimasta, joiden komponentit vaikuttavat samaan 

suuntaan. Staattorin alapuolella tilanne on huomattavasti parempi, koska painovoima ja 

magneettinen voima vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin. Staattorissa siirtymät ovat 

maksimissaan yläpuolella ja roottorissa alapuolella. 
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Kuva 38. Magneettisten voimien vaikutus roottorin sylinterikuoreen. 

Painovoiman aiheuttamia kuormituksia voidaan kompensoida esitaivutetulla roottorilla ja 

ylimääräisillä kestomagneeteilla. Kompensointi voidaan suorittaa sen jälkeen, kun 

painovoiman aiheuttamat kuormitukset on laskettu. 
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11.4 Roottorin epäkeskisyydestä aiheutuva kuormitus 

Ilmaraon epäkeskisyys on yksi suurimmista vian aiheuttajista sähkömoottoreissa. Se 

aiheuttaa suuria jännityksiä, kuormittaa laakereita ja aiheuttaa haitallisia värähtelyjä sekä 

melua. Staattinen epäkeskisyys on esitetty kuvassa 39 vasemmalla. Staattisessa 

epäkeskisyydessä minimi ilmaväli pysyy samalla kohdalla paikallaan. Staattisen 

epäkeskisyyden aiheuttaa esimerkiksi staattorin soikeus tai asennuksen epäkeskisyys. 

Dynaaminen epäkeskisyys on esitetty kuvassa 39 oikealla. Ellei roottorin akseli sijaitse 

roottorin keskellä, pyörii minimi ilmaväli ympäri roottorin kehällä. Dynaamisen 

epäkeskisyyden aiheuttavat esimerkiksi poikkeamat akselin suoruudessa, mekaaninen 

resonanssi tai laakerivaurio. 

Kuva 39. Ilmaraon staattinen ja dynaaminen epäkeskisyys [Spooner 2010]. 

Roottorin ja staattorin staattinen tai dynaaminen epäkeskisyys voi aiheuttaa magneettisten 

voimien epätasapainon. Magneettisten voimien epätasapaino (unbalanced magnetic pull, 

UMP) syntyy, kun ilmavälin säde ei pysy vakiona koko staattorin ja roottorin kehän 

pituudella. Magneettisten voimien epätasapaino lisää edelleen epäkeskisyyttä staattorin ja 

roottorin välillä. 
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11.5 Generaattorin lämpenemisestä aiheutuva kuormitus 

Generaattorin häviöistä johtuva lämpeneminen aiheuttaa kuormituksia generaattorin 

rakenteeseen. Lämpenemisen aiheuttamat siirtymät ovat haitallisia, elleivät staattorin ja 

roottorin lämpölaajeneminen ole yhtä suuria. Lämpölaajeneminen saattaa sulkea 

ilmarakoa sallittua pienemmäksi, ja se haittaa generaattorin toimintaa. 

Sylinterin muotoisessa kehässä lämpölaajenemisen aiheuttama säteen muutos on 

(Kaava 39): 

= )  (39) 

Kuvassa 40 on havainnollistettu lämpötilaeron aiheuttamaa laajenemista sylinterin 

muotoisessa renkaassa. Kuvasta nähdään, kuinka suuri lämpötilaero aiheuttaa 1 mm 

muutoksen sylinterin säteessä. Kun sylinterin halkaisija on yli 3 m, ei lämpötilaeron 

tarvitse olla kovinkaan suuri aiheuttaakseen selviä muutoksia sylinterin säteeseen. 

Kuva 40. Lämpötilaeron vaikutus sylinterin lämpölaajenemiseen. 

Staattorin ankkurikäämitys kuumentaa rakennetta eniten kuparihäviöiden takia (copper 

loss). Kun staattori sijaitsee roottorin ulkopuolella, oletetaan staattorin ja roottorin 

lämpölaajenemisen olevan suunnilleen yhtä suurta. 

Sauvat, jotka kantavat staattorin ja roottorin painon sekä niihin kohdistuvat kuormitukset, 

joutuvat myös alttiiksi lämpölaajenemisesta johtuville kuormituksille. Sauvojen pitenemistä 

voidaan arvioida kaavalla 40. Kuvassa 41 on esitetty, kuinka suuri lämpötilan muutos 

aiheuttaa sauvan pitenemisen 1 mm:llä. Mitä pitempi sauva on, sitä suurempi on 

lämpötilan muutoksen aiheuttama pituuden muutos sauvassa. Sauvan ollessa lähes 

generaattorin säteen mittainen, ei kovinkaan suurta lämpötilan vaihtelua sallita. 30 C 

lämpötilaero pidentää 3 metrin pituista terässauvaa noin 1 mm verran. 
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= [1 + ( )] (40) 

Kuva 41. Lämpötilaeron vaikutus sauvan lämpölaajenemiseen. 

Jos sauva ja sylinterikuori laajenevat yhtä paljon, tai generaattorin jäähdytys toimii 

optimaalisesti, lämpölaajenemisongelmaa ei ole. 

11.6 Aerodynamiikasta aiheutuvat kuormitukset 

Generaattorin rakenteessa on aerodynaamisilta ominaisuuksiltaan huonoja pintoja, ja näin 

ollen ilmanvastus on otettava huomioon pinnarakenteisen generaattorin suunnittelussa. 

Pinnojen lisääminen tukevoittaa rakennetta, mutta kasvattaa samassa suhteessa 

ilmanvastusta. Sama ilmiö esiintyy myös polkupyörissä, ja sen takia on joskus siirrytty 

levymäiseen pyörän rakenteeseen. Polkupyörissä käytetään suuren ilmanvastuksen takia 

myös ovaalipoikkipintaisia pinnoja. Vastaavat pyöreäpoikkipintaiset pinnat ovat lujempia, 

mutta ilmanvastukseltaan huonompia. Generaattorin roottorin kulmanopeus ei ole niin 

suuri, kuin polkupyörän renkaan pyörimisnopeus, mutta pinnarakenteen aiheuttama 

ilmanvastus on silti syytä tarkistaa. Generaattorin roottorin ilmanvastus kasvaa 

2. potenssissa ja vastaava tehohäviö 3. potenssissa nopeuden suhteen (Kaavat 41 ja 42). 

=  (41) 

= =  (42) 
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12. Generaattorin rakenteen analyyttinen suunnittelu 
12.1 Generaattorin rakenteen likimääräissuunnittelu 

Rakenteita suunniteltaessa on ensimmäiseksi arvioitava rakenteen kuormituksia ja 

tilantarvetta. Rakenteen tilavuuden selvittyä voidaan arvioida likimääräisesti myös 

rakenteen painoa. Seuraavaksi esitettävät likimääräiskaavat eivät sovellu suunnittelun 

perustaksi, vaan ainoastaan antamaan suuntaa [Zhang et al. 2011 & Polinder et al. 2005]. 

Tuuliturbiinin roottorin lavan suurin sallittu kärjen nopeus on noin 70 m/s. 

Roottorin pyörimisnopeus on (Kaava 43): 

= [ / ] (43) 

Generaattorin massa on likimääräisesti (Kaava 44):  

, [ ] 10 [ ] (44) 

Roottorin vääntömomentti on (Kaava 45): 

=  (45) 

Perinteisen generaattorin ilmavälissä magneettivoiman tiheys on Fd = 25…50 kN/m2. 

Tällöin generaattorin teho on likimääräisesti (Kaava 46): 

2 [ ] (46) 

Generaattorin tilavuus on likimääräisesti (Kaava 47): 

= [ ] (47) 
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12.2 Generaattorin rakenteen suunnittelu laskennallisin menetelmin 

Generaattorin rakenteen tarkka malli saadaan aikaan FEM-analyysin avulla. Ennen 

FEM-analyysin avulla tapahtuvaa mallinnusta on rakennetta tarkasteltava alustavasti ja 

arvioitava rakenteen kestävyyttä sekä geometriaa analyyttisesti. Sylinteriosa koostuu 

monesta erillisestä moduulirakenteesta, jotka on liitetty kiinteästi toisiinsa. Tässä työssä 

tarkastellaan kuvan 42 mukaista generaattorin roottorin rakennetta. 

Kuva 42. Yksinkertaistettu kuva roottorista. 

Rakenne on staattisesti määräämätön. Jotta rakennetta pystytään tarkastelemaan 

analyyttisesti, on tehtävä joitakin laskentaa helpottavia yksinkertaistuksia ja oletuksia. 

Yksinkertaistettuja malleja on kahdenlaisia, molemmat toistensa ääripäitä. Voidaan 

olettaa, etteivät pinnat (puolat) ota vastaan kuormituksia ollenkaan eivätkä aiheuta kehälle 

säteen suuntaisia voimia, kuten kuvassa 43 vasemmalla. Tässä yksinkertaistuksessa 

jäykkä kehä kantaa kuormitukset. Toisessa mallissa voidaan olettaa puolien olevan 

jäykkiä, kuten kuvassa 43 oikealla. Puolien välissä oleva kehän osa toimii, kuten tasaisesti 

kuormitettu palkki, joka on tuettu jäykästi molemmista päistä. 
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Kuva 43. Generaattorin roottorin rakenteen yksinkertaistetut ajatusmallit. 

Seuraavaksi tarkastellaan rasituksia edellä olevan kuvan 43. oikeanpuoleisen 

rakennemallin mukaisesti. Kuvassa 44 on esitetty tasaisen kuorman aiheuttama 

taivutusmomenttijakautuma kehän puolien välisellä osalla. Taivutusmomentin maksimi 

sijoittuu puolan kohdalle. 

Kuva 44. Roottorin kehän puolien välisen osan kuormitukset sekä taivutusmomenttijakautuma. 
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Seuraavaksi tarkastellaan kuormituksia, jotka kohdistuvat kehän ja puolan väliseen 

liitokseen tuen kohdalle. Käsitellään kuvassa 45 esitettyä tapausta, jossa roottorin 

sylinterikuorta tukee kuusi puolaa. 

Kuva 45. Magneettisen kuormituksen alainen roottori. 

 

Kuvassa 46 on esitetty voima T, joka repii puolaa ja sylinterikuorta osaa eri suuntiin. 

Kuva 46. Voiman  vaikutus roottorin sylinterikuoren ja puolan välillä. 

 

Sylinterikuoren oletetaan olevan riittävän jäykkä, jotta se kestää voimien aiheuttaman 

kuormituksen. Kuvassa 47 on esitetty tasapainokuva roottorirenkaasta, johon vaikuttaa 

radiaalisuunnassa voima T tietyin kulmavälein. 
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Kuva 47. Voimatasapainokuva roottorirenkaasta. 

 

Kuvan 47 voimatasapainosta saadaan sylinterirenkaan tukivoima H0 (Kaava 48) ja sen 

vaakakomponentti H kulmamuuttujan  suhteen (Kaava 49): 

= sin( ) (48) 

= ( )
( )

 (49) 

Vastaavat sylinterirenkaan tuki(taivutus)momentit ovat (Kaavat 50 ja 51): 

=
( )

 (50) 

= ( )
( )

 (51) 

Tasaisesta radiaalikuormituksesta (kuten sylinterin sisäinen painekuorma) aiheutuva 

ohuen sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä saadaan muodonmuutosenergiasta 

Gastiglianon 1. lauseen mukaisesti (Kaavat 52 ja 53).  

 

 

 

T 
H0 

H 
 

M 
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T/2 
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=  (52) 

=  (53) 

Taivutuksesta aiheutuva muodonmuutosenergia sylinterin kaarevalla osalla on 

(Kaava 54): 

= + +  (54) 

Taivutuksesta aiheutuva sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä on (Kaavat 55 ja 56): 

= + ( )  (55) 

=
( )

+
( )

 (56) 

Tangentiaalivoimasta aiheutuva sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä on vastaavasti 

(Kaava 57): 

= ( )
( )

= ( )
[2 + sin(2 )] (57) 

Puolan normaalivoimasta aiheutuva muodonmuutosenergia on (Kaava 58): 

= ( )
 (58) 

Kaavassa 58 on puolan pituus (R1 - R0) ja puolan vakio poikkipinta-ala Ap. 

Puolan normaalivoimasta aiheutuva sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä on 

(Kaava 59): 

= ( )
 (59) 
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Lasketaan taivutuksesta, tangentiaalivoimasta, ja puolan normaalivoimasta saadut 

siirtymätermit yhteen, ja asetetaan tulos yhtä suureksi kuin tasaisesta 

radiaalikuormituksesta aiheutuva sylinterikuoren säteen suuntainen siirtymä 

(Kaavat 60 ja 61). 

 

= = + +  (60) 

=
( )

+
( )

+ +

 (61) 

Ratkaistaan kaavasta 61 puolan normaalivoima T (Kaava 62): 

=

( ) ( )

 (62) 

Roottorin rakenne koostuu kehästä ja sitä tasaisin välein tukevista puolista. Jokaiseen 

puolaan kohdistuu radiaalivoima. Puolien radiaalivoimat on esitetty periaatekuvassa 48. 

Kuva 48. Puolien voimat. 
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Taipuma puolien välillä pisteessä A saadaan kaavasta 63 [Roark & Young 1989]. 

= ( ) ( )
( ) ( )

+   (63) 

Rakenteessa vaikuttaa kaksi erilaista kuormitustapaa, sylinterikuoren tasainen kuorma q 

sekä pistemäiset kuormat puolien kohdalla. Taipuma puolien välissä pisteessä A saadaan 

laskemalla yhteen edellä esitettyjen voimien vaikutukset. Säteen suuntainen siirtymä 

pisteessä A on (Kaavat 64 ja 65): 

=  (64) 

= 1 +
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

 (65) 

Tutkittavassa rakenteessa sylinterikuoren molemmin puolin olevien puolien poikkipinta-ala 

Ap on kaksinkertainen, ja se on otettava huomioon kaavassa 65. Mikäli analyyttistä 

laskentaa halutaan jatkaa tästä eteenpäin, on määritettävä sylinterikuoren jäykkyys. 

McDonald on väitöskirjassaan verrannut edellä esitetyn analyyttisen mallin ja 

FEM-mallinnuksen tuloksia. Vertailun kohteena olivat samankaltaiset puolilla varustetut 

staattorit ja roottorit, jotka oli rakennettu teräksestä ja alumiinista. Vertailussa ei käsitelty 

puolien lukumäärää, eikä erilaisia poikkileikkauksia. Analyyttisen laskennan ja 

FEM-mallinnuksen tulokset poikkesivat toisistaan teräksisellä rakenteella noin 2 % ja 

alumiinisella rakenteella hieman enemmän [McDonald 2008]. 
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12.3 Generaattorin puolien vaikutus rakenteen kestävyyteen  

Tarkastellaan puolien mahdollista nurjahtamista Eulerin nurjahduskaavan mukaisesti. 

Mikäli puoliin syntyy puristuskuormitusta, kriittinen nurjahdusvoima on (Kaava 66): 

=  (66) 

Kaavassa 66 sauvan taivutusjäyhyysmomentti on yleisesti (Kaava 67): 

=  (67) 

Mitä kauempana pinta-alkiot ovat neutraaliakselista, sitä suurempi on poikkileikkauksen 

jäyhyysmomentti. Jos laskenta osoittaa puolan nurjahtavan, on puolan pituutta 

lyhennettävä tai poikkileikkausta suurennettava. 

Tarkastellaan kahta poikkipinta-alaltaan samansuuruista poikkileikkausta kuvan 49 

mukaisesti. Vasemmalla on ympyräpoikkipinta ja oikealla sylinteripoikkipinta. 

Sylinteripoikkipinnan sisähalkaisija on yhtä suuri, kuin ympyräpoikkipinnan ulkohalkaisija 

d1. Pinta-alojen ollessa yhtä suuret sylinteripoikkipinnan ulkohalkaisija on (Kaava 68): 

= 2  (68) 

Kuva 49. Poikkipinta-alaltaan samansuuruiset poikkileikkaukset. 
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Sylinteripoikkipinnan taivutusjäyhyysmomentti on tällöin (Kaava 69): 

=  (69) 

Sylinteripoikkipinnan taivutusjäyhyysmomentti on 3 kertaa suurempi, kuin vastaavan 

ympyräpoikkipinnan taivutusjäyhyysmomentti (Kaava 70). 

=  (70) 

Edellä olevista kaavoista nähdään, että ontto rakenne kestää 3-kertaisen ideaaliselastisen 

nurjahdusvoiman vastaavaan umpinaiseen rakenteeseen verrattuna. Samalla kuitenkin 

puolan ulkohalkaisija kasvaa noin 40 %. Mikäli rakenteessa voidaan käyttää onttoja, 

poikkileikkaukseltaan suurempia puolia, voidaan puolamäärää pienentää 30 %. Puolien 

painon optimointi ei ole kuitenkaan ison tuuliturbiinin generaattorin suurin kokonaispainon 

pienentämiseen liittyvä ongelma. Jokaista rakenteen osaa on tarkasteltava erikseen siten, 

että päästään mahdollisimman kestävään ja samalla mahdollisimman keveään 

rakenteeseen. 
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13. Generaattorin mallintaminen FEM-analyysin avulla 

Tässä työssä generaattorin rakennetta arvioidaan FEM-analyysin avulla ANSYS-ohjelmaa 

käyttäen. Analyysissä tarvittava tangentiaalivoima on määritetty generaattorin 

nimellistehosta ja magneettinen normaalivoima oli annettu alkuarvona. Magneettivoiman 

ja tuulen käyttäytymisestä aiheutuva kuormitus ei ole ollut diplomityön tekijän eikä työn 

ohjaajan määritettävissä. Kuormitukset ovat likimääräisiä, ja niiden avulla arvioidaan 

sopivia puolamääriä, kulmia ja rakenteen painoa. 

13.1 Generaattorin FEM-mallin lähtötiedot 

Työn lähtötiedot on esitetty taulukoissa 3 … 7. 

 Taulukko 3. Generaattorin koko. 

Roottorin mitat  

Ulkokehän halkaisija 6,4 m 

Sisäkehän halkaisija 0,85 m 

Roottorin pituus 1,9 m 

Staattorin mitat  

Ulkokehän halkaisija 7,26 m 

Sisäkehän halkaisija 1,1 m 

Staattorin pituus 2,5 m 

 

 Taulukko 4. Generaattorin runkorakenteen materiaalitiedot. 

 
Materiaali Hitsattava rakenneteräs 

Kimmokerroin E = 210 000 N/mm2 

Suppeumakerroin  = 0,3 

 

 Taulukko 5. Staattorin ja roottorin väliset kuormitukset. 

 
Magneettivoiman tiheys 

(Semken, email 2013) 
Fd = 1176800 N/mm2 

Tangentiaalivoima 

(Laskettu nimellistehosta) 
Ft = 2,9  106 N 
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 Taulukko 6. FEM-analyysissä käytetyt elementtityypit. 

 
Sauvaelementti A = 1000 mm2 

Kuorielementti 
8-solmuinen parabolinen 

kuorielementti, t = 20 mm 

 

 Taulukko 7. FEM-mallien elementtien reunaehdot. 

 
Ulkokehä  

Siirtymät Uz = 0 

Kiertymät Rx = 0 ja Ry = 0 

Sisäkehä  

Siirtymät Ux = 0 ja Uy = 0 

Kiertymät - 
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13.2 Puolien asennuskulman optimointi 

Generaattorin FEM-mallinnuksessa roottorin ja staattorin elementtijako ulkokehällä ja 

sisäkehällä on määritetty siten, että saadaan laadituksi mahdollisimman monta erilaista 

mallia. Tällöin päästään säätämään puolien kulmaa ulkokehään nähden. Mallinnus 

suoritettiin symmetriaa hyväksi käyttäen. Kuvassa 50 on esitetty symmetriaa hyödyntäen 

laadittu roottorin FEM-malli. 

Kuva 50. Generaattorin roottorin FEM-malli. 

 

Erilaisia malleja laadittiin kaikkiaan 11 kappaletta. Mallinnuksen tulokset on esitetty 

liitteessä 1. Tuloksista nähdään, että sama kuvio toistuu tietyin välein roottorin sauvojen 

asettelussa. Puolissa ei oletettu olevan esikiristystä, joten puolapareihin tulee 

tangentiaalivoimasta johtuen sekä vetoa että puristusta. Jos rakenteen oletettaisiin 

käyttäytyvän vedolla esijännitettynä samoin kuin polkupyörän pinnapyörä, pitäisi kaikissa 

puolissa säilyä vetojännitys kaikenlaisilla kuormituksilla. 

Tuloksista nähdään voimien ja siirtymien olevan pienimmillään puolien muodostaessa 

tähtimäisen kuvion. Kolmion muotoinen rakenne kantaa siis parhaiten kuormitusta. 
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Kun puolat ovat ristissä, niiden sauvavoimat ”repivät” roottorin ulkokehää aiheuttaen 

kehärakenteeseen muodonmuutoksia. 

Lujuusopillisesti puolien kolmion muotoinen rakenne on kaikkein tukevin, ja tällöin 

rakenteen siirtymät ovat pienimmillään sekä radiaali- että tangentiaalisuunnassa. 

Kolmion muotoinen konstruktio on paljon käytetty rakenne tavoiteltaessa kevyttä ja 

tukevaa rakennetta. Kuvassa 51 vasemmalla on esitetty toisen maailmansodan aikaisen 

lentokoneen, Vickers Wellingtonin, runkorakenne asennusvaiheessa ja oikealla 

Pajulahden urheiluopiston Pajulahtihallin kattorakenne. 

Kuva 51. Vickers Wellingtonin runkorakenne [Grider] ja Pajulahtihallin kattorakenne [Pajudo]. 

 

Puolan kulman muuttaminen navan liitynnässä on hyödytöntä, koska kuormitukseen 

nähden puolan kulman muutos staattorin tai roottorin ulkokehällä jää varsin pieneksi 

generaattorin geometrian takia. Suurempaan kulmamuutokseen tarvitaan generaattorin 

rakenteen muuttamista huomattavasti. 
Generaattoria mallinnettiin myös siten, että puolat asetettiin mahdollisimman suureen 

kulmaan. Tällöin puolat leikkaavat akselilinjan, ja kulma  pienenee kulman  suuretessa 

(Ks. kuva 52). Kyseistä rakennetta ei näin ollen voida toteuttaa käytännössä. Puolia ei 

pystytä asentamaan kovin suureen kulmaan, koska navan ulkohalkaisija tulee varsin pian 

sauvalinjan eteen. Liitteen 1 taulukossa roottorin ja staattorin sylinterikuorien siirtymät ja 

puolien sauvavoimat ovat vertailuarvoja, joiden perusteella määräytyvät optimaaliset 

puolaston asennuskulmat sekä vastaavat puolien aksiaalivoimien keskinäiset suuruudet. 
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13.3 Roottorissa ja staattorissa vaikuttavat sauvavoimat 

Staattorin ja roottorin puolien sijoittaminen vinoon kulmaan aiheuttaa rakenteeseen 

erilaisia kuormitusmuutoksia radiaaliseen puolien asentoon verrattuna. 

Tangentiaalivoiman vaikuttaessa kuvan 52 mukaisesti roottorin puolan a veto suurenee, 

mutta puolan b veto pienenee saman verran. Vastaavasti staattorin puolan a puristus 

lisääntyy ja puolan b puristus pienenee saman verran. Roottorissa puolan a leikkausvoima 

pienenee puolaa vastaan kohtisuorassa olevan magneettivoiman komponentin verran, ja 

puolan b leikkausvoima lisääntyy saman verran. Staattorissa puolan a leikkausvoima 

pienenee, ja puolan b leikkausvoima lisääntyy. Jos staattori ja roottori ovat 

samankokoisia, puolien a ja b kuormitukset vastaavat toisiaan ollen kuitenkin 

vastakkaissuuntaisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 52. Roottorissa ja staattorissa vaikuttavat sauvavoimat. 
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Staattorissa ja roottorissa vaikuttavat sauvavoimat on esitetty taulukoissa 8 ja 9. 

 
 Taulukko 8. Staattorin puoliin vaikuttavat sauvavoimat. 

 
Staattorin puolassa a vaikuttavat sauvavoimat 

Yhdensuuntainen voima = 2 cos( ) 2 sin( )

Kohtisuora voima = 2 sin( )
2 cos( )

Staattorin puolassa b vaikuttavat sauvavoimat 

Yhdensuuntainen voima = 2 cos( ) + 2 sin( ) 

Kohtisuora voima = 2 sin( )
2 cos( ) 

 

 

 Taulukko 9. Roottorin puoliin vaikuttavat sauvavoimat. 

 
Roottorin puolassa a vaikuttavat sauvavoimat 

Yhdensuuntainen voima = 2 cos( ) + 2 sin( ) 

Kohtisuora voima = 2 sin( ) + 2 cos( ) 

Roottorin puolassa b vaikuttavat sauvavoimat 

Yhdensuuntainen voima = 2 cos( )
2 sin( ) 

Kohtisuora voima = 2 sin( ) + 2 cos( ) 
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13.4 Tukirenkaiden paksuuden optimointi  

Generaattorin roottorissa ja staattorissa on sylinterikuoren molemmissa päissä 

vahvistavat tukirenkaat. Tukirengasta optimoitiin iteroimalla ulkokehällä olevan kaistaleen 

paksuutta eri puolamäärillä. Puolien poikkipinta-ala määräytyi puolien lukumäärän ja 

puolissa sallitun jännityksen perusteella. Laskennassa puolien jännitys skaalattiin 

jokaisessa mallissa niin, että puolissa vaikutti (suurin) sallittu jännitys. Laskennassa 

käytetyt lähtöarvot on esitetty taulukossa 10. 

 Taulukko 10. Tukirenkaiden laskennassa käytetyt lähtöarvot. 

FEM-laskennassa käytetyt arvot  

Sallittu siirtymä säteen suunnassa r = 0,5 mm 

Varmuuskerroin s = 1,5 

Puolien myötölujuus (ylempi myötöraja)  ReH = 355 N/mm2 

Kuorielementtien tilavuus sylinterirenkaassa  VRC2 = 0,620100 m3  

 

Tukirenkaan paksuutta iteroitiin usealla laskentakierroksella, jotta saatiin haluttu tulos. 

Sallittu siirtymä säteen suunnassa pidettiin halutuissa toleransseissa, jotta staattorin ja 

roottorin välinen ilmarako ei umpeudu.  

Optimoinnin jälkeen laskettiin pinnamallin materiaalin kokonaistilavuus laskemalla yhteen 

sylinterin kuorielementin, tukirenkaan ja puolasarjan materiaalitilavuudet (Kaava 71). 

Mallin kokonaismassa saadaan kertomalla materiaalitilavuus käytettävän 

valmistusmateriaalin (yleensä hitsattava rakenneteräs) tiheydellä (Kaava 72). 

= + +  (71) 

=  (72) 

Tukirenkaan paksuuden optimoinnin perusmalli on esitetty kuvassa 53. Tukirenkaan 

paksuuden optimoinnissa käytettiin 8 erilaista pinnarakennetta, joissa oli erilainen määrä 

puolia. Eri optimointimallit on esitetty kuvassa 54. 
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Kuva 53. Tukirenkaan paksuuden optimoinnin perusmalli. 

 

Kuva 54. Erilaiset tukirenkaan paksuuden optimointimallit. 
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Puolien ja tukirenkaan materiaalitilavuus määräytyi sallitun siirtymän ja puolien 

lukumäärän perusteella. Eri optimointimallien laskentatulokset eli puolien poikkipinta-ala, 

eri rakenneosien tilavuudet sekä mallin kokonaismassa on esitetty liitteessä 2. 

Tukirenkaan pienin leveys aksiaalisuunnassa ja puolien pienin poikkipinta-ala saatiin 

mallilla, jossa on 32 puolaparia. Tällöin myös mallin kokonaismassa saatiin minimiinsä. 

Kyseisessä mallissa tukirengasta ei tarvita käytännössä ollenkaan, sillä tukirenkaan 

laskennalliseksi paksuudeksi saatiin ainoastaan 2 mm. Tukirengas on laskennallisesti 

välttämättömin mallissa, jossa on 3 puolaparia. Tällöin tukirenkaan laskennallinen 

paksuus ylittää 0,5 metriä, mutta vastaavasti tarvittava puolien poikkipinta-ala on erittäin 

pieni. 
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14. Tulosten tarkastelu 
Tässä työssä on tarkasteltu ison tuuliturbiinin radiaalivuogeneraattoria ja etsitty 

parannuksia sen pinnarakenteiseen malliin. Työ on osa Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston projektikokonaisuutta, jolla pyritään kokonaisvaltaiseen energian säästöön 

lähitulevaisuudessa. Työssä käsitelty pinnarakenne on eräs vaihtoehto tuuligeneraattorin 

roottorin ja staattorin perusrakenteeksi. Työlle oli annettu varsin laveat alkuarvot: 

generaattorin teho noin 10 MW, staattorissa ja roottorissa pinnarakenne sekä roottorin ja 

staattorin välisen magneettivoiman tiheys 1176800 N/mm2. Kyseisten alkuarvojen 

perusteella generaattorille voidaan suunnitella ainoastaan pinnarakenteen likimääräismalli 

ja valmistella mahdollisesti myöhemmin toteutettavan tarkan laskennan osa-alueita. 

Pinnarakenteen puolat voidaan kiinnittää roottorin ja staattorin kehään nivelellisesti 

lieriötappiliitoksilla tai jäykästi hitsaamalla. Puolien jäykät hitsausliitokset joutuisivat 

kantamaan taivutusmomenttia, jolloin liitoksissa voi tapahtua väsymismurtuma. 

Rakenteen riittävän jäykkyyden varmistamiseksi puoliin on tiukattava vetojännitystila, ja 

nivelellinen lieriötappiliitos on näin ollen liitosmuotona kaikin puolin parempi. Tuuliturbiinin 

kuormitusten määrittäminen on hankalaa, koska tuulen aiheuttama kuormitus on 

luonteeltaan stokastista. Suunnittelu on aloitettava suunnitellun sijoituspaikan 

tuuliolosuhteiden ja tuuliluokan määrittämisellä. Tämän työn alkuarvoina ei ollut tiedossa 

tuuliolosuhteita eikä roottorin ja staattorin sylinterikuorien jäykkyyksiä. Tuuliturbiinin 

ulkoiset kuormitukset määräytyvät tuuliolosuhteiden perusteella. Roottorin ja staattorin 

kuorien jäykkyys määräytyy suurelta osin generaattorin sähköteknisen rakenteen 

perusteella. Sähköteknisen rakenteen perusteella määräytyy myös rakenteen paino. 

Edellä olevien tietojen puuttuessa generaattorin rakennetta ei ole voitu suunnitella tässä 

työssä tarkasti. Käytössä olevat tuuliturbiinien generaattoreiden erilaiset rakenteet 

löytyivät kuitenkin onnistuneesti eri lähteistä. Samoin laskentastandardit ja niiden 

analyyttiset laskentakaavat voitiin koota valmiiksi tarkempien alkuarvojen määrityksen 

jälkeistä laskentaa varten. Tuuliturbiinin peruskäyttäytyminen saatiin myös selvitetyksi eri 

lähteistä. Pinnarakenteen puolien asennuskulmat, sylinterikuorien siirtymien vertailuarvot, 

puolien aksiaalivoimien vertailuarvot, sylinterikuorien tukirenkaiden paksuudet, 

pinnarakenteen eri osien materiaalitilavuudet sekä pinnarakenteen kokonaismassa saatiin 

onnistuneesti lasketuiksi FEM-analyysin avulla. Sylinterikuorien todellisten jäykkyyksien 

puuttuessa saatiin sylinterikuorien siirtymistä ja puolien aksiaalivoimista FEM-laskennassa 

tuloksiksi ainoastaan epätodelliset vertailuarvot (Liite 1). Vertailuarvojen perusteella oli 

tarkoitus nähdä ja nähdäänkin optimaaliset puolaston asennuskulmat sekä vastaavat 

puolien aksiaalivoimien keskinäiset suuruudet. 
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Tässä työssä käsitelty pinnarakenne ei ehkä ole kevein, lujin tai optimaalisinkaan 

generaattorin roottorin ja staattorin runkorakenne. Isossa generaattorissa on oltava paljon 

puolia, jotta rakenne kantaa kaikki sille tulevat kuormitukset muotoaan muuttamatta. Ison 

generaattorin pinnarakenteen puolat ovat myös isoja ja painavia. Esimerkiksi auton 

pyörän vanteiden (levypyörien) tapainen kevennetty levyrakenne saattaa isossa 

rakenteessa olla lujempi, kevyempi ja huomattavasti helpompi valmistaa, kuin 

pinnarakenne kaikkine puolien kiristämisen aiheuttamine lisäongelmineen.  

Tämän työn jälkeen suoritettavia jatkotutkimuksia voisivat olla esimerkiksi generaattorin 

sylinterikuorien jäykkyyden selvittäminen, pinnarakenteen vertailu muihin käyttökelpoisiin 

runkorakenteisiin, tuulen aiheuttamien kuormitusten mallintaminen sekä generaattorin 

rakenteen värähtelyjen ja väsymiskestävyyden tutkiminen. 

Esimerkiksi väsymiskestävyyden selvittämisessä voidaan lähteä siitä, että tiedetään 

erilaisten kuormitussyklien määrä rakenteen eliniän aikana. Kuvassa 55 on verrattu 

erilaisten rakenteiden kestoikää. Tuuliturbiinia kuormittaa sen eliniän aikana erittäin suuri 

määrä kuormitussyklejä. 

 

Kuva 55. Erilaisten rakenteiden kuormitussyklien määrä rakenteen eliniän aikana [TUDelft]. 
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15. Yhteenveto 
Ison tuuligeneraattorin rakennetta rasittavat kuormitukset ovat samankaltaisia kuin 

rakennuselementeissä tai pienissä silloissa, mutta taipumavaatimukset ovat 

huomattavasti suuremmat. Generaattorin rakenteen suunnittelu on erittäin vaativa 

tehtävä, kun otetaan huomioon myös tuulen stokastinen kuormitus, joka välittyy 

tuuliturbiinin roottorilta generaattorille. Kuormituksen voimakkuus, jolle generaattorin 

rakenne altistuu, määräytyy tuuliturbiinin tekniikasta. Generaattorissa voi olla 

pahimmillaan 10-kertainen magneettivoima vääntömomenttia aiheuttavaan 

tangentiaalivoimaan nähden, ja tästä syystä suurin osa rakenteen lujuudesta tarvitaan 

magneettivoiman vastustamiseen. Rakennetta on vaikea keventää, ellei kuormituksia 

johdeta muualle tuuliturbiinin rakenteisiin ja ellei kuormituksia pystytä minimoimaan. 

Ison tuuligeneraattorin rakenne on massiivinen, koska rakenne on halkaisijaltaan suuri ja 

rakenteen oma paino on huomattava. Näin ollen kuormituksia määritettäessä ei ole syytä 

jättää rakenteen omaa painoa huomioon ottamatta. Olennaista on määrittää rakenteen eri 

osat siten, että ne ovat mahdollisimman keveitä ja kestäviä. Rakenteen painon 

arvioimiseksi on olemassa lukuisia likiarvokaavoja, joilla saadaan suuntaa antavaa tietoa 

rakenteesta ja sen mitoista. Likiarvokaavat eivät ole kuitenkaan suunnittelun perusta, 

vaan niiden avulla voidaan tehdä ainoastaan alustavia suunnitelmia rakenteesta. 

Suunniteltavan generaattorin painoa voidaan arvioida tarkemmin mallintamalla rakenne 

FEM-ohjelmaa käyttäen. FEM-mallin laskentatuloksista nähdään heti, täyttävätkö 

rakenteen kuormitukset ja siirtymät suunnitteluvaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, 

täysikokoisen prototyypin rakentaminen ei ole mielekästä. 

Tuuliturbiinin rasitusten suuruus määräytyy myös tuuliturbiinin sijoituspaikasta ja 

tuuliluokasta. Tuulipuistossa toisten turbiinien aiheuttama wake-efekti lisää tuulen 

turbulenssin intensiteettiä merkittävästi. Näin ollen tuulipuistossa olevan turbiinin 

maksimikuormitukset ovat erilaiset kuin yksittäisen turbiinin maksimikuormitukset. Ellei 

tuuliturbiinille ole määrätty tiettyä paikkaa eikä tiettyä tuuliluokkaa, on mitoitus suoritettava 

pahimman mahdollisen kuormituksen mukaan. Tuulenpuuskien suunnan ja nopeuden 

vaikutuksia on tarkasteltava aina, kun tuuliturbiinin komponenttien kuormituksia 

arvioidaan. Nämä äkilliset ja ennalta arvaamattomat kuormitukset ovat niitä äärimmäisiä 

kuormituksia, joita tuuliturbiinin rakenne ei välttämättä kestä. Kyseisiin kuormituksiin on 

siis varauduttava etukäteen jo suunnitteluvaiheessa. 
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Tuuliturbiinien ohjausjärjestelmät ovat erilaisia ja aiheuttavat erilaisia rasituksia turbiinin 

rakenteelle. Mekaaninen ja elektroninen jarrujärjestelmä eroavat toisistaan rakenteelle 

aiheuttamansa vääntömomentin perusteella. 

Näin ollen tuuliturbiinin kuormituksia määritettäessä on arvioitava kunkin jarrujärjestelmän 

rakenteille aiheuttama erilainen rasitus. Sähköverkon verkkoviat aiheuttavat myös 

muutoksia generaattorin vääntömomenttiin. Ohjaustekniikka kehittyy koko ajan, mutta 

kuormitusten muutoksia verkon häiriötilanteissa ei vielä tarkasti tunneta. 

Jotta generaattorin rakennetta voidaan analysoida laskennallisesti, on määritettävä 

sylinteriosan jäyhyys, jolloin pystytään laskemaan sylinteriosan kuormankantokyky. 

Analysoitaessa laskentaohjelmilla ja FEM-analyysin avulla sylinteriosan rakennetta on se 

mallinnettava niin, että eri moduulien välille sijoitetaan jouset joustavien ruuviliitosten 

kohdalle. Sylinterikuoren moduulirakenne, jota tukevat vetokuormitetut puolat, on vaativa 

konstruktio. Hoikat puolat eivät kanna taivutusta, joten taivutuskuorma jää 

moduulirakenteen liitosten kannettavaksi. 

Ei riitä, että rakenne kestää tuulen aiheuttaman maksimikuormituksen ja suuren 

magneettivoiman ilmaraon välissä. Rakenteen on kestettävä myös käynnin aikana 

tapahtuvat äkilliset muutokset dynaamisessa kuormituksessa. Näitä muutoksia tapahtuu 

paljon, mikä saattaa johtaa normaalikäynnistä aiheutuvien kuormitusten ohella rakenteen 

väsymiseen. Jotta tuuliturbiinin rakentaminen ja käyttö olisi kannattavaa, on tuuliturbiinin 

rakenteen kestoiän oltava mahdollisimman pitkä. 

Pinnarakenteista generaattoria voidaan verrata polkupyörään ja sen keveään 

rakenteeseen. Jo aikoja sitten keksitty polkupyörä on erinomainen esimerkki kevyestä ja 

kestävästä rakenteesta, mutta rakenne on kuormituksiltaan hieman erilainen kuin 

tuuliturbiini. Yleensä idea uuteen rakenteeseen lähtee jostakin tutusta olemassa olevasta 

rakenteesta, ja kuormitusten tunteminen sekä olemassa olevassa että suunniteltavassa 

rakenteessa johtaa yleensä positiiviseen lopputulokseen. Polkupyörän pinnarakenteisen 

pyörän mallia voi hyödyntää tuuliturbiinin rakenteessa, mutta pinnojen kuormitusten on 

pysyttävä pieninä, jos pinnat toimivat rakenteen kantavana osana. 

Hyvällä rakennesuunnittelulla voidaan pienentää tuuliturbiinien huoltovälejä ja vähentää 

korjauskertojen määrää sekä niihin kuluvaa aikaa. Huollot ja korjaukset vähentävät 

tuuliturbiinin energian tuottoa. Tuuliturbiinin komponenttien vaurioitumistapojen 

ymmärtäminen helpottaa tuuliturbiinien suunnittelua ja kuormitusten laskentaa. 
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Liite 1. Puolaston asennuskulmien optimointitulokset 
 
Taulukossa: 

 = sauvakulma kehän säteeseen nähden (Kuva 52) r = säteen suuntainen siirtymä 
 = sauvakulma magneettivoimaan nähden (Kuva 52)  = tangentiaalisuuntainen siirtymä 

L = sauvan pituus Fax = puolan aksiaalivoima 
 

Malli 
Puolaston 
asennuskulmat 
ja puolien pituus  

r [mm] 
Puola a 
Puola b 

 [mm] 
Puola a 
Puola b 

Fax [N] 
Puola a 
Puola b 

Malli 1 

 

 = 51,35  
 

 = 6,35  
 
L = 2716 mm 

- 289,922 
 
  289,986 

2732 
- 838226 
 
  843100 

Malli 2 

 

 = 57,49  
 

 = 6,86  
 
L = 2750 mm 

- 181,951 
 
  181,987 

1608 
- 777431 
 
  779760 

Malli 3 

 

 = 63,50  
 

 = 7,29  
 
L = 2786 mm 

- 2,985 
 
  3,530 

77,603 
- 732847 
 
  733972 

Malli 4 

 

 = 69,50  
 

 = 7,63  
 
L = 2825 mm 

- 166,623 
 
  166,650 

1344 
- 699733 
 
  702160 

Malli 5 

 

 = 75,37  
 

 = 7,89  
 
L = 2864 mm 

- 233,223 
 
  233,29 

1777 
- 676106 
 
  680958 

  



 
 

 

 

Malli 
Puolaston 
asennuskulmat 
ja puolien pituus  

r [mm] 
Puola a 
Puola b 

 [mm] 
Puola a 
Puola b 

Fax [N] 
Puola a 
Puola b 

Malli 6 

 

 = 81,17  
 

 = 8,01  
 
L = 2905 mm 

- 154,605 
 
  154,644 

1170 
- 663270 
 
  665589 

Malli 7 

 

 = 86,88  
 

 = 8,13  
 
L = 2947 mm 

- 2,985 
 
  3,530 

66,096 
- 656969 
 
  658095 

Malli 8 

 

 = 92,51  
 

 = 8,14  
 
L = 2988 mm 

- 156,131 
 
  156,160 

1185 
- 655978 
 
  658402 

Malli 9 

 

 = 98,06  
 

 = 8,06  
 
L = 3030 mm 

- 227,818 
 
  227,889 

1700 
- 660706 
 
  665522 

Malli 10 

 

 = 103,54  
 

 = 7,92  
 
L = 3091 mm 

- 157,219 
 
  157,259 

1213 
- 674177 
 
  676488 

Malli 11 

 

 = 108,95  
 

 = 7,70  
 
L = 3111 mm 

- 2,985 
 
  3,530 

77,622 
- 693621 
 
  694744 

 

  



 
 

Liite 2. Tukirenkaan paksuuden optimointitulokset 
 

Malli 
Tukirenkaan 
paksuus 
[mm] 

Puolan 
poikkipinta-ala 
[mm2] 

Osien 
materiaalitilavuudet 
[m3] 

Kokonaismassa 
 
[kg] 

3 puolaparia 

 

t = 565 Ap = 6127 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,131010 
 
Vtr = 1,03076 

m = 14010 

4 puolaparia 

 

t = 336 Ap = 4606 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,131018 
 
Vtr = 0,612799 

m = 10720 

6 puolaparia 

 

t = 162 Ap = 3058 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,130776 
 
Vtr = 0,295567 

m = 8225 

8 puolaparia 

 

t = 93 Ap = 2293 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,130747 
 
Vtr = 0,169432 

m = 7223 

12 puolaparia 

 

t = 38 Ap = 1530 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,130861 
 
Vtr = 0,0692484 

m = 6447 

 

  



 
 

 

 

Malli 
Tukirenkaan 
paksuus 
[mm] 

Puolan 
poikkipinta-ala 
[mm2] 

Osien 
materiaalitilavuudet 
[m3] 

Kokonaismassa 
 
[kg] 

16 puolaparia 

 

t = 9 Ap = 1147 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,130804 
 
Vtr = 0,015766 

m = 6026 

24 puolaparia 

 

t = 3 Ap = 765 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,130861 
 
Vtr = 0,0051066 

m = 5943 

32 puolaparia 

 

t = 2 Ap = 574 

VRC2 = 0,620100 
 
Vp = 0,130918 
 
Vtr = 0,00430237 

m = 5937 
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