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Työssä kehitettiin suurnopeuskäyttöön soveltuva kestomagnetoitu roottori olemassa olevan 

induktiokoneen staattorirunkoon. Kehitystyön tarkoituksena oli selvittää roottorin mekaa-

niset raja-arvot, kuten maksimi kehänopeus. Samalla otettiin kantaa myös tarvittaviin ana-

lysointi- ja mitoitusmenetelmiin. Maksimi kehänopeuden, laakeroinnin ja roottorin skaalat-

tavuuden selvittäminen edellytti myös tarkkaa materiaaliselvitystä ja optimointia. Tästä 

syystä työn aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä materiaalitoimittajien kanssa. 

 

Työn tuloksena syntyi uusi menetelmä toteuttaa radiaalisen magneettivuon luova kesto-

magneettiroottori 200 m/s kehänopeudelle. Suunniteltua roottoriratkaisua käytetään tes-

tausroottorina, jolla selvitetään valmistuksen, kokoonpanon ja sähkötehon rajoitteet käy-

tännössä. Suunnittelutyö edellyttikin jatkuvaa iterointia sähkösuunnittelun ja roottorin osi-

en valmistajien kanssa, jotta löydettiin paras kompromissiratkaisu roottorin prototyyppiin. 

Tämän seurauksena saatiin luotua varsin tarkat suunnittelu- ja analysointiraja-arvot kesto-

magneettiroottorin tuotteistettavia versioita varten.  
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This Master’s thesis is focused on mechanical design of the high-speed permanent magnet 

rotor for an existing induction motor’s frame. The main idea of the development work was 

to find the mechanical limitations, like the maximum circumferential velocity. At the same 

time the most suitable mechanical analysis methods were found. Finding the maximum 

circumferential velocity, best bearing methods and scalability options required precise ma-

terial research and optimizing. For this reason there were a lot of communication and co-

operation with the material suppliers.  

 

The resulted rotor design is a new way to make a radial magnetic field PM-rotor for cir-

cumferential velocity of 200 m/s. The designed rotor is used as a prototype solution to find 

limitations of the manufacturing, assembly and electrical power in practice. The design 

work included a constant iteration between the electrical designers and the rotor manufac-

turers so that the best compromise solution could be found for the prototype. As a result of 

the cooperation the strict design and analysis limitations were found, which can be used in 

the future design of the productized machines. 
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1 JOHDANTO 

 

Magneettien, komposiittimateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittyessä pystytään ny-

kyään valmistamaan kestomagneettiroottoreita hyvinkin suurella kehänopeudella pyöriviin 

sähkökoneisiin, kuva 1. Tässä työssä keskitytään 200 m/s kehänopeudella pyörivän tahti-

moottorin kestomagnetoidun roottorin suunnitteluun. Tahtimoottorin nimitys tulee suoraan 

sen toimintaperiaatteessa eli moottorin pyörimisliikkeen toteutustavasta. Kestomagneetti-

roottorilla varustetussa tahtimoottorissa roottorin pyörimisliike syntyy, kun roottorin kes-

tomagneettien luoma tasamagneettikenttä seuraa tasatahtia staattorin käämityksiin syötet-

tävän kolmivaihevirran synnyttämää magneettikenttää.  

 

Epätahti- eli induktiokone on teollisuudessa kestomagnetoitua tahtikonetta yleisempi säh-

kökonetyyppi, koska sen mekaaninen rakenne on yksinkertaisempi ja edullisempi. Kesto-

magnetisoidulla roottorilla voidaan kuitenkin saavuttaa tarkempi nopeussäätö, suurempi 

hyötysuhde ja tehotiheys. Näiden etujen hyödyntäminen on tullut viime vuosina entistä 

houkuttelevammaksi, sillä kallistuva energia ja tiukentuva lainsäädäntö aiheuttavat jatku-

vaa painetta energiatehokkuuden ja ergonomian parantamiseen. Kiinnostuksen lisääntymi-

sen myötä on löydetty myös uusia sovelluskohteita tämän tyyppisille sähkökoneille, mikä 

omalta osaltaan auttaa näiden koneiden kehittymistä ja yleistymistä teollisuudessa. Kesto-

magneettikoneet ovat yleistyneet erityisesti tuulivoimaloissa (generaattori), autoteollisuu-

dessa (generaattori tai moottori), koneistuslaitteissa (moottori), kompressoreissa (moottori) 

ja turbiineissa (moottori). 

 

 

Kuva 1. Servax driversin kestomagneettiroottorilla varustettu tahtikone. (Servax Drivers 

2012) 
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Suurnopeuskoneiden roottorin kehänopeus on luokkaa 100 – 300 m/s, kun tavallisissa 50 

Hz:n sähkökoneissa roottorin kehänopeudet liikkuvat usein suuruusluokassa 30 – 50 m/s. 

Suurnopeuskoneista on julkaistu viime vuosina useita tutkimuksia koskien niiden sähkö- ja 

lämpösuunnittelua. Suurnopeuskäyttöön soveltuvien kestomagneettiroottorien mekaniikka-

suunnittelusta on sen sijaan julkaistu hyvin vähän tutkimuksia, joista vain muutamassa on 

kuvattu käytännön tasolla kehitettyä roottoriratkaisua. Kestomagneettiroottorien kehitys-

projektin alkuvaiheessa on erityisen hyödyllistä vertailla erilaisia konsepti-ideoita toimin-

nallisuuden, kustannusten ja valmistettavuuden näkökulmista. Tällaista vertailututkimusta 

on julkaistu hyvin vähän, mikä selittynee osin kilpailullisilla tekijöillä.  

 

Keskeisin ongelma kestomagnetoidun suurnopeuskäyttöön soveltuvan roottorin suunnitte-

lussa on magneettien kiinnitys nopeasti pyörivään roottoriin. Toimivan ja tehokkaan kiin-

nitysratkaisun löytäminen vaatii monitahoista suunnittelua, sillä magneettien kiinnitysrat-

kaisu vaikuttaa mekaniikan lisäksi sähkö- ja lämpösuunnitteluun. Magneettien kiinnityksen 

haasteellisuuden takia suurnopeuskäyttöön soveltuvien kestomagneettiroottorien suunnitte-

lu aloitetaankin yleensä mekaniikkasuunnittelulla kuvan 2 mukaisesti. Kuvan suunnittelu-

järjestystä puoltaa myös roottoridynamiikka, koska etenkin suurnopeuskoneissa roottorin 

kriittinen nopeus saattaa osua koneen käyttönopeusalueelle. Sähkökoneen värähtelyn osalta 

parhaaseen tulokseen päästäänkin, jos roottoridynamiikan rajoitteet tiedetään heti suunnit-

telun alussa, sillä värähtelyongelmien korjaaminen suunnitteluprosessin lopussa on hyvin 

vaikeaa ja johtaa usein ylimääräiseen materiaaliin. 

 

Kuva 2. Kestomagnetoidun roottorin suunnitteluprosessi. Katkoviiva kuvaa suunnittelu-

vaiheiden välistä iterointia ja yhtenäinen palautusviiva rajoitteiden palautusvaikutusta aina 

asetettujen tavoitteiden muokkaamiseen asti. Pisteviivalla on esitetty työn rajaus.  
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Järkevän roottoriratkaisun luominen edellyttää kustannus- ja materiaalivertailua sekä ko-

koonpantavuus- ja valmistettavuusvertailua. Kestomagneettien, suuren kehänopeuden ja 

hyötysuhteen takia roottorikokoonpanossa joudutaan käyttämään erikoisia materiaaleja, 

jolloin materiaalien hankinta- ja työstökustannusten vaikutukset korostuvat. Työssä esite-

täänkin vertailutaulukoita, joissa vertaillaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja, materiaaleja 

sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Näiden vertailujen avulla pyritään selkeyttämään tuot-

teistettavien kestomagneettimoottorien päämittojen ja tavoitteiden valintaa.  

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

Tämän työn tärkein tavoite on suunnitella n. 34 000 rpm (kehänopeus 200 m/s) pyörivä 

kestomagneettiroottori, joka pyörii olemassa olevan induktiokoneen staattorirungossa. 

Roottorin tarkoituksena on toimia testausroottorina, jolla selvitetään kestomagneettikoneen 

suorituskyky ja valmistettavuus käytännössä. Toisena tavoitteena on luoda kattava tietopa-

ketti kestomagneettiroottorin mekaanisista raja-arvoista, analysointi-/ suunnittelumenetel-

mistä sekä mahdollisista toteutustavoista. Eri toteutustapojen vertailulla tulisi löytää myös 

optimiratkaisu kustannusten ja toiminnallisuuden suhteen. Alla eriteltynä kaikki asetut ta-

voitteet tärkeysjärjestyksessä:  

1. Roottorirakenne, jolla pystytään saavuttamaan kehänopeus 200 m/s  

a. Valmistuksen ja kokoonpanon asettamat rajoitteet 

b. Teknillistaloudellinen tarkastelu 

2. Mekaniikkasuunnittelun / maksimikehänopeuden raja-arvot 

a. Liitoksien kestävyys  

b. Geometrian asettamat lujuusrajoitteet 

c. Materiaaliominaisuuksien vaikutukset edellisiin  

3. Tarvittavat mekaniikkasuunnittelun analysointimenetelmät 

a. Analyyttisen laskennan soveltuvuus 

b. FE-menetelmän soveltuvuus 

4. Tavoitenopeuden ulkopuoliset roottorigeometrian ja kehänopeuden raja-

arvot 

 

Toimivan kestomagneettiroottorin rakenteen tulisi ratkaista johdannossa esitetyt keskei-

simmät mekaniikkasuunnittelun ongelmakohdat:  

 Kestomagneettien tulee pysyä ehjinä paikallaan (200 m/s ja 20 – 100 °C)  
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 Roottorin kriittisen kierrosnopeuden ei tulisi osua käyttöalueelle. 

 

Edellä mainittujen ongelmakohtien ratkaisut eivät myöskään saa vaarantaa itse roottorite-

räksen luotettavuutta, esimerkiksi laskemalla väsymissärön ydintymisikää koneen suunni-

tellun käyttöiän sisään. 

 

Työ on rajattu kuvan 2 kaavion mukaisesti kestomagneettiroottorin mekaniikkasuunnitte-

luun, joten sähkömagneettisia ja termisiä ilmiöitä kuvataan tässä työssä vain yleisellä tasol-

la lähinnä mekaniikkasuunnittelun raja-arvoina suunnittelun edetessä. Kestomagneettiroot-

torien häviöiden ennalta laskeminen tarkasti on haastavaa, minkä takia häviöiden mallin-

tamista on tutkittu paljon. Tästä syystä useat mekaniikkasuunnittelun ratkaisuvaihtoehdot 

voidaan sulkea pois pelkän kirjallisuustutkimuksen perusteella ilman omaa sähkö- tai läm-

pösuunnittelua. Suunnitteluprosessin aikana on kuitenkin tarkoituksena iteroida ratkaisu-

vaihtoehtoja mahdollisimman paljon yhdessä sähkö- ja lämpösuunnittelun kanssa kuvan 2 

mukaisesti. 

 

1.2 Työn rakenne 

Suunnitteluprosessi aloitetaan teknologiaselvityksellä, jonka perusteella erotellaan keskei-

simmät suunnitteluongelmat ja -lähtökohdat. Teknologiaselvityksessä esitetään myös dy-

namiikan, lujuus-, koneensuunnittelu- ja lämpöopin keskeisimpiä yhtälöitä tämän työn 

kannalta, jotta niiden avulla voidaan tehdä alustavaa mitoitusta ja FE-tulosten verifiointia. 

Perehtymisvaiheen jälkeen suunnittelua viedään eteenpäin järjestelmällisen tuotesuunnitte-

lun vaiheiden mukaisesti. Näiden vaiheiden mukaan tehtävän hahmottamisen jälkeen 

ideoidaan erilaisia ratkaisuja mekaniikkasuunnittelun ongelmakohtiin, minkä jälkeen par-

haiden ideoiden toimivuutta testataan analyyttisen laskennan ja FE-analyysin avulla. Tu-

losten perusteella voidaan valita jatkokehiteltävät suunnittelukonseptit, joista jalostetaan 

lopullinen roottoriratkaisu yhdessä sähkösuunnittelun kanssa seuraavia vertailukriteerejä 

käyttämällä: toiminnallisuus, valmistettavuus, kokoonpantavuus ja kustannukset. Lopulli-

sen roottoriratkaisun löydyttyä työn keskeisimmät tulokset eli mekaniikkasuunnittelun ra-

joitteet ja kehitetty roottoriratkaisu esitetään tulosten tarkasteluluvussa. Samalla analysoi-

daan ja pohditaan mahdollisia jatkokehittely kohteita. Viimeisessä eli yhteenvetoluvussa 

arvioidaan lyhyesti alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista, työn käytettävyyttä ja ker-

rataan keskeisimpiä tuloksia.  
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2 TEKNOLOGIASELVITYS 

 

Tieteellisiä julkaisutietokantoja tutkimalla voidaan todeta, että kestomagneettiroottorin 

suunnittelua koskeva tutkimustyö painottuu erityisesti sähkömagneettisiin ilmiöihin ja nii-

den aiheuttamien häviöiden tutkimiseen. Suomessakin ahkerasti kehitetty suurnopeustek-

niikka on myös synnyttänyt useita sähkötekniikan väitöskirjoja suurnopeuskoneista. Me-

kaniikkasuunnittelun rajoittavia tekijöitä on myös tutkittu, mutta huomattavasti vähemmän. 

Lisäksi mekaniikkasuunnittelua koskevat julkaisut jäävät usein hyvin pintapuolisiksi käy-

tännön toteutuksen kannalta, sillä ratkaisuvaihtoehtojen vertailua, optimointia tai käytän-

nön rakennetta ei yleensä esitetä. Kuvan 3 perusteella tutkimustöiden määrä on myös li-

sääntynyt selvästi vuodesta 2010 lähtien, mikä selittynee materiaalien kehityksellä ja vih-

reän teknologian kasvamisella. Vihreän teknologian vaikutukset kestomagneettiroottoria 

koskevien julkaisujen lukumäärän kasvuun voidaan havaita esimerkiksi ScienceDirect- ja 

IEEE-tietokannoista tutkimalla yleisimpiä julkaisujen aiheita. Näissä tietokannoissa voi-

makkaimmin yleistyneet kestomagneettiroottoria käsittelevät julkaisut koskevat tuulivoi-

mageneraattoreita, uudistuvaa energiaa, magneettilaakereita ja korkean hyötysuhteen kes-

tomagneettikoneita, joista varsinkin viimeinen on suoraa seurausta materiaalien kustannus-

ten ja ominaisuuksien kehityksestä. (ScienceDirect & IEEE.) 

 

 

Kuva 3. ScienceDirect-tietokannan kestomagneettiroottoria koskevien tieteellisten julkai-

sujen lukumäärän kehitys. (ScienceDirect.) 
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2.1 Suurnopeuskone 

Suurnopeuskone on sähkömoottori tai generaattori, jossa toimilaite ja sähkökone on kyt-

ketty suoraan toisiinsa ilman vaihdetta, kuva 4. Käytännössä tämä toteutetaan yhteisellä 

akselilla (Larjola et al. 2010, 7).  Suurnopeuskoneiden keskeisin idea on suuri tehotiheys 

(eli pieni koko suhteessa tehoon), joka saavutetaan roottorin huomattavan nopealla pyöri-

misnopeudella verrattuna tavalliseen sähkökoneeseen. Roottorin suurella pyörimisnopeu-

della saavutetaan myös muita etuja, kuten koko toimilaitekokonaisuuden luotettavuuden 

parantaminen ja kustannussäästöt, koska laitekokonaisuudesta voidaan jättää vaihteisto 

pois. Magneettilaakeroiduilla suurnopeuskoneella voidaan saavuttaa myös täysin öljytön 

kokoonpano, sillä voitelulle ei ole tarvetta, kun vaihteisto ja vierintälaakerit on poistettu. 

Tämä tarkoittaa lähes huoltovapaata konstruktiota, jota voidaan käyttää puhtautta vaativis-

sa sovelluskohteissa.   (Arkkio et al. 2005.) 

 

 

Kuva 4. Vasemmalla tavanomaisella sähkökoneella ja vaihteistolla toteutettu kompressori. 

Oikealla jaetulla akselilla toteutettu vastaava suurnopeuskone ratkaisu. (Gerada et al. 

2014.)  

 

Tavanomaisen sähkökoneen ja vaihteistoyhdistelmän korvaaminen suurnopeuskoneella on 

yleisin sovelluskohde suurnopeuskoneille. Suurnopeuskoneita voidaan myös käyttää ta-

vanomaisten sähkökoneiden tai vaihteistojen yhteydessä parantamassa näiden laitteiden 

suorituskykyä. Tällä hetkellä suurnopeuskoneita kehitetään erityisesti autoteollisuuden 

käyttöön, koneistustyökaluihin, pieniin sähkötyökaluihin, kompressoreihin ja turbiineihin. 

(Gerada et al. 2014.) 

 

Autoteollisuudessa suurnopeustekniikka sovelletaan esimerkiksi hybridiautojen taloudelli-

suuden parantamiseen ja täysin sähkökäyttöisten autojen moottoriteknologiassa. Suurno-

peustekniikka soveltuu myös ajoneuvojen turbokäyttöön, jolla voidaan parantaa moottorin 



 

 

13 

  

hyötysuhdetta. Ajoneuvon hyötysuhdetta voidaan parantaa myös varastoimalla liike-

energiaa. Esimerkiksi juoksupyörällisellä suurnopeuskoneella, joka varastoi energiaa jarru-

tuksessa ja vapauttaa varastoitua energiaa kiihdytyksessä (F1 KERS = Kinetic Energy Re-

covery System). Suurnopeustekniikalla voidaan tehdä myös normaalia pienempiä ja kevy-

empiä turbiinikokoonpanoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi hybridiautojen akkujen la-

taamiseen. (Gerada et al. 2014.) 

 

Työkaluissa suurnopeustekniikan hyödyntämiseen houkuttelee eritoten moottorin tarkka 

nopeuden säätö ja väännön hallinta. Nämä ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä esimer-

kiksi jyrsimissä, sorveissa, koneistusporissa, hammaslääkärin porassa ja muissa tarkkuutta 

vaativissa työkaluissa. Myös työkaluissa suurnopeustekniikan käyttöönotto kasvattaa lait-

teiden tehotiheyttä, jolloin työkaluista saadaan pienempiä ja ergonomisempia. Paineilma-

kompressoreissa juuri suurempi tehotiheys ja laitekoon pienentäminen yhdessä luotetta-

vuuden parantumisen kanssa ajaa suurnopeusteknologian käyttöönottoa. (Tenconi et al. 

2014.) Lisäksi elintarviketeollisuuden ja muiden puhtautta vaativien teollisuudenalojen 

öljytön paineilma on huomattavasti yksinkertaisemmin tuotettavissa suurnopeustekniikalla 

kuin tavallisella öljyvoidellulla kompressorilla. 

 

Suurnopeustekniikkaa on kehitetty jo 1980-luvun alusta Suomessa erityisesti Lappeenran-

nan teknillisessä yliopistossa ja Aalto yliopistossa. Teollisuudessa suurnopeustekniikkaso-

vellukset ovat alkaneet yleistyä vasta viime vuosikymmenellä. Tosin tälläkin hetkellä ol-

laan tilanteessa, jossa erilaisia suurnopeuskonesovelluskohteita on edelleen vähän suhtees-

sa potentiaalisten sovelluskohteiden määrään. (Larjola et al. 2010, 3-26.) Suurnopeustek-

niikkaan pohjautuvien ratkaisujen monipuolistamista ja yleistymistä ajaa nyt erityisesti 

kiristyvät päästörajoitteet ja kallistuva energia, jolloin suuren tehotiheyden laitteet alkavat 

houkutella useiden alojen teollisia toimijoita. 

 

Kirjallisuudessa suurnopeuskoneiksi luokitellaan yleensä koneet, joiden pyörimisnopeus 

on yli 10 000 kierrosta minuutissa ja joiden teho liikkuu 1 – 10000 kW välissä. Tämä luo-

kitus on kuitenkin vain suuntaa antava ja mekaniikkasuunnittelun kannalta parempi jako 

suurnopeuskoneisiin voidaan tehdä roottorin kehänopeuden avulla, koska tällä tavalla root-

torin koko tulee otettua huomioon. Ilman roottorin koon huomioimista, voidaan sähköko-

neen kierrosnopeutta kasvattaa pelkästään roottoria pienentämällä. Suunnittelun haasta-
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vuuden arvioinnissa on tärkeää tietää juuri koneen kehänopeus tai vaihtoehtoisesti kierros-

nopeus ja teho. Kirjallisuudessa suurnopeuskoneet saatetaan jakaa vielä edelleen kahteen 

luokaan: supernopeat koneet ja nopeat koneet. Yleensä puhuttaessa supernopeista koneista 

tarkoitetaan koneita, joiden kierrosnopeus on yli 60 000 kierrosta minuutissa. Käytännön 

sovellusten kannalta koneen tehon tulisi säilyä vähintään 1 kW luokassa myös superno-

peissa koneissa. Pyörimisnopeuden kasvaessa tehon ylläpitäminen vaikeutuu, kuten kuvas-

ta 3 voidaan havaita. (Boglietti et al. 2010.) 

 

Useilla eri sähkökonetyypeillä voidaan toteuttaa suurnopeuskoneita, mutta yleisimmin käy-

tetyt konetyypit ovat induktiokone, kestomagneettikone ja reluktanssikone. Edellä mainitut 

konetyypit voidaan jakaa vielä alaluokkiin kuvan 5 mukaisesti. Kuvassa 5 kestomagneetti-

roottorikoneet ja induktiokoneet ovat jaettu roottorin toteutustavan mukaan: pintamagne-

toituihin (surface PM) ja upotettuihin kestomagneettiroottorikoneisiin (Interior PM) sekä 

laminoituihin että umpinaisiin induktiokoneisiin. (Gerada et al. 2014.) 

 

Kuva 5. Tieteellisissä julkaisuissa käsiteltyjen suurnopeuskoneiden teho-nopeus suhteita 

sähkökonetyypin mukaan lajiteltuna. (Gerada et al. 2014.)  

 

Suurnopeuskoneen kestomagneettiroottori mahdollistaa usein paremman hyötysuhteen 

kuin induktiokoneen roottori, koska magneettiset häviöt ovat kestomagneettiroottorissa 

pienemmät. Teoriassa kestomagneettien magnetoinnissa ei synny laisinkaan häviöitä, jol-

loin hyötysuhteen pitäisi olla luonnostaan korkea verrattuna induktiokoneisiin, joissa rau-

dan magnetoinnista syntyy aina häviötä. Korkea hyötysuhde ja kestomagneettien mahdol-
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listama pieni laitekoko johtavatkin suurempaan tehotiheyteen.  Käytännössä tämä tarkoit-

taa pienempää ja kevyempää konetta, josta saadaan enemmän tehoa kuin vastaavasta in-

duktiokoneesta. (Tenconi et al. 2014.) Kääntöpuolena kestomagnetoitu roottori synnyttää 

myös paljon suunnittelua vaikeuttavia rajoitteita, minkä takia paremman tehokertoimen ja 

hyötysuhteen saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys, mikä havaitaan hyvin kuvasta 5 (Ark-

kio et al. 2005). Tässäkin työssä käsiteltävät kestomagneettien synnyttämät rajoitteet aihe-

uttavat myös sen, että toistaiseksi kaikkein suurimmat kehänopeudet ovat saavutettu induk-

tiokoneilla. Yleistäen voidaan sanoa, että suurella kehänopeudella pyörivä induktiokone on 

edullisempi toteuttaa sekä helpompi suunnitella, valmistaa ja kokoonpanna, minkä seura-

uksena se on vielä yleisempi konetyyppi suurnopeuskäytössä. (Tenconi et al. 2014.) 

 

Suurnopeuskoneessa pyörimisnopeuden rajoittavana tekijänä saattavat toimia mekaaniset 

tekijät toisin kuin normaaleissa 50 Hz sähkökoneissa. Mekaanisesti kestomagneettirootto-

rin maksipyörimisnopeutta rajoittavat erityisesti: keskipakovoima, vaihtuva kuormitus, 

lämpöjännitykset sekä värähtely.  (Borisavljevi´c 2013, 18.) Komponenttien, liitosten ja 

erityisesti materiaalien valinta nouseekin tärkeäksi tekijäksi mekaniikkasuunnittelussa. 

Niiden tulee kestää mekaaniset rasitukset niin, että häviöt ja materiaalikustannukset eivät 

kasva liian suuriksi samalla, kun koneen lämpötila pysyy hyväksyttävällä tasolla. (Boglietti 

et al. 2010.) 

 

Normaalin sähkökoneeseen verrattuna suurnopeuskoneen suunnittelu edellyttääkin laaja-

alaisempaa ja poikkitieteellisempää suunnittelua ja mitoitusta. Roottorin suuri pyörimisno-

peus lisää mekaanisen rasituksen lisäksi myös sähkömagneettista ja termistä rasitusta. Näin 

ollen suurnopeuskoneen suunnittelussa on jatkuvasti toteuttava poikkitieteellistä iterointia 

edellä mainittujen tekniikan alojen välillä. (Gerada et al. 2010.) 

 

2.2  Kestomagneettiroottori 

Kestomagneettiroottorin luoma magneettikenttä voi olla joko radiaalinen tai aksiaalinen 

määräytyen magneettien sijainnista ja magnetointisuunnasta. Tässä työssä keskitytään ra-

diaalisen magneettivuon luovan roottorin suunnitteluun, kuva 4, koska roottori tulee vas-

taavan induktiokoneen staattorirunkoon. Aksiaalivuokoneissa vastaavan induktiokoneen 

staattorirungon käyttäminen ei ole mahdollista, koska roottorin halkaisijan on oltava huo-

mattavasti induktiokoneen roottoria suurempi. (Heikkilä 2002, 9.) 
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Heikkilä on väitöskirjassaan esitellyt seitsemän yleisintä tapaa sijoitella magneetit radiaali-

sen magneettikentän luovassa roottorissa, kuva 6 (Heikkilä 2002, 9). Magneettien energia-

tulon hyödyntämisen kannalta paras paikka magneeteille on roottorin pinnassa (a), koska 

upotetut magneetit menettävät tyypillisesti lähes neljäsosan energiatulostaan roottorin vuo-

tokomponentteina. Upotetut magneetit ovat kuitenkin helpommin kiinnitettävissä ja pa-

remmin suojassa pyörimisliikkeeltä niin mekaanisesti kuin magneettisestikin tarkasteltuna. 

(Pyrhönen 2010, 397.)  

 

 

 Kuva 6. Yleisimmät magneettien sijoitteluperiaatteet radiaalivuon luovassa kestomagneet-

tiroottorissa. (Heikkilä, T; perustuu Morimoto, Sanada and Taniguchi 1994 esittämiin rat-

kaisuihin). 

 

Edellä esitettyjä perustietoja käyttämällä kestomagneettiroottorin teknologiaselvitys jaettiin 

keskeisimpiin suunnittelumuuttujiin: 

 Sähkömagneettiset ominaisuudet ja häviöt  

 Magneetit 

 Magneettien kiinnitys  

 Roottorin akseli   

 Värähtely 

 Laakerointi ja voitelu 
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Valitut suunnittelumuuttujat painottuvat mekaniikkasuunnittelun ongelmakohtiin työn ra-

jauksen mukaisesti. Mekaniikkasuunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon samanaikaises-

ti sähkö- ja lämpösuunnittelu, minkä takia kestomagneettiroottorin teknologiaselvityksen 

ensimmäisessä alaosiossa käsitellään mekaniikkasuunnittelua rajaavia sähkömagneettisia ja 

termisiä ominaisuuksia. Valittuihin suunnittelumuuttujiin omat haasteensa asettavat myös 

valmistuksen ja kokoonpanon tarkkuusvaatimukset, sillä valmistustoleranssien täytyy olla 

erittäin tarkkoja, jotta roottorin korkeat pyörimisnopeudet ovat mahdollisia. Kokoonpanoa 

ajatellen magnetoitujen kestomagneettien käsittely aiheuttaa myös lisähaasteita suunnitte-

lulle. 

 

2.2.1 Sähkömagneettiset ja termiset ominaisuudet  

Kaikissa sähkökoneissa tehoa rajaava suunnittelumuuttuja on lämpötila. Tavoite tehosta ja 

laitekoosta riippuen se voi olla koneen mitoittava tekijä tai pelkkä optimoitava muuttaja, 

jolla parannetaan koneen hyötysuhdetta. Koneen sallittu lämpötilaraja vaikuttaa myös ma-

teriaali- ja jäähdytyskustannuksiin, minkä seurauksena sähkökoneen teho ja koko saatetaan 

joutua rajaamaan kustannussyistä. Lämpötila nousee pääasiassa tehohäviöiden seuraukse-

na, koska tehohäviöt poistuvat lämpönä. Suurnopeuskoneessa häviöitä aiheuttavat erityi-

sesti mekaaniset kitkavoimat, ilmanvastus, ohmiset häviöt, pyörrevirtahäviöt ja rautahävi-

öt. (Borisavljevi´c 2013, 18). Yleisen sähkökoneteorian mukaan häviöiden kasvua suhtees-

sa syöttötaajuuden f kasvuun voidaan arvioida yhtälöstä 1, kun magneettivuo oletetaan 

vakioksi. (Kolondzovski 2008, 2): 

32 fpfpfpPP frehCuloss 
 

 

(1) 

Yhtälössä (1) PCu on taajuudesta riippumaton ohminen häviö staattorin käämityksissä, ph 

on hystereesi häviö, pe on pyörrevirtahäviö ja pfr on mekaaninen kitkahäviö. (Kolondzovski 

2008, 2.) 

  

Yhtälöstä (1) voidaan havaita (eksponentit), että suurimmat sähkötekniset roottorihäviöt 

syntyvät pyörrevirroista sähkökoneen pyörimisnopeutta nostettaessa. Pintamagneettirootto-

reissa magneetit tulisikin suojata pyörrevirroilta, jotta kestomagneettien energiatulo olisi 

kokonaisuudessaan hyödynnettävissä. Ilman erillistä kestomagneettien pyörrevirtasuojaus-

ta on riskinä, että magneettien pyörrevirtahäviöt synnyttävät liikaa lämpöä, kuva 7. (Ko-

londzovski 2008, 2.)  
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Pyörrevirrat ovat seurausta staattorin muuttuvasta magneettikentästä, joka indusoi mag-

neetteihin ja roottoriteräkseen muutosta vastustavan virrantiheyden eli pyörrevirran (Luomi 

et al. 2007, 15). Pyörrevirtoja voidaan pienentää erillisen suojamateriaalin lisäksi kasvat-

tamalla ilmaväliä tai segmentoimalla magneetit pieniksi osiksi. Segmentointi lyhentää 

pyörrevirran kulkureittiä, jolloin kokonaispyörrevirrat jäävät pienemmiksi. (Shen et al. 

2013.) Ilmaväliä kasvatettaessa pyörrevirrat pienenevät, koska magneetit ovat kauempana 

staattorin käämityksestä. Käämityksestä indusoituu roottoriin yliharmonisia komponentteja 

(paikka- ja aikaharmonisia perustaajuuden kerrannaisia), jotka synnyttävät roottoriin pyör-

revirtoja (Saari 2012). Ilmavälin kasvattamisen seurauksena menetetään kuitenkin mag-

neettien tehoa, joka johtaisi magneettien paksuuden kasvattamiseen tehon ylläpitämiseksi 

(Arkkio et al. 2005).   

 

Magneettien erillinen suojaus pyörrevirtoja vastaan voidaan toteuttaa esimerkiksi magneet-

tien ympärille tulevalla hyvin sähköä johtavalla materiaalilla, kuten alumiinilla tai kuparil-

la. Toisin sanoen magneettien ympärille tarvitaan oikosulkusilmukka, jolloin magneettiin 

indusoituu vähemmän virrantiheyttä. Nämä hyvin sähköä johtavat materiaalit johtavat 

myös lämpöä, minkä seurauksena pyörrevirtasuojauksella parannetaan jäähdytystä sekä 

häviötä laskemalla että lämpöä johtamalla. Akseliin upotetuilla magneeteilla erillistä pyör-

revirtasuojausta ei tarvita, koska roottoriteräs toimii itsessään pyörrevirtasuojana, mutta 

samalla magneettien tehosta menetetään suuri osa paksun magneettien päälle jäävän teräs-

suojakerroksen takia (Pyrhönen et al. 2010, 397). Magneettien suojausta pyörrevirtoja vas-

taan on tutkittu useammassa tutkimustyössä, joissa on vertailtu eri suojamateriaaleja. Tii-

vistettynä voidaan todeta, että alumiinia käytetään suojamateriaalina sen hyvän sähkönjoh-

tavuuden, lujuuden ja keveyden takia. Kuparia taas käytetään sen erinomaisen sähkönjoh-

tavuuden takia, joko sellaisenaan tai seostettuna lujemmalla materiaalilla. Magneettien 

päälle tulevan holkkimaisen pyörrevirtasuojan materiaalin sähkönjohtavuuden vaikutuksia 

pyörrevirtahäviöihin on esitetty taulukossa 1.  (Li et al. 2014) (Kolondzovski 2008.)   
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Taulukko 1. Holkkimateriaalin sähkönjohtavuuden vaikutukset roottorin häviöihin 

(erikseen häviöt holkissa ja magneeteissa -suurnopeuskone: 60 000 rpm 117 kw)  (Li et al. 

2014.) 

Holkin johtavuus 

(S/m) 
7.5x10

5 
1.0x10

6
 2.5x10

6
 5.0x10

6
 7.5x10

6
 1.0x10

7
 2.5x10

7
 5.8x10

7
 

Pyörrevirtahäviöt 

holkissa (W) 
275.5 322.5 382.8 344.4 314.8 292.6 221 168.45 

Pyörrevirtahäviöt 

magneeteissa (W) 
35.5 30.5 11.2 2.6 1.5 1.3 0.1 0.05 

 

Kolondzovski on tutkinut kattavasti nelinapaisen pintamagneettikoneen magneettien pyör-

revirtasuojausta alumiinilla, kuva 7. Tulosten perusteella voidaan todeta, että käsiteltävän 

kokoluokan pintamagneettikoneeseen on erittäin perusteltua käyttää erillistä pyörrevirta 

suojaa, mikäli magneettien kiinnitysratkaisu ei itsessään sovellu tähän tehtävään. Kolond-

zovskin analyysien mukaan magneettien lämpötilat voivat nousta 120 - 200 °C asteeseen 

ilman pyörrevirtasuojausta, mikä aiheuttaa merkittävän kestomagneettien demagnetoitu-

misriskin ja teho häviön. (Kolondzovski 2008.) Tutkimustulosten perusteella voidaan pää-

tellä, että alumiinihäkillä olisi mahdollista saavuttaa riittävä pyörrevirtasuojaus ilman, että 

magneettien päälle tarvitsee lisätä alumiini tai kupari pantaa. 

 

Edellä mainittujen suojamateriaalien lisäksi on tutkittu myös heikommin sähköä johtavien 

titaani-alumiini tai titaani-kupari seosten toimivuutta pyörrevirtasuojana. Titaaniseoksen 

käyttöä pyörrevirtasuojana puoltaa sen korkea lujuus 800 - 1100 MPa, joka tarkoittaa sitä, 

että materiaalia voi toimia pyörrevirtasuojan lisäksi myös magneettien kiinnitysmateriaali-

na. (Zhou et al. 2006) (Kolondzovski 2008.) Titaaniseosholkkien tarkempi vertailu esite-

tään tässä työssä magneettienkiinnitys osiossa, koska sen katsottiin olevan titaaniseoshol-

kin keskeisin tehtävä.   
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Kuva 7. Kolondzovskin tutkimustuloksia pintamagneettiroottorin (31 000 rpm, 130 kW) 

kriittisistä lämpötiloista ja pyörrevirtasuojauksesta. Ensimmäisessä kuvassa magneetit ovat 

ilman suojausta, toisessa alumiinihäkillä\paloilla suojatut ja kolmannessa alumiinipannalla 

suojatut. 
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Häviöiden ja kitkavoimien synnyttämä korkea lämpötila heikentää erityisesti magneettien 

ja useiden laakerityyppien ominaisuuksia. Moottorin hyötysuhteen parantamisessa, yhtälö 

(2), keskeistä on juuri häviöiden pienentäminen. Häviöitä ei voida kuitenkaan kokonaan 

poistaa, joten roottorille on suunniteltava myös tehokas jäähdytysratkaisu, jolla lämpötilat 

saadaan pidettyä järkevällä tasolla. Keskeisin lämmönsiirtoalue suurnopeusmoottorissa on 

ilmaväli, koska suurin osa roottorihäviöistä ja myös pieni osa staattorin häviöistä poistuu 

juuri ilmaväliin.  (Kolondzovski 2008, 2-3.) 

 

1

2

P

P
  

(2) 

 

Yhtälössä (2) η on hyötysuhde, P2 antoteho ja P1 ottoteho. 

 

Roottorin ja staattorin väliseen ilmavälin mitoitus vaikuttaa merkittävästi koneen suoritus-

kykyyn. Suunniteltavan kokoluokan kestomagneettikoneiden ilmavälit liikkuvat Arkkion ja 

Binderin tutkimissa koneissa 0.7 – 3.2 mm välillä. Pieni ilmaväli tarkoittaa pienempiä ja 

kevyempiä magneetteja, jolloin päästään pienempään mekaaniseen rasitukseen, koska pyö-

rivää massaa on vähemmän. Suurella ilmavälillä saavutetaan pienempien pyörrevirtahävi-

öiden lisäksi myös tehokkaampi jäähdytys, koska ilmavälistä saadaan helpommin ilmaa 

läpi. Suuri ilmaväli johtaa kuitenkin edellä mainittuun magneettien paksuuden kasvattami-

seen, joka tarkoittaa raskaampaa roottoria. (Arkkio et al. 2005) (Binder et al. 2006.) 

 

Käytettäessä useita eri materiaaleja roottorissa tulee materiaalien erisuuruisista lämpölaa-

jenemiskertoimista syntyvät välykset ja jännitykset ottaa huomioon, koska koneen toimin-

talämpötila vaihtelee säännöllisesti 20 – 100 °C välillä. Lämpöjännityksiä voi roottoriin 

syntyä estetyn lämpölaajenemisen seurauksena yhtälön (3) mukaisesti:  

 

σthermal  =  EαΔt (3) 

 

Yhtälössä (3) E on materiaalin kimmokerroin, α lämpölaajenemiskerroin ja ∆t on lämpöti-

laero. 
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Sähkökoneen roottorissa estetty lämpölaajeneminen kasvattaa kokoonpanon kontaktipinto-

jen jännityksiä, joka voi johtaa materiaalivaurioihin. Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa 

myös päinvastaisen vaikutuksen kokoonpanon liitoksille, jossa materiaalien erisuuruiset 

lämpölaajenemiskertoimet laskevat kontaktipainetta komponenttien lämmetessä. (Saari 

2012, 102-103.) Tämä on erityisen vaarallista magneettien liitoksissa ja laakeroinnissa, 

sillä magneettien irtoaminen tai lisävälykset laakeroinnissa johtavat erittäin todennäköisesti 

koneen vakavaan vaurioitumiseen. Erisuuruisten lämpölaajenemiskertoimien seurauksena 

syntyvät välykset voidaan laskea lämpölaajenemisen perusyhtälöllä: 

 

∆l = αl∆t (4) 

 

Yhtälössä (4) ∆l on pituuden muutos ja l alkuperäinen pituus. 

 

Materiaalien erilaiset lämpölaajenemiskertoimet voivat aiheuttaa myös magneetteihin leik-

kausvoimia. Pintamagneettikoneessa lämpölaajenemiskertoimien aiheuttamat magneettei-

hin kohdistuvat leikkausvoimat voivat syntyä esimerkiksi tilanteesta, jossa magneetit asen-

netaan kahden eri materiaalin väliin. Tällöin magneetin ala- ja yläpintaan kohdistuu erisuu-

ruiset aksiaaliset voimat, jotka pyrkivät "kuorimaan" magneetin pinnan pois tai halkaise-

maan magneetin aksiaalissuunnassa. Sama ilmiö syntyy myös ilman lämpölaajenemista 

käytettäessä metallisia materiaaleja, koska näillä materiaaleilla osa radiaalisesta kuormi-

tuksesta muuttuu aksiaaliseksi venymäksi Poissonnin efektin seurauksena.  (Smith et al. 

2010.) 

 

2.2.2 Kestomagneetit 

Kestomagneettien materiaaliominaisuudet ovat kehittyneet vuosien saatossa säilyttämään 

hyviä energiatuloja korkeissakin lämpötiloissa, kuva 8 (Pyrhönen et al. 2010, 200-202). 

Lujuusteknisiltä ominaisuuksiltaan magneetit jäävät helposti roottorikokoonpanon hei-

koimmaksi osaksi, koska verrattuna nuorrutusteräksiin, lujiin ruostumattomiin teräksiin ja 

komposiittimateriaaleihin on magneettien alle 80 MPa vetomurtolujuus todella alhainen. 

(Borisavljević et al. 2008.) Juuri alhaisen vetomurtolujuuden ja hauraan käyttäytymisen 

takia koko roottoria ei voida toteuttaa kestomagneetista, sillä se ei kestäisi keskipakovoi-

man aiheuttamaa taivutusjännitystä. Tästä syystä roottorin akseli on valmistettava ferro-

magneettisesta materiaalista esimerkiksi nuorrutusteräksestä, jolla saavutetaan akselin sit-
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keä käyttäytyminen ja korkea yli 400 MPa vetomyötölujuus. Hauraan käyttäytymisen vas-

tapainona sintraamalla valmistetuilla magneeteilla on suuri puristuslujuus 1100 – 800 MPa 

(Pyrhönen et al. 2010, 206), minkä seurauksena magneetit ovat mahdollista saada kestä-

mään suuriakin keskipakovoimia pitämällä ne puristusjännityksen alaisena (Borisavljević 

et al. 2008). 

 

 

Kuva 8. Magneettien energiatulon kehitys. (Muodostettu Lewis et al.; Pyrhönen et al.; 

Heikkilä ja Vacuumschmelzen julkaisujen pohjalta.)  

 

Parhaiten roottorin kestomagneeteiksi sopivimmat magneetit löytyvät suurimman energia-

tulon antavista samarium-koboltti ja neodyymi-rauta-boori magneettien tuoteperheistä 

(Pyrhönen et al. 2010, 200-206), taulukko 2. Sintrattujen samarium-koboltti magneettien 

etuna on niiden erinomainen lämmönkestokyky suhteutettuna hintaan ja energiatuloon. 

Samarium-koboltti magneettien Curien lämpötila on 800 ºC, joka käytännössä tarkoittaa 

noin 250 – 300 ºC maksimikäyttölämpötilaa (Kirchmayer 1996, 9). Kalliimpiin erikois-

luokkiin mentäessä voidaan jonkin asteinen magneettisuus säilyttää, jopa 350 – 500 ºC 

lämpötiloissa. Neodyymimagneettien verrattuna niiden energiatulo on hieman pienempi n. 

255 kJ/m
3
. (Gerada et al. 2014, 6.) 
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Taulukko 2. SmCo ja NdFeB magneettien vertailutaulukko (Käännetty taulukosta: Pyrhö-

nen et al. 2010, 207. Pohjautuu TDK 2005 tietoihin. SmCo lämpölaajenemiskerroin korjat-

tu Arnold Magneticsin Recoma tuotesarjan mukaiseksi) 

 SmCo NdFeB 

Valmistusmenetelmä sintraus sintraus 

Energiatulo 255 kJ/m
3 

200–320 kJ/m
3 

Tiheys 8200–8400 kg/m
3
 7300–7500 kg/m

3 

Lämpölaajenemiskerroin: 

     Magnetointisuunta 

     Magnetointisuuntaa vasten 

 

14*10
-6

/K 

11*10
-6

/K 

 

5.2*10
-6

/K 

-0.8*10
-6

/K 

Puristuslujuus 800 MPa 1100 MPa 

Vetolujuus 35 MPa 75 MPa 

Taivutuslujuus 150 MPa 250 MPa 

Johtavuus 1160 000 S/m 590 000 - 900 000 S/m 

Maksimikäyttölämpötilan ar-

vio  
> 250 ºC 

~ 150 ºC 

 

Kuvan 8 mukaisesti neodyymimagneetti seoksista löytyy tällä hetkellä suurimman energia-

tulon kestomagneetit yli 300kJ/m
3
, minkä takia ne ovat suosittuja kestomagnetoiduissa 

roottoreissa. Niiden käyttöä suurnopeuskoneiden roottorissa rajaa kuitenkin alhainen Cur-

rien lämpötila 320 ºC, joka tarkoittaa, että maksimikäyttölämpötila on normaaleilla laaduil-

la n. 100 - 120 ºC (Neorem).  Neodyymimagneettien tuoteperheeseen on kuitenkin viime 

vuosikymmenen aikana tullut dysprossiumilla seostettuja paremmin lämpöä kestäviä mag-

neetteja (Kirchmayer 1996, 9), joiden maksimikäyttölämpötilat liikkuvat 150 - 250 ºC vä-

lissä (Gerada et al 2014, 6). Dysprossiumin käyttö kestomagneetin seosaineena pienentää 

myös demagnetoitumisriskiä. (Arnold Magnetic technologies 2012.) 

 

Käyttölämpötiloista puhuttaessa tulee muistaa, että maksimilämpötila ei ole standardoitu 

käsite kuten Trout magneettien materiaalitutkimuksessaan esittää. Sen sijaan kestomag-

neettien valmistajilta löytyy kullekin magneettiluokalle oma demagnetoitumiskäyrä, kuva 

9, jonka avulla maksimikäyttölämpötila voidaan määrittää käytettävän magneettikentän 

tiheyden mukaan. (Trout 2001.) Tässä yhteydessä magneettien maksimikäyttölämpötilalla 

viitataankin juuri demagnetoimiskäyrän lineaarisen alueen loppumista, joka on riippuvai-
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nen käytettävästä magneettikentän voimakkuudesta ja käyttölämpötilasta. (Fodorean & 

Miraoui 2008) 

 

 

Kuva 9. Neorem 799a luokan neodyymi-rauta-boori magneetin demagnetoitumiskäyrä. 

(Neorem) 

 

Neodyymi tai samarium-koboltti magneettien luokan vaihtaminen paremmin lämpöä kes-

tävään luokkaan nostaa usein magneettien hintaa mm. dysprosium lisäämisen seurauksena. 

Siksi kokonaisratkaisua ja -kustannuksia ajatellen optimiratkaisu saavutetaan jäähdytystä 

parantamalla tai häviöitä pienentämällä eikä magneettiluokkaa parantamalla. Matalammas-

sa lämpötilassa kaikki komponentit toimivat paremmin ja hyötysuhde on suurempi ilman 

magneettien hankintakustannusten nousemista. (Fodorean & Miraoui 2008.) Jäähdytyksen 

tai häviöiden pienentämisen tulisikin olla aina ensimmäinen ratkaisu ennen materiaalilaatu-

jen vaihtoa kalliimpiin.   

 

 Kestomagneettien saatavuus 

Kiina hallitsee tällä hetkellä täysin kestomagneeteissa käytettävien harvinaisten maametal-

lien tuotantoa kuvan 10 mukaisesti. Vaikka Kiina on hinnoittelullaan hankkinut lähes mo-

nopolisaseman magneetteihin tarvittavien raakamateriaalin, kuten neodyymin, samariumin 

ja dysprosiumin tuotannossa, löytyy harvinaisia maametallivarantoja merkittäviä määriä 

muualtakin maailmasta. Tällä ja viime vuosikymmenellä Kiina on hyödyntänyt monopo-
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liasemaansa mm. rajoittamalla magneettien raaka-aine vientiä, joka on aiheuttanut voi-

makkaita hintapiikkejä kestomagneettien hinnoissa. (Scouras 2013.) Tällä hetkellä kesto-

magneettien hinnat ovat laskusuhdanteessa edellisestä vuoden 2011 hintahuipusta. (Su-

permagnete). Samalla magneettien raaka-ainetuotannon Kiina-riippuvuutta yritetään vä-

hentää vanhoja sekä uusia neodyymikaivoksia avaamalla etenkin Yhdysvalloissa. Kehitys-

tä eteenpäin ajavat hintapiikkien lisäksi arviot, joiden mukaan kestomagneettien kulutus 

tulee jatkossa vain kasvamaan. (Aittoniemi 2014, palaveri) Pitkällä aikavälillä katsottuna 

neodyymi magneettien keksiminen on parantanut magneettien saatavuutta ja laskenut kes-

tomagneettien hintoja huomattavasti, koska neodyymi ja rauta ovat selvästi samariumia ja 

kobolttia yleisemmin esiintyviä alkuaineita (Pyrhönen et al. 2014, 200-206). Tosin sähkö-

koneiden neodyymimagneeteissa seosaineena käytettävä dysprosium on yksi harvinaisim-

mista maametalleista (Arnold magnetics technologies 2012).  

 

 

 

Kuva 10. Harvinaisten maametallien tuotanto maailmassa (Scouras 2013. Perustuu USGS 

Scientific Investigations Report). 

 

 Magneettisten napojen lukumäärä roottorissa 

Tämän kokoluokan kestomagnetoiduissa pintamagneettiroottoreissa on usein käytetty nel-

jää magneettista napaa, jolla pyritään minimoimaan päämagneettikenttää vääristävää ank-

kurireaktiota. Arkkion tutkimusten perusteella nelinapaisen ratkaisun magneeteista saatai-

siinkin ankkurireaktion seurauksena kaksinapaista ratkaisua enemmän tehoa irti ainakin 

käytettäessä 40–130 mm roottori halkaisijoita. (Arkkio et al. 2005.) Arkkion lisäksi myös 

Rafal, Papini, ja Saari ovat kaikki päätyneet ratkaisuissaan neljänapaiseen roottoriin. Mag-

neettisten napojen lukumäärän kaksinkertaistaminen kahdesta neljään aiheuttaa kuitenkin 

Harvinaisten maametallien 
tuotanto maailmassa 

Kiina 87,5% 

Intia 2,1% 

Malasia 1,3% 

Muut 1.7% 

Yhdysvallat 4,7% 
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ensimmäisenä suuremman syöttötaajuus vaatimuksen.  Kehänopeuden ollessa 200 m/s ja 

napalukumäärän ollessa yli neljä riittävän syöttötaajuuden tuottamien vaikeutuu selvästi, 

koska taajuusmuuttajien saatavuus on heikko erityisesti mentäessä yli 600 Hz taajuusmuut-

tajiin. Suurempiakin syöttötaajuuksia pystytään teknisesti tekemään, mutta niihin liittyvän 

kaksikäyttölupapolitiikan takia niiden saatavuus on heikko (7200 Hz Vacon 

CX/CXL/CXS). Korkeaa syöttötaajuuden käyttöä rajoittaa saatavuuden lisäksi häviöiden 

voimakas kasvu syöttötaajuuden noustessa, kuten yhtälöstä 1 voidaan havaita.  Nelinapais-

ta ratkaisua pienempi syöttötaajuus saavutetaan kaksinapaisella ratkaisulla, mutta vastapai-

nona kasvavan ankkurireaktion lisäksi kasvaa myös magneettien demagnetoitumisriski ja 

staattorin hampaiden paksuus. Staattorin hampaiden paksuuntuminen voi puolestaan johtaa 

suurempaan koneeseen ja staattorin jäähdytyksen vaikeutumiseen. (Arkkio et al. 2005.)  

 

Napojen lukumäärä vaikuttaa myös magneettien magnetointiin. Kaksinapainen roottori on 

helpompi magnetoida ja sen magnetoiminen saattaa onnistua, jopa magneettien päälle ase-

tettavan kiinnitysmateriaalin läpi. Näin ollen magneetit voitaisiin magnetoida vasta valmiin 

kokoonpanon viimeisessä vaiheessa. Nelinapaisen ratkaisun kohdalla kokonaisen roottorin 

magnetointi ei onnistu kerralla magnetointilaitteiden rajoitteiden takia, mikä on merkittävä 

kokoonpanoa vaikeuttava tekijä. (Aittoniemi 2014, palaveri) 

 

Magneettien kiinnitysratkaisua varten magneetit joudutaan todennäköisesti hiomaan tar-

kasti. Työstön hintaa ajatellen on tärkeää miettiä, mitkä pinnat hiotaan ja millä tarkkuudel-

la. Erityisesti akselin pintaan kiinnitettävien magneettien työstökustannukset voivat nousta 

korkeiksi, jos tavoitellaan kaarevia erittäin hyvä pinnanlaatuisia magneetteja. Akselin muo-

toilulla ja magneettien segmentoinnilla voidaan kuitenkin pienentää magneettien työstö-

kustannuksia. Upotetuilla magneeteilla muoto ja pinnan laatu eivät ole niin tärkeitä tekijöi-

tä, koska ne tulevat akseliteräkseen tehtyihin koloihin. (Nipp 1999, 9, 72 - 76.) 

 

2.2.3 Magneettien kiinnitys 

Muutettaessa induktiokoneen roottoria kestomagnetoiduksi roottoriksi voidaan magneet-

tien kiinnitys toteuttaa magneettien upotuksella akseliin tai niiden kiinnittämisellä akselin 

päälle. Magneettien upotuksella tarkoitetaan ratkaisua, jossa akseliin on esimerkiksi porat-

tu tai jyrsitty reikiä aksiaalissuunnassa, joihin magneetit voidaan upottaa, kuva 11. Tämän 

ratkaisun heikkoutena voidaan pitää magneettien päälle tulevaa paksua teräskerrosta, joka 
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aiheuttaa merkittäviä vuotoja magneettivuossa. (Nipp 1999, 74 - 76.) Lisäksi magneettien 

muotoilusta ja roottorin kehänopeudesta saattaa syntyä suuriakin jännityspiikkejä magneet-

tien onkaloihin, jotka saattavat ylittää lujankin (>400 MPa) roottoriteräksen sallitut jänni-

tykset puhumattakaan roottoriteräksen väsymisen kestosta (Binder et al. 2006).  

 

 

Kuva 11. Binderin tekemät FEM laskelmat upotettujen magneettien aiheuttamista jänni-

tyspiikeistä roottori teräkseen. Jännityspiikki nurkassa 2700 MPa.    

 

Toisessa yleisessä kiinnitysperiaatteessa magneetit liimataan akselin pintaan, mutta suurilla 

yli 80 m/s kehänopeuksilla pelkästään liimaaminen ei riitä pitämään magneetteja roottorin 

pinnassa (Saari 2012). Tästä syystä magneetit pitää kiinnittää mekaanisesti esimerkiksi 

asentamalla niiden päälle puristusholkki, joka puristaa magneetteja akselia vasten tai väljä 

holkki jota vasten magneetit puristuvat keskipakovoiman seurauksena. Kiinnitysholkin 

tulee olla ohut ja kevyt, jotta magneettien energiatulosta saataisiin hyödynnettyä mahdolli-

simman paljon ilman merkittävää massan lisäystä roottorikokoonpanossa. (Gerada et al. 

2014.) 

 

Kiinnitysholkilla toteutettu magneettien liitosratkaisu on kirjallisuudessa todettu toimivak-

si, mutta moniongelmaiseksi ratkaisuksi (Ikäheimo et al. 2014). Roottorin mekaniikan 

kannalta juuri magneettien kiinnitys on suurin ongelma roottoria suunniteltaessa. Kiinni-

tysholkki ratkaisussa keskeisimpiä muuttujia ovat kiinnitysholkin toimintaperiaate, liitok-

sen toteutustapa ja materiaalivalinta. Kirjallisuudessa näistä eniten on tutkittu materiaaliva-

linnan vaikutuksia mm. seuraavien kiinnitysholkki materiaalivaihtoehtojen osalta: 
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 Ruostumaton teräs 

 Alumiini 

 Kupari (usein seostettu esim. FeCu) 

 Titaaniseokset (seosaineet: alumiini ja/tai kupari) 

 Inconel (=austeniittinen nikkeli-kromi teräs) 

 Lasikuitu 

 Hiilikuitu 

 Kevlar (=aramidikuitu) 

 

Jokaisella edellä mainitulla materiaalilla on omat hyvät puolensa magneettien puristus-

holkki materiaalina ja omat heikkoutensa, joten yksiselitteisesti parasta holkkimateriaalia 

on vaikea nimetä.  

 

Hiilikuituholkin parhaina puolina voidaan pitää sen keveyttä, jäykkyyttä ja suurta vetomur-

tolujuutta kuitujen suunnassa (2.6 - 5.6 GPa) (Saarela et al. 2003, 86). Vastapainona hiili-

kuitulaminaatilla on huono lämmönjohtavuus, jonka seurauksena hiilikuituholkki toimii 

magneettien päällä eristeenä, joka estää magneettien lämmön välittymistä ilmaväliin (Ko-

londzovski et al. 2011). Kupari-rauta seoksilla on vuorostaan hyvä sähkön- ja lämmönjoh-

tavuus, mikä suojaa magneetteja pyörrevirroilta ja parantaa lämmönjohtavuutta. Vastapai-

nona kupari-rauta seosten lujuusominaisuudet ovat huomattavasti hiilikuitua heikommat 

varsinkin suhteessa materiaalin tiheyteen eli kappaleen massaan. Titaaniseokset ovat edel-

listen välimaastossa lujuutensa sekä lämmön- että sähkönjohtavuusominaisuuksiensa puo-

lesta. Ruostumattomat teräkset ovat puolestaan sitkeästi käyttäytyviä korkeita lämpötiloja 

kestäviä helposti saatavilla olevia ja koneistettavia teräksiä suhteessa edellisiin. (Li et al. 

2014). Niiden myötölujuudet jäävät kuitenkin heikoiksi lukuun ottamatta Inconelin tyyppi-

siä erikoisruostumattomia teräksiä, joiden lujuusominaisuudet saattavat olla titaaniseoksia 

paremmat (HPA alloys). Tosin tällöinkin tiheys on selvästi esimerkiksi titaanialumiini 

seosta suurempi (lähes kaksinkertainen), jolloin holkin massa kasvaa. Lasikuitu on vuoros-

taan hiilikuitua edullisempi komposiittimateriaali. Sen mekaaniset lujuusominaisuudet kui-

tusuunnassa ovat selvästi hiilikuitua heikommat, mutta lasikuidusta valmistettu holkki kes-

tää lokaalia taivutusjännitystä hiilikuitua paremmin (Binder et al. 2006).  
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Edellä esitetyistä holkkimateriaalivaihtoehdoista hiilikuituholkin valmistus on haastavinta 

ja se vaati erittäin hyvän pinnanlaadun pinnalta, jonka päälle se valmistetaan (Nipp 1999, 

73). Hiilikuitulaminaatilla on useita laatuluokkia, joita vertailemalla lähes joka sovellus-

kohteen voidaan löytää soveltuva laminaatti.  Edellä mainittujen hiilikuidun mekaanisten 

ominaisuuksien lisäksi hiilikuidulla on erinomainen väsyttävän kuormituksen kestokyky ja 

värähtelynvaimennusominaisuudet. Hiilikuidun kuitusuuntaista sähkön- ja lämmönjohta-

vuutta voidaan parantaa kasvattamalla sen kimmokerrointa (750 W/mK). (Saarela et al. 

2013, 88). Hiilikuituholkin käyttämisen saattaa sulkea pois kuitenkin huono lokaalinen 

taivutusjännityskestävyys, ei kuitusuunnan vetokestävyys ja hauras käyttäytyminen, koska 

hiilikuidun murtovenymä on vain 0.4 – 2 % (Saarela et al. 2003, 86). Ideaalitilanteessa 

kumpaakaan ominaisuutta ei roottorin päälle laitettavassa puristusholkissa tarvita, mutta 

käytännössä holkin tulee kestää magneettien asettelusta johtuvia paikallisia taivutusjänni-

tyspiikkejä ja mahdollista aksiaalisjännitystä. (Binder et al. 2006.)  

 

Binder et al. kokeilivat käyttää lasikuituholkkia samaan aikaan hiilikuituholkin kanssa 

asentamalla hiilikuituholkin sisälle ohuen kerroksen lasikuitua. Näin magneettien segmen-

toinnista syntyvät taivutusjännityspiikit hiilikuidusta valmistetussa puristusholkissa saatiin 

tasoitettua pienemmiksi. (Binder et al. 2006.) Pelkän lasikuituholkin käytön estää monessa 

tapauksessa lasikuidun matala 70 - 86 GPa kimmokerroin. Tämä tarkoittaa, että kuitu on 

selvästi terästä löysempää, mikä vaikeuttaa kontaktipaineen säilyttämistä ja magneettien 

paikallaan pysymistä magneettien kiinnitysliitoksessa. (Saarela et a.l 2003, 75.) 

 

Aramidi-muovi komposiitit, mm. Kevlar, ovat vuorostaan hiilikuitua lujempaa ja kevyem-

pää, mutta hauraampaa. Kevlarin korkeiden lämpötilojen kesto-ominaisuudet ovat myös 

selvästi hiilikuita paremmat. Suurin este Kevlarin käytölle on pieni kimmokerroin (50 -125 

GPa), joka tarkoittaa, että materiaali joustaa selvästi hiilikuitua tai terästä enemmän. (Saa-

rela et al. 2003, 91.) Tämä vaikeuttaa merkittävästi kitkaliitoksella toteutetun magneettien 

liitoksen kontaktipaineen säilyttämistä, samoin kuin lasikuitua käytettäessä. 

 

Titaaniseokset (esim. Ti-6Al-6V-2Sn, Ti 2.5Cu) ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan sel-

västi hiilikuitua heikompia (vetomyötölujuus 880 - 1100 MPa), sillä hiilikuidun vetomurto-

lujuus kuitujen suunnassa on sen painoon suhteutettuna omaa luokkaansa. Holkkimateriaa-

lien lämmönjohtavuus tutkimukset osoittavat, että mikäli magneettien lämpötiloja halutaan 
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laskea materiaalivalinnoilla, on titaaniseosholkkiin siirtyminen yksi ratkaisuvaihtoehto, 

kuva 12. Ottaen huomioon, että titaaniholkkia käytettäessä roottorin massa kasvaa ja hol-

kin jäykkyys ja vetolujuus pienenee. (Zhou et al. 2006) (Kolondzovski 2008.).  

 

 

Kuva 12. 150 000 rpm pyörivän roottorin maksimi lämpötila (ulkopinnassa) käytettäessä 

hiilikuitua ja titaania puristusholkin materiaalina (ΔT 30 ºC). Samasta kuvaajasta havai-

taan, että holkin alle asennettava pyörrevirta suojamateriaali kupari laskee merkittävästi 

(tässä jopa ~180 ºC) roottorin lämpötiloja samoin kuin alumiini Kolozdzovskin tutkimuk-

sissa (kuva 6). (Zhou et al. 2006.) 

 

Titaanialumiiniholkki ja muut metalliset holkkimateriaalit synnyttävät enemmän leikkaus-

voimaa magneetteihin muuttamalla radiaalikuormitusta aksiaalivenymäksi. Tätä magneet-

tien yläpintaan syntyvää kuorivaa leikkausvoimaa magneetit kestävät huonosti, joten suuri-

en leikkausvoimien välittyminen magneetteihin on estettävä. Leikkausvoimat holkin ja 

magneetin välillä jäävät useimmissa tapauksissa pieniksi, jolloin ne eivät aiheuta ongelmia, 

mutta siirryttäessä todella suurin kehänopeuksiin ja isoihin magneetteihin voivat leikkaus-

voimat kasvaa liian suuriksi magneeteille. Tällöin holkin ja magneettien väliin on asettava 

esimerkiksi rasvaa tai nestettä, joka siirtää vain osan holkin synnyttämästä leikkausvoimas-

ta magneeteille. Oikein suunnitelluilla aksiaalipäätyolakkeilla tai erillisillä renkailla pysty-

tään myös vähentämään magneettien reunaan tulevaa leikkausjännitystä. Hiilikuituholkkia 

käytettäessä leikkausjännitys ongelmaa ei esiinny, jos kuidut kulkevat tangentiaalissuun-

nassa holkissa, koska vain hyvin pieni osa holkin tangentiaalisesta jännityksestä siirtyy 

aksiaaliseksi jännitykseksi magneeteissa hiilikuidun pienen liukumoduulin seurauksena. 

(Smith et al. 2010.)  
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Titaaniseos ja ruostumattomien teräsholkkien on havaittu aiheuttavan vähemmän häviöitä 

magneeteissa, mutta enemmän häviöitä holkissa kuin ei metallisten holkkien. Näillä mate-

riaaleilla holkin häviöitä aiheuttavia pyörrevirtoja voidaan vähentää myös holkin rakenne-

muotoilulla. Aivan kuten magneeteillakin, holkki voidaan segmentoida pienemmiksi osik-

si, jolloin pyörrevirrat laskevat, koska pyörrevirtojen kulkureitti holkissa on lyhyempi. 

Segmentointi voidaan myös kiertää urittamalla yhdestä osasta tehty holkki. Shen et al. te-

kemien laskentamallien perusteella tangentiaalisuuntainen uritus voi lähes puolittaa ti-

taaniholkissa syntyvät häviöt. Uritus onnistuu kuitenkin vain metallisille materiaaleille, 

sillä ohuiden komposiittimateriaalien urittaminen ei ole mahdollista. (Shen et al. 2013.) 

Tutkimuksissa ei oteta kantaa synnyttävätkö urat lisähäviöitä esimerkiksi kaasukitkahävi-

öiden kannalta.   

 

Yhteenvetona esimerkkitaulukon kolme mukaisesti useista holkkien aiheuttamista pyörre-

virtahäviö tutkimuksista voitaisiinkin todeta, että lasikuitu ja hiilikuituholkki aiheuttavat 

pienimmät kokonaishäviöt (holkin häviöt + magneettien häviöt) (Li et al. 2014). Hiilikui-

tuholkin käytön voi kuitenkin estää magneettien segmentoinnista johtuvat taivutusjännitys-

piikit, magneettien korkeat lämpötilat, saatavuus ongelmat, kustannukset, kitkaliitoksen 

toteutustapa sekä toiminta periaate. Lasikuidun käytön estää yleensä lähes yksinomaan 

lasikuidun lujuus ja kimmokerroin. 

 

Taulukko 3. Roottorin pyörrevirtahäviöt holkissa ja magneeteissa neljällä eri materiaalilla 

(”supernopea” suurnopeuskone: 60 000 rpm 117 kw) (Li et al. 2014). 

 Ruostumaton 

teräs 

Hiilikuitu-

laminaatti 

Cu-Fe seos Kupari 

Holkin häviöt (W) 361.3 70.6 460.8 168.45 

Kestomagneettien häviöt (W) 24.1 48.6 3.9 0.05 

 

Kiinnitysholkilla toteutettu magneettien kitkaliitos voi toimia ainakin kahdella eri periaat-

teella: 

1. Staattinen esipuristus magneeteille (suuri kontaktipaine) 

2. Holkin paikallaan pitävä kiinnitys (pienempi kontaktipaine) 
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Vaihtoehto yksi pitää magneetit jatkuvalla esipuristuksella roottorin pinnassa siten, että 

magneetteihin ei pääse kohdistumaan muita merkittäviä jännityskomponentteja puristuksen 

lisäksi (Binder et al. 2006). Toisessa vaihtoehdossa magneetit pääsevät keskipakovoiman 

vaikutuksesta irtoamaan roottorin pinnasta ainakin osittain ja puristumaan kiinnitysholkkia 

vasten. Tässä ratkaisussa magneettien tangentiaalinen pyöriminen roottorin ympäri tulee 

estää esimerkiksi roottorin muotoilulla tai magneettien väliin tulevilla liukupaloilla. (Lant-

to et al. 2012.) Samalla pitää pyrkiä minimoimaan kierrosnopeuksien vaihtelujen seurauk-

sena syntyvät taivutusjännitys- ja vetojännityshuiput sekä iskumaiset kuormitukset, jotka 

rikkovat magneetit helposti. Kitkaliitoksen tarvittava esipuristus voidaan yksinkertaistettu-

na laskea Binderin esittämästä yhtälöstä (5) halkaisijasuhteiden avulla eli käyttämällä ha-

luttua liitoksen ahdistusta. Vastaavasti tarvittava ahdistus voidaan laskea halutusta esipuris-

tuksesta.   

E
d

D

n

sesipuristu 


  
(5) 

 

Yhtälössä (5) sesipuristu  on haluttu esipuristus, D on tarvittava halkaisijaero liitoksessa, 

nd  on roottorin ulkohalkaisija ja E on holkin kimmokerroin. (Binder et al. 2006.) 

 

Kitkaliitoksen toteutuksessa suositaan yleisesti voimalla toteutettavaa puristusliitosta tai 

lämpötilaerolla toteutettavaa kutistusliitosta. Toimintaperiaatteessa kaksi ja osin myös pe-

riaatteessa yksi voidaan hyödyntää joitakin muita toteutustapoja ja kiinnityselementtejä, 

kuten liimaa, kiiloja, kiristyspantoja tai ruuveja.  Binder et al. on omassa tutkimuksessaan 

vertaillut puristus- ja kutistusliitosta hiilikuituholkkia käytettäessä, jotka molemmat osoit-

tautuivat mahdolliseksi. Tosin hiilikuidusta valmistetun holkin todettiin rikkoutuvan hel-

posti, jos se painetaan voimalla suurempisäteisen roottorin päälle. Tästä syystä Binder tote-

si lämpötilalla toteutettavan kutistusliitoksen paremmaksi vaihtoehdoksi hiilikuituholkkia 

käytettäessä. Binder on työssään myös vertaillut ansiokkaasti eri analyyttisiä menetelmiä 

liitoksen mitoittamiseksi. Keskeisintä liitoksen mitoituksessa on saavuttaa valittuun toi-

mintaperiaatteeseen riittävä kontaktipaine Pk. Kontaktipaine voidaan laskea analyyttisesti 

käyttäen paineenalaisensylinteriputken laskentayhtälöitä, joista paksuseinäisen sylinteri-

putken yhtälö 7 näyttäisi antavan ohutseinämäisen putken yhtälöä (6) todenmukaisemman 
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tuloksen, koska kyseinen yhtälö huomioi akselin ja navan materiaalipaksuudet liitoksessa, 

eikä vain ohuen holkin keskisädettä. (Binder et al. 2006.) 

m

nsesipuristu

k
r

t
P





        
(6) 

 

1

2

2

22

2

))1(( 



a

n

an

a

sesipuristuk
R

R

RR

R
P   

(7) 

 

Yhtälössä (6) rm on holkin keskihalkaisija ja tn on holkin paksuus. Yhtälössä (7) Ra on root-

torin ulkosäde ja samalla holkin sisäsäde (=liitoksen säde) ja Rn on holkin eli navan ul-

kosäde (Binder et al. 2006). Kumpikin yhtälö olettaa liitosmateriaalien kimmokertoimet 

yhtä suuriksi. Kimmokertoimien poiketessa toisistaan tai ortotrooppisiamateriaaleja käytet-

täessä tulee kontaktipaineen yhtälöissä huomioida erisuuruiset kimmokertoimet ja kimmo-

kertoimien suunnat. Nämä yhtälöt on esitetty luvussa 5. 

 

Toimintaperiaatteen yksi kokoonpanovaiheessa tai toimintaperiaatteen kaksi holkin kiinni-

tysvaiheessa magneettien liimaus saattaa tulla pakolliseksi. Magneetteja varten on kehitetty 

omia liimoja, joiden lujuus on riittävä kokoonpanovaihetta ajatellen. Ongelmaksi liiman 

valinnassa nousevat lämpötilaerot. Liimoilla saattaa olla hyvinkin suuria lämpölaajenemis-

kertoimia ja mikäli päädytään kutistusliitokseen, joka edellyttää magneettien ja akselin 

jäähdytystä hiilihappojäällä tai nestemäisellä typellä, tarvitaan kryogeenisiä liimoja, jotta 

liitos saadaan kestämään -78.5…-196 ºC pakkasessa. (Poggiani 2009.) 

 

Kryogeenisiä liimoja on tutkittu kattavasti Euroopan komission teettämässä Einstein-

teleskoopin tutkimuksessa. Tutkimuksessa on tehty testejä eri liimojen lujuuden, jäykkyy-

den ja lämpölaajenemiskertoimen muutoksista, mentäessä huoneen lämpötilasta aina -150 

°C asteeseen. Kokeet on toteutettu käyttäen nestemäistä typpeä, mikä olisi todennäköinen 

jäädytystapa myös roottorin kestomagneettien kitkaliitosta toteutettaessa.  Tämän tutki-

mustiedon perusteella, kuva 13, vaikuttaisinkin siltä, että liiman lujuuden ja jäykkyyden 

puolesta magneettien kokoonpanon aikainen liimaus myös kutistusliitoksessa olisi mahdol-

lista.  (Poggiani 2009.) 
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Kuva 13. Kryogeenisten liimojen ominaisuuksia eri lämpötiloissa, RT on huoneenlämpö. 

Jäykkyyden yksikkönä GPa ja lujuuden yksikkönä MPa. (Poggiani 2009) 

 

Samassa tutkimuksessa on testattu myös edellä esiteltyjen liimojen lämpölaajenemisker-

toimien muutosta eri lämpötiloissa. Kyseiset muutokset ovat merkityksettömiä magneettien 

liimauksessa roottoriin, mutta kaikkien liimojen lämpölaajenemiskertoimet ovat suurus-

luokaltaan selvästi terästä suuremmat (x10
-3

). (Poggiani 2009.) Liimojen suuri lämpölaa-

jenemiskerroin tuleekin ottaa huomioon roottorin suunnittelussa jättämällä liimalle laajen-

tumistilaa tai hyödyntämällä sitä kontaktipaineen lisäyselementtinä toimintaperiaatteessa 1. 

 

Master Bond liimavalmistaja on julkaissut myös yleiseen käyttöön kryogeenisten liiimojen 

valintaoppaan, josta voidaan havaita, että kryogeenisten liimojen käyttölämpötilat ovat 4 K 

– 200 F, mikä tarkoittaa noin 100 °C maksimilämpötilaa. Katalogista löytyy myös muuta-

ma liima, joiden käyttölämpötila on 4K – 400 F, mikä tarkoittaa n. 200 ºC maksimikäyttö-

lämpötilaa, mikä varmasti riittää tähän sovelluskohteeseen.  Samasta katalogista voidaan 

havaita myös, että liimojen sähkön- ja lämmönjohtavuusominaisuudet vaihtelevat suuresti, 

joista etenkin lämmönjohtavuuteen on syytä kiinnittää huomiota roottorin liimaliitoksissa. 

(Master Bond.) 

 

Kestomagneettiroottorin magneettien kiinnitystä varten on kehitetty juuri tähän tarkoituk-

seen soveltuvia erikoisliimoja. Esimerkiksi Loctite valmistaa useita magneettien kiinnittä-

miseen tarkoitettuja liimoja, joilla on yli 20 MPa leikkauslujuuden arvoja huoneenlämmös-

sä. Näiden liimojen soveltaminen kokoonpanoliimana ei kuitenkaan ole mahdollista niiden 

heikon pakkaskestävyyden takia. Pelkän liiman käyttöä magneettien kiinnityksessä rajaa 

ennen kaikkea merkittävä leikkauslujuuden heikkeneminen koneen käyttölämpötilan nous-
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tessa. (Loctite magnets) Tosin käytettäessä pelkkää liimaa magneettien kiinnitykseen ei 

roottoria tarvitse jäähdyttää kutistusliitosta varten tai käyttää suuria aksiaalisia voimia pu-

ristusliitosta varten.  

 

Alla esitetyssä kuvassa 14 on kolmen kryogeenisen ja kahden kuumien lämpötilojen liiman 

leikkauslujuuden muutokset lämpötilan muutoksen seurauksena. Kuvasta havaitaan, että 

liiman lujuuden muutos on merkittävä mentäessä pois liiman optimilämpötilasta. Kryogee-

nisten liimojen optimilämpötila saattaa myös olla kuvaa 14 selkeämmin negatiivisen puo-

lella, minkä seurauksena niiden lujuus saattaa nousta merkittävästi mentäessä liimauksen 

toteutuslämpötilasta alemmas, kuvan 13 mukaisesti. 

 

 

Kuva 14. Lämpötilojen vaikutus rakenneliimojen lujuuteen. Vasemmalla kryogeenisiä 

liimoja ja oikealla kuumiin olosuhteisiin tarkoitettuja liimoja. (Cassandra et al. 2011, 7-8.) 

 

2.2.4 Akseli, laakerit ja voitelu  

Varsinainen roottorin akseli, johon magneetit kiinnitettään, joutuu kovalle mekaaniselle 

rasitukselle pyörimisliikkeen takia. Tämän lisäksi roottorin akselin tulee kestää magneet-

tien kiinnityksestä ja keskipakovoimasta syntyvät radiaalisuuntaiset jännitykset ja suuret 

lämpötilavaihtelut. Nopeasti pyörivissä ja suurta lujuutta vaativissa koneen akseleissa käy-

tetään materiaalina usein nuorrutusterästä, joka soveltuu tähänkin käyttökohteeseen, koska 

nuorrutusteräs on normalisoituna magneettista ja se johtaa hyvin lämpöä.  

 

Ikäheimo et al. on esittänyt täysin uudenlaisen induktiokoneen roottoriratkaisun tutkimus-

työssään, jossa roottorin materiaalina toimii valettava Cu-Al. Valetun roottorin keskeisin 

idea on välttää kuparin räjäytyshitsaus epätahtikoneen roottorin päälle. Ikäheimon työssä 

esitetyssä roottorissa on roottorin valumuottiin asetettu radiaalisuuntaisia rautatankoja, 
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jotka jäävät valetun roottorin sisään. Näin ollen itse roottorin ei tarvitse olla terästä, vaan se 

voi olla Cu-Al seosta, jolloin kuparia ei tarvitse erikseen räjäytyshitsata roottorin pintaan. 

(Ikäheimo et al. 2014.) Valettava roottori ei kuitenkaan sovellu suoraan kestomagneetti-

roottoriksi, sillä magneetit demagnetoituvat valettaessa roottoria magneettien ympärille. 

Lisäksi kalliiden kestomagneettien tulisi olla kohtuuttoman suuria suhteutettuna niistä saa-

tavaan tehoon.  Cu-Al seoksesta valmistettu roottori todennäköisesti sulkisi myös magneet-

tilaakerointivaihtoehdon pois, koska Cu-Al ei ole magneettista, joten magneettilaakerit 

tarvitsisivat toisesta materiaalista valmistetut vastinpinnat.  

 

Lujuusteknisesti paras suurnopeuskäyttöön soveltuva akseli olisi mahdollisimman hoikka 

ja poikkileikkaukseltaan täysin pyöreä. Halutun tehon saamiseksi tarvitaan kuitenkin mo-

menttivartta, joka on roottorissa akselin säteen suuntainen, yhtälö (8). Siksi roottorin akse-

lin halkaisijan määrää lähinnä tavoiteltu teho, yhtälö (9). Vaihtoehtoisesti magneettien pin-

ta-alaa voidaan myös kasvattaa pidentämällä roottoria aksiaalisuunnassa, jolloin roottorin 

sädettä voidaan pienentää. Hoikemmalla ja pidemmällä roottorilla kriittinen nopeus tulee 

kuitenkin helposti vastaan. (Boglietti et al. 2014.) Tässä työssä suunnitellaan roottoria 

valmiiseen staattorin, jolloin roottorin pituus-hoikkuus suhdetta ei optimoida erikseen. 

Muodoltaan tasapaksu poikkileikkauskaan ei ole käytännön kannalta paras ratkaisu, sillä 

laakereiden kohdalla pitäisi pyrkiä mahdollisemman hoikkaan akseliin, kun taas magneet-

tien kohdalla akselia tulisi paksuntaa momenttivarren kasvattamiseksi.  

 

M = Fr (8) 

  

Yhtälössä (8) M on vääntömomentti, F sähkömotorinen voima ja r on momenttivarren pi-

tuus eli roottorin säde.  Vääntömomentista saadaan suoraan mekaaninen teho P kertomalla 

vääntömomentti roottorin kulmanopeudella ω (Tekniikan taulukkokirja): 

 

P = ωM = 2πnM (9) 

 

Olakkeellista akselia suunniteltaessa on jännitysvuo pyrittävä pitämään mahdollisimman 

sulavana pyöristysten ja olakkeiden sijoittelun avulla, jotta suurilta jännityspiikeiltä vältyt-

täisiin (Airila et al. 2003, 324). Magneettien muotoilun takia akselin pinta voidaan myös 

urittaa, jotta magneetteja ei tarvitsisi pyöristää kummaltakin puolelta tai saataisiin tangen-
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tiaalissuuntaista tukea magneeteille. Magneettien leikkausjännityksen siirtämiseksi myös 

päätyrengasolakkeet akselin pintaan olisivat hyvä ratkaisu, mikäli leikkausjännitystä on 

tarve pienentää. Kaikki edellä mainitut poikkileikkauksen epäjatkuvuuskohdat heikentävät 

akselia ja luovat mahdollisia väsymissärön ydintymispaikkoja, koska poikkileikkauksen 

epäjatkuvuuskohtien jännityspiikit voivat olla jopa yli kolminkertaisia verrattuna akselin 

nimellisjännitykseen. Vaihtuvan kuormituksen alaisesta akselista onkin aina tärkeää tarkis-

taa väsymisen kesto lovien kohdalta, ettei roottorin vaihtuvakuormitus pääsisi aiheutta-

maan väsymisvauriota. Taivutus- ja vääntökuormitetuissa akseleissa säröt ydintyvät usein 

roottorin ulkopinnan loviin ja olakkeiden reunoihin (Airila et al. 2003, 324.) Suurno-

peusakseleissa sen sijaan keskipakovoiman aiheuttama radiaalinen vetojännitysvaihtelu 

synnyttää roottorin keskiöön potentiaalisia särön ydintymispaikkoja.  

 

 Yhtenäisessä sitkeästi käyttäytyvässä pyöreässä terästangossa väsymisvaurio on epätoden-

näköisempää kuin liitoksellisessa rakenteessa, mutta ei mahdotonta. Väsymissärön ydin-

tymistä etenkin akselin pinnassa voidaan ehkäistä myös jälkikäsittelyllä, kuten hiomisella, 

hiiletyksellä, kuulapuhalluksella tai nitrauksella (Airila et al. 2003, 324).  Nuorrutusteräk-

sen pinta voidaan myös karkaista, jolloin roottorin pintaan syntyy väsymisen kannalta 

edullinen puristusjännitys. Nuorrutusteräs voidaan karkaista joillakin karkaisumenetelmillä 

myös koko akselin poikkileikkauksen yli, mikä ehkäisee väsymisvaurioita akselin ytimes-

sä, mutta samalla menetetään ytimen sitkeys ja osittain myös pinnan puristusjännitys, joka 

vaatii vastakomponentin eli sisäisen veto-osuuden.  

 

Normaalit edulliset ja helposti saatavat vierintälaakerityypit, kuten urakuula- ja lieriörulla-

laakerit eivät sovellu sellaisenaan suurnopeuskäyttöön, koska laakereilta vaaditaan erittäin 

suurta keskittämistarkkuutta, vierintänopeutta ja korkean lämpötilan kestoa. Vierintälaake-

reiden soveltuvuutta suurnopeuskäyttöön voidaan parantaa siirtymällä hypridilaakereihin, 

joista esimerkkinä voidaan antaa urakuulalaakeri, missä teräksiset kuulat on korvattu ke-

raamisilla kuulilla. Vielä paremmat kulutuskesto-ominaisuudet voidaan saavuttaa hydro-

dynaamisilla, hydrostaattisilla tai aktiivisesti säätyvillä sähkömagneettisilla laakereilla. 

Näille kolmelle laakerityypille yhteisenä piirteenä on kitkapintojen erillään pito, toisin sa-

noen kitkapinnat eivät pyörimisen aikana kosketa toisiaan, mikä vähentää mekaanista kit-

kaa. (Borisavljevi´c 2013, 117-126.) 
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Vierintälaakerien käyttöä rajaa suuri voitelun tarve ja akselin halkaisija. Tarvittava voitelu-

aine ja sillä saavutettava laakerin elinikä voidaan arvioida vertaamalla yhtälön (16) NDm 

kerrointa laakerivalmistajan katalogiin: 

 

max
2

N
dD

NDm 


  
(10) 

  

Yhtälössä (10) NDm on nopeuskerroin, jonka perusteella voidaan valita valmistajien kata-

logeista oikea voitelumenetelmä ja arvioida laakerin elinikää voitelumenetelmän ja nopeu-

den perusteella. Nmax on laakerin maksiminopeus, D on laakerin ulkohalkaisija ja d on laa-

kerin sisähalkaisija. (Boglietti et al. 2010.) 

 

Hydrolaakereissa nesteen kalvo tai kaasun paine kannattelee roottoria. Dynaamisissa rat-

kaisuissa akselin pyörimisliike synnyttää jatkuvan voiteluaineen syötön liukupintojen vä-

liin, jolloin hydrodynaaminen paine pitää liukupinnat erillään. Staattisissa ratkaisuissa ul-

koisen paineen avulla syötetään jatkuvasti kaasua tai nestettä, joka pitää kitkapinnat eril-

lään. Kaikki kaasulaakerit (esim. ilmalaakerit) ovat hydrostaattisia. Suurimpana ongelmana 

hydrolaakereiden soveltamisessa laajanopeusalueelliseen suurnopeuskoneen laakerointiin 

on stabiilisuusongelmat, koska hydrolaakereiden nesteellä tai ilmalla on oma pyörre-

epävakautensa joka hyvin todennäköisesti resonoi akselin pyörimisnopeuden kanssa jolla-

kin sallitun nopeusalueen nopeudella (Borisavljevi´c 2013, 120). 

 

Aktiivimagneettilaakereissa roottori kelluu jännitteen avulla säädettävän sähkömagneetin 

magneettikentässä. Magneettilaakerin toiminta edellyttää tarkkaa roottorin asematietomit-

tausta, ohjausta ja nopeaa magneettikentän säätöä.  Nämä tekijät nostavat laakereiden hin-

taa ja laskevat usein luotettavuutta. Magneettilaakerointi vie myös enemmän tilaa sähkö-

koneen rungossa kuin vastaava vierintälaakerointi. Toisaalta kitkattomat magneettilaakerit 

ovat erinomaisia suurnopeuskäyttöön, koska ne eivät tarvitse voitelua ja eivätkä ne kulu. 

Aktiivinen säätö takaa myös jäykkyyden ja vaimennuksen säätömahdollisuuden, jolloin 

roottorin tarvittava stabiilius on helpommin toteutettavissa. Aktiivisen säädön vuoksi mag-

neettilaakerit tarvitsevat jatkuvaa virtaa, minkä takia ne ovat usein varustettu akkuvarmen-

nuksella sähkökatkosten varalle. Magneettilaakerikoneissa käytettään usein myös vierintä-

laakereita suojaamaan konetta hajoamiselta, mikäli magneettilaakeroinnissa tai roottoridy-
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namiikassa ilmenee ongelma. Esimerkiksi ohjauselektroniikan vikatilanteessa vierintälaa-

kerit mahdollistavat roottorin turvallisen pysähtymisen käyttönopeudesta. Taulukossa 4 on 

esitetty Borisavljevi´c vuonna 2013 tekemä vertailutaulukko eri laakerityyppien eduista ja 

haitoista suurnopeuskäytössä. (Borisavljevi´c 2013, 126.)  

 

Taulukko 4. Laakerivertailu suurnopeuskäyttöön. (Borisavljevi´c 2013, 126.) 

Vierintälaakerit Ilmalaakerit Aktiiviset magneettilaakerit 

+Edulliset +Ei kitkaa  ei kulumista +Ei kitkaa  ei kulumista 

+Täysin mekaaniset vä-

hän vikaantuvia komponent-

teja ja helppo huoltaa 

+Tarkkuus +Ei huoltotarvetta 

 +Korkea jäykkyys 
+Säädettävä jäykkyys ja vai-

mennus 

 +Pieni huoltotarve 
+Säätö mahdollista roottorien 

pyöriessä 

  +Modulaarinen rakenne 

  
+Reaaliaikainen tarkkailudata 

 

-Voitelutarve -Epävakausongelmat 

-Monimutkainen  paljon 

vikaantuvia komponenttejä ja 

työläs huoltaa 

-Huoltotarve -Pieni kuormitettavuus -Kallis (etenkin ohjaus) 

-Lämpötila rajat 
-Tiukat koneistusvaati-

mukset 

-Jatkuvan ohjauksen, sähkön ja 

mittausdatan tarve 

-Kuluminen -Pakollinen esikuormitus  

 
-Tiukat puhtausvaatimuk-

set 
 

   

Roottoridynamiikan mallintamisen kannalta hydrodynaamiset ja hydrostaattiset laakerit 

ovat ongelmallisimpia. Näiden laakerityyppien jäykkyys ja vaimennus on selvästi vaike-

ampi määrittää kuin esimerkiksi vierintälaakerien. Tämä aiheuttaa reunaehto-ongelmia 

roottoridynamiikan FE-mallinnukseen.  Joidenkin ilmalaakereiden jäykkyyksiä ja vaimen-

nuksia on kuitenkin mitattu testiolosuhteissa. Ilmalaakereiden reunaehdoista on tehty tut-
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kimustyötä etenkin NASA:n toimesta. Tästä syystä myös ilmalaakereiden reunaehtomallin-

taminen onnistuu esimerkiksi FE-menetelmällä käyttämällä NASA:n jäykkyystaulukoita 

eri kokoluokan ilmalaakereille. (DellaCorte 2010, 5.) 

 

Vierintälaakerien voitelu toteutetaan suurnopeuskoneissa yleisesti rasvalla tai öljyllä. Ras-

valaakerointi on näistä perinteisempi, mutta sen maksimikäyttölämpötilat ovat heikot ver-

rattuna öljyvoiteluun. Suurnopeuskoneissa yli 100 ºC lämpötilat ovat yleisiä, minkä jälkeen 

rasvavoitelu usein lakkaa toimimasta. Käyttämällä öljypohjaisia rasvoja saadaan rasvan 

lämmönkestokykyä ylöspäin, mutta pyörimisnopeuden ja lämpötilan kasvaessa suuriksi on 

välttämätöntä siirtyä öljyvoiteluun. Öljyvoitelu voidaan toteuttaa viemällä laakereihin öljyä 

paineilman avulla, jolloin puhutaan öljy-ilma voitelusta tai vaihtoehtoisesti syöttää öljy 

suoraan laakerin sisään, jolloin puhutaan suorasta öljyvoitelusta. (SKF esite.) 

 

Aktiivisessa sähkömagneettilaakeroinnissa voitelun tarvetta ei ole, kuten ei myöskään pai-

neilmalla toteutetussa hydrostaattisessa voitelussa. Hydrodynaamisessa laakeroinnissa käy-

tettävä fluidi toimii voiteluaineena. (Borisavljevi´c 2013.) 

 

2.3 Roottoridynamiikka ja värähtely 

Suunnittelussa pyritään alikriittiseen roottoriin eli roottorin ensimmäinen taivutusmuoto on 

pyörimistaajuuden yläpuolella. Selvästi ylikriittisellä alueella oleva kone on myös mahdol-

lista toteuttaa, mutta resonanssitaajuuden nopea ja tehokas ylitysratkaisu vaatii lisäana-

lysointia ja tarkkaa suunnittelua. (Bogletti 2014, 4). Hyvän ylikriittisen roottoriratkaisun 

kehittäminen edellyttääkin usein jo lähtötavoitteiden asettamista ylikriittiseen suuntaan, 

koska tällöin roottorin toimintanopeus saadaan paremmin sijoitettua haluttujen ominais-

muotojen väliin. (Esimerkiksi suuren nopeusalueen 40 % - 100 % ruuvikompressorissa 

kriittisten taajuuksien tulee jäädä 40 % alapuolelle tai selvästi 100 % yläpuolelle). Kriittistä 

resonanssitaajuutta ajatellen tulee roottorin ominaistaajuuksien lisäksi laskea myös pyöri-

misnopeuksien vaikutukset kriittisiin taajuuksiin, koska kriittiset taajuudet ovat riippuvai-

sia pyörimisnopeudesta. Pyörimisnopeuden ja ominaistaajuuksien suhteesta voidaan muo-

dostaa kullekin ominaismuodolle ja moodin pyörimissuunnalle oma käyrä Campbell-

diagrammiin. (Genta 2009, 581.) 
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Analyyttisesti kriittistä nopeutta, yleensä ensimmäinen taivutusmoodia, voidaan etsiä ni-

veltuetun akselin alimman kriittisen kierrosnopeuden laskentakaavan avulla (11). Yhtälös-

sä (11) oletetaan roottorin tuennan tapahtuvan kahdella pistemäisellä niveltuella, mikä to-

dellisuudessa vastaa huonosti käytännön laakerointia roottorissa. Paremmin vierintälaake-

rointia vastaava tulos saadaankin laskemalla roottori jäykästi tuetuksi laakeripinnoiltaan, 

jolloin kriittinen kierrosnopeus on kaksinkertainen niveltuettuun tapaukseen verrattuna. 

Todellinen laakerointi ei kuitenkaan ole täysin jäykkä joten todellista laakerointia vastaava 

arvio kriittisestä kierrosnopeudesta saadaan edellisten välistä. Niveltuetun akselin alin 

kriittinen kierrosnopeus: (Boglieatti et al. 2010, 4.)   

 

     
  

  
 
      

     
 

 

(11) 

 

Yhtälössä (11) E on roottorin kimmokerroin, D on roottorin halkaisija, L on laakeriväli ja 

m on roottorin massa.  

     

Kolondovzki toteaa kestomagneettiroottoritutkimuksissaan kestomagneettien, pyörrevir-

tasuojauksen ja hiilikuidusta valmistetun holkin tuovan vain vähän lisäjäykkyyttä rootto-

riin, koska kyseisillä materiaaleilla on pieni kimmokerroin roottorin aksiaalissuunnassa. 

Näin ollen kyseiset osat tuovat vain lisämassaa roottorikokoonpanoon, mikä alentaa kriit-

tistä taajuutta yhtälön (11) mukaisesti. (Kolondzovski 2011.) 

 

Ominaistaivutusvärähtelyn lisäksi suurnopeusroottorin suunnittelussa pyritään minimoi-

maan kaikki pakkovärähtelymuodot. Pakkovärähtelyllä tarkoitetaan värähtelyä, joka syn-

tyy roottorin massaepätasapainoista (valmistuksen epätarkkuudet) tai esimerkiksi vierintä-

laakerin ja akselin välyksestä. Pakkovärähtely synnyttää suuria pistemäisiä voimia, jotka 

estävät roottorin stabiilin pyörimisen (=pyörimisnopeutta ei voida nostaa yli resonanssitaa-

juuden) ja pahimmassa tapauksessa rikkovat koko koneen. (Borisavljevi´c et al. 2008.) 

 

Pakkovärähtelyä aiheuttaa edellä mainitusti etenkin roottorin huono tasapainotus. Roottori 

tuleekin suunnitella lähtökohtaisesti materiaalitiheyksiltään ja geometrialtaan pyörähdys-

symmetriseksi, jotta se olisi mahdollisimman stabiili pyöriessään. Valmistusvirheet ja tole-

ranssit aiheuttavat kuitenkin aina pientä heittoa teoreettiseen suunnittelustabiiliuteen. Tästä 
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syystä roottori on erikseen dynaamisesti tasapainotettava ennen käyttöä, esimerkiksi pois-

tamalla materiaalia pyörimisstabiiliuden parantamiseksi.  

 

Tasapainotusta koskeva SFS-ISO 1940 standardi asettaa tämän koko- ja nopeusluokan 

sähkömoottoreille ja generaattoreille tasapainoluokkavaatimuksen G 2.5 . Tämä tarkoittaa, 

että roottorille voidaan sallia yhtälön (12) mukainen jäännösepätasapaino. (SFS-ISO 1940.) 

 






me
U

per

per

)(
1000  

(12) 

  

Yhtälössä (12) (eperΩ)  termi on tasapainoluokka G 2.5, m on roottorin massa ja Ω on root-

torin kulmanopeus.  

 

Yhtälön (12) tuloksena saadaan jäännösepätasapaino (=massaepäkeskisyys) g∙mm eli 

kuinka monta grammaa roottorin massa saa poiketa tietyllä säteellä roottorin keskiviivasta. 

Tasapainotettaessa roottoria tulee ottaa huomioon vielä tasapainotustasojen aksiaalinen 

etäisyys roottorin massakeskipisteestä yhtälöllä (13). (SFS-ISO 1940.) 

 

L

LU
U

Nper

perN   
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Yhtälössä (13) LN on tasapainotustason etäisyys roottorin massakeskipisteestä ja L on kah-

den tasapainotustason keskinäinen etäisyys. 

 

Pakkovärähtelyn kannalta laakereiden tulisi olla jäykät, koska jäykillä laakereilla pystytään 

estämään tasapainotetun roottorin pakkovärähtelyä. Jäykän laakeriliitoksen heikkoutena on 

akselin värähtelyn tehokas siirtyminen laakereihin ja niistä edelleen eteenpäin runkoon.  

Mikäli jäykän laakeriliitoksen välittämä värähtely on suurta, on värähtely vaimennettava 

jossakin toisessa koneen liitoksessa esimerkkisi koneen perustuksen yhteydessä olevilla 

vaimentimilla. Löysät laakerit vuorostaan laskevat tasapainotetun roottorin kriittistä taa-

juutta, mutta keskittävät roottorin paremmin ja vaimentavat värähtelyä paremmin. Löy-

semmillä laakereilla voidaankin helpottaa resonanssitaajuuden ylitystä, mikäli suunnitel-

laan ylikriittistä konetta. (Borisavljevi´c et al. 2013, 117-126.) 
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3 SUUNNITTELU- JA ANALYSOINTIMENETELMÄT 

 

Roottorin rakennesuunnittelussa edettiin saksalaisen insinööriyhteisön VDI:n järjestelmäl-

lisen tuotesuunnittelun vaiheita soveltaen. Eri ratkaisuvaihtoehtojen poikkitieteellinen ite-

rointi ei täysin mahdollistanut lineaarista etenemistä suunnittelussa, mutta suunnitteluvai-

heiden osalta rakennesuunnittelu eteni lähes lineaarisesti. Tämä helpotti suunnitteluproses-

sin hahmottamista ja etenemisen arviointia, jolloin aikatauluttaminen helpottui. 

1. Tehtävänasettelun selvitys ja täsmennys  

2. Toimintojen ja niiden rakenteiden selvittäminen  

3. Ratkaisuperiaatteiden ja niiden rakenteiden etsintä  

4. Jäsentely toteutuskelpoisiin moduuleihin  

5. Mittoja määräävien moduulien rakennemuotoilu  

6. Tuotekokonaisuuden rakennemuotoilu  

7. Valmistus- ja käyttöohjeiden laatiminen  

 

(Pahl et al.  2007, 9-19.) 

 

Kahta viimeistä vaihetta ei tässä työssä toteutettu täysimääräisesti, koska suunniteltava 

roottori on yksittäinen osa suuremmassa teknologian testauskokoonpanossa. Tosin tarkat 

roottorin kokoonpano- ja asennusohjeet laadittiin sisäiseen käyttöön kokoonpanon haas-

teellisuuden takia. Roottorin rakennemuotoilu vietiin kuitenkin loppuun asti, jonka perus-

teella tämän työn ohella laadittiin myös täydelliset roottorin valmistuspiirustukset ProEn-

gineering ohjelmistolla teknisen piirustuksen, valmistajien toiveiden ja sisäisten käytäntö-

jen mukaisesti. Valmistusohjeita ja piirustuksia laadittaessa erityistä huomioita kiinnitettiin 

roottorin akselin valmistusystävällisyyteen, valmistoleranssien kertaantumiseen ja mag-

neettien kiinnityskokoonpanon toteuttamiseen.   

 

Alustava mitoitus tehtiin käyttäen teknologiatutkimuksessa esille nousseita analyyttisia 

yhtälöitä. Materiaalivaihtoehdot valittiin alustavan mitoituksen, teknologiaselvityksen ja 

sähkösuunnittelun tulosten perusteella. Kaikkien kuormituskomponenttien paikallisten 

jännityspiikkien, materiaalin ortotrooppisuuden ja liitosten sekä materiaalien epälineaari-

suuden huomioon ottamiseksi varsinainen lujuustekninen optimointi ja värähtelyn tarkaste-

lu tehtiin käyttäen FE-menetelmää (FEM = Finite element method).  FE-mallit rakennettiin 

kolmiulotteisiksi ja niissä käytettiin lähinnä parabolisia kuusitahokas elementtejä, kuva 15. 
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Kuva 15. Tämän työn FE-laskennassa eniten käytetyt elementtityypit: Parabolinen kuusi-

tahokas (20 solmua) ja neljä solmuinen laattaelementti. (Ansys 15.0 ohjekirja.) 

 

Suunnittelussa erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailu tehtiin käyttäen neljää kriteeriä: 

toiminnallisuus, valmistettavuus, kokoonpantavuus ja kustannukset. Suurin painoarvo an-

nettiin toiminnallisuudelle, joka pitää sisällään mekaanisen, sähköisen ja termisen toimi-

vuuden. FE-laskennan valmistuttua materiaalit optimointiin vielä tarkemmin tulostentar-

kastelua osiossa, jotta laskennassa ja kirjallisuusselvityksessä esille tulleet suunnitteluon-

gelmat saatiin ratkaistua mahdollisimman hyvin edellä mainittuja arvostelukriteerejä nou-

dattaen.  

 

Analyyttisessa laskennassa hyödynnettiin edellä mainitusti teknologiaselvityksessä esille 

nousseita yhtälöitä, mutta lisäksi myös SFS ISO ja EN standardeja mahdollisuuksien mu-

kaan sekä koneensuunnittelun perusyhtälöitä. Yhtälöryhmistä luotiin muokattavia kokonai-

suuksia Mathcad ja Excel ohjelmistoihin, joiden keskeisimmät tulokset on esitetty taulu-

kossa 11. Kaikista analyyttisistä laskennoista on myös esitetty vähintään esimerkkilaskel-

ma liitteissä. Analyyttisen laskennan tuloksia käytettiin lähtökohtana ja suunnittelu vaihto-

ehtojen toimivuuden alustavassa vertailussa. Analyyttisen laskennan tuloksilla verifioitiin 

myös FE-mallien toimivuus. 

 

Roottorin ja holkin epälineaarisessa kontaktilaskennassa käytettiin symmetrian perusteella 

yksinkertaistettua sektorimallia, kuva 16, jolloin elementtimallissa on merkittävästi vä-

hemmän solmuja, mikä johtaa lyhyempiin iteraatiokierroksiin epälineaarisen kontaktin 



 

 

46 

  

ratkaisussa Newton Raphson menetelmällä. Kaikki kitkalliset liitokset ovat epälineaarisia 

ongelmia FE-menetelmässä, koska kontaktipintojen solmut liikkuvat asetettujen rajoittei-

den rajoissa etsien kontaktia. Symmetrian perusteella puolikkaaksi yksinkertaistettua suu-

rempaa roottorin FE-mallia, käytettiin vain joissakin värähtelyanalyyseissä ja lineaarisilla 

kontakteilla varustetuissa akseliteräksen jännitysanalyyseissa, jotka vaativat huomattavasti 

vähemmän laskentatehoa kuin vastaavat epälineaariset jännitysanalyysit (epälineaarinen 

materiaali ja/tai kontaktit). 

 

 

Kuva 16. Sektorimalli tilavuuselementeillä. Hiilikuituholkin elementtinen lokaalin koor-

dinaatiston orientaatio näkyy kuvassa elementtikohtaisilla koordinaatistoilla. Tarkempi 

kuvaus luvussa 6.1. 

 

FE-laskennan epälineaarisen kontaktin pintapainetulosten tarkkuus riippuu kontaktipinto-

jen sallitusta läpäisystä, kontaktin etsimismenetelmästä, elementtikoosta (=solmutiheydestä 

pinnalla), sallitusta välyksestä ja kontaktialueesta. Suurempi kontaktin jäykkyysarvo tar-

koittaa tarkempaa tulosta, mutta samalla myös huomattavasti vaikeampaa konvergointia 

varsinkin epälineaarisessa mallissa, koska solmujen elementtiläpäisyä sallitaan vähemmän. 

Pienempi jäykkyyskerroin liitoksessa mahdollistaa usein helpomman voimien konvergoin-

nin, koska solmut saavat läpäistä kontaktipinnan elementtiä enemmän. Elementtiverkon 

laadusta riippuen tämä voi kuitenkin johtaa huomattavaan laskentatarkkuuden menetyk-

seen etenkin kontaktipaineissa. (Imaoka 2009.) 

Epälineaarista materiaaliamallia, joka ottaa huomioon materiaalin plastisoitumisen käytet-

tiin tässä työssä vain tarvittaessa. FE-analyysissä epälineaarinen materiaalikäyttäytymisen 
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huomioon ottaminen lisää tarvittavia iterointikertoja usein jopa enemmän kuin epälineaari-

nen kontakti, mikä hidastaa laskentaa. Koneensuunnittelussa ei usein sallita materiaalien 

plastisoitumista, minkä takia lineaarisen materiaalitiedon (jännitysvenymä käyrän alkuosa, 

jossa Hooken laki on voimassa) käyttäminen on riittävää. Tässä työssä tutkitaan kuitenkin 

myös alumiinin suuren plastisen venymän hyödyntämistä, minkä seurauksena käytetään 

yksinkertaistettua bi-lineaarista alumiinin materiaalitietoa. Bi-linearisella materiaalitiedolla 

tarkoitetaan, että materiaalin jännitys-venymä kuvaajassa myötärajan jälkeen materiaali 

myötölujittuminen on lineaarista. Todellisuudessa alumiinin myötölujittuminen ei ole täy-

sin lineaarinen, mutta yksinkertaistuksella saavutetaan kuitenkin riittävä tarkkuus. 

 

Useilla tässä työssä tutkittavilla materiaaleilla on taulukon 9 mukaisesti ortotrooppiset 

ominaisuudet eli materiaali käyttäytyy eri tavalla kohtisuorissa suunnissa. Esimerkiksi kui-

tumateriaalien lujuusominaisuudet ovat paremmat kuitujen suunnassa kuin kohtisuoraan 

niitä vasten olevissa suunnissa. Vastaavasti magneettien lämpölaajenemiskerroin on riip-

puvainen magnetointisuunnasta. FE-menetelmässä ortotrooppisuus otetaan huomioon aset-

tamalla ortotrooppiset materiaalitiedot. Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan erityistä 

huomiota on kiinnitettävä elementtityypin valintaan ja jokaisen elementin lokaalin koor-

dinaatiston orientaatioon. Elementeiksi täytyy valita elementit, jotka tukevat ortotrooppi-

suutta ja ovat symmetrisiä. Tällainen elementti on esimerkiksi kuvassa 15 esitetty parabo-

linen 20-solmuinen kuusitahokas. Tämän jälkeen jokainen elementti tulee orientoida syöte-

tyn materiaalitiedon mukaisesti, kuvat 16 ja 17. FEM-ohjelmissa juuri elementtiorientaatio 

osoittautuu usein haasteelliseksi varsinkin, jos joudutaan käyttämään samassa mallissa 

normaalia- ja sylinterikoordinaatisto. Sylinterikoordinaatistoon siirtyminen on usein vält-

tämätöntä käytettäessä orpotrooppista materiaalia, joka on pyöreä tai kaareva geometrial-

taan. Kuvassa 17 on esitetty magneetin sylinterimäinen elementtiorientaatio materiaalitie-

don mukaisesti FE-mallissa.  
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Kuva 17. Magneettielementtien lokaalin koordinaatiston orientoiminen FE-mallissa, jotta 

magneettien ortotrooppinen lämpölaajeneminen tulisi otettua huomioon. Neodyymimag-

neettien lämpölaajeneminen on suurempaa punaiseen x suuntaan kuin siniseen z tai vihre-

ään y suuntaan, jossa lämpölaajenemiskerroin on jopa negatiivisen puolella. 

 

Tässä työssä ortotrooppisen materiaalin toimivuus tarkastettiin FE-ohjelmmassa kuormit-

tamalla yksinkertaista ortotrooppista hiilikuituholkkia 10 kN aksiaalisella vedolla, josta 

seurannutta venymää voitiin verrata analyyttisen laskennan tulokseen. Analyyttisesti orto-

trooppisen materiaalin venymä voidaan laskea muodostamalla materiaalille Hooken lain 

mukainen venymämatriisi: 

 

 

Kuva 18. Hooken lain mukainen venymämatriisi ortotrooppiselle elementille. Matriisissa 

E on kimmokerroin, v on Poissonin vakio, G on liukumoduuli, σ on jännitys ja ε on suh-

teellinen venymä. Alaindeksit x, y ja z kertovat materiaaliominaisuuden suunnan.  
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Venymämatriisin käänteismatriisina saadaan suoraan ortotrooppisen elementin jäykkyys-

matriisi, joita FE-ohjelma käyttää jännitys- ja siirtymäanalyysin aikana: 

 

 

Kuva 19. Ortotrooppisen elementin jäykkyysmatriisi. 

 

Roottoridynamiikkaa tutkivassa FE-mallissa käytettiin kokonaista tilavuuselementtimallia, 

jolloin taivutusmuotojen lisäksi mallista voidaan tutkia esimerkiksi holkin vääntökriittisiä 

taajuuksia. Roottoridynamiikkamallissa erityistä huomiota kiinnitettiin liitosten reunaeh-

toihin, joita ei laskentatehovaatimusten takia voi aina laittaa täysin epälineaariseksi 3D-

roottorimallissa, jonka elementtiverkko on niin tiheä, että siitä voidaan lukea paikallisia 

lovijännitysarvoja. Näin ollen kaikki kutistusliitokset asetettiin täysin jäykiksi liitoksiksi 

roottoridynamiikkakirjan ohjeiden mukaisesti, jolloin kutistusliitettävät elementit jäykistä-

vät roottorin pintaa. (Vance et al. 2010, 119-139.) 

 

Roottoridynamiikkaa ajatellen Ansys 15 Workbench ohjelmistossa esikuormitetusta rootto-

ridynamiikkamallista ei myöskään suoraan saada muodostettua monivaiheista Campbell-

diagrammia. Sillä tällä hetkellä ohjelmisto kykenee muodostamaan Campbell-

diagrammiarvion vain yhden staattisen esikuormitustilan perusteella. Tarkka kontaktien ja 

materiaalin epälineaarisuuden huomioiva Campbell-diagrammi voidaan kuitenkin muodos-

taa kytkemällä monikuormitusvaiheinen staattinen analyysi, joka tallentaa kaikki välitulok-

sensa, useampaan moodianalyysin siten, että jokaisen staattisen analyysin kuormitusvaihet-

ta varten on oma moodianalyysilohko.   (SimuTech Group.) 
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4 RAKENNESUUNNITTELU 

 

Suurnopeuskäyttöön soveltuvan kestomagnetoidun roottorin suunnitteluprosessissa tarvi-

taan poikkitieteellistä suunnitteluprosessia ainakin seuraavien alojen välillä: sähkötekniik-

ka, konetekniikka, lämpötekniikka ja virtaustekniikka. (Gerada et al. 2010) Varsinainen 

suunnitteluprosessi alkaa aina päämittojen määrittämisellä, kuva 2, siten että asetettu teho 

ja pyörimisnopeustavoite on mahdollista toteuttaa ainakin sähkötekniikan osalta. Käsiteltä-

vän roottorin kokonaissuunnitteluprosessiin lähdettiin mekaniikkasuunnittelu edellä kuvan 

2 mukaisesti, jotta suuren pyörimisnopeuden aiheuttamat mekaaniset rajoitteet saadaan 

selvitetty heti alkuun.  (Pyrhönen et al. 2008, 282) 

 

4.1 Reunaehdot ja tavoitteet 

Kiinteät reunaehdot mekaniikkasuunnittelulle tulivat suoraan valitusta konetyypistä ja 

olemassa olevasta staattorirungosta.  Loput lähtöarvot voitiin johtaa tavoitteiden ja alusta-

van sähkösuunnittelun asettamien päämittojen perusteella. Mekaniikkasuunnittelun lähtö-

arvot on esitetty taulukossa 5, jossa lähtöarvon viereen merkitty kirjain kertoo onko ky-

seessä kiinteä vaatimus V vai alustavan sähkösuunnittelun toteuttava tavoitearvo T. 

 

Taulukko. 5 Mekaniikkasuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat.  

Muuttuja  Symboli Lähtöarvo  

Roottorin ulkohalkaisija D 112 mm V 

Magneettisten napojen lukumäärä N 2 (4-optio) T 

Napaväli Β 36° (2-napaa) T 

Pyörimisnopeus vrpm 34 000 rpm T 

Kehänopeus vk 200 m/s
 

T 

Teho P > 100 kW T 

Ilmaväli (magneettinen) Aσ 3.5 – 2.5 mm T 

Magneettien radiaalisuuntainen korkeus hm 4.66 - 5.5 mm T 

Laakeriväli  L 330, 440 V 

Magneettien sijainti  roottorin pinnalla T 

Staattoripaketin pituus / magnetoitava pituus Ls 160 mm V 
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Taulukossa 5 kehänopeus ja magneettien korkeus ovat johdannaissuureita muista tauluko 5 

suunnittelumuuttujista ja toteutustavoista. Käytännössä magneettien kiinnitystapa ja ilma-

väli mitoittavat magneettien paksuuden, jotta haluttuun tehoon olisi teoriassa mahdollista 

päästä. Kehänopeus on ilmavälin kanssa keskeisin mekaniikkasuunnittelua määräävä suu-

re, minkä takia se on ilmoitettu taulukossa 5 erikseen, vaikka se määräytyy suoraan pyöri-

misnopeudesta ja roottorin ulkohalkaisijasta. Kehänopeuden saavuttaminen on tärkein ase-

tetuista tavoitteista, sillä se osoittaa suoraan roottorin toteutustavan toimivuuden ja rajoit-

teet.  

 

Värähtelymitoituksessa pyritään lähtökohtaisesti alikriittiseen roottoriin, jonka ensimmäi-

nen ominaistaajuus on kriittisen nopeuden eli resonanssinopeuden alapuolella. Ylikriitti-

nenkin vaihtoehto on mahdollista toteuttaa, mikäli alikriittinen ratkaisu ei onnistu, mutta 

ensisijaisesti pyritään helpommin toteutettavissa olevaan alikriittiseen ratkaisuun. Ominais-

taajuuksia laskettaessa huomioidaan Campbell-diagrammilla pyörimisnopeuden vaikutuk-

set kriittiseen nopeuteen. Moottorin toimilaitetta ei voida vielä teknologian testausvaihees-

sa tarkkaan todeta, mutta samalle akselille tulevaa kompressorin siipipyörää pidetään hy-

vänä testausosana.  

 

Roottorin geometrian optimointia rajoittaa olemassa oleva staattorirunko, jonka seuraukse-

na laakeriväli on käytännössä ennalta päätetty samoin kuin staattorin halkaisija, joka rajoit-

taa suoraa roottorin keskikohdan ulkohalkaisijan kokoa. Roottoriin syntyy laakeroinnin ja 

magneettien kiinnitysten seurauksena useita olakkeita, joiden myötä roottorin halkaisija 

tulee vaihtelemaan. Näin ollen roottorin jännitysvuo ei ole tasainen ja dynaaminen kuormi-

tus voi aiheuttaa väsymisvaurioriskin. Akselin geometriaa optimoidessa pyritään siis vält-

tämän väsymiselle herkkiä liitoksia sekä olakkeita ja selvittämään kehitetyn roottorin vä-

symisvaurio riski ja väsymissärön ydintymisikä. 

 

Magneettisten napojen lukumääräksi valittiin aluksi kaksi, koska tällöin voidaan käyttää 

suoraa induktiokoneen staattorilevyjä, kestomagneettien magnetointi on helpompaa ja na-

pavälejä on vähemmän. Neljänapaisen roottorin magnetointi ja mekaaninen toteutus olisi 

kaksinapaista haastavampaa, mikä todennäköisesti johtaisi suhteessa pienempään magneet-

tipinta-alaan. Tästä syystä kaksinapaista vaihtoehtoa pidettiin ensimmäisenä vaihtoehtona 

prototyypissä. Magneettien kiinnityksessä pyrittiin modulaariseen ratkaisuun, jossa napa-
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lukumäärää voitaisiin modifioida pelkällä kokoonpanolla tai pienellä koneistuksen muu-

toksilla, jolloin napalukumäärä voidaan vapaasti vaihdella tuotteistettavissa roottoreissa 

toivotun tehon ja halkaisijan suhteen.  

 

Järjestelmällisen tuotesuunnittelun periaatteiden mukaisesti tehtävän asettelu ja perehty-

mysvaiheen jälkeen edettiin ratkaisuperiaatteiden ideointiin. Ensimmäiset ratkaisuperiaat-

teet kehitettiin olemassa olevan teknologian, tavoitteiden ja kirjallisuusselvityksen parhaita 

ratkaisuja yhteen sovittamalla. Suunnittelussa käytettiin CAD-ohjelmana pääasiassa Pro 

Engineering ohjelmistosta, mutta työssä on esitelty myös SolidWorks ja Ansys ohjelmis-

tolla mallinnettuja luonnoksia.  

 

4.2 Osaratkaisut 

Roottorin toimintorakenne on hyvin yksinkertainen, sillä roottorin ainoa tehtävä on pyöriä. 

Tarkempana roottorin päätoimintana voidaan pitää halutun vääntömomentin ja nopeuden 

tuottamista mahdollisimman suurella hyötysuhteella. Tämän toiminnan toteuttaminen vaati 

useita tarkasti mitoitettuja osaratkaisuja. Kaikki kehitetyt osaratkaisuideat kerättiin 

ideamatriisiin, joka on esitetty liitteessä 8. Ideamatriisisista valittiin suurimman potentiaa-

lin omaavat osaratkaisut, joista lähdettiin muodostamaan kokonaisratkaisua.  Valitut osa-

ratkaisut sulkivat vain vähän vaihtoehtoisia ratkaisuja pois, joten valitun kokonaisratkaisun 

muokkaaminen onnistui helposti. Osaratkaisujen toimivuutta testattiin ideoinnin yhteydes-

sä analyyttisellä laskennalla seuraavassa luvussa esitettyjen yhtälöiden avulla. Rakenne-

suunnittelun aikana tehtiin myös alustavaa FE-analyysia toiminnan kannalta keskeisistä 

ongelmakohdista, joiden analyyttinen ratkaisu olisi ollut huomattavan työlästä, kuva 20. 

 

 

Kuva 20. Ideoinnin aikainen alustava FE-laskenta napavälin vaikutuksista.  
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Kuvan 20 keskimmäisessä kuvassa on esitetty magneettien kiinnityksen keskeisin ongelma 

eli magneettien irtoaminen roottorin pinnasta pyörimisnopeuden kasvaessa. Kuvassa esitet-

ty deformaatio on skaalattu 10 kertaiseksi. Kuvan 20 ensimmäisessä roottorin poikkileik-

kauksessa on esitetty käytetty elementtiverkko ja käytetty geometria. Kolmannessa kuvassa 

on esitetty napavälin aiheuttama von Mises jännityspiikki holkkiin. 

 

Magneettien muodoksi valittiin molemmilta puolilta kaareva symmetrinen arkkimuoto 

(kuva 21 vasen ylä), koska kyseinen muoto mahdollistaa magneetin energiatulon tehok-

kaan hyödyntämisen. Tehokas energiatulon hyödyntäminen perustuu kaarimagneetin syn-

nyttämään symmetriseen ja kaarevaan magneettikenttään, joka soveltuu parhaiten pyöreän 

staattorin sisälle. Symmetrinen kaarimuoto mahdollistaa myös modulaarisen rakenteen, 

jossa esimerkiksi magneettisen napalukumäärän vaihtaminen tai napavälin muuttaminen on 

helppoa. Magneetin energiatuloon ja valmistettavuuteen vaikuttaa myös poikkileikkauksen 

suhde magneetin pituuteen. Tämä suhdemitta valittiin magneettien valmistajan suositusten 

perusteella niin, että aksiaalisuunnassa on vähintään kolme magneettisegmenttiä, joista 

kukin on maksimissaan 60 mm pitkä, 30 mm leveä ja 4,66 mm korkea. 

 

 

Kuva 21. Mahdollisia magneettimuotoja kestomagneettiroottoriin. 

 

Kaarimuoto aiheuttaa vain vähän lisäkustannuksia suorakaidemuotoon tai vain toiselta 

puolelta kaarevaan kestomagneetin koneistukseen verrattuna. Magneetit valmistetaan joka 

tapauksessa protovaiheessa lankasahaamalla isosta magneettikappaleesta haluttuja muoto-

ja, jotka koneistetaan ja pinnoitetaan asiakkaan toivomusten mukaisesti (Aittoniemi 2014, 

palaveri). Normaalisti kestomagneetit toimitetaan aina pinnoitettuna, koska SmCo ja 

NdFeB ovat herkkiä korroosiolle (etentin NdFeB, koska se sisältää rautaa). Pinnoituksella 

voidaan myös parantaa hieman muita magneettielementtien ominaisuuksia, kuten lämmön-
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johtavuutta, koneistettavuutta, pinnanlaatua ja pinnankovuutta. Tässä sovelluskohteessa 

pinnoitusta ei kuitenkaan tarvita, koska magneettien päälle tulee suojaholkki. Lisäksi pin-

noittamattomat magneetit ovat ohuempia, jolloin magneettien energiatulo on niiden pak-

suuteen ja massaan verrattuna korkeampi.  

 

Kestomagneettien koneistuksessa keskeisin kustannustekijä on yksittäishionta. Kaarimag-

neeteilla hiontakustannusta voidaan vähentää hiomalla magneetteja magnetoimattomina tai 

vähentämällä hiottavaan pinta-alaa (=hiotaan magneetit vain toiselta puolelta).  Hionnan ja 

hiontakustannusten kannalta paras lopputulos saavutetaankin hiomalla magneettien ulko-

pinnat vasta roottoriin kiinnitettynä, jolloin magneettien sisäpinnan pinnanlaadulla ei ole 

merkitystä. Magneettien sisäpinnan hionta tai muu koneistus on tarpeellista vain mahdolli-

sen liimauksen seurauksena, sillä useimmat rakenneliimat vaativat tarkkoja pinnanlaatuja 

liimausliitoksen onnistumiseksi. Kustannuksiltaan paras ratkaisu on välttää magneettien 

hionta kokonaan, koneistamalla muut kokoonpanon osat niin tarkoiksi, että magneetteja 

voidaan käyttää suoraan lankasahauksen seurauksena syntyneellä pinnanlaadulla (= kaari-

mitan tarkkuus n. 0.1 mm – 0.6 mm riippuen sahausnopeudesta).  

 

Magneettiseksi napalukumääräksi valittiin alustavasti kaksi, koska kokoonpanon jälkeistä 

magnetointia pidettiin merkittävänä valmistusetuna. Kaksinapainen ratkaisu mahdollistaa 

myös suuremmat magneettisegmentit, joiden mekaaninen kiinnitys on helpompaa ja val-

mistus edullisempaa. Nelinapaista ratkaisua ei tässä vaiheessa haluttu kokonaan sulkea 

pois, koska teknologiaselvityksen perusteella se vaikuttaisi antavat suuremman tehon.  Ne-

linapainen ratkaisu kulkikin koko suunnitteluprosessin ajan rinnalla vaihtoehtoisena ratkai-

suna. Rinnakkaissuunnittelussa pyrittiin siihen, että prototyypin testitulosten perusteella 

olisi helppo vaihtaa roottorin napaisuus neljään tuotteistettavassa versiossa, mikäli se osoit-

tautuisi kustannuksiltaan ja sähkötehon tuotoltaan optimaaliseksi ratkaisuksi.  

 

Kaksinapainen roottoriratkaisu tarkoittaa kahta magneettista napaväliä roottorin poikki-

leikkauskuvan 18 mukaisesti. Napavälin vaikutusta magneettien kiinnityselementtiin halut-

tiinkin tutkia jo varhaisessa vaiheessa, koska teknologiaselvityksen perusteella tiedettiin, 

että napaväli tulee aiheuttamaan magneettien päälle laitettavaan materiaaliin merkittäviä 

jännityspiikkejä. Jännityspiikit puolestaan saattavat sulkea koko holkkiperiaatteen tai tietyn 

materiaalin kokonaan pois tavoitelluilla kehänopeuksilla.  
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Napavälin aiheuttamaa taivutusjännitystä simuloitiin hiilikuidulla, sillä siihen syntyy hel-

posti suuriakin paikallisia jännityspiikkejä kuitusuuntaisen taivutuksen seurauksena. Alus-

tavien FE-laskujen perusteella todettiin, että 36° napaväliä ei voida jättää tyhjäksi, jos 

magneettien päälle laitetaan kiinnitysholkki. Sallittuun napavälikokoon tai magneettien 

väliin jäävien rakojen kokoon vaikuttaa ennen kaikkea magneettien päälle tulevan holkin 

materiaali.  Saatujen laskentatulosten perusteella päätettiin napaväli täyttää tai pienentää 

kaikissa osaratkaisuissa holkkimateriaalista riippumatta, kuva 22, sillä tyhjä napaväli todet-

tiin epäedulliseksi myös sähkötekniikan kannalta. Lisäksi tasapainotuksen kannalta olisi 

järkevää täyttää napavälit materiaalilla, jonka tiheys vastaisi magneettien tiheyttä ja sähkö-

tekniikan kannalta materiaalilla, joka ei olisi magneettinen.  Alustavasti tähän sopivia ma-

teriaaleja vaikuttivat olevan demagnetoitu kestomagneetti tai austeniittinen ruostumaton 

teräs.  

 

 

Kuva 22. Täytetyt napavälit konsepti-idea.  

 

Symmetriset kaarimagneetit mahdollistavat myös pyöreän roottoriakselin käytön. Pyöreä 

viistämätön roottoriakseli on valmistettavuudeltaan ja lujuudeltaan optimiratkaisu. Pyöreää 

roottoriakselia on myös kaikkein helpoin muokata ja muuttaa sen rakennetta testitulosten 

perusteella. Pyöreä akseli ei kuitenkaan tarjoa minkäänlaista tukea magneeteille tangentiaa-

lissuunnassa, joten magneettien tangentiaalisuuntainen pyörimien akselin ympäri on estet-

tävä erillisellä magneettien kiinnityselementillä tai kiinnitysholkin kitkan avulla. 
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Roottorin käytön aikaiseksi magneettien kiinnitysratkaisuksi valittiin kutistusliitos, joka 

pitää magneetit staattisessa puristuksessa kaikilla sallituilla kehänopeuksilla. Kutistusholk-

kimateriaaliksi valittiin analyyttisen mitoituksen perusteella, taulukko 7 ja 8, hiilikuitu-

holkki, joka yksinkertaisuudellaan ja keveydellään nousi ensimmäiseksi materiaalivaih-

toehdoksi, kuva 23. Vähintään yhtä keskeisenä valintakriteerinä pidettiin myös hiilikuitu-

holkin mahdollistamaa viimeisen työvaiheen magnetointi. Toisin sanoen kaksinapainen 

roottori voitaisiin todennäköisesti magnetoida hiilikuituholkin läpi vasta viimeisessä ko-

koonpanovaiheessa, mikä helpottaa merkittävästi magneettien käsittelyä. Räjäytyskuvassa 

23 hiilikuituholkki puristaa magneetteja roottorin pintaa vasten. Puristusvoiman ollessa 

riittävä pysyvät magneetit myös tangentiaalisesti paikallaan pelkällä kitkalla ilman rootto-

riin pintaan koneistettuja magneettipaikkoja. 

 

 

Kuva 23. Magneettien kiinnitysmenetelmäksi valittiin magneettien päälle kutistettava hii-

likuituholkki.  

 

Magneettien kiinnitysratkaisuvaihtoehtoja ideoitaessa erityistä painoarvoa sai kuvassa 18 

keskimmäisessä poikkileikkauksessa näkyvä ongelma: magneettien irtoaminen roottorin 

pinnasta pyörimisnopeuden kasvaessa. Alustavissa FE-analyyseissa ja analyyttisissa las-

kennoissa havaittiin, että käytettävä roottorin maksimikehänopeus on niin suuri, että nor-

maali hiilikuitukaan ei välttämättä jaksa puristaa magneetteja riittävällä voimalla roottorin 

pintaa vasten. Kutistusliitoksen tuottamaa puristusta rajaa toteutettavissa oleva kutistulii-

toksen lämpötilaero, lämpölaajenemiskertoimet ja materiaalien jäykkyydet. Hiilikuitua 

käytettäessä suurin ahdistussovite saadaan upottamalla kaikki kappaleet nestetyppeen, kos-

ka hiilikuidulla on negatiivinen lämpölaajenemiskerroin kuitusuunnassa ja roottoriteräksel-

lä positiivinen (hiilikuituholkki siis laajenee nestetypessä). Alle -196 °C jäähdytys ei kui-
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tenkaan ole enää käytännöllistä, joten hiilikuituholkin tuottamaa kontaktipainetta voidaan 

kasvattaa lämpötilan jälkeen kasvattamalla holkin jäykkyyttä ja käyttämällä kutistusliitok-

sen yhteydessä voimaa (=prässiä). 

 

Rajatun lämpötilaeron ja hiilikuidun pienen lämpölaajenemiskertoimen takia pohdittiin 

myös magneettien kiinnitysratkaisuja, joissa magneettien päälle asetettaisiin esimerkiksi 

titaani- tai teräsholkki, jolloin saatettaisiin päästä noin 400 - 500 ºC lämpötilaeroon kutis-

tusliitoksessa. (Holkkia lämmitetään +200…+300 ºC ja roottoria jäähdytetään -196 ºC).  

Ideamatriisin ja kuvan 24 mukaisesti samalla pohdittiin myös ratkaisuja, joissa magneet-

tien päällä ja alla olisi eri materiaaleista tehdyt holkit, joiden väliin magneetit jäisivät pu-

ristuksiin. Tällä ratkaisulla pyrittäisiin maksimoimaan lämpötilalla saatava magneettien 

puristus ja mahdollisesti helpottamaan kokoonpanoa. Kuvassa 24 magneettien alla olevalla 

materiaalilla lämpölaajenemiskerroin voisi olla suuri ja päällä olevalla materiaalilla vas-

taavasti pieni tai negatiivinen. Magneettisylinteri voitaisiin kiinnittää roottoriin esimerkiksi 

aksiaalissuuntaisilla akselibooreilla.  Holkin lämmittäminen osoittautui kuitenkin huonoksi 

ideaksi kirjallisuusselvityksen mukaisesti, koska kestomagneetit saattaisivat demagnetoitua 

pysyvästi, mikäli niiden päälle asetettaisiin 200 °C lämpötilaan lämmitetty holkki.  

 

 

Kuva 24. Magneettien kiinnitysratkaisuidea, jossa magneetit on esipuristettu kahden sylin-

terin väliin.  

 

Kutistusliitoksen pintapaineen kasvattamiseen ideoitiin myös erilaisia roottorin lisäkoneis-

tusta edellyttäviä ratkaisuja. Parhaaksi näistä ratkaisuista todettiin FE-laskelmien perusteel-

la magneettien alle tulevat puristustyökalut, kuvassa 25 vasemman puoleinen poikkileikka-

us. Kuvassa 25 jokaisen magneetin alle on porattu roottoriin reikä, johon magneettien ja 

puristusholkin asennuksen jälkeen puristetaan ylisuuri metallitanko. Metallitanko synnyttää 
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roottorin pintaan enemmän muodonmuutosta erityisesti magneetin keskelle, jolloin rootto-

rin ja magneetin välinen kontaktipaine kasvaa. Puristustyökaluidea todettiin alustavissa 

FE-analyyseissa toimivaksi ideaksi. Kuvan 25 oikean puolimmaisessa kuvassa on esitetty 

kuinka deformaatio kasvaa paikallisesti magneettien alapinnassa puristustyökalun seurauk-

sena.  Samaa periaatetta hyödyntäen mietittiin myös magneettien alle tulevia tyhjiksi jätet-

täviä onkaloita, kuvan 25 keskimmäinen poikkileikkaus. Onkaloiden tarkoituksena olisi 

toimia jousena, joka mahdollista suuremman kontaktipaineen magneeteille, mikäli rootto-

rin pintaan saataisiin tuotettua enemmän deformaatiota kokoonpanovaiheessa. Kokoon-

panohaasteiden ja onkaloiden maneettikenttää heikentävien vaikutusten takia kyseinen 

ratkaisuvaihtoehto hylättiin.  

 

 

Kuva 25. Puristustyökalu ja onteloidea kutistusliitoksen kontaktipaineen kasvattamiseksi.  

 

Pienestä kutistusliitoksen lämpötilaerosta huolimatta hiilikuidun käyttöä puoltaa säädeltä-

vän jäykkyyden lisäksi teknologiaselvityksessä esitetyt häviötutkimukset, joiden perusteel-

la hiilikuidulla katsottiin olevan parhaat valmiudet häviöiden minimointiin. Samoista tut-

kimuksista vedettiin myös johtopäätös, että hiilikuituholkin eristävä vaikutus lämmittää 

magneetteja liikaa näillä kierrosnopeuksilla. Tästä syystä erillinen pyörrevirtasuoja halut-

tiin sisällyttää hiilikuituholkilliseen ratkaisuun. Pyörrevirtasuojaksi haluttiin ensisijaisesti 

häkkirakenne, kuva 26, koska magneettien alle tai päälle ei haluttu lisätä materiaalia, jotta 

koneen teho pysyisi mahdollisimman korkeana. Pelkästään magneettien väleihin tuleva 

pyörrevirtasuojaus ei vaikuta merkittävästi magneettien energiatulon hyödyntämiseen tai 

ilmaväliin toisin kuin kirjallisuusselvityksessä esitetty pantarakenne. Pyörrevirtasuojan 

materiaalina voitaisiin käyttää alumiinia tai kuparia. Alumiinia pidettiin ensimmäisenä 

valintana sen keveyden ja hinnan takia.  
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Kuva 26. Magneettien pyörrevirtasuojaksi tarkoitetun häkki- ja telaketjurakenteen periaa-

tekuvat, joissa magneetit ympäröidään täydellä oikosulku kierroksella.  

 

Kuvan 26 yhtenäinen häkki voitaisiin liimata tai kutistaa roottoriakselin päälle. Häkki voi-

daan myös rakentaa kahdesta osasta, jolloin häkki voitaisiin asentaa radiaalisuunnassa siten 

että sisäpuolelta viistetty häkki kiilaa magneetit paikalleen. Häkin puolikkaat voitaisiin 

yhdistää toisiinsa telaketjuperiaatteen mukaisella tappiliitoksella. Koko telaketju periaat-

teessa, kuva 26 oikea, telaketjuosat olisi halpa koneistaa sillä ne voitaisiin leikata suoraan 

levystä. Telaketjut voidaan myös asentaa radiaalisuunnassa, jolloin telaketjun alapinnan 

viistämisellä voidaan kiilata magneetit aivan kuten kahdesta osasta valmistetulla sylinteri-

häkilläkin. 

 

Pyörrevirtasuoja ja magneetit tulisi kiinnittää kokoonpanovaiheessa roottoriin siten että ne 

pysyisivät roottorin pinnassa magneettien mahdollisen hionnan ja hiilikuituholkin kutistus-

liitoksen toteuttamiseen tarvittavan jäähdytyksen ajan. Teknologiaselvityksessä esiin tul-

leilla kryogeenisillä liimoilla olisi mahdollista kiinnittää magneetit jopa nestetyppijäähdy-

tyksen ajaksi. Teknologiatutkimuksen perusteella liimojen pieni jäykkyys suhteessa alu-

miiniin, kuva 13, aiheutti kuitenkin huolen liimausliitoksen joustamisesta hionnan tai hol-

kin asennuksen aikana. Liiman huomattava joustaminen hionnan aikana heikentäisi hion-

nan lopputulosta tai pahimmassa tapauksessa irrottaisi magneetit roottorin pinnasta hion-

nan aikana. Toisaalta magneettien hionta on todennäköisesti pienillä kitkavoimilla tapahtu-

vaa hidasta vesihiontaa, joka aiheuttaa vain pieniä leikkausvoimia magneetin liimaukseen, 

jolloin oikealla liiman valinnalla magneettien liitoksessa ei tapahdu merkittävää joustamis-

ta koneistuksen aikana.  Esimerkiksi Arnold Magnetics tarjoaa koneistusta roottoriin lii-

mattujen magnetoitujen kestomagneettien hiontaan (Gudmundsson 2014, paleveri). Hion-

nan tarkkuus liikkuu 5 µm toleranssiluokassa, mikä riittää hyvin hiilikuituholkin asennusta 

ajatellen. 
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Liimausliitoksen anteeksiantamattomuuden, epävarmuuden, liiman kuivumisen ja kokoon-

panon hitauden, pinnanlaatuvaatimusten sekä näistä seuraavien kustannusten nousun takia 

liimauksen rinnalle lähdettiin kehittämään mekaanista kiinnitysratkaisua. Parhaaksi ideaksi 

nousi lopulta pyörrevirtasuojauksen ja magneettien mekaanisen kokoonpanokiinnityksen 

yhdistäminen, kuva 27. Kuvan 27 ratkaisussa magneetit ympäröidään täysin hyvin sähköä 

ja lämpöä johtavalla alumiinilla. Pitkät aksiaalissuuntaiset alumiinitangot kiinnittävät mag-

neetit ja pienet alumiiniset pyörrevirtasuojapalat pyrstöuran ja kitkan avulla roottoriin. 

Ratkaisu hyödyntää myös alumiinin poikkeuksellisen hyviä plastisia muodonmuutosomi-

naisuuksia, joista keskeisin on alumiinin suuri venymä ennen murtumaa, mikä helpottaa 

kiilan koneistustoleransseja ja liitoksen toteuttamista siten, että magneetit tai roottoriteräs 

ei vahingoittuisi aksiaalisen prässäyksen aikana.  Tämä suunnitelma edellyttää roottorin 

urittamista aksiaalissuunnassa, mikä laskee rakenteen modulaarisuutta. Käytännössä modu-

laarisuus laskee vain magneettien tangentiaalissuuntaisen koon lukitsemisella ja sitä kautta 

vaikeuttaa napaväli- tai napalukumäärämuutoksia. Toisin sanoen roottorin koneistusvaihe, 

missä pyrstöurat koneistetaan, pitäisi määrittää tietylle magneettisten napojen lukumääräl-

le. Muut koneistusvaiheet pysyisivät yhtäläisenä napalukumäärästä riippumatta.  

 

 

Kuva 27. Magneettien mekaaninen kiinnitys alumiinikiiloilla. Magneetit viistetään reu-

noistaan ahtaiksi suhteutettuna kiilan viisteisiin.  
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Kuvassa 27 esitelty alumiinitangoilla ja paloilla toteutettava magneettien pyörrevirtasuoja-

us / kokoonpanonaikainen kiinnitys on nopeasti ja kustannustehokkaasti valmistettavissa. 

Alumiinitangot voidaan valmistaa pursotettavasta profiilista, jota saadaan pursotettua suu-

ria määriä edullisesti. Alumiinipalat voidaan puolestaan leikata sarjatuotantona levystä, 

jolloin kustannukset jäävät pieniksi. Ainoa kustannuksia merkittävästi nostava tekijä onkin 

roottorin pystöurien koneistus. Käytännössä urat pystytään hyvällä suunnittelulla koneis-

tamaan varsin helposti, kunhan kulmat ovat riittävän suuret luvun 7.3 mukaisesti, joten 

kustannusten nousu ei ole merkittävä. Roottorin jyrsinnän aikainen asemointi ja aseman 

muuttaminen nostaa kuitenkin kustannuksia koneistuslaitteesta ja tavasta riippuen. Viisiak-

selisessa koneistuksessa ei tarvita uudelleen asemointia ollenkaan, mutta yhden koneistus-

tunnin hinta on suurempi kuin perinteisemmissä jyrsimissä ja sorveissa. 

 

Laakerointiratkaisuksi valittiin induktiokoneessa hyväksi havaittu magneettilaakerointi. 

Magneettilaakeroinnin keskeisin valintakriteeri oli tässä tapauksessa koneen rungon valmi-

us (=laakeri valinta ei edellytä moottorirungon muutoksia, minkä seurauksena syntyy kus-

tannussäätöjä testimoottorien valmistuksessa). Yleisesti aktiivisen magneettilaakeroinnin 

valintakriteereinä voidaan pitää teknologiaselvityksen mukaisesti säädettävyyttä, kitkatto-

muutta ja öljyttömyyttä. Kirjallisuustutkimuksen vastaisesti magneettilaakerointi havaittiin 

kokonaiskustannuksiltaan kohtuulliseksi varsinkin verrattaessa öljyvoideltuihin hybridilaa-

kereihin, koska laakereiden voitelukoneikko tulee yllättävän kalliiksi ja suureksi suhteutet-

tuna sen tarpeeseen. Öljyvoitelua voidaankin pitää saadun tarjouksen perusteella kannatta-

vana vaihtoehtona vasta ratkaisulle, joka tarvitsee voitelua muuallakin kuin laakereissa, 

kuten vaihteistossa. Ilmalaakeroinnin puolestaan sulkee pois tässä kokoluokassa roottorin 

suurehko massa ja kustannukset. Ilmalaakerointia pidettiin kuitenkin mahdollisen vaihto-

ehtona varsinkin, jos sähkökone skaalattaisiin pienemmäksi ja sitä käytettäisiin kompresso-

rina sekä käytettävä nopeusalue olisi suppea jolloin laakerin ilman virtaus olisi helpompi 

säätää siten että ilmanvirtaus ei resonoisi roottorin kanssa. Kirjallisuusselvityksen mukai-

sesti magneettilaakeroinnin käyttö edellyttää myös mekaanista turvalaakerointia eli myös 

vierintälaakerien tarve otettiin huomioon roottorin suunnittelussa. 

 

Yleensä roottoreiden tasapainotus hoidetaan lisäämällä materiaalia roottoriin tai poistamal-

la materiaalia roottorin pinnasta. Induktiokoneesta saatujen kokemusten perusteella tämän 

roottorin tasapainotus onnistuisi jyrsimällä materiaalia päätyolakkeen vierestä. Kyseinen 
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menettely oli havaittu kuitenkin hitaaksi ja anteeksiantamattomaksi, joten roottoriin pää-

tyyn vapautuneeseen tilaan lisättiin tasapainotusruuvit, kuva 28. Käytettäessä samaa staat-

torirunkoa induktiokoneen kanssa jäi kestomagneettiroottoriin hyödyntämätöntä aksiaalista 

pituutta, joka pystyttiin tällä tavalla hyödyntämään tasapainotusruuvien lisäyksellä. M5-8.8 

tasapainotusruuveilla katsottiin saavutettavan riittävä massa ja lujuus, tasapainotuksen hel-

pottamiseen liitteen 5 analyyttisen laskennan mukaisesti. Roottorin väsymislujuuden säi-

lyminen reikien lisäyksen seurauksena tarkistettiin FE-analyysilla, kuva 43. Tasapainotus-

ruuvien pituutta voidaan vaihdella 3-13 mm välillä ja ruuvit voidaan vaihtaa normaaleista 

kuusiokoloruuveista myös kannattomiin kuusiokolopidätinruuveihin, jolloin lisättävän 

massan määrä voidaan säädellä varsin tarkasti tiukan tasapainoluokan saavuttamiseksi. 

Tasapainoluokitus on esitetty luvussa 5.4 ja massanlisäyslaskenta liitteessä 4. 

 

 

Kuva 28. Tasapainotusruuvit akselin päässä (kuvassa normaalit kuusiokoloruuvit M5-8.8) 

 

4.3 Kokonaisratkaisut 

Edellä kuvattuja komponentteja käyttäen muodostettiin ensimmäinen kokonaisratkaisu-

luonnos roottorista, kuva 29. Kuvassa magneettien päihin asetetaan alumiinipalat (punai-

set), jotka muodostavat alumiinitankojen kansa häkkirakenteen, joka pienentää pyörrevirto-

ja magneeteissa. Kuvasta 29 voidaan havaita myös, että keskellä oleva punainen alumiini-

pala on muita alumiinipaloja isompi. Tämä selittyy sillä, että staattorin keskikohdasta tuo-

daan jäähdytysilmaa, jolloin roottorin keskikohdassa on 20 mm tilaa, jota ei voida hyödyn-

tää magneeteilla. Kuvassa esitetty keskialumiinipala on noin 18 mm leveä, mutta magneet-

tikentän kaarevuuden takia keskialumiinipala päätettiin kaventaa 10 mm, jotta kaikki mag-

neettien teho saadaan varmasti hyödynnettyä. 10 mm leveänäkin alumiinipalan tulisi pa-

rantaa magneettien lämmönsiirtoa (keskeltä kohti päätyjä) ja pyörrevirtasuojausta. 
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Roottorin päissä näkyvät suurimmat olakkeet ovat aksiaalista magneettilaakerointia varten. 

Testiroottorin ylimääräisen pituuden takia roottori päätettiin kaventaa ennen aksiaalista 

magneettilaakeria roottorin massan minimoimiseksi (staattorissa vyyhdin pää tällä kohdal-

la). Tämä kuitenkin tarkoittaa suurta erillistä olaketta aksiaalisen magneettilaakerin vastin-

pinnaksi. Aksiaalisen aktiivimagneettilaakerin jälkeen tuleva roottorin osa toimii vuoros-

taan radiaalisen aktiivimagneettilaakerin vastinpintana. Radiaalilaakerin vastinpinnana 

jälkeen roottorin päätyjen olakkeet liittyvät kahdella peräkkäisellä urakuulalaakerilla tehtä-

vään turvalaakeroinnin tuentaan. Turvalaakeroinnin kestävyyden kannalta onkin oleellista 

pyrkiä pitämään roottori näiltä kohdilta mahdollisemman hoikkana, jolloin vierintälaake-

reiden voitelun tarve on vähäinen ja elinikä on mahdollisimman pitkä yhtälön (10) mukai-

sesti. Roottorin päissä olevat kierteitetyt reiät ovat prototyyppiroottorissa lähinnä roottorin 

käsittelyä varten.   

 

 

Kuva 29. Magneettien kiinnitys kahdelta puolelta työnnettävillä alumiinitangoilla roottorin 

jäähdytyksen ja mahdollisen hionnan ajaksi. Kokoonpanossa ei käytetä liimaa 

 

Alustavassa kokoonpanosuunnitelmassa ensimmäisessä vaiheessa yksi pari alumiinikiiloja 

työnnetään aksiaalisesti paikalleen. Toisessa vaiheessa asennetaan rivi magneetteja ja nii-

den väliin tulevia alumiinipaloja paikalleen, jotka lukitaan toisella alumiinikiilaparilla, joka 

prässätään aksiaalisesti paikalleen. Tätä kokoonpanojärjestystä olisi tarkoitus toistaa niin 

kauan, kunnes koko roottorin pinta on magnetoimattomien magneettien peitossa. Kolman-

nessa vaiheessa roottori ja sen päälle laitettava hiilikuituholkki upotetaan nestetyppeen 

kutistusliitoksen asentamista varten. Osien voidaan todeta saavuttaneen nestetypen -196 °C 

lämpötila, kun nestetyppi lopettaa kiehumisen.  Tämän jälkeen osat nostetaan nestetypestä 
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ja hiilikuituholkki painetaan roottorin päälle hydraulisella prässillä. Tätä vaihetta varten 

valmistetaan erillinen sylinterimäinen hiilikuituholkin työntökappale muovista tai puusta, 

jolla hiilikuituholkki voidaan tukea niin, että roottori voidaan painaa paikalleen. Sama voi-

daan toteuttaa myös toisinpäin painamalla työntökappaleella hiilikuituholkin reunoista 

holkki tuetun roottorin päälle. Neljännessä kokoonpanovaiheessa roottori magnetoidaan 

hiilikuituholkin läpi. Viimeisenä roottori tasapainotetaan käyttäen eripituisia ja tyyppisiä 

M5 tasapainotusruuveja. 

 

Toinen kokonaisratkaisuvaihtoehto on perinteisin ratkaisuvaihtoehto eli kokoonpano teh-

dään liimalla. Ratkaisussa kaksi voidaan muut osat pitää ennallaan, mutta koneistamalla 

alumiinikiiloista väljät saadaan kokoonpanosta helpompaa. Tämän jälkeen magneetit, alu-

miinipalat ja kiilat liimataan roottoriin kiinni kryogeenisellä liimalla, jonka maksimilämpö-

tila on n. 200 ºC. Näin ollen liima pitää magneetit ja alumiinikiilat paikallaan hiilikuituhol-

kin asennuksen ajan. Ratkaisua voidaan jalostaa testilämpötilojen perusteella vähentämällä 

alumiinin määrää ja kasvattamalla magneettista pinta-alaa, koska alumiinitangolla ei tarvit-

se enää olla nurjahduskestävyyttä asennusta varten. Kustannussyistä myös pyrstöurat voi-

daan tarvittaessa jättää pois ja liimata magneettien väliin vain alumiinilevystä leikattuja 

suikaleita tai osaratkaisussa esitetty alumiinihäkki, kuva 26.  

 

Kokonaisratkaisussa kolme, kuva 30, on roottorin aksiaalissuuntainen uritus jätetty koko-

naan pois. Sen sijaan käytetään ruuveilla radiaalisesti puristettavia alumiinikiiloja magneet-

tien kiinnitykseen. Kukin alumiinikiila tarvitsee vähintään kolme M3 uppokantaista kuu-

siokoloruuvia, mikäli liitos mitoitettaisiin ruuvin staattisen vetojännityskestävyyden perus-

teella, jolloin ruuvin käyttöasteeksi saadaan Eurocode 3:n mukaisesti 94 %. Ruuvien hal-

kaisijan kasvattaminen ei myöskään ole järkevää, koska tällöin alumiinikiiloja joudutaan 

leventämään. Tämän seurauksena hiilikuituholkin jännitykset nousevat ja magneettien pin-

ta-ala pienenee. M3 ruuvien korkeasta käyttöasteesta voidaan suoraan havaita, että ruuvit 

eivät tule kestämän väsyttävää kuormitusta eli M3 ruuvit katkeavat koneen käytön aikana 

pyörimisnopeusvaihtelujen seurauksena. Tämä voidaan kuitenkin pienellä jatkosuunnitte-

lulla sallia (=estetään tankojen aksiaaliliike). Magneetit itsessään pysyvät paikoillaan hiil-

kuituholkin kitkan avulla, jolloin alumiiniosien tulisi vain pysyä kontaktissa keskenään 

pyörrevirtasuojauksen takaamiseksi koneen käytön aikana. Suurimpana ratkaisun heikkou-

tena voidaankin pitää liitoksen löystymistä nestetypessä, mikä vaikeuttaa hiilikuituholkin 
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asennusta. Tämä ongelma voidaan kiertää ruuvien materiaalivalinnalla, mutta siirryttäessä 

pehmeisiin alumiiniruuveihin voivat ruuvit teoriassa kiristää liitosta liikaa jäähdytyksessä, 

mikä johtaa ruuvien katkeamiseen.  

 

 

Kuva 30. Kokonaisratkaisu kolme. Aksiaalisesti urittamaton roottori, johon magneetit ki-

ristetään radiaalisesti puristettavilla alumiinikiiloilla.  

 

Ratkaisun kolme keskeisimmät edut verrattuna ratkaisuihin yksi ja kaksi ovat roottorin 

edullisemmat valmistus- ja kokoonpanokustannukset. Etenkin alumiiniprofiilin ja roottorin 

pinnan koneistus on edullisempaa. Samalla rakenne on myös modulaarisempi kuin koko-

naisratkaisu yksi, koska roottorin pintaan voidaan koneistaa usean napavälivaihtoehdon 

mukaisia ruuvin reikiä ja jättää isot aksiaaliset pyrstöurat pois. Kokoonpanon osalta ruuvit 

ovat selkeästi helpompi ratkaisu kuin aksiaalisesti prässättävät kiilaustangot, mitä voidaan 

mahdollisesti myös hyödyntää kokonaisratkaisun yksi jatkokehittelyssä.  

 

Alumiinikiilat on mahdollista jättää myös kokonaan pois, mikäli roottorin käyntilämpötila 

saataisiin pysymään alle 100 ºC jäähdytystä parantamalla tai magneettien materiaaliksi 

valitaan SmCo, joka kestää paremmin lämpöä. Kuvassa 31 on esitetty nelinapainen ratkai-

suvaihtoehto neljä, missä magneettien väliin ei tule laisinkaan alumiinipaloja. Tämän rat-

kaisun kokoonpano vaatii liimausta, mutta liimauksen työläyttä on pyritty minimoimaan 

aksiaalisesti työnnettävillä magneettipaloilla. Magneettipalat on segmentoitu pieniksi pyör-

revirtojen vähentämiseksi (10x10x4.66 mm), mutta akseliin koneistetut urat mahdollistavat 

liimalla käsiteltyjen magneettien aksiaalisen työntämisen ylisuuren asennusholkin ja root-

torin pinnan väliin. 

 

Tässä ratkaisussa roottorin keskikohtaan on lisätty kaarevat alumiinipalat johtamaan läm-

pöä, sillä roottorin keskikohdan ei tarvitse olla magneettinen staattorin ilmantuontiaukon 
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takia. Kaikki neljä napaväliä on täytetty isoilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 

napavälipaloilla. Yhdessä keskialumiinipalojen kanssa napavälipalat johtavat magneettien 

tuottamaa lämpöä hiilikuituholkin alta kohti roottorin päätyjä. Napavälipalat voidaan kiin-

nittää myös ruuveilla, mikäli käytetään teräksistä magneettien puristusholkkia. Ruuviliitok-

sella voidaan tässä tapauksessa kiinnittää segmenteistä tehty kiinnitysholkki napavälipalo-

jen läpi suoraan roottoriin ilman puristusholkin kutistusliitosta. Kuvassa esitettyyn ratkai-

suun on jätetty magneettien väliin myös pienet raot, joihin on mahdollista liimata alumiini-

tankoja pyörrevirtojen minimoimiseksi. Tähän ratkaisuun voidaan lisätä myös erilliset 

alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut päätyrenkaat, jolloin magneettinen 

sektori saadaan ympäröityä oikosulkukierroksella, joka vähentää magneettien pyörrevirto-

ja. 

 

 

Kuva 31. Kokonaisratkaisu neljä. Magneettien alta aksiaalisesti suoraksi koneistettu ne-

linapainen roottori, johon magneetit kiinnitetään liimaamalla. Liimalla käsitellyt magneetit 

työnnetään aksiaalisesti uriinsa väljän asennusholkin alle. 

 

Edellä esitetyn ratkaisuvaihtoehto neljän kohdalla toiminnallisuutta voidaan pitää kysy-

mysmerkkinä, sillä ratkaisun tehokkuus on pitkälti kiinni magneetteihin syntyvistä häviöis-

tä. Magneettien segmentointi pieniksi palasiksi ja aksiaalisesti lisättävät alumiinipalat saat-

tavat riittää pitämään roottorin lämpötilan riittävän alhaalla, jolloin tällä ratkaisulla voidaan 

saavuttaa korkea tehokerroin, koska magneettista pinta-alaa on paljon. Kyseisen ratkaisun 

heikkoutena ovat kuitenkin erittäin korkeat valmistuskustannukset, sillä pienien magneetti 

segmenttien valmistus on kallista ja käsittely työlästä. Samalla liiman käyttö kasvattaa 

useita tunteja, jopa päiviä, tarvittavaa kokoonpanoaikaa.  Lisäksi roottorin pinnan koneis-

tus kulmikkaaksi on monivaiheinen ja tarkkuutta vaativa koneistus, joka ei onnistu sor-

vaamalla, vaan edellyttää monivaiheista jyrsintä.   
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Ratkaisuvaihtoehtojen yksinkertaistettu numeerinen vertailu on esitetty taulukossa 6. Tässä 

vertailussa toiminnallisuudella on suurin painoarvo, koska koneen hyötysuhteen tulee olla 

korkealla tasolla, jotta kone voisi kilpailla induktiokoneiden kanssa. Kaikkia muita vertailu 

kriteerejä pidettiin yhtä tärkeinä, joten niille asetettiin yhtä suuret painoarvot. Parhaan pai-

notetun keskiarvon saavutti ratkaisuvaihtoehto yksi, lähinnä korkean toiminnallisuusarvion 

takia. Ratkaisuvaihtoehto kolme on kuitenkin kokoonpantavuuden helppouden ja valmis-

tuskustannusten takia erittäin varteenotettava kehitysvaihtoehto, mikäli ensimmäisessä 

ratkaisuvaihtoehdossa esiintyy kokoonpano- tai valmistusvaikeuksia. Jatkokehittelyssä ja 

kokoonpanotestauksessa onkin kiinnitetty erityistä huomiota ratkaisujen 1 ja 3 mahdolli-

seen yhdistämiseen. 

 

Taulukko 6. Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu. 

Ratkaisuvaihtoehto Painoarvo Aksiaali kiila 

1 

Liima  

2 

 Radiaali ruuvit  

3 

Magneettipaikat 

4 

Toiminnallisuus 1 9 9 7 7 – 9* 

Valmistettavuus 0.5 8 8 9 7 

Kokoonpantavuus 0.5 7 5 8 6 

Kustannukset 0.5 8 7 9 6 

Painotettu keskiarvo 6.25  5.13 4.75 5.00 4.13 (4.63)* 

*Ratkaisun toiminnallisuus on kiinni todellisista magneettien pyörrevirta häviöistä. 

 

4.4 Lopullinen kokoonpano 

Prototyypissä käytettävien aksiaalislaakereiden mittojen vahvistuessa muutettiin vastinpin-

nat laakereiden mukaisiksi. Käytettävät aksiaalimagneettilaakerit luovat magneettikentän, 

jonka tulee kulkea kahden pinnan läpi, jotta aksiaalinen veto saadaan tuotettua. Valitun 

laakerin mitat edellyttivät alustavaa luonnostelua suuremmat vastinpinnat, jolloin suurempi 

halkaisijallinen vastinpinta tulee estämään alumiinikiilojen aksiaalisen asennuksen. Tästä 

syystä laakereiden vastinpinnat muutettiin modulaarisiksi osiksi, jotka kiinnitetään liittees-

sä 5 lasketulla, SFS 5595 mukaisella kutistusliitoksella, joka ottaa huomioon raskaan suu-

remmalla kehänopeudella pyörivän navan akselia suuremman laajenemisen keskipakovoi-

man vaikutuksesta. Samalla tarkistetaan myös liitosten rajapintojen elastisuus SFS 5595 

standardin mukaisesti, mikä asetti varsin tiukat materiaalireunaehdot liitokselle. 
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Modulaariset aksiaalilaakereiden vastinpinnat, kuva 32, helpottavat samalla myös koneen 

skaalaamista, koska nyt samalle roottorille voidaan vaihtaa valitun laakerin mukaiset vas-

tinpinnat. Liitokseen kohdistuva keskipakovoima rajaa kuitenkin vastinpintojen huomatta-

van suurentamisen pois, koska navan liitospinta alkaa plastisoitua ahdistusta kasvatettaes-

sa, vaikka napa olisikin valmistettu lujasta nuorrutusteräksestä. Tämä johtaa kontaktipai-

neen menetykseen ja sitä myötä aksiaalisvoiman siirtokyvyn menetykseen, koska napa 

irtoaa \ luistaa akselin pinnasta pyörimisen aikana.  

 

Kuva 32. Räjäytyskuva valmistettavasta testausroottorista. Osat nimetty liitteessä 7. 

 

Radiaalisten magneettilaakereiden vastinpinta kasetit otettiin suoraan vastaavasta induk-

tiokoneen roottorista ensimmäisen testiroottorin valmistuksen yksinkertaistamiseksi ja kus-

tannusten pienentämiseksi. Radiaalilaakereiden vastinpinnat koostuvat teräsrenkaista, joi-

den välissä on laminoidut vastinpinnat radiaalilaakereille ja asema-anturille. Radiaalilaake-

rin vastinpinnat asennetaan roottoriin myös kutistusliitoksen avulla.  

 

Vikatilanteita varten radiaalilaakerin vastinpinnan viereen asennetaan roottorin molempiin 

päihin tuplakuulalaakerit X-asentoon (joustava-asento). Kuulalaakerit eivät ole kontaktissa 

roottoriin normaalikäytön aikana, vaan vain vikatilanteissa. Samalla kuulalaakereiden root-

torikiinnityksen ulommaiseen päätyyn suunniteltiin neljällä ruuvilla kiinnitettävät levyt, 

jotka ottavat vastaan roottorin aksiaaliliikkeen vikatilanteessa ennen kuin aksiaalimagneet-

tilaakereiden vastinpinnat ottavat kiinni magneettilaakerin pintoihin. Näin magneettilaake-

rit säilyvät ehjänä myös vikatilanteista. Suunnitellut turvalevyt ovat vain 3 mm paksut, 

mutta mikäli niihin kohdistuva aksiaalisvoima on niin suuri, että se vaurioittaa turvalevyä, 

on niiden vaihtaminen helppoa. 
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5 ANALYYTTINEN MITOITUS 

 

Varsinainen analyyttinen laskenta on esitetty liitteissä 1-6, mutta tähän osioon on kerätty 

keskeisimpiä analyyttisen laskennan reunaehtoja, teorioita, yhtälöitä ja tuloksia. Analyyt-

tista laskentaa käytettiin etenkin magneettien kiinnittämiseen käytettävän kutistusliitoksen 

materiaalivertailuun. Roottorin alustava geometria määritettiin myös analyyttisen lasken-

nan tuloksien perusteella. Analyyttisia tuloksia verrattaan FE-menetelmällä saatuihin tu-

loksiin luvussa 7. 

 

5.1 Kutistusliitos 

Magneettien kiinnitysmenetelmäksi valitun kutistusliitoksen mitoitus aloitettiin liitokseen 

kohdistuvien voimien määrittelystä. Staattisessa tilassa magneettien väliset vuorovaikutus-

voimat pyrkivät irrottamaan magneetit roottorin pinnasta. Ladottaessa useita magnetoituja 

magneetteja pyöreän poikkileikkauksen ympärille pyrkivät radiaalisesti magnetoidut kes-

tomagneetit lopulta päällekkäin, kuva 33. Yksittäinen kestomagneetti tarttuu kuitenkin 

hyvin ferromagneettiseen akseliin kiinni. Lähtökohtaisesti haluttiin magneettien olevan 

käsittelyvaiheessa magnetoimattomia työturvallisuuden parantamiseksi ja tarvittavan asen-

nusvoiman ja -työkalujen minimoimiseksi.  

 

 

Kuva 33. SmCo testimagneetteja päällekkäin. Pinnoittamattomat SmCo magneetit havait-

tiin erittäin hauraaksi. Pelkkä magneettinen voima pyrkii katkaisemaan magneetit, jonka 

jälkeen magneettien palaset pyrkivät päällekkäin. 
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Magneettien välistä vuorovaikutusvoimaa ei oteta huomioon kutistusliitoksen laskennassa, 

koska se on merkityksettömän pieni verrattuna pyörimisnopeudesta seuraavaan keskipako-

voimaan. Magneettien vuorovaikutusvoima pitää kuitenkin muistaa valmistusta ja kokoon-

pano-ohjetta laadittaessa, mikäli magneetit ovat magnetoituja. Kutistusliitoksen ahdistuk-

sen mitoittavaksi voimaksi valittiinkin pelkästään keskipakovoima ja estetty lämpölaaje-

neminen yhtälön (3) mukaisesti. 

 

Suomen kielessä keskipakovoima-termi on yleiskielinen ilmaisu näennäisvoimasta, joka 

vetää ympyrärataa pyörivää kappaletta säteen suunnassa ulospäin. Todellinen voima on 

päinvastaiseen suuntaan eli kohti ympyrän keskipistettä vaikuttava keskihakuvoima. Kes-

kihakuvoiman ollessa nolla poistuu ympyrärataa pyörivä kappale radaltaan sen hetkisen 

nopeusvektorin määräämään suuntaan.  Keskihakuvoima voidaan laskea yhtälöllä: 

r

mv
F mac

2

  
(14) 

 

Yhtälössä (14) m on kappaleen massa, vmax kappaleen kehänopeus ja r on ympyräradan 

säde.  

 

Kutistusliitoksen avulla saavutettu kiinnitysholkin tuottama säteen ahdistus Zr voidaan las-

kea soveltaen lämpölaajenemisyhtälöä (4) kaikkien eri komponenttien säteen muutoksiin. 

Säteen ahdistuksen avulla voidaan ratkaista kiinnitysholkin tuottama kontaktipaine PK laa-

jentamalla Binderin esittämää yhtälön (7) mukaista paineenalaista sylinteriputki ajatusta 

yhtälön (15) mukaiseksi. Yhtälössä (15) ratkaistaan kahden päällekkäisen isotrooppisen 

sylinteriputken synnyttämä tartuntapaine, kun sylintereillä on eroava kimmokerroin 

(Lamén yhtälö).  
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(15) 

 

Yhtälössä (15) En on navan eli holkin kimmokerroin, vn on holkin Poissonin vakio, Ea akse-

lin kimmokerroin, va on akselin Poissonin vakio, R on liitoksen säde (= navan sisähalkaisi-

ja ja roottorin ulkohalkaisija), Rn
 
on holkin ulkosäde ja ra on sylinterimäisen akselin si-

säsäde. 
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Yhtälö (15) ei kuitenkaan ota huomioon ortotrooppisten holkkimateriaalien kuitusuunnan 

vastaista kimmokerrointa tai Poissonin vakiota. Nämä tulevat huomioitua vasta Croccolo 

& De Agostinis 2013 johtamassa yhtälössä (16), joka on tarkoitettu kahden ortotrooppisen 

sylinterin välisen tartuntapaineen laskentaan. 

 

zeSSSeSSziHHHiHH

r

K
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R
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2,01,00,02,01,00,0 

 

 

(16) 

 

Yhtälössä (16) C muuttujat viittaavat materiaalien venymämatriisin termeihin (kuva 18) ja 

S termit ovat reunaehdoista ja materiaalien jäykkyysmatriisien termeistä johdetut muuttu-

jat. Alaindekseissä H viittaa napaan (hub) ja S akseliin (shaft). Yhtälöllä ratkaistu hiili-

kuidun kontaktipaine on esitetty liitteessä 6, jossa myös tarkemmat kuvaukset yhtälön 

muuttujista.  

 

Käytettäessä ohutta, kevyttä ja tangentiaalisesti jäykkää kuitua kuten hiilikuitua voidaan 

yhtälöllä (16) saadun kontaktipaineen havaita olevan kuitenkin lähes sama kuin yhtälöllä 

(15). Tämä on seurausta siitä, että ohut hiilikuituholkki venyy lähes kalvomaisesti. Alusta-

vassa analyyttisessa laskennassa edettiinkin käyttäen kevyempää kahden isotrooppisen 

materiaalin yhtälö (15) kaikille taulukon 7 materiaaleille. Lopullinen kontaktipaine tarkas-

tettiin kuitenkin FE-menetelmällä, jonka perusteella voitiin myös havaittiin ohuen hiilikui-

tuholkin lähes kalvomainen venyminen ideaalirakenteessa.   

   

Yhtälön (14) Keskihakuvoima F voidaan muuttaa tarvittavaksi kontaktipaineeksi PF mag-

neetin pinnalla jakamalla voima F magneetin kontaktipinta-alalla Am. Tätä kontaktipainetta 

voidaan verrata puristusholkin tuottamaan kontaktipaineeseen PK, jolloin voidaan selvittää 

pysyvätkö magneetit roottorin pinnassa. Kiinnitysholkin tuottaman kontaktipaineen riittä-

vyys voidaan todeta yhtälöllä: 

FK PP   (17) 

  

Yhtälön antama arvio kontaktipaineen riittävyydestä olettaa kuitenkin kontaktipaineen ja-

kautuvan tasan, jolloin tulos ei välttämättä pidä paikkaansa kaikilla geometria vaihtoeh-

doilla. Käytännössä missään esitetyssä kokonaisratkaisuvaihtoehdoissa ei päästä tasan ja-
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kautuvaan kontaktipainejakaumaan, mutta kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa pyritään mah-

dollisimman lähelle kontaktipaineen tasan jakautumista.  Tiheää ja paksua holkkia käytet-

täessä tulee huomioida myös keskipakovoiman aiheuttama navan akselia suurempi laaje-

neminen SFS 5595 standardin mukaisesti. Ohuita ja kevyitä holkkeja käytettäessä tämä 

ilmiö on merkityksetön, koska näin suurella kehänopeudella keskihakuvoima asettaa ahdis-

tusvaatimuksen todella korkeaksi suhteessa navan ja akselin deformaatio eroon.  

 

Liitospaineen seurauksena syntyvä holkin sisäpinnan tangentiaalinen vetojännitys ja akse-

lin ulkopinnan puristusjännitys holkissa voidaan ratkaista yhtälöillä (18) ja (19) isotrooppi-

sille materiaaleille, käyttäen edellä laskettua kontaktipainetta. Näin voidaan samalla arvi-

oida kiinnitysholkin materiaalin lujuuden riittävyyttä.  
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(19) 

 

Orpotrooppisille laminaattisylintereille vastaavat yhtälöt on johdettu Croccolo & De Agos-

tinis 2013 tekemässä tutkimuksessa ja näillä yhtälöillä saadut jännitykset on esitetty liit-

teessä 6.  Vertaamalla liitteen 1 isotrooppisia tuloksia liitteen 6 ortotrooppisiin tuloksiin 

havaittiin niidenkin olevat lähes yhtenevät tämän työn geometrioilla. Komposiittimateriaa-

leilla lujuuden vertailuarvona on myös usein venymä eikä jännitys, mutta tangentiaalinen 

venymä voidaan helposti laskea isotrooppisille materiaaleille yhtälöiden (18) ja (19) perus-

teella yhtälöstä: 
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(20) 

 

Holkin ollessa alle 3 mm paksu ei keskipakovoiman ja navan oman massan seurauksena 

tapahtuva navan akselia suurempi laajeneminen aiheuta tuloksiin muutoksia, koska holkki-

en massat jäävät aksiaaliseen pituuteen verrattaessa varsin pieniksi materiaalista riippumat-

ta. Modulaaristen aksiaalislaakereiden vastinpintojen kutistusliitoksen laskennassa kysei-

nen ilmiö on puolestaan mitoittava liitteessä 5 esitetyn laskennan mukaisesti, jossa myös 
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lähestytään liitoksen rajapinnan plastisoitumista. Magneettien kutistusliitoksen komponent-

tien rajapinnan plastisoituminen ei ole kuitenkaan mahdollista tutkituilla materiaaleilla 

akselin lujuuden, kontaktipinnan suuruuden ja holkin pienen paksuuden takia.   

 

Taulukkoon 7 on kerätty eri materiaaleilla ja kutistusliitoksen lämpötiloilla saavutettuja 

roottorin maksimikehänopeuksia perustuen yhtälön (15) antamaan kontaktipaineeseen. 

Taulukkoon 7 kerätyt materiaalit ovat lujuudeltaan riittäviä holkkimateriaaleja eli holkin 

jännitys tai venymä ei ylitä metallisten materiaalien myötörajaa tai komposiittimateriaalien 

murtorajaa ennen magneetin ja roottorin välistä kontaktipaineen menetystä. Maksimikehä-

nopeuden ensimmäinen arvo on roottorin käyntilämpötilalla +20 ºC ja toinen roottorin ol-

lessa +100 ºC lämpötilassa. Materiaalien tarkemmat ominaisuudet on esitetty taulukoissa 9 

ja 10. Kaikki tavoitekehänopeuteen yltävät ratkaisut on värjätty vihreällä. 

 

Taulukko 7. Holkkimateriaalien maksimikehänopeudet yksinkeraistetulla analyyttisella 

laskennalla.  

Holkki materiaali ja 

kimmokerroin E [GPa] 

Holkin 

paksuus 

[mm] 

Magneetin 

paksuus 

[mm] 

Lämpölaajene-

miskerroin 

[10
-6

 1/°C] 

Liittämis- 

lämpötilat 

[°C] 

Maksimi 

kehänopeus 

[m/s] 

Hiilikuituholkki       E:213’ 2 4,66 -0.905’ -196 154…186 

Hiilikuituholkki       E:320’ 2 4.66 -0.905’ -196 187…226 

Hiilikuituholkki       E:377’ 2 4.66 -0.905’ -196 203…244 

Hiilikuituholkki       E:435’ 2 4.66 -0.905’ -196 218…262 

Hiilikuituholkki       E:213’ 3 5.5 -0.905’ -196 169…204 

Hiilikuituholkki       E:320’ 3 5.5 -0.905’ -196
 

205…248 

KEVLAR 49            E:124’ 3 5.5 -4’ -196 149…179 

KEVLAR 149          E:186’ 3 5.5 -4’ -196 182…218 

E-Lasi (normaali)       E:75’ 3 5.5 5.4’ -196…+200 119…128 

S-Lasi (luja lasikuitu)E:86’ 3 5.5 2.9’ -196…+200 117…132 

Inconel X-750           E:213 2 4.6 12.6 -196…+200 216…213 

Inconel X-750           E:213 3 5.5 12.6 -196...+200 238…236 

Ti-6Al-4V (luokka 5)E:114 3 5.5 8.6 -196…+200 163…167 

Cu-3Ti                       E:127 3 5.5 18.6 -196...+200 215…196 

’Kuitujen suunnassa 
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Hiilikuidulla ja Kevlarilla on taulukon 7 mukaisesti negatiivinen lämpölaajenemiskerroin, 

minkä takia kutistusliitos toteutetaan upottamalla sekä holkki että roottori nestetyppeen. 

Näillä holkkimateriaaleilla koneen käytönaikainen lämpeneminen lisää kontaktipainetta 

(roottori kasvaa ja holkki kutistuu), joten pahin tilanne on moottorin kiihdytysvaihe, koska 

kiihdytyksessä roottorin lämpötila ei ole ehtinyt vielä nousemaan häviöiden seurauksena. 

Metallisilla materiaaleilla ja lasikuidulla kutistusliitos toteutetaan perinteisemmin eli jääh-

dyttämällä akselia ja lämmittämällä holkkia. Roottoria voidaan jäähdyttää nestetypellä -

196 ºC aivan kuten kuitumateriaaleja käytettäessä ja holkkia voidaan lämmittää maksimis-

saan noin 200 °C, ennen kuin se aiheuttaa pysyvän tehon menetyksen magneeteille (Trout 

2001). Tästä seuraa asennuksen aikainen n. 400 °C lämpötila ero. Holkin käytön aikainen 

lämpötilan nousu laskee kuitenkin näillä materiaaleilla kontaktipainetta (holkkiin lämmit-

tämällä saatu lämpötilaero pienenee käyttölämpötilan noustessa). Titaaniseoksella Ti-6Al-

4V tätä ei kuitenkaan tapahdu koska kyseisen materiaalin lämpölaajenemiskerroin on root-

toriterästä pienempi, jolloin roottorin lämpölaajeneminen kompensoi holkin lämpölaaje-

nemisen aiheuttamaa löystymistä. 

 

Laskennassa käytetään 0.05 mm asennusvälystä kutistusliitoksen halkaisijassa. Hiilikuitu-

holkkien materiaalitiedot ovat hiilikuitulaminaattista valmistetulle holkille eivätkä itse kui-

dulle. Esimerkiksi 435 GPa kimmokertoimen omaava hiilikuituholkki on valmistettu piki-

pohjaisesta Dialed K13916 hiilikuidusta, jonka kimmokerroin on 760 GPa. Muiden kuitu-

materiaalien ominaisuudet ovat vuorostaan juuri kuidun ominaisuuksia, eivätkä kuidusta 

tehdyn laminaattiholkin ominaisuuksia (=tulokset hieman liian korkeita tosin kimmoker-

roin ero holkkilaminaatilla ja kuidulla on paljon pienempi kuin hiilikuidulla). Metallisilla 

materiaaleilla kyisestä eroa ei ole.  

 

Analyyttisten tulosten perusteella ainoastaan hiilikuidulla ja Inconel teräksellä saavutetaan 

riittävä kontaktipaine, joka pitää magneetit staattisella puristuksella kaikissa sallituissa 

nopeuksissa ilman puristustyökaluja. Muillakin materiaaleilla riittävän kontaktipaineen 

saavuttaminen on mahdollista paksuntamalla holkkia ja magneetteja, mutta tässä työssä yli 

3 mm holkkeja ei kelpuuteta mukaan kasvavien häviöiden takia.  

 

Kontaktipaineen kasvattamiseen voidaan ideoida myös muita ratkaisuja, kuten puristustyö-

kalut, jolloin muistakin materiaaliperheistä saattaa löytyä potentiaalisia kutistusholkkima-
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teriaaleja. Kontaktipaineen lisääminen jollakin toisella menetelmällä voikin johtaa edulli-

sempaan holkkimateriaaliin myös hiilikuitujen tai Inconel seosten sisällä. Muista materiaa-

leista erityisesti Cu-3Ti seos voisi olla mielenkiintoinen materiaali lopulliseen materiaali-

vertailuun, sillä se eroaa ominaisuuksiltaan selvästi Inconelistä ja hiilikuidusta. Sen korkea 

maksimikehänopeustulos selittyykin pääasiassa suurella lämpölaajenemiskertoimella eikä 

niinkään kimmokertoimella. Pienen kimmokertoimen takia se ei kuitenkaan pelkällä kutis-

tusliitoksella aivan saavuta riittävää kontaktipainetta tähän testiroottoriin. Lisäksi koneen 

käydessä ylikuumana liitos löystyisi nopeasti lisää. 

 

Analyyttisestä liimausliitoksen tuloksesta, taulukko 8, havaitaan pelkän liimauksen mah-

dollistama korkea maksimikehänopeus huoneenlämmössä. Todellisuudessa lämpötilavaih-

telut heikentävät liiman leikkaus ja vetolujuuden lähes puoleen, minkä seurauksena mak-

simikehänopeudet puolittuvat. Analyyttisessa laskennassa käytetty Loctite 331/332 liima 

on kehitytetty magneeteille korkeisiin lämpötiloihin, minkä takia se toimii hyvänä refe-

renssiliimana. Kyseinen liima soveltuu kuitenkin huonosti kylmiin olosuhteisiin, joten lii-

ma ei todennäköisesti kestä mahdollista nestetyppi tai hiilihappojää jäähdytystä.  

 

Taulukko 8. Liimakiinnityksen maksimikehänopeus. 

Erikoisliima mag-

neettien kiinnitystä 

varten 

Magneetin paksuus 

[mm] 

Leikaus 

kestävyys 

[MPa] 

Maksimi kehänopeus 

Ennen liiman pettämistä 

[m/s] 

Loctite 331/332* 4.66 *20-21(7-10) *160-170 (80-85) 

*Huoneenlämpö, sulkeissa arvio todellisesta leikkauslujuudesta n. 100 °C lämpötilassa 

 

Liima käyttäytyy myös elastisesti verrattuna alumiiniin, kuva 13, eli liima venyy runsaasti 

ennen leikkauksenäärikestävyyden saavuttamista. Liimausliitos vaatii myös kontaktipinto-

jen esikäsittelyä, tarkkaa koneistusta ja puhtautta sekä vähintään 24 tunnin kovettumisai-

kaa. Liiman kovettumiseen tarvittava aika voi pahimmillaan moninkertaistuu 24 tunnista, 

mikäli yksittäisen magneetin liiman on annettava kuivua ennen seuraavan magneetin asen-

tamista. Näin on usein meneteltävä koska magneettisen vuorovaikutusvoiman seurauksena 

magneetit eivät pysy paikallaan ennen liiman kovettumista, kuten Nipp väitöskirjaan liitty-

vissään kokeissa havaitsi (Nipp 1999, 126). 
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Rakenneliimat ovat kuitenkin tänä päivänä niin hyviä, että 100 m/s kehänopeus olisi var-

masti saavutettavista oikealla liimanvalinnalla ja rakennemuotoilulla. 80 m/s kehänopeuk-

sista ylöspäin mentäessä pelkästään liimaukseen perustuvat ratkaisut eivät kuitenkaan toi-

misi, koska kestomagneetit hajoavat keskipakovoiman aiheuttaman vedon ja taivutuksen 

vaikutuksesta, vaikka liima vielä kestäisikin.  

 

5.2 Roottorin geometria  

Umpinaisen roottoriakselin kestävyyttä voidaan arvioida Pyrhösen esittämällä mekaanisen 

kuormitettavuuden yhtälöllä (21). Yhtälö olettaa roottoriakselin poikkileikkaukseltaan pyö-

reäksi, mutta C’ kertoimen avulla voidaan yhtälössä huomioida akselin pinnan uritus tai 

ohutseinämäinen sylinteriakseli. Yhtälöstä voidaan havaita myös, että keskipakovoiman 

määräämä mekaaninen kuormitettavuus määräytyy pääasiassa roottorin halkaisijasta ja 

kulmanopeudesta.  

22'  rCmec   (21) 

 

Yhtälössä (21) C’ on roottorin geometrian yksinkertaistettu kerroin, ρ on akselimateriaalin 

tiheys, r on roottorin säde ja ω on roottorin kulmanopeus. (Pyrhönen 2008, 291) 

 

Sijoittamalla lujan nuorrutusteräksen myöntölujuus (700 MPa kun D > 100 mm) mekaani-

seen kuormitettavuuteen, voidaan roottorin maksimisäde ratkaista pyörimisnopeuden suh-

teen. Käyttämällä taulukossa 5 esitettyjä roottorin mittoja ja nopeuksia saadaan uritetun 

roottorin maksimisäteeksi 92 mm, joka vastaa 185 mm roottorin halkaisijaa.  Tämä tarkoit-

taa, että roottoriakselin varmuuskertoimeksi myötämisen nähden saadaan 1.6 (= 185 mm / 

112 mm), kun käytetään staattorin määräämää 112 mm roottorihalkaisijaa. Roottorin olak-

keiden ja mahdollisen urituksen takia tarkempi arvio roottorin kestävyydestä saadaan FE-

menetelmällä, jossa voidaan ottaa huomioon paikallisia jännityskeskittymiä ja kontaktien 

vaikutuksia. FE-menetelmällä saatu roottorin varmuuskerroin on esitetty luvussa 6.2.3. 

Yhtälöllä (21) tehty roottorin halkaisijan analyyttinen laskenta on esitetty liitteessä 2.  

 

Prototyyppi moottorin maksimivääntömomentin ollessa suurusluokaltaan alle 100 Nm 

(Yhtälöstä (9) saadaan 100 kW teholla 28 Nm ja 200 kW teholla 56 Nm) voidaan vääntö-

momentin vaikutukset jättää tutkimatta, koska nuorrutusteräksestä valmistetulla 112 mm 

paksulla roottoriakselilla on selvästi suurempi leikkauskestävyys kuin vääntömomentin 
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aiheuttama maksimileikkausjännitys. Sillä yksinkertaistettuna poikkileikkaukseltaan pyö-

reään akselin pintaan kohdistuu vapaanväännön aiheuttamana vain 0.36 MPa maksimileik-

kausjännitys (= vääntömomentti jaettuna vääntövastuksella). Roottoriin ei myöskään koh-

distu merkittävää taivutusjännitystä, mikäli roottori pysyy alikriittisenä. Näin ollen rootto-

rin geometrian mitoitus ja varmuusluvut määräytyvät: jännityskeskittymien väsymisen 

kestosta, ominaistaajuuksista, edellä lasketusta staattisesta keskipakovoimakuormituksesta 

ja kutistusliitosten rajapintojen elastisuudesta.  

 

5.3 Ominaistaajuudet 

Ensimmäistä ominaismuotoa (taivutus) vastaava kriittinen kierrosnopeus voidaan arvioida 

teknologiaselvityksessä esitetyn yhtälön (11) avulla. Yksinkertaistettaessa roottori nivel-

tuetuksi symmetriseksi palkiksi saadaan ensimmäisen taivutusmuodon taajuudeksi 684 Hz. 

Oletettaessa roottori jäykästi tuetuksi laakeripinnoiltaan saadaan ensimmäisen taivutus-

muodon taajuudeksi 1367 Hz, mistä voidaan karkeasti arvioida Boglietin laakerijousto-

oletuksen mukaisesti, että todellinen ominaistaajuus on edellisten välistä eli 1025 Hz. Las-

kenta on esitetty liitteessä 4. 

 

5.4 Tasapainotus 

Kirjallisuusselvityksen mukaisesti tämän koko- ja nopeusluokan roottoreiden tulee saavut-

taa SFS ISO 1940 standardin mukaisesti G 2.5 tasapainoluokka. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että roottorin massa saa poiketa korkeitaan 18 g∙mm keskiviivastaan. yhtälön (12) mu-

kaisesti. Tasapainotustasossa tämä tarkoittaa 9 g∙mm poikkeamaan yhtälön (13) mukaises-

ti.  Kokemuksesta tiedetään, että valmistuksen ja kokoonpanon epätarkkuuksien johdosta G 

2.5 tasapainoluokkaan pääsemiseksi voidaan joutua tekemään jopa 150 g∙mm materiaali-

poistoja tasapainotustasosta. Tämä tarkoittaa, että periaatekuvan 28 mukaisia tasapainotus-

ruuveja käytettäessä tulisi ruuvien massan vaihdella välillä 0.2 g - 3.1 g. Liitteen 4 mukai-

sen laskennan perusteella mitoitettiin tasapainotusruuveille optimihalkaisija 48 mm säteellä 

oleviin 15 mm pitkiin tasapainotusruuvinreikiin. Optimihalkaisijaksi saatiin massan ja 

leikkauslujuuden perusteella M5. Näin ollen tasapainotusruuvien massa voi pituudesta ja 

tyypistä riippuen vaihdella välillä 0.4 g - 4.1 g, joka osuu melko tarkasti tavoiteltuun mas-

san vaihteluväliin. Käyttäen useita ruuveja samanaikaisesti voidaan tehdä vielä tarkempia 

massan säätöyhdistelmiä. Tarvittaessa massaa voidaan poistaa myös perinteisesti sorvaa-

malla roottorin pinnasta, kuten suunnittelu osiossa jo mainittiin 



 

 

78 

  

6 FE-LASKENTA JA OPTIMOINTI 

 

FE-analyysissa käytettiin Ansys 15.0 ohjelmistoa. Analyyseissa käytetyt geometriat luotiin 

Pro Engineering ohjelmistolla. Kaikki käytetyt FE-mallit on luotu luvussa 3 esitettyjen 

periaatteiden mukaisesti. Materiaalitiedot vastaavat kaikissa malleissa todellisuutta eli 

magneettien ja hiilikuidun ortotrooppisuus on aina otettu huomioon. Kontaktien ja materi-

aalien epälineaarinen luonne on myös sisällytetty FE-malleihin. Käytetyt elementtityypit 

ovat luvun 3 mukaisia tilavuuselementtejä tai kerrostettuja laattaelementtejä. Tässä osiossa 

on esitetty tarkemmin käytettyjen FE-mallien elementtiverkko, reunaehdot, kuormitukset ja 

materiaalitiedot. Viimeisenä esitetään FE-analyysin tulokset, joita verrataan alustavan 

suunnittelun analyyttisiin tuloksiin luvussa 7.  

 

6.1 FE-mallit 

Magneettien puristusholkin jännitykset ja deformaatio ratkaistiin symmetrian perusteella 

yksinkertaistetulla ¼ sektoripoikkileikkausmallilla.  Samalla mallilla tutkittiin myös mag-

neettien alapinnan ja roottorin pinnan kontaktipaineen riittävyyttä. Kontaktipaine tulkittiin 

riittäväksi, kun kontaktipaine säilyi 0 suurempana koko kontaktipinnalla maksimipyöri-

misnopeudella.  

 

Ominaistaajuuksien, von Mises vertailujännitysten ja pääjännitysten laskentaan käytettiin 

täysipitkää tilavuuselementeillä mallinnettua FE-mallia. Tehokkain malli tähän tarkoituk-

seen saatiin luotua puolittamalla roottori aksiaalisuunnassa symmetrian perusteella. Tällä 

yksinkertaistuksella voitiin havaita kaikki taivutusmuodot ja pääjännityspiikit samalla ker-

ralla. Kyseisen mallin kokonaisella versiolla voitiin puolestaan luoda myös Cambell dia-

grammi havainnollistamaan kriittistä pyörimisnopeutta. Roottorin mitoitukseen käytetyt 

FE-mallit: 

1. Sektorimallit  

a. Magneettien kontaktipaine 

b. Magneettien pääjännitykset 

c. Hiilikuituholkin von Mises jännitys ja deformaatio 

2. Puolikas 3D roottorimalli 

a. Roottorin von Mises jännitys 

b. Roottorin lovijännitykset 
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c. Roottorin olakkeiden ja urien pääjännitykset väsymislaskentaa var-

ten 

d. Ominaistaajuudet – Campbell diagrammi (Sama malli kokonaisena 

ominaistaajuuksien pyörresuunnan havaitsemiseksi) 

3. Alumiinikiilojen malli 

a. Alumiinikiilojen profiilin mitoitus ja plastisoituminen 

b. Kontaktipaineen muutokset kryogeenisissä lämpötiloissa 

 

6.1.1 Materiaaliominaisuudet  

Taulukossa 9 on esitetty käytettyjen materiaalien keskeisimmät materiaaliominaisuudet. 

Kaikki materiaaliominaisuudet on saatu kyseisen osan valmistajalta. Taulukossa θ-

suunnalla tarkoitetaan komposiittimateriaalien yhteydessä tagnettiaalisuuntaa eli kui-

tusuuntaa, r on puolestaan radiaalisuunta ja z = aksiaalisuunta. Magneettien yhteydessä x-

suunnalla tarkoitetaan magnetointisuuntaa. Lisäksi alumiinitankojen FE-analyysissä käy-

tettiin bi-lineaarista jännitys-venymä käyrää myötämisen kuvaukseen 

 

Taulukko 9. Materiaaliominaisuudet.  

Materiaali Tiheys 

[kg/m
3
] 

Kimmomoduli 

[GPa] 

Liukumoduli 

[GPa] 

Poissonin 

luku 

Lämpölaajenmis 

kerroin [E-6/ºC] 

Hiilikuituholkki 

 (E:435 GPa 

K13916) 

1910 

Eθ: 213 - 435 

Er: 8.41 

Ez: 8.41 

Gθr: 5.25 

Grz: 4.0 

 

vθr: 0.364 

vrθ: 0.0143 

vrz:0.3 

αθ: -0.905 

αz: 29.9 

 

NdFeB Kesto-

magneetit  

 

7600 150 - 0.24 

αx: 6.0 

αy: -2.0 

αz: -2.0 

SmCo 

Kestomagneetit 8400 140 15.5 - 

αx: 14 

αy: 11 

αz: 11 

Alumiini 

AA6063 T4 
2770 70 - 0.33 23 

Nuorrutus-/ 

hiilletysteräs 
7850 210 - 0.3 12 

Inconel X-750 8280 213 - 0.29 12 
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Taulukko 10. Sallitut jännitykset 

Materiaali Rajaava materiaa-

liominaisuus 

Varmuus-

kerroin 

Sallittujännitys 

 

Hiilikuituholkki  

E 213 GPa Murtovenymäx: 1.1 % 1.2 

1950 MPa 

=(213e9 

Pa*0.011)/1.2 

Hiilikuituholkki  

E:370 GPa 
Murtovenymäx: 0.4 % 1.2 

1230 MPa 

 

Hiilikuituholkki  

E:435 GPa 
Murtovenymäx: 0.4 % 1.2 

1450 MPa 

 

NdFeB  

Kestomagneetit  

Vetolujuus: 75 MPa 

Taivutuslujuus: 250MPa 
1.5 

Veto: 50 MPa 

Taivutus: 166 MPa 

SmCo 

Kestomagneetit 

Vetolujuus: 35 MPa 

Taivutuslujuus: 150 MPa 
1.5 

Veto: 23 MPa 

Taivutus: 100 MPa 

Pursotettava alumiini 

AA6063 T4   

(AlMg0.7Si) 

Murtolujuus: 172 MPa 

(Myötölujuus: 90 MPa) 

(Murtovenymä: 22 %) 

1.1 156 MPa 

Roottoriteräs 

40NiCrMo7 

34CrNiMo6 

34CrMo4 

C45E 

Imacro M 

(D≥100) 

 Myötölujuus: 735 MPa 

Myötölujuus: 700 MPa 

Myötölujuus: 500 MPa 

Myötölujuus: 345 MPa 

Myötölujuus: 700MPa 

 

1.5 

 

 

 

490 MPa 

467 MPa 

333 MPa 

230 MPa 

467 MPa 

Inconel X-750  Myötölujuus: 850 MPa 1.2 708 MPa 

 

Tavoiteltavissa varmuuskertoimissa on pyritty ottamaan huomioon materiaalin valmistuk-

sen tasalaatuisuus siten, että jauheesta puristettavien magneettien sekä seostettujen ja läm-

pökäsiteltyjen terästen materiaaliominaisuuksissa on enemmän varmuuskerrointa. Hiilikui-

tulaminaatin valmistuksen tasalaatuisuus mahdollistaa kutistusholkin tarkan optimoinnin 

murtovenymän suhteen pienellä varmuuskertoimella. (Optimointietu menetetään käyttä-

mällä liian suurta varmuuskerrointa). Alumiiniprofiileissa puolestaan sallitaan plastinen 

deformaatio, jolloin varmuuskertoimien on oltava pienet, jotta plastinen deformaatio saa-

daan hyödynnettyä. Alumiinin plastisoitumisen takia juuri kiila valittiin erikseen testatta-
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vaksi luvussa 7.4. Testiä varten suunniteltiin yksinkertainen kiinnitysrunkorakenne, johon 

magneetit voidaan kiinnittää alumiinikiiloilla ennen varsinaisen prototyyppiin valmistamis-

ta.  

 

6.1.2 Sektorimallit epälineaarisilla kontakteilla 

Roottorin sektorimallit olivat ¼ sektoreita roottorin poikkileikkauksesta kuvan 35 mukai-

sesti. Poikkileikkauksella oli paksuutta yhden magneettielementin verran. Sektorimallit 

verkotettiin magneettien ja roottorin osalta 20 solmuisilla parabolisilla kuusitahokasele-

menteillä. Magneettien kiinnitysholkki mallinnettiin keskipintana kerrostetuilla laattaele-

menteillä, jotka ottavat huomioon kuoren paksuuden pienen deformaation. Tämän ansiosta 

laskenta-aikaa saatiin supistettua ja laminaattirakenteiden kuitusuunnan orientaatiota ja 

kerroksia vaihdeltua helposti ilman tuloksien tarkkuuden laskemista. Kuitujen orientaa-

tiotestien jälkeen kaikki kuitukerrokset asetettiin tangentiaalisuuttaan riittävän lujuuden ja 

jäykkyyden saavuttamiseksi. Kukin sektorimalli koostuu n. 20 000 elementistä. Ennen hol-

kinkerrostetun laattaelementin valintaa tulokset tarkistettiin parabolisilla tilavuuselemen-

teillä siten, että hiilikuituholkin paksuuden yli oli vähintään 4 elementtiä, jolloin saatiin 

sama tulos kuin laattaelementtiverkolla, kuva 34. 

 

 

Kuva 34. Holkin elementtiverkkojen vertailu von Mises jännityspiikin avulla [MPa]. Va-

semmalla kerrostettu laattaelementtiverkko (20 000 elementtiä – 10 kerrosta) keskellä tila-

vuuselementtiverkko (yli 300 000 elementtiä) ja oikealla hiilikuituholkin venymä, joka 

vertautuu hyvin von Mises jännitykseen (Taulukon 10 E:435 hiilikuituholkilla 1.1 GPa von 

Mises vastaa 0.25 % venymää FE-analyysissä ja analyyttisesti tarkastettuna).  
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Reunaehtoina sektorimalleissa oli estetty keskiviivan radiaalisuuntainen siirtymä ja mallien 

karkaaminen aksiaalisuunnassa oli estetty keskiviivan pään jäykällä kiinnityksellä A. 

Symmetriayksinkertaistuksen takia hiilikuituholkilla ja roottorilla oli myös symmetriareu-

naehdot niiden leikkauskohdissa. Kaikkien osien välillä oli epälineaarinen kitkallinen kon-

taktipinta, jonka kitkakerroin asetettiin 0,2. Kitkakerroin oli konservatiivinen arvaus, koska 

todellista kitkakerrointa ei tiedetty.  Kuormituksena malleissa oli kutistusliitokseen toteut-

tamiseen tarvittavat lämpötilat alkaen -196 ºC asteesta ja todennäköiset käyttölämpötilat 

aina +100 ºC asteen maksimikäyttölämpötilaan asti. Lämpötilan osalta tuloksia tarkisteltiin 

kahdessa pisteessä: huoneenlämmössä (+20 ºC) ja maksimikäyntilämpötilassa (+100 ºC). 

Pyörimisnopeuden aiheuttama kuormitus oli jaettu 10 lineaarisesti nousevaan tarkastelupis-

teeseen (yhteensä 20 tarkasteluvaihetta kun huomioidaan tarkastelulämpötilat). 0.05 mm – 

0.08 mm asennusvälys otettiin huomioon vastaavalla lämpötilaeron vähennyksellä.  

 

 

Kuva 35. Keskeisimmät FE-analyysilla tutkituista vaihtoehtoisista magneettien kiinnitys-

geometrioista. Kaikki mallit on kiinnitetty jäykästi pisteestä A.  

 

6.1.3 Puolikas 3D-roottorimalli 

Aluksi von Mises vertailujännitysten ja pääjännitysten laskentaan käytettiin symmetrian 

perusteella aksiaalisuunnassa puolitettua tilavuuselementtimallia, kuva 36. Malli koostuu 

130 000 parabolisesta kuusiotahokaselementistä. Poikkileikkauksen symmetriareunaehto 

esti kuitenkin vääntömoodien ja pyörresuuntien laskennan Cambpell diagrammissa Ansys 

workbench 15 ohjelmistossa, jolloin Campbell diagrammista ei saatu todenmukaista. Tästä 

syystä mallista tehtiin myös symmetriareunaehdoton kokonainen 260 000 elementin 3D 

malli, jolla voitiin ratkaista Campbell diagrammi.  

 

Reunaehtoina mallissa oli radiaalinen sylinterituki radiaalilaakereiden laminoiduilla vas-

tinpinnoilla (estää vastinpintojen Y ja X suuntaisen translaation, kuva 36). Kutistusliitok-

A 
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silla asennettavien aksiaali- ja radiaalilaakereiden vastanpintamoduulit oli kiinnitetty jäy-

källä kontaktilla roottorin pintaan. Aksiaalisuunnassa roottori oli kiinnitetty lyhyemmän 

roottoripään aksiaalilaakerin vastinpinnasta translaatio tuella joka estää Z-siirtymän. Toi-

sen pään aksiaalilaakerin vastinpintaan kohdistui vuorostaan 3 kN aksiaalinen vetovoima, 

joka vastaa aksiaalilaakerin tuottamaa suurinta mahdollista aksiaalivoimaa. Pyörimisnope-

us oli asetettu kasvamaan lineaarisesti 12 kuormitusaskeleessa 0 - 93 500 rpm eli yli kak-

sinkertaiseen suunnittelunopeuteen. Cambpell diagrammia varten malli ajettiin myös va-

paasti tuettuna ilman kuormituksia, jotta reunaehtojen ja esikuormituksen vaikutusta kriitti-

siin taajuuksiin voitiin arvioida.  

 

Kuva 36. FE-malli 2 parabolinen kuusitahokas tilavuuselementtiverkko.  

 

Magneettien ja alumiinikiilojen aiheuttamaa roottorin jäykistymistä ei otettu laskennassa 

huomioon konservatiivisen laskentatuloksen saavuttamiseksi. Alumiinikiilat ja magneetit 

olivat laskennassa vain lisämassana, joka ei jäykistä roottoria. Todellisuudessa alumiinis-

ten kiilojen ja magneettien tulisi pysyä liikkumattomina hiilikuituholkin alla, jolloin niiden 

voidaan ajatella tuovan lisää taivutettavaa materiaalia roottorin pintaan. Näin ollen rootto-

rista tulisi hieman jäykempi. Alumiinikiilojen ja magneettien kontaktipainemuutosten takia 

ei laskennassa kuitenkaan haluttu ottaa huomioon kyseisten elementtien jäykistysvaikutus-

ta.  

 

6.1.4 Alumiinikiilojen malli epälineaarisella kontaktilla ja materiaalilla 

Alumiinikiilojen tarvittava ahdistus mitoitettiin suoralla testimallilla. Kyseisellä kokoon-

panolla suoritettiin ensimmäiset kokoonpanotestit. Toteutettu suorakoekappale on esitetty 

luvun 7 kuvassa 52. Alumiinikiilojen FE-malli koostui 70 000 parabolisesta kuusitaho-
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kaselementistä. Ahdistus oli tehty geometrian läpäisynä, kuva 37 vasen, jolloin FE-ohjelma 

nostaa kontaktipinnat läpäisystä kontaktiin. Kaikki kontaktit olivat epälineaarisia ja kitkal-

lisia 0.2 kitkakertoimella. Alumiinille oli asetettu bi-lineaarinen jännitys-venymä käyrä, 

luvun kolme mukaisesti. Reunaehtoina mallissa oli symmetria reunaehdot kummassakin 

reunassa. Magneetin ja rungon siirtyminen oli myös estetty aksiaalisuunnassa. Kuormi-

tusaskeleina oli jäähdytyksen aikainen lämpötila, huoneenlämpötila ja koneen käyntiläm-

pötila.  

 

Alumiinitankojen mitoitusta varten tehtiin vielä toinenkin FE-malli, jolla pyrittiin testaa-

man alumiinitangon minimipaksuutta, jotta alumiinitanko ei nurjahtaisi asennuksen aikana. 

Alumiinitangon asennuksessa kitkavoima kasvaa alumiinitankoa työnnettäessä, koska kon-

taktipinta-ala kasvaa. Toisaalta nurjahduspituus lyhenee kontaktipinta-alan kasvaessa. Näin 

ollen pahimmaksi tilanteeksi määritettiin alumiinitangon asennuksen puoliväli. Tästä tilan-

teesta rakennettiin staattinen FE-malli, kuva 37 oikea, joka sallii kontaktipintojen pienen 

siirtymän aksiaalissuunnassa ja ottaa huomioon myös Poissonin efektin seurauksena tapah-

tuvan kitkavoimien kasvamisen. Näin voitiin testata, millä tangon paksuudella alumiini-

tanko lähtee liikkeelle aksiaalisesti ennen nurjahtamista. Lisäksi mallilla voitiin arvioida 

alumiinitangon synnyttämää jännitysspiikkiä magneetin kulmaan kokoonpanon aikana. 

Tarvittavaa työntövoimaa ei kuitenkaan uskallettu mallilla todeta muuttuvan kontaktipinta-

alan, alumiinitangon plastisoitumiseen ja kitkakertoimien epävarmuuden takia. Tarkka 

työntövoiman suuruus ja liitoskomponenttien interaktio selvitettiin valmistettavalla koe-

kappaleella. Samalla koekappaleella voitiin myös varmistaa kuvan 37 FE-laskennan tulok-

set, sillä kaikki koekappaleet jäähdytettiin myös nestetypessä. 

 

 

Kuva 37. Oikealla alumiinikiilojen epälineaarinen FE-malli, jolla arvioitiin tarvittavaa 

ahdistusta siirryttäessä huoneenlämmöstä nestetypen lämpötilaan. Vasemmalla on testimal-

li poikkileikkauksen nurjahduskestävyyden arviointiin.  
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6.2 FEM-tulokset 

Hiilikuidusta valmistettua kutistusholkkia käytettäessä havaittiin analyyttisen laskennan 

mukaisesti myös FE-laskennassa, että holkkitoimittajan ensimmäisen tarjouksen mukainen 

213 GPa kimmokertoimellinen hiilikuituholkki ei ole riittävän jäykkä tavoiteltaessa 3 mm 

paksuista tai ohuempaa hiilikuituholkkia. Kuvan 25 mukaisilla puristustyökaluilla varuste-

tulla roottorilla riittävä holkin kimmokertoimen todettiin olevan n. 300 GPa, kun käytetään 

2 mm paksua hiilikuituholkkia ideaaligeometriassa. Ilman puristustyökaluja 2 mm hiilikui-

tuholkilta edellytetään vähintään 370 GPa kimmokerrointa aivan kuten analyyttistenkin 

tulosten perusteella, jotta magneetit pysyvät staattisella puristuksella kaikissa sallituissa 

pyörimisnopeuksissa kuvan 38 mukaisesti. 

 

 

Kuva 38. Hiilikuituholkin ( t = 2 mm) kimmokertoimen FE-mitoitus huoneenlämmössä. Ei 

puristustyökaluja. Ideaaligeometria: 1° magneettivälit  

 

Keskipakovoiman aiheuttama deformaatio roottorin akselissa, hiilikuituholkissa tai mag-

neeteissa ei aiheuttanut ongelmia. Holkin taivutuksesta syntyvä deformaatio, kuva 18, ai-

heuttaa ongelmia vasta kasvatettaessa magneettien väliä 10 mm suuruusluokkaan, jolloin 

hiilikuituholkin jännitykset nousevat lähelle murtorajaa. Magneettien taivutus-, leikkaus- ja 

vetojännityskomponentit pysyivät myös materiaaliraja-arvojen alapuolella kaikissa ana-

lyyseissä. Puristustyökaluilla varustetuissa malleissa magneetit olivat kuitenkin suurimmal-

la veto-/taivutusrasituksella.  
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6.2.1 Kutistusliitos   

Magneetin ja roottorin pinnan kontaktipainejakauma ei pyörimisliikkeen aikana ole tasai-

nen, vaan kontaktipaine on magneetin reunoilla selvästi keskikohtaa suurempi. Kontakti-

paineen epätasainen jakautuminen johtuu magneettien väliin jäävistä raoista. Kontaktipaine 

onkin helppo säilyttää magneetin reunoilla, tarkoittaen sitä, että magneetit pysyisivät pai-

kallaan pienemmän kimmokertoimen hiilikuidulla (<370 GPa). Vähemmän jäykkää holk-

kia käytettäessä magneetin keskikohdan irtoaminen roottorin pinnasta aiheuttaa kontakti-

pinta-alan pienenemisen, jonka seurauksena syntyy suuria paikallisia jännityskeskittymiä 

magneettien reunoihin ja taivutusjännitystä magneetin keskelle, jolloin magneetit rikkou-

tuvat ja voivat samalla pahimmassa tapauksessa murtaa hiilikuituholkin. 

 

Kuvasta 39 voidaan havaita, että analyyttistä laskentaa paremmin vastaava ideaalitilanne, 

jossa magneettien välissä on noin 1 mm aiheuttaa kontaktipaineen tasaisemman jakautumi-

sen (oranssit viivat lähempänä toisiaan). Käytettäessä 370 GPa hiilikuituholkin kimmoker-

rointa on minimi ja maksimi kontaktipaineiden erotus lähtötilanteessa vain 15 MPa ja mak-

siminopeudessa 21 MPa. Lopullisen geometrian mukaisella mallilla kontaktipaine on ja-

kautunut huomattavasti epätasaisemmin. Lähtötilanteessa kontaktipaineiden erotus on 42 

MPa ja maksiminopeudessa 33 MPa. Näin ollen magneettien kiinnityksen ja pyörrevir-

tasuojauksen seurauksena syntyvillä magneettiväliraoilla on keskeinen vaikutus magneet-

tien kestävyyteen magneetteihin syntyvän taivutusjännityksen seurauksena. 

 

 

Kuva 39. Pyörimisnopeuden ja magneettien välisten rakojen vaikutus magneetin ja rootto-

rin väliseen kontaktipaineeseen. 
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Hiilikuituholkkia käytettäessä magneettien kiinnitysliitoksen kriittisin lämpökuormitus on 

edellä mainitusti huoneenlämpö, koska liitos kiristyy lämmetessään. Käytettäessä 4.66 mm 

paksuja magneetteja, 1º magneettivälejä ja 2 mm paksua hiilikuituholkkia, jonka kimmo-

kerroin on 370 GPa päästään kuvan 40 mukaisiin tuloksiin. Magneettien suurin vetojänni-

tyskomponentti 28 MPa syntyy magneetin alapinnan keskikohtaan, joka on puolet materi-

aaliraja-arvoja pienempi. Hiilikuituholkin von Mises vertailujännitys nousee magneettien 

väleissä 800 MPa:iin huoneenlämmössä. Tämä antaa 65 % käyttöasteen hiilikuituholkille. 

Siirryttäessä jäykempään 435 GPa hiilikuituholkkiin saadaan holkin lujuutta lisättyä, sillä 

holkin murtovenymä pysyy samalla tasolla, mutta kimmokerroin kasvaa 65 GPa. Tällaisel-

la holkilla varustetulla FE-mallilla maksimi von Mises jännitys holkissa kasvaa 900 

MPa:liin (0.2% venymä)  estetyn lämpölaajenemisen lisääntyessä, mutta holkin lujuuden 

kasvun takia holkin käyttöaste tippuu 52 % huoneenlämmössä. Radiaalisuunnassa roottorin 

halkaisija kasvaa kuvan 39 mukaisesti 100 µm millä ei ole käytännön vaikutusta fyysiseen 

1.5 mm ilmaväliin. 

 

Kuva 40. 370 GPa Hiilikuitumallin keskeisimmät FE-tulokset huoneenlämmössä ja 34 000 

rpm nopeudessa vasemmassa ylänurkasta alkaen: deformaatio [mm], magneetin alapinnan 

vetojännityskomponentti [MPa], hiilikuituholkin von Mises jännitysjakauma [MPa] ja vii-

meisenä magneetin ja roottorin välisen pinnan kontaktipainejakauma [MPa] 
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Puristustyökalut toimivat FE-laskennan perusteella varsin hyvin, kuva 41. Kuvassa esite-

tyssä kymmenen puristustyökalun FE-mallissa on käytetty 3 mm hiilikuituholkkia, jonka 

kimmokerroin on 300 GPa. Magneettien paksuus on paksumman hiilikuidun takia 5.5 mm. 

Puristustyökalut mahdollistavat pienempi kimmokertoimisen hiilikuidun, jolla on suurempi 

murtovenymä. Samalla työkalut aiheuttavat kuitenkin huomattavan 73 MPa vetojännityk-

sen magneetin yläpintaan eli magneettiin syntyy taivutusta muita malleja enemmän, jolloin 

yläpinnan vetojännitys on hyvin lähellä neodyymimagneetin 75 MPa vetomurtolujuutta. 

Kontaktipainejakauman osalta havaitaan, että suurin käytön aikainen kontaktipaine (=50 - 

30 MPa) on magneetin alapinnan keskellä ja laidoissa. Minimi kontaktipaine (1 - 2 MPa) 

muodostuu vuorostaan näiden välille. Hiilikuidun von Mises jännitykset jäävät huoneen-

lämmössä vain 830 MPa tasolle, jolloin hiilikuituholkilla on 53 % käyttöaste murtoveny-

mään. 

 

Kuva 41. Toimivan puristustyökalumallin keskeisimmät FE-tulokset huoneen lämmössä ja 

34 000 rpm nopeudessa vasemmassa ylänurkasta alkaen: deformaatio [mm], magneetin 

yläpinnan vetojännityskomponentti [MPa], hiilikuituholkin von Mises jännitysjakauma 

[MPa] ja magneetin ja roottorin välisen kontaktipinnan kontaktipainejakauma [MPa].  
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Lopulliseen geometriaan valittiin 435 GPa kimmokertoimella varustettu 2 mm paksu hiili-

kuituholkki ja 4.66 mm paksut neodyymimagneetit. Tällä holkilla magneettien minimi 

kontaktipaine voidaan pitää 3 MPa maksimipyörimisnopeudella ja 50 µm kutistusliitoksen 

asennusvälyksellä. Magneettien alapinnan vetojännityskomponentin on hieman ideaaliti-

lannetta suurempi 31 MPa, mutta edelleen sallituissa rajoissa. Suurimpana erona aikaisem-

piin tuloksiin on hiilikuituholkin huomattavan korkea 1.1 GPa:lin jännityskeskittymä alu-

miinikiilan aukon kohdalla. Roottorin lämmetessä +100 ºC jännitys nousee tästä vielä 1.5 

GPa:liin (0.3 % venymä), joka antaa jo 86 % käyttöasteen hiilikuidun murtorajaan. Mak-

simikäyttölämpötilassa keskiarvostettu jännitys holkissa on 1.2 GPa.  Holkin jännityspiik-

kiä on mahdollista laskea kasvattamalla 50 µm asennusvälys 90 µm:iin ilman kontaktipai-

neen menetystä roottorin ollessa +20 ºC lämpötilassa maksiminopeudessa, minkä seurauk-

sena holkin jännityspiikki pienenee 1.4 GPa:iin. Tämä otettiin huomioon erityisesti liitok-

sen valmistustoleransseja määritettäessä liite 1. 

 

Kuva 42. Lopullisen geometrian keskeisimmät FE-tulokset huoneenlämmössä ja 34 000 

rpm nopeudessa vasemmasta ylänurkasta alkaen: deformaatio [mm], magneetin alapinnan 

vetojännityskomponentti [MPa], hiilikuituholkin von Mises jännitysjakauma [MPa] ja 

magneetin ja roottorin välisen kontaktipinnan kontaktipainejakauma [MPa] 
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Suunnitellussa +100 °C maksimikäyttölämpötilassa hiilikuituholkki kestää 25 % ylinopeu-

den (=42 500 rpm ~ 250 m/s kehänopeus) siten että holkin jännityspiikki nousee 1.6 GPa 

(0.37 % venymä), joka tarkoittaa 92 % käyttöastetta hiilikuituholkin murtorajaan suhteutet-

tuna. Maksimilämpötila voidaan puolestaan ylittää 34 000 rpm pyörimisnopeudessa 20 % 

(=120 °C) siten, että holkin käyttöaste nousee samaan 92 %. Yli 10 % suunnittelu-

lämpötilan ja -nopeuden samanaikaista ylittämistä ei näiden tulosten perusteella voida sal-

lia. Edellä esitetyt tulokset syntyvät valmistustoleranssien ylärajojen summana. Valmistus-

toleranssien alarajoilla toteutuneessa roottorissa holkin jännitykset jäävät keskimäärin 0.1 

GPa alemmalle tasolle. 

 

 

Kuva 43. Vasemmalla roottorin radiaalisuuntainen 150 µm:n deformaatio maksiminopeu-

dessa +100 °C lämpötilassa [mm]. Kuvan deformaatio on skaalattu 1:30. Oikealla holkin 

1.5 GPa maksimi von Mises jännitys +100 °C ja maksiminopeudessa [MPa]. 

 

6.2.2 Ominaistaajuudet – kriittinen pyörimisnopeus 

Roottorin ominaismuodot ja niistä seuraavat kriittiset taajuudet laskettiin vapaasti tuetulla 

ja vaiheittain esikuormitetulla FE-mallilla kaksi. Tulokset kerättiin taulukkoon, jonka pe-

rusteella muodostettiin Campbell diagrammi ja ratkaistiin kriittinen taajuus ensimmäisen 

taivutusmoodin ja lineaarisesti nousevan pyörimisnopeuden leikkauskohdasta. (Onnistu-

neella jäykänkappaleen muotojen tasapainotuksella roottorin pyörimissuuntaa vasten pyö-

rivän BW moodin ei tulisi herätä).  Saatu kriittinen taajuus vastaa 75 000 kierroksen pyö-

rimisnopeutta (vastakkainen moodi 66 000 rpm), joka on selvästi suunnittelunopeuden 

yläpuolella. Suunniteltu roottori on siis alikriittinen lähtötavoitteiden mukaisesti, peräti 2.2 

varmuuskertoimella. Roottoriin kytkettävä toimilaite voi kuitenkin laskea turvamarginaalia 
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etenkin kompressorin siipipyörän tapauksessa, jonka paineistama ilma toimii massaepä-

tasapainona, mutta molempien päiden siipipyörienkin tiedettiin induktiokoneen roottorin 

perusteella laskevan ensimmäistä taivutusmuotoa pahimmassa tapauksessa vain puoleen, 

jolloin roottori jäisi edelleen alikriittiseksi.  

 

Samalla havaittiin, että mikäli magneettilaakerien aksiaalinen 3 kN veto ja laakerituenta 

otetaan huomioon, nousevat ominaistaajuudet n. 50 Hz Campbell diagrammissa esitetyistä 

vapaantuennan tuloksista. FE-mallin kuvauksessa esitetyn aksiaalikuormituksen seurauk-

sena syntyy myös aksiaalimoodi ensimmäisen ja toisen taivutusmuodon väliin.  

 

 

Kuva 44. Roottorin Campbell-diagrammi. Kriittinen nopeus 75 000 rpm, DS on suunnitel-

tu maksiminopeus. FW pyörimissuunnanmukainen moodi ja BW pyörimissuunnan vastai-

nen moodi.  
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Campbell diagrammissa esitetyt neljä ensimmäistä moodia on esitetty liioiteltuina siirty-

mäkuvina liitteessä 9. Moodit yksi ja kaksi vastaavat kahta ensimmäistä taivutusmuotoa. 

Moodi kolme esittää vääntömoodia ja moodi neljä testiroottorin kytkytliitosta varten teh-

dyn pidennyksen taivutusmoodia. Ennakko-oletusten mukaisesti ensimmäinen taivutus-

moodi on selvästi kriittisin. Jäykän kappaleen muodot löytyvät alle 20 Hz taajuuksilta, jol-

loin niiden ylityksen tulisi olla helppoa.  

 

6.2.3 Roottorin von Mises -vertailujännitykset  

Maksimi von Mises jännitys 126 MPa syntyy 34 000 rpm nopeudessa pyrstöurien reunoi-

hin lovijännityksen seurauksena. Roottorin keskiössä on suurimmillaan 110 MPa von Mi-

ses jännitystaso. Aksiaalislaakeroinnin kohdalla roottorin jännitys nousee aksiaalista kutis-

tumista vastustavan 3 kN laakerivoiman ansiosta 85 MPa:iin. Modulaaristen aksiaalilaake-

reiden vastinpintojen kutistusliitoksen aiheuttama radiaalinen jännitys ja voiman siirtokyky 

on laskettu analyyttisesti liitteessä 4. Käytettäessä nuorrutusteräksestä valmistettua rootto-

ria voidaan pyörimisnopeus nostaa aina 64 000 rpm siten että ytimen staattinen von Mises 

jännitys säilyy roottoriakselissa alle 500 MPa. 

 

 

Kuva 45. Keskipakovoiman aiheuttama roottorin von Mises jännitysjakauma [MPa]. 
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6.2.4 Roottorin deformaatio 

Keskipakovoima pyrkii “repimään” roottorin radiaalisuunnassa, jolloin roottorin paksuus 

kasvaa samalla, kun roottori lyhenee aksiaalisesti (Poissonin efektin seuraksena). 

Radiaalisuuntainen paksuuntuminen pienentää ilmaväliä ja aksiaalinen lyhynenminen 

saattaa aiheuttaa ei toivoittuja kontaketeja runkoon. Kummatkin näistä deformaatio 

ilmiöistä jäävät kuitenkin hyväksyttävälle alle 200 µm tasolle. 

 

 

Kuva 46. Keskipakovoiman aiheuttama roottorin aksiaalideformaatio [mm]. Deformaatio 

on skaalattu 1:500. Roottori kutistuu 70 µm aksiaalisesti ja laajenee 150 µm radiaalisesti. 

 

6.2.5 Väsymisanalyysi  

Sähkökoneiden akselit ovat lähes aina vaihtuvan kuormituksen alaisena, jolloin niiden vä-

symisikä tulisi selvittää, vaikka rakenteessa ei olisikaan hitsaus- tai ruuviliitoksia, jotka 

ovat erityisen otollisia väsymisvauriolle. Toimilaitteesta riippumatta tämäkin akseli joutuu 

dynaamisen kuormituksen alaiseksi, koska akselin jännitykset ovat riippuvaisia roottorin 

pyörimisnopeudesta. Huomattavan suuren maksimipyörimisnopeuden takia suurin pääjän-

nityskomponentti on tässä akselissa keskipakovoiman synnyttämä radiaalinen veto. Radi-

aalisuuntainen veto tuottaa maksiminopeudessa 138 MPa pääjännityksen akselin keskikoh-

taan ja kiilaurien nurkkaan. Deformaatiokuvan 46 mukaisesti akseliin syntyy myös tykyt-

tävä aksiaalisuuntainen puristuskuormitus, mutta tämän aiheuttamat jännitykset jäävät 

huomattavasti radiaalista vetoa alhaisemmalle tasolle (~30 MPa) ja puristuskuormitus on 

väsymisen kannalta varsin edullista. Väsymislaskennan kuormitussykliksi valittiin konser-

vatiivinen ja nopeasti laskettava sykli eli koneen toistuva ajo pysähdyksistä maksiminopeu-

teen, jolloin roottorin mitoittavaksi jännitysamplitudiksi muodostuu tykyttävä vetojännitys 

radiaalisuunnassa. 
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Lujasta ja sitkeästä nuorrutusteräksestä valmistetulla roottoriakselilla on lähtökohtaisesti 

hyvä väsyttävän jännityksen kestokyky, kunhan olakkeiden pyöristykset ja lovet ovat oi-

kein mitoitettuja. Kuvissa 45 ja 47 esitetyistä tuloksista nähdään, että jännitysvuo on tar-

peeksi tasainen väsymisen kannalta (ei ytimen keskimääräistä jännitystasoa moninkertai-

sesti korkeampia jännityspiikkejä olakkeissa tai urissa). Tämän seurauksena väsymislujuu-

den ei tulisi olla mitoittava tekijä roottorin materiaalivalinnassa tai geometriassa. Asian 

varmistamiseksi akselin väsymisikä tarkastettiin kuitenkin nopealla Smith-Weston-Topper 

väsymislaskennalla, hyödyntäen FE-laskennan pääjännitystuloksia kuvasta 47, jolloin lovi-

jännitykset tulevat huomioitua tarkasti myös analyyttisessa SWT laskennassa ilman kirjal-

lisuuden kertoimien määrityksiä. Normaalisti SWT menetelmässä käytetään nimellistä 

keskijännitystä, joten FE-menetlmällä huomioidut lovijännitykset antavat varmasti konser-

vatiivisen tuloksen. 

 

Valitun SWT laskentamenetelmän tulisi olla myös tarkempi dynaamisen vetokuormituksen 

alaiselle nuorrutusteräkselle kuin perinteisemmät nimellisen jännityksen menetelmät 

(=Goodman ja Morrow). Korkein pääjännitys syntyy roottoriakselissa, kuvan 47 mukaises-

ti roottorin keskikohtaan. Tykyttävän jännitysamplitudin suuruus on 139 MPa, jolloin akse-

lin tulisi kestää käytännössä äärettömästi liitteessä 3 esitetyn SWT laskennan mukaisesti. 

Laskennassa käytetty 34CrNiMo6 nuorrutusteräksen SN-kuvaaja (=jännitys-venymä ku-

vaaja) on otettu Brancon 2012 tekemästä loveamattoman 34CrNiMo6 sauvan väsytysko-

keesta. Saatu kuormanvaihtosyklien kestoikä on reilusti yli 100 miljoonaa sykliä mikä tar-

koittaa, että väsymissärön ydintymisriskiä ei koneen eliniän aikana ole.  

 

 

Kuva 47. Radiaalisuuntainen pääjännityskomponentti roottorin akselin keskiössä ja kii-

laurien nurkissa. Max 139 MPa. 
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6.2.6 Alumiinikiilojen deformaatio ja plastisoituminen  

Alumiinikiilalle löydettiin viitteellinen ahdistus ja poikkileikkauksen suuruus FE-

analyysien perusteella. Alumiinin poikkileikkauksen keskikohta oli kriittisin kohta ko-

koonpanovaiheen aikaiselle nurjahdukselle, kun taas ylänurkan ahdistus määräsi saavutet-

tavan magneetin ja rungon välisen kontaktipaineen. Tuloksista havaittiin, että kiilaliitos 

pyrkii löystymään jäähdytettäessä, koska alumiini pääsee kutistumisensa johdosta nouse-

maan urassaan ylemmäs. Alumiini onkin liitoksen määräävä liitoselementti, koska sen 

lämpölaajenemiskerroin on selvästi terästä ja neodyymia suurempi taulukon 9 mukaisesti. 

Liitoksen kireyden säilyttämisessä auttaa magneettien negatiivinen lämpölaajenemisker-

roin leveyssuunnassa, joka yhdessä alumiinikiilan pystysuuntaisen kutistumisen kannassa 

pitää liitoksen löystymisen varsin pienenä kuvan 48 mukaisesti. 

 

 

Kuva 48. Alumiinikiilaliitoksen löystyminen jäähdytyksen aikana. Magneetin keskikohta 

irtoaa roottorin pinnasta noin 60 µm jäähdytyksen aikana.  Kuvassa on eritelty liitoksen 

vertikaaliset siirtymät eri lämpötiloissa jäähdytyksen aikana [mm]. 

 

Alumiinikiilan kärjelle mitoitettiin 0.2 - 0.3 mm ahdistus siten että magneetin ja roottorin 

välinen liitos saa hieman löystyä nestetypessä, mutta magneetit pysyvät kontaktissa rungon 

kanssa. Magneettien aksiaalinen liike jäähdytettynä voidaan sallia, koska magneetit eivät 

pääse aksiaalisesti karkuun, kuva 32. Radiaalinen liike on sen sijaan minimoitava kiilalii-

toksen kireydellä, jotta hiilikuituholkin asennus -196 ºC olisi mahdollisimman helppoa.  
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Alumiinikiilan toiminta perustuu pehmeään helposti myötävään alumiinin. Laskennassa 

käytetty 90 MPa myötörajalla varustettu alumiini toimii suunnitellusti, kuten kuvasta 49 

voidaan havaita, kun alumiinikiilan uuman paksuutena käytettiin 4 mm (profiilin korkeus 

n. 9 mm).  Alumiinin kärki plastisoituu (yli 90 MPa jännitystila) ja taipuu magneetin pintaa 

vasten, jolloin liitoksen kontaktipinta-ala ja -paine saadaan maksimoitua. Liitoksen jäähdy-

tyksen aikaisesta löystymisestä huolimatta alumiinin kokonaisjännitys taso nousee hieman 

nestetyppiupotuksen aikana. Tämä johtuu estetystä pystysuuntaisesta lämpösupistumisesta 

yhtälön 3 mukaisesti. Kokoonpantaessa alumiinitanko ei nurjahda, mutta paikallinen jänni-

tyspiikki alumiinikiilan plastisoitumiskohdassa nousee lähelle murtorajaa. Liian suurella 

ahdistuksella alumiinikiila alkaakin kuoriutua magneetin nurkkaan. Oikealla ahdistuksella 

pyritään siis minimoimaan alumiinikiilan leikkaantuminen ja maksimoimaan plastisoitu-

minen, koska leikkaantunut alumiinikiila ei synnytä yhtä suurta kontaktipinta-alaa kuin 

plastisoitunut alumiini. Leikkaantumisen minimoimiseksi kiilan päihin päätettiin tehdä 1x5 

viisteet, joiden tulisi helpottaa plastisoitumisen aloitusta.   

 

 

Kuva 49. Alumiinikiilan von Mises vertailujännitys kahdessa eri lämpötilassa [MPa]. Vii-

meisessä kuvassa alumiinin paikallinen von Mises jännityspiikki kokoonpantaessa.  

 

Laskennan lisäksi kokoonpanon käytännöllisyys haluttiin selvittää vielä käytännön kokeel-

la erityisesti tarvittavan kokoonpanovoiman ja magneettien mahdollisen kokoonpanon ai-

kaisen naarmuuntumisen / hajoamisen varalta. Samalla haluttiin myös testata syntyvän 

kontaktin todellista kireyttä huoneenlämmössä ja nestetypessä, koska todellisia kitkaker-

toimia tai saavutettavaa magneettien valmistustarkkuutta ei tiedetty.  
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA KOKOONPANOTESTAUS 

 

Suunnittelun ja mekaanisten raja-arvojen kannalta keskeisimmät tulokset kerättiin tauluk-

koon 11. Lähes kaikki FE-tulokset voitiin vahvistaa analyyttisen laskennan perusteella 

taulukon 11 mukaisesti. Taulukosta havaitaan, että FE-tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia 

analyyttisten tulosten kanssa, vaikka analyyttisessa laskennassa käytetään yksinkertaistet-

tua geometriaa. Loput taulukon 11 ulkopuolelle jäävät FE-tulokset vahvistettiin osako-

koonpanotesteillä luvussa 7.4.   

 

Taulukko 11. Analyyttisen laskennan tulosten vertailu FE-analyysillä saatuihin tuloksiin. 

 FEM Min. Analyyttinen 1 FEM Max. Analyyttinen 2 

Roottorin jännitykset  126 MPa 

von Mises 

129 MPa 

Urittamaton 

roottori 

139 MPa 

Ytimen vetojänni-

tys. 

257 MPa 

Uritettu roottori 

Magneetin vetojänni-

tyskomponentti taivu-

tuksen seurauksena 

- - Max. 28 MPa (i) 

Max. 73 MPa (p) 

Max. 31 MPa (l) 

- 

Kontaktipaine             

34 000rpm 

(magneetti-akseli) 

 

Min.2 MPa (i) 

Min.2 MPa (p) 

Min. 3 MPa (l) 

32 MPa 

(ortotrooppinen 

yhtälö liite 6) 

Max. 21 MPa (i) 

Max. 30 MPa (p) 

Max. 35 MPa (l) 

33 MPa 

(isotrooppinen 

yhtälö Liite 1)  

Ensimmäisen taivu-

tusmuodon ominais-

taajuus 

1158 Hz 

Kuormittama-

ton 

1025 Hz 

1.5*niveltuettu 

1243 Hz 

Kuormitettu ja 

laakerituettu 

1367 Hz 

Jäykästituetut 

laakeripinnat  

Holkin sisäkuidun 

jännitys  

 

800 MPa (i) 

1100 MPa (l) 

+20 ºC  

900 MPa 

+20 ºC 

 

1100 MPa (i) 

1500 MPa (l) 

+100ºC  

1300 MPa 

+100ºC 

 

*(i): ideaaligeometria E:370 GPa (p): puristustyökalu geometria E:300 GPa (l): lopullinen geomet-

ria E: 435 GPa 
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Taulukon 11 numeerisia eroja tutkimalla voidaan todeta, että uritetun roottorin analyytti-

nen von Mises maksimiarvo on varsin korkea, koska se antaa suuremman jännityksen kuin 

FE-menetelmällä saatu paikallinen lovijännitys lopullisen roottorigeometrian pyrstöuran 

reunalla. Toisin sanoen uritetun roottorin analyyttinen tulos on varsin konservatiivinen, 

joten se sallii voimakkaan roottoriurituksen ennen kuin analyyttinen arvo ylittyy. Toiseksi 

suurimmat numeeriset erot syntyvät kontaktipaineita tarkasteltaessa. FE-tulosten perusteel-

la olikin yllättävää huomata, että jo 1 mm raot magneettien välissä aiheuttavat suuren muu-

toksen magneettien puristusliitoksen kontaktipaineen jakautumiseen, mitä analyyttinen 

laskenta ei ota huomioi. Samasta syystä myös holkin jännityksiin syntyy pieniä eroja ana-

lyyttisten- ja FEM -tulosten välillä. Analyyttista laskentaa parhaiten vastaava eli tasaisim-

min jakautunut kontaktipaine saatiin puristustyökaluja käyttäen, kuva 39, mutta tämäkin jäi 

vielä kauas täysin tasaisesta kontaktista.  

 

Analyyttiset ominaistaajuustulokset näyttävät taulukon 11 perusteella varsin käyttökelpoi-

silta, vaikka todellinen geometria eroaa paljon analyyttisesta palkkiyksinkertaistuksesta. 

Tulosten yhtenevyyttä voidaan perustella CAD-ohjelmasta otetulla tarkalla roottorin mas-

salla, jolloin laskennassa ei tarvitse käyttää vaihtelevaa poikkipinnan pinta-alaa. Tästä voi-

daankin päätellä, että kestomagnetoidun roottorin alustavassa kriittisen nopeuden mitoituk-

sessa voidaan huoletta hyödyntää analyyttista tarkistusta, samoin kuin roottoriteräksen lu-

juuden arvioinnissa. Kontaktipainetta ja puristusholkin jännitystä laskettaessa analyyttinen 

tulos saattaa olla liian positiivinen edellä mainituista syistä, minkä seurauksena alustava 

analyyttinen mitoitus tulisi vähintään tarkistaa FE-menetelmällä. Etenkin tarkasti optimoi-

tua hiilikuituholkkia käytettäessä on tärkeää laskea holkin paikalliset jännityshuiput FE-

menetelmällä, jotta vältyttäisiin paikallisten taivutusjännityspiikkien aiheuttamilta yllätyk-

siltä testausvaiheessa.  

 

Suunnitellusta roottoriratkaisusta, liite 8, puristustyökalut jätettiin pois, koska komposiitti-

valmistajalta saadun tarjouksen perusteella jäykempi 435 GPa hiilikuituholkki oli vain 

muutamia euroja kalliimpaa kuin 300 GPa hiilikuituholkki. Jäykemmällä hiilikuidulla saa-

vutettiin yksinkertaisempi ja kokonaisuudessaan edullisempi ratkaisu. Jäykempi hiilikuitu 

pienentää kuitenkin holkin murtovenymän 1.2 %  0.4 %. Teoriassa ylimääräistä murto-

venymää ei tarvita, koska holkkia ei ylikuormiteta käytössä. Kokoonpanon aikana holkkia 

käsiteltäessä tulee hiilikuitulaminaatin pienen murtovenymän takia olla kuitenkin varovai-
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nen, koska holkin aksiaalinen kimmokerroin on vain 8 GPa, minkä seurauksena holkin 

venyttäminen aksiaalisesti on varsin helppoa. Taivutettaessa tai venytettäessä hiilikuitu-

holkkia se murtuu hauraasti ilman varoittavaa muodonmuutosta samoin kuin erittäin suu-

ren kuitusuuntaisen jännityksen alaisena, joita tuottavat erityisesti kuitujen suunnassa ta-

pahtuva taivutus, kuva 43.   

 

Tuotteistettavaa roottoria varten saatiin tässä työssä luotua suuntaviivat roottorin skaalauk-

selle ja mekaanisille rajoitteille. Suurempaan roottoriin skaalattaessa holkissa voidaan siir-

tyä ensin paksumpaan hiilikuituun ja siitä Inconel teräkseen, joka kestää kasvavan mag-

neettivälin pistemäistä jännitystä paremmin isotrooppisena materiaalina. Inconel holkkiin 

voidaan siirtyä myös kustannusten säästösyistä koneen tehonmenetyksen kustannuksella 

(Roottorin massa kasvaa). Inconel holkkia käytätettäessä tulee muistaa holkin lämmittämi-

sen aiheuttamat rajoitteet kestomagneettien materiaalille, koska normaali neodyymi mag-

neetin seos ei kestä edes +200 °C lämpötilaa ilman pysyvää tehon menetystä. Pienempään 

roottoriin skaalattaessa optimi materiaali holkissa on hiilikuitu kunnes magneetit tai kehä-

nopeus pienenee niin paljon, että edullinen lasikuitu tai pelkkä liimaus on riitättävä kiinni-

tysmenetelmä (kehänopeus < 120 m/s). Puristusholkin paksuuden määrää kehänopeus ja 

magneettien koko. Toisin sanoen kaksi kertaa suurempi roottorin halkaisija ei tarkoita kak-

si kertaa paksumpaa puristusholkkia.   

 

Roottorin maksimikehänopeutta rajoittaa lähes aina kontaktipaineen menetys magneetin ja 

roottorin välillä tai holkin murtuminen. Roottoriteräksen lujuus saattaa myös rajoittaa ke-

hänopeutta, mikäli halkaisijaa kasvatetaan voimakkaasti. Nuorrutusteräksiä käytettäessä 

halkaisijan kasvattaminen johtaa myös siihen, että akselin ytimeen syntyy valmistuksessa 

helpommin säröjä. Roottorin ytimessä oleva väsymisvaurion alkusärö on erittäin vaaralli-

nen, koska sitä ei voida havaita ehjästä roottorista ulkopäin. Käytettäessä tämän työn mu-

kaista 200 m/s kehänopeutta voidaan roottorin halkaisija kasvattaa ainakin 185 mm ilman 

suurempia ongelmia. (liite 7).  

 

Järkevästi toteutettavissa olevan pintamagneetti kestomagneettiroottorin maksimikehäno-

peuden voidaan todeta olevan 250 m/s luokkaa taulukon 7 mukaisesti niin, että magneet-

tien energia tulo saadaan vielä tehokkaasti hyödynnettyä. Tämä edellyttää kuitenkin erit-

täin tarkkoja toleranssivaatimuksia, jäykintä saatavissa olevaa hiilikuitua, josta on vielä 
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mahdollista valmistaa holkki (tässä työssä käytetty hiilikuitu on jo hyvin lähellä ylärajaa) 

sekä mahdollisia rajoitteita koneen kiihdytykseen. Vaihtoehtoisesti voidaan lähteä tavoitte-

lemaan liimauksen avulla myös ideaaligeometriaa jolloin holkin jännitystasot laskevat ja 

250 m/s kehänopeuden saavuttaminen helpottuu ilman kohtuutonta tehon menetystä holkin 

paksuuntumisen seurauksena. Äärimmäisen kehänopeuden tavoittelu tarkoittaa kuitenkin 

samalla sitä, että massiiviroottorinen induktiokone tulee entistä houkuttelevammaksi vaih-

toehdoksi mekaanisella yksinkertaisuudellaan ja kustannustasoltaan.  

 

Magneettisten napojen lukumäärä tulisi olla vähintään neljä suurempiin yli 112 mm hal-

kaisijoilla varustettuihin koneisiin skaalattaessa. Sähköteknisesti neljä napaa on todennä-

köinen optimiratkaisu jo tässä kokoluokassa. Valmistuksen ja kokoonpanon kannalta kak-

sinapainen ratkaisu on kuitenkin ylivertainen, koska se on lähes aina mahdollista magne-

toida vasta lopuksi, mikä helpottaa roottorin kokoonpanoa ja parantaa työturvallisuutta. 

Nelinapainenkin roottori on ainakin teorian tasolla mahdollista magnetoida kokoonpanon 

jälkeen, mutta magnetointilaitteiden käytännön rajoitteiden takia se menee hyvin vaikeaksi. 

Pienempiin koneisiin skaalattaessa kaksinapaisuus toimii paremmin myös sähkötekniikan 

kannalta.  

 

7.1 Materiaalioptimointi 

Magneeteissa päädyttiin neodyymimagneetteihin (BM 30 AH/ST) niiden helpomman ko-

neistuksen, suuremman lujuuden ja paremman energiatulon takia. Neodyymimagneettien 

energiatulon etu poistuu tosin noin 125 - 150 °C lämpötilassa Arnold Magneticsin tekemän 

vertailun mukaan (Arnold Magnetics 2011).  Toisin sanoen neodyymimagneetti menettää 

nopeammin energiatuloaan demagnetoitumiskäyrän lineaarisella (eli palautuvalla) osalla 

lämpötilan kasvaessa. Tästä syystä prototyyppiroottori suunniteltiin siten että neodyymi-

magneetit voidaan vaihtaa tarvittaessa samarium- kobolttimagneetteihin, mikäli lämpötilan 

kanssa ajaudutaan suuriin ongelmiin. Samalla myös holkin materiaalin vaihtoa Cu-Ti seok-

siin tulisi miettiä lämpötilojen laskemiseksi. Korkean lämpötilan lisäksi kestomagneettien 

raaka-aineiden hintavaihtelut ovat myös olleet huomattavia, minkä seurauksena kestomag-

neeteilla on hyvä olla vaihtoehtoinen materiaali.  
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Samarium-kobolttimagneetit ovat hieman neodyymimagneetteja painavammat, jolloin tar-

vittava kontaktipainevaatimus on hieman suurempi. Toisaalta samarium koboltilla on suu-

rempi lämpölaajenemiskerroin, joka kompensoi massan kasvun vaikutusta niin että neo-

dyymimagneetit voidaan suoraan vaihtaa samarium-kobolttimagneetteihin. Samarium ko-

bolttimagneetteihin vaihdettaessa menetetään hieman magneettien energiatuloa alle   100 

ºC, jolloin koneen teho laskee samassa suhteessa. Oikeanlaisella samarium- kobolttimag-

neetilla tämä ero jää yllättävän pieneksi 100 ºC käyntilämpötilassa (n.10% Arnold Magne-

ticsin tekemän  L-38UHT vs SmCo 30S vertailun perusteella). SmCo magneetteja käytet-

täessä eniten menetetäänkin kokoonpanon helppoutta, sillä SmCo-magneetit ovat huomat-

tavasti vaikeampia käsitellä niiden matalan lujuuden ja haurauden takia, kuva 33. 

 

Roottorin akseli haluttiin valmistaa mahdollisimman edullisesta nuorrutus- tai hiilletyste-

räksestä, koska akselin materiaalivaatimuksena olivat: ferromagneettinen, sitkeä (hyvin 

väsytystä kestävä) ja helposti koneistettava teräs jonka lujuus on käyttökohteeseen riittävä. 

Lähes kaikki niukasti seostetut nuorrutusteräkset ja nikkeli-kromi seostetut hiilletysteräkset 

pystyvät täyttämään nämä ehdot ainakin tyydyttävästi. Suuri yli 100 mm halkaisija sen 

sijaan rajasi materiaalivaihtoehtoja edellisiä vaatimuksia enemmän. Tästä syystä materiaa-

livertailuun valittiin taulukon 10 mukaisesti vain neljä materiaalia, joiden tulisi täyttää 

kaikki edellä asetetut vaatimukset. Suurilla halkaisijoilla käytetään tyypillisesti lujia ja 

enemmän seostettuja nuorrutusteräksiä, joiden ferromagneettisuus laskee verrattaessa seos-

tamattomiin nuorrutusteräksiin esim. C45E. Seostamattomien nuorrutusterästen lujuus ei 

ole kuitenkaan riittävä aksiaalilaakerin kutistuliitokseen ja sen ytimen karkenevuus öljy-

karkaisussa yli 100 mm halkaisijoille on kyseenalaista samoin kuin 34CrMo4 nuorrutuste-

räksen. Lämpökäsittelyn onnistuminen koko paksuuden yli suurelle yli 100 mm halkaisijal-

le edellyttääkin oikean laista seosta, kuten 34CrNiMo6 tai 40NiCrMo7. Imacro M:n 

(6Cr16) käyttöä voidaan puolestaan perustella hyvällä koneistettavuudella, mutta samalla 

menetetään karkenevuusominaisuuksia matalan hiilipitoisuuden seurauksena verrattaessa 

runsaampi hiililisin nuorrutusteräksiin (34CrNiMo6 tai 40NiCrMo7).  

 

Kaikilla edellä mainituilla vaihtoehdoilla hankintakustannus on käytännössä sama seostuk-

sesta riippumatta ainakin yksittäistilauksessa. Hankintakustannusta tärkeämmäksi vertailu-

kriteeriksi nouseekin saatavuus. Suomessa näistä vaihtoehdoista paras saatavuus on yleen-

sä Imacro M ja 34NiCrMo6 laadulla. Näin ollen mekaanisesti ja taloudellisesti tarkasteltu-
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na 34NiCrMo6 nuorrutusteräs olisi varmin materiaalivaihtoehto roottoriteräkseksi. Aikai-

semmin induktiokoneessa käytetyn 40NiCrMo7 teräslaadun sulki pois huono saatavuus. 

34NiCrMo6 teräslaadun magneettisuus on kuitenkin kyseenalainen verrattaessa niuk-

kaseosteisempiin teräksiin, joiden ferromagneettisuus on hyvin lähellä rautaa. Yksinkertai-

sen kestomagneetti testin perusteella todettiin kyseisellä laadulla olevan riittävä magneetti-

suus prototyyppiin. Imacro M laatu valittiin roottorin varamateriaaliksi, mikäli 34NiCrMo6 

saatavuudessa ilmenee ongelmia tai Imacro M ferromagneettiset ominaisuudet havaitaan 

selvästi 34NiCrMo6 korkeammaksi. Edellyttäen, että roottorin tarvittavat lämpökäsittelyt 

saadaan tehtyä myös suuri halkaisijalliseen Imacro M:stä tehtyyn akseliin.  

 

Modulaariset aksiaalislaakereiden vastinpinnat haluttiin valmistaa samasta nuorrutusteräk-

sestä kuin roottori. Saman materiaalin hyödyntämisellä tavoiteltiin logistiikan ja koneistuk-

sen kustannussäästöjä. Aksiaalilaakerin vastinpinnan materiaalillekin löydettiin varsin tiu-

kat raja-arvot: ferromagneettinen sitkeästi käyttäytyvä teräs, jonka myötölujuus on korkea. 

Tässä tapauksessa myötölujuuden tulee olla noin 500MPa, jotta liitos pysyy elastisena 1.2 

varmuuskertoimella (lähtökohta 1.5). Raja-pinnastaan plastisoituvaa liitosta ei voida käyt-

tää suuren keskipakovoiman takia, joka rajaa heikommat teräslaadut pois. Tarvittaessa lii-

toksen minimiahdistusta voidaan laskea liitoksen pituutta kasvattamalla, jolloin myös seos-

tamattoman C45E nuorrutusteräksen käyttö olisi teoriassa mahdollista. Nuorrutusterästen 

kustannusten ollessa samaa luokkaa ei ole järkevää kasvattaa liitoksen pituutta, koska lii-

toksen pituus kasvattaa roottorin massaa ja C45E nuorrutusteräksen käyttö roottoriteräkse-

nä on edellisen kappaleen mukaisesti kyseenalaista suuren halkaisijan takia. Pienempiin 

roottoreihin skaalattaessa liitoksen toteutus helpottuu ja materiaalivaatimukset laskevat. 

Vastaavasti suurempiin roottoreihin skaalattaessa liitoksen toteuttaminen voi mennä huo-

mattavan haastavaksi materiaalivaatimusten kiristyessä ja liitoksen lämpötilaerovaatimuk-

sen noustessa. Radiaalilaakereiden laminoidussa vastinpinnassa päädyttiin samaan ratkai-

suun jo olemassa olevan induktiokoneen kanssa, jolloin materiaaleja ei lähdetty erikseen 

optimoimaan. Turvalaakerilevyille ei asetettu myöskään erillisiä vaatimuksia, mutta tähän 

kokoonpanoon ne valmistetaan pyörrevirtapalojen kanssa samasta alumiinilevystä. 
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Napavälit päätettiin täyttää austeniittisella ruostumattomalla teräksellä, jotta roottori olisi 

mahdollista magnetoida hiilikuituholkin läpi. Samalla kokoonpano helpottuu, koska rootto-

rin kummallakin puolella on helposti koneistettavat napavälipalat, joilla voidaan tarvittaes-

sa säätää alumiinikiilojen tuottamaa kokonaisahdistusta. Tasapainotuksen kannalta parempi 

vaihtoehto napavälipaloiksi on magnetoimaton magneetti, jolloin roottorin pinta on täysin 

symmetrinen myös materiaalitiheyksiltään.  Ruostumattoman teräksen tiheys on noin 200 

kg/m
3
 suurempi kuin neodyymimagneetin tiheys. Austeniittisista ruostumattomista teräk-

sistä päädyttiin EN 1.4401 laatuun, jonka tulisi pysyä lähes täysin ei magneettisena. Aus-

teniittisistä ruostumattomista teräksistä osa on hieman ferromagneettisia, mutta ei samassa 

määrin kuin ferriittiset tai martensiittiset ruostumattomat teräkset.  

 

Hiilikuituholkin osalta valmistaja ilmoitti kuidun materiaaliksi Dialed K13916. Kuitu valit-

tiin kuitenkin siitä valmistetun holkin ominaisuuksien perusteella eikä itse kuidun ominai-

suuksia tarkastelemalla. Näistä hiilikuituholkin ominaisuuksista eniten painoivat kuitu-

suunnan kimmokerroin, tiheys, pää Possonin vakio ja lämpölaajenemiskertoimet. Alumii-

nikiiloissa alumiinin pehmeys ja pursotettavuus oli tärkeää. Prototyyppiratkaisuun alumii-

nikiilat valmistetaan EN-AW 5754-H111 alumiinista, jota on helpommin saatavilla kuin 

pursotuslaatua AA6063 T4. Materiaaliominaisuuksiltaan kyseiset alumiinit ovat lähes 

identtiset (EN-AW 5754-H111 myötäraja on 10 MPa korkeampi). Muut alumiiniosat val-

mistetaan lujemmasta ja helposti koneistettavasta EN-AW 2007 alumiiniseoksesta, jossa 

keskeisimpänä seosaineena on kuparia, jolla alumiinin sähkön- ja lämmönjohtavuutta saa-

daan parannettua entisestään, jotta pyörrevirtasuoja toimisi mahdollisimman tehokkaasti.  

 

7.2 Kustannustarkastelu 

Kustannustarkastelussa, taulukko 12, esitytetyt luvut ovat saatujen tarjousten ja jo tämän 

työn aikana tilattujen yksittäisten osien kokonaiskustannuksia. Esitetyissä kustannuksissa 

ei ole otettu huomioon numeerisesti kertaluontoisia kustannuksia, joita aiheutui kokoon-

panoon tai valmistukeen liittyvien työkalujen valmistuksesta ja hankinnasta. Lukuja tarkas-

teltaessa tulee myös muistaa, että kaikki kustannukset pienenevät useita kymmeniä pro-

sentteja siirryttäessä yksittäisestä prototuotannosta roottoreiden sarjatuotantoon.  
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Taulukko 12. Roottorin teknillistaloudellinen tarkastelu 

Osa Kappalehinta Kallein työvaihe / 

materiaali 

Kertahankinta kustannukset 

/ mahdolliset kustannukset 

Magneetti 4-10 € Lankasahatut 

20 - 40 € Hiotut 

Materiaali  

Hionta 

 Sintrausmuotti ja hiontakivi 

sarjatuotannossa 

Hiilikuituholkki 274 € Holkin valmistus Kelaustuurnan hankinta 

Koneistettu roottori 2000 - 4000 € Urien ja liitospinto-

jen koneistus 

Poran jatkovarsi tasapainotus-

ruuveille 

Alumiinikiilat 10-50 €  Koneistus Pursotussuutin 

Aksiaalilaakerin 

vastinpinta 

100 – 500 € Koneistus  

Turvalaakerilevyt < 10 € Koneistus  

Pyörrevirta levyt < 20 € -  

Ruuvit <5 €/ -  

Tasapainoitus ruuvit <10 € (sarja) -  

Nestetyppi 3€/kg   

Magneettien ulko-

pinnan hionta root-

toriin kiinnitettynä 

78€/magnetoitu 

62€/magnetoimaton 

 Mittaustyökalut ja puhdistus 

mikäli hiotaan magnetoituna 

Kokoonpano Selvitetään testirootto-

rin kasauksen yhtey-

dessä 

Magneettien kiinni-

tys ja laakeripintojen 

loppukoneistus 

 

 

Protovaiheessa magneetit lankasahataan suoraan kaarevaan muotoonsa isosta magneettipa-

likasta, jolloin muuta koneistusta ei tarvita, mikäli lankasahaus tarkkuus on 50 µm. Kysei-

nen lankasahaustarkkuus on kuitenkin erittäin tiukka sillä lankasahauksen tyypillinen sa-

hausnopeus tuottaa noin 100 - 300 µm tarkkuuksia. Kustannuksiltaan voi edullisemmaksi 

ratkaisuksi tullakin lankasahata magneetit nopeasti huonommalla tarkkuudella ja hioa ne 

ulkopinnastaan asennuksen jälkeen, koska magnetoimattomien NdFeB magneettien hiomi-

nen onnistuu hyvin (vastaa kovaksi karkaistun teräspinnan hiontaa). Myös magnetoitujen 

magneettien koneistus on mahdollista, mutta tällöin magneetit ja hiontalaitteistot tulee 

puhdistaa käsin koneistuksen jälkeen, mikä on kallista. Lisäksi hiontatoimittajat usein vie-

rastavat magnetoitujen magneettien hiontaa puhdistus ja mittauksen haastavuus syistä. 

Maailmasta löytyykin vain vähän toimittajia, jotka hiovat magnetoituja magneetteja, jol-
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loin hintaa keskeisempi ongelma on palvelun saatavuus. Karkeassa lankasahauksessa mag-

neettien hinta muodostuu lähinnä materiaalikustannuksista. Materiaalin hinnastakin vain 

murto-osa muodostuu varsinaisen neodyymin hinnasta, joka on kirjallisuusselvityksen mu-

kaisesti varsin yleinen ja hyvin saatavilla oleva materiaali toisin kuin harvinaisemmat 

magneettien seosaineet, kuten dysprosium. Ulkopinnan säteen 50 µm tarkkuusvaatimuksel-

la nousee työstö kuitenkin helposti materiaalikustannusta suuremmaksi.  

 

Kestomagneettien hintaa ja tarkkuusvaatimuksen saavuttamista voidaan helpottaa siirty-

mällä suuriin tilauseriin (satojen kilojen \ tonnien tilaukset), koska suuret tilauserät on kus-

tannustehokasta valmistaa sintraamalla suoraan varta vasten tehdyssä muotissa. Kaarevassa 

muotissa sintratut magneetit viimeistellään hiomalla ne magneettigeometriaa varten tehdyl-

lä hiomakivellä. Sintrausmuottien ja hiontakivien kertahankinta kustannukset ovat kuiten-

kin niin suuria, että tilausmäärien pitää olla sarjatuotannon mukaisia, jotta investointia voi-

daan perustella.  

 

Alumiinikiilan valmistuskustannus putoaa myös varsin huomattavasti siirryttäessä sarja-

tuotantoon, koska alumiinikiilaa voidaan tuottaa sarjatuotannossa pursottamalla, mikä on 

huomattavasti yksittäisen kiilan koneistusta halvempaa. Pursottaminen edellyttää kuitenkin 

satojen metrien kiilatilausta, josta tulee suuri määrä 10 cm pitkiä kiiloja. Nestemäisen ty-

pen hinta määräytyy myös täysin tilatusta määrästä vaikka se on varsin edullista myös 

piennissä määrissä tilattuna. Nestetyppijäähdytys voidaan myös tehdä useita kertoja samal-

la nestetypellä, mikä laskee kustannuksia entisestään. Nestetypen astian jäähdyttyä pysyy 

typpi nestemäisessä muodossa useita tunteja termoastiassa, mikä tarkoittaa, että typen läm-

pötila säilyy -196ºC, kuva 51.  Hiilikuituholkin ja roottorin akselin valmistusmenetelmät 

eivät muutu sarjatuotantoon siirryttäessä, joten näillä osilla hinnan muutos on vähäinen 

siirryttäessä sarjatuotantoon. Näidenkin osien osalta on otettava kuitenkin huomioon, että 

taulukossa esitetyt hinnat ovat yksittäisen ensitilauksen hintoja.   

 

7.3 Valmistustoleranssit ja menetelmät 

Valmistuspiirustukset laadittiin ProEngineering ohjelmistolla, joista kokoonpanopiirustus 

on esitetty tässä työssä liitteessä 9. Valmistuspiirustuksia laadittaessa erityistä huomioita 

tuli kiinnittää valmistustoleransseihin, sillä lämpötilalla toteutettavat kutistusliitokset vaa-

tivat varsin tarkkoja ahdistuksia, jotta niiden kokoonpano onnistuisi ja liitos siirtäisi tarvit-
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tavan voiman. Tilannetta hankaloitti entisestään se, että useita osia päällekkäin asennetta-

essa toleranssit kertaantuvat. Tästä syystä toleranssit jouduttiin asettamaan usein hieno-

koneistuksen mukaisiin tai vielä tiukempiin toleranssiluokkiin (+0.02), jotta toleranssien 

ääripäissäkin saataisiin aikaiseksi toimiva roottori. Toisaalta näin nopeasti pyörivä mag-

neettilaakeroitu roottori vaatii muutenkin erittäin tarkkoja valmistustoleransseja, jolloin 

roottori joudutaan joka tapauksessa valmistamaan varsin moderneilla koneistuskeskuksilla 

ja viimeistelyterillä, jotta haluttuihin toleransseihin päästään. Valmistoleransseja laaditta-

essa pyrittiin välttämään hiontavaatimusta, mutta magneettien kohdalla hiontavaatimus on 

lähes pakollinen tai useassa tilanteessa ainakin kustannustehokkaampi vaihtoehto. Muiden 

osien tarkimmat pinnan laadut ja toleranssit tulisi saavuttaa pelkällä sorvin viimeistelyte-

rällä. Kaikkein tiukimmat toleranssivaatimukset pyrittiin asettamaan vain pyörähdyssym-

metrisiin koneistuskohtiin, joiden tarkka koneistus on helpompaa. Laakereiden vastinpinto-

jen geometristen toleranssien saavuttamista voidaan helpottaa hienosorvaamalla \ oikaise-

malla vastinpinnat vasta kutistusliitosten jälkeen. Kutistusliitoksissa pinnanlaatuvaatimuk-

set asetettiin Ra 1.6 ja muuten roottori koneistetaan käytännössä Ra 3.2 pinnanlaatuun. 

 

Roottorin akselin koneistuksen työläin vaihe on alumiinikiilojen urien koneistus. Valmista-

jan ohjeiden mukaisesti kiilauran kulmia muutettiin muutama aste, jotta kiilaurat voidaan 

ajaa muutamalla yksinkertaisella työvaiheella hyödyntäen jyrsin- ja laikkakonetta. Laikka-

koneella ajettavat viisteet tekevät kiilauran pohjasta epätasaisen, mutta tämä ei vaikuta 

alumiinikiilan toimintaan, koska alumiinikiila ei ole uran pohjan kanssa kontaktissa. Urien 

koneistus on mitoitettu siten, että urat voidaan viistää uran avaamisen jälkeen 2,5 mm tai 3 

mm paksulla laikalla, kuvan 50 mukaisesti. 

 

Kuva 50.  Keltaisten viivojen välissä on 3 mm tila laikalle. Ympyröidystä alueesta saattaa 

lähteä materiaalia, mikäli urat koneistetaan 3 mm laikalla, mutta tämä ei vaikuta alumiini-

kiilan toimintaan.  
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Osien valmistus on muilta osin varsin suoraviivaista, koska loput roottorin koneistukset 

ovat normaalia sorvausta ja porausta. Tosin tasapainotusruuvien reikien poraus vaatii pit-

kän poran terän tai jatkovarren. Alumiinikiilat koneistetaan jyrsimellä prototyyppiratkaisua 

varten, mutta sarjavalmistuksessa siirrytään todennäköisesti pursotukseen. Alumiiniset 

pyörrevirtasuojan palat leikataan suoraan levystä samoin kuin turvalaakeroinnin tuentale-

vytkin. Hiilikuituholkki valmistetaan kelaamalla kuitua ja sidosainetta hienoksi hiotun 

tuurnan ympärille, joka kovetetaan uunissa. Näin syntyvät hiilikuituholkit ovat erittäin mit-

tatarkkoja keskenään +-10 µm. Magneettien valmistus protovaiheessa tapahtuu lankasaha-

maalla magneetit Kiinassa muotoonsa isommasta kappaleesta ja tarvittaessa jatkokoneiset-

taan mielellään magnetoimattomina Suomessa.  

 

7.4 Kokoonpanotestaus 

Osien valmistuksen sijaan haastavinta roottorin valmistuksessa on sen kokoonpano, josta 

tässä työssä esitellään tehtyjä yksittäistestejä kokoonpanon eri vaiheille ennen varsinaista 

kokoonpanoa. Kuvassa 51 on esitetty nestetyppijäähdytyksen testausta, joka todettiin var-

sin toimivaksi menetelmäksi. Jäähdytyksen havaittiin olevan riittävän nopeaa (<10 min), 

edullista ja turvallista tuotantoa varten. Hiilikuituholkin asennuksessa riittävän asennusvä-

lyksen saavuttaminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä jäähdytetty roottori lämpenee nope-

asti muutamia asteista huoneenlämmössä. Hiilikuituholkin asennusta voidaan helpottaa 

kokoonpanemalla hiilikuituholkki nestetypessä, mikäli asennusvälys on tarpeeksi suuri. 

Hiilikuituholkki voidaan myös puolittaa radiaalisuunnassa ja liittää kummastakin päästä 

työntämällä prässillä, mikäli kitkakerroin aiheuttaa kokoonpanossa merkittäviä ongelmia. 

 

                                                                  

Kuva 51. Nestetyppijäähdytyksen testaus pienessä ja täydessä mittakaavassa.  
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Magneettien kokoonpanon aikainen kiinnitys alumiinikiiloilla onnistui helposti, kuva 52, 

mikäli kiila sopi täydellisesti uraansa. Kiilan sopiessa täydellisesti uraansa voidaan kiiloja 

työntää myös yksitellen paikalleen tai esimerkiksi puolinapaa kerrallaan kunhan kiilan al-

kuviiste on riittävä, kuva 27. Mikäli kiilan ja kiilauran välillä on vähänkin välystä, tulee 

kiilojen yksittäin työntämisestä lähes mahdotonta kiilan taipuessa urassaan. Tällöin ainoa 

vaihtoehto on työntää kiilat samanaikaiset hydraulipuristimella tätä varten valmistetun 

asennustyökalun avulla (protovaiheessa erilliset kiristin pannat), joka pitää magneetteja 

paikallaan puristuksen ajan. Kuvan 52 koekappaleessa alumiinikiilaa työnnettiin samanai-

kaisesti ruuvipenkissä alle 10 kN voimalla paikalleen. Näin ollen tulisi hydraulipuristimel-

la helposti pystyä työntämään kokonaisen roottorin kaikki 10 kiilaa kerralla paikalleen. 

 

 

Kuva 52. Alumiinikiilojen asennuksen testaus yksinkertaistetulla testikappaleella, jossa 

kolme ”magneettia” kiinnitetään suoraan runkoon. ”Magneetit” ovat tässä kuvassa valmis-

tettu teräksestä oikean pituisiksi ja levyisiksi, muut materiaalit ovat todellisia. 

 

Kiiloja työnnettäessä alumiinikiilan ylänurkan tulee plastisoitua, kuva 53, ja tarvittaessa 

jopa pientä leikkaantumista voidaan sallia kiilaa työnnettäessä. Kiilan poikkileikkauksen 

reunojen 1x5 mm viisteellä pyritään kuitenkin minimoimaan leikkautuminen (kitkakerroin-

ta voidaan myös pienentää käyttämällä voitelua liitosvaiheessa), mikä mahdollistaa suu-

remman kontaktipinta-alan ja kontaktipaineen. Karkealla koneistustarkkuudella toteutetut 

pehmeät alumiinikiilat on kuitenkin mahdollista työntää väkisin paikalleen siten, että yli-

määräinen alumiini leikkaantuu pois ja muut kokoonpanon osat pysyvät täysin ehjänä. 

Näin saavutettu liitos on lähes yhtä tiukka ideaalitilanteeseen verrattuna, mutta asennus-

voima on huomattavasti ideaalitilannetta suurempi. Valmistuksen toleranssien kertautumi-

sen vaikutusta voidaan vähentää jättämällä magneetin ja alumiinikiilan uuman väliin 1 mm 

rako tällä varmistetaan alumiinikiilan plastisoituminen vain kiilan yläkärjestä mutta samal-

la menetetään magneettista pinta-alaa. Kuvassa 53 oikean puoleisella magneetilla on 1 mm 
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asennusvälys alumiinikiilan uumaan. Kuvan manuaalikoneistuksella valmistetussa testi-

kappaleessa koneistustarkkuus on erittäin karkea (valmistustoleranssit +-0.5 mm). 

 

 

Kuva 53. Pehmeän alumiinikiilan toimintaperiaate. Nurkat plastisoituvat (= kiilan nurkat 

taipuvat magneetin viistettä vasten pysyvästi), mikä laskee koneistuksen tarkkuusvaatimus-

ta ja kasvattaa kontaktipinta-alaa.  

 

Oikealla neodyymimagneettimateriaalilla tehtiin sama testi, jonka perusteella havaittiin, 

että oikea neodyymimagneetti toimii vähintään yhtä hyvin liitoksessa, sillä sen pinta on 

erittäin kova (lastuaa jopa normaalia S355 rakenneterästä) ja se ei löysty yhtä paljon neste-

typpeen upotettaessa negatiivisen tangentiaalissuuntaisen lämpölaajenemis-kertoimensa 

seurauksena. Lisäksi neodyymimagneettien koneistustarkkuus ja laatu olivat erittäin hyvät 

varsinkin verrattaessa aikaisemmin tilattuihin väljästi toleroituihin teräskorvikkeisiin. Ku-

vassa 54 esitetty testi oli lähinnä neodyymimagneetin kestävyystesti, sillä runkokappaleen 

urat ovat vaurioituneet useiden kokoonpanonpurkujen seurauksena. Tästä syystä uudet 

alumiinikiilat asettuivat varsin huonosti uriinsa, mutta siitä huolimatta neodyymimagneetit 

kestivät ehjänä kokoonpanon. 

 

 

Kuva 54. Neodyymimagneetti testikappaleen keskellä.  
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7.5 Jatkokehittely 

Sarjatuotantoa varten magneettien mekaaniseen kiinnitykseen voitaisiin ideoida magneet-

tien paikallaan pito työkalu, joka pitää kaikki magneetit paikallaan niin, että kummankin 

pään kaikki alumiinitangot voidaan työntää samaan aikaan paikoilleen. Tällä olisi huomat-

tava vaikutus kokoonpanonopeuteen. Alumiinitangoilla voisi olla myös yhtenäinen pääty-

rengas, joka helpottaa yhtäaikaista työntämistä ja poistaa erillisen työntöholkin tarpeen 

asennuksessa. 

 

Kokoonpanotestien yhteydessä voidaan kokeilla sovittaa radiaaliruuviratkaisua, kuva 30, 

yhteen valitun pyrstöuraratkaisun kanssa. Tämä edellyttää uusia väljiä käsin asennettavia 

alumiinikiiloja, joiden läpi porataan reiät uppokantaisille M3 ruuveille. Kierteytetyt vastin-

reiät porataan samassa linjassa roottoriin kiilaurien pohjalle. Näin alumiinikiilat ja magnee-

tit voidaan kiristää pelkällä ruuvimeisselillä. Pyrstöuran tarkoituksena on tässä ratkaisussa 

vähentää teräksisen radiaaliruuviliitoksen löystymistä jäähdytyksen aikana. Käytön aikana 

radiaaliruuvit tulevat katkeamaan hiilikuituholkin sisään. Tämä ratkaisu tulee ajankohtai-

seksi etenkin, jos aksiaalisesti työnnettävän kiilaliitoksen valmistustoleranssien saavutta-

misessa on ongelmia. Radiaaliruuvin avulla voitaisiin käyttää löysiä entistä helpommin 

koneistettavia ja asennettavia alumiinikiiloja, jotka voidaan käsin työntää uriinsa. Liitoksen 

toimivuus nestetyppiliitoksen aikana on kuitenkin vähintään kyseenalainen ja vaatii testa-

usta. 

 

Valmistusmenetelmien vakiintuessa alumiinikiilojen poikkileikkauksesta voidaan pienen-

tää 1-2 mm tarkemmalla laskennalla ja pienemmillä nurjahdusvoiman varmuuskertoimilla. 

Kiiloja pienennettäessä voidaan magneettista pinta-alaa kasvattaa mikä nostaa koneen te-

hoa. Samalla kuitenkin menetetään radiaaliruuvien käyttömahdollisuus magneettien välisen 

raon kutistuessa alle 3 mm. Roottorin keskikohdan päätyolakkeissa on myös useita milli-

metrejä optimointivaraa. Ylimääräinen materiaali jätettiin kokoonpanoon tasapainoitusruu-

vien reikien koneistuksen helpottamiseksi. Tämän seurauksena roottorissa on muutamia 

kymmeniä grammoja turhaa massaa, joka voidaan tuotteistettavassa versiossa optimoida 

pois.  
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8 YHTEENVETO 

Työn tuloksena kehitettiin kestomagnetoidun suurnopeussähkökoneen roottori, jonka ke-

hänopeus on 200 m/s. Samalla luotiin arvokas tietopaketti suurnopeuskäyttöön soveltuvien 

kestomagnetoitujen roottorien raja-arvoista ja mekaanisista ominaisuuksista sekä tarvitta-

vista analysointimenetelmistä. Menetelmistä analyyttisen laskennan todettiin soveltuvan 

hyvin alustavaan suunnitteluun, mutta tarkempaa optimointi tehdessä tulee pakolliseksi 

siirtyä FE-menetelmään erityisesti magneettien kiinnitysratkaisua mitoitettaessa.  

 

Suunniteltu roottoriratkaisu on innovatiivinen erityisesti magneettien kokoonpanonaikaisen 

kiinnitysratkaisun osalta ja tästä laadittiin myös patenttihakemus. Kiinnitysratkaisu mah-

dollistaa suuren magneettipinta-alaan roottorin pinnalla sekä täysin liimavapaaseen ko-

koonpanoon. Lisäarvoa kehitettyyn kiinnitysratkaisuun tuottaa sen monipuolisuus, koska 

kyseinen kokoonpanon aikainen kiinnitysratkaisu toimii käytön aikaisena pyörrevir-

tasuojana. Sähkökoneen käytön aikaisessa magneettien kiinnitysratkaisussa päädyttiin 

staattiseen puristuspantaan, joka osoittautui kustannuksiltaan ja tehokkuudeltaan parhaaksi 

ratkaisuksi. Analysoitujen kiinnitysmenetelmien osalta voidaankin jatkossa helpottaa eri-

tyisesti kutistusholkilla tehtävän kiinnityksen suunnittelua, koska holkkimateriaaleille ja 

paksuuksille löydettiin selkeitä raja-arvoja kehänopeuden ja magneettien koon perusteella.  

Samalla löydettiin myös raja-arvot kyseiselle kiinnitysmenetelmälle. Muitakin kiinnitys-

menetelmiä tutkittiin kirjallisuusselvityksen tasolla, mutta niiden käyttöä voidaan perustel-

la vain erikoistapauksissa, jossa puristusholkki ei ole mahdollinen tai kehänopeus on mata-

la. Liitosten suunnittelun yhteydessä löydettiin myös selkeät raja-arvot muille kokoon-

panossa käytetyille materiaaleille liitosten rajapintojen elastisuuden säilyttämiseksi. 

 

Suunnitteluvaiheiden välinen iterointi onnistui hyvin. Kehitetty roottoriratkaisu täyttää 

alustavan sähkösuunnittelun mukaiset vaatimukset samoin kuin alustavat lämmönsiirtovaa-

timukset. Teknillistaloudellinen kehitys onnistui myös hyvin, koska roottorin kehityksen 

aikana oltiin yhteydessä useisiin materiaali- ja osatoimittajiin, joilta saatiin arvokasta tietoa 

valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden kustannuksista ja rajoitteista. Kehitetyn roottorin 

todellinen toimivuus nähdään tarkasti vasta testattaessa kokonaista prototyyppiroottoria 

sähkökoneen sisällä. Työssä suunnitellun roottorin osat ovat yhteenvedon kirjoitushetkellä 

valmistuksessa \ kokoonpanossa ja kokonaisen prototyypinkoneen testaus alkaa vuoden 

2014 loppupuolella. 
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LIITTEET: 

Liite 1. Kutistusliitoksen analyyttinen laskenta. Isotrooppinen 

 

Kaksi isotrooppista sylinteriä päällekkäin tartuntapaineen laskennassa (Lamén yhtälö). 

Yhtälö toimii tämän työn geometrioilla melko tarkasti myös ortotrooppiselle hiilikuidulle, 

vertaa liitteeseen 7, koska holkki venyy kalvomaisesti. 
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Liitoksen mitoittaa magneettien edellyttämä staattinen puristus. Ohuen, pitkän ja pienen 

omamassan ansiosta keskipakovoiman seurauksena syntyvä akselia suurempi laajeneminen 

merkityksetön.  

 

 

Kontaktipaineen tuottamat jännitykset ja venymät holkissa. 
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Kontaktipaineella Pk saavutettava keskihakuvoima F, josta voidaan ratkaista maksi-

mi kehänopeus v 
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Liite 2. Roottorin halkaisijan \ materiaalin analyyttinen laskenta. 
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Liite 3. SWT-väsymisanalyysi 
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Liite 4. Analyyttisen laskennan ominaistaajuudet ja tasapainotus 
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Liite 5. Aksiaalilaakerin vastinpinnan kutistusliitos SFS 5595 mukaan. Liitoksen mitoittaa 

keskipakovoimasta johtuva navan suurempi laajeneminen suhteessa akseliin. 
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Liite 6. Kutistusliitoksen analyyttinen laskenta. Ortotrooppinen. (Croccolo & De Agostinis 

2013.) 
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Tuloksista havaitaan, että kevyempi isotrooppinen Lamén yhtälö antaa lähes samat tulok-

sen, johtuen holkin kalvomaisesta venymisestä.

Tangentiaalinen veto holkin sisäpinnassa 
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Liite 7. Roottorin kokoonpanopiirustus 
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Liite 8.  Mekaniikkasuunnittelun ideamatriisi  

 

Osaratkaisu 1 2 3 4 5 6 7 

Magneettien 

kiinnitys 

Puristusholkki 

(staattinen puristus) 

 

Kiinnitysholkki 

(Magneettien liikku-

minen sallittu) 

Häkki 

 

Akseliin tai häk-

kiin upotetut 

Akseliin koneistetut 

paikat 

Liima Magneettien 

kiilaus 

Magneettien 

muoto 

Suorakaide 

 

Puolikaari    

 

Täysikaari 

 

Pyöreä tanko 

 

   

Magneetti ko-

koonpanon aikai-

nen kiinnitys 

(hiominen) 

Liima Liimattu häkki Akseliin koneis-

tetut paikat  

 

Upotetut magnee-

tit, jotka työnne-

tään aksiaalisesti 

Kokoonpano liinat, 

holkki+väjät kiilat tai 

jigi. 

Akseliin me-

kaanisesti 

asennattava 

häkki 

 

Mekaanisesti 

asennettavat 

kiilat 

Pyörrevirta 

suojaus 

Alumiini häkki Kupari häkki Titaanialumiini/

kupari panta 

Kupari panta Alumiini panta Ei erillistä 

suojausta 

Segmentointi 
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Erillisen 

pyörrevirta 

suojauksen 

kiinnitys 

Aksiaalisesti asen-

nettava pyrstöura 

kiinnitys 

Liimaus Hitsaus Ruuvit Kutistusliitos   

Stabiilius (väräh-

tely) 

Pyörähdys 

symmetria 

(ρ1= ρ2) 

Tasapainotus palat Tasapainotus 

materiaalin 

poisto 

Roottorin 

hoikkuus ja 

olakkeettomuus 

   

Laakerointi Vierintälaakerointi 

 

Liukulaakerointi Hydrodynaamin

en laakerointi 

Hydrostaattinen 

laakerointi 

Magneettilaakerointi   

Voitelu Öljy Rasva Vesi Ei voitelutarvetta    
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Liite 9. Ominaismuodot (Kokonaisdeformaatio on esitetty 1.5-5 kertaisena).  

 

               Moodi 1                        Moodi 2 

Ensimmäinen taivutusmuoto                                 Toinen taivutusmuoto 

              

  

                Moodi 3      Moodi4 

           Vääntömoodi     Kytkyliitoksen jatkeen taivutusmoodi 

    


