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Kandidaatintyössä suunnitellaan generaattorin roottorin poistoprosessi ABB:n 

valmistamalle 1600 mm runkokoon generaattorille. Työssä tehdyn suunnittelun tavoitteena 

oli muodostaa uusi roottorin poistomenetelmä, jolla voitaisiin tehdä säästöjä prosessin 

vaatimassa tilassa, työvaiheissa, sekä prosessin vaatimien itse valmistettavien osien 

määrässä. 

 

Suunnittelu aloitettiin hahmottelemalla uutta prosessia paperille piirtäen, sekä käyttäen 

SolidWorks 3D-mallinusohjelmaa. Lopullisen poistoprosessin hahmottelun jälkeen, 

muodostettiin prosessista karkea 3D-malli, jonka pohjalta pystyttiin näkemään prosessin eri 

vaiheet. Kun rakenteen toiminta oli saatu suunniteltua, siirryttiin rakenteen vaatimien 

palkkien mitoitukseen. Mitoitus tehtiin analyyttisellä laskennalla, käyttäen lujuusopin ja 

teräsrakenteiden laskentamenetelmiä. Rakenteen mitoituksen jälkeen, tehtiin mallista fe-

analyysi, jonka tuloksia verrattiin analyyttiseen laskentaan. Vertailulla pystyttiin 

valitsemaan lopullinen käytettävä rakenne. 

 

Työn tuloksissa esitellään työn lopullinen rakenne, sekä vertaillaan analyyttisestä 

laskennasta ja fe-mallinnuksesta saatuja tuloksia. Johtopäätöksissä esitellään, miten työ 

täytti sille asetetut tavoitteet ja mitä jatkokehitysehdotuksia on lopullisen valmistettavan 

rakenteen suunnittelulle. 
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In this bachelor’s thesis a new method is designed for the removal of a rotor in 1600 mm 

frame size generator manufactured by ABB. The aim of the design was to produce new 

method for the rotor removal process, where major space savings could be made with small 

amount of work stages and small amount of self-produced parts for the process. 

 

Designing of the process was started by drawing possible methods to paper and by using 

SolidWorks 3D-modelling program. When the principle for the removal process was 

designed rough 3D-model was made from the process to illustrate the removal process. 

When the removal process was designed the structure of the construct was designed. The 

structure was designed with analytic calculations using solid mechanism methods. After 

analytical calculations the design was calculated by using fe-analysis. By comparing the 

results of the fe-analysis and analytic calculations final structure could be selected 

 

The final construction of the rotor removal process is introduced in the results. Also 

comparison of the analytical calculations and fe-analysis is presented in the results. In 

conclusions desired improvement suggestions for the final construction are presented.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä kandidaatintyö käsittelee ABB:n valmistaman 1600 mm:n runkokoon generaattorin 

roottorin poistamista sen staattorista. ABB on saanut suomessa alkunsa vuonna 1889 

perustetun sähkötekniikkaan keskittyvän OY Strömberg Ab:n pohjalta, joka fuusioitui 1988 

ABB konserniin. Tänä päivänä yritys on ruotsalais-sveitsiläinen konserni ja se toimii 

kansainvälisesti sähkötekniikan alalla (ABB 2018). Työ tehdään yhteistyössä Helsingissä 

sijaitsevan ABB:n Suomen jälkimyynti- ja tuotekehitysryhmän kanssa. Työssä käsiteltävää 

generaattoria käytetään monissa raskaan teollisuuden käyttökohteissa, kuten 

voimalaitoksissa, valtamerilaivoissa ja öljynporauslautoilla (ABB.2 2013). 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Sähkökoneen roottorin poisto on välttämätöntä roottorille suoritettavien 

huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Roottori poistetaan ainoastaan vauriotapauksissa ja 

sähkökoneen laajan huollon yhteydessä. Nykyinen sähkökoneen roottorin poisto perustuu 

menetelmään, jossa sen roottoria pidetään paikallaan ja staattoria liikutetaan pois roottorin 

päältä. Nykyisen menetelmän ongelmakohtia ovat kuitenkin sen vaatima tila, sekä prosessin 

monimutkaisuus. Menetelmässä sähkökone nostetaan alustastaan ja sen staattoria liikutetaan 

kiskojen avulla pois roottorin päältä. Suunniteltavalla uudella menetelmällä voitaisiin tehdä 

huomattavia säästöjä prosessin vaatimassa tilassa, osien määrässä, työvaiheiden määrässä, 

sekä ajassa. Työssä tutkittavasta roottorin poistosta on tehty vain vähän aikaisempaa 

tutkimusta, johtuen toimenpiteen harvinaisuudesta ja vaativuudesta. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, kysymykset ja hypoteesi 

Työn tavoitteena on suunnitella menetelmä roottorin poistamiseksi, joka täyttää sille asetetut 

vaatimukset. Suunniteltava prosessin tulisi säästää 100mm tilaa roottorin akselin päästä ja 

sen tulisi nopeuttaa poistoprosessia yksinkertaisemmalla poistomenetelmällä. Laitteiston 

tulisi myös käyttää hyväksi mahdollisimman paljon standardiosia, jotta työn suorituspaikalle 

voitaisiin toimittaa mahdollisimman vähän erikoistyökaluja ja suurin osa menetelmän 

vaatimista osista voitaisiin hankkia huoltopaikalta.  
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Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Miten voidaan poistaa roottori staattorin sisältä mahdollisimman yksinkertaisesti? 

- Paljonko tilaa voitaisiin säästää uudenlaisella poistomenetelmällä? 

- Miten poistomenetelmässä vaadittavien valmistettavien osien määrä voidaan 

minimoida? 

 

Suunniteltavassa poistomenetelmässä käytetään tekniikkaa, jossa sähkökoneen staattori 

pysyy akselin suuntaisesti paikallaan ja sen roottoria liikutetaan. Roottori tuetaan akselin 

päistä tukirakenteilla, joiden avulla roottori voidaan poistaa staattorista. Sähkökoneen 

päätylaipat tukevat myös akselin laakeripukkeja ja niitä voidaan mahdollisesti myös 

hyödyntää poistoprosessissa. Poistomenetelmässä tullaan hyödyntämään kohdeyrityksen 

tarjoamia avustavia työkaluja mahdollisuuksien mukaan. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja käytetyt tietokannat 

Roottorin poistamiseen suunniteltavat avustavat rakenteet suunnitellaan käyttäen 3D-

mallinnus ohjelmia ja niiden rakenteellinen kestävyys laskentaan käyttäen analyyttistä käsin 

laskentaa, sekä elementtimenetelmään perustuvaan fe-laskentaa. Työn tiedonkeruu on 

toteutettu haastattelemalla asiantuntijoita kohdeyrityksessä, sekä hyödyntäen aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta. Haastattelut on toteutettu käyttäen Delfoi -menetelmää, jossa pidetään 

monta haastattelukierrosta ja kierrosten välissä kerätään lisää tietoa aikaisemman 

haastattelun pohjalta. Haastattelut sisältävät paljon hiljaista tietoa, mitä on kerätty 

huoltotöiden kautta karttuneen kokemuksen pohjalta. Kirjallisuustutkimuksessa on 

keskitytty kohdeyrityksen tarjoamiin lähteisiin, sekä yleisesti aiheeseen liittyviin 

julkaisuihin. Kirjallisuuslähteinä käytettiin pääosin Lut-tiedekirjaston kokoelmista löytyviä 

julkaisuita. 
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Kuva 1. 1600 mm:n runkokoon generaattori toiminta-asennossa (Rejström 2018) 

 

1.4 Työn rajaus 

Rakenteen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteiden vahvuuteen ja 

tarkkuuteen, koska käsitellään erittäin suuria massoja pienillä virhemarginaaleilla. Roottoria 

poistettaessa on otettava huomioon, myös roottorin akselilla sijaitsevat muut käyttölaitteet. 

Huoltoprosessi suunnitellaan ABB:n valmistamalle 1600 mm:n runkokoon korkeajännite 

tahtigeneraattorille, joka toimii ulkoisen valmistaja valmistamalla alustalla. Työssä 

suunniteltava huoltolaitteisto suunnitellaan toimimaan tasaisella betonilattialla ja sen tulee 

hyödyntää mahdollisimman paljon standardiosia ja liitosmenetelmiä. Työssä käsiteltävää 

sähkökonetyyppiä käytetään ympäri maailmaa erilaisissa kohteissa ja roottorin poisto 

suoritetaan aina niiden toimintapaikalla, joten laitteiston on oltava siirrettävä. Rakenteen 

suunnittelussa tavoitellaan myös, että vain vaativimmat osat valmistettaisiin ja toimitettaisiin 

huoltopaikalle itse.  
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2 MENETELMÄT 

 

2.1 Taustatiedon keruu  

Työn aloitusvaiheessa oli jo hankittu taustatietoa ABB:n valmistamista sähkökoneista 

aikaisemman kurssiyhteistyön pohjalta. Tämän yhteistyön tehtävänä oli suunnitella täysin 

uusi ja erilainen roottorin poistomenetelmä. Yhteistyön aikana tehtiin monta tehdasvierailua, 

sekä pidettiin palavereita, joissa käsiteltiin sähkökoneen rakennetta. Tehdasvierailut tehtiin 

ABB:n Pitäjänmäen sähkökoneiden kokoonpanotehtaalle, jossa päästiin näkemään 

sähkökoneita niiden eri valmistusvaiheissa, saaden hyvin havainnollistavan kuvan koneiden 

rakenteesta ja kokoluokasta.   

 

Kandidaatintyö aloitettiin perehtymällä tarkemmin sähkökoneiden toimintaan yleisesti 

etsien tietoa pääosin kirjallisuuslähteistä. Taustatietoa etsittäessä haettiin tietoa yleisesti 

sähkökoneista, sillä sähkömoottoreiden ja -generaattorien toiminta on hyvin samanlaista ja 

samoja toimintaperiaatteita voidaan soveltaa molemmissa käyttökohteissa. Tietoa haettiin 

myös yleisesti suurien teollisuuskoneiden huoltamisesta ja suunnittelusta. 

Suunnitteluvaiheen alussa myös perehdyttiin fe-mallinnuksessa käytettävän 

elementtimenetelmän perusteisiin. 

 

2.2 Generaattorin huolto  

Generaattorit ovat mekaanisesti hyvin yksinkertaisia ja niissä on niiden toiminnan kannalta 

oleellisia liikkuvia osia hyvin vähän, silti nekin vaativat erilaisia huoltotoimenpiteitä 

elinkaarensa aikana. Mahdollisten käyttökatkosten kustannukset voivat nousta hyvin 

suuriksi ja ne voivat myös aiheuttaa suurta häiriötä/vaaraa muuhun toimintaan. Tyypillinen 

suuren sähkökoneen elinkaari on n. 20-30 vuotta. Tänä aikana siihen kohdistuu tuhansia 

huolto ja tarkistus toimenpiteitä. Kandidaatintyössä tutkittavaa generaattorin roottorin 

poistoa ei kuitenkaan suoriteta, kuin äärimmäisissä vikatapauksissa, sekä koneen laajan L4 

kunnostushuollon yhteydessä. 

 

2.2.1 Generaattori  

Generaattori on sähkökone, joka muuttaa liike-energian sähköksi induktion avulla. 

Generaattorin perustoimintaperiaate perustuu magneettikentässä liikkuvaan johtimeen, 

johon syntyy induktion seurauksena sähkövirta. Generaattorissa induktio saadaan aikaiseksi 
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kahden pääkomponentin roottorin ja staattorin keskinäisen liikkeen avulla. Kaikista 

yksinkertaisimpien generaattoreiden toiminta perustuu käämitettyyn staattoriin ja 

kestomagneettiseen roottoriin. Suurin osa moderneista sähkökoneista ei kuitenkaan toimi 

tällä periaatteella, vaan niissä käytetään kestomagneetin sijaan staattorin tapaan käämejä. 

Käämit on valmistettu rautasydämestä, jonka ympärille on kääritty kuparinen johdin 

(Hughes 2006, s.2-7). 

 

Staattorin ja roottorin väliin jäävää rakoa kutsutaan ilmaraoksi. Sähkökoneen tehokkuus 

paranee ilmaraon pienentyessä, koska tällöin magneettikenttä roottorin ja staattorin välillä 

voimistuu. Ilmaraon rajoittavatekijä isoimmilla sähkökoneilla on täysin pyöreän roottorin ja 

staattorin valmistettavuus. Isoimpien sähkökoneiden ilmarako on tyypillisesti n.10-20mm 

(Hughes 2006, s.15) (Rejström Heiskanen 2017). 

 

Sähkökoneet vaativat tyypistään riippuen erilaisia käyttölaitteita toimiakseen. Työssä 

tutkittava sähkökone on vaihtovirtageneraattori ja se vaatii magnetointilaitteen, jonka avulla 

roottori magnetoidaan oikein, kuormaan ja haluttuun jännitteeseen nähden. Roottorin 

akselilla on myös diodisilta, jonka tehtävänä on tasasuunnata vaihtovirta (Heiskanen 2017). 

 

Roottorin akseli on yhdistetty voimanlähteeseen kytkimen avulla. Akselin voimalähteeseen 

yhdistettyä päätä kutsutaan D-päädyksi ”drive end”. Akselin toinen pää pyörii vapaana ja 

sitä kutsutaan N-päädyksi ”non drive end”. Roottorin akseli on tuettu sen päistä kahdella 

laakerilla. Roottorin laakerien tyyppi vaihtelee paljon riippuen generaattorin 

käyttökohteesta, kokoluokasta ja toimintanopeudesta (Rejström, Heiskanen 2017). 

 

 

Generaattoreita käytetään generaattorityypille suunnitellulla alustoilla. Yleisin tällainen 

alusta on tehtaan betonilattia, johon generaattori on pultattu. Generaattoreita voidaan myös 

käyttää erillisillä, niille valmistetuilla, alustoilla. Näiden alustojen etuna on generaattorin 

helpompi asennus, sekä sen helpompi linjaus voimanlähteen kanssa (Rejström, Heiskanen 

2017). 
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2.2.2  Kunnossapidosta yleisesti 

Kun käsitellään teollisuuden koneita, joita voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa viikkoja, 

kunnossapidolla on suuri vaikutus sen elinkaareen ja ylläpitokuluihin. Määräaikaishuoltojen 

laiminlyönti voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita koneille ja pahimmassa tapauksessa se voi 

johtaa koneen rikkoutumiseen käyttökelvottomaan kuntoon. Koneiden rikkoutumisella voi 

olla suuret kulut, mutta koneen käyttökatkos voi pahimmillaan aiheuttaa kokonaisen tehtaan 

tuotannon pysähtymisen. Kunnossapito voidaan jaotella kahteen pääkategoriaan, 

ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapitoon. SFS-EN 13306 standardissa määritellään nämä 

kategoriat tarkemmin. Kuvassa 2 on esitelty yleinen kunnossapidon jaottelu, sen kahteen 

pääluokkaan. Käytännössä ehkäisevä kunnossapito sisältää kaikki suunnitellut 

huoltotoimenpiteet ja tarkastukset. Sen tavoitteena on pidentää koneen elinikää ja ennustaa 

tulevia huoltotoimenpiteitä. Korjaavassa kunnossapidossa palautetaan laite takaisin täyteen 

toimintakuntoon, korjaamalla siinä ilmenneet viat (Ansaharju 2009. s.298 - 300) (SFS-EN 

13306 2010, s.20-24).  

 

Kuva 2. SFS-EN 13306 standardin havainnollistava kuva kunnossapitotyön luokittelusta 

(SFS-EN 13306 2010, s.34) 

 

Kunnossapito ei muodostu ainoastaan koneelle fyysisesti tehtävistä toimenpiteistä, vaan 

siihen sisältyy myös koneen käytön aikainen toiminnan tarkkailu, sekä etäyhteyksillä 

tehtävät huoltotoimenpiteet. Kunnossapito yleensä mielletään konkreettiseksi 

huoltamiseksi, kuten öljyjen ja suodattimien vaihtamiseksi. Nykypäivän koneet kuitenkin 

käyttävät paljon elektroniikkaa ja koneille voidaan tehdä tarkastuksia ja päivityksiä, myös 

etäyhteyksien välityksellä. Koneen käyttäjän vastuulla puolestaan on tarkkailla, koneen 

käytönaikaista toimintaa, sillä usein juuri koneen käyttäjä tunnistaa parhaiten poikkeavat 
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äänet ja tärinät koneessa. Hänen tehtävänä on myös tarkkailla koneen tehokkuutta ja 

huomata mahdolliset poikkeamat koneen toiminnan tehokkuudessa (Ansaharju 2009. s.303 

– 310). 

 

Koneiden kunnossapito ei ole ainoastaan sen käyttäjän vastuulla, vaan myös koneen 

valmistajalla on vastuu toimittaa kone, joka täyttää kaikki sille asetetut 

turvallisuusvaatimukset. Työsuojeluhallinto mainitsee Koneturvallisuus oppaassaan, koneen 

valmistajan vastuulla oleviksi kriteereiksi kuvassa 3 esitellyt kriteerit (Työsuojeluhallinto 

2008. s.6) (Työturvallisuuslaki 2002, §14). 

 

 

Kuva 3. Koneen valmistajan vastuu (Työsuojeluhallinto 2008. s.6) 

 

2.3 Tuotesuunnitteluprosessi 

Tuotesuunnitteluprosessi alkaa aina tarpeesta. Joko halutaan kehittää, jo olemassa olevaa 

tuotetta tai sitten halutaan suunnitella kokonaan uusi tuote tarpeen täyttämiseksi (Cross 

2008, s.30-33) (Ullman 2010, s.39-40). Tuotesuunnitteluprosesseja on erilaisia riippuen 

paljon suunniteltavasta tuotteesta, sen valmistajasta ja loppukuluttajasta. Yleensä 

tuotesuunnitteluprosessit noudattavat samanlaista rakennetta, joka sisältää samat 

perusvaiheet. 

 

Alkuun määritellään ongelma, joka halutaan ratkaista. Ongelma pyritään määrittämään 

mahdollisimman tarkasti, jotta tiedetään mitä tuotteelta halutaan. Tämän jälkeen aletaan 

tehdä taustatutkimusta aiheesta. Miten ongelma on aikaisemmin ratkaistu? Mitä vastaavia 

ratkaisutapoja löytyy muista käyttökohteista? Kun on saatu kerättyä riittävästi taustatietoa, 

voidaan alkaa kehittää ratkaisua ongelmaan. Lähes aina ongelman ratkaisuksi ei ole yhtä ja 

oikeaa tapaa, vaan se voidaan ratkaista monella tavalla. Parhaan ratkaisun valitsemiseksi 

täytyy niitä vertailla keskenään ja pyrkiä havaitsemaan niiden heikkoudet ja vahvuudet 
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ratkaistavan ongelman kannalta. Kun lopullinen ratkaisu on valittu, voidaan muodostaa 

lopullinen suunnitelma sen valmistamiseksi (Ullman 2010, s.15-18) (Keinonen, Jääskö 

2004, s.10-11). 

 

Suunnittelun apuna voidaan käyttää lukuisia keinoja havainnollistamaan suunnitelmaa. 

Kaikista perinteisin suunnittelun apukeino on yksinkertaisesti paperille piirtäminen, sen 

avulla voidaan helposti havainnollistaa uusia ideoita ja niiden toiminnan periaatteita. 

Nykypäivänä ideoiden havainnollistamiseen on myös lukuisia muita keinoja, kuten 

esimerkiksi tietokonepohjaiset 3D-mallit, savesta muotoillut mallit tai pienemmässä 

mittakaavassa 3D-tulostetut mallit. Kaikkien näiden menetelmien tavoite on sama, 

havainnollistaa ideaa (Cross 2008, s.46-48). 

 

2.3.1 Valintamatriisin esittely  

Valintamatriisia käytetään, jotta saadaan parempi kokonaiskuva kaikista roottorin poiston 

osa-alueista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Valintamatriisissa (Taulukko 1) voidaan 

helposti vertailla eri ratkaisuja keskenään ja muodostaa kokonaisuuksia yhdistellen eri osa-

alueita keskenään. Valintamatriisin pystyakselilla on esitelty suunniteltavan työkalun 

jaotellut osa-alueet. Matriisin vaaka-akselilla on esitelty kunkin osa-alueen mahdolliset 

ratkaisuvaihtoehdot.  

 

Taulukko 1. Valintamatriisin perusrakenne esiteltynä 

 

 

Valintamatriisin avulla pyritään tässä työssä valitsemaan yhteistyöyrityksen vaatimukset 

parhaiten täyttävä kokonaisuus. Roottorin poistotyökalun rakenne on jaoteltu matriisissa eri 

osa-alueisiin, jotta jokaista osa-aluetta voidaan analysoida niiden vaatimusten näkökulmasta. 

Valintaan ei vaikuta ainoastaan yhden osa-alueen vaatimusten täyttäminen, vaan siihen 
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vaikuttaa myös menetelmä yhdistettävyys kokonaisuuteen, sekä yhteistyöyrityksen 

mielipide siitä. 

 

2.3.2 Käytetyt ohjelmat 

Suunnittelussa käytetään avustavia tietokoneohjelmia 3D-mallinnukseen ja rakenteellisen 

kestävyyden laskentaan. Suunnittelu tehdään käyttäen Dassault Sytéms:n SolidWorks 3D-

mallinnusohjelmaa. SolidWorks-ohjelmaa käytetään varhaisen toiminnan suunnitteluun, 

sekä tarkan lopullisen 3D-mallin mallintamiseen. Rakenteellinen lujuus todetaan 

analyyttisellä laskennalla lujuusopin menetelmiä käyttäen, sekä käyttäen 

elementtimenetelmää Siemens AG:n Femap insinöörianalyysi ohjelmalla. Työssä käytettiin 

Femap ohjelman opiskelijaversiota ja SolidWorksin versionumeroa 2015 SP4.0. 

 

Teräsrakennetta suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki rakenteeseen vaikuttavat 

tekijät. Rakenteen käyttöympäristö ja käyttötarkoitus määrittävät nämä vaatimukset. 

Käyttöympäristö voi vaikuttaa rakenteeseen aiheuttaen korroosiota, tai poikkeavia 

kuormituksia erilaisten luonnonilmiöiden seurauksena. Käytöstä riippuvia mitoituksessa 

huomioon otettavia tekijöitä ovat kuormituksen laatu, sekä mahdolliset 

onnettomuustilanteet. Kappaleen mitoituksessa käytetään Eurokoodin mukaisia 

mitoitusmenetelmiä, joita seuraamalla voidaan varmistua, että kappaleen mitoituksessa on 

otettu huomioon kaikki vaadittavat tekijät. 

 

Fe-mallinnuksessa rakenteen suunnittelussa käytetään kantavan rakenteen mallinnuksen 

periaatteita. Kantavat rakenteet yleensä muodostuvat pääpiirteiltään sauvoista ja palkeista. 

Sauvat ovat aksiaalista kuormitusta vastaanottavia rakenteita. Palkit kantavat aksiaalisen 

kuorman lisäksi, myös taivutusta ja vääntöä. Rakenteen liitosten kestävyys täytyy varmistaa 

erikseen laskemalla liitoksen tyypille sopivalla menetelmällä. Femap-ohjelmiston käyttämä 

elementtimenetelmä perustuu kappaleen jakamiseen yksittäisiin elementteihin, jotka ovat 

yhdistetty toisiinsa solmuilla. Yksinkertaisissa palkki malleissa elementteinä toimivat 

solmujen välissä olevat pituussuuntaisesti osiin jaetut palkit, jotka kuvaavat rakenteen 

palkkeja. Sauvoille voidaan määrittää tarkat mitat ja materiaaliominaisuudet, jolloin 

rakenteen kestävyydestä saadaan hyvin havainnollistava malli, jota voidaan käyttää 

rakenteen optimoimiseksi. Palkkien liitoskohtien solmuille voidaan määrittää liitostyyppi, 
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mutta liitos täytyy mitoittaa tarkemmin suunnittelun myöhäisemmässä vaiheessa (Cook 

1995, s.17-40). 

 

Myös palkkien lommahdusta, sekä tukirakenteisiin syntyviä jännityksiä tutkittiin käyttäen 

fe-mallinnusta. Niiden mallinnus toteutettiin käyttäen solidi elementtejä, jotka ovat 

kolmiulotteisia elementtejä, joissa laskenta perustuu elementtien rajaviivojen muutoksiin. 

 

2.4 Tulosten käsittely 

Työltä haluttu lopputulos on toimiva kokonaisuus, jolla pystytään suorittamaan roottorin 

poisto staattorista, täyttäen kohdeyrityksen asettamat vaatimukset roottorin poistolle. 

Lopullisen työkalun toiminnallisia arvoja verrataan vanhaan poistoprosessiin. Tärkeimpiä 

vertailtavia arvoja ovat säästetty tila, aika, kustannukset ja huoltopaikalle vietävien osien 

määrä. Tuloksissa esitellään rakenteellisen kestävyyden laskelmat, sekä lopullinen rakenne. 

Analyyttisen laskenna ja fe-mallinnuksen arvoja vertaillaan keskenään.  

 

 

3 TYÖKALUN SUUNNITTELU 

 

3.1 1600mm:n runkokoon generaattori 

Työssä suunniteltava roottorin poistomenetelmä suunnitellaan ABB:n valmistamalle 1600 

mm:n runkokoon generaattorille (Kuva 4). Generaattori on mallisarjan suurin ja sen 

akselikorkeus lattiatasosta on nimensä mukaisesti 1600mm, Generaattori on kooltaan erittäin 

suuri ja käsiteltävät massat ovat, myös erittäin suuret. Generaattorin roottori painaa 25 400 

kg ja staattori 33 100kg. 1600 mm:n runkokoon generaattoreita käytetään yleisesti monissa 

käyttökohteissa, eri puolella maailmaa. Yleisimpiä käyttökohteita ovat laivat, 

öljynporauslautat ja voimalaitokset. 
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Kuva 4. 1600 mm:n runkokoon generaattorin räjäytyskuva (Heiskanen 2017)  

 

Työssä käsiteltävä generaattorimalli on suunniteltu käytettäväksi normaalissa 

tehdasympäristössä, diesel tai kaasu -moottorin kanssa. Sitä voidaan käyttää jännitealueella 

1-15 kV ja se tuottaa tehoa alueella 3-40 MVA. Staattorinrunko on jäykkä hitsattu 

teräsrakenne, jonka ulkopinnat on suljettu irrotettavilla teräslevyillä. Staattorin ydin on 

koottu ohuista teräslevyistä, jotka on laminoitu yhteen käyttäen epäorgaanista hartsia. 

Generaattorin roottori on koneistettu yhdestä kokonaisesta taotusta teräsaihiosta. Roottorin 

akseli on tuettu sen kummastakin päästä kahdella pystyliukulaakerilla. Käämien navat on 

koottu teräslevyistä, jotka on pultattu akselin napaan kiinni. Kaikki generaattorin käämit on 

kyllästetty epoksihartsilla ja käämit on kiinnitetty napoihin erillisillä kiinnikkeillä. 

Generaattori on tuettu ulkoisen valmistajan valmistamalla alustalla, joka voidaan liittää 

suoraan voiman lähteeseen asennuksen helpottamiseksi. Generaattorin tuuletus on toteutettu 

imemällä ympäröivää ilmaa suodattimien läpi, käyttäen kahta roottorin akselille kiinnitettyä 

tuuletinta. Ilma ohjataan suoraan roottorin ja staattorin läpi ja se vapautetaan generaattorin 

ympäröivään tilaan. Generaattoria ohjataan kohdeyrityksen, tai ulkoisen toimittajan 

toimittamalla digitaalisella ohjausyksiköllä, eikä generaattori vaadi mitään ulkoisia 

toimilaitteita toimiakseen (ABB AMG 1600 2012. s.5-17). 
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Generaattorin roottorin poistamisen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon, ettei staattori, 

roottori tai muut käyttölaitteet pääse vaurioitumaan poiston yhteydessä. Roottorin navat ja 

staattorin keskiosa kestävät kosketusta ja roottori voidaan laskea staattorin keskiosan varaan. 

Generaattorin heikkoja paikkoja, joiden koskettamista on pyrittävä välttämään ovat: 

- Magnetointilaitteen eri osat 

- Staattorin vyyhti 

- Laakeripinnat 

- Generaattorin ohjauslaitteet 

- Diodisilta 

 

3.1.1  Generaattorin ylläpito  

Generaattorin ylläpito muodostuu pääsääntöisesti erilaisista ehkäisevän kunnossapidon 

huoltotoimenpiteistä. Suuremmat huoltotoimenpiteet ovat harvinaisempia ja niitä 

suositellaan suoritettavan ammattilaisen toimesta. Pienempien tarkastusten ja huoltojen 

päätehtävänä on ylläpitää koneen toimintakuntoa vaaditulla tasolla. Suurin osa 

jokapäiväisistä huolto- ja tarkastus- toimenpiteistä on suoritettavissa normaaleilla 

pajatyökaluilla, eivätkä ne vaadi erityistä ammattitaitoa (ABB AMG 1600SS12 DSE 2013, 

s.30). 

 

Suuremmat generaattorit noudattavat yleensä konekohtaista valmistajan laatimaa huolto-

ohjetta (Rejström 2017). Pienempien huoltojen tavoitteena, on tehdä laajempia tarkastuksia 

koneen kulumisesta ja käyttötehosta. Harvinaisia isompia huoltoja suoritetaan 

generaattoreille ainoastaan 1-2 kertaa niiden elinkaaren aikana ja ne sisältävät suurempia 

toimenpiteitä, kuten laakerien vaihtoa, täydellisiä toimintakunnon tarkastuksia ja koko 

koneen puhdistuksia. Työssä tutkittava roottorin poistoon edellyttäviä huoltotoimenpiteitä 

suoritetaan koneen elinkaaren aikana ainoastaan 1-2 kertaa riippuen sen käyttö iästä ja 

toimintaympäristöstä. Isommilla koneilla suuret huollot ovat huomattavasti haastavampia, 

johtuen eri osien erittäin suuresta koosta ja massasta (ABB AMG 1600AA12 DSE 2013, 

s.31-33). 
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3.1.2  Kohdeyrityksen Tarjoamat avustavat työkalut 

Kohdeyritys tarjoaa huoltoon avustaviksi työkaluiksi sen muissa prosesseissa käytössä 

olevat työkalut jatkoakselin (Kuva 5) ja siirtorullat. Jatkoakseli on kohdeyrityksen itse 

valmistama työkalu, jota käytetään sähkökoneiden kokoonpanossa tehtaalla, sekä nykyisessä 

huoltomenetelmässä. Jatkoakseli muodostuu kolmesta keskenään erilaisesta osasta: 

- Liitospala 

- Ensimmäinen jatkoakseli 

- Toinen jatkoakseli 

 

Jatkoakseli kiinnittyy sähkökoneen akselille liitospalan avulla, joka pultataan roottorin 

akselin päässä olevaan suureen kierteeseen. Jatkoakselin ensimmäinen osa lukitaan 

liitospalan päälle sokkana toimivan pultin avulla. Jatkoakselin seuraavat osat liitetään 

toisiinsa laipoista pulttiliitoksella. Työssä suunniteltavassa menetelmässä käytetään 

jatkoakselia generaattorin D-päässä, jotta roottori saadaan liikutettua tarpeeksi ulos 

staattorin sisältä. 

 

 

 

Kuva 5. Yksinkertaistettu räjäytyskuva jatkoakselista 

 

Toinen kohdeyrityksen tarjoama avustava työkalu on teollisuuskäyttöön suunniteltu 

siirtorulla. Rullat ovat ulkoisen valmistajan valmistamat ja niitä käytetään nykyisessä 

huoltomenetelmässä staattorin rungon liikuttamiseen. Suunniteltavassa menetelmässä rullia 

käytetään hyväksi generaattorin N- ja D-päädyissä. Rullissa on metallinen runko, johon on 

kiinnitetty kantokyvystä riippuvainen määrä polyuretaanisia renkaita. Rakenteen keston 
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kannalta on varmistettava, ettei rulla pääse missään tapauksessa liikkumaan pois palkin 

keskilinjasta.  

 

N-päätyyn valikoitu jo nykyisessä prosessissa käytössä ollut rullan malli (Kuva 6). Rulla on 

500 mm pitkä ja 222 mm leveä 8-pyöräinen versio, jonka kantokyky on 12 000 kg. N-päädyn 

rullat vaativat erilliset ohjauslinjat pitkittäispalkkeihin, jotta ne pysyvät linjassa. D-päädyn 

rullaa (Kuva 7) ei käytetä sen perinteisellä tavalla, vaan rulla käännetään ylösalaisin ja 

roottorin akselia liikutetaan paikallaan pysyvän rullan päällä erillisten roottorin tukien 

avulla. D-päädyn rullaksi valikoitui erilainen 18 000 kg:n kantokyvyn omaava 9 pyöräinen 

malli, joka on 550 mm pitkä ja 300 mm leveä. D-päässä on varmistettava, myös että rulla 

pysyy paikoillaan.  

 

 

Kuva 6. N-päädyn liikutusrulla (Bernardo 2 2018) 

 

 

Kuva 7. D-päädyn liikutusrulla (Bernardo 2018) 
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3.2 Suunnittelu 

Suunnittelun pääpainoksi asetettiin kohdeyrityksen asettamien tavoitteiden täyttäminen. 

Suunnittelu toteutettiin käyttäen suunnitteluprosessia, jossa alkuun määritetään työkalulta 

vaaditut ominaisuudet. Työkalu jaetaan eri osa-alueisiin, jotta niiden vaatimat ominaisuudet 

voidaan määritellä erikseen. Asetettujen ominaisuuksien vaatimusten pohjalta aletaan 

kehittää ratkaisuja eri osa-alueiden toiminnoille. Kehitettyjen ratkaisujen pohjalta 

muodostetaan ideamatriisi, johon voidaan kerätä kaikki ratkaisut selkeäksi kokonaisuudeksi. 

Ideamatriisin avulla voidaan muodostaa kokonaisuuksia yhdistelemällä eri osa-alueiden 

ratkaisuja. Muodostetuista kokonaisuuksista valitaan kokonaiskuvan pohjalta kolme 

parhaiten työn vaatimukset täyttävää ideaa, jotka esitellään kohdeyritykselle. Lopullisen 

poistomenetelmän valitseminen tehdään yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa 

 

Kun kokonaiskuva suunniteltavasta rakennelmasta on saatu muodostettua, aloitetaan 

poistotyökalun tarkempi suunnittelu. Poistotyökalun tarkempi suunnittelu aloitetaan alkuun 

muodostamalla yksinkertaisia toimintamalleja, käyttäen SolidWorks 3D-

mallinnusohjelmaa. Näillä yksinkertaisilla malleilla pyritään muodostamaan 

havainnollistava kuva rakenteen toiminnasta. Yksinkertaistettujen toimintamallien pohjalta 

voidaan aloittaa rakenteellisen kestävyyden suunnittelu. Rakenteellinen suunnittelu 

aloitetaan mitoittamalla palkit käyttäen analyyttista laskentaa. Analyyttisten mallien pohjalta 

valittuja rakenteita tutkitaan tämän jälkeen käyttäen fe-mallinnusta. Lopulta kummankin 

laskentatavan tulosten pohjalta voidaan tehdä lopullisten rakenteiden valinta.  

 

Kun ollaan muodostettu kokonaiskuva rakenteesta ja valitut menetelmät on todettu 

toimivaksi, voidaan alkaa kiinnittää huomiota yksityiskohtien suunnitteluun. Yksityiskohtia 

suunnitellaan alkuun käyttäen SolidWorks:iä. Rakenteellista kestävyyttä vaativien 

yksityiskohtien 3D-mallit voidaan siirtää Femap:n rakenteellista analysointia varten. 

Lopullisesta rakenteesta tehdään kokonainen yksityiskohtainen SolidWorks-malli, jonka 

avulla pystytään havainnollistamaan hyvin rakenteen toimintaperiaate. Suunnittelun 

päätteeksi voidaan esittää toimiva kokonaisuus roottorin poistoon ja voidaan todistaa sen 

rakenteellinen kestävyys. Kuvassa 8 on esiteltynä eri suunnitteluvaiheissa käytetyt 

menetelmät. 
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Kuva 8. Eri suunnitteluvaiheissa käytetyt menetelmät 

 

3.2.1  Roottorin poistomenetelmän valinta 

Roottorin poistomenetelmän valitseminen tehtiin käyttäen valintamatriisia. 

Poistomenetelmä jaettiin valintamatriisia varten käsiteltäviin osa-alueisiin 

poistomenetelmän eri osien toimintojen pohjalta. Valintamatriisissa käsiteltiin näiden lisäksi 

yleisesti rakenteelle asetettuja vaatimuksia. Kun valintamatriisin osa-alueet on rajattu, 

muodostettiin vaatimuslista (Taulukko 2) jokaiselle osa-alueelle, määrittelemällä niiltä 

halutut toiminnot ja ominaisuudet.  
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Taulukko 2. Osa-alueet ja niille asetetut vaatimukset 

 

 

Vaatimusten pohjalta pystyttiin aloittamaan tuotesuunnittelu eri osa-alueille. Eri osa-alueille 

ratkaisuja mietittäessä, pyrittiin muodostamaan mahdollisimman paljon toisistaan 

poikkeavia ratkaisuja. Tuotesuunnittelun pääpaino kohdistui n- ja d-päätyjen tuennan 

suunnitteluun. Osassa osa-alueista nykyisen menetelmän toimintatapa todettiin työn 

vaatimukset täyttäväksi, eikä osa-alueille kehitetty uutta menetelmää. Myös joistakin osa-

alueista valittiin monta ratkaisua, joita tullaan käyttämään samanaikaisesti.  
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Ideointi aloitettiin piirtämällä paperille, pohtien erilaisia mahdollisia rakenteita roottorin 

poistolle. Kuvista 9 ja 10 voidaan nähdä kehityksen alkupään ideointia roottorin tuennalle. 

N-päädyn tuennalle on kaksi päävaihtoehtoa, joissa kummassakin pyritään hyödyntämään 

yksinkertaista palkkirakennetta, jonka päällä roottoria voitaisiin liikuttaa siirtorullien avulla 

ulos staattorista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa hyödynnetään generaattorin päätylaippaa, 

jota liikutettaisiin akselin mukana huoltoasemaan asti. Toisessa ideassa päätylaippa 

poistettaisiin rakenteen tieltä ja akseli tuetaan erillisellä rakenteellaan poikittaispalkin päälle 

 

 

Kuva 9. N-päädyn tuentaratkaisu, jossa tuentaan käytetään generaattorin päätylaippaa 
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Kuva 10. N-päädyn tuentaratkaisu, jossa roottorinakseli on tuettu erillisellä tukirakenteella 

 

D-päädyn tuennalle syntyi enemmän mahdollisia vaihtoehtoja. Kaikissa ratkaisuissa roottori 

tuetaan jatkoakselin laippojen väliin ja tuentoja käytettäisiin uudestaan. Ensimmäisessä 

kuvan 11 mukaisessa ratkaisussa roottorin akseli tuetaan käyttäen paikallaan pysyviä rullia. 

Ratkaisussa akseli on aina tuettu yhden rulla parin varaan, kun toinen rulla siirretään 

liikkuvan laipan tieltä pois.  

 

 

 

Kuva 11. D-päädyn roottorin akselin tuenta kiinteillä rullilla 
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Toisessa ratkaisussa akseli tuetaan liukuhihnan päälle erillisillä tuki elementeillä (Kuva 12). 

Akselin paino on aina kerrallaan yhden tuen päällä ja uusi tuki siirretään aina uuden 

jatkoakselin osan alle. 

 

 

 

Kuva 12. D-päädyn roottorin akselin tuenta liukuhihnalla 

 

Kolmas ratkaisu d-päädyn tuennalle perustuu epäkesko keskiössä pyörivään potkuriin (Kuva 

13). Ratkaisussa potkuri pyörisi epäkeskoakselia vastakkaiseen suuntaan, siten että akselia 

tukeva siipi pysyisi aina samassa tasossa ja uusi siipi tulisi aina uudelle jatkoakselille. Tästä 

vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin jo varhaisessa vaiheessa, sen monimutkaisuuden 

johdosta. 
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Kuva 13. D-päädyn roottorin akselin tuenta potkurimekanismilla 

 

Neljännessä ratkaisussa akseli tuettaisiin palkin päällä liikkuviin kelkkoihin, jotka tukevat 

akselia jatkoakselien välistä (Kuva 14). Akselin liikkuessa uusi tuki siirrettäisiin aina 

jatkoakselin alle asennuksen yhteydessä. 

 

 

 

Kuva 14. D-päädyn roottorin akselin tuenta liikkuvilla kelkoilla 

 

Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa yhteistyöyrityksen kanssa esiteltiin taulukko 3 

mukainen ideamatriisi ja havainnollistavat piirrokset mahdollisista ratkaisuista. 

Kokouksessa muodostettiin parhaiten toimiva kokonaisuus. Valintaan vaikuttavia tekijöitä 

olivat valmistettavuus, prosessin toiminta, sekä staattorin ja roottorin vahingoittumisen 
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minimointi. Kokouksessa päätettiin tehdä jatkokehitystä d-päädyn tuennalle muuttamalla 

tuenta jatkoakselin laippoihin kiinnitettävään menetelmään, jotta voidaan minimoida 

mahdollisuus tukien putoamiselle staattorin vyyhdin päälle. 

 

Taulukko 3. Muodostettu ideamatriisi 

 

 

Jatkoakselin laippoihin tuettavissa menetelmissä tuet pultataan kiinni jatkoakselin 

laippoihin, jotta voidaan varmistua niiden paikallaan pysymisestä. Liukuhihna ratkaisussa 

liukuhihnasta luovuttiin ja se korvattiin paikallaan pysyvillä rullilla, jonka päällä liikkuvan 

tuen jalusta jakaa painon useammalle rullalle. Kuvissa 15 ja 16 esitelty jatkokehityksen 

ideointia. 
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Kuva 15. D-päädyn tuenta rullien päällä liikkuvalla kiinteällä roottoriin kiinnitetyllä 

tukirakenteella 

 

 

 

Kuva 16. D-päädyn tuenta roottoriin kiinnitetyllä kelkalla. 

 

Palkkirakenteelle oli myös kehityksen alkuvaiheissa monia vaihtoehtoja. Kuvassa 17 on 

hahmotelma d-päädyn tuennasta, joka on tuettu staattorin runkoon päätylaipan 

kiinnityspisteisiin, sekä paikallaan olevan päätylaipan päälle. Tarkemmassa suunnittelussa 
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kuitenkin todettiin, että varsin yksinkertainen tuenta on riittävä ja kuvan 17 kaltaiselle 

rakenteelle ei löydy perusteita. 

 

 

Kuva 17. D-päädyn generaattorin runkoon kiinnitetty tukirakenne 

 

Neliöputkipalkkien suunnittelussa haluttiin välttää mahdollinen huoltopaikalla tapahtuva 

hitsaus ja syntyi kuva 18 mukainen sokilla paikalleen lukittava tuki, jossa voidaan käyttää 

oikeaan pituuteen leikattua palkkia erikseen valmistettavien liitospalojen avulla. 
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Kuva 18. Pystypalkki irrotettavilla liitospaloilla 

 

Taulukko 4.stä voidaan nähdä lopulliseen rakenteeseen valitut menetelmät merkittynä 

vihreällä taustalla. Lopullisessa rakenteessa päädyttiin rakenteeseen, jossa n-päädyn tuenta 

on toteutettu käyttäen hyväksi generaattorin päätylaippaa ja laakeripukkia. Päätylaippaa 

liikutetaan siirtorullilla pitkittäispalkkien päällä. D-päädyn menetelmäksi valikoitui 

liukuhihna menetelmä, koska sillä staattorin vyyhdin vaurioitumisen riski on pienin. D-

päädyssä käytettävässä tuennassa roottorin akselia liikutetaan liukuhihnana toimivien 

ylösalaisin käännettyjen rullien avulla. Roottori on laskettava staattorin päälle tukien 

asennuksen yhteydessä ja ne suojataan toisiltaan käyttäen vaneria niiden välissä. 

Generaattorin nostamiseen alustasta käytetään nykyisessä menetelmässä käytettävää 

tunkkaus-menetelmää ja Staattorin runko tuetaan yläasentoon käyttäen palkkirakennetta. 

Roottorin liikuttaminen pitkittäissuunnassa toteutetaan käsikäyttöisten taljojen avulla. 

Roottorin liikettä hallinnoidaan sen kummastakin päästä, toisen taljan vetäessä sitä ja toisen 

taljan jarruttaessa liikettä. Kaikki roottorin tuennat pyritään tekemään standardi kokoisista 

palkeista, jotka on liitetty toisiinsa käyttäen standardoituja liitosmenetelmiä.  
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Taulukko 4. Valintamatriisi, josta voidaan nähdä vihreällä merkittynä valitut menetelmät  

 

 

3.2.2  Poistotyökalun suunnittelu 

Poistotyökalun suunnittelu aloitettiin jo aikaisemmassa vaiheessa, kun mietittiin mahdollisia 

ratkaisuja rakenteen eri osien toiminnalle. Varsinainen suunnittelu kuitenkin aloitettiin kun, 

lopullinen poistomenetelmä oli valittu. Suunnittelu toteutettiin käyttäen SolidWorks 3D-

mallinnusohjelmaa. Suunnittelussa jokainen rakenteen osa-alue suunniteltiin erikseen ja 

yhdistettiin lopulta kokonaiseksi toiminnalliseksi malliksi. Toiminnallisella mallilla 

pystyttiin varmistamaan poistorakenteen toiminta ennen tarkan mallin tekemistä. 

 

Suunnittelu aloitettiin tekemällä 3D-malli generaattorista hahmottelun avuksi (Kuva 19). 

Mallia yksinkertaistettiin jättämällä työnkannalta epäolennaiset yksityiskohdat pois ja se 

tehtiin kohdeyrityksen toimittamien piirustusten pohjalta siten, että suunnittelun kannalta 

oleelliset päämitat ovat oikeat.  
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Kuva 19. Generaattorin yksinkertaistettu malli 

 

Paperille piirrettyjen hahmotelmien pohjalta edettiin mallinnusvaiheeseen, jossa 

poistotyökalu muodostettiin generaattorin 3D-mallin ympärille. Roottorin tuenta on 

poistotyökalun haastavin suunniteltava rakenne, joten suunnittelu aloitettiin sen 

suunnittelusta.  

 

Roottorin tuennalle n- ja d-päädyssä asetettiin vaatimukseksi, että ne kykenevät tukemaan 

roottorin painon, laakereille on huoltomahdollisuus, sekä ne kykenevät liikuttamaan akselia 

ulos staattorista. Tukirakenne n-ja d-päädyissä muodostetaan käyttäen standardikokoisia 

palkkeja, jotka on tarkoitus hankkia huoltopaikalta. Tukirakenteen palkit täytyy myös 

kiinnittää toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että rakenne ei pääse heilumaan tai 

romahtamaan.  

 

N-päädyssä roottorin akseli tuetaan hyödyntäen generaattorin päätylaippaa, jonka päälle 

roottorin laakeripukki on tuettu. Roottoria poistettaessa akselia ei poisteta laakeripukista, 

vaan päätylaippa liikutetaan rullien avulla kokonaisena akselin kanssa ulos staattorista. 

Päätyakseli on tuettu poikittaispalkilla, joka liikkuu rullien avulla pitkittäispalkkeja pitkin 

(Kuva 20).  
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Kuva 20. N-päädyn tuenta 

 

D-päädyssä roottorin akselin tuennan on pysyttävä paikallaan ja akselin on kyettävä 

liikkumaan tuennan päällä (Kuva 21). Roottorin akseli on tuettu erikseen valmistetuilla tuilla 

rullien päälle. Tuet on kiinnitetty akselin kytkin laippaan, sekä jatkoakseleihin ja ne liukuvat 

rullien päällä. Rullat ovat tuettuna palkeista valmistetun tukirakenteen päälle, joka on 

kiinnitettynä generaattorin runkoon, sekä sen päätylaippaan. Päätylaippa on asetettuna sen 

generaattorin käytön aikaisiin kiinnityspisteisiin. 
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Kuva 21. D-päädyn tuenta 

 

Roottorin poistorakenteen muut osat suunniteltiin akselintuennan pohjalta. Generaattori 

nostetaan alustastaan käyttäen hydraulitunkkeja, jotka nostavat generaattoria sen 

nostopaikoista. Ensimmäiset nostot tehdään päätylaippojen kulmissa olevista 

nostopaikoista, kunnes generaattori on tarpeeksi korkealla, jotta sitä kyetään nostamaan 

staattorin rungossa olevista nostopaikoista, sekä päätylaippojen keskellä olevista 

nostopaikoista. Kun generaattori on saatu nostettua huoltokorkeuteen, tuetaan staattorin 

runko palkkirakenteen avulla sen sivujen nostopaikoista (Kuva 22).  
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 Kuva 22. Ylä-asentoon tuettu generaattori 

 

Generaattorin kokonaispainon ollessa lähes 60 000 kg on liikkeiden oltava hallittuja ja 

varmoja. Tämän takia roottorin liikuttamiseen käytetään useampaa taljaa, jotka on kiinnitetty 

roottoriin samanaikaisesti molempiin suuntiin. Kun toisella ”taljalla” vedetään roottoria, 

voidaan toisella ”taljalla” jarruttaa sen kulkua ja estää arvaamattomat liikkeet. Roottoria 

liikutettaessa on myös varmistettava, että se pysyy paikallaan huoltoasennossa eikä pääse 

liikahtamaan missään tapauksessa. 

 

Ohjauslinjat liikutusrullille toteutetaan kiinnittämällä pitkittäispalkin reunoille kuvan 23 

mukaiset ohjauslinjat. Linjat voidaan, joko hitsata tai pultata pitkittäispalkkeihin. 

Ohjauslinjat pitävät roottorin liikutusrullat linjassa ja estävät niiden siirtymisen pois palkin 

päältä. N-päädyssä rullat kiinnitetään palkkiin, jotta voidaan varmistua, etteivät ylösalaisin 

olevat rullat pääse liikkumaan pois palkin päältä. 
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Kuva 23. Liikutusrullien ohjauslinja 

 

Roottorin poisto jaoteltiin yhdeksään päävaiheeseen. Liitteessä 3 olevassa taulukossa on 

esiteltynä roottorin poiston päävaiheet ja vaiheiden toiminnot on selitetty. 

 

3.2.3  Tarkka suunnittelu 

Suunnittelun viimeinen vaihe on tarkka suunnittelu, jonka tavoitteena on muodostaa 

lopullinen suunnitelma roottorin poistorakenteelle. Tässä vaiheessa suunnitellaan lopulliset 

rakenteet ja vaiheen suunnitelmien pohjalta poistorakenne pystytään valmistamaan. Tarkat 

mallit tehdään aikaisemman vaiheen mallien pohjalta. 

 

Rakenne mitoitettiin käyttäen staattista kuormitusta, koska menetelmässä kuormaa tullaan 

liikuttamaan tasaisesti ja hallitusti. Rakenteessa suunnitellaan käytettäväksi Eurokoodi 1993 

käsittelemää s355 terästä, joten mitoituksessa voitiin käyttää seuraavia vakioituja arvoja. 

(SFS-EN 1993-1-1 1993, s.28) 

- Kimmokerroin  E = 210000 n/mm2 

- Poissonin luku kimmoisella alueella v = 0,3 

- Myötölujuus  fy = 355 N/mm2, kun t < 40 mm 

- Murtolujuus  fu = 510 N/mm2, kun t < 40 mm 

 

Rakenteen mitoituksessa tulisi käyttää seuraamusluokka CC3 ja EN 1993-1-1 mukaisia 

osavarmuuslukuja, sillä rakenteen sortumisella on hyvin suuret taloudelliset vaikutukset, 
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sekä ihmishenkien menetyksen vaara. Kuitenkin, koska rakenne tullaan valmistamaan 

asiakkaan toimesta ja halutaan varmistaa, ettei rakenne missään tapauksessa tule pettämään 

käytetään kuorman osavarmuuslukuna γM0 = 1,0 ja KFI=1,1 sijaan γM =1,5 (Ongelin, 

Valkonen 2010, s.76). 

 

Taulukko 5. Kuormakertoimen KFI arvot eri luotettavuusluokissa 

 

Taulukko 6. Teräsrakenteiden yleiset osavarmuusluvut 

 

 

N- ja d-päädyn rakenteeseen aiheutuu 124 587 N kuormitus roottorin painosta. Roottorin 

rungon tuille aiheutuu 576 828 N kuormitus koko generaattorin painosta. Rakenteessa 

käytettävät liitostyypit ovat sideliitoksia, koska liitoksilla pyritään ainoastaan varmistamaan, 

ettei rakenne pääse liikkumaan ja ettei stabiiliuden menetystä pääse tapahtumaan. 

Liitosmenetelmänä käytetään pulttiliitoksia. Liitoksia ei mitoiteta erikseen, vaan kaikissa 

liitoksissa tullaan käyttämään samaa kiinnitystapaa niiden samanlaisuuden johdosta. 

Jokainen rakenne tullaan suunnittelemaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa yhden huollon 

ajan, joten materiaalin valinnassa ja suunnittelussa korroosiota, tuulikuormaa tai väsymistä 

ei tarvitse huomioida. Myös onnettomuuskuormat voitiin jättää huomioimatta, rakenteen 

kertaluontoisen käytön johdosta.  
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3.2.4  Poikittais- ja pitkittäispalkit 

Analyyttinen mitoitus aloitettiin mitoittamalla n-päädyn rakenteen palkit. Palkit mitoitettiin 

käyttäen poikkileikkausluokka 3.n mukaisia menetelmiä. PL3.a käytettäessä palkki 

mitoitetaan sen käyttörajatilassa, jolloin poikkileikkauksen puristusjännityksen suurin arvo 

on yhtä suuri, kuin materiaalin mitoituslujuus. Palkkeihin kohdistuva suurin kuormitus 

tapahtuu roottorin poiston aikana, jolloin roottorin massa aiheuttaa taivutusjännityksen 

palkkeihin. Roottorin aiheuttama kuorman ollessa staattinen lasketaan sen kestävyys 

hetkelliselle suurimmalle kuormitukselle (Ongelin Valkonen 2010, s.119). 

 

N-päädyn poikittaispalkissa kuorman sijainti pysyy samana poiston aikana, joten palkkiin 

kohdistuva suurin taivutusjännitys lasketaan yhdessä tilanteessa. Palkille aiheutuva suurin 

taivutusjännitys lasketaan määrittämällä palkille aiheutuva suurin taivutusmomentti. N-

päädyn poikittaispalkki on tuettu pitkittäispalkkien päälle ja sen reunaehdoiksi asetettiin 

kuvan 24 mukaisesti sen päätyjen kiinnitys nivelellisesti tuetuksi, jolloin palkin päädyt on 

siirtymän suhteen paikallaan, mutta kiertymä on sallittua. Suurin taivutusmomentti 

poikittaispalkille laskettiin yhtälön 1 mukaan. Poisto menetelmän suunnitteluvaiheessa 

todettiin, että mittasuhteet mahdollistavat myös kahden poikittaispalkin käytön, joten 

poikittaispalkki mitoitettiin yhdelle ja kahdelle palkille (Pennala 2002, s.108). 

 

 

Kuva 24. Poikittaispalkin rasitustilanne (Pennala 2002, s.108) 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞𝑐𝑑

𝑙
(𝑎

𝑐𝑑

2𝑙
) , 𝑘𝑢𝑛 𝑥 = 𝑑 +

𝐴

𝑞
  (1) 

Yhtälössä 1: 

q: Tasajakautunut voima (N/mm) 

l: Palkin kokonaispituus (mm) 

c: Tasajakautuneen voiman vaikutusalue (mm) 
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a: Vaikutusalueen etäisyys momentinsuhteen tutkittavasta päästä (mm) 

d: Vaikutusalueen keskipisteen etäisyys momentinsuhteen tutkittavasta päästä(mm) 

 

Roottoria poistettaessa roottoria liikutetaan n-päädyn pitkittäispalkkien päällä, jolloin 

kuormituksen sijainti muuttuu palkilla sen pituussuunnassa. Kuormituksen aiheuttaman 

suurin taivutusjännitys selvitetään funktiolla, jossa kuormituksen sijainti toimii muuttujana. 

Pitkittäispalkkien staattorin pää on tuettuna 500 mm matkalta generaattorin alustan päälle ja 

palkin toinen pää on tuettu poikittaisen tukipalkin päälle. Pitkittäispalkkien reunaehdoiksi 

asetettiin generaattorin pää kiertymän ja siirtymän suhteen kiinteästi tuetuksi ja kauempi pää 

nivelellisesti tuetuksi kuvan 25 mukaisesti. Pitkittäispalkkien suurin taivutusmomentti ja sen 

sijainti laskettiin yhtälöiden 2 ja 3 mukaisesti, tutkien palkin a ja b päähän vaikuttavaa 

maksimi momenttia. Momentille saatu suurin arvo asetettiin määrääväksi (Pennala 2002, 

s.110)(Ongelin, Valkonen 2010, s.116). 

 

 

Kuva 25. Pitkittäispalkin rasitustilanne (Pennala 2002, s.110) 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥𝐴 = 𝐴 (𝑑 +
𝐴

2𝑞
) , kun 𝑥 = 𝑑 +

𝐴

𝑞
  (2) 

𝑀𝑚𝑎𝑥𝐵 = 𝐴𝑙 −
𝑞𝑐

2
(𝑎 + 𝑏)   (3) 

𝐴 =
𝑞𝑐

8𝑙3
[4𝑙(𝑎2 + 𝑎𝑏2 + 𝑏2) − 𝑎3 − 𝑎𝑏2 − 𝑎2𝑏 − 𝑏3] (4) 

Yhtälöissä 2 ja 3: 

A: Lasketaan käyttäen yhtälöä 4 

a: Kuormitusalueen etäisyys kiinteästi tuetusta B päästä (mm) 

b: Kuormitusalueen kauemman pään etäisyys kiinteästi tuetusta B päästä (mm) 

d: Kuormitusalueen etäisyys nivelellisesti tuetusta A päästä (mm) 



42 

 

Kun palkeille aiheutuva maksimimomentti on saatu selvitettyä, voidaan palkkeihin 

kohdistuva taivutusvastus laskea yhtälöllä 5. (Ongelin, Valkonen 2010, s.199) 

 

𝑊 =
𝛾𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑦
   (5) 

Palkkeihin kohdistuvan taivutusvastuksen pohjalta voidaan määrittää uumalta ja laipalta 

vaaditut minimi mitat, joiden pohjalta palkin valinta voidaan suorittaa. Uuman ja laipan 

mitoitukseen käytettiin yhtälöitä 6, 7, 8, 9, jotka on johdettu kurssin Steel Structures 2 

luentodiojen pohjalta (Björk, 2017). 

ℎ = √
3

2
𝑊𝜂

3
   (6) 

𝑡𝑤 =
ℎ

𝜂
    (7) 

𝑡 = √(
𝑊

ℎ
−

ℎ2

6𝜂
)

1

𝛽
   (8) 

𝑏 = 𝛽𝑡   (9) 

Yhtälöissä 6, 7, 8, 9:  

h: Palkin uuman korkeus (mm) 

tw: Palkin uuman korkeus (mm)  

t: Palkin laipan korkeus (mm) 

b: Palkin laipan leveys (mm) 

𝜂: Vakio, määritetään taulukko 7 mukaan 

β: Vakio, määritetään taulukko 7 mukaan 

 

Vakiot 𝜂 ja β voitiin määrittää poikkileikkausluokka 3:n määräämästä puolikompaktien 

levykenttien taulukosta 7. Taulukossa punaisella merkitty yhtälöä 10 käytettiin uuman 

laskentaan ja sinisellä merkitty yhtälöä 11 käytettiin laipan laskentaa. 
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Taulukko 7. Puolikompaktien levykenttien taulukko 

 

η arvoa määritettäessä tiedetään, että palkkiin kohdistuu ainoastaan taivutusjännitystä, joten 

voidaan käyttää yhtälöä 11. β arvoa määritettäessä palkin laipoilla on vapaa reuna, joten 

arvon määritykseen voidaan käyttää yhtälöä 11. 

 

𝜂 = 𝜀[19,5(1 − 𝜓)2 + 43.4]  (10) 

𝛽 = 14𝜀   (11) 

Yhtälöissä 10 ja 11: 

ψ: Vakio, joka määräytyy palkin jännityksen jakaumasta, sen keskiakselin suhteen. 

Jännitykset jakautuvat tasaisesti palkin poikkileikkauksen yli, joten arvona voidaan 

käyttää -1. 

ε: Vakio, joka määräytyy palkin materiaalin mukaan (0,814) 

 

Fe-mallinnuksessa tutkittavaa taivutusjännityksen arvoa verrataan analyyttisen laskennan 

taivutusjännityksen arvoon. Taivutusjännitys laskettiin käyttäen yhtälöä 12. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

ℎ

2

𝐼
  (12) 
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Yhtälössä 12: 

I: Palkin jäyhyys tutkittavan akselin yli (mm4). Valitun palkin jäyhyys on laskettu 

käyttäen yhtälöä 13. (Valtanen 2013, s.271-272) 

 

𝐼 = 𝐼𝑥 + 𝑎𝑥
2𝐴𝑥  (13) 

Yhtälössä 13: 

Ax: Palkilta vaadittavan bruttopoikkileikkauksen pinta-ala (mm2) 

ax: Palkin pinta-alan keskipisteen etäisyys akselin keskipisteestä tutkittavalla 

akselilla (mm) 

b: Valitun pinta-alan tutkittavan akselin sivuttaissuuntainen pituus (mm) 

h: Valitun pinta-alan tutkittavan akselin suuntainen pituus (mm) 

Ix: Lasketaan käyttäen yhtälöä 14. 

 

𝐼𝑥 =
𝑏ℎ3

12
   (14) 

3.2.5  Pystypalkit 

Rungon ja n-päädyn pystypalkkeina käytetään neliönmuotoista RHS-rakenneputkea. 

Rakenne palkkeihin kohdistuu suora puristava kuorma, jolloin niiden mitoituksessa pitää 

varmistua, että palkin puristuskestävyys on riittävä eikä, globaalia stabiiliuden menetystä eli 

nurjahtamista pääse tapahtumaan. Palkin nurjahduskestävyyden mitoitusarvon tulisi siis olla 

pienempi, kuin sen puristuskestävyyden mitoitusarvo. Palkin puristuskestävyyden määrittää 

sen perusmateriaalin myötäämisen asettama pinta-ala, joka laskettiin käyttäen yhtälöä 15. 

(Ongelin, Valkonen 2010, s.106-109) 

 

𝐴 =
𝑁𝑐.𝑅𝑑𝛾𝑀

𝑓𝑦
   (15) 

Yhtälössä 15: 

Nc.Rd : Palkin poikkileikkauksen puristuskestävyyden mitoitusarvo eli palkkiin 

kohdistava puristava voima (N) 

 

Määritetyn puristuskestävyyden pinta-alan pohjalta tehtiin palkin nurjahduksen tarkastelu. 

Pystypalkeissa käytettäessä kaksoissymmetristä RHS-rakenneputkea palkin 

poikkileikkauksen leikkauskeskiö sijaitsee palkin poikkileikkauksen keskipisteessä, jolloin 

palkin mahdollinen nurjahdus voi tapahtua ainoastaan tasonurjahduksena jommankumman 
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pääjäyhyysakselin suhteen. Nurjahduksen tarkastelu aloitettiin määrittämällä palkin jäyhyys 

pääjäyhyysakselien suhteen. Koska käytettävä palkki on neliöpalkki, on palkin jäyhyys sama 

kummankin pääjäyhyysakselin suhteen. Palkin jäyhyys laskettiin yhtälön 13 (Ongelin, 

Valkonen 2010, s. 108-109). 

 

Palkin alapää on kiinteästi kiinnitettynä alustaan ja palkin yläpää voidaan olettaa vapaaksi, 

jolloin palkkiin kohdistuu kuva 26 mukainen, Eulerin ensimmäisen nurjahdus tapauksen 

mukainen tilanne. Käyttäen Eulerin ensimmäistä nurjahdus tapausta, saadaan lisävarmuutta 

palkkien nurjahduksen mitoitukselle, palkin yläpään tuennan ollessa vaikeasti 

määriteltävissä. Tällöin palkin pituus oletetaan kaksinkertaiseksi. Palkin nurjahtamiseen 

vaadittava nurjahduskuorma voidaan määrittää käyttäen Eulerin taivutusnurjahdusyhtälöä 

16. (Pennala 2002, s.294) 

 

 

Kuva 26. Pystypalkin rasitustilanne (Pennala 2002, s.294) 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑐𝑟
   (16) 

Yhtälössä 16: 

Lcr: Eulerin ensimmäisen nurjahdus tapauksen asettama palkin pituus 2*l (mm)  

 

Nurjahdusvoiman laskemiseksi on vielä määriteltävä pienennystekijä χ. Pienennystekijän 

laskemiseksi on määriteltävä palkin muunnettu hoikkuus, joka voidaan määrittää käyttäen 

yhtälöä 17. Jos palkin muunnetun hoikkuuden arvo on alle 0,2 käytetään pienennystekijän 
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arvona arvoa 1,0. Muutoin pienennystekijä määritetään yhtälön 18 mukaisesti. (Ongelin, 

Valkonen 2010. s.110) 

 

𝜆 = √
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
   (17) 

𝜒 =
1

𝜙+√𝜙2−𝜆2
  (18) 

Yhtälöissä 17 ja 18: 

α: Sovellettavan nurjahduskäyrän mukainen epätarkkuustekijä. Mitoitettava palkki on 

kylmämuovattu rakenneputki, jolloin palkin epätarkkuustekijä noudattaa c 

nurjahduskäyrää ja epätarkkuustekijän arvoksi saadaan α = 0,49  

φ: Lasketaan käyttäen yhtälöä 19. 

 

𝜙 = 0,5[1 + 𝛼(𝜆 − 0,2) + 𝜆2]  (19) 

Taulukko 8. Epätarkkuustekijän määritys (Ongelin, Valkonen 2010. s.112) 

 

 

Nurjahduskestävyyden lopullinen mitoitusarvo saadaan määritettyä käyttäen yhtälöä 20. 

 

𝑁𝑏.𝑅𝑑 =
𝜒𝐴𝑓𝑦

𝛾𝑀
   (20) 

Mitoituksen analyyttisessa laskennassa suoritetut laskutoimitukset voidaan nähdä liitteestä 

1. 

 

3.2.6  Fe-mallinnus 

Poistorakenteen analyyttisen mitoituksen jälkeen aloitettiin rakenteen fe-mallinnus käyttäen 

Femap insinöörianalyysi-ohjelmaa. Fe-mallinnuksella tutkittiin rakenteen osille aiheutuvia 

suurimpia taivutusjännityksiä, jännityskeskittymiä, sekä palkkien uuman lommahdusta. 

Rakenteen palkkien mallinnus tehtiin käyttäen beam-elementtejä. Palkkien fe-

mallinnuksesta saatuja tuloksia verrattiin analyyttisten laskujen tuloksiin. Roottorin 

akselintukia, sekä palkkien uuman lommahdusta tutkittiin käyttäen solidi-elementtejä. 

Roottorin tukien ja palkkien uumien fe-mallinnus aloitettiin tekemällä kappaleista 3D-mallit 

käyttäen SolidWorks 3D-mallinnusoohjelmaa. Kappaleiden mallinnuksen jälkeen ne 
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siirrettiin Femap ohjelmaan muuttamalla ne parasolid tiedostomuotoon, joka muuttaa malliin 

Femap ohjelmaan soveltuviksi tilavuuskappaleiksi.  

 

Fe-mallinnus aloitettiin tutkimalla pitkittäispalkille aiheutuvaa suurinta taivutusjännitystä. 

Taivutusjännitystä tutkittiin analyyttisten laskujen osoittamalla pitkittäispalkin suurimman 

taivutusmomentin kohdalla. Malli muodostettiin tekemällä beam-malli rakenteesta käyttäen 

analyyttisessä laskennassa käytettyjä reunaehtoja ja kuormituksia. Mallinnus aloitettiin 

tekemällä viivapiirros, jolle määriteltiin tutkittavien elementtien määrä. Pitkittäispalkille 

asetettiin 18 elementtiä ja pystypalkille 6. Pitkittäispalkki piirrettiin kolmessa osassa, jotta 

voiman vaikutusalue voitiin asettaa vastaamaan analyyttista laskentaa. Mallissa käytettiin 

analyyttisen laskennan määrittämiä palkkien mittoja, sekä samoja materiaaliarvoja, kuin 

analyyttisessa laskennassa. Kuvassa 27 voidaan nähdä beam-malli, jossa palkkien 

poikkileikkaukset ovat näkyvillä. Palkille aiheutuva taivutusjännitys laskettiin käyttäen 

yhtälöä 12. 

 

 

 

Kuva 27. Fe-mallinnuksen beam-malli pitkittäispalkista 

 

Poikittaispalkin kuormitus pysyy paikallaan läpi poistoprosessin, joten sille aiheutuvaa 

suurinta taivutusjännitystä tutkittiin suunnittelun asettamassa paikassa palkin keskellä. Malli 

muodostettiin tekemällä beam-malli käyttäen analyyttisessä laskennassa käytettyjä 

reunaehtoja. Palkin aksiaalinen kiertyminen piti myös asettaa kielletyksi, jotta fe-analyysi 

voitiin suorittaa. Mallinnus tehtiin samalla tavalla, kuin pitkittäispalkille asettaen sille 18 

elementtiä ja piirtämällä palkki kolmessa osassa, jotta generaattorin päätylaipan aiheuttama 
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kuormitus vastaa analyyttisen laskennan tilannetta. Mallissa käytettiin analyyttisen 

laskennan määrittämiä palkkien mittoja, sekä samoja materiaaliarvoja, kuin analyyttisessa 

laskennassa. Kuvassa 28 voidaan nähdä beam-malli, jossa palkkien poikkileikkaukset ovat 

näkyvillä. Palkille aiheutuva taivutusjännitys laskettiin käyttäen yhtälöä 12. 

 

 

Kuva 28. Poikittaispalkin beam-malli 

Rakenteen pitkittäispalkit, sekä sen n-päädyn poikittaispalkkiin kohdistuu 

poikkileikkauksen läpi puristusjännitys roottorin huoltoasennossa. Tällöin uuman 

lommahdus on mahdollinen vauriomuoto, joten sitä tutkittiin Femap analyysiohjelman 

buckling analyysia käyttäen. Mallinnus aloitettiin tilavuusmallin verkotuksella. Kappaleiden 

verkotus aloitettiin määrittämällä elementti koko ja tyyppi käyttäen hexagonaalisia 

elementtejä HEA 300 palkissa elementtikoolla 3 mm (Kuva 29) ja IPE 330 palkissa 

elementtikoolla 2,5 mm (Kuva 30). Koska mallinnuksessa käytettiin solidi elementtejä, 

haluttiin käyttää vähintään kolmea elementtiä palkkien uuman paksuuden läpi. Tämän 

jälkeen tilavuuskappaleet verkotettiin automaattisella verkotus työkalulla. 
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Kuva 29. HEA 300 palkin Femap malli verkotusvaiheessa 

 

 

 

 

Kuva 30. IPE 330 palkin Femap malli verkotusvaiheessa 

 

Seuraavaksi mallille asetettiin reunaehdoiksi niiden toisen palkin päälle tuettu alapinta 

kiinteästi tuetuksi. Koska palkkia ei mallinnettu sen kokonaispituudessa asetettiin palkin 

todellisuudessa jatkuva pää z-akselin suuntaisen liikkeen suhteen kiinteäksi. Pitkittäispalkin 

päällä liikkuvalla liikutusrullalla on 4 rulla rivistöä, joita simuloitiin asettamalla kuormitus 
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renkaiden kosketuspinnoille jakautuneeksi. Renkaiden aiheuttama kuormitus simuloitiin 

leikkaamalla kappale pituussuunnassa viiteen osaan. Kuorma asetettiin leikkaamisella 

aikaan saaduille käyrille käyttäen. Poikittaispalkki on kuormitettu päällä olevan palkin 

alalle, joka määritettiin myös leikkaamalla kappale. Kuvista 31 ja 32 voidaan nähdä palkkien 

leikatut mallit, niiden kuormitukset, sekä niille asetetut reunaehdot. 

 

 

 

Kuva 31. HEA 300 palkin leikkaus 
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Kuva 32. IPE 330 palkin leikkaus 

Palkkien analysointiin käytettiin lineaarista buckling analyysia. Analyysissä tutkitaan, onko 

malliin asetettu voima suurempi, vai pienempi, kuin uuman lommahdukseen vaadittava 

voima. Tulokset annetaan eigenvalue arvona, joka on lommahdukselle vaaditun voiman 

kerroin mallissa käytetylle voimalle. 

 

Roottorin tukirakenteista tehdyissä fe-analyyseissä tutkittiin suurimpia, jännityskeskittymiä. 

Malleista tehtiin aikaisempien 3d-mallien tavalla Femap ohjelmaan soveltuvia 

tilavuuskappaleita. Koska malleissa on pyöreitä muotoja, valittiin nyt verkotus tyypiksi 

tetraverkotus, jossa käytettiin elementtikokoa 10 mm. Kappaleissa reunaehdoiksi asetettiin 

niiden pohja kiinteästi tuetuksi ja kuormitus asetettiin kappaleen kaarevalle yläpinnalle. 

Kappaleet analysoitiin käyttäen staattista analyysia. Kuvista 33 ja 34 voidaan nähdä 

roottorintuet verkotusvaiheessa. 
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Kuva 33. Kytkinlaipan tuen Femap malli verkotusvaiheessa 

 

 

 

Kuva 34. Jatkoakselin tuki verkotusvaiheessa  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Suunniteltu rakenne 

Kappaleessa esitellään suunniteltu rakenne, sekä suunnittelun vaatima laskenta, sekä 

verrataan analyyttisen laskennan, sekä fe-mallinnuksen tuloksia toisiinsa. Laskennassa 

keskityttiin päärakenteiden mitoitukseen eikä siinä otettu huomioon pienempiä 

yksityiskohtia. Laskenta tehtiin käyttäen kappaleissa 3.2.3, 3.2.4 ja 3.2.5 esiteltyjä 

laskumenetelmiä MathCad –laskentaohjelmalla. Kaikki suoritetut laskutoimitukset voidaan 

nähdä liitteestä 1. 

 

4.1.1  Fe-mallinnus 

Analyyttisessa laskennassa mitoitettiin suunniteltu rakenne kestämään siihen roottorin 

poiston aikana syntyvät kuormat. Palkkien mitoituksessa mitoitettiin palkit niille aiheutuvan 

maksimimomentin mukaan, sekä palkeille aiheutuvaa suurinta taivutusjännityksen arvoa 

verrattiin analyyttisen laskennan, sekä fe-mallinnuksen välillä. Pitkittäispalkille aiheutuva 

taivutusjännityksen arvo saatiin käyttäen yhtälöä 12. Kuvasta 35 voidaan nähdä 

pitkittäispalkille aiheutuva suurin jännitys korostettuna punaisella ympyrällä. Kuvassa 

suurin jännityksen arvo aiheutuu pystypalkille, mutta mitoituksessa pystypalkin ja 

pitkittäispalkin väli oletettiin nivelellisesti tuetuksi. Taulukossa 9 veratillaan 

pitkittäispalkille aiheutuvaa suurinta taivutusjännitystä analyyttisen ja fe-laskennan välillä. 
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Kuva 35. Pitkittäispalkkiin aiheutuva taivutusjännitys 

 

Taulukko 9. Pitkittäispalkille aiheutuva suurin taivutusjännitys 

 

 

Poikittaispalkille aiheutuva suurin taivutusjännitys laskettiin käyttäen yhtälöä 12. Kuvasta 

36 voidaan nähdä poikittaispalkille aiheutuva taivutusjännitys, korostettuna punaisella 

ympyrällä ja taulukossa 10 vertaillaan poikittaispalkille aiheutuvaa suurinta 

taivutusjännitystä analyyttisen ja fe-laskennan välillä. 

 

 

 

Kuva 36. Poikittaispalkille aiheutuva taivutusjännitys 

 

Taulukko 10. Poikittaispalkille aiheutuva suurin taivutusjännitys 
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Uuman lommahdusta tutkittiin n-päädyn rakenteen HEA 300 pitkittäispalkista, sekä 

poikittaisesta IPE 330 tukipalkista. Malleista tehtiin buckling analyysi, jossa tutkittiin palkin 

uuman lommahdukselle vaadittavaa voimaa. Buckling analyysin Solid Von Mises Stress.n 

tulokset annetaan eigenvalue arvona, joka kertoo uuman lommahdukseen vaadittavan 

voiman kertoimen mallissa käytettylle voimalle. Kuvasta 37 voidaan nähdä HEA 300 palkin 

buckling analyysin lommahdusmuoto ja kuvasta 38 voidaan nähdä IPE330 palkin 

lommahdusmuoto. Taulukossa 11 on esiteltynä saadut eigenvalue arvot ja niiden perusteella 

lasketut lommahdukseen vaadittavat voimat.  

 

 

Kuva 37. HEA 300 palkin lommahdusmuoto buckling analyysissa 

 



56 

 

 

Kuva 38. IPE 330 palkin lommahduusmuoto buckling analyysissa 

 

Taulukko 11. Palkkien lommahdusanalyysin tulokset 

 

 

Roottorin tuentoja analysoitiin tutkimalla niille syntyviä suurimpia jännityskeskittymiä. 

Kuvista 39 ja 40 voidaan nähdä roottorin tuille aiheutuvat suurimmat jännityskeskittymät ja 

taulukossa 20 on esitettynä maksimijännitysten arvot. Maksimijännitysten sijainnit osoitettu 

nuolilla. 
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Kuva 39. D-päädyn kytkimen tuen jännitysjakauma 

 

 

 

Kuva 40. D-päädyn akselin tuen jännitysjakauma 
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Taulukko 12. Roottorin akselin tuille syntyvät maksimijännitykset 

 

 

4.1.2  Valitut rakenteet 

Rakenteen suunnittelussa pyrittiin minimoimaan itse valmistettavien osien määrä, joten 

rakenteellisten osien suunnittelussa pyrittiin hyödyntämään muokkaamattomia 

standardikokoisia rakenteita. Rakenteiden valinta suoritettiin analyyttisen laskennan 

pohjalta ja valittujen rakenteiden käyttäytymistä tutkittiin fe-mallinnuksen avulla, jonka 

jälkeen voitiin valita rakenteet lopulliseen kokoonpanoon. 

 

Roottorin poisto prosessin vaatimat osat voidaan jakaa kahteen pääryhmään, asiakaan itse 

hankkimiin standardirakenteisiin, sekä kohdeyrityksen itse valmistamiin asiakkaalle 

toimitettaviin osiin. Kun roottorin poistolle on tarvetta, asiakkaalle toimitetaan lista 

vaadittavista osista, joiden hankinnasta asiakas vastaa itse. Asiakkaan hankkimat osat 

muodostuvat standardikokoisista palkeista, sekä rakenteen kiinnitystarvikkeista. 

Standardikokoisten palkkien valinnassa pyrittiin valitsemaan mahdollisimman vähän 

erilaisia palkkityyppejä, joten pystypalkeissa käytettiin yhtä palkkityyppiä ja 

poikittaispalkeissa kahta eri palkkityyppiä. Käytettävien rakenteiden valinta tehtiin ulkoisten 

toimittajien tarjoamista palkki mallistoista. 

 

N-päädyn pitkittäisiksi palkkien mitoituksessa b-päädyn suhteen syntyvä maksimimomentti 

oli mitoittava tekijä, jolloin palkkien mittojen minimiarvot olivat seuraavat: 

- Uuman korkeus hmin = 246,484 mm 

- Uuman paksuus twmin = 2,492 mm 

- Laipan leveys bmin = 59,174 mm 

- Laipan paksuus tmin = 5,191 mm 

 

Pitkittäispalkin päällä liikkuvien liikutus rullien leveys on 222 mm joka asettaa laipan 

leveydelle minimitan, jotta liikutusrullan vaatimat ohjauslinjat voidaan asentaa palkkiin. 

Mitoituksen vaatiman uuman korkeuden täyttää IPE 270 palkki. IPE 270 palkin laipan leveys 
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on kuitenkin liian pieni liikutusrullalle, joten päädyttiin valitsemaan HEA 300 palkki, jonka 

poikkileikkauksen mitat voidaan nähdä kuvasta 41. 

 

 

 

Kuva 41. HEA 300 palkin poikkileikkaus 

 

N- ja d-päädyn muut vaakatasossa olevat palkit valittiin roottorin päätylaippaa tukevan 

poikittaispalkin perusteella. Poikittaispalkissa valittiin käytettäväksi kahta palkkia, jotta 

samaa standardi palkkia voitiin käyttää kaikissa vaakapalkeissa. Poikittaispalkille syntyvä 

maksimimomentti oli mitoittava tekijä, jolloin palkkien mittojen minimiarvot olivat 

seuraavat: 

- Uuman korkeus hmin = 287,526 mm 

- Uuman paksuus twmin = 2,907 mm 

- Laipan leveys bmin = 69,027 mm 

- Laipan paksuus tmin = 6,055 mm 

 

Mitoituksen vaatiman uuman korkeuden täyttää IPE 330 palkki, jonka poikkileikkauksen 

mitat voidaan nähdä kuvasta 42. 
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Kuva 42. IPE 330 palkin poikkileikkaus 

 

Pystypalkkeja käytetään generaattorin rungon ja n-päädyn vaakatason palkkien tukemiseen. 

Pystypalkkien mitoittava tekijä oli generaattorin rungon tukipalkkien myötääminen kuorman 

alla. Materiaalin asettama poikkileikkauksen minimi pinta-ala on 609,325 mm2. Palkin 

nurjahtaminen on puristus kuormituksessa oleville palkeille mahdollinen vauriomuoto, joten 

pystypalkkeihin valittiin käytettäväksi neliönmuotoinen RHS rakenneputki, koska 

koteloprofiilia käyttämällä vääntönurjahdusta tai vinoutumisnurjahdusta ei yleensä pääse 

tapahtumaan. Pystypalkkien mahdollinen vauriomuoto on siis tasonurjahdus sen 

kummankin pääjäyhyysakselin suhteen, koska RHS palkki on symmetrinen. Pystypalkeiksi 

valikoitui käytettäväksi neliön muotoinen RHS 120x4 mm rakenneputki.  

 

Rakenteen kokoonpanon yhteydessä mahdollinen hienosäätö tehdään käyttäen teräksisiä 

säätölevyjä, jotka sijoitetaan roottorin poistorakenteen ja generaattorin sekä tehtaan lattian 

väliin. 
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Kohdeyrityksen asiakkaalle toimittavat osat valmistetaan kohdeyrityksen toimitiloissa 

Suomessa, tai ne hankitaan ulkoiselta toimittajalta. Osat toimitetaan aina asiakkaalle huollon 

yhteydessä. Osat ovat uudelleen käytettävissä ja ne, joko vuokrataan asiakkaan käyttöön tai 

asiakas ostaa vaadittavat osat huoltosarjana. Työn vaatimat osat voidaan nähdä liitteen 2 

osaluettelosta. 

 

Kohdeyrityksen itse valmistamat osat ovat Roottorin akselin tuet, d-päädyn tukipalkit, 

rullien ohjauslinjat, sekä pystypalkkien päätylaipat. Roottorin akselin tuet valmistetaan 

hitsaamalla teräsrakenne kokoon leikatuista teräslaatoista. Pystypalkkien päätylaipat 

valmistetaan hitsaamalla neliönmuotoisista RHS 140x8 rakenneputkesta, sekä kokoon 

leikatuista teräslaatoista. D-päädyn tukipalkkien valmistamiseen käytetään 

neliönmuotoisista RHS 120x4 rakenneputkea ja kokoon leikattuja teräslaattoja. Kaikki itse 

valmistettavat osat on valmistettu käyttäen S355 terästä.  

 

4.1.3  Lopullinen poistorakenne 

Lopullinen työssä muodostettu poistorakenne voidaan nähdä kuvissa 43 ja 44. Poistorakenne 

kootaan generaattorin huoltopaikalla asiakkaan hankkimista standardirakenteista ja 

kohdeyrityksen toimittamasta huoltosarjasta. Kokoonpanoon vaaditaan palkkien 

liitoskohtien reikien poraamiseen tarvittavat työkalut, sekä kiinnitystarvikkeiden vaatimat 

työkalut. Suurimpien palkkien siirtämiseen vaaditaan minimissään nosturia, joka kykenee 

nostamaan rakenteen painavimman osan, joka on jatkoakseli, jonka kokonaispaino on 1435 

kg. Poistorakenteen kokoonpano suoritetaan kohdeyrityksen tarjoamien ohjeiden pohjalta. 

Liitteessä 3 voidaan nähdä yksinkertaistettu poiston vaiheiden esittely. 
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Kuva 43. Lopullisen poistorakenteen n-pääty 

 

 

 

 
Kuva 44. Lopullisen poistorakenteen d-pääty 
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5 ANALYYSI 

 

5.1 Tulosten analysointi 

Poistorakenteen mitoituksessa käytettiin analyyttistä laskentaa, sekä fe-analyysia. 

Rakenteen palkit valittiin analyyttisessä laskennassa tehdyn mitoituksen perusteella ja 

rakenteen kestävyydestä varmistuttiin käyttäen fe-mallinnusta. Vertailtaessa analyyttisen 

laskennan ja fe-analyysin tuloksia voidaan nähdä, että analyyttisessä laskennassa saadut 

jännitysten arvot ovat suurempia, kuin fe-laskennan. Tulokset ovat kuitenkin ovat lähellä 

toisiaan, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina.  

 

Suurimmat erot analyyttisen ja fe-laskennan välillä, ovat pitkittäispalkin laskennassa, jossa 

fe-mallinnuksen reunaehtojen määrittäminen aiheuttaa noin 40% heiton syntyneessä 

taivutusjännityksessä. Fe-mallissa syntyneeseen taivutusjännitykseen vaikuttaa pystypalkin 

ja poikittaispalkin välinen tuenta, joka on fe-mallissa jäykkä. Todellisuudessa tuenta on 

kuitenkin jäykän ja nivelellisen tuennan välistä, johtuen pystypalkin ja pitkittäispalkin 

välissä olevasta poikittaisesta tukipalkista. Tämän takia analyyttisenlaskennan 

taivutusjännitysten arvoja voidaan pitää merkitsevimpinä.  

 

Generaattorin päätylaippaa tukevien poikittaispalkkien analyyttisenlaskennan ja fe-

mallinnuksen erot ovat huomattavasti pienemmät noin 7% heitolla taivutusjännityksessä. 

Verrattaessa pitkittäispalkin ja poikittaispalkin fe-mallinnusta, poikittaispalkin 

mallinnuksessa päästiin tarkempiin tuloksiin johtuen poikittaispalkin helposti 

määriteltävistä reunaehdoista. Syntynyt 7% ero tuloksissa voidaan olettaa syntyvän, koska 

mallinnuksessa käytettiin beam-mallia. Jos mallinnus oltaisiin tehty pienemmillä 

elementeillä tai solidi mallina, voisi ero olla vielä pienempi, mutta tehdyllä fe-mallilla 

voidaan vahvistaa analyyttisen mitoituksen tulokset. 

 

Palkkien uumanlommahdusta tutkittaessa voidaan tuloksista päätellä HEA 300 

pitkittäispalkin lommahdus epätodennäköiseksi. IPE 330 palkkia analysoitaessa, kuitenkin 

palkin uuman lommahdus on mahdollinen. Palkin kertaluontoisen käytön ja käytettyjen 

varmuuskertoimien johdosta palkin kestävyyttä voidaan pitää riittävänä. 
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Roottorin akselin d-päädyn tukien fe-analyysin tuloksista voidaan nähdä tukiin syntyvien 

jännityskeskittymien keskittyvän tukien kiinnitysreikiin. Tukiin syntyvien 

jännityskeskittymien arvot ovat myös käytetyn materiaalin myötölujuuteen verrattuna 

pienet.  

 

Laskennassa saadut jännityksen arvot ovat kuitenkin hyvin pienet suhteutettuna käytetyn 

materiaalin myötölujuuteen 355 MPa. Ottaen huomioon laskennassa käytetyn suuren 

varmuuskertoimen γM = 1,5, voidaan todeta rakenteiden kestävyys riittäväksi. 

 

5.2 Tavoitteiden täyttyminen 

Työn tavoitteena oli suunnitella generaattorin roottorin poistomenetelmä, jolla voidaan 

säästää tilaa roottorin akselin suuntaisesti, minimoida poistorakenteen itse valmistettavat 

osat, sekä muodostaa yksinkertainen toimiva menetelmä roottorin poistamiseksi.  

 

Generaattorin roottorin poistoprosessin suunnittelussa onnistuttiin muodostamaan prosessi, 

jolla voidaan tehdä merkittäviä tilan säästöjä suunnitellun menetelmän vaatiessa noin 300 

mm vähemmän tilaa Generaattorin n-päädystä. Tilan säästöt syntyvät generaattorin 

geometrian johdosta, sillä roottorinakseli on lyhyempi n-päädyssä, kuin sen d-päädyssä. 

Muodostetussa menetelmässä poistoprosessin vaatima tila minimoitiin käyttämällä 

rakennetta, jossa generaattorin n-päädyn päätylaippa on rakenteen uloimmaksi tuleva osa. 

 

Rakenteen suunnittelussa pyrittiin minimoimaan keskenään erilaisten osien määrä, 

päärakenteen muodostuessa ainoastaan kolmesta standardi palkkityypistä. Käytettävät 

standardi palkit hankitaan asiakkaan toimesta huoltopaikalle ja kohdeyritys toimittaa loput 

rakenteen vaatimat osat asiakkaalle. Asiakas hankkii myös prosessin vaatimat 

kiinnitystarvikkeet, asennustyökalut ja rakenteen asennuksen vaatimat säätölevyt. Koska 

suunniteltava roottorin poistoprosessi on kertaluontoinen ja hyvin harvinainen toimenpide, 

pyrittiin maksimoimaan käytettävien standardiosien määrä, jolloin asiakas voi huollon 

jälkeen myydä huollossa käytetyt rakenne palkit kustannusten laskemiseksi. Kohdeyrityksen 

toimittama huollon vaatima asennussarja muodostuu kuudesta itse valmistettavasta osasta, 

jatkoakselista ja ulkoiselta toimittajalta hankittavista liikutusrullista. Asennussarja voidaan 

toimittaa asiakkaalle, sen isoimman osan jatkoakselin koon määrittämässä pakkauksessa. 
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Roottorin poistorakenteen asennussarjaa voidaan käyttää uudestaan ja se lähetetään aina 

huollon yhteydessä asiakkaalle. Huoltosarja voidaan myös myydä asiakkaalle.  

 

Työssä tehdyn suunnittelutyön tavoitteena oli muodostaa yksinkertainen prosessi, jonka 

avulla pystytään todistamaan prosessi mahdolliseksi, sekä luoda pohja lopullisen 

poistorakenteen suunnittelulle. Lopullisen poistorakenteen käyttöönottamiseksi, kuitenkin 

vaaditaan jatkokehitystä rakenteen suunnittelulle.  

 

5.3 Jatkokehitysehdotukset 

Lopullisen poistorakenteen valmistamiseksi tulisi tehdä jatkokehitystä IPE 330 palkkien 

uuman lommahduksen tutkimisessa, sekä roottorin akselintukien suunnittelussa. IPE 330 

palkkien uuman lommahduksen mahdollisuuden poissulkemiseksi tarvittaisiin tarkempaa 

lommahduksen analysointia tai palkkiin tulisi lisätä poikkileikkausta vahvistavat laipat. 

Roottorinakselin tukien rakenteellisen kestävyyden varmistamiseksi tulisi niistä tehdä 

staattisen analyysin lisäksi, myös lommahdusanalyysi. Työssä ei myöskään suunniteltu 

vaadittavia liitosmenetelmiä, joten liitosmenetelmiä tulisi tutkia tarkemmin, sekä suorittaa 

vaadittavat laskelmat oikeanlaisten liitosten valitsemiseksi.  

 

Rakenteen valmistamiseksi tulisi muodostaa valmistussuunnitelma, sekä 

valmistuspiirustukset rakenteen osille. Kun lopullisen rakenteen vaatimat jatkokehitys 

toimenpiteet on tehty, pystytään muodostamaan tarkka suunnitelma rakenteen asennukselle, 

sekä voidaan muodostaa tarkka osaluettelo, josta nähdään kaikki rakenteen vaatimat työkalut 

ja komponentit. Näiden pohjalta pystytään muodostamaan tarkka ohje rakenteen 

asennuksesta huoltopaikalla. 

 

1600 mm:n runkokoon generaattorille muodostetun roottorin poistoprosessin pohjalta 

voidaan, myös jatkossa kehittää modulaarinen poistorakenne, jota voitaisiin hyödyntää myös 

mallisarja pienempien generaattoreiden roottorin poistossa. Modulaarisen rakenteen 

suunnittelussa voitaisiin muodostaa kaksi poistorakennetta, jotka hyödyntäisivät samoja osa 

kokonaisuuksia. Suunnittelussa tulisi optimoida rakenne, siten että sitä voidaan pienillä 

muutoksilla käyttää eri kokoluokan generaattoreissa. Myös huollon ergonomian 

parantamiseksi tulisi konsultoida huoltotyön suorittajilta rakenteen ergonomiasta huollon 

aikana.  
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6. YHTEENVETO 

 

Työssä suunniteltiin ABB:n 1600 mm:n runkokoon generaattorin roottorin 

poistomenetelmä, jonka avulla pystytään suorittamaan roottorin poistaminen staattorista, 

sekä suorittaa roottorin vaatimat huoltotoimenpiteet generaattorin käyttöpaikalla. Työssä 

tehdyn suunnittelun ja laskennan pohjalta, voidaan osoittaa, että suunniteltu roottorin 

poistomenetelmä on toimiva, sekä että se kestää roottorin massan aiheuttaman 

kuormituksen. 

 

Työssä perehdyttiin yleisellä tasolla generaattorin toimintaan, sen eri osiin, generaattorin 

kunnossapitoon, sekä tuotekehityksen eri vaiheisiin. Suunnittelu kappaleessa on esiteltynä 

poiston suunnittelun eri vaiheet rakenteen ideoinnista, lopullisen rakenteen suunnitteluun ja 

rakenteen laskennassa käytettyihin menetelmiin. Tuloksissa esitellään analyyttisestä 

laskennasta ja fe-mallinnuksesta saadut tulokset. Analyysissä käsitellään tuloksia ja 

pohditaan työlle asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Työn lopuksi on esiteltynä lopullisen 

rakenteen valmistuksen vaatimat jatkokehitys toimenpiteet, sekä prosessin mahdollinen 

soveltaminen yrityksen pienempien generaattoreiden roottorin poistoprosessiin. 

 

Työn liitteissä on esiteltynä tarkemmin analyyttinen laskenta, karkea osaluettelo ja 

poistoprosessin eri vaiheet. 
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