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SYMBOLILUETTELO
𝐴

Poikkipinta-ala

𝐴a

Liittimeen liitettävän maksimijohtimen poikkipinta-ala

𝐴t

Todellinen kosketusala

𝐶

Ympyrän piirin pituus

𝑐

Ominaislämpökapasiteetti

𝐸

Kimmokerroin

𝐸l

Lämmitysenergia

𝐸PRT

Kiinnitetyn kappaleen kimmokerroin alkulämpötilassa

𝐸PT

Kiinnitetyn kappaleen kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa

𝐸SRT

Ruuvimateriaalin kimmokerroin alkulämpötilassa

𝐸ST

Ruuvimateriaalin kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa

𝐹

Voima

𝑓𝑇

Lineaarinen epämuodostuma

𝐹𝑉

Ruuvin puristusvoima

𝐹VRT

r -säteisen ruuviliitoksen aksiaalinen puristusvoima

𝐹VT

Ruuvin puristusvoima lämpötilassa 𝑇

𝐺

Liukukerroin

𝐻

Lämpövirta

𝐼

Virta

𝐼r

Tasavirta 𝑈r :n mittaushetkellä

𝐼rms

Tehollinen oikosulkuvirta

𝐾korr Korroosion ainemäärä
𝑙

Pituus

𝑙0

Alkuperäinen pituus

𝑙K

Kiinnityspituus

𝑀

Kiristysmomentti

𝑚

Massa

𝑛

Varmuuskerroin

𝑃

Pätöteho
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𝑅

Resistanssi

𝑟

Ympyrän säde

𝑅0

Kontaktipintojen resistanssi alkulämpötilassa

𝑅c

Kontaktipintojen resistanssi

𝑠

Kierteen nousu

𝑇

Lämpötila

𝑡

Aika

𝑡B

Kokonaisaika

𝑇0

Alkulämpötila

𝑇F

Nesteen lämpötila

𝑇P

Kiinnitetyn kappaleen lämpötila

𝑇REF

Referenssilämpötila

𝑇r

Referenssijohtimen lämpötila 𝑈r :n mittaushetkellä

𝑇S

Ruuvin lämpötila

𝑇u

Liitinten lämpötila 𝑈:n mittaushetkellä

𝑇W

Seinämän lämpötila

𝑈m

Laitteen suurin käyttöjännite (r.m.s)

𝑈r

Mittauspisteiden ja referenssijohtimen välinen potentiaaliero

𝑣

Poissonin suhde

𝛼

Lämpölaajenemiskerroin

𝛼l

Lämmön siirtymiskerroin

𝛼PT

Kiinnitetyn kappaleen lämpötilakertoimen arvo muuttuneessa lämpötilassa

𝛼ST

Ruuvin lämpötilakertoimen arvo muuttuneessa lämpötilassa

𝛼T

Kontaktimateriaalin lämpötilakerroin

𝜀

Venymä

𝛿PRT

Kiinnitetyn kappaleen kimmoisuus alkulämpötilassa

𝛿SRT

Ruuvin kimmoisuus alkulämpötilassa

𝜆

Lämmönjohtavuus

𝜆v

Vaimennuskerroin

𝜎

Stefan-Boltzmannin vakio

𝜎B

Jännitys murtumishetkellä

𝜎m

Jännitys myötörajalla
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𝜎M

Jännitys murtorajalla

𝜎n

Normaalijännitys

𝜎p

Puristuslujuus

𝜎s

Jännitys suhteellisuusrajalla

𝜎sall

Sallittu jännitys

𝜎vert

Vertailtava jännitys

𝜎x

X-akselin suuntainen jännitys

𝜎y

Y-akselin suuntainen jännitys

𝜎z

Z-akselin suuntainen jännitys

𝜌

Tiheys

𝜌r

Ominaisresistanssi

𝜇1

Kitkakerroin ruuvin ja kierteen välillä

𝜇2

Kitkakerroin ruuvin ja kosketuspinnan välillä

𝜏

Lämpenemisaikavakio

𝜏l

Leikkausjännitys

𝜏M

Leikkausmurtolujuus

𝜏xy

xy-tason suuntainen leikkausjännitys

𝜏yz

yz-tason suuntainen leikkausjännitys

𝜏zx

zx-tason suuntainen leikkausjännitys

𝛾

Konduktiivisuus
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LYHENNELUETTELO
2-D

Kaksiulotteinen

3-D

Kolmiulotteinen

AC

Vaihtovirta (Alternating Current)

CAD Computer-aided Design
CNC Computer Numerical Control
DC

Tasavirta (Direct Current)

EU

Euroopan unioni

FDM Fused Deposition Modeling
FEM Finite Element Modeling
IEC

The International Electrotechnical Commission

LVI

Lämpö, vesi, ilmanvaihto

PDM Product Data Management
PLM Product Lifecycle Management
UL

Underwriters laboratories

UV

Ultravioletti

VBA Visual Basic for Applications
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1

JOHDANTO

Sähköliittimien vaatimustenmukaisuuden testaaminen on hyvin työläs, runsaasti aikaa vievä
ja usein varsin hintava prosessi. Useat peräkkäiset testauskierrokset kuluttavat tarpeettomasti
suunnittelutiimin aikaa ja yrityksen resursseja. Asiakasyrityksessä tunnistettiin tarve kehittää sähköliitinsuunnittelua siten, että turhat testauskierrokset voitaisiin eliminoida ja liittimen ominaisuuksia voitaisiin tarkastella jo ennen varsinaista testiprosessia.

Työssä tarkastellaan alumiini- ja kuparijohtimien liittämiseen tarkoitettujen tinapinnoitetusta alumiinista valmistettujen ruuvikiinnitteisten pienjänniteverkon kytkentöihin tarkoitettujen sähköliitoskomponenttien kokonaisvaltaista vaatimustenmukaisuuden varmistamista.
Tarkastelu rajattiin koskemaan IEC 61238-1 standardin ja 2014/35/EU pienjännitedirektiivin sisältämiä vaatimuksia. Työssä selvitetään muun muassa voidaanko elementtimenetelmän analyysiprosessin avulla simuloimalla saavuttaa merkittävää hyötyä sähköliitoskomponenttien suunnittelussa ja pystytäänkö saavutetuista tuloksista saamaan hyödyllistä tietoa
testiprosessin tueksi. Toimeksiantajana toimineen yrityksen sähköliitintuotteiden tuotekehitystä pyritään kehittämään luomalla liitintuotteille mahdollisimman tarkka digitaalinen kaksonen. Sähköliitoskomponenttien analyysi FEM-menetelmällä rajataan koskemaan mekaanisia ja termisiä elementtejä.

1.1 Sähkönjakelun mekaaniset liitoskomponentit

Sähkötekniikan liitosmenetelmät ovat pysyneet melko muuttumattomina viimeisimpien
vuosikymmenten aikana. Liitoksia voidaan tehdä hitsaamallakin, mutta ehdottomasti suosituimpia ovat erityyppiset mekaaniset liitokset. Yleisimpiä liitostekniikoita sähköteollisuudessa ovat ruuviliitos, jousiliitos, lattapistokeliitos, pistoliitos, pulttiliitos ja puristustyökaluilla tehtävä puristusliitos. (Insko ry 1983; Sesko ry 2009)
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1.1.1 Ruuviliitin

Ruuviliitin on ruuvityyppinen sähköliitoskomponentti, jonka rakenteeseen kuuluu johtimen
puristaminen yhden tai useamman ruuvin alle. Ruuviliitos voidaan tehdä suoralla tai epäsuoralla menetelmällä (Kuva 1.1). Ruuviliitoksen suorassa menetelmässä kohdistetaan suora
paine liitinruuvista kaapelin pintaan. Epäsuorassa menetelmässä paine kohdistetaan erilaisten välikappaleiden kuten puristuslevyn tai aluslevyn avulla kaapelin pintaan. (Sesko ry
2009 s.142)

Kuva 1.1. Ruuviliittimien tyypit

Ruuviliitos yhdessä pulttiliitoksen kanssa ovat yleisimmin käytettyjä liittämismuotoja sähköteollisuudessa. Ruuviliitoksia käytetään laajalti maanalaisissa kytkennöissä, keskuksen sisäisissä johdotuksissa, sähkölaitteissa ja komponenteissa. Ruuviliitosta pidetään hienolankaisen johtimen liittämiseen usein ainoana luotettavana liitostekniikkana. Ruuviliitos tosin
on puristettavaa liitosta alttiimpi tärinälle. Oikein suoritettu ruuviliitos on toimiva ja luotettava.

Ruuviliitoksen etuina puristusliitokseen nähden ovat liitoksen avausmahdollisuus ja uudelleenliitettävyys. Liitinsuunnittelun kannalta ruuvin mitoituksessa on varsin tärkeää huolehtia
riittävästä kiristysmomentista tarvittavan puristusvoiman saavuttamiseksi. Tavallisten liitinruuvien asennuksessa tuleekin käyttää momenttiavainta. Vaihtoehtoisesti liitinruuvien momenttia voidaan valvoa tietyssä momentissa katkeavien momenttiruuvien avulla. Luonnollisesti tämän kaltaiset liitokset ovat kuitenkin peruuttamattomia. Ruuviliitoksen toiminnan perusperiaatteena voidaan pitää sitä, että liitettävässä kaapelissa tapahtuvat muodonmuutokset
12

saavat aikaan säikeiden oksidikalvon rikkoutumisen. Usein on perusteltua käyttää suippokärkistä liitinruuvia, joka rakenteensa ansiosta pureutuu johtimeen tehokkaasti. (Insko ry
1983)

1.1.2 Johdinmateriaalit

Johdinmateriaaleina käytetään lähes poikkeuksetta alumiinia tai kuparia. Maadoituskytkennöissä käytetään joissain määrin myös teräksisiä elementtejä, mutta pääasialliseksi sähköjohtimeksi teräksestä ei ole sen suurehkon ominaisresistanssin ja teräksessä voimakkaasti
esiintyvän virranahdon vuoksi. Alumiinin ja kuparin sähkönjohtokyvyt verrattuna massaan
ja materiaalikustannuksiin ovat valmistusmateriaaleista kaikkein parhaita. Alumiinin käyttö
sähköteollisuudessa on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Alumiinin
keveys, sähkönjohtavuus ja edullisuus ovat aiheuttaneet varsinaisen piikin erilaisissa käyttökohteissa ja voimalinjoissa se on korvannut kuparin käytännössä lähes täysin. Alumiinin
sähkönjohtavuus on n. 62 % kuparin sähkönjohtavuudesta, mutta keveytensä ansiosta sähkönjohtokyky massaan verrattuna on yli kaksinkertainen kupariin nähden. Metallien ominaisuuksia esitellään tarkemmin taulukossa 1.1. Al/Al -liitos on erittäin yleinen ja oikein
suoritettuna varsin turvallinen. Liitettäessä alumiinia yhteen esimerkiksi kuparin kanssa syntyy paljon todennäköisemmin ongelmia kuin puhtaassa alumiiniliitoksessa johtuen metallien
välisestä potentiaalierosta ja alumiinin oksidoitumisesta. (Polmear ym. 2017, s. 256)

Taulukko 1.1. Alumiinin, kuparin ja teräksen ominaisuuksia. (ABB Oy 2000, s.35)
Ominaisuus

alumiini

kupari

teräs*

Al

Cu

C 0,85

Tiheys 𝜌 (kg/dm )

2,69

8,93

7,83

Ominaisresistanssi 20 °C lämpötilassa 𝜌r (Ωm 10-8)

2,82

1,72

17…19

Pituuden lämpölaajenemiskerroin 𝛼 (10-6/°C)

23,6

16,2

11,5

Lämmönjohtavuus 𝜆 (W/m°C)

230

393

45

Ominaislämpökapasiteetti 𝑐 (kJ/kg°C)

0,89

0,39

0,46

Sulamispiste (°C)

658

1083

1350

70

120

200

Kemiallinen merkki tai lisäaine%
3

2

Kimmomoduli 𝐸 (kN/mm )
*metalliseos
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1.1.3 Johdintyypit

Erilaisia kaapelityyppejä ja monilla myyntinimikkeillä myytäviä kaapeleita on tarjolla varsin
runsaasti. Suomessa ja muualla Euroopassa käytetään nykyisin pääasiassa kansainvälisen
IEC 60228 -standardin mukaisia johtimia. Standardi sisältää määritykset 0,5 mm2 – 2500
mm2 kokoisille alumiini- ja kuparikaapeleille. Johdintyypit voidaan jakaa standardin mukaisesti neljään eri luokkaan: 1,2,5,6. Luokan 1 johdin on yksisäikeinen massiivinen johdin
(solid). Luokan 2 johdin on muutamasäikeinen johdin (stranded). Luokat 5 ja 6 määrittävät
erittäin taipuisat hienosäikeiset johtimet (fine-stranded). Kaapeleita on saatavilla myös eri
muotoihin valmistettuina, joista yleisimmät sisältävät joko pyöreitä tai kolmiosektorin muotoisia johtimia. Sallitut johdintyypit vaikuttavat liittimen fyysisiin mittoihin, koska eri luokkien välillä on huomattavia kokoeroja (ks. taulukko 1.2). Johdintyypit on määriteltävä liitinsuunnittelussa ennen testausprosessia. Sallitut poikkipinta-alat, johdintyypit ja johtimen
muodot täytyy ilmoittaa joko liittimeen merkittynä tai erikseen liittimen teknisissä tiedoissa.
(CEI/IEC 2004)

Taulukko 1.2. Esimerkki johtimien halkaisijoista eri johdinluokissa
Periaatekuva,
johdinrakenne

Poikkipinta-

Massiivijohtimen halkai-

Säikeisen johtimen halkai-

Hienosäikeisen johtimen hal-

ala (mm2)

sija, Solid, Luokka 1

sija, Stranded, Luokka 2

kaisija, Fine-stranded, Luokka

(mm)

(mm)

5 (mm)

16

4,6

5,3

6,3

50

7,8

9,1

11,0

240

17,6

20,6

24,0

400

22,2

26,1

31,0

Liitin kannattaa suunnitella käytettäväksi mahdollisimman laajasti kaikista suosituimmilla
johdintyypeillä. Verkon rakennuksessa käytetään jatkuvasti tiettyjä kaapelityyppejä niiden
edullisuuden ja helpon saatavuuden vuoksi. Suosituimmat kaapelit on esitetty taulukossa
1.3.
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Taulukko 1.3. Suosituimmat monijohdinkaapelit (ABB Oy 2000 s.503)
𝑈0 /𝑈

Poikkipinta-ala
mm

2,5

2

0,6/1 kV
MCMK

MCMK

AMCMK

AMCMK

AXMK

6/10 kV

12/20 kV

AHXAMK

AHXAMK

-W

-W

-

-

-

-

-

46+6S

-

-

-

-

-

310+10

410+10S

-

-

-

-

-

316+16

416+16S

316Al+1

-

416S

-

-

32,5+2,

42,5+2,5

5

S

6

36+6

10
16

0Cu
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-

-

-

-

425S

-

-

35

335+35

335+16+

335Al+1

335Al+16

435S

-

-

16S

0Cu

Al+10CuS

370+35+

370Al+2

370+35Al+

470S

-

370Al+3

35S

1Cu

21CuS

3120+7

3120+70

3120Al+

3120Al+70

0

+70S

41Cu

Al+41CuS

3185+9

3185+95

3185Al+

3185Al+95

5

+95S

57Cu

Al+57CuS

3240+1

3240+12

3240Al+

3240Al+12

20

0+120S

72Cu

0Al+72CuS

-

-

-

-

70

120

185

240

300

370+35

5Cu
4120S

-

3120Al+
35Cu

4185S

4240S

3185Al+

3185Al+

35Cu

35Cu

-

3240Al+
70Cu

4300S

3300Al+

-

35Cu

Kaikkein suosituimmat sähköverkon rakennuksessa käytetyt kaapelit koostuvat muutamasäikeisistä luokan 2 johtimista. Huomionarvoista on myös se, että useat suosituimmista
kaapelityypeistä ovat sektorikaapeleita. Sektorin muotoisia johtimia suositaan varsinkin
pienjännitekytkennöissä suuremmilla poikkipinnoilla, jolloin kaapelin fyysisillä mitoilla on
suurempi merkitys. Tosin keskijännitekaapeleissa johtimet ovat pääasiassa pyöreän muotoisia niitä ympäröivien suojaavien moninaisten kerrosten vuoksi. Sisäjohdotuksiin tarkoitetuissa keskuksen sisäisissä kytkennöissä käytetään usein MKEM-tyyppisiä taipuisia johtimia, joten tuki luokan 5 ja 6 johtimille kannattaa sisällyttää sisäjohdotuksiin tarkoitettujen
liittimien suunnittelussa. (ABB Oy 2000; SFS 2016 s.46)
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1.2 Sähköliitoksen merkitys turvallisuuden kannalta

Sähköjärjestelmien suunniteltu käyttöikä vaihtelee 20 vuodesta yli 60 vuoteen. Liitoskomponenttien on kestettävä mekaanista ja termistä kuormitusta, erilaisia sää- ja käyttöolosuhteita sekä oltava luotettavia koko elinkaaren ajan. Sähkölaitteiden, kojeistojen ja verkkojen
vikaantumisia syntyy vuosittain huomattavia määriä. Sähköliitos on aina virtapiiriin resistanssia lisäävä ja täten kuormitushäviöitä synnyttävä sähkötekninen epäjatkuvuuskohta.
(Tukes 2015 s.7–8)

1.2.1 Vikaantumisen syitä

Perustavanlaatuisia syitä vikaantumiseen ovat muun muassa monenlaiset asennus- ja suunnitteluvirheet, kaapeleihin liittyvät virheet, huollon puute sekä huolimaton käyttö. Liitosten
löystyminen aiheuttaa resistanssin suurenemista ja siten liitoksen lämpenemistä. Liitosteknisiä riskejä turvallisuuden kannalta aiheuttavat löystyneiden liitoksien lisäksi liittimien alimitoitus tai virheellinen liitostapa, kosketuspintojen likaantuminen, liitospintojen hapettuminen sekä erityyppiset korroosiotekijät, kosketuspaineen heikentyminen vanhenemisen
seurauksena ja kosketuspintojen virheasennot. (Insko ry 1983; Tukes 2015)

Liitosmateriaaleista johtuvia vikaantumisia on havaittu erityisesti liitettäessä eri lämpölaajenemiskertoimen metalleja yhteen. Esimerkiksi kuparijohtimien liittäminen puristusliitoksella teräksisiin liittimiin on tuottanut ongelmia liitosten lämmetessä. Alumiiniliitoksia tehdessä täytyy ottaa huomioon erityisesti sähkönjohtavuutta huonontava luontainen oksidikerros. Tällöin liitospintojen mekaaninen puhdistus ja käsittely liitosrasvalla ovat tärkeitä toimenpiteitä liitoksen luotettavuuden parantamisessa. (Insko ry 1983; Tukes 2015)

1.2.2 Sähköpalot

Huonon sähköisen liitoksen aiheuttama lämpötilan nousu aiheuttaa energiahävikin lisäksi
myös sähköpaloja. Sähköpalot ovat aiheuttaneet viime vuosina entistä vähemmän kuolemia,
mutta vastaavasti palojen taloudelliset haitat ovat kasvaneet runsaasti välittömien vaikutuksien

lisäksi

muun

muassa

tuotannon

ja

toiminnan

keskeytyksien

vuoksi.
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Sähkötarkastuskeskuksen tutkimuksien mukaan löysä tai löystynyt johdinliitos on yleisin
syy sähköpalojen syntymiseen. Löysä liitos aiheuttaa liitoksen lämpenemisen ylimenoresistanssin kasvaessa. Kohonnut lämpötila johtaa ilmeiseen palovaaraan, usein myös johdineristeiden sulamisesta aiheutuviin maa- tai oikosulkuun. Kuvassa 1.2 on havainnollistettu sähköpalon syttymiseen johtava tapahtumaketju. (SÄTY 2003; Tukes 2015)

Kuva 1.2. Löysän liitoksen aiheuttamaan tulipaloon johtava tapahtumaketju (Tukes 2015)

1.3 Ruuvikiinnitteisiä sähköliittimiä koskevat standardit ja määräykset

Sähköliitoskomponentteja koskevat lukuisat standardit ja määräykset. Tärkeimpinä standardeina yleiskäyttöisiin ruuvikiinnitteisiin sähköliittimiin liittyen voidaan mainita kansainväliset IEC 61238-1 ja IEC 60947-7-1-standardit. Sähkölaitteita koskeva yleiseurooppalainen
pienjännitedirektiivi 2014/35/EU asettaa yleisesti sovellettavia vaatimuksia sähköliittimien
suunnitteluun ja jakeluun liittyen.

1.3.1 Standardit

Euroopassa käytössä olevat <30 kV sisäjohdotuksiin ja maakaapelikytkentöihin tarkoitetut
sähköliittimet testataan IEC 61238-1 -standardin mukaisesti. Kyseinen standardi sisältää
useita sähköisiä ja mekaanisia testausmenetelmiä liitinten vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Koteloiduille pienjänniteliittimille sovelletaan IEC 60947-7-1-standardia, joka sisältää testausmenetelmät muun muassa eristeen palonkestävyydelle. Ilmajohtojen liitoksille
sovelletaan erillistä IEC 61284 -standardia. Erikoistarkoituksiin tarkoitettujen liittimien vaatimuksien kohdalla sovelletaan lukuisia käyttötarkoitukselle ominaisia standardeja.
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IEC-standardit ovat korvanneet Euroopassa viime vuosikymmeninä käytössä olleet kansalliset standardit käytännössä kokonaan. IEC-standardit ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä,
mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla suositaan Underwriters Laboratoriesin hallinnoimia standardeja, jotka perustuvat usein osittain kansallisiin ANSIstandardeihin ja harvoin ovat kokonaan harmonisoituja IEC-standardien kanssa. Yhdysvaltojen markkinoilla olevat eristämättömät <35 kV käyttöjännitteen sähköliittimet testataan
UL 486 -sarjan standardien mukaisesti. UL486 -sarjan standardien mukaiset testausprosessit
ovat suurelta osin samankaltaisia IEC 61238-1 testien kanssa, mutta esimerkiksi oikosulkutestauksessa käytettävät virta-arvot ovat huomattavasti alhaisemmat. Yhdysvalloissa koteloiduille liittimille sovelletaan UL1059 -standardia.

1.3.2 Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU

Pienjännitedirektiivin piiriin kuuluvat sähkölaitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi joko
vaihtovirralla nimellisjännitteellä 50–1000 V (AC) tai tasavirralla nimellisjännitealueella
75–1500 V (DC). Sähköliitoskomponentit luokitellaan sähkölaitteiksi ja täten ovat pienjännitedirektiivin piirissä. Valmistajalla on vastuu varmistua tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. (Tukes 2020)

Sähkölaitteen valmistajan velvollisuutena on laatia laitteen tekniset asiakirjat. Teknisiin
asiakirjoihin luetaan esimerkiksi tekniset datalehdet sekä käyttö- ja asennusohjeet. Ohjeiden
on varmistettava laitteiden turvallinen ja tarkoituksenmukainen asennus ja käyttö. Sähkölaitteelle on myös laadittava säädösten mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. (Tukes 2020)

LVD-direktiivin mukaan sähkölaite on merkittävä näkyvällä CE-merkinnällä ja tarvittavilla
sähköteknisillä arvoilla. Tavallisesti merkintöihin kuuluvat mm. jännite- ja virta-arvot. Direktiivi asettaa myös tuotteen jäljitettävyydelle tiettyjä vaatimuksia. Myyntipakkauksessa tai
itse tuotteessa täytyy mainita kauppatavan mukainen tuotenimi, malli ja sarjanumero. Pakkauksesta on löydyttävä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan yhteystiedot sekä sähkölaitteiden tapauksessa myös yksilöimiseen tarvittavia tietoja. (Tukes 2020)
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2

SÄHKÖLIITOKSEEN VAIKUTTAVAT ILMIÖT

2.1 Joulen lämpöenergia

Oikosulkutesteissä ja lämmityskokeessa syntyvä lämpöenergia on peräisin Joulen lämmityksen aiheuttamasta sähkövirran muutoksesta lämmöksi. Joulen lain mukaan lämmitysteho
𝑃 saadaan Ohmin lain mukaisesti yhtälöllä:
𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝐼 2 𝑅 =

𝑈2
𝑅

,

(2.1)

missä 𝑈 jännite, 𝐼 on virta ja 𝑅 on resistanssi.
Vaihtovirran lämmitysteho 𝑃 saadaan yhtälöllä:
𝑃 = 𝑈𝐼 cos 𝜑

(2.2)

Kasvava kuormitusvirta nostaa virtapiirin komponenttien lämmitystehoa siis virran tehollisarvon toiseen potenssiin verrannollisesti. Vakiopoikkipintaisen johtimen resistanssi määritetään yhtälöllä:
𝑙

𝑙

𝑅 = 𝜌 𝐴 = (𝛾𝐴) ,

(2.3)

missä 𝑙 on johtimen pituus, 𝐴 on johtimen poikkipinta-ala, 𝜌 on johdinaineen resistiivisyys
ja 𝛾 on johdinaineen konduktiivisuus. (ABB Oy 2000, s.69)
Paljaan johtimen lämpötilan muutos saadaan yksinkertaistettuna lämmitysenergian 𝐸l , ominaislämpökapasiteetin 𝑐 ja massan 𝑚 avulla seuraavasti: (Young & Freedman 2012, s.564–
566)
𝐸l

𝑃𝑡

∆𝑇 = 𝑐𝑚 = 𝑐𝑚 =

𝑙
𝐴

𝜌 𝐼2𝑡
𝑐𝑚

(2.4)

Tässä on oletettu, että johdin ei jäähdy lainkaan, ja koko teho lämmittää johtimen massaa.
Lämmitysenergia 𝐸 saadaan tehon 𝑃 ja ajan 𝑡 tuloksena. Esimerkiksi kaksinkertaistuva kuormitusvirta aiheuttaa täten lämpötilan nelinkertaistumisen liitoksessa. Käytännössä
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johtimesta siirtyy lämpöä ympäristöön aina jonkin verran. Siksi on otettava huomioon myös
johtimen pinnan lämmön siirtymiskerroin 𝛼l , jolloin yhtälöstä saadaan seuraavan muotoinen:
𝑡

𝐼2𝑅

∆𝑇 = 𝐴𝛼 (1 − 𝑒 −𝜏 ),
l

(2.5)

missä lämpenemisaikavakio 𝜏 on
𝑐𝑚

𝜏 = 𝐴𝛼

(2.6)

l

Lämpötilan muutos saavutetaan n. viiden lämpenemisaikavakion kuluttua. Esimerkiksi 1,5
mm2 paksuiselle kuparijohtimelle lämpenemisaikavakio on noin viiden minuutin mittainen.
(SÄTY 2003)

2.2 Lämmön siirtyminen

Lämmön siirtyminen on mahdollista johtumisen, säteilemisen ja konvektion avulla. Lämpö
siirtyy johtumalla aineen kautta tai läpi ilman massavirtoja. Alueen läpi siirtyvä lämpövirta
𝐻 on suoraan verrannollinen alueen poikkileikkauksen pinta-alaan 𝐴 ja väliaineen lämmönjohtavuuteen 𝑘 nähden. (Young & Freedman 2012, s.574–577)
Lämmön johtuminen kohdassa 𝑥 voidaan ilmaista Fourier’n lain mukaisesti yleisessä muodossaan:
𝐻(𝑥) = −𝑘𝐴

d𝑇(𝑥)
d𝑥

(2.7)

Lämmön johtuminen tasoittaa lämpötilaeroja energian siirtymisen avulla. Yhtälön miinusmerkki varmistaa sen, että lämpövirtaus tapahtuu aina lämpimämmästä kylmempään lämpötilaan.

Lämmön siirtyminen säteilyn avulla on toinen lämmönsiirtotapa, joka johtuu puhtaasti lämpötilaerosta. Stefan-Boltzmannin lain mukaisesti kappaleen pinta-alan 𝐴 säteilemällä siirtyvä lämpövirta on:
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𝐻 = 𝐴𝑒𝜎𝑇 4 ,

(2.8)
𝜋2𝑘 4

missä 𝑒 on pinnan emissiivisyys ja kerroin 𝜎 = 60ℎ3B𝑐 2 ≈ 5,67 × 10−8 Wm−2 K −4 on StefanBoltzmannin vakio. (Young & Freedman 2012, s.574–577)

Kappaleen emissiivisyys on sama kumpaankin suuntaan, joten lämpöä siirtyy kappaleen pinnan läpi molempiin suuntiin. Lämpövirran nettovirta 𝐻net kappaleesta on siten:
𝐻net = 𝐴𝑒𝜎(𝑇 4 − 𝑇s4 ),

(2.9)

missä 𝑇 on säteilevän kappaleen lämpötila ja 𝑇s on ympäristön lämpötila.
Lämmön konvektio on lämmön siirtymistä kaasussa tai nesteessä massavirtauksen mukana.
Konvektio voi tapahtua luonnollisesti tai pakotettuna. Lämpövirta 𝐻 konvektiossa väliaineesta toiseen voidaan esittää Newtonin lain avulla:
𝐻 = 𝛼l 𝐴(𝑇F − 𝑇W ),

(2.10)

missä 𝛼l on lämmön siirtymiskerroin, 𝐴 on poikkipinta-ala, 𝑇F on fluidin lämpötila, 𝑇W on
seinämän lämpötila. (Wang ym. 2007, s.399)

2.3 Lämmön ja mekaanisten voimien aiheuttamat muutokset liitosmateriaalissa

2.3.1 Jännitys ja venymä

Jännitys ja venymä ovat oleellisimpia käsitteitä rakenteiden lujuuslaskennassa. Normaali
jännitys 𝜎n voidaan kuvata kappaleen sauvamaisen kappaleen avulla, jonka poikkipinta-ala
on 𝐴 ja jonka molempiin päihin kohdistetaan vetävä voima 𝐹, joka pyrkii sauvan venyttämiseen. Puristusjännityksessä kyseinen voima päinvastoin painaa sauvaa kasaan. Vetojännitys
ja puristusjännitys lasketaan samalla yhtälöllä. Vetojännitystä on havainnollistettu kuvassa
2.2.
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Kuva 2.1. Vetojännitys

Jännitys ilmaistaan lausekkeella: (Valtanen 2013 s.270)
𝜎n = 𝐹/𝐴

(2.11)

Kappaleen suhteellinen venymä on esitetty kuvassa 2.3. Voiman vaikutuksesta aiheutuva
kappaleen pituuden muutos eli venymä 𝜀 voidaan kuvata kappaleen pituuden muutoksen ∆𝑙
ja alkuperäisen pituuden 𝑙0 funktiona: (Valtanen 2013 s.270)
𝜀=

𝑙−𝑙0
𝑙0

=

∆𝑙
𝑙0

(2.12)

Kuva 2.2. Suhteellinen venymä

Materiaalien jännityksen suhde venymään esitetään jännitys-venymäpiirroksen avulla (kuva
2.4).
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Kuva 2.3. Jännitys-venymäpiirros

Kuvassa esiintyvät symbolit ovat:
𝜎s : jännitys suhteellisuusrajalla
𝜎m : jännitys myötörajalla
𝜎B : jännitys murtumishetkellä
𝜎M : jännitys murtorajalla
Kappaleen todellinen jännitys ja venymä eroavat teknisistä yksinkertaistetuista arvoista sauvan venymisestä aiheutuvan poikkipinta-alan pienenemisen vuoksi epälineaarisella alueella.
Lujuuslaskennassa pyritään pysymään materiaalin elastisella alueella, joten varsinkin yksinkertaisissa kuormitustilanteissa on tarpeetonta tarkastella materiaaleja jännitys-venymäkäyrän epälineaarisilla alueilla. Rakenteiden lineaarinen tarkastelu antaa virheellisen ja liioitellun jännityslukeman mikäli lineaarinen alue ylittyy.

Liitintuotteiden lujuuslaskennan kannalta kriittisen tarkastelun piste sijaitsee materiaalin
myötörajalla, jota ei saa missään tapauksessa ylittää. Liitoksen pitkäikäisyyden vuoksi on
syytä käyttää riittävän korkeaa varmuuskerrointa 𝑛 mitoituksessa. EN 1999 Eurokoodi 9:n
mukaisessa alumiinirakenteiden yleisessä lujuuslaskennassa käytetään varmuuskerrointa
1,1. Toisaalta esimerkiksi koneenrakennuksen SFS 3200 -standardin mukaisesti
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teräsrakenteiden suunnitteluun sovelletaan 1,5 varmuuskerrointa. Sallittu laskennallinen jännitys lasketaan yksinkertaisesti jakamalla kriittisen pisteen jännitys varmuuskertoimella.
Esimerkiksi myötörajan ollessa kriittinen piste, voidaan sallittu jännitys 𝜎sall laskea yhtälöllä:
𝜎sall = 𝜎m /𝑛

(2.13)

2.3.2 Leikkausjännitys
Leikkausjännitys 𝜏l ilmoittaa materiaalin pinnalle kohdistuvan yhdensuuntaisen jännityksen
normaalijännityksen kohdistuessa kohtisuorasti pintaa vastaan. Leikkausjännitys saadaan
ratkaistua seuraavan yhtälön avulla:
𝜏l =

𝐹
𝐴

,

(2.14)

missä 𝐴 on kappaleen poikkileikkauksen pinta-ala (Valtanen 2013 s.270). Yhtälön avulla
laskettu jännitys on approksimaatio, sillä jännitys jakaantuu tosiasiassa epätasaisesti. Leikkausjännityksen periaate esitetään kuvassa 2.5.

Kuva 2.4. Leikkausjännitys

2.3.3 Von Mises hypoteesi materiaalin lujuudelle

Lujuushypoteesi pyrkii selvittämään sen, kestääkö tietty materiaali jännitystiloja vaurioitumatta. Lujuushypoteesien avulla pyritään laskemaan erityisesti vaikeasti analyyttisesti ratkaistavat moniakselisen jännitystilan tuottamat vaikutukset rakennemateriaaleihin. Yksi
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suosituimmista lujuushypoteeseistä on Von Misesin hypoteesi. Von Misesin hypoteesia käytetään yleisesti sitkeiden materiaalien, kuten metallien lujuuslaskentaan. Teoreema sopii erityisen hyvin materiaaleille, joiden veto- ja murtolujuudet ovat lähellä toisiaan. Von Misesin
yhdistetty jännitys on vertailukelpoinen sallitun jännityksen kanssa. Vertailtava jännitys
𝜎vert lasketaan menetelmällä seuraavan yhtälön avulla:
1

2

2

1/2

2
2
2
𝜎vert = √2 [(𝜎x − 𝜎y ) + (𝜎y − 𝜎z ) + (𝜎z − 𝜎x )2 + 6(𝜏xy
+ 𝜏yz
+ 𝜏zx
)]

,

(2.15)

missä 𝜎x on x-akselin suuntainen jännitys, 𝜎y on y-akselin suuntainen jännitys, 𝜎z on z-akselin suuntainen jännitys, 𝜏xy on xy-tason suuntainen leikkausjännitys, 𝜏yz on yz-tason suuntainen leikkausjännitys ja 𝜏zx on zx-tason suuntainen leikkausjännitys. (Jong & Springer
2009)

2.3.4 Liitosmateriaalin viruminen

Viruminen on jännityksen ja lämpötilan aiheuttama palautumaton eli plastinen muodonmuutos materiaalissa. Virumisvauriot syntyvät, kun materiaalin raerajat aukeavat ja rakoilevat
raerajat muodostavat säröjä materiaaliin (Betten, J. 2005, s.7). Korkeat lämpötilat korostavat
muutosta, ja entistä pienemmät jännitykset aiheuttavat materiaalin virumista. (Mrówka-Nowotnik 2015)

Viruminen on sähköliitoskomponenttien mekaanisissa liitoksissa hyvin kriittinen ilmiö,
koska muodonmuutoksien aiheuttamana myös liitoksen kosketusvoima pienenee ja resistanssi kasvaa. Pehmeän sisäjohdotuksiin tarkoitetun alumiinikaapelien liitoksilta vaaditaan
vielä enemmän, sillä alumiinin viruminen on sitä suurempaa, mitä pehmeämpi seos on kyseessä (Insko ry 1983, s. 27). Alumiini soveltuu kehnosti joustavien elementtien materiaaliksi, koska sen myötöraja on verrattain alhainen. Toki erinäisillä lisäaineilla seostamalla
saadaan materiaalia muokatuksi halutunlaiseksi (TTY 2005). Oikosulkutestauksen aiheuttama lämpötilamuutos yhdessä ruuvivoimien tuottaman jännityksen kanssa on liitoksen kiinnipysyvyyden kannalta hankala yhtälö.
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Kuvassa 2.6. näkyy yleisten 6-sarjan pursotettujen alumiinimateriaalien plastisen muodonmuutoksen raja-arvo lämpötilasta ja materiaaliin kohdistuneesta jännityksestä riippuen. Jo
ennen plastista muodonmuutosta materiaalissa tapahtuu rakenteellisten ominaisuuksien
heikkenemistä eli väsymistä. Alumiinin väsymislujuus on tyypillisesti n. 35−55 prosenttia
murtolujuudesta. (TTY 2005)

Kuva 2.5. Alumiiniseosten myötörajojen riippuvuus jännityksestä ja lämpötilasta (MrówkaNowotnik 2015, s.1081)

6005-tyyppisen seoksen mekaaniset ominaisuudet kärsivät vertailussa kaikkein eniten korkeammissa lämpötiloissa. Toisaalta alhaisemmissa lämpötiloissa sillä on aivan mainiot kestävyysominaisuudet. 6061-tyypin alumiiniseos pärjää vertailussa kaikkein parhaiten niin alhaisessa kuin korkeassakin lämpötilassa. Alumiiniseosten ominaisuudet ovat riippuvaisia
myös toimitustilasta. Alumiinin lujuutta voidaan lisäksi kasvattaa erkaumakarkaisun avulla.
Taulukosta 2.1 voidaan nähdä, kuinka suuri vaikutus eri käsittelyillä on esimerkiksi materiaalin murtolujuuteen ja venymään murtumishetkellä. 0-toimitustila tarkoittaa pehmeäksi
hehkutettua materiaalia, T-alkuiset toimitustilat ovat taas käsiteltyjä stabiileihin tiloihin
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johtavalla tavalla ja sisältävät usein muun muassa keinovanhentamista. H-alkuiset toimitustilat ovat muokkauslujitettuja ja usein lämpökäsittelemättömiä. (TTY 2005)

Taulukko 2.1. 6063-alumiiniseoksen ominaisuudet eri toimitustiloissa (Polmear ym. 2017,
s. 178)
Temperointi

Murtolujuus (MPa)

0,2% Koerasitus (MPa)

Venymä, A50 mm (%)

0

90

50

30

T4

170

90

22

T5

220

180

12

T6

240

215

12

H112

150

90

20

H14

160

95

18

H18

200

150

8

Alumiiniprofiilien eri seoksilla saavutetaan erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi kotimainen
Purso tarjoaa pursotettavaksi yleisesti viittä erilaista alumiiniseosta räätälöidyin mitoin. Alumiiniseosten suunnittelussa on noudatettava hieman erilaisia raja-arvoja seinämäpaksuuksien osalta (Kuva 2.7). Kestävyysominaisuuksiltaan parempi 6082 vaatii suhteellisesti huomattavasti paksumman seinämävahvuuden varsinkin pienillä kappaleilla (Kuva 2.8).
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Kuva 2.6. 6060/6063/6101/6005-seoksista valmistettujen profiilien minimiseinämävahvuudet (Purso Oy 2014)

Kuva 2.7. 6082 -seoksesta valmistetun profiilin minimiseinämävahvuus (Purso Oy 2014)
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Yksi keino parantaa profiilin ominaisuuksia ja vähentää oikosulkutilanteessa syntyviä muodonmuutoksia olisi siten materiaalin vaihto eri luokkaan. Kovempien materiaalien pursottamisessa tosin mahdollisten profiilimuotojen kirjo suppenee huomattavasti.

2.3.5 Muutokset ruuviliitoksessa

Ruuviliitoksen oikea kiristysmomentti on edellytys luotettavalle liitokselle. Riittämätön kiristysmomentti ei tuota tarpeeksi suurta pintapainetta johtimen ja liitinrungon väliin, jotta
johdin pysyisi luotettavasti paikallaan. Liitos on altis tärinälle ja ylimenovastus kasvaa helposti liian suureksi. Toisaalta taas liian tiukalle kiristetty ruuviliitos katkoo johtimien säikeitä ja aiheuttaa tarpeettoman suuria voimia liitinkomponenteille, mikä johtaa plastiseen
muodonmuutokseen ja jopa materiaalien murtumiseen. (Tukes 2015)

Suositeltu kiristysmomentti riippuu ruuvin kierteen halkaisijasta, kierteen noususta ja liitosmateriaalien kitkakertoimista. Liitosmateriaalin virumislujuus vaikuttaa olennaisesti sallittuun pintapaineeseen. Ruuviliitoksen kiristysmomentin avulla pyritään saavuttamaan alumiiniliitoksissa noin 5–20 MPa ja kupariliitoksissa noin 70 MPa pintapaineet. Liitinsuunnittelussa hankaluuksia tuottaa oikean kiristysmomentin määritys liittimille, joita käytetään
sekä alumiini- että kuparikaapelien liittämiseen. (Insko ry 1983, s.24)

Alumiiniliitoksen pintapaine on suoraan verrannollinen liitoksen iän logaritmiin (ks. taulukko 2.2). Liitinsuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei liitosrakenteen pintapaine ole alkujaan liian suuri. Liitoksen on kestettävä mekaanista vetoa, joten kokonaisvoima ei saa tietenkään jäädä liian pieneksi. Liittimen mekaanisen rakenteen joustolla on
merkittävä osuus virumisen aiheuttaman löystymisen kompensoinnissa. (Insko ry 1983,
s.27)
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Taulukko 2.2. Alumiinin pintapaineen vähentyminen eri lämpötiloissa (Insko ry 1983, s.27)
Alkuperäinen pintapaine 20°C,

Aika missä pintapaine vähenee 90%

MPa
80°C, vuosia

125°C, vuosia

80

103

0,0045

60

103

0,1

40

3

1,0

10

𝑟 -säteisen ruuviliitoksen aksiaalinen puristusvoima 𝐹VRT kiristysmomentilla 𝑀 kiristettynä
voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä:
𝐹VRT =

𝑀
tan 𝛽+𝜇1 2
𝑟[
+ 𝜇 ]
1−𝜇1 tan 𝛽 3 2

=

𝑀
𝑟[

𝑠/𝐶+𝜇1 2
+ 𝜇 ]
1−𝜇1 𝑠/𝐶 3 2

,

(2.16)

missä 𝑠 on kierteen nousu, 𝐶 on ruuvin poikkileikkauksen muodostaman ympyrän piirin
pituus, 𝜇1 on kitkakerroin ruuvin ja kierteen välillä ja 𝜇2 on kitkakerroin ruuvin ja kosketuspinnan välillä. (Runde ym. 2008, s.524)

Liitinruuvin ja -rungon lämpölaajeneminen on otettava huomioon suunnittelussa. Liitinruuvin materiaalin oikea valinta on korostuneen tärkeää suurikokoisissa liittimissä, koska ruuvivoimien on oltava suuria. Pahimmat ongelmat ruuviliitoksen pysyvyyteen aiheuttavat oikosulkukokeiden aiheuttamat perättäiset lämpötilamuutokset. Lämpötilan kohoaminen kasvattaa hetkellisesti puristusvoimaa ja löystyttää jäähtyessään liitosta, vaikka ruuvi ja liitinrunko olisivat samasta materiaalista tehtyjä. Ruuvin puristusvoima 𝐹VT lämpötilassa 𝑇 on
alkulämpötilaiseen puristusvoimaan 𝐹VRT verrattuna:
𝛿SRT 𝐸SRT

𝐹VT = (𝐹VRT (𝛿SRT + 𝛿PRT ) − 𝑙K (𝛼ST ∆𝑇S − 𝛼PT ∆𝑇P ))/(

𝐸ST

+ 𝛿PRT 𝐸PRT /𝐸PT ), (2.17)

missä 𝛿SRT on ruuvin kimmoisuus alkulämpötilassa, 𝛿PRT on kiinnitetyn kappaleen kimmoisuus alkulämpötilassa, 𝑙K on kiinnityspituus, 𝛼ST on ruuvin lineaarisen lämpötilakertoimen
arvo muuttuneessa lämpötilassa, ∆𝑇S on ruuvin lämpötilan muutos, 𝛼PT on kiinnitetyn kappaleen lineaarisen lämpötilakertoimen arvo muuttuneessa lämpötilassa, ∆𝑇P on kiinnitetyn
kappaleen lämpötilaero, 𝐸SRT on ruuvimateriaalin kimmokerroin alkulämpötilassa, 𝐸ST on
ruuvimateriaalin kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa, 𝐸PRT on kiinnitetyn kappaleen
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kimmokerroin alkulämpötilassa ja 𝐸PT on kiinnitetyn kappaleen kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa. (VDI 2230 2003, s.65):
Lineaarisen epämuodostuman 𝑓T arvo saadaan lämpölaajenemiskertoimen 𝛼 , pituuden 𝑙 ja
lämpötilamuutoksen ∆𝑇 funktiona: (VDI 2230 2003, s.65)
𝑓T = 𝛼𝑙 ∆𝑇

(2.18)

Yhtälön mukaisesti liitoksen esikiristys löystyy, jos saman lämpölaajenemiskertoimen liitosruuvi lämmitetään kuumemmaksi kuin sitä ympäröivä kappale. Luonnollisesti sama ilmiö
toistuu lämmitettäessä tasaisella lämpötilalla molempia kappaleita ruuvin valmistusmateriaalin lämpölaajenemakertoimen ollessa suurempi kuin ympäröivän kappaleen materiaalilla.
Taulukossa 2.3. on esitelty yleisien metallien lämpölaajenemiskertoimia.

Taulukko 2.3. Eräiden metallien lämpölaajenemiskertoimia (VDI 2230 2003; Valtanen
2013)
Materiaali

Materiaalitunnus

Lämpölaajenemiskerroin
20−100 °C 𝛼 10−6 𝐾 −1

Rakenneteräs

USt 37-2

11,1

Niukkaseosteinen teräs

Cq 45

11,1

Sintrattu metalli

SINT-D30

12,0

Valurauta

GJL-250

10,0

Alumiini

AlMgSi 1 F31

23,4

Magnesium

MgAl9Zn1

27,0

Hapeton kupari

Cu-OF

16,8

Lämpötila vaikuttaa suoraviivaisesti myös kontaktipintojen resistanssiin 𝑅c , jonka välinen
suhde kontaktipintojen lämpötilaan voidaan ilmaista muodossa:
2

𝑅c = 𝑅0 [1 + 3 𝛼T (𝑇 − 𝑇0 )],

(2.19)

missä 𝑅0 on kontaktipintojen resistanssi alkulämpötilassa 𝑇0 , 𝑇 on muuttunut lämpötila kontaktialueella ja 𝛼T on kontaktimateriaalin lämpötilakerroin. (Guan ym. 2015, s.322)
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2.4 Pintapaine ja todellinen kosketusala

Metallipintojen välinen todellinen kosketusala verrattuna näennäiseen on varsin vähäinen.
Todellisen kosketusalan kosketuspisteet muodostuvat plastisesti pienillä puristusvoimilla ja
pinnan suuntaiset tangentiaalivoimat lisäävät liitoksen kylmähitsautumista. I.V. Kragelskiin
vuonna 1960 suorittamien tutkimusten mukaan Alle 100 MPa pintapaineella alumiiniliitoksen kosketusala on suurempi kuin kupariliitoksella. Ylimenovastus kuitenkin kasvaa suuremmaksi alumiinille ominaisen kovan oksidikerroksen vuoksi. Esimerkiksi todellinen kosketusala alumiiniliitoksessa oli 25 MPa pintapaineella 9 % näennäisestä ja kupariliitoksessa
vain 3 % näennäisestä kosketusalasta. Todellinen kosketusala 𝐴t saadaan puristusvoiman 𝐹V
ja liitoksen pehmeämmän pinnan puristuslujuuden 𝜎p funktiona: (Insko ry 1983, s.19–20)
𝐹

𝐴t = 𝜎v

p

(2.20)

Ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 2.9. Todellinen kosketusala on riippuvainen kosketuspinnan sileydestä ja pinnan muodoista. Sileillä ja tasaisilla pinnoilla on käytettävä huomattavasti suurempia puristusvoimia saman kosketusalan saavuttamiseksi verrattuna karkeisiin
uritettuihin pintoihin. Erityisesti ristikkäin uritetut ja karhennetut, pinnankarheudeltaan ≥ 0,5
μm olevat pinnat ja tangentiaalisesti vaikuttavat voimat kasvattavat todellista kosketusalaa
merkittävästi. (Insko ry 1983, s.19–20)

Kuva 2.8. Pinnat 1 ja 2 koskettavat toisiaan todellisissa kosketuspisteissä A1-A4
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2.5 Paineen jakautuminen liitoksessa

Ruuviliitoksessa on mahdollista jakaa puristusvoiman aiheuttamaa painetta tasaisemmin
koko kaapelin alueelle käyttämällä epäsuoraa liitostapaa. Tällöin kaapelin ja liitinruuvin välissä on jokin välikappale tasaamassa suhteellista pintapainetta (Sesko ry 2009). Epäsuorassa
liitostyylissä on etuna luonnollisesti se, että liitosruuvi voidaan kiristää tiukemmaksi ja saada
aikaan suurempi kokonaispuristusvoima. Tämä onkin hyödyllistä esimerkiksi teräsrunkoisissa liittimissä, joissa kokonaisvoimia voidaan kasvattaa huomattavasti ylittämättä aineen
myötörajoja. Alumiinirunkoisissa liittimissä puristusvoiman kasvattaminen ei ole usein kannattavaa liitosmateriaalin matalan myötörajan vuoksi. Tällaisten liittimien suunnittelussa tulisikin keskittyä puristusvoiman maksimoimisen sijaan voiman jakauman tasaamiseen liitoksen pitävyyden varmistamiseksi.

2.6 Korroosio

Alumiini ja sen seokset kestävät pääasiassa hyvin korroosiota. Eri seosten välillä on kuitenkin suuria eroavaisuuksia (taulukko 2.4). Korroosionkestokyky riippuu osittain alumiinin
pintaan syntyvän oksidikerroksen paksuudesta. Oksidikerros tosin toimii sähkön johtavuuden kannalta eristeenä, mikä huonontaa luonnollisesti sähköliitosteknisiä ominaisuuksia.
(Pedeferri 2018, s.621)
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Taulukko 2.4. Alumiiniseosten korroosion sietokyky eri ilmiöitä vastaan (Pedeferri 2018,
s.621)
Sarja

Seosaineita

Yleinen

kor-

Kuoppakorroosio

Kuorintakorroosio

Jännityskorroosio

roosio
1xxx

-

Optimaalinen

Optimaalinen

Optimaalinen

Immuuni

2xxx

Cu

Keskimääräi-

Heikko

Heikko-Keski-

Erittäin altis-Re-

määräinen

sistentti

nen
3xxx

Mn, Mn +

Optimaalinen

Optimaalinen

Optimaalinen

Resistentti

Keskimääräi-

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Immuuni-Resis-

Mg
4xxx

Si

nen
5xxx

Mn,

Mg,

Optimaalinen

Cr
6xxx

Mg, Si

7xxx

Zn,

tentti

Mg,

Mn, Cu

Optimaalinen

Hyvä

Optimaalinen

Immuuni

Keskimääräi-

Keskimääräinen

Keskimääräinen-

Erittäin altis- Re-

Heikko

sistentti

nen

Yleisesti korroosiota voidaan ehkäistä lukuisilla- eri keinoilla. Materiaalivalinnalla ja liitoskappaleen muotoilulla on yksittäisistä toimista suurimmat merkitykset. Myös muun muassa
katodinen suojaus, pinnoitteiden valinta, inhibiittoreiden käyttö ja ympäristön muuttaminen
vaikuttavat paikallisesti korroosion kehittymiseen. Sähköliitoskomponenteissa esiintyvä
korroosio on lähes yksinomaan sähkökemiallista eli galvaanista korroosiota, joka vaatii toteutuakseen kaksi elektrodeina toimivaa eri jalousasteen metallia tai metallipinnoitusta. Jalousasteen erosta syntyy elektrodien välille sähköisen yhteyden avulla potentiaaliero ja
elektronien virta. Lisäksi toteutuakseen galvaaninen korroosio vaatii elektrodien välille ioneja johtavan elektrolyytin. (Insko ry 1983; TTY 2005)

Galvaanisessa korroosiossa epäjalomman metallin pinnalta irtoaa metalli-ioneja elektrolyyttiin, minkä seurauksena elektronit siirtyvät vaihtoreaktiossa jalommalle metallipinnalle ja
epäjalompi metalli syöpyy. Anodin koko suhteessa katodin kokoon vaikuttaa galvaanisen
korroosion reaktion vahvuuteen. Mitä pienempi anodi on sitä vahvempia anodivirrantiheys
ja sen aiheuttama suhteellinen metallikato ovat. Korroosion ainemäärä 𝐾korr on Faraday’n
lain mukaan:
𝐴

𝐾korr = 𝐶 𝐼𝑡,
F

(2.21)
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missä 𝐴 on pinta-ala, 𝐶F on Faraday’n vakio 96000 A/s, 𝐼 on korroosiovirta ja 𝑡 on aika
sekunteina. (Insko ry, 1983 s.31)

Toki muitakin korroosion muotoja voi esiintyä sähköliitoskomponenteissa ympäröivistä olosuhteista riippuen. Liitoskomponenttien suunnittelun kannalta keskeistä on kuitenkin kiinnittää huomiota galvaaniseen korroosioon. Galvaanisen korroosion periaate esitetään kuvassa 2.10. Jännite-erojen lisäksi korroosiota sähköliitoskomponenteissa voi aiheuttaa muun
muassa suuren jännityksen alaiset liitokset, jolloin jännityskorroosio ja korroosioväsyminen
ovat mahdollisia. Myös liitosmateriaalin plastisten muutosten, raerajojen erkaantumisen aiheuttama paikallisen jalousasteen muuttuminen voi aiheuttaa raerajakorroosiota. (Insko ry
1983; TTY 2005)

Kuva 2.9. Galvaanisen korroosion periaatekuva alumiini-kupariliitoksessa

Galvaanisen korroosion estämiseksi kannattaa valita liitosmetalleiksi galvaanisessa jännitesarjassa mahdollisimman lähellä olevat metallit. Eri metalleja yhdistäessä täytyisi pyrkiä
eristämään suuren galvaanisen eron metallit toisistaan, mikäli se on mahdollista. Kiinnitysvälineinä kannattaa suosia katodisia elementtejä ja anodista kannattaa tehdä vaihdettava, mikäli sovellus sen sallii. (Pedeferri 2018, s. 199–200)
Taulukossa 2.5 on lueteltu metallien kosketuspotentiaaleja 53 gl-1 NaCl ja 3gl-1 H2O2 -vesiliuoksessa +25°C:n lämpötilassa. Vertailuelektrodina on käytetty kalomelielektrodia. Kalomelielektrodi sisältää elohopealla ja dielohopediakloridilla eli kalomelilla päällystetyn johtimen kylläisessä kaliumkloridiliuoksessa lasiputken sisällä. Ohjeen mukaisesti kahden eri
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metallin muodostaman liitoksen potentiaaliero ei saisi ylittää 0,50 V jännitettä normaaleissa
koteloiduissa olosuhteissa, missä liitos ei kastu muusta kuin kondenssivedestä. (ABB Oy
2000 s.36; Polmear ym. 2017)

Taulukko 2.5. Eräiden metallien ja metalliseosten kosketuspotentiaaleja (Polmear ym.
2017, s.81)
Metalli tai metalliseos

Potentiaali, V

Sinkki

−1,1

Alumiini (5052,5086)

−0,85

Alumiini (3004, 1060, 5050)

−0,84

Alumiini (1100, 3003, 6063, 6061)

−0,83

Tina

−0,49

Kupari

−0,2

Ruostumaton teräs (3xx sarja)

−0,09

Nikkeli

−0,08

Alumiinin ja kuparin välinen liitos on jokseenkin hyväksyttävä täysin kuivissa olosuhteissa.
Alumiini-kupariliitoksen välille muodostuu kuitenkin yhdessä kosteuden kanssa galvaaninen pari, mitä on vältettävä sitä ponnekkaammin, mitä kosteammasta tilasta on kyse. Käytännössä alumiini-kupariliitoksen potentiaalieroa voidaan vähentää pinnoittamalla liitin tinalla elektrolyyttisesti. Liitosta voidaan lisäksi suojata korroosiolta erilaisilla liitos- ja suojarasvojen avulla. Jos tinattua liitintä ei ole saatavilla, niin galvaanisen kontaktin estämiseksi
voidaan käyttää esimerkiksi tinapinnoitettua aluslevyä.

2.7 Alumiinin oksidikerros

Alumiinin pintaan syntyy sen reagoidessa hapen kanssa erittäin nopeasti oksidikerros. Oksidin koostumus on yleensä Al2O3, mutta oksidia esiintyy myös amorfisessa muodossa ja
alumiiniseosten tapauksessa pinnalle syntyy osittain magnesiumoksidia MgO. Oksidikalvo
on n. 2,5 nm paksu uudella alumiinipinnalla, mutta kalvon paksuus kasvaa useiden vuosien
ajan saavuttaen lopulta muutamien kymmenien nanometrien paksuuden. Oksidikalvon
kasvu nopeutuu huomattavasti kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa. Oksidikalvo pysyy
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vakaana pH-luvun:n ollessa 4,5:n ja 8,5:n välillä. Anioneilla ja kationeilla on tosin pH-kestoon huomattava vaikutus. Esimerkiksi natriumhydroksidiliuos syövyttää alumiinia jo neutraalissa pH 7:ssä, kun taas liukenevuus ammoniumhydroksidiliuoksessa pH-arvossa 13 on
erittäin vähäistä. (Polmear ym. 2017, s.79; Insko ry 1983 s.13–15)

Äärimmäistä korroosionkestävyyttä vaativia olosuhteita varten alumiinin oksidikerrosta kasvatetaan elektrolyyttisesti anodisoinnin avulla. Anodisoinnissa alumiinin pinnalle muodostuu kaksoiskalvo, jossa luontaisen, ohuen ja tiiviin rajakalvon päälle muodostuu huokoinen
paksumpi oksidikalvo. Anodisoinnilla saavutetun oksidikalvon paksuus saattaa olla jopa 20
μm. Anodisoiduille komponenteille on olemassa runsaasti erilaisia käyttösovelluksia, mutta
sähköä johtaviin liitoksiin ne eivät sovellu. (Polmear ym. 2017, s.79; Insko ry 1983 s.13)

Sähköliitosten kannalta oksidikerroksesta on yksinomaan haittaa sen resistiivisten ominaisuuksien vuoksi. Alumiiniliitoksia tehtäessä on tärkeää pyrkiä eroon alumiinin oksidikalvosta mekaanisella rasituksella välittömästi ennen liitoksen tekemistä. Jo muutaman tunnin
ikäinen oksidikalvo nostaa ylimenovastusta moninkertaisesti verrattuna puhtaaseen pintaan.
Kiskoliitoksissa voidaan oksidikalvon rikkomiseen käyttää esimerkiksi teräsharjaa. Sähköliittimissä kalvo täytyy rikkoa toisin tavoin. Hyvin suunniteltu sähköliitin hyödyntää liitoksen oksidikalvon rikkomisessa normaali- ja tangentiaalisia voimia. Pelkällä normaalivoimalla puristettaessa tarvitaan moninkertaisia kosketusvoimia saman resistanssin saavuttamiseksi. Tangentiaalinen liike yhdistettynä kohtisuoraan kosketusvoimaan kykenee kasvattamaan alumiiniliitoksen kosketuspistettä jopa 30–60 % ja ylimenoresistanssi voi laskea
200–250-kertaisesti. (Insko ry 1983, s.24–26)

3

TESTAUS IEC 61238-1 -STANDARDIN MUKAISESTI

IEC (International Electrotechnical Commission) on vuonna 1906 perustettu maailman johtava globaaleja sähkötekniikan ja elektroniikan standardeja julkaiseva organisaatio (IEC
2020). IEC 61238-1 -testistandardi on IEC:n teknisen komitean numero 20 valmistelema
standardi alle 30kV (𝑈m = 36 kV) järjestelmien puristettaville ja mekaanisille liittimille.
Kansainvälinen standardi on korvannut aiemmin käytössä olleet kansalliset standardit. IEC
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61238-1 -standardia käytetään toki maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Euroopassa sähköliitoskomponenttien vaatimustenmukaisuuden testaamiseen. (IEC 2003, s.7–13)

IEC 61238-1 soveltuu käytettäväksi alumiini- ja kuparikaapeleiden liitoksien toimivuuden
varmistamisessa. Testien tavoite on varmistua siitä, että standardin täyttävän liittimen resistanssi pysyy vakaana ja liittimen lämpötila pysyy samana tai pienempänä kuin liitettävässä
johtimessa. Liittimen on oltava sähköisiltä ominaisuuksiltaan parempi kuin siihen liitettävä
johdin. Myös liittimen mekaaninen kestävyys testataan ja mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii,
liitin myös testataan oikosulkuvirralla. Standardi soveltuu maakaapeli- ja sisäjohtoliittimille,
joiden jatkuva lämpötila ei ylitä 90 °C astetta. (IEC 2003, s.11–13)

Standardi sisältää testausprosessit luokkien A ja B testausta varten. Luokan B -liittimiä voidaan käyttää sähkönjakeluun ainoastaan sellaisissa sähköverkoissa, jotka on tehokkaasti suojattu oikosulkuvirroilta esimerkiksi nopeasti toimivilla sulakkeilla. Luokan B -liittimiä ei
testata oikosulkuvirroilla testiprosessissa lainkaan, vaan liittimille tehdään sähköisistä testeistä ainoastaan lämmityssyklitestaus. Kohdeyrityksen sähköliitoskomponentit suunnitellaan poikkeuksetta vaativiin sähkönjakeluolosuhteisiin, joten ne testataan A-luokan testausprosessin mukaisesti sisältäen oikosulkukokeet. (IEC 2003, s.13)

Läpikytkentäliittimien testaus suoritetaan siten, että kuusi liitintä kytketään peräkkäin sarjaan nimellisjohtimella ketjutettuna. Jos liitin on tarkoitettu monisäikeisten johdinten kytkentään, on välissä käytettävä tasaajia mahdollisten resistanssivirheiden poissulkemiseksi.
Testijohtimet on kuorittava ennen liittämistä ja testausvirtapiiri on sijoitettava vedottomaan
tilaan. Kokeet suoritetaan 15−30 °C välisessä lämpötilassa. (IEC 2003, s.25–39)

Läpikytkettävät liittimet kytketään kuvan 3.1. mukaisesti sarjaan siten, että
𝑑 ≤ 80 √𝐴 tai 500 mm riippuen siitä, kumpi arvoista on suurempi. 𝐴 on johtimen pinta-ala
(mm2). 𝑙r ≥ 𝑙a + 𝑙b + 𝑙j ehdon on toteuduttava ja monisäikeisille johtimille: 𝑙a , 𝑙b = √𝐴 tai
150 mm riippuen siitä, kumpi arvoista on suurempi.
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Kuva 3.1. Läpikytkettävien liittimien testausvirtapiiri (IEC 2003, s.39)

3.1 Lämpösyklitestaus

Lämpösyklitestaus suoritetaan vaihtovirralla siten, että 1000 perättäistä lämmitys-jäähdytys
sykliä saavutetaan. Lämmitysvaiheessa liittimet ja testijohtimet sisältävään virtapiiriin syötetään vaihtovirtaa siten, että johdin lämpiää 100–140 °C asteiseksi riippuen liittimen käyttölämpötilan asetuksista kuvan 3.2. mukaisesti. Jäähdytysvaiheessa johtimen lämpötilan annetaan jäähtyä niin kauan, kunnes se saavuttaa 35 °C lämpötilan. Liitinten lämpötiloja tarkkaillaan jatkuvasti, eivätkä ne saa ylittää liitetyn johtimen lämpötilaa missään vaiheessa.
(IEC 2003, s.27–31)
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Kuva 3.2. Lämpösyklitestauksen toinen sykli (IEC 2003, s.49)

Lämpösyklitestauksen aikana virtapiirissä suoritetaan seuraavia mittauksia: (IEC 2003, s.61)
𝑈

Mittauspisteiden potentiaaliero

𝐼

Tasavirta potentiaaliero 𝑈:n mittaushetkellä

𝑇u

Liitinten lämpötila 𝑈:n mittaushetkellä

𝑈r

Mittauspisteiden ja referenssijohtimen välinen potentiaaliero

𝐼r

Tasavirta 𝑈r :n mittaushetkellä

𝑇r

Referenssijohtimen lämpötila 𝑈r :n mittaushetkellä

Virtapiirien resistanssit lasketaan mittaustuloksista yhtälöllä: (IEC 2003, s.61)
𝑅=

𝑈

1

𝐼 1+𝛼(𝑇−20)

,

(3.1)

missä α on resistanssin lämpötilakerroin alumiinille ja kuparille on: (IEC 2003, s.61)
𝛼 = 0,004𝐾 −1
ja referenssijohtimen resistanssi 20 °C lämpötilassa on: (IEC 2003, s.61)
𝑅r =

𝑈r

1

𝐼r 1+𝛼(𝑇r −20)

(3.2)
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3.2 Oikosulkukoe

Luokan A-liittimille suoritetaan muiden testien lisäksi oikosulkukokeet. Testauksen virtapiiri oikosuljetaan lämpösyklitestauksen kahdennensadannen lämmityssyklin jälkeen kuusi
kertaa peräkkäin. Oikosulkuvirta määritetään siten, että referenssijohtimen lämpötila kohoaa
≤ 35 °C asteesta 250–270 °C asteeseen. Oikosulun keston tulee olla (1 ±

0,5
) sekuntia mak0,1

simivirran ollessa 25 kA. Jos vaadittu oikosulkuvirta-arvo ylittää kyseisen maksimivirran,
täytyy testissä soveltaa pidempää oikosulkuaikaa ≤ 5 s ja korkeampaa 25–45 kA virta-arvoa.
(IEC 2003, s.33)
Kuvassa 3.3. esitetään oikosulkuvirta ajan funktiona. Kokonaisaika 𝑡B jaetaan kymmeneen
osaan ja vaihtovirran arvo mitataan sen huippuarvoissaan (0,1,2…10). Tehollinen oikosulkuvirta-arvo 𝐼rms ajalle 𝑡B määritetään yhtälöllä: (IEC 2003, s.59)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
𝐼rms = √[1/30(𝐼 + 4 (𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 ) + 2 (𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 ) + 𝐼 )] (3.3)
0
3
5
9
6
8
10
1
7
2
4

Kuva 3.3. Oikosulkuvirran määritys (IEC 2003, s.59)

IEC61238-1-standardin mukaiset oikosulkukokeiden vaatimukset ovat huomattavan raskaat
verrattuna muihin vastaavien standardien edellytyksiin. On varsin erikoista, että esimerkiksi
kovemmat vetovaatimukset omaavan ilmajohtostandardin IEC61284:n mukainen oikosulkutestaus ei vedä vertoja yleiskäyttöisten liitinten testauksen oikosulkuarvoille. Erityisesti
korkea tavoitelämpötila luo materiaaliteknisiä haasteita suunnitteluun. (Dang & Côté 2018)
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Varsinkin alumiinista valmistettujen liittimien materiaalivalinta ja rakenne täytyy määrittää
huolellisesti. Alumiinisten liittimien osalta nimittäin liikutaan oikosulkutestauksessa hyvin
lähellä materiaaliteknisesti kriittistä lämpötilaa, jossa myötöraja laskee huomattavasti. Tutkimustulokset vahvistavat empiiriset havainnot siitä, että oikosulkutestaus on standardinmukaisen testausprosessin vaativin osuus. Taulukossa 3.1 vertaillaan eri testausstandardien oikosulkukokeiden virta-arvoja. Kaikkien vertailtavien standardien oikosulkutestauksen alkulämpötila määräytyy ympäristön lämpötilan mukaisesti tietyt reunaehdot huomioituna.
(Runde ym. 2008, s.530)

Taulukko 3.1. Joidenkin testausstandardien oikosulkukokeiden lähtöarvoja (Dang & Côté
2018)
Standardi

Oikosulkujen

Loppulämpötila

Oikosulun virta-arvo

Oikosulun te-

lkm.

(°C)

I / kesto t

hollisarvo P
(MW)

ANSI C119.4–

10

60*

25 kA/0,3 s

188

IEEE 404-2012

ei määritelty

80*

40 kA/0,17 s

272

IEC61284[15]

3

180 + alkulämpötila

27,4 kA/1 s

751

IEC61238-1

6

250

30 kA/1 s

900

IREQ

10

150

23,7 kA/1 s

562

2011

*Johtimen loppulämpötila määräytyy oikosulun tehollisarvon perusteella

3.3 Vetokoe
Sekä A, että B-luokkien liittimille suoritetaan vetokokeet. Liittimiin liitetään ≥ 500 mm pituiset testijohtimet. Kokoonpano asetetaan kohtisuoraan vetoon yhden minuutin ajaksi. Vetovaatimus (Newtoneina) on 40𝐴a alumiinijohtimille ja 60𝐴a kuparijohtimille. 𝐴a on liittimeen liitettävän maksimijohtimen poikkipinta-ala (mm2). Asetettava veto on kuitenkin maksimissaan 20000 N. Vetokokeen läpipääsyn vaatimuksena on, ettei testijohdin peräänny liittimestä vedon vaikutuksesta. (IEC 2003, s.35)
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4

MODERNI TUOTEKEHITYSPROSESSI

Modernin tuotekehitysprosessi vaatii lähes poikkeuksetta suuren työmäärän ennen varsinaista valmistusta. Tuotekehitysprosessi voidaan esittää esimerkiksi kuvan 4.1 tavoin. Tuotekehitys lähtee liikkeelle konseptista, ideasta mahdollisesta tuotteesta. Tuotekonsepti sisältää tuotteen suurpiirteisiä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Tuotteen tarkat fyysiset, matemaattiset, laskennalliset, toiminnalliset ja taloudelliset ominaisuudet määritellään ensimmäistä kertaa mallinnusvaiheessa. Tuotemallinnukselle tehdään tarvittavat simulaatiot ja visuaalinen esitys, esimerkiksi 3-D renderöinti antaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tarkkailla tuotteen visuaalista ilmettä ennen varsinaista valmistusta. Muotoiluvaiheessa haetaan
tuotteen lopullinen muoto. Usein onkin tarpeellista muuttaa vielä joitain mittoja esimerkiksi
valmistusprosessin ominaisuuksien vuoksi, minkä vuoksi palataan uudelleen mallinnusvaiheeseen. Tuotteesta tehdään testattavia prototyyppejä ennen varsinaista massavalmistusta.
Käytännön testausprosessin tuloksien johdattamana joudutaan joskus palaamaan takaisin
suunnittelupöydälle. (Liu & Quek 2013 s.1–2)
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Kuva 4.1. Moderni tuotekehitysprosessi

4.1 Teollisuus 4.0

Meneillään oleva digitalisaation aiheuttama harppaus on kutsumanimeltään Teollisuus 4.0.
Tätä aikakautta kutsutaan myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Digitalisaation
mahdollistama kehitys nähdään seuraavana suurena teknisenä siirtymänä höyrykoneen, kokoonpanolinjaston ja tuotannon automatisoinnin jälkeen. Nimitys ei ole tuulesta temmattu.
Uuden teollisen vallankumouksen tarjoamat mahdollisuudet tehostavat teollisuuden prosesseja huomattavasti, kun kokonaisia järjestelmiä pystytään käsittelemään pilviratkaisujen, tekoälyn ja simuloinnin avulla täysin digitaalisesti. Teknologia, erityisesti esineiden Internet
mahdollistavat myös entistä tarkemman prosessien, laitteiden ja komponenttitason seurannan, joka ei rajoitu tehdasympäristöön. Digitaalisen mallinnuksen ja tekoälyn avulla
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simuloidun vanhentamisen ansiosta prosesseja voidaan tarkastella myös tulevaisuuden näkökulmasta, mikä tuo täysin uuden ulottuvuuden tuotekehitykseen. (Haag, Anderl 2018)

4.2 Digitaalinen kaksonen

Digitaalisen kaksosen määritelmä on melko monimuotoinen. Digitaalinen kaksonen on kuitenkin pääperiaatteeltaan mahdollisimman tarkasti mallinnettu digitaalinen vastine fyysiselle komponentille, laitteelle, laitteistolle tai kokonaiselle järjestelmälle. Digitaalisen kaksosen tehtävä on sisältää mahdollisimman tarkat määritelmät kohteen fyysisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista. Digitaalisen kaksonen voi olla toiminnallisuuksiltaan hyvinkin
erilainen riippuen kohteesta. Periaatteessa digitaalinen kaksonen voi olla vaikkapa avaruusraketin tarkka mallinnus kaikkine materiaali- ja sensoritietoineen tai toisessa ääripäässä esimerkiksi standardinmukaisen kiinnitysruuvin 3-D malli. Hyvin tyypillinen digitaalinen kaksonen on rakennusautomaation LVI-kokonaisuuden ohjausjärjestelmä. (Haag, Anderl 2018;
Schleich ym. 2017)

Digitaalisen kaksosen historia alkaa avaruussukkuloiden mallintamisesta Nasan Apollo-projektista 1960-luvulta. Tällöin vaatimuksena oli rakentaa aina vähintään kaksi identtistä avaruusalusta olosuhteiden aiheuttamien muutosten mallintamiseksi maasta käsin myös tehtävän ollessa käynnissä (Schleich ym. 2017). Mallinnustyökalujen hintojen tullessa alaspäin
teknologia on tullut hiljalleen käytännössä kaikkien saataville. Ensimmäisen kerran digitaalisen kaksosen konseptia puhtaasti teollisessa ympäristössä esitteli Floridan teknologiainstituutin professori Michael Grieves elinkaarihallinnan luennollaan vuonna 2003 (Xu ym. 2019
& Haag, Anderl 2018). Digitaalisen kaksosen ratkaisuja käytetään teollisuudessa nykyisin
laajalti, mutta niiden käyttöönoton kasvuvauhti on edelleen huikea ja käyttökohteet laajentuneet perinteisten teollisuusalojen ulkopuolelle. Kaiken kaikkiaan digitaalisen kaksosen sovellusten markkinoiden odotetaan kasvavan vuoden 2020 ennustetusta 3,1 miljardin dollarin
tasosta vuositasolla 58 % ja olevan 48,2 miljardin dollarin suuruiset vuonna 2026 (MarketsandMarkets Research Private Ltd 2020).
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4.3 CAD 3-D mallinnus

Lähes kaikki tuotepiirustukset laaditaan tietokoneavusteisesti 2-D ja 3-D esitysmuotoihin.
Tietokoneavusteisella 3-D mallinnuksella on vuosikymmenien historia teollisuuden sovelluksissa. Teollisuudessa käytetään lähinnä Solid -tyyppistä mallinnustyyliä, jossa mallinnetut osat esitetään kiinteinä, materiaalia sisältävinä objekteina. Solid-mallinnus on syystäkin
suosittua teollisuudessa, sillä kyseinen esitysmuoto auttaa tuotesuunnittelijaa hahmottamaan
parhaiten, millainen tuote tulee oikeasti valmistettuna olemaan. Alla olevassa kuvassa 4.2
on esitelty sähköliitin “räjäytysnäkymässä” PTC Creo Elements Direct Modeling 3-D CADohjelmistossa. (Components 2014)

Kuva 4.2. Liittimen 3-D malli “räjäytysnäkymässä”

Toinen, erityisesti videopeleissä ja animaatioissa käytetty mallinnustyyli on pintamallinnus,
jossa ainoastaan mallinnettavan objektin pintageometria mallinnetaan. Tällä tyylillä mallinnettu 3-D malli vaikuttaa tarkemmin tarkasteltuna tyhjältä kuorelta, mutta visuaalisissa tarkoituksissa pintamalli on moneen käyttötarkoitukseen riittävä ja huomattavan vähäisillä prosessoritehoilla laskettava kiinteään mallinnukseen verrattuna. Pintamallinnuksella tehdyille
objekteille käytetään tekstuureja luomaan vaikutelmaa oikeista muodoista. (Levet ym. 2006)
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4.4 Elementtimenetelmään pohjautuva analyysi

Elementtimenetelmä (FEM, Finite Element Method) on numeerinen tapa ratkaista rakennesuunnittelun ja esimerkiksi matemaattisten mallien ongelmia. Elementtimenetelmän pääasiallinen tarkoitus on etsiä approksimoitu ratkaisu sellaisissa sovelluksissa, joita on vaikeaa
ratkaista analyyttisesti. Tyypillisimpiä FEM-laskennan kohteita ovat lujuuslaskennan ja
lämmön siirron ongelmat. Muita suosittuja kohteita ovat muun muassa nestekierron, akustiikan ja pietsosähköisten ilmiöiden mallinnukset. Yksinkertaistettuna menetelmässä käydään läpi prosessi, jossa muunnetaan monimutkainen kappale moneksi pienemmäksi elementeiksi (kuva 4.3), ratkaistaan elementtejä koskevat fysiikan ilmiöt sekä lait. Prosessi johtaa lopulta useisiin samanaikaisiin lineaarialgebran yhtälöihin, jotka voidaan helposti ratkaista tiettyjen lähtöarvojen avulla. Prosessin jälkeen kokonaisuus on esitettävissä ymmärrettävässä muodossa. (Liu & Quek 2013 s.3–5)

Kuva 4.3. Ympyrälieriö diskretoituna kolmiomaisiksi kuorielementeiksi
Kuvassa 4.4 havainnollistetaan kentän numeerinen yksiulotteinen esitysmuoto 𝐹(𝑥), joka
approksimoidaan elementtimenetelmän avulla. Tässä tapauksessa 𝐹(𝑥) on jatkuva funktio,
joka approksimoidaan paloittain elementtien lineaarifunktioita käyttäen. Elementtien
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päätepisteitä kutsutaan solmukohdiksi ja elementtimetodin tuntemattomat muuttujat ovat
kenttämuuttujien diskreettejä arvoja solmukohdissa. Tarvittavia matematiikan ja fysiikan
sääntöjä sovelletaan elementtikohtaisten yhtälöiden saavuttamiseksi, jonka jälkeen elementit
sidotaan yhteen kentän muutoksen esittämiseksi koko kappaleen geometriassa. (Liu & Quek
2013 s.3–5)

Kuva 4.4. Elementtimenetelmän approksimaatio yksiulotteisessa tapauksessa

Elementtimenetelmän analyysi voi perustua joko lineaariseen tai epälineaariseen laskentaan.
Lineaarinen laskenta on näistä huomattavasti nopeampi ja helpompi toteuttaa. Lineaarinen
malli sisältää tiettyjä yksinkertaistuksia, jotka johtavat usein laskennassa ylikuormituksiin
keskittyneillä alueilla. Lineaarisen ratkaisun tyypillisimpiä yksinkertaistuksia ovat:
•

Rakenteen siirtymät ja kiertymät oletetaan pieniksi

•

Materiaali käyttäytyy elastisesti ja materiaalin jännitys on suoraan verrannollinen venymään

•

Kuormat (suuruus, suunta, jakauma) pysyvät vakiona rakenteen muodon muutoksissa

Monet käytännön ongelmat kyetään ratkaisemaan lineaarisen analyysin avulla, mutta yksinkertaistukset aiheuttavat laskennan epätarkkuuksia, mikäli mallissa tapahtuu suuria
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siirtymiä, mallin materiaalin jännitys-venymäkäyrä on epälineaarinen tai jos on tarve laskea
rajatilakuormituksia. Usein ratkaistavat mallit sisältävät monia epälineaarisia ongelmia,
jotka luovat lineaarisessa laskennassa kerrannaisvaikutuksen. (Autodesk Inc. 2020)

4.5 Prototyypitys

Prototyyppi on tuotteen testiversio, jonka pohjalta sarjavalmistuksen tuotteelle haetaan sen
lopullinen muotonsa. Prototyypityksessä pyritään varmistamaan tuotteen tekninen toimivuus
ja parantamaan valmistettavuutta. Prototyyppien valmistaminen on ollut oleellinen osa tuotekehitystä sarjatuotannon yleistymisestä lähtien. Mekaanisten kappaleiden prototyyppejä
on perinteisesti valmistettu CNC-koneistamalla hyödyntäen suoraan tai välillisesti CADdataa. Perinteinen prototyyppivalmistus vie runsaasti aikaa ja usein prototyyppien valmistusta varten joudutaan tekemään työkalu- ja materiaalihankintoja. (Kamrani & Nasr 2010
s.5–10)

Moderniin tuotekehitykseen olennaisesti kuuluva nopea prototyypitys perustuu materiaalia
lisäävän teknologian eli 3-D tulostuksen hyödyntämiseen. Lisäävän teknologian hyödyntäminen säästää aikaa ja ei vaadi erillisiä työkaluja tai erikoismateriaaleja. Nopean prototyypityksen prosessissa tuotemallin CAD-data muunnetaan suoraan fyysiseksi prototyypiksi
yleisimmin lasersintrauksen, FDM-tekniikan (Fused Deposition Modeling) tai stereolitografisen prosessin avulla. Jokaisen edellä mainitun prosessin alussa solid-tyyppinen CAD-data
käännetään 3-D tulostimien standardiksi muodostuneeseen stereolitografiseen stl-formaattiin. Stl-muotoisen tiedoston 3-D informaatio perustuu kiinteän objektin pintatiedon ilmoittamiseen kolmiomaisten kuorielementtien avulla, joissa tason normaalivektori osoittaa poispäin kiinteän objektin pinnasta. (Kamrani & Nasr 2010; Horvath 2014)

Lasersintrauksen avulla voidaan valmistaa muovi- tai metalliesineitä ja se soveltuu parhaiten
pienikokoisten kappaleiden sarjoihin. Lasersintrauksessa tulostusmateriaalina käytetään pulverimaista raaka-ainetta. Pulverikammiosta tulostin levittää pulverin ohuina kerroksina tulostusalustalle, jossa se sulatetaan suurtehoisella laserilla yhtenäiseksi muodoksi. Tulosteiden pinta on rakeinen, mutta tulostuskerrosrajoja ei kappaleisiin jää. FDM-tekniikan avulla
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voidaan tulostaa ainoastaan muoviesineitä ja se soveltuu erityisesti yksinkertaisille kappaleille ja nopeiden tuotemallien tekemiseen. FDM-tekniikassa muovilanka syötetään kuuman
suuttimen läpi ja pursotetaan muotoonsa kerros kerrokselta. FDM-tekniikan tulostustarkkuus ei ole kovin hyvä ja valmiissa tulosteessa on näkyvissä kerrosrajat. Stereolitografisessa
prosessissa hyödynnetään ultraviolettivalossa kovettuvaa fotopolymeeria. Stereolitografian
avulla voidaan valmistaa monenlaisia keraamisia ja muovisia kappaleita. Stereolitografian
etuna on erityisesti erittäin nopea valmistettavuus ja erittäin hyvä pinnanlaatu. Stereolitografisessa prosessissa tulostusalustaa liikutetaan hartsin pinnalla siten, että alustan pintaan tulostetaan kappaleen geometria kerros kerrallaan. Tulostimen ultraviolettilaservaloa lähettävällä projektorilla piirretään peilin kautta heijastamalla valosta kovettuvan hartsin pintaan
pistemäisesti. Nestemäinen hartsi kovettuu kiinteäksi tulostusalustalle pisteissä, joiden yli
laserilla on piirretty. Prosessi toistetaan kerrosmaisesti niin monta kertaa, kunnes valmis
muoto saavutetaan. Stereolitografinen prosessi vaatii kuitenkin aina jälkikäsittelyn UVkammiossa. Kuvassa 4.5 on samasta tuotteesta kahdella eri tavalla tulostetut prototyypit.
(Horvath 2014 s.5–7)

Kuva 4.5. Vasemmalla FDM-tekniikalla ja oikealla stereolitografisesti valmistettu kappale.
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4.6 Analytiikka tuotehallinnassa

Digitalisaation myötä erityyppiset analyyttiset ratkaisut ovat yleistyneet myös tuotehallinnan
saralla. Data-analytiikka perustuu erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen käsittelyyn algoritmien avulla. Usein data-analyyttinen ratkaisu näkyy käytännössä yrityksessä erikseen hankittuna tietokonesovelluksena. Data-analyyttiset ratkaisut auttavat yritystä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä ja esimerkiksi helpottavat piiloon jääneiden seikkojen huomaamista. Analytiikan avulla tyypillisesti seurataan asiakaskäyttäytymistä, tuotteiden varastonkiertoa, tilausmääriä ja mainostamisen vaikutusta myyntiin. Data-analytiikka perustuu erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen käsittelyyn algoritmien avulla. (Pranam 2018 s.55–58)

Tuotehallinnan ja tuotannon kannalta kiinnostavia voivat olla muun muassa: (Pranam 2018
s.55–58)
•

Taloudelliset tunnusluvut

•

Liiketoiminnan tunnusluvut

•

Tuotannon tunnusluvut

•

Viihtyvyyden mittarit

•

Asiakastyytyväisyyden mittarit

Teollisuuden alalla toimivan yrityksen data-analyyttinen sovellus voi hyödyntää esimerkiksi
seuraavia mittareita: (Pranam 2018 s.55–58)
•

Customer lifetime value (CLV): asiakkaan tuottamien tulojen arvo koko asiakkuuden
ajalta

•

Average revenue per user (ARPU): koko liikevaihto jaettuna asiakkaiden määrällä

•

Customer acquisition cost (CAC): uuden asiakkaan hankkimiseen tarvittava rahamäärä (markkinointi, messut, asiakaskäynnit ym.)

•

Customer satisfaction (CSAT): asiakastyytyväisyyden prosentuaalinen esitys numeerisessa muodossa

•

Kasvuvauhti: mitattavan yksikön (esim. liikevaihdon tai käyttäjämäärän) prosentuaalinen kasvu määritetyssä ajassa
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4.7 Tuotteen elinkaaren hallinta (Product Lifecycle Management)

Tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) avulla pyritään hallitsemaan toimintastrategian mukaisesti kaikki tuotteeseen liittyvät prosessit ja tiedot ohjelmallisen ratkaisun avulla. Globaali
kilpailu ja sen myötä tuotannon tehostamisen ja kannattavuuden haasteet ovat luoneet pysyvän tarpeen paremmalle tuotteen elinkaaren hallinnalle. PLM-ratkaisujen historia alkoi
1980-luvulla CAD-datan organisoidun säilytyksen tarpeesta. PLM-järjestelmä on osa yritysstrategiaa, ja läsnä tuotteen jokaisessa hetkessä konseptista erääntymiseen saakka. PLMjärjestelmän etu perinteisiin arkistointimenetelmiin nähden korostuu yrityksien toiminnassa,
kun tuotetiedot täytyy olla saatavilla ajantasaisesti identtisinä useassa toimipisteessä ympäri
maailman. (Zheng. ym. 2007)

Tuotteen elinkaari voidaan jakaa viiteen portaaseen Sääksvuoren ja Immosen (2005) mukaan. Elinkaaren malli sisältää käytännössä kaikki tuotekehityksen prosessissa kuvatut vaiheet ja lisäksi tuotteen markkinoinnin ja jälkimarkkinan asettamat vaatimukset sekä hävityksen. Markkinan vaatima tuki käsittää kaiken myynti- ja jakeluverkoston tuoteinformaation, kuten markkinointidokumentit sekä tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyvät tuotedokumentit. Tuotteen elinkaaren viimeinen vaihe on hävitys. Viimeisessä vaiheessa tuote poistetaan tuotannosta ja jäljelle jääneet komponentit kierrätetään asianmukaisesti. Elinkaaren
malli voidaan kuvata esimerkiksi viiden portaan mallilla kuvan 4.6 mukaisesti.

Kuva 4.6. Tuotteen elinkaari

PLM-hallintajärjestelmä koostuu tyypillisesti kolmesta osakokonaisuudesta, dataholvista,
metadatatietokannasta ja sovellusrajapinnasta. Tuotetiedoille on varattu järjestelmässä erityinen dataholvi, joka sisältää tuotedokumentit niiden jokaisessa elinkaaren vaiheissa. Metadatatietokannan avulla järjestelmä hallitsee tuotetietojen välisiä suhteita ja datarakenteita.
Sovellusrajapinta antaa järjestelmälle graafisen muodon. Rajapinta mahdollistaa koko PLMjärjestelmässä tarvittavan toiminnallisuuden, kuten tuotetietojen muokkauksen ja elinkaaren
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vaiheiden hallinnan. Sovellusrajapinta toimii myös linkkinä mahdollisiin muihin tuotehallinnan järjestelmiin. (Sääksvuori, Immonen 2005 s.19)

5

TAPAUSTUTKIMUS ASIAKASYRITYKSESSÄ

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli löytää nykyaikaisia ratkaisuja asiakasyrityksen tuotekehityksen kehittämiseksi. Tapaustutkimuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti ruuvikiinnitteisten alumiinisten sähköliittimien vaatimustenmukaisuuteen tuotekehityksen eri vaiheissa.
Tutkimuksessa syvennyttiin kokonaisvaltaisesti yrityksen tuotesuunnitteluun ja pyrittiin päivittämään tuotekehityksen tuottamaa dokumentaatiota vastaamaan nykyaikaisen yritysasiakkaan tarpeita sekä vallalla olevia standardeja sekä säädöksiä. Yrityksen tuotekehityksen
vaiheista puuttui kokonaan liitoskomponenttien virtuaalinen testaus simuloinnin avulla. Tavoitteisiin vastaten keskeistä oli luoda liitintuotteille soveltuva digitaalisen kaksosen malli,
joka sisältää oikean liittimen fyysiset ominaisuudet mallinnettuna mahdollisimman tarkasti.

Tutkimuksen alussa yrityksen tuotetietoja säilytettiin jo pilvipalvelupohjaisessa tuotetietohallintajärjestelmässä. Yrityksessä tuotetaan 2-D ja 3-D tuotepiirroksia kahdella eri CADjärjestelmällä. Olemassa olevan PDM-järjestelmän käyttöikä oli lähestymässä loppuaan,
eikä se tukenut suoraan kuin toista näistä CAD-järjestelmistä.

Yrityksen elinkaarihallinnan malli oli päivitetty muutamia vuosia sitten, eikä toimivaan malliin ollut tarpeita tehdä muutoksia. Empiirisen tarkastelun sekä yrityksen henkilökunnan
kanssa käytyjen palaverien ja keskustelujen perusteella kehitystarpeita kohdattiin ja muutoksia toteutettiin seuraavissa kategorioissa:

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU:n mukaiset vaatimukset:
-

Tuotetietokanta päivitettiin sisällöltään vastaamaan direktiivin mukaisia vaatimuksia

-

Tuotedokumentit kuten datalehdet ja asennusohjeet päivitettiin ja asetettiin kaikkien
saataville

IEC 61238-1 -standardinmukaiset vaatimukset:
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-

Digitaalisen kaksosen FEM-mallipohjan laatiminen ja mahdollisimman tarkka fyysisten ominaisuuksien simulointi

Muut tarkastelussa ilmenneet yrityskohtaiset vaatimukset ja mahdollisuudet:
-

PLM/PDM-järjestelmän päivitys

-

Digitaalisen kaksosen mahdollisuudet käytetään tehokkaammin markkinoinnissa

5.1 Tuotetietokannan päivittäminen

Yhtenä projektin osana oli päivittää tuotetietokanta vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita. Yrityksellä oli olemassa taulukkomuotoinen tietokanta, joka päätettiin pitää tuotedokumenttien yhteisenä tietokantana sen yhteensopivuuden vuoksi. Tuotteiden tekniset tiedot
on oltava saatavilla pienjännitedirektiivin mukaisesti. Direktiivin mukaiset vaatimukset täytettiin keräämällä puuttuvien tuotteiden tuotetiedot tietokantaan ja siirtämällä tiedot asiakasyrityksen omalle tuotesivustolle, sekä Sähköteknisen kaupan liiton ylläpitämälle sähkönumerot.fi -sivustolle. Tuotetietokannan formaattia muutettiin siten, että sen taulukoiden arvot
tulivat yhteensopivaksi sähkönumero-sivuston tuotetietostandardin kanssa.

5.2 Tuotedokumenttipohjien päivitys

Tutkimuksen alussa valtaosa yrityksen tuotedokumenteista oli rakennettu siten, että ne sisälsivät paikallisia tietueita. Esimerkiksi datalehtien pohjat oli aiemmin tallennettu yksittäisinä
dokumentteina, joissa oli sekä upotettuja että tietokannasta noudettavia tuotetietoja. Tuotetietojen keruu yksittäisistä dokumenteista paljastui nopeasti melko työlääksi ja kahlattavana
oli lähes tuhat datalehteä. Onneksi datalehdet oli sentään tallennettu noudattaen samaa formaattia, joten tietojen keräämiseen kehiteltiin nopeasti VBA-makropohjainen ratkaisu,
minkä avulla tiedot saatiin siirrettyä tietokantaan. Datalehden pohjaksi kehitettiin uusi kokonaan tietokantapohjainen asiakirja, joka noutaa kaikki sanalliset tuotetiedot, tuotekuvan,
mittakuvan, yrityksen logon ja tuotehyväksynnän kuvat samaan asiakirjaan pelkästään syöttämällä tunnisteriville tuotekohtaisen tunnistekoodin.
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5.3 PDM - PLM-järjestelmän päivitys

Vanhentunut suljettuun Autodeskin toimintaympäristöön tarkoitettu PDM-järjestelmä oli
tullut tiensä päähän. Vanha järjestelmä tuki elinkaarihallinnan kaikkia vaiheita, mutta tarjosi
natiivin tuen ainoastaan Autodesk Inventor CAD-sovellukselle vuoteen 2010 saakka. Järjestelmän sisäinen muisti oli tulossa täyteen ja myös CAD-ohjelmisto oli päivitettävä uudempaan versioon Windows 10 tuen puuttumisen vuoksi. Uuden PLM-järjestelmän hankinnassa
oli yksi erittäin vahvasti kilpakumppaneita karsiva kriteeri. Sen täytyi nimittäin tarjota tuki
ehdottomasti useille eri CAD-formaateille. Yrityksen sisäisessä käytössä on kaksi eri valmistajan CAD-sovellusta. Elinkaarihallinnan ominaisuudet täytyi sisällyttää vähintään Creo
Elements Direct Modeling sekä Autodesk Inventor -ohjelmistoille.

Käytännössä ainoa markkinoilla oleva vaihtoehto, joka tuki molempien CAD-sovelluksien
tiedostotyyppejä oli PTC:n Windchill. Se sopi uudeksi järjestelmäksi varsin hyvin myös
muokattavuuden ja laajennettavuuden ansiosta.

5.4 Vaatimustenmukaisuuden kokeellinen todennus

IEC-standardien vaatimustenmukaisuus on tärkeää todentaa etukäteen ennen akkreditoidun
laitoksen suorittamaa testausta mahdollisimman laajasti. Liitinkomponentin mekaaniset vaatimukset ovat melko vaivattomia testata luotettavasti kokeellisesti melko yksinkertaisillakin
laitteistoilla, mutta oikosulkukokeen aiheuttamia sähköisiä vaatimuksia on huomattavasti
työläämpää testata perinteisin menetelmin.

Liitinrungon mekaaninen vaatimustenmukaisuus pystytään osittain testaamaan yrityksen
omilla laitteistoilla. Asiakasyrityksellä on käytössä horisontaaliseen vetokokeeseen soveltuva anturivaaka, jonka SFS-EN ISO 376 mukainen kalibroitu mittausalue on 0–50 kN.
Asiakasyrityksellä on käytössään myös ruuvin puristusvoiman mittaukseen kehitetty mittalaite.
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5.5 Digitaalisen kaksosen FEM-mallipohjan luonti

Digitaalisen kaksosen pohjana toimii tarkasti mittojen mukaan mallinnettu 3-D malli. Asiakasyrityksessä ja tuottavassa teollisuudessa käytetään 3-D malleja laajasti tuotannon ja hankinnan apuna. Yrityksen tietojärjestelmissä oli jo valmiiksi 3-D mallit lähes kaikista myytävistä tuotteista, mikä tarjosi hyvän lähtökohdan digitaalisen kaksosen jatkokehitystä varten.

FEM-mallipohjan kehittämisessä olennaista yrityksen näkökulmasta oli lisäkustannusten
minimointi. Mahdollisesti hankittava uusi järjestelmä ei saanut siis olla kustannuksiltaan
merkittävä ja sillä tehtäviin simulaatioihin ei saisi kulua tarpeettoman paljoa suunnittelijan
työaikaa. Liitoksen sähköisten ja sähkömagneettisten ilmiöiden simuloinnille ja useiden fysiikan ilmiöiden yhtäaikaiselle mallinnukselle löytyy tuki ainoastaan kaikkein kalleimmista
ohjelmistoista, joten ne eivät tulleet lähtökohtaisesti kyseeseen ohjelmistohankintaa suunnitellessa. Empiiristen havaintojen ja kootun tutkimusaineiston perusteella suurin vaikutus
sähköliitoksen luotettavuuteen IEC 61238-1 -standardin mukaisessa testausprosessissa ruuviliittimille syntyy kuitenkin juuri oikosulkutestauksessa syntyvän lämpötilamuutoksen ja
ruuviliitoksen mekaanisten voimien vuoksi, joten sähköisen mallinnuksen rajaaminen ulos
tarkastelusta ei tässä yhteydessä liene kovinkaan merkittävää.

Oikosulun aiheuttama lämpötilamuutos komponentissa on lähtöisin liitoksen ylimenoresistanssin läpi kulkevan virran aiheuttamasta tehosta. Testistandardin mukainen oikosulun aiheuttama lämpötilamuutos on tarkkaan määritelty ja tiedossa, joten tarkastelussa tyydyttiin
mallintamaan komponenttien lämpötilamuutos tarkemmin spesifioimatta lämmittävän elementin fyysistä ilmiötä. Sähköteknisellä ja -magneettisella mallinnuksella on luonnollisesti
tärkeä rooli teknisesti monimutkaisempien komponenttien ja järjestelmien tarkastelussa,
mutta yksinkertaisten kiinnityselementtien simuloinnissa rajoitettu mallinnusmenetelmä on
riittävä saavuttamaan tarvittavat hyödyt tuotekehityksen avuksi.

Kriteereinä ohjelmistolla oli täten vähintään tuki STEP-muotoisille 3-D dokumenteille, tuki
mekaaniselle ja termiselle simulaatiolle sekä matalat kustannukset. Myös simulaatio-ohjelmiston helppokäyttöisyys otettiin tarkastelussa huomioon. Eri järjestelmävaihtoehtoja käytiin läpi melko laajasti ja kriteerit täyttäviä ohjelmia löydettiinkin runsaasti. Jopa täysin
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ilmaisia vaihtoehtoja oli useita. Selvityksessä kävi ilmi, että yrityksessä käytettävän Autodesk Inventor CAD-ohjelmiston taannoisessa lisenssipäivityksessä oli lisätty tuki täysiveriselle Nastran FEM-ohjelmistolle. Ohjelmiston valintaprosessi helpottui kertaheitolla, sillä jo
pikaisen syventymisen perusteella havaittiin ohjelmiston sisältävän tarvittavat simulaatiolaskennat ja olevan Inventor-ohjelmistoa käyttäneelle henkilölle verrattain helppokäyttöinen.
Lisäksi simulaatiomalli sisältyy samaan pakettiin Cad-dokumentin tiedostossa, joten mallitiedostoja ei tarvitse eikä välttämättä kannata säilyttää erillisinä paketteina.

Sovellus sisältää useita esimääriteltyjä materiaaleja. Simulointia varten täytyi kuitenkin
luoda räätälöidyt materiaalitiedostot EN AW-6005 T6 ja EN AW-6082 T6 -tyyppisille materiaaleille. Näkymässä syötetään muutama mekaaninen perusarvo, joiden perusteella ohjelma kykenee mallintamaan kyseistä materiaalia simulaatioissa. Kuvassa 5.1 näkyy Nastran-ohjelmiston materiaaliasetuksien yleiset määritykset.

Kuva 5.1. Kuvakaappaus Nastran -ohjelman materiaaliasetuksista
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5.5.1 Parametrit
Yleisominaisuuksissa syötetään materiaalin tiheys 𝜌, vaimennuskerroin 𝜆v (sovelluksessa
symbolilla GE) ja referenssilämpötila 𝑇REF . Jos referenssilämpötilaa ei määritetä, olettaa sovellus sen olevan 0 Kelviniä. Rakenteellisissa ominaisuuksissa määritellään kimmokerroin
𝐸, liukukerroin 𝐺, poissonin suhde 𝑣 ja lämpölaajenemiskerroin 𝛼. Sallituissa raja-arvoissa
voidaan määritellä myös erilaisia lujuuksia Megapascaleina. Simuloinnin kannalta tarvittavia arvoja ovat vain jännitys murtorajalla 𝜎M (sovelluksessa symbolilla 𝑆T ) ja jännitys myötörajalla 𝜎m (sovelluksessa 𝑆y ), mutta lisäksi voidaan syöttää myös puristuslujuus 𝜎p (sovelluksessa 𝑆C ) ja leikkausmurtolujuus 𝜏M (sovelluksessa 𝑆S ). Termisistä ominaisuuksista annetaan ominaislämpökapasiteetti 𝑐 ja lämmönjohtavuuskyky 𝜆 (sovelluksessa 𝐾).

Taulukossa 5.1 esitetään simuloitavien materiaalien ominaisuudet alumiinien yleisominaisuuksien ja Purson profiilisuunnittelijan käsikirjan arvojen mukaisesti:

Taulukko 5.1. Pursotettavien alumiiniprofiilien ominaisuuksia (Purso 2014)
Tunnus ja toimitustila

EN AW-6005 T6

EN AW-6082 T6

2,70

2,70

Murtolujuus 𝜎M MPa (N/mm )

250

310

Myötöraja 𝜎m MPa (N/mm2)

200

260

Murtovenymä A min (%)

8

8

Poissonin suhde 𝑣

0,33

0,33

Lämpölaajenemiskerroin 𝛼 (μm / m*K)

21

21

Kimmomoduli 𝐸 MPa (N/mm2)

70000

70000

Lämmönjohtavuuskyky 𝜆 (W/m)

190

190

Ominaislämpökapasiteetti 𝑐 (J/K*kg)

0,896

0,896

Materiaalin tiheys 𝜌 (g/cm3)
2

Mallista haluttiin tietenkin tehdä mahdollisimman tarkka. Laskennallisen ratkaisun tuloksia
verrattiin kokeellisiin tuloksiin, jotka sisältävät mittaustuloksia materiaalin jännitys-venymäkäyrän epälineaariselta alueelta, joten ratkaisumetodina käytettiin staattista epälineaarista
analyysia. Epälineaarista materiaalisimulaatiota varten määritettiin materiaaleille ominaiset
jännitys-venymäkäyrät, joissa kriittisinä pisteinä olivat myötöraja ja murtolujuus. Materiaalien jännitys-venymäkäyrät määritettiin plastisen mallinnuskäyrän mukaiseksi.
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Materiaalimallissa ei otettu huomioon alumiinille ominaista murtorajan jälkeisen materiaalin kuroutumisesta aiheutuvaa jännityksen laskua, koska lujuuslaskennassa pysytään murtorajan alapuolella ja kuroutumisesta aiheutuva jännityksen vähentyminen saattaisi antaa simuloinnin lopputuloksena implikaation, ettei murtorajaa olla vielä ylitetty.

Digitaalisen kaksosen FEM-mallipohjan mekaanista simulaatiota varten tarvitaan lähtötiedoiksi materiaaliominaisuuksien lisäksi liitinruuvin puristusvoiman tiedot. Puristusvoiman
likimääräinen arvo voitaisiin määrittää laskemalla kiristysmomentin, ruuvin halkaisijan,
kierteen nousun ja kitkakertoimien avulla hyödyntäen teoriaosuudessa mainittua yhtälöä
2.14. Liitinpintojen kitkakertoimien määrittäminen taulukkoarvojen avulla ei johda tarpeeksi
tarkkaan tulokseen. Ruuviliitoksen kitkakertoimeen vaikuttaa vastakkaisten metallipintojen
lisäksi liitosrasva ja käytetty kaapelityyppi. Asiakasyrityksellä on laitteisto ruuvin puristusvoiman mittausta varten, joten puristusvoimaa ei tarvitse määrittää laskemalla muuten kuin
fyysisten mallien uupuessa.

5.5.2 3-D-malli ja verkotus

3-D-malli täytyy verkottaa matemaattista laskentaa varten. Verkotuksen yksinkertaistamisen
ja laskenta-ajan vähentämisen vuoksi mallista täytyy poistaa analyysin kannalta tarpeettomat
muodot. Simulaation kannalta epäoleelliseksi nähtiin liitinrungon ruuvien kierteet, jotka
poistettiin ennen verkotusta niistä malleista, joihin kierteet oli mallinnettu fyysisesti. Osassa
rungoista kierteet oli mallinnettu vain visuaalisesti, jolloin ne eivät vaikuta laskentaan.
Verkko itsessään koostuu elementeistä, joiden jokaisessa nurkassa on solmukohta. Verkotuksen asetuksissa pystyy määrittämään verkotuksen perustaksi joko lineaarisen tai parabolisen laskennan. Parabolisella elementillä saavutetaan suurempi tarkkuus lineaariseen elementtiin verrattuna sen korkeamman kertaluvun laskennan ansiosta, minkä johdosta se myös
päätettiin ottaa käyttöön mallipohjan luonnissa. Laskenta testattiin sekä lineaarisella, että
parabolisella verkotuksella, mutta epälineaarisessa jännitysmallinnuksessa saavutettiin lineaarisella verkotuksella huomattavasti pienempiä huippujännityksiä. Toisaalta lineaarisen
jännitysmallinnuksen puolella parabolinen verkotus tuotti aivan liian suuria huippujännityksiä. Verkon tiheys täytyi määritellä tarpeeksi suureksi, että malli kuvaisi fyysisen liittimen
muotoja riittävän tarkasti. Riittävä verkotuksen tiheys on vahvasti riippuvainen mallin
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koosta ja muodosta. Kokeilun tuloksena keskikokoisella liitinprofiililla alle 2 mm tiheydellä
olevalla verkotuksella saavutettiin tarpeeksi tarkat ominaisuudet venyttämättä laskenta-aikaa liian pitkäksi. Verkotettu 3-D malli on esitetty kuvassa 5.2.

Kuva 5.2. Verkotettu liitinrunko

5.5.3 3-D-mallin liikkeen rajoittaminen

Verkotettu malli täytyy sitoa ohjelmiston xyz-avaruuteen ainakin yhdestä pisteestä, jotta voimien simulaatio voi onnistua. Liitinrunkojen tapauksessa kiinnitys tehtiin liitinruuvien kierteiden paikalla oleviin sylinteripintoihin (kuva 5.3). Malli sidottiin paikalleen xyz -suunnissa
ja myös kyseisten pintojen kiertyminen estettiin.

60

Kuva 5.3. Liikkeen rajoittaminen mallissa

Sidontapinnoilla on todella suuri vaikutus simulaation lopputuloksen kannalta. Liitinrunkojen muodonmuutokset haluttiin nähdä mahdollisimman tarkasti, joten ulkopinnoista sitä ei
voitu kiinnittää. Kuvasta 5.4 voidaan nähdä, kuinka suuri merkitys kiinnityspisteillä on analyysin lopputulokseen. Simulaatio suoritettiin havainnollistuksen vuoksi siten, että vasemmassa tapauksessa kaikki kiinnityspisteet oli määritelty liitinrungon pohjaan ja oikealla kiinnityspisteinä oli toinen päätyseinä. Väärät kiinnityspisteet aiheuttavat epärealistisesti keskittyneitä kuormituksia ja muodonmuutoksia profiilissa.
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Kuva 5.4. Kiinnityspisteiden merkitys simulaation lopputuloksen kannalta

5.5.4 Lämpökuorman asetukset

Ohjelmassa ei ole mahdollisuutta simuloida oikosulkuvirran aiheuttamia lämpökuormia täysin realistisesti. Kuitenkin sovelluksen asetuksissa mahdollista on asettaa ympäristö- ja komponenttikohtaisia lämpökuormia. Oikosulkukokeessa vertailujohtimen lämpötila nousee
jopa 270 °C asteeseen. Mallin alkulämpötilaksi asetettiin 20 ºC eli 293 K. Maksimaalinen
mahdollinen lämpölaajeneminen saatiin selvitettyä siten, että simulaation loppulämpötilaksi
asetettiin tätä 250 astetta korkeampi lämpötila 543 K. Lämpökuormat säädetään sovelluksen
”Load” -valikosta, jonka näkymä on kuvassa 5.5. Samassa valikossa säädetään myös muun
tyyppiset, kuten mekaaniset kuormat.
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Kuva 5.5. Sovelluksen kuormitusvalikko

Mallin sitominen xyz-avaruuteen samoista sylinteripinnoista vaikuttaa mallin lämpölaajenemiseen estämällä sylinteripintojen todellisen liikkeen, mikä aiheuttaa epärealistisia jännitystiloja kiinnityspisteiden ympärille. Malli pitäisi saada sidottua pistemäisistä kohdista paikalleen, jotta tulokset olisivat enemmän todenmukaisia. Sinänsä pelkkää lämpökuormaa tarkastellessa kuormitusten vääristymällä ei ole paljoa merkitystä, mutta yhdistettäessä simulaatioon myös mekaanisia kuormia tulokset vääristyvät aivan liikaa kiinnityspisteiden ympärillä.

Testeissä mallia ei saatu sidottua pistemäisistä kohdista paikalleen ilman FEM-laskennan
epäonnistumista. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää mallin paikalleen sitominen jostain tasopinnasta, jolloin kuormitus keskittyy virheellisesti tasopinnan reunoille. Ratkaisuna tähän ongelmaan nähtiin termisten ja mekaanisten kuormitusten tarkastelu erillisinä toisistaan.
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Kuvassa 5.6 nähdään lämpökuorman aiheuttama muodonmuutos. Kuvasta ilmenee maksimija minimisiirtymät millimetreissä.

Kuva 5.6. Lämpökuorman aiheuttama muodonmuutos liitinrungossa

5.5.5 Liitinruuvien puristusvoiman mittaus

Liitinruuvien tuottama puristusvoima testattiin testilaitteistolla maksimipoikkipintaista IEC
60228 luokan 5 hienosäikeistä kuparikaapelia vastaan. Testissä käytettiin kuparikaapelia,
koska kuparilla on korkeampi myötölujuus kuin alumiinilla. Mittaustulokset vääristyisivät
pehmeämmän alumiinikaapelin myötäessä alhaisemmalla puristusvoimalla alumiiniprofiiliin verrattuna. Hienosäikeisiä kuparijohtimia käytettiin testijohtimina niiden epäedulliseksi
koetun leviämisen vuoksi. Aiempien kokemuksien mukaan kaikkein alhaisimmat voimat
vaaditaan hienosäikeisten johtimien kytkennässä tapahtuneiden vaurioiden syntymiseen.
Toisaalta hienosäikeiseen johtimeen kohdistettu voima jakautuu varsin tasaisesti pohjan normaalia vasten, mikä vastaa simulaatiotilannetta parhaiten verrattuna eri kaapelityyppeihin.
Mittaukset tehtiin alumiinille ominaisen jännitys-venymäkäyrän lineaarisella alueella ja
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lähellä liitinprofiilille määritettyä nimellistä kiristysmomenttia. Puristusvoimamittauksessa
käytettiin Futec LLB500 -anturia. Taulukossa 5.2. esitetään saadut ruuvin puristusvoiman
mittaustulokset.

Taulukko 5.2. Ruuvin puristusvoiman mittaustulokset
Koekappale

Liitetyn

johti-

Kiristysmomentti

Ruuvin puristus-

Ruuvin puristusvoima/ki-

men koko (mm2)

(Nm)

voima (N)

ristysmomentti (N/Nm)

1

95

27,9

8600

308

2

95

26,6

9370

352

3

95

23,0

6440

280

4

95

22,0

5500

250

5

95

23,7

6240

263

6

95

21,4

7090

332

7

95

22,8

7010

308

Keskiarvo

-

23,9

7180

299

(kaikki)

Kyseiset liitinrungot vedettiin testeissä myös ylimomenttiin siten, että alumiiniprofiilin myötöraja saavutettiin. Taulukossa 5.3. näkyy saadut tulokset myötölujuudelle.

Taulukko 5.3. Ruuvin puristusvoiman mittaustulokset myötörajalla
Koekappale

Liitetyn johti-

Kiristysmomentti

Ruuvin puristus-

men

(Nm)

voima (N)

koko
2

(mm )
1

95

54,2

15500

2

95

54,8

14800

3

95

44,0

16800

4

95

47,9

14100

5

95

45,5

12400

Keskiarvo

-

49,3

14700

(kaikki)

Tarkasteltavan liitinprofiilin viisi koekappaletta puristettiin liitinruuveilla maksimipoikkipintaisen IEC 60228 luokan 5 kuparijohtimen kanssa ylimomenttiin siten, että liitinrunko
murtui kuroutumisen ja materiaalin murtorajan ylityksen seurauksena. Käytännön testeissä
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kolme liitinprofiilia murtui yläreunan kohdalta ja toiset kolme sivuseinämästä. Liitinprofiilien korrugoitu ulkopinnan muoto on selkeästi osasyy jännitysmaksimien syntymiseen. Aaltoilevalla muodolla on alun perin pyritty saavuttamaan liitinprofiilille joustava rakenne,
mutta paremman jouston sijasta muoto onkin aiheuttanut jännityksessä murtuvan riskirakenteen. Kuvassa 5.7 nähdään todelliset murtumiskohdat nuolilla merkattuina.

Kuva 5.7. Murtuneet liitinrungot alumiinin murtorajan ylityksen seurauksena

Liitinruuveina käytettiin asiakasyrityksessä yleisesti käytössä olevia alumiinista valmistettuja MF14x1,5 ruuveja. Profiilin murtumiseen tarvittava momentti vaihteli koestuksessa 53
ja 66:n Nm välillä ja keskiarvoksi saatiin 57,5 Nm. Taulukossa 5.4. on laskettuna laskennallinen puristusvoima kiristysmomentin mukaisesti. Todellista puristusvoimaa ei koekappaleille saatu mitattua, koska kokonaiset profiilit eivät mahtuneet sellaisenaan puristusvoimamittarin mittaustilaan. Laskennassa oletetaan puristusvoiman kasvavan lineaarisesti kiristysmomenttiin verrattuna yhtälön 2.15 mukaisesti.
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Taulukko 5.4. Laskennallinen puristusvoima murtumishetkellä
Koekappale

Murtumiseen tarvittava kiris-

Laskennallinen pu-

tysmomentti (Nm)

ristusvoima (N)

1

55

18200

2

54

17800

3

63

20800

4

66

21800

5

54

17800

6

53

17500

Keskiarvo

57,5

19000

5.5.6 Liitinprofiilin murtohetken simulointi

Liitinprofiilin jännitystilojen simulointi murtohetkellä suoritettiin määrittämällä johdintilan
pohjaan tasaisesti kahden kiristetyn liitinruuvin tuottama 38 kN suuruinen pohjan pinnan
normaalin vastainen voima, joka laskettiin vertaamalla testattua kiristysmomenttia puristusvoimamittarin antamiin tuloksiin. Voiman jakauma on havainnollistettu kuvassa 5.8 vihreillä vektoriviivoilla. Kuvassa näkyy myös alkuperäinen liitinrungon muoto punaisilla katkoviivoilla, ja visualisointia varten liioiteltu voiman seurauksena tapahtunut liitinrungon
muodonmuutos.
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Kuva 5.8. Ruuvin puristusvoiman voimajakauma ja liitinrungon muodonmuutos

Ratkaisussa käytettiin epälineaarista staattista laskentaa ja materiaalille Von Misesin kuormitusteoreemaa. Simuloinnissa saavutettiin EN AW 6005 T6-alumiinin laskennallinen murtolujuus >250 MPa kahdessa kohdassa, profiilin sivuseinämässä ja ylänurkassa. Merkatut
mahdolliset murtumakohdat näkyvät kuvassa 5.9. Jännityssimulaation näkymä ilmoittaa liitinprofiilin epämuodostumat korostettuna ja jännityksen huomioväreillä merkattuna. Käytännössä punaiset alueet ovat niitä alueita, joissa murtumisvaara on kaikkein suurin. Simuloinnilla saavutetut murtumatulokset vastaavat käytännön murtumatestauksen tuloksia yllättävänkin tarkasti.
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Kuva 5.9. Liitinrungon murtohetken simulointinäkymä epälineaarista laskentaa käyttäen

Tarkastelemalla maksimisiirtymän käyrää kuvassa 5.10 saadaan määritettyä likimääräinen
kohta, jossa materiaalin venymä karkaa lineaariselta käyrältä ja kimmokerroin ei enää ole
vakio. Tällä tavoin tarkasteltuna materiaalin myötäminen tapahtuu profiilissa 0,7–0,8 kertaisella kuormalla, joka tarkoittaa 38000 N kuormasta 26600–30400 N kokonaisvoimaa ja
13300–15200 N ruuvikohtaista puristusvoimaa. Käytännön testissä liitinprofiileille saatiin
myötölujuuden ylittävän puristusvoiman keskiarvoksi 14700 N, joka vastaa simuloitua tulosta varsin hyvin. Koepuristuksen ja simuloinnin tulokset ovat myös yhdenmukaisia materiaalintoimittajan ilmoittamiin arvoihin nähden. Materiaalintoimittajan ilmoittama myötölujuus 200 MPa on 80% 250 Megapascalin murtolujuudesta.
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Kuva 5.10. Vanhan liitinprofiilin maksimisiirtymä verrattuna kuormitukseen epälineaarista
materiaalia hyödyntäen

Vanha profiili testattiin vertailun vuoksi myös kestävämmällä EN AW-6082 T6 -alumiinimateriaalilla simuloituna. Kestävämmästä materiaalista valmistettu profiili sietää myötämättä noin 260 MPa jännityksen 20 °C lämpötilassa ja 150 MPa jännityksen 200 °C lämpötilassa. Materiaalin vaihdoksella saavutettiin simulaatiossa huomattavasti paremmat tulokset. Kuvan 5.11 maksimisiirtymän käyrää tarkastellessa voidaan huomata siirtymän lineaarisen alueen jatkuvan huomattavasti korkeampiin kuormituksiin EN AW-6005 T6 materiaaliin verrattuna.
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Kuva 5.11. Vanhan liitinprofiilin maksimisiirtymä verrattuna kuormitukseen EN AW-6082
T6 -materiaalia käyttäen

5.5.7 Epälineaarisen ja lineaarisen mallin vertailu

Edellisessä kappaleessa esitetty murtohetken simulaatio EN AW-6005 T6 -materiaalista valmistetulle profiilille suoritettiin vertailun vuoksi myös lineaarista ratkaisumenetelmää käyttäen. Asiakasyrityksessä haluttiin selvittää olisiko lineaarinen ratkaisu riittävän tarkka liitinrunkojen analyysiin. Kuvassa 5.12 on kuvakaappaus lineaarisen mallin murtohetken simulointinäkymästä. Laskennasta saadut tulokset vastaavat lineaarisen analyysin teoriaosuudessa mainittuja ominaisuuksia. Lineaarisen ratkaisun yksinkertaistukset aiheuttavat kuormituskeskittymiä, joissa laskennallinen jännitys kasvaa reippaasti yli murtorajan jopa 427
MPa lukemaan. Sinänsä huippukuormitukset näkyvät jotakuinkin oikeissa kohdissa, joten
pahimmat kuormituskohdat saataisiin selville lineaarisella ratkaisumetodillakin.
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Kuva 5.12. Liitinrungon murtohetken simulointinäkymä lineaarista laskentaa käyttäen

Lineaarisen materiaalin maksimisiirtymän käyrä kuormitukseen verrattuna näkyy kuvassa
5.13. Analyysista ei saada yhtä suurta hyötyä, koska myötörajan ylityksestä ei saada selvää
indikaatiota. Sinänsä yksinkertainen lineaarinen materiaalikin voi olla joissain tapauksissa
tarpeeksi hyvä, jos sille asetetaan selkeä yläraja venymälle ja kuormituksien osalta pysytään
selvästi lineaarisella alueella. Tässä tapauksessa ei ollut mitään syytä tehdä lineaarista yksinkertaistusta materiaalin ominaisuuksia määrittäessä, joten käyttöön otettiin epälineaarinen malli.
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Kuva 5.13. Vanhan liitinprofiilin maksimisiirtymä verrattuna kuormitukseen lineaarisella
materiaalilla

5.5.8 Digitaalisen kaksosen mallin testaus

Ettei tarkastelu olisi jäänyt vallan yksipuoliseksi, digitaalisen kaksosen epälineaarinen malli
testattiin myös uudella liitinprofiililla EN AW-6005 T6 -alumiinista valmistettuna. Profiili
oli muotoiltu uudelleen suuremman jouston saavuttamiseksi. Aiemmin tarkasteltu liitinprofiili saavutti liian korkeat lämpötila-arvot vertailujohtimeen nähden IEC 61238-1 -standardin
mukaisessa oikosulkukokeessa. Oikosulkukokeessa vertailujohtimen lämpötila nousee vähintään 250 °C asteeseen ja kokeen läpäisyn kriteerinä on, että liittimen lämpötila ei missään
vaiheessa ylitä vertailujohtimen lämpötilaa. Käytännössä toimivan liittimen lämpötila pysyy
oikosulun lämpötilapiikissäkin kymmeniä asteita viileämpänä vertailujohtimeen verrattuna.
Jos suunnittelun lähtökohtana pidetään esimerkiksi kohtuullista 200 °C maksimilämpötilaa,
kuvan 2.5 mukaisesti EN AW-6005-profiililla todellinen maksimijännitys saisi olla jatkuvasti korkeintaan n. 135 MPa.

Uusi profiili saavutti simulaatiossa nimelliskiristysmomenttia 22 Nm vastaavalla voimalla
maksimissaan 116 MPa maksimijännityksen, kun taas vanhalla profiililla vastaavalla voimalla saavutettiin jopa 172 MPa suuruinen jännitys (kuva 5.14). Vanha profiili ei siis olisi
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kestänyt oikosulkutestiä todennäköisesti edes kestävämmästä 6082-materiaalista valmistettuna. Uudelle profiilille yritettiin tehdä samanlainen käytännön murtolujuustesti, kuin vanhalle profiilille. Yritys kaatui kuitenkin siihen, että liittimen ruuvien kierteet tai vaihtoehtoisesti ruuvien kuusiokolokannat pettivät ennen profiilin murtumista. Uusi profiili päätettiin
laittaa akkreditoidun laitoksen testattavaksi.

Kuva 5.14. Uusi ja vanha liitinprofiili nimelliskuormalla kuormitettuina

Uuden profiilin oikosulkutestauksessa liittimen lämpötila kohosi korkeintaan 106 °C asteeseen. Uusi liitinprofiili läpäisi IEC-standardin mukaiset oikosulkutestit kirkkaasti. Sinänsä
vanhan profiilin pistemäiset ylitykset maksimijännityksessä eivät vielä kerro koko liittimen
käyttäytymisestä paljoakaan, mutta jännityksen jakautuessa uudessa liitinprofiilissa tasaisemmin saavutetaan suurempi jousto ja sen myötä parempi kestävyys. Toisin sanoen uuden
profiilin muotoilun ansiosta materiaalille ominainen elastinen alue on käytettävissä entistä
suuremmalla kuormituksella.

Uuden liitinprofiilin maksimisiirtymäkäyrää kuvassa 5.15. tarkastelemalla voidaan huomata,
että venymä pysyy huomattavan alhaisena verrattuna vanhaan profiiliin. Edes maksimikuormituksella kuormitettuna kimmokerroin ei juuri nouse.
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Kuva 5.15. Uuden liitinprofiilin maksimisiirtymä verrattuna kuormitukseen

Koska uusi liitinprofiili ei ylittänyt selkeästi maksimikuormitustestissä myötörajaa, sille suoritettiin rasitussimulaatio kaksinkertaisella kuormituksella edelliseen nähden. Yhteensä
76000 N suuruinen voima sai aikaiseksi todella suuren laskennallisen siirtymän, joka johti
lopulta laskennan epäonnistumiseen. Suurin kuormitus, jolla laskenta vielä suoritettiin onnistuneesti, oli 72200 N. Suuri siirtymä oli laskennassa mahdollinen vain, koska mallin venymälle ei ollut määritelty varsinaista ylärajaa. Mikäli materiaalin epälineaarisissa asetuksissa olisi määritelty murtorajan ylityksen jälkeiset ominaisuudet, venymä olisi pysynyt realistisempana. Myötörajan ylityksen jälkeisillä tuloksilla ei ole tässä tapauksessa merkitystä
suunnittelun kannalta, koska tavoitteena on pysyä reilusti alemman jännityksen arvoissa.
Kuten kuvasta 5.16 näkyy, kimmokerroin poistuu lineaariselta alueelta suurin piirtein edellisen maksimikuormituksen kohdalla, joten myötörajan voidaan olettaa ylittyvän yli 38000
N suuruisella kuormituksella.
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Kuva 5.16. Uuden liitinprofiilin maksimisiirtymä kaksinkertaisella kuormituksella

5.6 Digitaalisen kaksosen mahdollisuudet markkinoinnissa

Asiakasyrityksessä, ja sähkömarkkinoilla yleisesti on tunnustettu kasvava tarve yhä kattavammalle tuotetiedolle. Erityisesti erilaiset tuotekuvat, 3-D mallit ja yksityiskohtaiset tekniset tuotetiedot kiinnostavat sähköalan asiakkaita. Asiakasyrityksessä oli aiemmin käytäntönä
ottaa jokaisesta markkinoitavasta tuotteesta valokuvat studiossa. Osana digitaalisen kaksosen hyödyntämiä mahdollisuuksia otettiin käyttöön fotorealistinen 3-D malleja hyödyntävä
renderöintiohjelmisto. Renderöinnin ylivertaisuus studiokuvauksiin verrattuna ilmenee erityisesti suunnitteluvaiheessa, jossa visualisointi voidaan tehdä ennen varsinaista tuotteen
valmistusta. Hankinnan taloudellisuus oli varsin helppoa perustella. Yksi muutamien kymmenien kuvien studiosessio maksoi helposti saman verran kuin koko renderöintiohjelmisto,
jolla on luotu jo tuhansia kuvia tähän mennessä. Kuvassa 5.17 on vierekkäin samasta tuotteesta studiossa otettu valokuva ja renderöimällä tehty synteettinen valokuva.

76

Kuva 5.17. Valokuva (vas.) ja 3-D mallista renderöity tuotekuva (oik.).

Digitaalisen kaksosen hyödyntäminen tuotekuvien ja videomateriaalin laadinnassa on todella joustavaa, nopeaa ja kustannustehokasta verrattuna studiokuvauksiin. Materiaalien ja
olosuhteiden visuaalinen määrittely vie oman aikansa, mutta määrittelyn jälkeen uusien renderöintisessioiden järjestäminen on varsin suoraviivaista. Studiolaatuiset, virheettömät tuotekuvat saadaan renderöityä käytännössä jopa minuuttien asetteluajalla ja minuuteista muutamiin tunteihin kestävässä prosessointiajassa normaalilla työasemalla. Resoluutiolle ei ole
rajoitteita, joten ohjelmiston avulla saadaan tuotettua kaikki tarpeellinen tuotekuvamateriaali. Materiaaleiltaan ja tekstuureiltaan määritelty 3-D malli on todella helppo päivittää vastaamaan tuotemuutoksia ja muokata esimerkiksi asiakasbrändien mukaiseksi ulkoasultaan.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Työn tuloksena saatiin toimiva ja tavoitteet täyttävä sähköliittimen digitaalinen kaksonen.
Digitaalisen kaksosen mahdollistamat edut ovat varsin monipuolisia. Voitaneen todeta, että
digitaalisen kaksosen avulla voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä liitinprofiilin muotoilussa
ja materiaalin valinnassa. Absoluuttisen tarkkoja tuloksia elementtimenetelmän analyysilta
ei voida odottaa, mutta testeissä saavutettiin suunnittelun kannalta yllättävän merkityksellisiä tuloksia. Varsinkin liitinprofiilin myötörajan ylityskohta ja pahimmat kuormituspisteet
tarjoavat suunnittelijalle tärkeää informaatiota jo ennen ensimmäisen prototyypin valmistamista. Kaikkein suurin hyöty saavutetaan lujuuslaskennan avulla. Lämpötilan muutoksen
simulaatiosta ei juuri hyödytä tulosten kannalta muuten kuin lämpölaajenemisen aiheuttaman rakennemuutoksen selvittämisessä.

Simuloinnin avulla saavutetaan korvaamatonta informaatiota, jota ei voida täysin hankkia
muilla tavoin. Tulokset ovat saatavilla nopeasti pohjatiedostona toimivan 3-D mallin ollessa
valmiina. Simuloinnin määrittelyyn ja tulosten laskentaan kuluu aikaa valmiilla materiaalimäärityksillä kaikkineen vain noin puolesta tunnista tuntiin. Aiemmin kohdeyrityksessä ei
ollut mahdollista tarkastella liittimen ominaisuuksia ennen kuin mittoihin valmistettu alumiiniprofiili oli saatavilla. Jo profiilityökalu ja prototyyppierä maksavat huomattavan summan, joten kustannussäästö on selkeä jo alkumetreiltä lähtien. Koneistamalla valmistetun
prototyypin mekaaniset ominaisuudet poikkeavat vedetyn profiilin ominaisuuksista, joten
sitäkään kautta ei saavuteta samanlaisia hyötyjä kuin elementtimenetelmän analyysilla.

Digitaalinen kaksonen ei siis sinänsä korvaa mitään olemassa olevaa testiprosessia, mutta se
antaa mahdollisuuden tarkastella liittimen ominaisuuksia jo suunnittelupöydällä. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka malli käyttäytyisi sähköisten ilmiöiden simulaatioissa. Käytettävissä oleva ohjelmisto sisältää mahdollisuuden ainoastaan mekaanisten ja termisten ominaisuuksien tarkasteluun. Oikosulkuvirtojen simuloinnin avulla pystyttäisiin kenties määrittämään liittimen lämpötilan muutos oikosulussa, mikä toisi jo aivan uuden ulottuvuuden suunnittelun aikaiseen tarkasteluun. Niin kutsutut Multiphysics-ohjelmat ovat kuitenkin hintatasoltaan aivan eri luokassa verrattuna nyt valitun ohjelmiston hintaan. Uuden ohjelmiston
käyttöönotto vaatisi myös runsaasti aikaa ominaisuuksien ja käytön opetteluun. Sähköisiin
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simulaatioihin kykenevän ohjelmiston hankinta nähtiin kohdeyrityksessä ainakin tässä vaiheessa tarpeettomaksi.

Muita parannuksia malliin voisi tehdä esimerkiksi teettämällä alumiinimateriaaleille standardinmukaiset jännitys-venymätestit ulkoisella taholla. Materiaalitoimittajilta ei saatu varsinaisia jännitys-venymäkäyriä, vaan laskennassa käytettiin heidän toimittamiaan materiaalien taulukkoarvoja ja lisäksi alumiinimateriaaleihin liittyvää tutkimustietoa.
Diplomityön tekeminen itsessään oli varsin opettavainen prosessi. Työssä kerättyjä tietoja
pystytään käyttämään tuotesuunnittelussa työkaluna digitaalisen kaksosen apuna.
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