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1 JOHDANTO 
 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan The Switch Electrical Machines Oy: n kehittämän 

PMR560 kestomagneettigeneraattorin laakerointia. Generaattori on niin sanottu 

keskinopeus sähkökone, jonka pyörimisnopeus on noin 1500 kierrosta minuutissa. 

Generaattorin roottoriin on tehty muutoksia, jotka antavat aiheen laakeroinnin 

tarkastamiselle ja kehittämiselle. Tehtävänä on löytää ratkaisu, joka olisi halvin 

mahdollinen mutta täyttäisi tehtävänsä vähintään yhtä hyvin kuin nykyinen ratkaisukin. 

Nykyinen ratkaisu on pohjana, kun etsitään halvempaa laakeriratkaisua. Tämä tapahtuu 

käytännössä laakeria pienentämällä leveyssuunnassa.   

 

Teoriaosuudessa esitellään yleistä laakeriteoriaa ja vertaillaan eri ratkaisuvaihtoehtoja 

perustuen yleiseen laakeriteoriaan ja laakeri- sekä voiteluainevalmistajien suosituksiin.  

Laakeroinnin valinta ja teoria perustuvat ainoastaan kirjalliseen tietoon sekä 

laakerivalmistajan sivulta löytyvään laskentaohjelmaan, jotta laskelmat olisivat 

tarkkoja. Teoriaosuuden lopussa esitellään tuuligeneraattoreille luotu ohjeistus, joka 

vastaa hyvin pitkälle yleistä laakeriteoriaa mutta ottaa tarkemmin huomioon 

tuuligeneraattorin vaatimat olosuhteet. 

 

Tutkimuksia ja teoriaa aiheesta on tarjolla paljon, sillä sähkökoneita ja generaattoreita 

löytyy erittäin paljon teollisuudesta ja energian tuotannosta. Ongelmia sähkökoneissa ja 

generaattoreissa aiheuttaa usein eksentrisyys roottorin ja generaattorin välillä, josta 

syntyy magneettisia voimia roottorin ja staattorin välille. Nämä voimat on otettu 

huomioon tässä työssä. Sähkömagneettiset voimat on laskettu Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Sähkötekniikan osastolla tietyillä eksentrisyyden arvoilla. 

Laakeroinnin muuttaminen vaatii todennäköisesti muutoksia laakeripesiin mutta työssä 

keskitytään ainoastaan laakeroinnin laskentaan ja valintaan.  
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1.1 Työn rajaus 

Työssä tutkitaan vierintälaakerointia PMR 560 generaattoriin. Liukulaakerit esiintyvät 

teoriaosuudessa voiteluteorian johdonmukaisen esityksen takaamiseksi ja yleisen 

laakeriteorian osalta. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka olisi halvin mahdollinen mutta 

täyttäisi laakerilta vaadittavat ominaisuudet. Laakerin tulee olla mahdollisimman 

huoltovapaa ja lisäksi laakerin tulee sopia mahdollisimman hyvin nykyisiin 

laakeripesiin ja roottorin dimensioihin. Jotta laakeri sopisi nykyiselle akselikoolle, on 

laakerin pienentäminen mahdollista vain leveyssuunnassa. Voimien laskenta suoritetaan 

käsin Mathcad- ohjelmalla. Laakereiden kestoikä ja voiteluolosuhteet lasketaan SKF- 

laakerivalmistajan sivuilta löytyvällä laskentatyökalulla. Tämä on välttämätöntä koska 

laskennassa tarvitaan paljon arvoja erilaisista käyrästöistä, jotka eivät ole kovin tarkkoja 

silmämääräisesti tarkasteltuna.  

2 LAAKERITEORIA 
 

Laakerit ovat tukielimiä, jotka liittyvät suorasti pyöriviin akseleihin ja edestakaisin 

liikkuviin kampiin. Laakerit jaotellaan kuormitustavan mukaan säteis- tai 

aksiaalilaakereihin.  Kun voima vaikuttaa akselin suuntaisesti puhutaan 

aksiaalilaakereista ja kun akseli lepää esimerkiksi kahden laakerin varassa vaakatasossa 

puhutaan säteislaakereista. Myös normaalissa vaaka-akselisessa voimansiirto 

tapauksessa vaikuttaa usein aksiaalivoimia, jolloin laakereilta voidaan vaatia myös 

aksiaalisten voimien kantamista. (Airila et al. 1995 s. 417) 

 

Edellisten lisäksi laakerit jaetaan liuku- ja vierintälaakereihin. Vierintälaakerissa 

kantavina eliminä ovat rullat, kuulat tai neulat. Liukulaakereissa akselin ja laakerin 

välissä on ainoastaan voitelukalvon aiheuttama paine, joka saadaan aikaan joko 

dynaamisesti akselin pyörimisliikkeestä tai staattisesti erillisen pumpun paineella. 

Vierintälaakerityypistä riippuen laakerit kantavat pelkästään säteittäistä kuormitusta tai 

sekä säteittäistä että aksiaalista kuormitusta. (Airila et al. 1995 s. 417) 

 

Kuten kaikissa liikkuvissa elimissä lämpötila on tekijä, joka vaikuttaa laakerin 

valintaan. Laakerityypeille on määritelty maksimikäyttölämpötilat, jotka pitää erikseen 

tarkistaa valmistajan suosituksista. Lämpötilan hallinta on merkittävä tekijä laakerin 

tarvittavan eliniän takaamiseksi ja kulumisen minimoimiseksi. Oikea voitelutapa on 
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yksi tärkeimmistä lämmönhallintakeinoista. Esimerkiksi kiertoöljyvoitelu poistaa 

lämpöä tehokkaasti laakerista. Laakerimateriaalin valinta käyttökohteen mukaan 

edesauttaa laakerin kestoa tarvittavassa lämpötilassa. (Airila et al. 1995 s. 417) 

2.1 Liukulaakerit 

Liukulaakerit voidaan jaotella voitelun perusteella neljään ryhmään. Voitelemattomina 

laakereina toimivat muoveista tehdyt laakerit, joiden materiaalina voi olla polyamidi, 

nailon tai teflon. Voitelemattomien liukulaakerien etuina voidaan pitää huoltovapautta, 

hintaa sekä keveyttä. Muoviset liukulaakerit eivät kuitenkaan kestä suuria kuormia. 

Toisena ryhmänä ovat hydrodynaamiset laakerit, jotka ovat voideltuja liukulaakereita. 

Kuormankantava voitelukalvo syntyy ainoastaan kun pyörimisliike on riittävän nopeaa 

ja esimerkiksi käynnistys vaiheessa voitelu toimii ainoastaan osittain. Hydrostaattisten 

liukulaakereiden voitelukalvo saadaan aikaan ulkoisen paineen avulla, joten laakerin 

voitelu toimii kaikilla pyörimisnopeuksilla. Neljäntenä ryhmänä ovat itsevoitelevat 

liukulaakerit. Näiden huokoinen laakerimateriaali on kyllästetty voitelevalla aineella. 

Huokosia on 15–30% koko tilavuudesta. Huokoset täytetään grafiitilla, öljyllä tai 

muoveilla. Käynnin aikana voitelevaa materiaalia siirtyy laakerin ja akselin väliin 

pienentämään kitkaa. Öljyllä kyllästetyt liukulaakerit toimivat käynnin aikana 

hydrodynaamisen liukulaakerin tavoin. Itsevoitelevien laakerien etuja ovat olematon 

huollontarve ja hyvät kitkaominaisuudet. (Airila et al. 1995 s. 460) 

2.2 Vierintälaakerit 

Vierintälaakereissa kuulat, rullat ja neulat kantavat kuorman ja toimivat vierintäeliminä. 

Vierintäelimet pidetään erillään toisistaan ja tasaisin välimatkoin erillisin pidikkein. 

Laakerit jaetaan seuraavassa kahteen tärkeimpään pääluokkaan eli kuula- ja 

rullalaakereihin. Kosketuskuvio on viivamainen rullalaakereissa ja elliptinen 

kuulalaakereissa. Kosketuskuvion vaikutuksesta laakereiden voiteluun ja toimintaan 

kerrotaan jäljempänä enemmän. (Airila et al. 1995 s. 447) 

 

2.2.1 Kuulalaakerit 
Urakuulalaakereiden parhaat ominaisuudet ovat sen kyky ottaa vastaan sekä radiaali- 

että aksiaalivoimaa. Yleisimmin urakuulalaakereissa kuulat ovat sisä- ja ulkokooleissa 

urissa joiden säde on hieman suurempi kuin kuulan säde. Näin kuula pääsee hiukan 
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liikkumaan kooleissa aksiaalisuunnassa ja tämä taas edesauttaa aksiaalista 

kantamiskykyä. Lisäksi pienet akselivirheet kuten eksentrisyydestä tai akselin 

taipumasta johtuvat virheet ovat hallittavissa kun sisä- ja ulkoolit liikkuvat toistensa 

suhteen aksiaalisuunnassa. (Eschmann et all. 1985 s.2) 

 

 

   

Kuva 1. Urakuulalaakeri ja kaksirivinen urakuulalaakeri (www.skf.fi) 

 

Urakuulalaakereita on useita erilaisia sovelluksia. Laakereissa, joissa on erillinen 

täyttöaukko laakerikooleissa, saadaan koolien väliin sijoitettua enemmän kantavia 

kuulia kuin niissä uralaakerityypeissä, joissa tällaista aukkoa ole. Suurempi määrä 

kantavia vierintäelimiä edesauttaa suurempien radiaalivoimien kantokykyä. Kun 

laakerikuulia laitetaan rinnakkain kaksi, puhutaan kaksirivisistä urakuulalaakereista. 

Tässä tapauksessakin saavutetaan hyvät radiaalivoimankantavuus ominaisuudet ja 

ulkokoolia muotoilemalla saadaan niin sanottuja itseasettuvia kuulalaakereita. Joissain 

sovelluksissa, kuten magnetokuulalaakereissa, on ulkokoolissa olake vain toisessa 

reunassa. Tämä edesauttaa laakerin asettamista akselille mutta se ei kanna aksiaalista 

voimaa kuin olakkeen suuntaan. Näitä laakereita laitatetaankin usein pareittain niin, että 

molemmat aksiaalisuunnat tulevat tuetuksi. (Eschmann et all. 1985 s.4) 
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Kuva 2. Kuulalaakereita, joissa on täyttöaukko (www.skf.fi) 

 

Edellisten lisäksi on vielä sovelluksia, joissa laakerikoolien urien säde on pienempi kuin 

kuulan säde, joten kuula koskettaa laakerin kooleja neljässä pisteessä. Näitä 

laakerityyppejä käytetään yleensä kantamaan vain aksiaalista kuormaa. Näiden 

laakereiden kanssa käytetäänkin usein toista laakeria, joka kantaa radiaalisen voiman. 

Viimeinen mainitsemisen arvoinen sovellus on laakerityyppi, jossa kuorma välittyy 

koolien välillä jossain kulmassa. Laakerin koolit ovat muotoilut niin, että olakkeet ovat 

ristikkäin laakerikuulaan nähden. Tällainen laakeri kantaa aksiaalista voimaa vain 

yhteen suuntaan mutta pareittain asennettuna kantavat aksiaalista voimaa molempiin 

suuntiin erittäin paljon. (Eschmann et all. 1985 s.5-8) 

   

Kuva 3. Olakkeet ristissä kuulaan nähden (www.skf.fi) 

 

2.2.2 Rullalaakerit 
Rullalaakerit ovat nimensä mukaisesti rullamaisin vierintäelimin varustettuja laakereita. 

Kartiorullalaakereita käytetään vapaina laakereina muun muassa suurinopeuksissa 

sähkökoneissa johtuen hyvästä kinematiikasta ja pienestä kitkasta. Rullia ohjataan 

kooleissa olakkeilla, joita on rullien molemmilla puolilla joko ulko- tai sisäkoolissa. 

Nämä rullalaakerit merkitään rullalaakerin tyypin ja koon ilmaisevassa koodissa 
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kirjainyhdistelmällä NU tai N. Nämä kartiorullalaakerit ovat niin sanottuja vapaita 

laakereita, jotka eivät ota vastaan aksiaalista voimaa. Kartiorullalaakereissa, joiden 

koodissa on kirjainyhdistelmät NUP, on kaksi ohjaavaa olaketta ulkokoolissa ja lisäksi 

yksi kiinteä ja yksi erillinen rengasolake sisäkoolissa. NJ tyypin laakeri on vastaava 

NUP- laakereiden kanssa mutta sisäkoolissa on niin sanottu kulmarengas kiinteän 

olakkeen lisäksi. Laakerit NJ ja NUP voidaan asettaa laakerointiin ohjaaviksi 

laakereiksi juuri sisäkoolien vuoksi. Laakeri kantaa aksiaalista voimaa vain kiinteän 

olakkeen suuntaan. (Eschmann et all. 1985 s.9-10) 

  

Kuva 4. NU ja NJ tyypin rullalaakerit (www.skf.fi) 

 

  

Kuva 5. NUP ja N tyypin rullalaakerit (www.skf.fi) 

 

 

Koska kartiorullalaakerin rulla muodostaa vierintäratansa kanssa pitkähkön ohjauksen, 

ei rullalaakeri salli kovin suuria akselivirheitä tai akselin taipumaa. Ongelmaa 

helpottamaan on toinen laakerikooleista muotoiltu hiukan pyöreäksi. Lisäksi rullat on 

kulmistaan pyöristetty ja vierintäkohdasta hiukan pallomainen. Rullien pyöristetyt 

kulmat vähentävät rullaan kohdistuvaa rasitusta kulmissa. (Eschmann et all. 1985 s.10-

11) 
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Kuten urakuulalaakereissa, niin myös rullalaakereissa on käytössä kaksirivisiä 

rullalaakereita kantamaan erittäin suuria radiaalivoimia. Neulalaakerit ovat ohuilla 

rullilla varustettuja laakereita. Neulalaakereissa rullan halkaisija suhtautuu rullan 

pituuteen suhteilla 1/2,5–1/10. Neulalaakereita käytetään erityisesti kun laakerille on 

tilaa rajoitetusti. (Eschmann et all. 1985 s.11–12) 

 

 

Kuva 6. Kaksirivisiä rullalaakereita (www.skf.fi) 

 

 

Kuva 7. Neulalaakeri (www.skf.fi) 

 

 

Tynnyrimäiset rullalaakerit ovat nimensä mukaisesti tynnyrimäisin rullin varustettuja 

laakereita. Lisäksi laakerin ulkokooli on muotoiltu kaarevaksi, jolloin ulkokooli pääsee 

liikkumaan rullan päällä. Sisäkoolissa on ura, johon rullan muoto sopii ja olakkeet jotka 

ohjaavat rullaa. Tynnyrimäisyys on havaittavissa selvästi silmin toisin kuin 

kartiorullalaakerissa. Tynnyrimäinen vierintäelimen muoto tekee niistä itsestään 

asettuvia laakereita, jotka sallivat suuremmat akselivirheet ja akselin taipuman kun 
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normaalit rullalaakerit. Tynnyrimäinen laakeri ei kanna juurikaan aksiaalista voimaa. 

(Eschmann et all. 1985 s.10–11) 

 

Edellisen kaksoisrullasovellus on niin sanottu pallomainen rullalaakeri. Siinä on 

vierekkäin kaksi tynnyrimäistä rullalaakeria asetettu pieneen kulmaan toisiinsa nähden. 

Ne kantavat suuria ja vaihtelevia kuormia ja niitä käytetään erityisesti silloin, kun 

huomattavia akselivirheittä tai akselin taipumaa esiintyy. (Eschmann et all. 1985 s.10–

11) 

2.3 Laakerivalinta 

Jokainen käyttökohde vaatii laakerilta erilaisia ominaisuuksia. Jos käyttökohteessa 

vaikuttaa sekä radiaali- että aksiaalivoimia, niin varmin laakerityyppi on 

urakuulalaakeri. Niiden pieni kitkakerroin ja hiljainen käynti tekevät siitä erittäin hyvän 

laakerin esimerkiksi pieniin ja keskikokoisiin sähkökoneisiin. Rullalaakerityypit 

kantavat suuria radiaalivoimia ja kartiorullasta kehitetyt tynnyrimäiset 

vierintäelinsovellukset käyvät kohteisiin joissa suuret kuormat taivuttavat akselia tai 

muuten aksiaalista virhettä esiintyy. (SKF General Gatalogue 2005 s. 33) 

 

Edelliset esimerkit olivat vain jäävuoren huippu mietittäessä oikeaa laakerityyppiä. 

Oikean laakerityypin valinta voidaan aloittaa miettimällä mikä on tärkein ominaisuus, 

jonka laakerin tulee täyttää. (SKF General Gatalogue 2005 s. 33) 

 

Laakerinvalinnassa tulee huomioida erityisesti kuormitustyyppi ja kuormitussuunnat 

sekä kuormituksen suuruus. Esimerkiksi säteittäiset rullalaakerit kestävät suurempia 

kuormia kuin kuulalaakerit mutta eivät välttämättä kestä ollenkaan tai hyvin vähän 

aksiaalista kuormaa riippuen rullalaakerin tyypistä. Kuulalaakerit antavat myös anteeksi 

suurempia akselivirheitä laakeripesään nähden. (SKF General Gatalogue 2005 s. 33) 

 

Laakeroinnin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kitkan vähentäminen ja varsinkin 

suurissa pyörimisnopeuksissa vaaditaan pienikitkaista laakeria. Urakuula ja 

lieriörullalaakerit ovat tässä suhteessa paras vaihtoehto. (Airila et al. 1995 s. 449) 
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Pienillä akselihalkaisijoilla käytetään yleensä urakuulalaakereita ja suurilla halkaisijoilla 

lieriörullalaakereita. Jos tilaa laakeripesälle on vähän, käytetään neulalaakereita tai 

muita pieneen tilaan mahtuvia laakereita. (SKF General Gatalogue 2005 s. 33) 

 

Kokoonpanon kannalta purettavat laakerit ovat helppoja asentaa kun kokoonpanolta 

vaaditaan paljon huoltoa ja laakeroinnin purkua. Suuret pyörimisnopeudet asettavat 

laakerit koville ja kaikille laakereille valmistaja onkin antanut omat suosituksensa. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon laakeroinnin aiheuttama melu, pyörintätarkkuus ja 

laakerin jäykkyys. (Airila et al. 1995 s. 449) 

 

Lämpötilanvaihtelut aiheuttavat akselin pituuden muutoksia ja tämä pitää ottaa 

huomioon laakeroinnin suunnittelussa. Lisäksi laakeripesän valmistusepätarkkuudet 

vaativat laakerilta mukautumiskykyä. Esimerkiksi vaakatasoisen akselin tapauksessa 

laakerit valitaan niin, että toinen ottaa vastaan akselilla vaikuttavaa radiaali- ja 

aksiaalivoimaa ja toinen laakeri on niin sanottu vapaa laakeri, joka ottaa voimia vastaan 

vain radiaalisuunnassa. (Airila et al. 1995 s. 448) 

 

Laakerin jäykkyys vaikuttaa suuresti laakerin toimintaan kuorman alaisena. Laakerin 

kuormitus voi aiheuttaa elastista deformoitumista mutta yleensä se on niin pientä, että se 

jätetään huomioimatta. Rullalaakereiden jäykkyys on suurempi kuin kuulalaakereiden. 

Laakeroinnin jäykkyyttä voidaan lisätä asettamalla laakerille esijännitystä. Radiaalinen 

esijännitys saadaan asettamalla laakerivälys tiukemmaksi eli käytännössä 

miinusmerkkiseksi ja aksiaalinen esijännitys saadaan aikaiseksi jousien avulla. 

Esijännityksellä saavutetaan myös hiljaisempi käyntiääni, laakerin tarkempi 

asettuminen akselille ja pidempi laakerin käyttöikä. (SKF General Gatalogue 2005 s. 

206–208) 

2.3.1 Laakerivälys 
Laakerivälystä käsitellään erikseen kahdessa suunnassa, radiaalisesti laakerikoolin ja 

vierintäelimen väliin jäävällä välyksellä sekä aksiaalisesti vierintäelimen 

mahdollisuutena liikkua aksiaalisesti laakerikoolien välissä. Laakerin oikea välys tulee 

löytää käyttökohteen mukaan. Kun laakerilta vaaditaan tarkkaa pyörintäliikettä, tulee 

laakerin radiaalisuuntainen välys käyttölämpötilassa olla mahdollisimman pieni. 

Ongelmia aiheuttaa laakerin eri osien vaihtelevat lämpötilat. Laakerin sisärengas 
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lämpenee enemmän akselin lämmön vaikutuksesta kuin ulkorengas ja laakerin välys voi 

muuttua liian tiukaksi. (Eschmann et all. 1985 s.64–65) 

 

Radiaalivälyksen mittaaminen ja arvioiminen on käytännössä hankalaa, johtuen laakerin 

elinten deformoitumisesta sekä kun vierintäelin ei kulje aivan sitä vierintärataa mikä on 

suunniteltu vaan esimerkiksi hiukan sivussa. Laakerin välystä arvioidaankin 

optimaalisen laakerin, eli laakerin, jonka välys tunnetaan. Laakerin välystä kuvaa kirjain 

C ja siihen yhdistetty numero 1-5. Merkinnät C1 ja C2 kuvaavat laakerivälystä, joka on 

pienempi kuin normaalivälys ja merkinnät C3-C5 kuvaavat ns. väljempiä laakereita, 

joiden välys on suurempi kuin normaalivälys. Välykset ovat mikrometrejä ja välyksen 

suuruus vaihtuu laakerikoon mukaan. (Eschmann et all. 1985 s.64–65) 

 

Kuva 8. Esimerkki kuulalaakerin radiaalivälystaulukosta (Eschmann et all. 1985 s.65) 

 

2.3.2 Toleranssit ja sovitteet 
Vierintälaakerit ovat tarkkoja koneenelimiä ja siksi niiden liittyminen akseleihin ja 

laakeripesiin on erittäin tarkkaa ja on tärkeätä kuinka se on järjestetty. Laakeripesälle ja 
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akselille on omat tarkkuustoleranssinsa, jonka avulla pyritään estämään laakerin 

sisäkoolin ja akselin sekä ulkokooli ja laakeripesän suhteellista liikettä. Alla oleva kuva 

kuvaa yleisintä toleranssiluokitusta akselin ja laakeripesän suhteen. Kuvan 

vaaleansiniset osat kuvaavat laakerin sisä- ja ulkomitan toleranssia ja punaiset pylväät 

ovat toleranssiluokkia akselin ja laakeripesän mitoille. (SKF Rolling bearings in electric 

motors and generators s. 52) 

 

Kuva 9. Akseli- ja laakeripesän toleranssit laakerille 

 

Käyttökohteeseen tarvittavat toleranssit riippuvat olosuhteista ja laakerityypistä sekä 

koosta. Paikallaan pysyvä voima, eli kun voima vaikuttaa laakerikooliin nähden koko 

ajan samasta suunnasta, sallii yleensä välyksellisen sovitteen. Mutta kun voiman suunta 

vaihtuu laakerikooliin nähden ja varsinkin kun on kyseessä raskas kuorma, tulisi käyttää 

tiukkaa sovitetta. Ulkokoolin ja laakeripesän välille voi valita tässä tapauksessa hiukan 

löysemmän sovitteen kuin sisäkoolin ja akselin välille. Laakereille, jotka sisäisesti 

sallivat aksiaaliliikkeen, tulee sisä- että ulkokoolille valita tiukka sovite. (SKF Rolling 

bearings in electric motors and generators s. 52) 

 

Joskus laakeri voi alkaa hiljaa pyörimään laakeripesänsä suhteen ja tällöin on syytä 

tarkistaa sovitteen sopivuus käyttökohteeseen. Sovite tarkistetaan voiman ja laakerin 

koon mukaan. Mitä suurempi voima ja laakeri niin sitä tiukempi tulee sovitteen olla. 
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Oikealla sovitteen valinnalla pyritään laakerin eliniän lisäämiseen. Väärästä sovitteesta 

voi aiheutua laakeriin tai laakeripesään kaivertumia ja kulumia. Liian tiukka sovite voi 

taas haitata laakerin sisäisen välyksen kokoa ja lämpötilan noustessa voikin laakeri 

välys olla liian tiukka ja laakerilämpötilat nousevat. Tästä voi seurata rasvan 

ominaisuuksien huonontumista ja edelleen laakerin kestoikä huonontuu tai laakeri jopa 

vaurioitua. (SKF Rolling bearings in electric motors and generators s. 53) 

 

Lämpötila aiheuttaa usein ongelmia generaattoreissa ja sähkökoneissa. Niissä syntyy 

usein paljon lämpöä, joka siirtyy laakereihinkin. Tästä syntyy helposti lämpötilaeroja 

laakerin ja laakeripesän välille, joka voi pahimmillaan estää ohjautuvan laakerin 

liikkeen laakeripesässä. (SKF Rolling bearings in electric motors and generators s. 55) 

 

Laakerit ovat usein tuettu akselin ja laakeripesän olakkeisiin. Myös näiden pintojen 

tarkkuus vaikuttaa laakerin toimintaan käyttölämpötilassa ja käyttöolosuhteissa. 

Kullekin laakerille valmistaja on määrittänyt tietyn tarkkuuden, jonka akselin tai 

laakeripesän olakkeiden tarkkuus tulee täyttää. Tarkkuusvaatimuksia on 

sylinterimäisyydestä, kohtisuoruudesta ja radiaalisesta sekä aksiaalisesta heitosta. (SKF 

Rolling bearings in electric motors and generators s. 57) 

 

2.4 Laakerilaskenta 

Vierintäelimen ja vierintäradan kosketuskohta on erittäin pieni. Näin tähän kohtaan 

syntyy erittäin suuria paineita. Vierintäelimet muodostavat kuormaa kantavana 

systeeminä staattisesti määräämättömän tapauksen, joka on vaikea ratkaista tapauksissa, 

joissa esiintyy sekä aksiaalista että radiaalista kuormaa. Lisäksi tulee huomioida 

voiteluaineen käyttäytyminen paineenalaisena, joka taas vaikuttaa voitelun 

onnistumiseen ja tätä kautta laakerin kestoikään käytetyssä kohteessa. (Eschmann et all. 

1985 s.78) 

 

2.4.1 Laakerin koon valinta 
Kohteeseen valittavan laakerin kokoon vaikuttavat vaatimukset käyttöiästä ja 

luotettavuudesta. Laakerin kokoa valittaessa on tarkasteltava laakerin kuormitukset sekä 

dynaamisessa että staattisessa tapauksessa. Dynaamiset olosuhteet tarkistetaan 
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käyttöolosuhteissa laakeriin vaikuttavien voimien avulla. Suuret ja ennalta 

arvaamattomat voimapiikit tulee ottaa erikseen huomioon. Staattiset olosuhteet eivät 

käsitä ainoastaan kuormia laakerin ollessa levossa tai hitaassa pyörimisessä (n < 10 

r/min) vaan staattiset kuormat tarkistetaan erikseen, kun kohteessa esiintyy yksittäisiä 

rajuja kuormannousuja. Tällaiset tilanteet ovat esimerkiksi koneen tärinä ja mahdolliset 

koneen työtehtävään kuuluvat rasitukset. (SKF General Gatalogue 2005 s. 50) 

 

Laakerin koko valitaan sen mukaan kuinka kauan ja millä varmuudella sen tulee 

käyttökohteessa kestää. Käyttöikään vaikuttavat suuresti voitelun toimiminen ja 

vierintäelimen kosketuksen muoto vierintärataansa ja tätä kautta laakerimateriaalien 

kestävyys. Suurin laakerin vioittumisen syy on laakerimateriaalin, yleensä metallin, 

väsyminen. Laakerin käyttöikä on käytännössä se, minkä jokainen laakeroinnin osa- 

alue kuten laakeri, voitelu ja tiivisteet saavuttavat. (SKF General Gatalogue 2005 s. 50) 

 

2.4.2 Dynaaminen rasitus 
Puhuttaessa laakerin dynaamisesta rasituksesta viitataan liikkeessä olevan laakerin 

rasituksiin. Laakerikohtainen arvo C kuvaa dynaamisesti kuormitetun laakerin kuormaa, 

jolla laakeri saavuttaa 1 000 000 kierroksen eliniän. Se olettaa, että kuormitus on 

tasaista ja yhdensuuntaista eli radiaalilaakerille radiaalisuuntaista ja aksiaalilaakerille 

aksiaalista kuormaa. Laakerin saavutettua lasketun elinikänsä, siinä alkaa esiintyä 

väsymiä. Koska käytännössä kaikki laakerit ovat erilaisia, eivät kaikki laakerit saavuta 

laskettua elinikää. Eliniällä tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla suuresta joukosta 

valituista laakereista 90 % voidaan olettaa saavuttavan kyseisen eliniän. Tiedettäessä 

laakerille kohdistuvat voimat, jotka vaikuttavat laakerin ollessa liikkeessä, saadaan 

laakerin dynaamiset kuormitukset laskettua. Laakerin ei kanna taivutusta ja akseli 

oletetaan jäykäksi. Tämä yksinkertaistaminen on välttämätöntä käsilaskennassa. (SKF 

General Gatalogue 2005 s. 51 ja 73) 

 

2.4.3 Vierintälaakerien kestoikä 

Vierintälaakerin nimellinen kestoikä kierroksina, 10L , arvioidaan yhtälöllä (1). Se on 

kestoikä, jonka 90 % kyseisistä laakereista toteuttaa käytetyissä olosuhteissa.   
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p

P

C
L10

,     (1) 

missä  C = dynaaminen kantavuusluku  

 P = laakerin ekvivalenttikuormitus 

 p = laakerityyppikohtainen arvo, kuulalaakereille 3 ja rullalaakereille 10/3 

(SKF General Gatalogue 2005 s. 52) 

 

Pyörimisnopeuden pysyessä vakiona, on nimelliskestoikä järkevämpää laskea 

käyttötunteina kaavasta 

 

p

h
P

C

n
L

60

106

10
,    (2) 

missä n = pyörimisnopeus r/min 

(SKF General Gatalogue 2005 s. 52) 

 

Vierintälaakereissa ja varsinkin kuulalaakereissa kosketuskohtaan syntyy erittäin suuri 

paine. Voiteluaineen viskositeetista ja laakerin pyörimisnopeudesta riippuen on voitelu 

joko rajavoitelua, sekavoitelua tai elastohydrodynaamista voitelua.  Tavoiteltava tilanne 

on saada pinnat kokonaan erilleen toisistaan eli elastohydronynaamiseen tilaan, jolloin

1 kun  toimii voiteluävästija tyydytt 5...4 . (Airila et al. 1995 s. 432) 

 

Laakerin tyypillisin vaurioitumistyyppi on väsyminen. Väsyminen voi alkaa paikasta 

missä on suurin leikkausjännityksen arvo, eli vierintäelimen sisältä. Raja- tai 

sekavoitelutilanteessa vaurioituminen alkaa laakerin pinnalta. Elastohydrodynaamisessa 

voitelussa suurin pintajännitys esiintyy kohdassa, jossa voiteluaine pyrkii pois 

vierintäelimen edeltä. Kitkavoimien huomioon ottaminen muuttaa edellä kuvassa 21 

esitettyjä Hertzin painejakaumia. (Airila et al. 1995 s. 455) 

 

Viiva- ja pistekosketukselle on laskettavissa tarvittava voiteluaineen paksuus. 

Käytännössä niiden soveltaminen on hankalaa koska laakereiden pinnankarheudet ja 

vierintäelimien ratojen kaarevuussäteet eivät ole tarkasti saatavilla. ISO- 281 standardi 

määrittää yksinkertaistetun kestoikäyhtälöön: 
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p

na
P

C
aaaLaaaL 32110321

,   (3) 

missä 10L  perinteisesti laskettu kestoikä 

 1a  luotettavuuskerroin 

  2a materiaalikerroin 

  3a
voitelukerroin

 

C dynaaminen kantavuusluku 

 P ekvivalentti laakerikuormitus 

 p laakerityyppikohtainen arvo, kuulalaakereille 3 ja rullalaakereille 10/3 

 

(Airila et al. 1995 s. 433) 

 Useimmat laakerivalmistajat yhdistävät kertoimet 
2a  ja 3a  jolloin saadaan kerroin 23a , 

joka kuvaa viskositeettisuhdetta κ=υ/υ1. Kaavasta (16) saadaan laskettua voitelukalvon 

ominaispaksuus λ, jonka arvo tulee olla vähintään yksi riittävän voitelun 

saavuttamiseksi. Laakerivalmistajien käyrästöltä voidaan lukea υ1, joka kuvaa 

kinemaattisen viskositeetin vastaavaa arvoa, jolla λ saavutetaan. υ kertoo voiteluaineen 

kinemaattisen viskositeetin arvon käyttölämpötilassa.  Kun κ<1 on kyseessä 

rajavoitelutila ja suositellaan kuormankantokykyä kasvattavien EP- lisäaineiden käyttöä 

öljyssä. Jos κ<0,4 on EP- lisäaineita käytettävä. (Airila et al. 1995 s. 433) 

 

2.4.4 SKF- luotettavuusarvio 
Laakerin käyttöikään vaikuttavat erittäin paljon kuormitusolosuhteiden lisäksi muun 

muassa voitelu, laakerin pintojen kosketuksen aste, akselivirheet, asennus ja 

ympäristöolosuhteet. Siksi kestoikä- kaavaa korjataan niin sanotulla käyttöolosuhde- 

kertoimella SKFa . Se ottaa huomioon voiteluaineen ja kosketuksen asteen. SKFa  vastaa 

käytännössä aikaisempaa arvoa 23a  mutta tapauskohtainen tarkistaminen on 

välttämätöntä jos laakeroinnin kestoikä on laskettu käyttäen vanhaa arvoa 23a . 
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Kuva 10. Kuula- ja rullalaakereiden SKF- luotettavuuskertoimet (SKF General 

Gatalogue 2005 s. 54–55 ja www.skf.fi) 

 

2.4.5 Ekvivalentti dynaaminen kuorma 
Laakeriin kohdistuessa voimia sekä radiaalisesti että aksiaalisesti, täytyy laakerille 

laskea ekvivalenttikuormitus P, jossa otetaan huomioon laakerin päärasitussuunnasta 

poikkeava rasitus, kuten radiaalilaakeriin kohdistuva aksiaalivoima. Voimakomponentit 

kerrotaan vielä laakerikohtaisilla kertoimilla, jotka löytyvät laakerivalmistajan 

taulukosta. (SKF General Gatalogue 2005 s. 74) 

 

ar YFXFP ,    (4) 

missä rF  = kuormituksen säteiskomponentti 

 aF  = kuormituksen aksiaalikomponentti 

 X  = laakerikohtainen säteiskerroin 

 Y  = laakerikohtainen aksiaalikerroin 
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Esimerkiksi pelkästään aksiaalista voimaa kantava painelaakeri ei kanna säteittäistä 

voimaa ja näin P = aF . Edellinen yhtälö (4) pätee siis esimerkiksi ohjaavien laakereiden 

kohdalla. (SKF General Gatalogue 2005 s. 74) 

 

Yksirivisen radiaalilaakerin tapauksessa aksiaalinen voima otetaan huomioon 

ainoastaan jos aksiaalivoiman suhde radiaalivoimaan, aF /
rF , ylittää arvon e, joka 

saadaan laakerivalmistajan taulukosta. Kaksirivisen radiaalilaakerin kohdalla pienikin 

aksiaalivoima voi olla merkittävä ja otettava huomioon. (SKF General Gatalogue 2005 

s. 74) 

 

 

Kuva 11. Taulukko yksirivisen urakuulalaakerin kuormituskertoimista  

 

Yllä olevan taulukon avulla saadaan määritettyä yhtälössä (4) olevat kertoimet X ja Y. 

Suhteellisuusluku e kuvaa taulukon tapauksessa laakeriin kohdistuvan aksiaalivoiman 

suhdetta laakeriin kohdistuvaan radiaalivoimaan. Luku e luetaan taulukosta 0f  

kohdalta, joka riippuu aksiaalivoiman ja laakerin ominaisen staattisen kantavuusluvun 

0C  suhteesta. (SKF General Gatalogue 2005 s. 299) 
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Ekvivalenttisen dynaamisen kuorman laskennassa suhteellisuusluku e määrää laskenta 

muodon seuraavasti:  

 

rFP
   , kun

  e
F

F

r

a

   (5)
 

ar YFXFP
 , kun   

e
F

F

r

a

   (6)
 

 

Koska mahdollisia kuormia on ääretön määrä ja on todennäköistä, ettei yllä olevan 

taulukon luvuista ei löydy juuri oikeaa lukua, saadaan oikea luku lineaarisella 

interpolaatiolla. Varmin tapa on kuitenkin käyttää laakerivalmistajien sivuilta löytyviä 

valmiita laskentaohjelmia suhteellisuusluvun e ja kertoimien X sekä Y laskemiseen. 

(SKF General Gatalogue 2005 s. 299) 

 

 

2.4.6 Keskimääräinen rasitus aikavälillä 
Jokaisen aikavälin aikana laakeriin kohdistuma voima voi vaihdella maksimivoiman 

maxF  ja minimivoiman ninF  välillä. Keskimääräinen rasitus saadaan silloin kaavalla 

 

3

2 maxFF
F nin

m     (7) 

(SKF General Gatalogue 2005 s. 74) 

 

2.4.7 Pyörivän akselin keskimääräinen rasitus 
Pyörivän akselin tapauksessa, voi voima muuttua kierroksen aikana johtuen esimerkiksi 

akselin epätasapainosta. Akselin painovoima olkoon 
1F  ja epätasapainosta johtuva 

voima olkoon 
2F . Yhtälöstä 8 voidaan laskea keskimääräinen voima pyörivän akselin 

tapauksessa 

 

)( 21 FFfF mm     (8) 
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Kertoimen mf  arvo vaihtelee 0,7-1,0 välillä sen mukaan kuinka suuri on painovoiman ja 

epäkeskeisyysvoiman summa suhteessa painovoimaan. Kerroin mf  saadaan alla 

olevalta käyrältä. 

 

Kuva 12. Taulukko 

(SKF General Gatalogue 2005 s. 74) 

 

2.4.8 Laakerin kestoikä vaihtelevalla kuormituksella 
Vaihtelevalla kuormitukselle kestoikä saadaan laskettua yhtälöstä (9) sijoittamalla 

kaavaan keskimääräinen pyörimisnopeus mn  ja keskimääräinen kuormitus mF . 

Keskimääräinen pyörimisnopeus saadaan summaamalla eri pyörimisnopeudet 

kerrottuna ajalla, jonka pyörimisnopeus esiintyy kokonaisajassa T.  

 

 
n

i

iim nqn
1

     (9) 

missä  iq  = on pyörimisnopeuden osuus kokonaisajasta T. 

 in  = pyörimisnopeus ajanjaksolla iq  

 

Keskimääräinen kuormitus mF  on kuormitusten summa, jotka vaikuttavat laakerin 

käytön T aikana. Kun kuormitusten suuruudet vaihtelevat mutta pysyvät vakioina tietyn 

ajanjakson, saadaan keskimääräinen kuormitus kaavasta 

 

p
k

kk

k

p

nj

jj

j

p

i
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i
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 (10) 
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missä p = laakerityyppikohtainen arvo, kuulalaakereille 3 ja rullalaakereille 10/3 

 

Yhtälöistä (11) ja (12) saadaan keskimääräiset pyörimisnopeudet ja kuormitukset, kun 

ne on määritelty ajan funktiona käyttöaikana T. (Airila et all. 1995 s. 455) 

 

 dttn
T

n

T

m

0

)(
1

    (11) 

 

 p T

T

p

m

dttn

dttFtn

F

0

0

)(

)()(

    (12) 

 

Laakerin elinikään vaikuttavat myös vaihtelevat voiteluaineen ominaisuudet, jotka 

johtuvat esimerkiksi lämpötilan muutoksista. Voiteluaineen ominaisuuksien vaihtelut 

muuttavat laakerimateriaalien välisen kosketuksen muotoa ja voi käydä jopa niin, ettei 

voitelu toimi lainkaan niin kuin on suunniteltu. Näiden kaikkien muuttujien 

huomioonottaminen laskennassa on mahdotonta ilman järjestelmällistä etenemistä 

laskennassa ja laakeroinnin suunnittelussa. (SKF General Gatalogue 2005 s. 70) 

 

Vaihtelevissa olosuhteissa on tärkeää pienentää kuormitusten kirjoa yksinkertaisempaan 

muotoon kuitenkin niin, että erilliset piikit kuormituksissa tulee huomioitua. Vaikka 

erilliset suuret kuormituspiikit esiintyvät vain lyhyitä aikoja, ne kuormittavat laakeria 

kuitenkin paljon enemmän kuin pienempi tasainen kuormitus. Kuormitukset voidaan 

järjestää esimerkiksi prosenttiosuuksin kokonaisajasta niin, että saadaan siisti 

yhtenäinen kuormituskuvaaja. (SKF General Gatalogue 2005 s. 70) 

 

 

 

Elinikäennustetta voidaan arvioida seuraavalla SKF- laakerivalmistajan käyttämällä 

yhtälöllä 
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...

1

310

3

210

2

110

1
10

mmm

m

L

U

L

U

L

U
L  ,   (13) 

 

missä mL10   = SKF- laakerin kestoikä miljoonina kierroksina 

 110mL , 210mL ,.. =osakestoikä tietyissä olosuhteissa 1,2,… miljoonina  

  kierroksina  

 
1U , 

2U ,…  = aikajakso kutakin olosuhdetta 1,2,…kohti 

 

Yhtälön käyttö vaatii tarkan tiedon kuormituksien suuruuksista ja ajoista, jonka aikana 

kuorma laakereihin vaikuttaa. (SKF General Gatalogue 2005 s. 70) 

 

2.4.9 Käytön aikainen lämpötila 
Laakerin dimensiot muuttuvat käytössä johtuen materiaalin muodonmuutoksista. 

Muodonmuutokset johtuvat lämpötilasta, ajasta ja jännityksistä. Laakereille suoritetaan 

erityinen lämpökäsittely, jotta muodonmuutoksia syntyisi mahdollisimman vähän. 

Laakerit kestävät laakerista riippuen lämpötiloja väliltä 120 °C - 200 °C. Laakerit, jotka 

joutuvat jatkuvasti toimimaan lämpötila- alueen ylärajoilla, suositellaan laakerin 

dynaamisen kantavuuden tarkistamista ylöspäin. (SKF General Gatalogue 2005 s.)  

2.4.10 Staattinen kantokyky 
Laakerin staattinen kantokyky tulee varmistaa kun laakeriin kohdistuu hetkittäisiä 

nopeita kuorman vaihteluita, pyörimisnopeus on alle 10 kierrosta minuutissa tai jos 

jaksottaista värähtelyä ilmenee. (SKF General Gatalogue 2005 s. 76) 

 

 

Staattinen ekvivalenttikuormitus 0P lasketaan yhtälöstä 

 

 ar FYFXP 000 ,    (14) 

 

missä  0X  = laakerin säteiskerroin 

 0Y  = laakerin aksiaalikerroin 
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Kertoimet löytyvät kunkin laakerin osalta laakerivalmistajan luettelosta. Laakerilta 

vaadittava staattinen kantavuusluku 0C  saadaan yhtälöstä 

 

 
0

0
0 P

C
s ,     (15) 

 

missä  0s  = staattinen varmuusluku kuormitustapauskohtaisesti 0,5…2,5 

(SKF General Gatalogue 2005 s. 77) 

 

2.5 Laakerin tiivistäminen 

Laakerin tiivistämisellä pyritään siihen, ettei laakerin sisälle pääse ylimääräisiä aineita 

vahingoittamaan laakeria tai voiteluainetta. Näillä ylimääräisillä aineilla tarkoitetaan 

tässä likaa ja kosteutta. Kosteus ja lika vaikuttavat yhdessä laakerin rasvan 

ominaisuuksiin heikentävästi ja näin lyhentää laakerin kestoikää. Lika voi myös 

mekaanisesti kuluttaa laakerin vierintäelimiä ja pintoja. Tiivistysjärjestelmä valitaan 

sovellukseen käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Käyttöolosuhteiden puolesta 

tulee tietää käytettävä voitelu, tiivistyspinnan liukunopeus, tuleeko tiivistys 

kohtisuoraan vai vaakasuoraan ja onko laakerissa asentovirhettä. Ympäristöolosuhteista 

tulee tietää veden tai kemikaalien mukanaolo, lämpötila ja mekaaniset tekijät. Kaikki 

edellä mainitut tekijät vaikuttavat osaltaan tiivisteen toimintaan.  (SKF Rolling bearings 

in electric motors and generators s. 74) 

 

Tiivisteet voidaan jakaa ulkoisiin tiivisteisiin ja sisäisiin eli laakereihin tuleviin 

tiivisteisiin. Ulkoiset tiivisteet ovat erillisiä komponentteja, jotka tulevat laakeroinnin 

yhteyteen. Tiivistin voi tulla esimerkiksi laakerin eteen akselille ja tiivistimen huuli 

liukuu pitkin akselia. Tällöin on kyseessä radiaalinen akselitiiviste, josta kuva alla. Niin 

sanottu V- rengas tiiviste asetetaan akselille pyörimään niin, että tiivistimen huuli 

seuraa erillisen tiivistimen reunaa ja näin tiivistää laakeritilan. Mekaanisen tiivistimen 

tapauksessa tiivistin komponentissa on kaksi sileää metallipintaa, jotka pyörivät 

vastakkain estäen lian tai kosteuden pääsyn laakeriin. (SKF Rolling bearings in electric 

motors and generators s. 74) 
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Sisäiset tiivisteet vastaavat laakerin renkaiden väliin tulevia tiivisteitä. 

Tiivistinmateriaali tulee valita käyttöolosuhteiden mukaan. Metallinen tiivistin käy 

kohteisiin, joissa likaisuus on vähäistä ja tiivistimeltä vaaditaan hyviä 

kitkaominaisuuksia. Kumisen tiivisteen kohdalla voi esteenä olla liian korkea 

käyttölämpötila. (SKF Rolling bearings in electric motors and generators s. 74) 

 

  

Kuva 13.  Ulkoinen ja sisäinen laakeritiiviste 

 

2.6 Voitelu 

Voitelulla pyritään kitkan pienentämiseen ja kulumisen estämiseen. Voiteleva aine voi 

olla neste, kaasu tai rasva. Voiteluaineen on tarkoitus muodostaa suojaava kalvo 

vierintäelimen ja laakerikoolin välille estämään materiaalien välistä kosketusta. 

Voiteluaine estää myös korroosion syntymisen ja oikean voitelun valinta on yksi tärkeä 

osa laakeroinnin suunnittelussa. (SKF General Gatalogue 2005 s. 230) 

 

2.6.1 Voiteluaineiden jaottelu 
Voiteluaineet jaotellaan kolmeen pääluokkaan: voiteluöljyihin, voitelurasvoihin ja 

kiinteisiin voiteluaineisiin. Kiinteitä voiteluaineita ovat mm. molybdeenisulfidi ja 

grafiitti, joita on usein uutettuna laakerimateriaaliin. Tässä yhteydessä käydään läpi 

voiteluöljyt ja voitelurasvat, jotka ovat yleisimpiä vierintälaakerin voiteluaineita. 

Pääluokilla on vielä alaluokkia ja jokaisella näistä on omat käyttöalueensa. Synteettisillä 

aineilla on saatu voiteluaineiden kestoa ja paineensietoa parannettua. (Airila et al. 1995 

s. 437) 
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2.6.2 Öljyvoitelu 
Yleensä voiteluöljyt ovat mineraaliöljyjä tai synteettisiä nesteitä. Voiteluaineen 

sopivuutta kohteeseen tutkittaessa, on otettava huomioon seuraavia ominaisuuksia 

 suhteellinen tiheys veteen nähden 

 ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus 

 happamuus ja emäksisyys 

 hapettumisen kesto 

 leimahdus- ja jähmettymispiste 

 vaahtoaminen ja demulsiivisuus 

Lisäaineilla näitä ominaisuuksia voidaan muokata halutuiksi kuten edellä mainitut EP- 

lisäaineilla saatavat paineensieto- ominaisuudet ja korroosionesto- aineet. Tulee 

kuitenkin muistaa, että lisäaineella voi olla heikentävä vaikutus voiteluaineen muihin 

ominaisuuksiin. Esimerkiksi EP- lisäaineet vaikuttavat heikentävästi voiteluaineen 

korroosionesto- ominaisuuteen. Lisäaineilla haettavia ominaisuuksia voiteluöljyissä 

ovat: 

 viskositeetin parantaminen 

 jähmettymislämpötilan alentaminen 

 hapettumisen hidastaminen 

 vaahtoamisen esto 

 korroosion esto 

 palamisjätteiden liukeneminen voiteluaineeseen 

 kulumisen vähentäminen 

 viskositeetti/paine- suhteen parantaminen 

 

Voiteluöljyt luokitellaan viskositeetin tai öljyn suorituskyvyn mukaan. SAE (Society of 

Automotive Engineers)- luokitus jakaa öljyt viskositeetin mukaan, joka on mitattu 100 

°C:ssa. SAE- luokitus ei ole mikään varsinainen laatuluokitus vaan kertoo lähinnä öljyn 

ominaisuudet ja käyttölämpötilat. W- kirjaimella kerrotaan öljyn olevan sopiva kylmiin 

olosuhteisiin ja merkinnässä missä W- kirjainta ei esiinny tarvitaan lämpimät 

olosuhteet. Moniasteöljyt ovat käyttökelpoisia sekä kylmissä, että lämpimissä 

olosuhteissa. Tämä johtuu yleensä moniasteöljyjen suuresta viskositeetti-indeksistä eikä 

viskositeetti riipu niin paljon lämpötilasta kuin yksiasteöljyillä. (Airila et al. 1995 s. 

441) 
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2.6.3 Rasvavoitelu 
Kun nestemäisen voiteluöljyn sekaan lisätään metallisaippuaa, saadaan kiinteämpi ja 

tarttuvampi voitelurasva. Tällaisia saippuoita ovat esimerkiksi alumiini-, barium- ja 

litiumsaippuat tai niiden yhdistelmiä. Voitelurasvojenkin kohdalla ominaisuudet 

saadaan halutuiksi lisäaineiden avulla. Voitelurasvat ovat niin sanotusti kovia ja niiden 

kovuutta mitataan NLGI- luokituksella. Vierintälaakereissa NLGI- luokka on yleensä 

1…3. (Airila et al. 1995 s. 439) 

 

Kitkan pienentäminen ja kulumisen estämiseksi ovat toisiinsa nähden liikkuvat pinnat 

erotettava toisistaan. Rasvavoitelu on tähän tarkoitukseen erinomainen vaihtoehto 

rasvan tarttuvuuden ja suuren viskositeetin ansioista. Optimaalinen tilanne on kun 

voitelurasva muodostaa täydellisen kalvon erottamaan liikkuvat pinnat. Tätä 

voiteluaineen avulla saavutettua pintojen erottamista kutsutaan fysikaaliseksi voiteluksi.  

(Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 4) 

 

Useimmiten voitelutilanne kuitenkin muuttuu laakereissa pyörimisnopeuksien mukaan. 

Pyörimisnopeus vaikuttaa laakerin lämpötilaan ja lämpötila voitelurasvan 

viskositeettiin. Lämpötilan noustessa voitelukalvon paksuus pienenee ja vaarana on 

liikkuvien pintojen välinen kosketus. Tällöin on voiteluaineen tarttumisella voideltaville 

pinnoille tärkeä merkitys kulumisen minimoimiseksi. Voiteluaineen tarttumista 

voideltaville pinnoille kutsutaan kemialliseksi voiteluksi. (Klüber Lubrication, 

”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 4) 

 

Erilaiset voitelutapaukset jaetaan kolmeen erilaiseen tapaukseen sen mukaisesti kuinka 

paljon voiteluaine kantaa kuormasta.  

 

Rajavoitelutilanteessa kosketuksissa olevien elimien pinnankarheudet kantavat 

suurimman osan kuormasta. Hyvin ohuella, pintoihin absorboituneella, 

voitelukerroksella vähennetään merkittävästi kulumista ja kitkaa, eivätkä metallit pääse 

tarttumaan toisiinsa. Voiteluaineelta edellytetäänkin hyvää tarttuvuutta liikkuviin 

pintoihin. (Airila et al. 1995 s. 436) 
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Tarttuminen voi olla syntyä fysikaalisesti van der Waals- voimilla, jossa voiteluaineen 

molekyylit ovat heikosti kiinnittyneet pintoihin. Voiteluaine irtoaa helposti pinnoilta 

mutta kiinnittyy jälleen kun siihen mahdollisuus tulee. Van de Waals- sidokset hajoavat 

herkästi suurissa lämpötiloissa ja voitelu toimii vain pienillä liukunopeuksilla ja 

kuormilla. (Airila et al. 1995 s. 436) 

 

Kemiallinen tarttuminen kestää edellistä suurempia arvoja koska sidokset voiteluaineen 

ja voidellun elimen välillä syntyvät kemiallisen reaktion kautta. Tällainen sidos on 

esimerkiksi steariinihapon ja rautaoksidin välinen adsorptio. Silloin liukupinnalle 

muodostuu rauta-astearaattia, joka kestää suuria liukunopeuksia mutta ei kiinnity enää 

uudelleen irrottuaan. (Airila et al. 1995 s. 436) 

 

Lisäksi käytetään ns. EP (extreme pressure)- lisäaineita, joiden kemiallisen reaktion 

tuottama kalvo vahvistuu entisestään kosketuskohdassa lämmön nousun myötä. Näitä 

aineita käytetään erityisesti vaihteisto- ja hypoidiöljyissä. (Airila et al. 1995 s. 436) 

 

Kuva 14. Rajavoitelutila (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 

22) 

 

Sekavoitelussa osa kuormasta siirtyy voiteluaineen ja osa toistensa suhteen liikkuvien 

pintojen pinnankarheuksien kautta. Liiallista kulumista estetään kulumista estävillä 

lisäaineilla. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 4) 

 

Kuva 15. Sekavoitelutila 
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Nestevoitelu on tavoiteltu voitelutila. Siinä pinnat on täysin erotettuina toisistaan ja 

kuorma välittyy voiteluainepatjan kautta. Voiteluaineen sisäisestä kitkasta riippuen 

saavutetaan myös pienimmät mahdolliset kitkaominaisuudet. (Klüber Lubrication, 

”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 4) 

 

Kuva 16. Nestevoitelutila 

 

Kitkan suuruutta voi arvioida alla olevasta Stribeck- käyrästä. Siinä eri voitelutilat on 

rajattu ja käyrältä on arvioitavissa kitkakertoimen suuruus laakerin vierintänopeuden 

mukaan. Kitkakertoimeen ja voitelutilaan vaikuttavat myös kuorma sekä voiteluaineen 

toiminta laakerin vierintäelinten välillä. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen 

voitelussa” s. 5) 

  

 

Kuva 17.  Stribeck- käyrä 
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Yleisin tilanne on kun voideltavien pintojen välillä on voitelukalvo mutta 

pinnankarheudet kantavat osan kuormasta. Voitelualueet määritellään voitelukalvon 

ominaispaksuudella λ. Ominaispaksuuden määrittelyssä käytetään yhtälöä 16.  

'

minh
     (16) 

missä   
minh  on voitelukalvon paksuus 

2

2

2

1'   pintojen yhdistetty karheus, missä 

   ja  21   neliölliset keskipoikkeamat 

  

Rajavoitelussa .5...4lussa nestevoiteja  1  Väliin jäävä alue on sekavoitelualue. 

(Airila et al. 1995 s. 422) 

 

2.6.4 Hydrostaattinen voitelu 
Kun kantava voitelukalvo aikaansaadaan ulkoisen paineen avulla, puhutaan 

hydrostaattisesta voitelusta. Voiteluaine pumpataan liukupintojen väliseen 

voitelutaskuun, jolloin voiteluaineen, yleensä öljyn, hydrostaattinen paine erottaa 

liukupinnat toisistaan. Hydrostaattisesti voidellussa laakerissa kitkateho on pieni ja 

laakerointijärjestely on erittäin jäykkä. Haittapuolina ovat ulkopuolinen painelaitteisto 

ja sen kustannukset. (Airila et al. 1995 s. 434) 

 

 

Kuva 18. Hydrostaattinen laakerointi 
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2.6.5 Hydrodynaaminen voitelu 
Hydrodynaamisessa voitelussa pinnat erotetaan toisistaan pyörimisliikkeen avulla 

muodostuvan hydrodynaamisen paineen vaikutuksella. Paine muodostuu kun 

voiteluaineena käytettävä kaasu tai neste pyrkii poistumaan lähestyvien pintojen välistä 

tai kun neste tai kaasu tunkeutuu kiilamaiseen rakoon, jolloin rajapinnoissa 

voiteluaineen liike on toisiinsa nähden tangentiaalista. Voiteluaineen tilaa liukupintojen 

välillä kuvataan Reynoldsin differentiaaliyhtälöllä 

 

 )(12)(6
33

ph
t

ph
x

U
y

h

yx

h

x
, (17) 

missä x liukusuunta 

 y laakerin leveyssuunta 

 z kalvon paksuuden suunta 

 U liukupinnan nopeus 

 h voitelukalvon paksuus 

ρ voiteluaineen tiheys 

η voiteluaineen absoluuttinen viskositeetti 

t aika 

Yhtälöstä voidaan johtaa painejakaumat kullekin laakerigeometrialle. Tästä voidaan 

päätellä kunkin laakerin kuormankantokyky hydrodynaamisessa tilanteessa. Kuvissa 

esitetään yleinen säteittäisliukulaakerin painejakaumat. (Airila et al. 1995 s. 423) 
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Kuva 19. Paineen jakautuminen liukulaakeritapauksessa 

 

2.6.6 Elastohydrodynaaminen voitelu 
Eri voitelumekanismeja kutsutaan sen mukaan miten pintoja erottava paine saadaan 

aikaan. Nestevoitelumekanismeja ovat jo edellä mainittujen hydrodynaamisen ja 

hydrostaattisen voitelun lisäksi elastohydrodynaaminen voitelu. (Airila et al. 1995 s. 

425) 

 

Kun paine kosketuskohdassa on riittävä, kappaleet deformoituvat eli muuttavat 

muotoaan. Voiteluaineessa viskositeetti kasvaa rajusti korkeassa paineessa. Voiteluaine 

ei enää käyttäydy kuten hydrodynaamisessa voitelussa ja voiteluaine ei enää puristu 

pois kiilamaisesta raosta. Pintojen muokkautuminen ja voiteluaineen muuttumista 

kiinteän aineen kaltaiseksi kutsutaan elastohydrodynaamiseksi voitelutilanteeksi. Nyt 

viskositeetin muutos sekä kosketuskohdan pintojen kimmoinen muodonmuutos otetaan 

huomioon hydrodynaamisessa yhtälössä. Tällainen suuri paine saadaan aikaan 

pistemäisissä ja viivamaisissa kosketuksissa.  Paine vaikuttaa viskositeettiin 

eksponentiaalisesti seuraavan yhtälön mukaisesti.  

 

 pe0      (18) 
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missä     0  
viskositeetti normaalipaineessa 

  α = viskositeetin paine- eksponentti (0,015-0,03
N

2mm ) 

(Airila et all. 1995 s. 425) 

 

2.6.7 Voitelurasvan valinta 
Laakereiden käyttölämpötilat vaihtelevat yleensä +35º - +70 ºC välillä. Ulkoiset 

olosuhteet voivat kuitenkin lisätä laakerilämpötilaa huomattavasti ja siksi oikean 

voiteluaineen valinnassa tulee tietää laakerissa vallitsevat lämpötilat. (Klüber 

Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 11) 

 

 

Toinen merkittävä tekijä on voitelurasvan perusöljyn viskositeetti. Alla olevien 

käyrästöjen avulla voidaan etsiä laakerointiin sopiva perusöljyn viskositeetti kun 

tiedetään laakerin keskihalkaisija md (mm), kierrosluku ja laakerin lämpötila. Alla 

olevassa tapauksessa laakerin keskihalkaisija on 380 mm, kierrosluku 500 rpm ja 

laakerin lämpötila 70 ºC. Kuvan vieressä olevalta käyrältä on etsitty tarvittava 

perusöljyn viskositeetti, kun lämpötila tippuu 70 ºC:sta 40 ºC:een. (Klüber Lubrication, 

”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 12) 

 

 

Kuva 20. Viskositeetin riippuvuus kierroslukutekijästä sekä lämpötilasta 
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Perusöljyn viskositeetin tulee olla 1-4 kertainen vaadittuun viskositeettiin nähden. 

Haluttua voitelutilaa voidaan arvioida kertoimella κ 

 

   
1     (19)

 

 

missä    on perusöljyn viskositeetti käyttökohteessa 

1
 on vaadittu viskositeetti laakerin keskiläpimitasta ja 

kierrosluvusta riippuen 

 

Kun κ on suurempi kuin 4 on kohteessa puhdas nestevoitelutila, eikä väsymisvaurioita 

esiinny. Arvoilla 1-4 päästään sekavoitelutilaan ja arvolla 1 saavutetaan vierintälaakerin 

normaali kestoikä. Voitelutilan ollessa alle 0,4 tulee tarkistaa lisäaineiden tarpeellisuus, 

jotta laakerissa saavutettaisiin riittävät voiteluominaisuudet ja laakerin kestoikä olisi 

riittävä. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 13) 

 

2.6.8 Viskositeetti 
Viskositeetti tai dynaaminen viskositeetti on suure, joka kuvaa nesteen kykyä vastustaa 

muodonmuutosta leikkausjännitystä vastaan. Nesteen tai kaasun eri kerrosten pyrkiessä 

virtaamaan toistensa ohi aiheutuu leikkausjännitys τ. Leikkausvoiman suuruuteen 

vaikuttavat aineen dynaaminen viskositeetti  ja eri kerrosten välinen nopeusero ja 

kerrosten välimatka kaavan 3 mukaisesti. Viskositeetin yksikkö on 2m
Ns .  

 

  

 
dy

dV
,     (20) 

missä τ leikkausjännitys 

  dynaaminen viskositeetti 

 u nopeus x- suunnassa 

 dV/dy nopeusgradientti eli leikkausnopeus y- suunnassa 
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Kinemaattinen viskositeetti υ saadaan jakamalla dynaaminen viskositeetti aineen 

tiheydellä. Kinemaattisen viskositeetin yksikkö on 
s

m2

 

      (21) 

missä υ kinemaattinen viskositeetti 

 aineen tiheys 

 

Viskositeetti on lämpötilariippuvainen suure. Nesteen lämpötilan noustessa nesteen 

viskositeetti laskee. Nesteen viskositeetin arvo eri lämpötiloilla saadaan yhtälöstä 

 

 T
b

Ce      (22) 

 

missä  C ja b ovat empiirisiä vakioita, jotka saadaan kun tiedetään nesteen 

viskositeetti vähintään kahdessa pisteessä 

 T lämpötila 

 

Edellä esitettyä yhtälöä käytetään etsittäessä käyrää eri lämpötilassa olevien nesteiden 

viskositeetin arvoille. (Clayton T. Crowe et. all. Engineering Fluid Mechanics 9th 

Edition s. 18–19) 

 

Kun leikkausjännitys on suoraan verrannollinen jännityksen aiheuttamaan 

virtausnopeuteen, on neste niin sanottu Newtonilainen neste. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että viskositeetti on jännitys- virtausnopeus kuvaajan kulmakerroin 

kuten yhtälöstä (20) näkeekin. Ei- Newtonilainen neste käyttäytyy eri tavalla eri 

jännityksen arvoilla.  

(Clayton T. Crowe et. all. Engineering Fluid Mechanics 9th Edition s. 18–19) 
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Kuva 21. nesteen leikkausjännityksestä muodostuva jännityskuvaaja 

 

2.7 Hertzin pintapaine 

Laakerin vierintäelimet joutuvat kannattelemaan suuria kuormia. Tästä syystä 

vierintäelimien ja vierintäratojen välillä syntyy elastista ja jossain määrin myös plastista 

muodonmuutosta. Koska kosketuskohta vierintäelimen ja vierintäradan välillä on 

erittäin pieni, syntyy kosketuskohtaan useiden tuhansien MPa suuruisia jännityksiä. 

Tällöin puhutaan viiva- tai pistekosketuksesta. Viivakosketus syntyy kartiorullalaakerin 

koskettaessa vierintäpintaa ja pistekosketus kuulalaakerin kosketuksessa. Eräänlaisena 

raja- arvoja pidetään 5000 MPa koska tällöin laskennalliset ja todetut arvot täsmäävät. 

Hertzin pintapaineen mukainen painejakauma staattisessa tilanteessa on alla olevan 

kuvan mukainen. Suurin jännitys syntyy radiaalilaakerin tapauksessa suoraan 

vaikuttavan voiman kohdalle. (Airila et al. 1995 s. 456) 
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Kuva 22. Radiaalilaakerin vierintäelimen kosketuksesta syntyvä painejakauma 

(Eschmann et all. 1985 s.126) 

 

 

Seuraavissa kahdessa kuvassa on kuvattu pintojen muodonmuutos ja painejakauma 

elastohydrodynaamisessa voitelutilanteessa. Painejakaumaan syntyy piikki kohtaan, 

jossa voiteluaine pyrkii pois vierivien pintojen välistä. Viivakosketuksessa lieriölaakerin 

lieriö liikkuu laakerikehällä ja voiteluaine liikkuu kosketuskohdassa hyvin nopeasti. 

Tällöin tapahtuu kosketuksessa vierintäelimien deformoitumista voiteluaineen 

hydrodynaamisen paineen vaikutuksesta. Kalvo on pienimmillään siellä missä 

voiteluaine puristuu pois lieriön alta ja siellä esiintyy myös suurin paine. Kuvassa on 

kahden lieriön välinen vierintä, jota voidaan kuvata viivakosketuksena. (Airila et al. 

1995 s. 425) 

 

 

Kuva 23.  Hertzin paine elastohydrodynaamisessa voitelussa 
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2.7.1 Viivakosketus 
Viivakosketuksen aikainen voitelukalvon minimipaksuus saadaan yhtälöstä 23. Alla on 

havainnollistava kuva viivakosketuksen muodostumisesta lieriopintojen vieriessä 

toistensa suhteen.  

 

Kuva 24. Viivakosketus (Eschmann et all. 1985 s.109) 

 

Viivakosketuksen aikainen voitelukalvon minimipaksuus riippuu vain vähän kuormasta 

ja kimmomoduulista, mutta nopeus ja voiteluaineen viskositeetti vaikuttavat erittäin 

paljon tarvittavan voiteluaineen paksuuteen.  

 

13,0

7,054,0

min

65,2

W

RUG
h

    (23)
 

missä 

 G=αE’   materiaaliparametri 

 U= 0 u/E’R    nopeusparametri 

 W=F’N/(E’R)  kuormaparametri   

 α  voiteluaineen viskositeetin paine- eksponentti 

 0   voiteluaineen viskositeetti normaalipaineessa 

 E’  vierintäparin tehollinen kimmomoduuli saadaan kaavasta 

 
2

2

2

1

2

1 11

2

1

'

1

E

v

E

v

E
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missä  

1E  ja 
2E   koskettavien pintojen kimmomoduulit   

1v  ja 
2v   pintojen kimmomoduulit 

Vierintäparin tehollinen vierintäsäde R saadaan kaavasta  

 

 
21

111

RRR
 

missä 

 
1R  ja 

2R  pintojen kaarevuussäteet 

 F’N = FN l kuormitus kosketusviivan pituudelta 

 

(Airila et al. 1995 s. 426) 

 

2.7.2 Pistekosketus 
Pistekosketus esiintyy kuulalaakereissa ja kosketuskuvio on ympyrän tai ellipsin 

muotoinen. Alla oleva kuva havainnollistaa pistekosketuksen syntyä ja yhtälöstä 24 

voidaan laskea voitelukalvon minimipaksuus. Kuvasta näkee myös voitelukalvon 

laskennassa tarvittavat suureet. Kappaleen A pääkaarevuussäteet ovat rAx ja r rAy sekä 

kappaleen B pääkaarevuussäteet ovat rAx ja rAy. Koverilla pinnoilla pääkaarevuussäteet 

ovat negatiivisia. Liike tapahtuu tässä x- suuntaan. 
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Kuva 25. Pistekosketus 

 

Pistemäisen kosketuksen dimensioton voitelukalvon paksuus lasketaan yhtälöstä 

 )1(63,3 68,0073,049,068,0

min,

k

eeee eWGUH
  (24)

 

missä   

 eG =E’/piv, as  materiaaliparametri 

 eU = 0 u/(E’Rx) nopeusparametri 

 eW =FN/(E’ 2

xR ) kuormaparametri 

 k=a/b=1,03
94,0)/( xy RR  elliptisyysparametri 

 a kosketusellipsin puoliakselin pituus y- suunnassa 

 b kosketusellipsin puoliakselin pituus x- suunnassa 

 piv, as  asymptoottinen isoviskoosipaine  

 FN kokonaiskuorma 

Teholliset kaarevuussäteet x- ja y- suunnassa määritellään seuraavasti 

 
BxAxx rrR

111
  , 

ByAyy rrR

111

  (25)
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Voitelukalvon minimipaksuus liikkeen ollessa x- suuntaan 

 
minh = xR eHmin,     (26)

 

(Airila et al. 1995 s. 427) 

 

2.9 Vierintälaakerin voitelu 

Oikea voitelu käyttökohteeseen on ratkaisevaa laakerin riittävän eliniän takaamiseksi. 

Vierintälaakereiden voitelusta 90 % tapahtuu rasvalla. Rasvavoitelu on halvempi 

voitelutapa kuin öljyvoitelu koska öljy vaatii tarkkaa tiivistystä ja öljyvoitelu 

suoritetaan usein kiertoöljyvoitelulla, joka tekee laakeripesän rakenteesta 

monimutkaisen. Lisäksi voitelurasvat ovat vallanneet sijaa suurissakin 

pyörimisnopeuksissa öljyvoitelulta. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen 

voitelussa” s. 16) 

 

Laakeripesä voidellaan vain riittävällä määrällä rasvaa koska liian suuri rasvamäärä 

nostaa laakerilämpötilaa ja voitelu ei toimi oikein ja laakerin elinikä laskee. Mitä 

suurempi pyörimisnopeus on, sitä pienempi viskositeetti tulee voiteluaineella olla. 

(Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 16) 

 

2.9.1 Rasvan määrä 
Sopiva rasvan määrä laakerissa takaa laakerin käyttökohteeseen sopivan toiminnan. 

Liian suuri rasvan määrä nostaa laakerilämpötilaa ja voi aiheuttaa laakerivaurioita kun 

taas liian pieni rasvan määrä vaikuttaa voitelukerroksen riittävään paksuuteen. Ohessa 

on käyrästö, jolta voidaan etsiä sopiva rasvamäärä. Käyrästö on FAG- laakereiden 

vapaatilan mukaan muodostettu ja muiden valmistajien kohdalla on rasvanmäärä 

varmistettava mutta käyrästö toimii ohjeellisena.  
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Kuva 26. Vierintälaakerin rasvan määrä (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on 

sen voitelussa” s. 17 ja www.fag.fi)   

 

Laakerin vapaatila täytetään rasvalla tietyllä prosenttiosuudella koko vapaatilasta. 

Prosenttiosuuteen vaikuttaa erityisesti laakerin pyörimisnopeus. Laakerin vapaatilan 

laskemiseen voidaan käyttää ohjeellisena alla olevaa yhtälöä 

  

 ]800,7/10)(4/[ 922 GdDBV       [ 3m ] (27) 

 missä d akselireiän halkaisija  

  D laakerin ulkohalkaisija 

  B laakerin leveys 

  G laakerin paino 

Voitelurasvan prosenttiosuutta vapaatilasta voidaan arvioida seuraavaan käyrän avulla, 

jossa määräävänä tekijänä on kierroslukutekijä, eli laakerin keskihalkaisijan ja 
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pyörimisnopeuden tulo. Rasvan määrän arvioinnissa on otettava huomioon myös 

ympäristötekijät, laakerin asennot ja mahdolliset tiivistemateriaalit. (Klüber 

Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 18) 

 

 

Kuva 27. Vierintälaakerin kierroslukutekijä 

 

2.9.2 Voiteluvälit 
Voitelurasvan lisääminen laakeriin on usein välttämätöntä tietyin väliajoin, jos 

kohteeseen ei ole suunniteltu erillistä lisärasvan syöttäjää. Voiteluväli vaihtelee rasvan 

koostumuksen ja käyttökohteen mukaan. Oikealla voitelun suunnittelulla sekä rasvan 

valinnalla voidaan voiteluväliä kasvattaa huomattavasti. Voitelurasvaa lisätään noin 

puolessa välissä rasvan teoreettista käyttöaikaa. Lisärasvan syöttömäärä riippuu siitä, 

syötetäänkö rasvaa viikoittain, kuukausittain vai vuosittain. Rasvan määrä 

jälkivoitelussa voidaan laskea seuraavan kaavan mukaan. (Klüber Lubrication, 

”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 19) 

 

  XBDM1  [ 3cm ]  (28) 

 missä  D laakerin läpimitta 

  B laakerin leveys 

  X kerroin  0,002 viikoittain 

   0,003 kuukausittain  

   0,004 vuosittain  
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Pitkillä voiteluväleillä voidaan jälkivoitelumäärä kolminkertaistaa paremman lian 

poiston aikaansaamiseksi. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” 

s. 22) 

2.9.3 Rasvan eliniän laskeminen 
Voitelurasvan teoreettinen elinikä F10 saadaan tapauskohtaisesti kullekin rasvatyypille 

ominaiselta käyrästöltä, joka kuvaa rasvan eliniän laskua lämpötilan funktiona. Rasvan 

elinikä laskee lämpötilan noustessa ja lämpötilan nousuun vaikuttaa laakerin koko sekä 

pyörimisnopeus eli käytännössä kierroslukutekijä n · dm [min-1 · mm]. Kullekin 

rasvatyypille, kuten alhaisen tai korkean lämpötilan rasvat, on oma käyränsä, josta 

kierroslukutekijän mukaan saadaan kerroin, joka korjaa kierroslukutekijää varmempaan 

suuntaan. Esimerkkinä alla on korkean kuorman rasvoille edellä mainitut kuvaajat. 

(Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 22 ja s. 36) 

 

Kuva 28. Vaaka - akselilla on laakerin kierrosluku ja pystyakselilla kierroslukutekijän 

kerroin 
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Kuva 29. Vaaka – akselilla laakerin käyttölämpötila ja pystyakselilla rasvan 

teoreettinen elinikä 

 

Kun edellisistä kuvaajista on saatu kierroslukutekijän kerroin ja teoreettinen elinikä 

rasvalle, tarkennetaan arviota ottamalla huomioon muita olosuhteisiin vaikuttavia 

tekijöitä ja laakerikohtainen kerroin. Lisäksi kullekin laakerityypille on oma 

kertoimensa, joka osaltaan vaikuttaa rasvan käyttöikään. Alla esitetään taulukko 

laakerirasvan todelliseen elinikään vaikuttavista tekijöistä sekä taulukko 

laakerikohtaisista kertoimista. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen 

voitelussa” s. 22) 
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Kuva 30. Käyttöolosuhteiden vaikutuskertoimet laakerirasvan eliniän laskemisessa 
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Kuva 31. Taulukko laakerikohtaisista kertoimista 

Lopulta todellinen rasvan elinikä F10q saadaan yhdistämällä edellä esitetyt tiedot 

seuraavaan yhtälöön, josta saadaan laakerirasvalle laskettu odotettu elinikäennuste 

tunteina. (Klüber Lubrication, ”Laakerin salaisuus on sen voitelussa” s. 23) 

 

F6 · F5 · F4 · F3 · F2 · F1 · 
K

1
 ·Kn  · F  F

f

1010q

  (29)
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3. SÄHKÖMOOTTORIN LAAKEROINTI 
 

Sähkökoneella tuotetaan yleensä vääntömomenttia sähköenergian avulla. Tämä 

sähköenergian muunnos mekaaniseksi energiaksi syntyy sähkömagneettisen yhteyden 

avulla, joka vallitsee roottorin ja staattorin välillä. Laakerointi onkin ainoa mekaaninen 

komponentti, joka yhdistää staattorin ja roottorin ja siksi erittäin tärkeä osa mitä tahansa 

sähkömoottoria. (Engelmann R. & Middendorf W. s. 630) 

 

Laakeroinnin suunnittelulle sähkökoneissa on joitakin yleisiä vaatimuksia, jotka tulee 

ottaa huomioon kuten, että laakerin tulee ottaa vastaan erisuuntaisia sekä vaihtelevia 

kuormia ja sietää jatkuvaa käymistä sekä suuria pyörimisnopeuksia. Lisäksi laakerin 

tulee olla muiden komponenttien kanssa yhteensopiva ja vaivaton vaihtaa sekä huoltaa. 

Laakerointi vaatii laakeripesältä sekä akselilta tarkkoja toleransseja ja ne pitää pystyä 

vaivattomasti valmistamaan. Lisäksi laakerin tulee toimia yhdenmukaisesti muiden 

siihen liittyvien komponenttien kanssa. (Engelmann R. & Middendorf W. s. 630) 

 

Sähkökoneen laakerointia suunniteltaessa tulee huomata, että laakerin tulee kantaa 

erisuuntaisia voimia ja että voimat voivat syntyä erilaisista syistä. Roottorin massa on 

yksi tärkeimmistä tekijöistä. Roottorin massa on tyypillisesti noin kolmasosa koko 

sähkökoneen massasta. Lisäksi on huomioitava staattorin ja roottorin välille syntyvä 

sähkömagneettinen vetovoima. Sähkömoottori on yleensä yhdistetty johonkin 

toimilaitteeseen kytkimin, josta voi syntyä hammaspyörän hammastuksesta riippuen 

sekä radiaalisia että aksiaalisia voimia. Roottorissa esiintyy aina epätasapainoa, joka 

sähkömoottorin käydessä aiheuttaa herätettä ja näin dynaamista rasitusta laakereille. 

(Engelmann R. & Middendorf W. s. 631) 

 

3.1 Eksentrisyys 

Sähkökoneen laakeroinnin suunnittelussa pitää tietää roottoriin vaikuttavat voimat, jotka 

laakerit kantavat. Voimia syntyy roottorin massasta, sähkökoneen asennuskulmasta, 

roottorin epätasapainosta ja sähkömagneettisista voimista. Sähkömagneettista voimaa 

syntyy kun roottori ei ole keskellä staattoria. Tätä arvioidaan eksentrisyydellä.  Tällöin 
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ilmaväli roottorin ja staattorin välillä on erisuuruinen roottorin ja staattorin eri kohtien 

välillä. Magneettista vetovoimaa syntyy pienimmän ilmavälin suuntaan. Roottorin 

ollessa keskellä staattoria, kumoutuvat voimakomponentit eikä sähkömagneettisia 

vetovoimia esiinny. Käytännössä, akselin taipuma ja valmistuksessa tulleet virheet 

aiheuttavat aina eksentrisyyttä ideaalitilanteeseen. Alla olevista kuvista voidaan nähdä 

tapaukset, jolloin sähkömagneettista vetovoimaa syntyy roottorin ja staattorin välille. 

(Engelmann R. & Middendorf W. s. 631) 

 

 

Kuva 32. Roottorin eksentrisyys staattoriin nähden (Tenhunen A. Doctoral 

thesis. Electromagnetic forces acting between the stator and eccentric cage rotor, 

s.33) 

 

Eksentrisyys voi aiheuttaa värähtelyjä ja ylimääräistä ääntä ja pahimmassa tapauksessa 

roottori voi koskettaa staattorin pintaa mistä aiheutuu suurta vahinkoa.  

 

Kuvan 32 tapauksessa a roottorin keskiviiva kiertää staattorin geometristä keskiviivaa 

muodostaen lieriön. Tapauksessa b syntyy kaksi kartiota kun roottorin keskiviiva 
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kiertävää staattorin keskiviivaa. Tapaus c on edellisten yhdistelmä. Ensimmäinen tapaus 

on yleisin ja tässä työssä suoritetut laskelmat on suoritettu nimenomaan olettaen, että 

roottorin keskiviiva poikkeaa yhtä paljon staattorin geometrisesta keskiviivasta 

molemmissa päissä roottoria. 

 

 

Kuva 33. Roottorin eksentrisyys staattoriin nähden (Burakov A. 2007 Doctoral 

Dissertation. Modelling the unbalanced magnetic pull in eccentric- rotor electrical 

machines with parallel windings s.12) 
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3.2 Eksentrisyydestä johtuva magneettinen voima 

Kun roottori on edellä esitetyllä tavalla eksentrisesti staattoriin nähden, syntyy roottorin 

ja staattorin välille magneettinen vetovoima pienimmän ilmavälin suuntaan. Tämän 

voiman laakerit kantavat muiden sähkökoneessa ilmenevien voimien kanssa.  Voimaa 

voidaan arvioida seuraavan yhtälön mukaisesti.  

 

 

2

04
  F B

e
ld

    (30)

 

 missä 

 0  tyhjiön permeabiliteetti, 4π×10
−7

 H/m  

 d  roottoripakan halkaisija [m] 

 l  roottoripakan pituus [m] 

 e  eksentrisyys [m] 

  ilmaväli [m] 

 B  magneettivuontiheys [T] 

 

Edellä esitetty yhtälö pätee yli kaksinapaisiin generaattoreihin. Sähkömagneettinen 

vetovoima on sitä suurempi, mitä suurempi on eksentrisyys ilmavälin suhteen. 

Magneettiset vetovoimat ovat hyvin merkittäviä voimia laakerilaskennan kannalta. 

Voima voi olla jopa yhtä suuri kuin mitä roottorin gravitaatiovoima on.  

 

Kuva 34. Fem- kuva, sähkömagneettinen vuo staattorin ja roottorin välillä 
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3.3 Tuuligeneraattorin laakerointi 

Tuuligeneraattoreille ja tuulipuistoille on luotu omat viralliset ohjeet suunnitteluun. Sen 

on koonnut Germanischer Lloyd yhteistyössä Tuulienergia komitean kanssa, joka 

koostuu valtiollisista viranomaisista, yliopistoista, komponentti- ja 

tuuliturbiinivalmistajista sekä vakuutusyhtiön edustajista ja asiantuntijoista. Ohjeet ovat 

astuneet voimaan 1.11.2003. (http://www.gl-group.com/en/ren/6454.php) 

 

Tuuligeneraattorin laakeroinnille on ohjeessa annettu omat määräykset. Ohjeessa on 

määritelty laakerointia käsittelevä suunnittelu aina dokumentoinnista laskentaan. 

Laakerin materiaaleille on esitetty vaatimuksia. Materiaalin sitkeys varmistetaan 

tekemällä laakerimateriaalille 3 SFS-EN 10045 standardin mukaista Charpy-V 

iskukoetta -20 ºC lämpötilassa ja näiden tulosten keskiarvo tulee olla vähintään 27 

Joulea. Laakerikoolin on oltava kovuudeltaan vähintään 55 HRC. Laakerin koko 

arvioidaan laakerin staattisen kantokyvyn ja laakerin kestoiän mukaisesti. Staattinen 

kantokyky ei saa olla pienempi kuin 2.0 yhtälön (15) mukaisesti. Kestoikä määritetään 

ISO 281 standardin mukaan. Laakerin vaurioitumisen todennäköisyydeksi asetetaan 10 

%. Materiaali ja olosuhdekerroin, 23a , rajoitetaan arvoon 3.8. Näillä arvoilla laakerin 

käyttöiäksi tulisi saada vähintään 130,000 tuntia. Edellä esitetty ohjeistus ei eroa juuri 

millään tavalla yleisestä laakeriteoriasta mutta ohjeistus on tehty, jotta suunnittelija voi 

olla varma tekemästään työstä. (http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-

EN%2010045-1 ja Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH. Guideline of the 

Certification of Wind Turbines. Hampurg, 229–231.) 

 

3.4 Laskenta 

Laskenta tapahtuu teoriaosuuden yhtälöitä ja teoriaa mukaillen. Laakereilta vaadittu 

elinikä on 20 vuotta eli 175200 tuntia. Generaattorin keskimääräinen pyörimisnopeus on 

laskettu pitkältä aikaväliltä kootusta datasta, oikeassa ympäristössä toimivasta 

generaattorista. 

 

Liitteessä 1 olevan roottorin mittojen avulla lasketaan kummallekin laakerille syntyvät 

voimat. Laakereille kohdistuvien voimien laskenta on esitetty liitteessä 2. Generaattorin 

nykyinen laakerointi lasketaan ensimmäiseksi, josta todetaan mahdollinen laakereiden 

http://www.gl-group.com/en/ren/6454.php
http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-EN%2010045-1
http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-EN%2010045-1
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koon pienentäminen tai suurentaminen. Tämän jälkeen valitaan laakereita SKF:n 

luettelosta ja varmistetaan niiden elinikä. Laakeria pienennetään laskennassa kunnes ne 

eivät enää täytä generaattoriin tarvittavien laakereiden vaatimuksia.   

 

Eksentrisyydestä johtuva magneettinen voima otetaan huomioon ainoastaan radiaalisen 

siirtymän osalta. Voima on laskettu sähkö- Fem laskennalla Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston sähkötekniikan osastolla.  

 

Voiteluaineen ominaisuudet ja tarvittavat arvot on saatu valmistajan antamista 

taulukoista ja ohjeista. Voiteluaineen viskositeetti lasketaan arvolla, joka saadaan VT- 

käyrältä 90 °C lämpötilassa. Lämpötila on laakerin suurin sallittu lämpötila. 

Voitelurasvan VT- käyrä esitetään liitteessä 3. Laakeroinnin olosuhteita puhtauden 

osalta arvioitiin normaaleiksi ja arvoksi asetettiin 7,00 . 

 

Laskennassa on käytetty hyväksi SKF - laakerivalmistajan sivulta löytyviä 

laskentatyökaluja. Liitteessä 4 on taulukoitu neljän eri laakerointivaihtoehdon välillä, 

jotka ovat akselinreiän halkaisijaltaan samankokoisia mutta toinen toistaan kapeampia. 

Laakerit ovat valittu niin, että toinen laakereista ottaa vastaan radiaalista ja aksiaalista 

voimaa eli on ohjaavana laakerina ja toinen laakereista on niin sanottu vapaa laakeri, 

joka kantaa ainoastaan radiaalivoimaa. Taulukon tapauksissa vapaana laakerina N- 

päässä generaattoria on rullalaakereita ja D- päässä ohjaavana laakerina on 

urakuulalaakeri. Taulukosta ilmenee laakerin odotettu dynaaminen kestoikä tunteina 

roottorin keskimääräisen pyörimisnopeuden osalta sekä maksimi pyörimisnopeuden 

osalta, staattisen kantokyvyn kerroin, viskositeettisuhde keskimääräisellä 

pyörimisnopeudella sekä maksimipyörimisnopeudella sekä laakerin minimikuorma.  

3.5 Laakereihin vaikuttavat voimat 

Voimia syntyy laakereille gravitaatiovoimasta, generaattorin asennuskulmasta, 

vaihteistosta ja roottorin eksentrisyydestä staattoriin nähden. Vaihteistosta tulevat 

voimat ovat kohtalaisen pieniä radiaalisuunnassa mutta aksiaalisuuntainen voima on 

lähes yhtä suuri kuin gravitaatiosta syntyvä aksiaalivoima. Laskennassa tarkistetaan 

tapaukset kun eksentrisyyden aiheuttama voima on gravitaatiovoiman suuntainen ja sitä 

vastaan. Jälkimmäinen tapaus tarkistetaan laakerilta vaadittavan minimikuorman 
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kannalta. Pyörimisnopeuden osalta tutkikaan elinikä- ennustetta ja voitelurasvan 

toimintaa sekä maksimikierrosluvun että keskimääräisen pyörimisnopeuden arvoilla. 

Luentatarkkuuden vuoksi kuvan 11 käyrästöt ja kuvan 12 taulukko, joilta etsitään 

kertoimia kestoikäyhtälöön, korvataan SKF: n sivuilta löytyvillä laskentatyökaluilla.  

 

4. TULOKSET 
Liitteen 4 tuloksista huomataan, ettei laakerin pienentämisellä päästä mitenkään 

merkittäviin tuloksiin. Laakerin dynaaminen kestoikä riittää hyvin ja staattinen 

kantavuuskerroin, jonka tulee tuuligeneraattorisovelluksessa olla ohjeen mukaan 2.0, 

ylittyy kaikissa laakerivaihtoehdoissa.    

 

Laakerin kapenemisen seurauksena huononevat laakerin voiteluolosuhteet. Kaikissa 

vaihtoehdoissa pysytään viskositeettisuhteen osalta 1 yläpuolella, eli laakerin 

peruselinikä saavutetaan eikä laakeri liiaksi kulu vaan ollaan sekavoitelutilassa. 

Tavoiteltavaa oli kuitenkin, että päästäisiin elastohydrodynaamiseen voitelutilaan, 

jolloin laakerimateriaalit eivät koskettaisi toisiaan ollenkaan vaan voitelukalvo kantaa 

kaiken voiman. Lisäksi on huomioitava, että kun pyörimisnopeus nousee 

keskimääräisestä pyörimisnopeudesta maksimipyörimisnopeuteen, paranee voitelutila ja 

tätä kautta laakerin dynaaminen kestoikäkin kaikissa laakerivaihtoehdoissa.   

 

Ainoastaan viimeisessä laakerivaihtoehdossa dynaaminen kestoikä jää alle vaaditun. 

Viskositeetti on asetettu laakerille sallittuun maksimilämpötilaan vastaavaan 

kinemaattiseen viskositeettiin. Kun laakerilämpötilaa saadaan tästä alennettua, paranee 

voitelutilakin huomattavasti. Liitteen 3 mukaan 90 ˚C lämpötilassa kinemaattinen 

viskositeetti on 18 mm²/s kun se esimerkiksi 70 ˚C lämpötilassa on 32 mm²/s. Tämä 

parantaa jo huomattavasti laakerin voiteluolosuhdetta ja laakerin kestoikä paranee.  

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä etsittiin tietylle akselikoolle laakeria ja pyrittiin laakeria pienentämällä 

laskemaan laakerikustannuksia. Laakerin pienentäminen tapahtuu käytännössä sen 

leveyttä kaventamalla koska laakereiden tuli sopia entiselle akselikoolle. Tästä syystä 

muualta kuin laakerin leveydestä ei laakeria voitu pienentää. Laakerin kaventaminen 
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pienentää vierintäelinten kokoa laakerissa ja tästä seuraa, että laakerin kantavuus niin 

staattisesti kuin dynaamisestikin vähenee.  

 

Laakerin pienentämisellä ei löydetty mitään varteenotettavaa hyötyä. Halvinta laakeria 

ei löydy pelkästään laakeria pienentämällä. Laakerivalmistajien laakerihinnat riippuvat 

hyvin paljon siitä, kuinka yleisiä valitut laakerit ovat ja kuinka paljon laakereita tilataan 

sekä kyseisiä laakereita varastossa sillä hetkellä. Laakerointia pitäisikin käsitellä 

ennemmin kokonaisuutena eikä pelkästään laakereiden osalta. Laakerin muuttaminen 

vaikuttaa heti muun muassa laakeripesän ja akselin tarvittaviin toleransseihin.  

 

Lisäksi erittäin tärkeätä on muistaa voitelun merkitys koko laakeroinnin toiminnalle. 

Kapeamman laakerin pienemmät ja kapeammat vierintäelimet huonontavat 

voiteluolosuhteita jo hyvinkin nopeasti. Usein unohdetaan myös tarkistella laakerille 

kohdistuvat kuormat staattisessa tilanteessa, joita syntyy esimerkiksi hiljaisella 

pyörimisnopeudella ja käymisen aikana syntyvissä nopeissa kuorman nousuissa. 

Tuuligeneraattorille staattinen varmuuskerroin tuli olla vähintään 2.0 ja tämän arvon 

kaikki laakerit saavuttivat.  

 

Oikeanlaisen laakeriratkaisun löytää parhaiten tekemällä yhteistyötä laakerivalmitajien 

kanssa. Yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että yrityksessä ymmärretään 

laakerin tärkeys sähkökone- tai generaattorikonstruktiossa. Varsinkin 

tuulivoimageneraattorissa, jossa laakerin huolto- ja vaihtomahdollisuudet ovat rajalliset, 

tulee laakeri suunnitella siten, ettei välitöntä vaaraa laakerin vaurioitumiselle tai 

hajoamiselle ole ennen kuin vaadittu elinikä sallitaan. Korjauskustannukset nousevat 

helposti suuremmiksi kuin suunnitteluun tai komponentteihin käytetyt kustannukset. 

 

Eksentrisyydestä johtuvat voimat kasvavat pienelläkin virheellä eksentrisyydessä 

todella suuriksi. Tässä työssä eksentrisyyden maksimiarvona on pidetty noin 10%: a 

ilmavälistä. Kun eksentrisyys tästä kaksinkertaistuu, kaksinkertaisuu myös 

sähkömagneettinen voima ja voima on jo lähellä roottorin massasta aiheutuvaa 

gravitaatiovoimaa. On siis erittäin tärkeätä huomioida roottorin helppo ja varma 

keskittäminen jo suunnitteluvaiheessa. Koko roottorin keskittäminen staattoriin on syytä 
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suunnitella niin, että se on yksinkertainen ja helppo valmistaa tarkaksi ja että, 

kokoonpanossa roottori saadaan keskitettyä helposti riittävään tarkkuuteen.  

 

Tässä työssä ei ole otettu huomioon generaattorissa mahdollisesti syntyviä värinöitä 

eikä laakerivälyksiä ole tarkistettu. Nämä asiat vaikuttavat vielä osaltaan laakeroinnin 

toimintaan ja elinikään. Tästä työstä ilmenee vain peruslaakerilaskennan avulla 

tärkeimmät ja ensimmäiseksi laakerilaskennassa huomioitavat asiat. Lisäksi 

sähkökoneelle ikävät laakerivirrat jätetty huomiotta koska laakeroinnille on suunniteltu 

eristys. Työssä keskityttiin siis vain mekaanisiin ongelmiin ja laskentaan. 

 

Kuitenkin työstä voidaan todeta, että laakerinvalinta on monimuotoinen prosessi, eikä 

mitään osa- aluetta ole varaa väheksyä. Varsinkaan tuuligeneraattori sovelluksissa, 

joissa generaaraattori on sijoitettu korkealle yläilmoihin. Pelkän voitelun 

epäonnistuminen voi aiheuttaa laakerin ennenaikaisen hajoamisen ja joudutaan 

tekemään kallis huolto- tai korjaustoimenpide, jotka ovat aina moninkertaisia verrattuna 

esimerkiksi pelkkiin suunnittelukustannuksiin.  
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Liite 4 

 
GENERAATTORIN LAAKEROINTI 

   

 

N- pää D- pää 

 

 
  

 Nykyinen laakerointi NU 324ECM 6334M 

 Dynaaminen kestoikä (n=550rpm) >1 000 000h >1 000 000h 

 Dynaaminen kestoikä (n=1500rpm) >1 000 000h >1 000 000h 

 Laakerin minimikuorma 3,67 0,97 

 Viskositeettisuhde κ (n=550rpm) 1,3 1,55 

 Viskositeettisuhde κ (n=1500rpm) 2,59 3,03 

 Staattinen kantavuuskerroin 37 20 

 

 
  

 Laakerointivaihtoehto 1. NU 224ECM 6234M 

 Dynaaminen kestoikä (n=550rpm) >1 000 000h >1 000 000h 

 Dynaaminen kestoikä (n=1500rpm) >1 000 000h >1 000 000h 

 Laakerin minimikuorma 2,8 0,66 

 Viskositeettisuhde κ (n=550rpm) 1,21 1,47 

 Viskositeettisuhde κ (n=1500rpm) 2,43 2,9 

 Staattinen kantavuuskerroin 26 13 

 

 
  

 Laakerointivaihtoehto 2. NCF 3024 CV 6034M 

 Dynaaminen kestoikä (n=550rpm) >1 000 000h 296100 

 Dynaaminen kestoikä (n=1500rpm) >1 000 000h 277000 

 Laakerin minimikuorma 4,92 0,53 

 Viskositeettisuhde κ (n=550rpm) 1,4 1,38 

 Viskositeettisuhde κ (n=1500rpm) 2,3 2,75 

 Staattinen kantavuuskerroin 26 10 

 

 
  

 Laakerointivaihtoehto 3. NCF 2924 CV 16034 

 Dynaaminen kestoikä (n=550rpm) 775200 62200 

 Dynaaminen kestoikä (n=1500rpm) >1 000 000h 50500 

 Laakerin minimikuorma 2,93 0,34 

 Viskositeettisuhde κ (n=550rpm) 1,11 1,38 

 Viskositeettisuhde κ (n=1500rpm) 2,24 2,75 

 Staattinen kantavuuskerroin 17 8 

  


