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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Ikarus C42- mallisen ultrakevyen lentokoneen 

amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenteen suunnitteluprosessia. Opinnäytetyössä 

keskitytään rakenteen suunnittelun lähtökohtiin ja tarkastellaan rakennetta 

lujuudellisesta näkökulmasta. Opinnäyteyössä esitellään kiinnitysrakenteen 

suunnitteluun liittyviä lujuustarkasteluita ja niiden pohjalta tehtyä 

rakennevalintaa. 

 

Kiinnitysrakenteelle muodostuviin kuormiin perehdyttiin Euroopan 

lentoturvallisuusviraston asettamien vaatimusten mukaisesti, ja kuormitusten 

perusteella tehtiin lujuuslaskelmia ja rakenteen mitoitusta. Kiinnitysrakenteen 

osien lujuustarkastelut tehtiin osittain tietokoneella tehtyjen mallinnusten avulla 

ja osittain käsilaskumenetelmiä käyttäen. Lujuustarkastelun tulokset on esitetty 

laskukaavojen ja selventävien kuvien avulla. Opinnäytetyössä käytetyt 

laskentamenetelmät ja suunnittelun peruslähtökohdat ovat käyttökelpoisia 

monissa samantyyppisissä suunnitteluprojekteissa. 

 

Ilmailu on tarkoin säänneltyä ja valvottua, joten lentoturvallisuusviraston 

asettamien määräysten noudattaminen on otettava suunnittelutyön 

lähtökohdaksi. Lujuustarkastelun osuus ultrakevyeen lentokoneeseen tehtävässä 

rakennesuunnittelussa on huomattava. Suhteellisen alhaisen kokonaispainorajan 

vuoksi jokaisen osan erillinen lujuustarkastelu on tarpeen oikean 

materiaalivalinnan ja rakenteen optimoinnin saavuttamiseksi. 
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ABSTRACT  

  

The topic of the thesis is the design process of an Ikarus C42 ultralight 

amphibian aircraft float mounting structure. The thesis focuses on the basis of 

the structure designing and on the steps of the structural analysis. The thesis 

introduces the selection of the structural factors which are based on the 

structural analysis. 

 

The structural design is based on the calculated load factors which must meet 

the regulations set by European Aviation Safety Agency. The structural analysis 

is partly made with computer based analysis software, which uses finite element 

method to solve the calculations. Computer modeling is often too complex and 

time-consuming in small calculations. Therefore, those calculations are made by 

using the common equations used in structural analysis. The results of structural 

analysis are shown with equations and explanatory graphic. The methods which 

are used in the calculations and in the designing work, are applicable in several 

similar designing projects. 

 

Aviation is strictly controlled and supervised and therefore the regulations set by 

the aviation agency must be considered as the basis of all designing work 

concerning the aircrafts. The role of the structural analysis in structural design 

concerning ultralight aircrafts is significant, because of the relatively strict total 

weight limit. Accurate structural analysis makes the optimization of the weight 

of the structure possible. 



 

ALKUSANAT 

 

Tämän opinnäytetyön perustana on Tampereen ammattikorkeakoulussa 

järjestetty projekti, joka tehtiin opiskelijavoimin vuoden 2009 kesällä. Tarpeen 

projektille muodosti vuonna 2009 voimakkaasti heikentynyt taloustilanne ja sen 

mukanaan tuoma huono työllistyminen ilmailuteollisuuden yrityksiin. Projektin 

lähtökohtaiset tavoitteet olivat opinnäytetöiden tekeminen projektiin liittyvistä 

aiheista ja asiakkaan omistamien amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenteen 

suunnittelu ja valmistaminen. 

 

Toivon, että opinnäytetyöni antaa lukijalle hyvän kuvan tämän tyyppisestä 

suunnitteluprojektista ja rakennesuunnittelusta lujuustarkastelun näkökulmasta 

esitettynä. Toivon myös, että työni auttaisi samantyyppisen suunnittelutyön 

parissa työskenteleviä. 

 

Haluan kiittää opinnäytetyöni ohjaajaa Heikki Aaltoa rakentavista kommenteista 

ja mahdollisuudesta sen tekemiseen. Kiitän myös Vesa Sorkiota projektiin 

osallistumisesta. Lopuksi haluan kiittää muita projektin parissa työskennelleitä 

opiskelijoita ystävällisestä työympäristöstä ja tiiviistä paneutumisesta asiaan. 
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Käytetyt lyhenteet 
 

CAS   Kalibroitu ilmanopeus (Calibrated airspeed) 

EASA   Euroopan lentoturvallisuusvirasto (European Aviation Safety Agency) 

FAA Yhdysvaltain lentoturvallisuusvirasto (Federal Aviation 

Administration)  

FAR   Yhdysvaltain ilmailusäännöstö (Federal Aviation Regulations) 

FEM   Elementtimenetelmä (Finite Element Method) 

FL   Lentopinta (Flight Level) 

UL   Ultrakevyt lentokone 

VFR   Näkölentosäännöt (Visual flight rules) 
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1 JOHDANTO 
 

 

Vuoden 2009 keväällä Tampereen ammattikorkeakoululla aloitettiin 

opiskelijaprojekti, jonka tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa kiinnitysrakenne 

ultrakevyen lentokoneen amfibiokellukkeille. Projektin ohjaajana toimi 

yliopettaja Heikki Aalto ja projektin parissa työskenteli viisi opiskelijaa, jotka 

tekivät opinnäytetyönsä projektiin liittyvistä aiheista. 

 

Tässä työssä tarkastellaan Ikarus C42- ultrakevyen lentokoneen 

amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenteen suunnittelua eri 

konstruktiovaihtoehtojen valinnan ja lujuustarkastelun näkökulmasta. 

Lujuustarkastelu pohjautui kuormitusten määrittämiseen ja kuormitusten 

jakautumisen arviointiin rakenteessa. Kiinnitysrakenteen suunnittelu ja 

optimointi pohjautui suurelta osin lujuustarkasteluun. Lujuustarkastelu tehtiin 

osin tietokoneavusteista mallinnusta käyttäen ja osin käsilaskumenetelmin. 

Opinnäytetyön lujuuslaskentaa käsittelevä osuus on tehty yhteistyössä tämän 

projektin parissa työskennelleen opiskelijan, Jaakko Väisäsen kanssa. 

 

Projektin alkuperäiset tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta kiinnitysrakenteen 

valmistusta, jota ei tehty ajan puutteesta johtuen. Valmistukselliset näkökohdat 

on kuitenkin otettu suunnittelussa huomioon ja tehty suunnittelutyö on 

käyttökelpoista materiaalia kellukkeiden kiinnitysrakenteen valmistusta silmällä 

pitäen.  
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2 ULTRAKEVYET LENTOKONEET 
    

 

Ultrakevyt lentokone (UL) määritellään ilmailumääräyksen AIR M5-10 /1/ 

mukaisesti seuraavasti:  

”Enintään kaksipaikkainen kevyt lentokone, jonka sakkausnopeus laskuasussa 

on enintään 65 km/h (35 knots) CAS ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa 

ei ylitä: 

- 300 kg yksipaikkaisella maalentokoneella, 

- 450 kg kaksipaikkaisella maalentokoneella, 

- 330 kg yksipaikkaisella vesilentokoneella tai amfibiolla, 

- 495 kg kaksipaikkaisella vesilentokoneella tai amfibiolla.” 

 

UL- lentokoneita voidaan käyttää sekä maa että vesilentokoneena kun toimitaan 

yllä mainittujen painorajojen mukaisesti. UL- lentokoneet jaetaan lentokoneen 

ohjaustavan mukaisesti A- ja B- luokkaan, joista A- luokan UL- lentokoneita 

ohjataan osittain tai kokonaan massakeskiötä muuttamalla ja B- luokan UL-  

lentokoneita ohjataan ohjainpintojen avulla. Kuormattavuutta yksipaikkaisella 

UL- lentokoneella tulee olla vähintään 175 kg ja kaksipaikkaisella vähintään 95 

kg /1/. UL- lentokoneen tyhjämassaan ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää sellaisia 

lisävarusteita, esimerkiksi ylimääräisiä mittari- ja radiovarustuksia, pyöränsuojia 

tai valoja, joita ilman kone säilyttää lentokelpoisuutensa /2/.  

 

UL- lentokoneen lujuusvaatimuksina on liikehtimiskuormituskertoimia +3,8g ja 

-1,5g vastaavien rajakuormien kesto. Lisäksi rakenteen tulee kestää JAR 22 

vaatimusten mukaisesti määritetyt puuskakuormat. Nämä lujuusvaatimukset 

eivät kuitenkaan koske tyhjämassaltaan enintään 115 kg painavia yksipaikkaisia 

UL- lentokoneita, joille liikehtimis- ja puuskakuormat määritetään suunnitellun 

käyttötavan mukaisesti./1/ 

 

UL- lentokoneiden lukumäärä ja suosio harrasteilmailussa on ollut viime 

vuosikymmenen aikana jatkuvassa kasvussa, ja nykyisin rekisteröityjä UL- 
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lentokoneita on Suomessa hieman alle 300. Tämä tarkoittaa, että kaikista 

Suomessa rekisteröidyistä ilma-aluksista ultrakevyitä lentokoneita on 

kolmanneksi eniten (taulukko 1). 

 

Taulukko 1 Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset 2000-2008 /14/ 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Liikennekoneet 64 72 77 82 82 74 77 88 91 
Lentokoneet 570 544 532 519 510 519 522 540 555
Helikopterit ja autogirot 82 81 74 78 76 90 83 79 84 
Purje- ja 
moottoripurjekoneet 372 374 374 378 381 386 390 402 404

Ilmaa kevyemmät ilma-
alukset 58 60 63 61 60 61 59 62 64 

Ultrakevyet lentokoneet 172 173 173 197 215 221 217 239 274
Yhteensä 1318 1304 1293 1315 1324 1351 1348 1410 1472

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ultrakevytlentämisen määräykset 

 

Hakijalta vaaditaan 17 vuoden ikää sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus 

/15/. Lisäksi ilmailumääräys PEL M2-70 /15/ määrittelee tietopuoliset 

vaatimukset seuraavasti: 

”Hakijalta vaaditaan ilmailuviranomaisen hyväksymän lentokoulutusluvan 

haltijan antama tietopuolinen koulutus. Hakijalta vaaditaan todistus siitä, että 

hän on kokeissa osoittanut ultrakevytlentäjältä vaadittavaa tiedon tasoa 

seuraavissa oppiaineissa: 

 

a) Ilmailun säädökset 

b) UL-lentokonerakenteet ja moottori 

c) UL-lentokonemittarit 

d) aerodynamiikka 

e) ohjausoppi 
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f) sääoppi 

g) lentosuunnistus 

h) UL-lentokoneen käyttö ja hoito, lentokäsikirja 

i) ihmisen suorituskyky ja rajoitukset 

j) lentotoimintamenetelmät. 

 

Edellä mainittujen oppiaineiden lisäksi hakijalla on oltava rajoitetun 

radiopuhelimen hoitajan kelpuutus (PEL M2-92 tai PEL M2-93) tai sitä varten 

voimassa oleva koulutus (TRG M1-11).” 

Teoria osuuden lisäksi vaaditaan 25 lentotuntia UL-koneella, joista yksinlentoja 

on oltava 5 lentotuntia. Lisäksi vaaditaan myös 5 lentotuntia matkalentoina, 

sisältäen 150 km:n pituisen matkalennon yksin lennettynä. Matkalennon aikana 

tulee laskeutua vähintään yhdelle lentopaikalle, joka ei ole sama kuin 

lentoonlähtöpaikka. Lento-osuuden jälkeen suoritetaan luonnollisesti lentokoe, 

jossa tulee osoittaa UL-lentäjältä vaadittavaa suoritustasoa ohjausliikkeissä, niin 

normaalissa lennossa kuin hätätilanteissakin. Hakijan tulee myös osoittaa 

kykynsä noudattaa ilmaliikennepalvelun toimintaohjeita ja menetelmiä. 

Voimassa oleva muun luokan lentolupakirja helpottaa UPL-lupakirjan saamista. 

/15/ 

 
Ilmailumääräyksen OPS M2-8 /18/ mukaan ultrakevyellä lentokoneella saa 

lentää vain VFR-lentoja päivällä, mutta ei jäätävissä olosuhteissa. VFR-lentoja 

ei ole luvallista suorittaa valvotussa ilmatilassa jos lentonäkyvyys on alle 5 km 

ja pilvikorkeus alle 1500 ft lennettäessä alle lentopinnan FL 100 (3050 m). 

Pilvistä täytyy myös pysyä erossa, pitäen etäisyyttä vaakasuoraan 1500 m ja 

pystysuoraan 300 m /17/. Taitolento ei myöskään ole sallittua normaaleilla UL-

lentokoneilla, mutta erillisillä riittävillä selvityksillä se voidaan hyväksyä 

rajoitettuun taitolento- tai taitolentoluokkaan /16/.  
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2.2 Ikarus C42 ja vesilentäminen  

 

Yksi yleisimmistä kevytilmailussa käytetyistä ultrakevyistä lentokoneista on 

Ikarus C42.  Ikarus C42 (kuva 1) on moderni rinnakkain istuttava ylätasokone, 

jonka on valmistanut saksalainen yritys nimeltään Comco Ikarus GmbH. Comco 

Ikarus aloitti toimintansa jo vuonna 1976 valmistamalla riippuliitimiä. Nykyään 

Comco Ikarus on moderneja ja huippulaadukkaita ultrakevyitä lentokoneita 

tuottava yritys. Suomesta ostettuna Ikarus maksaa noin 45 000 euroa /19/. 

Siiven kärkiväli on 9,45 metriä ja siipi on valmistettu lentokonealumiinista, joka 

on päällystetty erittäin vahvalla kutistekankaalla. Koneen runko on valmistettu 

komposiitista ja sen pituus on 6,25 metriä. Kantavana osana toimii rungon 

pohjassa oleva iso alumiiniputki. Moottorina Ikaruksessa on nelitahtinen Rotax 

ULS 912 tai 912s -kevytlentokonemoottori. ULS 912- malli kehittää 100 

hevosvoimaa ja 912s -malli 80 hevosvoimaa. Ikaruksen matkalentonopeus on 

noin 150 km/h ja sen toimintamatka on 400–500 kilometriä /20/. 

 

Kuva 1 Kellukkein varustettu Ikarus C42 /19/  

Ikarusta käytetään paljon koulutuksessa, ja se sopii hyvin myös vesilentoon. 

Ikaruksen yksi monista vahvuuksista onkin sen käytön ympärivuotisuus. Kesällä 
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voidaan operoida vedestä ja maalta, sekä talvisin suksien avulla lumesta. 

Yleisimmin Ikaruksissa käytössä olevia kellukkeita ovat ilmatäytteiset Full 

Lotus -kellukkeet (kuva 1). Full Lotus -kellukkeilla voi operoida talvisin myös 

lumelta.  

Kellukkeilla varustetun ultrakevyen lentokoneen lentämiseen tarvitsee 

varsinaisen lupakirjan lisäksi myös vesilentokelpuutuksen. Kurssi kestää 

muutaman lentotunnin verran, ja siinä käsitellään kellukkeista aiheutuvien 

suoritusarvojen muuttumista, lentoonlähtöä, laskeutumista veteen ja 

rantautumista /19/. 

Vesilentokone on virallisen määritelmän mukaan lentokone, joka nousee vedestä 

ja laskeutuu veteen. Koneessa on pyörien sijaan suksenkaltaiset kellukkeet, tai 

itse koneen runko on venemäinen, jolloin kyse on lentoveneestä. Jos 

kellukkeissa tai rungossa on sisään vedettävät renkaat, kyseessä on 

amfibiolentokone, jolla voidaan operoida vedestä ja maalta. Suomessa 

vesilentokoneita on käytössä melko paljon, sillä Suomessa on paljon 

lentokäyttöön soveltuvia vesistöjä. Etenkin kevytlentokoneista merkittävä osa on 

vesikoneita, joilla voidaan laskeutua suoraan esimerkiksi oman rantamökin 

laiturille.  

Ultrakevyillä lentokoneilla vesilentotoimintaa suoritettaessa on jokaisen 

lentokoneessa olevan henkilön puettava pelastusliivit päälle, jos liitämällä ei 

päästä kiinteälle maalle tai jäälle /18/. Tässä suhteessa UL-lentokoneiden 

vesilentomääräykset ovat väljemmät kuin suuremmilla koneilla, joilta vaaditaan 

vesilentokäytössä mm. mela, ankkureita sekä veden tyhjennyspumppu /17/. UL-

lentokoneisiin ei alhaisen lentoonlähtöpainon takia kuitenkaan näitä varusteita 

ole mahdollista asentaa. 
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3 PROJEKTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnitteluprojektin lähtökohtana oli tarve Ikarus C42- mallisen ultrakevyeen 

lentokoneeseen hankittujen amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenteelle. 

Opinnäytetöiden tekeminen projektiin liittyvistä aiheista oli yksi tämän projektin 

lähtökohtaisista ajatuksista. Työryhmä koostui viidestä opiskelijasta ja projektin 

edetessä huomattiin projektin tarjoavan erittäin mielenkiintoisia opinnäytetyön 

aiheita jokaiselle opiskelijalle. Projekti pyrittiin tekemään ammattimaisesti eri 

näkökulmista tarkasteltuna. 

 

Työ tehtiin ryhmässä, joten jokaisen työryhmän jäsenen tekemä opinnäytetyö on 

samalla osoitus ryhmässä työskentelemisen taidosta. Projektikokonaisuus tarjosi 

tilaisuuden tutustua lentoteknisen suunnittelutyön eri osa-alueisiin. 

Työskentelyn alkuvaiheessa olikin syytä tutustua aiheeseen useista eri 

näkökulmista, jolloin saimme projektin kulusta kattavan kuvan. 

 

Projektin edetessä niin ilmailumääräyksistä kuin FEM- lujuuslaskennasta ja 

tietokoneella tehtyjen mallien tulkinnasta saatiin nopeampia ja luotettavampia 

tuloksia. EASA:n ilmailumääräykset olivat lähtökohtana suunnittelutyössä. 

EASA:n vaatimukset ovat selkeitä, mutta niiden tulkinta tuotti alkuun paljon 

työtä. Määräysten mukaiset kuormat olivatkin suurin yksittäinen suunnitteluun 

vaikuttavat asia. Projektikokonaisuuteen liittyi tietokoneella tehtävien osien 

mallinnusten ja lujuuslaskennan lisäksi myös monta muuta osa-aluetta, kuten 

painonhallintaa, vakavuus- ja suorituskykytarkasteluita, korroosiovaikutuksia 

sekä valmistusmenetelmien miettimistä. 

 
Projektin alkuvaiheessa päätettiin organisaatio, jonka mukaisesti tehtäviä jaettiin 

työryhmän jäsenten kesken. Kuvassa 2 on esitetty organisaatiokaavio, josta 

selviää projektin työtehtävien jakoperiaate. Mahdollisten poissaolojen ja lomien 

takia vastuualueet jaettiin työpareille ja merkinnällä c oleva henkilö vastasi 

kyseisen osion valmistumisesta. Projektipäällikkö toimi myös osana työryhmää. 
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Kuva 2 Kellukeprojektin organisaatiokaavio  

 
Lujuuslaskenta & Mallinnus -ryhmän päätehtävänä oli suunnitteluvaiheessa 

miettiä eri konstruktioratkaisuja ja mitoittaa amfibio-kellukkeille 

kiinnityskonstruktio. Tehtävään kuului myös lujuustarkastelu kellukkeiden 

valmistajan tekemille osille. Kiinnitysosat ja koko konstruktio mallinnettiin  

CATIA- ohjelmistolla, minkä jälkeen tehtiin lujuustarkastelu FEM- 

lujuuslaskentamenetelmää käyttävällä LUSAS- ohjelmistolla. 

 

Kuormitukset & Lupa-asiat -ryhmän päätehtävä oli selvittää ilmailumääräysten 

asettamat amfibio-kellukkeiden kiinnitystä koskevat säännöt. Ilmailumääräykset 

olivat tärkeä osa projektiamme, koska amfibio-kellukkeiden asentamiseen 

tarvitaan Ilmailuhallinnon hyväksymä rakennuslupa, joka edellyttää toimimisen 

ilmailumääräysten mukaan.  
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Koestusryhmän päätehtävänä oli kuormittaa kiinnityskonstruktiota ja todeta, että 

konstruktioratkaisu kestää sille suunnitellut kuormat. Ennen koestusta on 

perehdyttävä koekuormituslaitteistoon, koestuksen suunnitteluun ja lopuksi itse 

koekappaleiden tekemiseen.   

 

Alustavan aikataulun mukaan suunnitteluvaihe olisi valmis kesäkuun alussa, 

jolloin tarvittavat osat tilattaisiin ja lupahakemus lähetettäisiin (kuva 3). 

Rakentamisen oli alustavasti suunniteltu alkavan heinäkuun puolella, jolloin 

rakentamiseen oli aikaa noin kuukausi. Aikataulun mukaan opinnäytetyön 

tekemiseen oli varattu koko elokuu olettaen, että amfibio-ponttonien 

asentaminen olisi valmistunut heinäkuussa. 

 

 

- Kuormitukset laskettu - Lopputyöaiheet 
  selvillä 

-Testaukset käyntiin 

- Tavaratilaukset 

- Kone, kellukkeet,  
  putket, kiinnikkeet 
  mallinnettu 
- Alustavat kuormituksien 
  jakautumiset laskettu 
 

20.5 
1.6 30.6 

1.5 

1.7 

- Rakentaminen  
alkaa

- Kone kellukkeilla 

1.8 

- Lopputyöt 
  valmiit 

31.8 

 19.6 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3 Kellukeprojektin aikataulu 
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4 ESISUUNNITTELU 
 

4.1 Ilmailumääräykset 

 

Ilmailu on hyvin tarkasti säännelty ja valvottu liikennemuoto, ja Ilmailuhallinto 

asettaa lentokoneille lentokelpoisuuden saavuttamiseksi määräyksiä, jotka 

täytyy ottaa huomioon rakennesuunnittelussa. Laskutelineristikon suunnittelun 

lähtökohtana ovat Yhdysvaltain lentoturvallisuusviraston (FAA) ja Euroopan 

lentoturvallisuusviraston (EASA) määräysten mukaiset kuormitukset. EASA:n 

ja FAA:n määräykset ovat kuormitusten laskennan osalta yhtenevät. 

Määräyksissä on määritelty rajakuormien laskukaavat eri laskutilanteissa, joiden 

perusteella saadaan statiikan avulla laskettua laskutelineristikolle ja 

tukirakenteille muodostuvia kuormia. Rakenteen mitoittamisen toinen 

lähtökohta on olemassa olevan rakenteen perusteella laskettujen rajakuormien 

laskeminen ja niiden vertaileminen FAA:n ja EASA:n määräysten mukaisiin 

rajakuormiin. 

 

4.2  Kuormitusten määrittäminen 

 

Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti lujuusvaatimuksissa käytettävät 

kuormat määritetään joko rajakuormina (suurin sallittu kuorma käytön aikana) 

tai murtokuormina (rajakuorma kerrottuna varmuuskertoimella). Ellei toisin 

mainita, kaikki kuormat ovat rajakuormia, ja oletetaan että lentokone 

kokonaisuudessaan altistuu kyseisen tilanteen kuormille. Vesitaso- ja 

amfibiolentokoneet on suunniteltava vesikuormille, jotka esiintyvät lentokoneen 

laskussa ja lentoonlähdössä.  

 

Kiinnitysrakenteen on kestettävä laskeutumistilanteita aiotulle alustalle 

käytännössä ajateltavissa olevissa asennoissa ja normaaleissa rajoissa olevilla 
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kuormituksilla myös yhdelle telineelle. Pystysuoraan vaikuttavien kuormien 

lisäksi on otettava huomioon myös kuormat laskeutumissuunnassa (jarrutus) ja 

sivusuunnassa (suistuminen - luisu). Vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa 

koekuormituksin, rullauskokein tai koelennoin. 

 

Voimat otetaan huomioon kolmessa eri kuormitustilanteessa, jotka ovat step 

loading,  bow loading ja immersed loading. Kahdella ponttonilla varustetussa 

koneessa, kuten tässä tapauksessa, yksittäinen ponttoni ajatellaan yksittäiseksi 

rungossa kiinni olevaksi ponttoniksi, jota kuormitetaan puolella vesilentokoneen 

painosta. 

 

Step- ja bow loading 

 

Step loading (LS), joka lasketaan kaavan (1) avulla, syntyy lentokoneen 

kiihdyttäessä vedessä, jolloin laskettu kuorma sijaitsee 3/4 etäisyydellä keulasta 

(Bow) askelmalle (Step), kuvan 4 mukaisesti ja on kohtisuorassa ponttonin 

köliin nähden /21/. 

 

Bow loading (LB) lasketaan myös kaavalla (1), mutta se vaikuttaa 1/4 

etäisyydellä keulasta (Bow) askelmalle (Step), kuvan 4 mukaisesti ja on 

kohtisuorassa ponttonin köliin nähden. Bow loading syntyy, kun lentokone 

hidastaa rullaustilanteessa vedessä /21/. 

 

3
22

5
3

2

3
22

5

)1(tan
0

y

S
SB

r

WVC
LL

+
==

β
    (1) 

 

L = rajakuorma (lbs) 

C5 = 0,0053 

VSo = vesilentokoneen sakkausnopeus (knots), laipat 2-asennossa (42˚) 

W = vesilentokoneen suunniteltu laskeutumispaino (pounds) 

β 5 = ponttonin pohjan v- kulma (rad) 
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ry = ponttonin vaakaetäisyys (Y-suunnassa) painopisteestä jaettuna ponttonin 

pyörimissäde painopisteen suhteen (roll)  

 

Laskettaessa step ja bow loading -kuormitustilanteita kaikki muut tekijät ovat 

samoja paitsi ponttonin pohjan v- kulma (β 5 ), step loading  

-kuormitustilanteessa β 5 = 0,42 ja bow loading -kuormitustilanteessa β 5 = 0,31. 

Sijoittamalla arvot kaavaan (1) saadaan step ja bow loading -kuormat LS ja LB: 

  

=
+

=
3

223
2

3
22

)2,01(*42,0tan

6,551*1,35*0053,0 lbsktsLS 733,7 lbs     

 

 josta saadaan voimaksi LS = 3,33 kN 

 

josta saadaan step loading- kuormitustilanteessa syntyvä suunnittelun 

murtokuorma 1,5 · LS = 4,99 kN. 

 

=
+

=
3

223
2

3
22

)2,01(*31,0tan

15,551*1,35*0053,0 lbsktsLB 905,2 lbs 

 

josta saadaan voimaksi LB =  4,11 kN 

 

josta saadaan bow loading- kuormitustilanteessa syntyvä suunnittelun 

murtokuorma 1,5 · LB = 6,16 kN 

 

Lujuuslaskennassa käytetään suunnittelun murtokuormina LS = 4,99 kN ja LB = 

6,16 kN, jotka kuormittavat kellukkeita kuvan 4 mukaisesti. 
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Immersed loading 

 

Immersed loading on sijoitettava ponttonin läpileikkauksen keskikohtaan 1/3 

etäisyydellä keulasta (Bow) askelmalle (Step). Immersed loading  

-kuormitustilanne vastaa tilannetta, jossa koko ponttoni upotetaan veden alle ja 

se liikkuu kaikkien akseleidensa suhteen. Voimien komponentit lasketaan 

kaavoilla (2), (3), ja (4). Vertical tarkoittaa z- suuntaista, aft y- suuntaista ja side 

x- suuntaista voimaa, kuvien 4 ja 5 mukaisesti /21/. 

 

Vgvertical ⋅⋅= ρ       (2) 

 

2
)( 23

2

=
⋅⋅⋅

= SX VKVC
aft

ρ
     (3) 

 

2
)( 23

2

0Sr VKVC
side

⋅⋅⋅
=

ρ
     (4) 

 

 

ρ = veden tiheys 

g = putoamiskiihtyvyys ft/sec2 (käytetään 10 m/s2 = ft/sec2) 

V = ponttonin tilavuus 

CX = vastuskerroin, 0.133 

Cy = ”sivuvastus” kerroin, 0.106 

K = kerroin, 0.8 

 

Immersed loading -kuormitustilanteesta aiheutuvien kuormien komponentit 

saadaan, kun sijoitetaan arvot kaavoihin (2), (3) ja (4) (g = 9,81 m/s2 = 32,8 ft / 

s2): 

 

vertical = 1,94 · 32,8 ft / s2 · 19,22 ft3 =1223 2s
lbsft ⋅  = 

 = 5,55 kN      
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josta saadaan pystysuuntainen suunnittelun murtokuorma 5,55 kN · 1,5 = 8,32 

kN.      

 

( )
2

23
23

3

9,729
2

)1,358,0(2,19940,1133,0

s
lbsft

knotsft
ft

slugs

aft ⋅
=

⋅⋅⋅
=  

   = 3,31 kN 

 

josta saadaan pitkittäissuuntainen suunnittelun murtokuorma 3,31 kN · 1,5 =4,97 

kN. 

  

( )
2

23
23

3

7,581
2

)1,358,0(2,19940,1106,0

s
lbsft

knotsft
ft

slugs

side ⋅
=

⋅⋅⋅
=  

     = 2,64 kN 

 

josta saadaan sivuttaissuuntainen suunnittelun murtokuorma 2,64 kN · 1,5 = 

3,96 kN. 

 

Lujuuslaskennassa käytetään suunnittelun murtokuormina 5,55 kN, 4,97 kN ja 

3,96 kN, jotka kuormittavat kellukkeita kuvien 4 ja 5 mukaisesti. 
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Bow 
loading Step 

loading 

L1

L2

A B

Immersed 
loading 

L3

Step 

Z

X

Bow 

 

Kuva 4 X- ja Y- suuntaiset kuormat 

 

Kuvassa 4 esitettyjen kuormitusten sijainnit ovat: 

 

L1= 1/4 etäisyydellä keulasta (Bow) askelmaan päin (Step) 

L2= 1/3 etäisyydellä keulasta askelmaan päin 

L3= 3/4 etäisyydellä keulasta askelmaan päin 

 
 
 
 

Z 

Y

 
Kuva 5 Y ja Z-suuntaiset kuormat 
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Step landing 

 

Step landing -tilanteessa lasketaan vesikuormituskerroin ponttonin askelman 

(Step) kohdalle, joka syntyy laskeutumistilanteessa kun vesikosketus tapahtuu 

ponttonien keskikohdalle. Vesikuormituskerroin kerrotaan lentokoneen 

kokonaispainolla, josta saadaan step landing -kuormitus, joka vaikuttaa kuvan 6 

mukaiseen kohtaan. Vesikuormituskerroin lasketaan kaavan (5) mukaisesti /22/. 

 

3
1

3
2

2
1

)(tan
0

W

VC
n S

w
β

=        (5) 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (5) saadaan vesikuormituskerroin step landing 

-tilanteessa: 

 

09,3
)15,551(42,0tan

)1,35(012,0
3

1
3

2

2

=
⋅

⋅
=

lbs

kts
nw       

    

Step landing -tilanteessa syntyvä kuorma = nw · 551.15 lbs· 32,8 ft / s2  = 7,73 

kN. 

 

Lujuuslaskennassa käytetään suunnittelun murtokuormana step landing  

-tilanteessa 7,73 kN · 1,5 = 11,59 kN. 

 

Bow and stern landing 

 

Bow ja stern landing -tilanteissa lentokone laskeutuu epänormaalissa asennossa, 

ja vesikosketus tapahtuu ponttonien etu- tai takaosaan, kuvan 6 mukaisesti. 

Vesikuormituskertoimet ponttonin keulan (Bow) ja perän (Stern) kohdille 

lasketaan kaavan (6) mukaisesti /22/. 
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nW = vesikuormituskerroin (veden vaikutus jaettuna vesilentokoneen painolla) 

C1 = kokemusperäinen kerroin, 0,012 

VS0 = vesilentokoneen sakkausnopeus (knots), laipat 2-asennossa (42˚) 

β = siiven ja ponttonin yläpinnan välinen kulma 

W = suunniteltu vesilentokoneen laskeutumispaino 

K1 = kokemusperäinen rungon aseman punnituskerroin  

rx = ponttonin vaakaetäisyys (X-suunnassa) painopisteestä jaettuna ponttonin 

pyörimissäde painopisteen suhteen (pitch) 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (6) saadaan vesikuormituskeroin stern landing  

-tilanteessa: 
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Stern landing -tilanteessa syntyvä kuorma = nw · 551.15 lbs· 32,8 ft / s2  = 5,47 

kN 

 

Lujuuslaskennassa käytetään suunnittelun murtokuormana stern landing- 

tilanteessa 5,47 kN · 1,5 = 8,21 kN. 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (6) saadaan vesikuormituskeroin bow landing  

-tilanteessa: 
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Bow landing -tilanteessa syntyvä kuorma = nw · 551.15 lbs· 32,8 ft / s2  = 5,85 

kN 

 

Josta saadaan suunnittelun murtokuorma bow landing- tilanteessa 5,85 kN · 1,5 

= 8,77 kN. 

 

 
L1= 426 mm  L2= 2130 mm  L3= 4170 mm  

Bow 
Landing 

Step 
landing 

A B

Stern 
landing 

L1
L3 

L2 

Kuva 6 Laskeutumistilanteissa syntyvien kuormien kohdat 

    

Take off loading 

 

FAA:n mukaan lentoonlähtötilanteessa pitää huomioida inertia eli 

jatkuvuusvoima, joka aiheuttaa alaspäin suuntautuvan kuormituksen immersed 

loading -kohtaan (kuva 4). Tilanteessa oletetaan, että aerodynaaminen 

nostovoima on nolla. Inertiakuormituskerroin lasketaan kaavan 7 mukaisesti 

/23/. 
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n = inertian kuormituskerroin 

CTO = kokemusperäinen kerroin, 0,004 

VS1 = vesilentokoneen sakkausnopeus (knots), laipat 2-asennossa (42˚) 

β = siiven ja ponttonin yläpinnan välinen kulma 

W = suunniteltu vesilentokoneen suurin lentoonlähtöpaino 

  

Inertiakuormituskertoimen avulla voidaan laskea alaspäin suuntautuvan 

inertiavoiman suuruus kertomalla kaava (7) lentokoneen kokonaispainolla /23/. 

 

  45,1
15,55126,0tan
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Lentoonlähtötilanteessa syntyvä kuorma = n · 551.15 lbs· 32,8 ft / s2 = 3,62 kN 

 

Lujuuslaskennassa käytetään suunnittelun murtokuormana 

lentoonlähtötilanteessa 3,62 kN · 1,5 = 5,42 kN. 
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5 KONSTRUKTION VALINTA 
 

 

Esisuunnitteluvaiheessa kehiteltiin erilaisia konstruktioita, joista pyrimme 

valitsemaan parhaita ominaisuuksia lopulliseen rakenteeseen. Tässä kappaleessa 

on esitelty erilaisia konstruktioita, joista on mainittu niiden hyviä ja huonoja 

puolia. Konstruktioiden lujuustarkastelua ei käsitellä tässä kappaleessa kuin 

tarvittavilta osin ja lopullisen rakenteen tarkat lujuuslaskelmat esitellään 

opinnäytetyön lujuustarkastelua käsittelevässä osiossa.   

 

Konstruktion suunnittelu aloitettiin putkista muodostuvan laskutelineristikon 

valinnalla ja erilaisten vaihtoehtojen tutkinnalla. Ristikon valinnassa 

tärkeimpänä asiana nousi esille painonhallinta, ja rakenne suunniteltiin siten että 

selvitään mahdollisimman pienellä putkien määrällä. Ikaruksen 

laskutelinekiinnitykset asettivat rakenteelle lähtökohdat, sillä koneen 

alkuperäisten kiinnitysten käyttäminen oli ainoa käytettävissä oleva 

kiinnitysvaihtoehto. Kuvassa 7 on esitetty valittu konstruktio 

kokonaisuudessaan, jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa mistä osasta kussakin 

vaiheessa puhutaan. 

 

 
Kuva 7 Valittu konstruktio kellukkeiden telineistä kiinnikkeineen 
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5.1 Ristikon valinta 

 

Ristikon suunnittelussa keskeisiä kriteerejä olivat painon säästö ja tukevan 

ristikon aikaansaaminen. Otimme lähtökohdaksi kellukkeiden valmistajan 

(Puddlejumper) ehdottaman ristikkorakenteen. Pohdinnan kohteeksi muodostui 

sauvojen lukumäärän vähentäminen tai vastaavasti lisääminen, jolloin 

rakenteessa voitaisiin käyttää pienempää putkikokoa. Koneen alkuperäisten 

kiinnikkeiden käyttäminen asetti rajoituksia rakenteen totaaliselle 

muokkaamiselle. Ristikkovaihtoehdot mallinnettiin 3D- mallinnusohjelma 

CATIAlla. Mallinnus tehtiin tässä vaiheessa pelkistä putkista ilman kiinnikkeitä. 

 

Rakenteeseen oli helppoa sijoittaa sitä tukevoittavia putkia, mutta niiden 

vaikutus rakenteen jäykkyyteen ei kuitenkaan ollut sellainen että putkikokoa 

olisi voitu pienentää riittävästi painon vähentämiseksi (kuva 8). Putkien 

lisääminen rakenteeseen ei siten ollut tarkoituksenmukaista.  

 

 
Kuva 8 Ristikkorakenne, jossa putkien lukumäärää on lisätty  

 

Putkien vähentäminen ja tukevan rakenteen aikaansaaminen lentokoneen 

alkuperäisiä kiinnikkeitä käyttäen osoittautui erittäin työlääksi, jolloin tämä 

rakennevaihtoehto ei tullut ristikkorakennetta valittaessa kyseeseen (kuva 9). 
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Kuva 9 Ristikkorakenne, jossa putkien määrää on vähennetty 
 
 
Kehittelimme erilaisia rakennevaihtoehtoja yhteensä viisi kappaletta ja 

päädyimme lopulta sellaiseen rakenteeseen, jossa on mahdollisimman vähän 

sauvoja, kun kaikkia lentokoneen telinekiinnikkeitä käytetään (kuva 10). Näin 

ristikkorakenteesta saadaan mahdollisimman kevyt ja tukeva. 

 

 
Kuva 10 Valittu ristikkorakenne 
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5.2 Kiinnitysten valinta 

 

Kiinnitysosia suunniteltaessa esille nousi neljä pääasiaa, jotka tuli ottaa 

suunnittelussa huomioon. Nämä asiat ovat painonsäästö, lujuus, rakenteen 

säädettävyys ja kokoonpanon yksinkertaisuus. Painonsäästöä pyrittiin saamaan 

materiaalivalinnalla ja kiinnikkeiden lujuuslaskennalla joka mahdollistaa tarkan 

mitoituksen tekemisen. Kiinnitysten lujuustarkastelu oli siten erittäin tärkeässä 

osassa kiinnikkeiden suunnittelussa. Rakenteen säädettävyys tuli esille 

kokoonpanon suunnittelussa, jonka yksinkertaistamiseksi osan kiinnikkeistä 

tulee olla säädettäviä. Kaikki kiinnitysvaihtoehdot mallinnettiin CATIAlla ja 

niistä keskeisimmät vaihtoehdot esitellään tässä kappaleessa. Kaikki liitokset 

päätettiin tehdä ruuviliitoksilla, jolloin yksittäisten osien vaihtaminen ja 

rakenteelle tehtävät huoltotoimenpiteet helpottuvat. 

 

Kiinnitysten suunnittelu aloitettiin mallintamalla kellukkeiden mukana tulleet 

kiinnikkeet, joiden käyttöä kiinnitysalustana selvitettiin lujuustarkasteluiden 

avulla. Kiinnikkeistä puhuttaessa tarkoitetaan tässä yhteydessä osia, jotka ovat 

kiinnitettyinä kellukkeiden pintaan. Kellukkeiden mukana tuli kiinnikkeiden 

lisäksi etuputkien kiinnitykseen tarkoitetut korvakkeet (kuva 11). 

 

Kuva 11 Kellukkeiden valmistajan ehdottama etutelineen kiinnitys 
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Valmistajan ehdottama kiinnitystapa etutelineelle ei kuitenkaan salli juurikaan 

säädettävyyttä joten suunnittelimme eteen putkeen kiinnitettävän 

korvakekiinnityksen (kuva 12). Tällä kiinnitystavalla voitaisiin säätää 

etutelineen korkeutta ja viistoputkien kulmaa siirtämällä korvakkeita putken 

suuntaisesti. 

 

 
Kuva 12 Vaakaputkeen kiinnitettävä korvake 

 

Etukiinnityksen kriittisimmäksi kohdaksi havaittiin viistoputken 

kiinnityskorvake. Korvakkeelle tehty lujuustarkastelu osoittaa korvakkeen 

kestävän sille määritellyt kuormitukset. 

 

Etukiinnityksen lopullista valintaa tehtäessä päätettiin rakenteen säädettävyys 

hoitaa takaristikon säädöillä. Tällöin etuputkien leikkaaminen lopullisiin 

mittoihinsa tehtäisiin kokoonpanovaiheessa. Tässä tapauksessa järkevintä on 

valita kuvan 11 mukainen kiinnitys kellukkeiden mukana tulleilla osilla, jolloin 

etukiinnityksen osista ei synny ylimääräisiä kuluja. 

 

Etutelineen putket kiinnitetään yläpäästään samanlaisilla korvakkeilla kuin 

alapäästä, jolloin putkien liikerata on kokoonpanoa silmälläpitäen riittävä, ja 

lentokoneen etulaskutelineeseen ei tarvitse tehdä muutoksia (kuva 13). 
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Kuva 13 Etutelineen putkien lopullinen kiinnitystapa 

 

Etupyörän kiinnitys tehdään kellukkeiden mukana tulleilla osilla, joita 

käyttämällä lentokoneen etulaskutelineeseen ei tarvitse tehdä muutoksia. 

Ylösvedettävän etupyörän ohjausakselin ja lentokoneen etulaskutelinehaarukan 

välinen kiinnitys tehdään soviteputken avulla joka kiinnitetään pulteilla 

kumpaankin päähän (kuva 14). 

 

 
Kuva 14 Etupyörän ohjausakselin kiinnityssovite 
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Etutelinerakenteen ja kellukkeisiin tulevien kiinnikkeiden lisäksi kellukkeiden 

toimitukseen ei kuulunut muita kiinnitysrakenteen osia, jolloin 

pitkittäiskuormituksia vastaan ottavat etuviistoon suuntautuvat putket 

suunniteltiin itse. Näiden putkien kiinnitys päätettiin tehdä samanlaisella 

korvakkeella kuin etutelineen putkien kiinnitys (kuva 15).  

 

 
Kuva 15 Etuviistoon suunnatuiden putkien alapään lopullinen kiinnitys 

 

Yläpään kiinnityksessä käytetään lentokoneen alkuperäisiä korvakkeita. 

Rakenteen säädettävyyden takia ja kokoonpanon helpottamiseksi putkien 

yläpään kiinnitykset eivät voi olla kiinteitä pulttiliitoksia. Siksi putkien yläpäät 

kiinnitetään lentokoneen korvakkeisiin nivelpäillä, jotka sallivat sivusuuntaisen 

liikkeen. Nivelpäät kiinnitetään putkiin soviteosilla, joiden kierreosa sallii 

putkien pituussuuntaisen säädettävyyden (kuva 16). 
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Kuva 16 Etuviistoon suunnattujen putkien yläpään lopullinen kiinnitys 

 

Takimmaisten putkien kiinnitystavan suunnittelun lähtökohtana putket päätettiin 

kiinnittää yhteiseen korvakkeeseen, sillä ne ovat lentokoneen pitkittäissuunnassa 

keskenään samansuuntaisia. Ensimmäinen kiinnitysvaihtoehto suunniteltiin siten 

että kiinnitysalustana käytetään kellukkeeseen kiinnitettävää kiinnikettä. Putkien 

kiinnitykseen käytetään kahta teräslevystä taivutettua L- kappaletta, joiden 

väliin putket liitetään ruuviliitoksella (kuva 17).  

 

 
Kuva 17 Takimmaisten putkien ensimmäinen kiinnitysvaihtoehto 
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Suunnittelussa pyrittiin jatkuvasti ottamaan huomioon myös rakenteen 

valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvät asiat. Havaittiin, että ensimmäiseksi 

suunniteltu takaputkien kiinnitystapa (kuva17) ei salli putkien liikettä kaikissa 

suunnissa, joten se on rakenteen kokoonpanon ja säädettävyyden kannalta 

huono.  

 

Takimmaisten putkien kiinnityksen tulee olla säädettävä siten, että lentokoneen 

kohtauskulma voidaan säätää oikeaksi kokoonpanovaiheessa, ja kohtauskulmaa 

tulisi tarvittaessa voida myös muuttaa koelentojen jälkeen. Säädettävyyden 

aikaansaamiseksi takaputkien kiinnitys on helpointa tehdä kellukkeiden väliseen 

vaakaputkeen. Tämän kiinnitysvaihtoehdon ensimmäisessä versiossa putkien 

kiinnitykseen päätettiin käyttää edellisen mallin mukaisia L- kappaleita (kuva 

18). 

 

Vaakaputkeen kiinnike kiinnitetään koko kappaleen läpi ulottuvilla ruuveilla. 

Kappale muodostuu neljästä erillisestä osasta, jotka ovat L- kappaleet sekä 

kiinnikkeen ylä- ja alaosa. Sivusuunnassa kiinnikkeet tukeutuvat kellukkeissa 

oleviin suorakaideputkesta valmistettuihin kiinnikkeisiin. 

 

 Kuva 18 Takimmaisten putkien kiinnitys vaakaputkeen käytettäessä L- 

kappaleita 
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Vaakaputkeen tuleva kiinnike on painon säästämiseksi kannattavaa valmistaa 

alumiinista. Tässä tapauksessa kiinnikkeen ja teräksestä valmistettujen L- 

kappaleiden välillä on galvaanisen korroosion vaara. Korroosiovaaran 

välttämiseksi myös L- kappaleiden tulisi olla alumiinisia. Lujuustarkastelut 

osoittivat kuitenkin, että alumiinista valmistetut erilliset L-kappaleet eivät 

kestäisi niille muodostuvia jännityksiä.  

 

Rakenteen yksinkertaistamiseksi ja osan valmistuksen kannalta kiinnitysosan 

olisi hyvä olla yhtenäinen, jolloin se päätettiin koneistaa alumiinista yhtenä 

kappaleena (kuva 19). Kuvassa 19 esitetyn kiinnikkeen alareuna voidaan vielä 

painon säästämiseksi muotoilla kuvan 18 kiinnikkeen malliseksi, jolloin sen 

lujuus ei kuitenkaan heikkene. 

 

 

 
Kuva 19 Takimmaisten putkien lopullinen kiinnitys vaakaputkeen, alumiinista 

kokonaan valmistetulla kiinnikkeellä 

 

Takimmaisten putkien yläpään kiinnitykseen koneistetaan kuvan 20 mukaiset 

alumiinisovitteet, koska lentokoneen kiinnityskorvakkeet ovat kiinnitysväliltään 

eri kokoiset kuin valitsemamme putkikoko. Putkea vasten kiristettäessä putki 
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litistyy helposti, jolloin sovitteiden ansiosta kiinnityspulttien kiristysmomentti 

voi olla suurempi. 

 

 
Kuva 20 Takimmaisten putkien yläpään lopullinen kiinnitys 

 

Takimmaisten putkien alapään kiinnitykseen valmistetaan putkien sisään 

asennettavat täytepalat (kuva 21), jolloin kiinnitysruuvi voidaan kiristää 

ohjearvon mukaiseen kiristysmomenttiin. Ilman täytepaloja putken litistyminen 

rajoittaa kiristysmomentin riittämättömäksi. 

 

 
Kuva 21 Takimmaisten putkien alapään kiinnityksen täytepalat  
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5.3 Rakennevalinnan loppuasetelmat 

 

Konstruktion valintaa edeltänyt esisuunnitteluvaihe sisälsi useita vaihtoehtoja eri 

kohteiden rakenneratkaisuiksi. Edellä on esitelty pääkohdat rakenteen eri 

kohteiden ratkaisuehdotuksista. Edellä on myös selvitetty kuvan 7 mukainen 

lopullinen rakenne kiinnityksineen. Esisuunnitteluvaiheessa jokaiselle 

mahdollisesti käytettävälle rakenteen osalle tehtiin lujuuslaskelmat, jolloin 

voitiin heti selvittää, millaisella mitoituksella suunniteltu rakenne tai yksittäinen 

osa on riittävän kestävä. 

 

Suunnittelussa otettiin huomioon myös valmistukselliset näkökohdat. 

Valmistusmenetelmien on oltava mahdollisimman yksinkertaisia ja nopeita. 

Rakenteessa käytettävät materiaalit pyrittiin valitsemaan siten, että niiden 

saatavuus on hyvä ja hinta alhainen. Materiaalien tulee olla myös helposti 

työstettävissä. Koska kyseessä on vesikontaktissa olevia osia, on 

materiaalivalinnassa otettu huomioon myös korroosiovaaran asettamat 

vaatimukset. 

 

Lentokoneen painonhallinta oli yksi tärkeimmistä suunnittelukriteereistä, ja 

usein osien keventäminen joko materiaalivalinnalla tai osan muodolla, nostaa 

myös osan hintaa ja työn määrää. Lopullisen konstruktion osat ovat 

valmistettavissa yksinkertaisin työstömenetelmin, ja kiinnitysrakenteen osien 

kokonaishinnaksi arvioitiin ilman työn osuutta noin 200 euroa, joka on 

oletusarvoisesti pitkäikäiselle rakenteelle varsin alhainen kustannus.    
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6 LUJUUSTARKASTELU 
 

6.1 Catia- ja FEM-mallintaminen 

 

Piirustuksia tehdään nykyään pääasiassa tietokoneavusteisilla ohjelmilla, 

kappale mallinnetaan kolmiulotteeseen maailmaan ja sen pohjalta projisoidaan 

kappaleiden koneistuspiirustukset. Tässä projektissa päätimme hyödyntää 

yleisesti lentokonetekniikassa käytössä olevaa Catia-mallinnusohjelmaa, joka on 

ranskalaisen Dassault Systèmes’n valmistama. Osien mallintamisen jälkeen 

pystyttiin tekemään myös kokoonpanoja eri vaihtoehdoista, joista oli helppo 

havaita eri konstruktioiden edut ja haitat. 

 

Osia mallinnettiin Catia-mallinnusohjelmalla, josta osat siirrettiin FEM- 

lujuustarkastelua varten LUSAS-ohjelmistoon. FEM-lyhenne tulee sanoista 

Finite Element Method. LUSAS on englantilainen lujuuslaskentaohjelmisto, 

joka hyödyntää lujuuslaskennassa osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmän 

likimääräistä ratkaisua. Menetelmä perustuu tietokoneisiin, jotka tekevät 

mahdolliseksi suurten numerolaskumäärien käsittelyn kohtuullisessa ajassa /24/. 

Kaikille laskutelineristikon osille tehtiin yksilöllinen lujuustarkastelu.  

Lujuuslaskuja lasketaan pääosin tietokoneohjelmien avulla, mutta yksikertaisten 

laskujen tekeminen on kuitenkin nopeampaa tehdä perinteisillä 

käsilaskumenetelmillä. 

 

Kiinnitysrakenteen ruuvien leikkausjännitykset, ruuvien kiristysmomenttien, 

reikien pintapaineen ja sauvojen nurjahdusjännitysten tarkastelut on tehty 

käsilaskumenetelmin. Ilman hyviä tietokoneohjelmistoja tarkkojen mallien ja 

lujuuslaskujen tekeminen monimutkaisista rakenteista olisi lähes mahdotonta. 

Monimutkaisissa rakenteissa lujuustarkastelut olisivat paisuneet kohtuuttoman 

suuriksi laskettaessa käsin. 
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6.2 Kuormien jakautuminen 

  

Ilmailumääräysten mukaiset kuormitukset jakaantuvat kellukkeen etu- ja 

takakiinnikkeille riippuen kuormittavan voiman suuruudesta ja kohdasta. 

Statiikan avulla suurimmat kuormitukset saadaan laskettua kullekin kellukkeen 

kiinnikkeelle. Kellukkeen etummainen kiinnike nimetään A-kiinnikkeeksi ja 

takimmainen B-kiinnikkeeksi. Kuormitustilanteissa käytetään kuormitusten x-, 

y- ja z- komponentteja, ja jokainen suunta lasketaan omana kuormitustilanteena.  

 

Ainoastaan immersed loading -tilanne aiheuttaa sivu- ja pitkittäissuuntaisia 

komponentteja. Suurimmat komponentit ovat sivusuunnassa LIY =3,96 kN ja 

pitkittäissuunnassa LIX = 4,97 kN. Oletetaan, että takaristikon viistosauvat 

ottavat vastaan kaikki pitkittäissuuntaiset voimat, koska ne ovat ainoat sauvat 

jotka ovat riittävän saman suuntaisia vaikuttavaan voimaan nähden. 

 

Kuvan 22 mukaisen sivusuuntaisen voiman jakautuminen etu- ja 

takakiinnikkeille saadaan laskettua statiikan avulla. Kuormittavan voiman ja 

vastavoimien täytyy olla yhtä suuret, jotta kuormitustilanne pysyy tasapainossa. 

Sivusuuntainen kuormitus vaikuttaa 130 mm etukiinnikkeen etupuolella, ja 

takakiinnike on 1430 mm päässä etukiinnikkeestä (kuva 23). 

 
Immersed (side) BY 

AY 
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Kuva 22 Kellukkeisiin vaikuttavan sivusuuntaisen voiman sijainti 
 
 

AY  

130 1430 
BY  

LIY =3,96 kN 

 
Kuva 23 Sivusuuntaisen voiman jakautuminen etu- ja takakiinnikkeille 
 

Tästä voidaan laskea momentti A-kiinnikkeen suhteen, jolloin saadaan 

ratkaistua B-kiinnikkeelle aiheutuva voima. 

 

Momentti A-kiinnikkeen suhteen:  

 

3,96 kN*130 mm + BY*1430 mm = 0 

 

  =
−

=
mm

mmkN
1430

130*96,3BY -0,36 kN 

 

A-kiinnikkeeseen vaikuttava voima saadaan tasapainoyhtälöstä: 

 

3,96 kN + 0,36 kN - AY =0 

 

AY =3,96 kN+0,36 kN = 4,32 kN  

 

Näin ollen suurimmat etu- ja takakiinnikkeisiin sivusuunnassa vaikuttavat 

voimat ovat AY = 4,32 kN ja BY = -0,36 kN. 

 

Statiikan avulla saadaan laskettua myös pystysuuntaisten voimien jakautuminen 

etu- ja takakiinnikkeille eri tilanteissa (kuva 24). Suurin kuormitus Bow landing 
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-tilanteessa syntyy A-kiinnikkeelle, jolloin AZ = 11,2 kN ja B-kiinnikkeelle 

Stern landing -tilanteessa, jolloin BZ = 18,3 kN. 

 

 

AZ BZ 

Bow landing 

Stern landing 

Kuva 24 Kellukkeisiin vaikuttavien pystysuuntaisten voimien sijainti  

 

6.3 Laskutelineristikon kuormitukset 

 
Laskutelineristikon mallinnuksessa ristikko pyrittiin pitämään mahdollisimman 

yksinkertaisena, jolloin sen kuormittaminen olisi helpompaa. Monimutkainen 

ristikkomalli olisi voinut sisältää myös lentokoneen rakenteita. Lentokoneen 

rakenteesta ei ollut kuitenkaan riittävää tietoa sen lujuuden kannalta, jolloin sen 

mallintaminen ei tullut kyseeseen. Yksinkertaisen ristikkomallin arvioitiin 

antavan riittävän tarkkoja tuloksia rakenteen mitoituksen kannalta.  

 

Laskutelineristikkomallia kuormitettiin kuhunkin kiinnikkeeseen tulevalla 

suurimmalla määräysten mukaisella kuormituksella. Sauvoihin kohdistuvia 

normaalivoimia laskettiin LUSAS-ohjelmistoon tehdyn mallin avulla. Valittu 

ristikkorakenne mallinnettiin pisteiden ja viivojen avulla, jotka mallintavat 

laskutelineristikoon tulevia putkia.  

 

Putkien elementtityypiksi valittiin 3D- sauvaelementti lukuun ottamatta 

eturistikon vaakaputkea, joka toimii rakenteessa taivutuspalkkina. 
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Elementtikoolla ei havaittu olevan tulosten kannalta merkitystä, joten 

elementtien lukumäärä pyrittiin pitämään mahdollisimman pienenä 

laskentaprosessin nopeuttamiseksi. Ristikkomalli tuettiin lentokoneen 

kiinnityskorvakkeiden kohdalta, ja kuormitukset määritettiin kuhunkin 

kiinnikkeeseen. Ristikkomallia kuormitettiin kaikista kuormitussuunnista 

erikseen, sivu-, pysty-, ja pitkittäissuunnassa, jolloin tulokset olivat helposti 

eriteltävissä. Ristikkomalleissa tuentaa kuvaavat vihreät nuolet ja kuormitusta 

siniset nuolet. 

 

LUSAS- mallista saatiin sauvoissa vaikuttavat normaalivoimat, joiden 

perusteella määritettiin putkien koot. Normaalivoimista saatiin myös laskettua 

kiinnikkeisiin ja korvakkeisiin vaikuttavien voimakomponenttien suuruudet, 

jolloin niitä voitiin tarkastella yksittäisinä kappaleina. 

 

Kuvassa 25 ristikkoa on kuormitettu pystysuuntaisesti, etukiinnikettä 11,2 kN ja 

takakiinnikettä 18,3 kN voimalla. 
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Kuva 25 Pystysuuntaisesta kuormituksesta aiheutuvat sauvojen normaalivoimat 

 

Pystysuuntainen kuormitus aiheuttaa eturistikon viistoasuvoille 19,8 kN 

normaalivoiman ja takaristikon vaakasauvalle 11,3 kN, pystysauvoille 17,4 kN, 
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keskisauvoille 3,2 kN ja viistosauvoille 2,2 kN normaalivoiman. Eturistikon 

vaakasauva on taivutuspalkki ja siihen syntyi 15,9 kN normaalivoima. 

Vaakasauvan taipuman takia eturistikon pystysauvaan kohdistuvat voimat olivat 

vähäiset. 

 

Kuvassa 26 ristikkoa on kuormitettu sivuttaissuuntaisesti, etukiinnikettä 4,32 kN 

ja takakiinnikettä 0,36 kN voimalla. Ristikkomalli on tuettu siten, että kuormitus 

jakautuu vain toiselle puolelle rakennetta, jolloin selville saadaan suurimmat 

mahdolliset sauvoille kohdistuvat voimat. Kuten kuvasta 25, myöskään kuvasta 

26 ei nähdä eturistikon vaakaputkelle muodostuvaa normaalivoimaa, koska 

LUSAS- ristikkomallista ei voida tarkastella kuin yhtä elementtityyppiä 

kerrallaan. 

 

 

Scale=1:7,87608

Zoom: 126,173

Eye: (-0,763208; 0,273521; 0,585406)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Entity:  Stress

Diagram Component: Fx

Maximum 81.05 at Gauss Point 1 of Element 17

Minimum -265.4 at Gauss Point 1 of Element 15

Diagram Scale: 1:0.1667

-9,04589

-9,04589

81,0512

81,0512

-55,1954

-55,1954

81,0512

81,0512

-265,412

-265,412-55,1954

-55,1954

-265,412

-265,412

-95,3413

-95,3413

-95,3413

-95,3413

-9,04589

-9,04589

X

Y

Z

Kuva 26 Sivuttaissuuntaisesta kuormituksesta aiheutuvat sauvojen 

normaalivoimat 

 

Sivuttaissuuntainen kuormitus aiheuttaa eturistikon viistoasuvoille 9 N 

normaalivoiman ja takaristikon vaakasauvalle 265 N, pystysauvoille 81 N, 
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keskisauvoille 95 N ja viistosauvoille 55 N normaalivoiman. Eturistikon 

vaakasauvaan syntyi 4,30 kN normaalivoima. 

 

Pitkittäissuuntainen kuorman arvioitiin jakautuvan kuormitustilanteessa 

takaristikossa olevien etuviistoon suunnattujen putkien kesken, koska ne ovat 

riittävässä määrin kuormituksen suuntaisia. Ristikkomallin tuenta ja kuormitus 

sijoitettiin siten, että muut kuin etuviistoon suunnatut sauvat eivät ota 

kuormitusta vastaan. Pitkittäissuuntaisen kuormituksen sauvoille aiheuttamia 

normaalivoimia tarkastellessa ristikkoa kuormitettiin 4,9 kN voimalla, jolloin 

viistosauvoihin syntyi 8,4 kN normaalivoima.(kuva 27) 
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Entity:  Stress

Diagram Component: Fx

Maximum 8352. at Gauss Point 1 of Element 12

Minimum 0.000 at Gauss Point 1 of Element 1

Diagram Scale: 1:0.1667

X

Y

Z

 
Kuva 27 Pitkittäissuuntaisesta kuormituksesta aiheutuvat viistosauvojen 

normaalivoimat 

 

Tarkasteluissa havaittiin, että suurimmat normaalivoimat syntyivät 

pystysuuntaisten kuormitusten vaikutuksesta. Eturistikkoa kuormittavan voiman 

suuruus oli pienempi, mutta rakenteen takia suurin normaalivoima syntyi 

eturistikkoon. Takaristikossa sauvoja oli enemmän, joten voima jakautui 

tasaisemmin. Eturistikon viistosauvoille syntyi 19,8 kN ja takaristikon 
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pystysauvoille syntyi 17,4 kN normaalivoimat. Näitä normaalivoimia käytettiin 

mitoituskriteerinä putkien kokoja valittaessa.  

 

Takaristikon keski- ja viistosauvojen mitoituskriteerinä käytettiin 

pitkittäissuuntaisessa kuormitustilanteessa viistosauvoille syntyvää suurinta 

normaalivoimaa 8,4 kN. Näiden sauvojen mitoitusperusteena käytettiin samaa 

normaalivoimaa rakenteen yksinkertaistamiseksi. 

 

6.4 Sauvojen lujuustarkastelu 

 

Ristikon lujuuslaskennassa tarkasteltiin rakenteeseen kohdistuvia voimia 

elementtimenetelmällä LUSAS-ohjelmistoa käyttäen. Rakenteiden raja-arvot 

lasketaan lujuusopin peruskaavoilla. Sauvojen lujuuslaskennassa tarkastelun 

kohteina olivat putkien nurjahdusvoimien laskenta ja korvakekiinnitysten 

reikien pintapaineen laskenta. Nurjahdusvoimien laskennan yhteydessä 

tarkasteltiin, tapahtuuko putken nurjahdus elastisesti palautuen alkuperäiseen 

muotoonsa kuormituksen poistuttua vai plastisesti aiheuttaen putkeen pysyvän 

muodonmuutoksen. Kiinnitysreikien pintapaineen kesto havaittiin putkien 

lujuustarkastelussa kriittisemmäksi kuin putkien nurjahdus. 

 

Aksiaalisesti keskeisesti kuormitetun suoran sauvan suora tasapainomuoto 

kuormitusta hitaasti lisättäessä muuttuu tietyllä kuormituksen arvolla stabiilista 

labiiliksi, eli vakaasta horjuvaksi. Tätä kuormitusarvoa sanotaan kriittiseksi 

kuormitukseksi tai nurjahduskuormitukseksi. Laskuissa pyritään karkeasti 

ottamaan huomioon sauvan mahdollinen esikaarevuus, puristuksen pieni 

epäkeskisyys ja pienillä hoikkuusluvun arvoilla myös esijännitykset. Kuvassa 28 

on esitetty alumiinien nurjahdusjännitys nσ  hoikkuusluvun nλ  funktiona. 

Kuvaajasta selviää hoikkuusluvun perusteella, tapahtuuko nurjahdus elastisesti 

vai plastisesti. Näin saadun fiktiivisen kriittisen jännityksen suhteen tehdään 

mitoitus /3/. 
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Kuva 28 Nurjahdusjännitys nσ  hoikkuusluvun nλ  funktiona yleisimmille 

alumiini seoksille /4/ 

 

Kuvan 28 punainen käyrä on projektissa käytettävän 6063-T5 alumiiniseoksen 

nurjahduskäyrä. Nurjahduskäyrä on arvioitu materiaalin murtorajan ja 

hoikkuusluvun avulla. Murtoraja 6063-T5 alumiinille on 175 MPa (25 ksi), ja 

nurjahduskäyrä yhdistyy Eulerin nurjahdusteorian mukaiseen käyrään 

materiaalin myötörajan perusteella lasketulla hoikkuusluvulla. Hoikkuusluku 

nλ lasketaan kaavan (8) /5/ avulla. 
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n
n

E
σ
πλ

2

=       (8) 

 

jossa E = materiaalin kimmokerroin 

 nσ = materiaalin murtoraja 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (8) saadaan hoikkuusluvuksi: 

 

MPa
MPa

n 140
700002πλ = =70,2 

  

6063-T5 alumiinin nurjahdus muuttuu kimmoiseksi, kun hoikkuusluku ylittää 

arvon 70. 

 

Etusauvat 

 

Suurin jännitys kohdistuu kuormitusten jakautumisen mukaan eturistikon 

viistosauvalle, jonka nurjahdusjännitys lasketaan kaavalla (12) /5/. 

Nurjahdusjännityksen laskemiseksi täytyy ensin selvittää putken neliömomentti 

(9) /6/, neliösäde (10) /5/ ja hoikkuusluku (11) /5/. 

 

Neliömomentti lasketaan kaavan (9) avulla, 

 

))(1(
32

4
4

D
dDI −=

π      (9)  

   

jossa d = putken sisähalkaisija 

 D = putken ulkohalkaisija 
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Neliösäde lasketaan kaavan (10) avulla, 

 

A
Ii =        (10) 

 

jossa A = poikkileikkauksen pinta-ala 

      I = neliömomentti 

 

Hoikkuusluku lasketaan kaavan (11) avulla, 

 

i
Ln

n =λ        (11) 

 

jossa Ln = putken nurjahduspituus (jonka kerroin Euler:n 2. nurjahdustapauksen 

mukaisesti on 1 /3/)  

i = putken poikkileikkauksen neliösäde 

 

Nurjahdusjännitys lasketaan kaavan (12) avulla, 

n
n

E
2

2

λ
πσ =       (12) 

 

jossa E = materiaalin kimmokerroin 

 nλ  = sauvan hoikkuusluku 

 

Valmistaja on suunnitellut eturistikon viistosauvoina käytettävän 

ulkohalkaisijaltaan 25,4 mm olevia 6061-T6-alumiiniputkia. Oletamme, että 

valmistaja on mitoittanut sauvat määräysten mukaisesti ja niiden lujuus on 

riittävä.  Nurjahdusjännityksen avulla saamme selville sauvan nurjahdusvoiman 

ja sitä voidaan verrata määräysten mukaisiin kuormituksiin.  Sijoittamalla arvot 

kaavaan (9) saadaan sauvan neliömomentti: 
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))
4,25
2,22(1(

32
4,25 4

4

−=
πI = 17018 mm4 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (10) saadaan sauvan neliösäde: 

 

222

4

)1,11()7,12(
17018

mm
mmi
⋅−⋅

=
ππ

= 11,9 mm 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (11) saadaan sauvan hoikkuusluku: 

 

mm
mm

n 9,11
1194

=λ = 100,3 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (12) saadaan sauvan nurjahdusjännitys: 

 

2

2

3,100
70000MPa

n
⋅

=
πσ = 68,67 MPa 

 

Kellukevalmistajan käyttämien putkien nurjahdusvoimaksi saadaan 

hoikkuusluvun avulla lasketun nurjahdusjännityksen perusteella 8240 N. Tällä 

nurjahdusvoimalla nurjahdus tapahtuu elastisella alueella (kuva 28), jolloin 

sauva palaa alkuperäiseen muotoonsa kuormituksen poistuttua. 

 

Kuormitusten jakautumisen mukaan etusauvoille syntyy laskettua 

nurjahdusvoimaa suurempi normaalivoima. Valmistajan käyttämiä putkia 

voidaan tästä huolimatta käyttää rakenteessa valmistajan ilmoittaman 

kokemusperäisen tiedon perusteella /12/ (liite 3). Kellukkeiden valmistajan 

mukaan kaikki kuormitukset eivät vaikuta viistosauvoihin, vaan ne jakautuvat 

osittain runkoon /12/. 
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Takaristikon pystysauvat 

 

Takaristikon sauvojen lukumäärän ansiosta jännitykset jäävät alhaisemmaksi 

kuin etusauvojen jännitykset. Takaristikossa kuormitus jakautuu sauvoille siten, 

että suurin kuormitus kohdistuu uloimmille pystysauvoille. Pystysauvoiksi 

valittiin ulkohalkaisijaltaan 30 mm putket, joiden seinämävahvuus on 3 mm. 

Putkien materiaalina käytetään 6063-T5-alumiinia. 

 

Pystysauvojen hoikkuusluku lasketaan kaavan (11) /5/ avulla. Sijoittamalla arvot 

kaavaan (11) saadaan hoikkuusluvuksi =nλ  44,613. Nurjahdus tapahtuu 

kimmottomasti, kun hoikkuusluku on alle 70, ja nurjahdusjännitykseksi voidaan 

todeta kuvan 28 perusteella 165 MPa. Nurjahdusvoimaksi saadaan kuvan 28 

mukaisen nurjahdusjännityksen perusteella 41,9 kN.  

 

Nurjahdusjännitys ei osoittaudu tässä tilanteessa ratkaisevaksi tekijäksi lujuuden 

kannalta, sillä takaputkille syntyvä normaalivoima on kuormitusten 

jakautumisen mukaisesti 17,4 kN. Tässä tapauksessa lujuustarkastelu tehdään 

korvakkeen kiinnitysreikien pintapaineen kestoon perustuen. 

 

Putket on valmistettu 6063-T5-alumiiniseoksesta ja ne on kiinnitetty 

korvakkeeseen M4 ja M8-ruuveilla. Kiinnitysreikiin kuormitustilanteessa 

kohdistuva pintapaine lasketaan kaavan (13) /7/ mukaan, 

  

  brtuxbrbru AkN σ⋅=      (13) 

    

jossa  pintapaine- ja leikkausmurtokuorma =bruN

=brk pintapaine- ja leikkauskuorma kerroin 

=tuxσ materiaalin murtoraja 

=brA reikien projisoitu pinta-ala (D*t) 
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Sijoittamalla arvot kaavaan 13 saadaan kiinnitysreikiin kohdistuva pintapaine. 

Pintapaine- ja leikkauskuorma kerroin  saadaan lähteen /7/ kuvaajasta, jolloin 

= 1,6. 6063-T5 alumiinin murtoraja 

brk

tuxbrk σ = 175 MPa /16/.  

 

NmmMPaNbru 201603621756,1 2 =⋅⋅⋅=  

 

Kuormitusten jakautumisen mukaan takasauvoille syntyy 17,4 kN 

normaalivoima, ja alumiinin murtoraja saavutetaan laskelman mukaisesti 20,16 

kN normaalivoimalla, jolloin reikien pintapaineen kesto on riittävä. 

 

Kiinnitysreikien lujuuslaskennassa ei tarvitse ottaa huomioon putken 

leikkautumisteorian mukaista mitoitusta, sillä reiän sijainti putken reunasta on 

riittävä. 

 

Takaristikon keski- ja viistosauvat 

 

Takaristikon keskisauvoille syntyy pystysuuntaisessa kuormituksessa 3,2 kN 

normaalivoima, ja pitkittäissuuntainen kuormitus aiheuttaa viistosauvoihin 8,4 

kN normaalivoiman. Rakenteen yksinkertaistamiseksi keski- ja viistosauvat 

tehdään samasta putkesta.  Mitoituskriteerinä käytetään 8,4 kN normaalivoimaa. 

 

Viistosauvaan aiheutuva nurjahdusjännitys lasketaan kaavan (12) avulla. 

Viistosauvojen neliömomentti (9) =I  15351,5 mm4, neliösäde (10) i=11,8 mm, 

hoikkuusluku (11) =nλ  88,4 ja nurjahdusjännitys: 

 

2

2

4,88
70000MPa

n
πσ = = 88,4 MPa  

 

Viistosauvojen kestämä nurjahdusjännitys on 88,4 MPa. Sauva kestää 9,7 kN 

normaalivoiman, joka on mitoituskriteerin mukainen. Tällä nurjahdusvoimalla 

nurjahdus tapahtuu elastisella alueella (kuva 28), jolloin sauva palaa 

alkuperäiseen muotoonsa kuormituksen poistuttua. 
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Viistosauvojen pintapaine on myös tarkasteltava. Putkien materiaali on 6063-T5 

alumiinia, jonka ulkohalkaisija on D=25 mm ja seinämävahvuus t=1,5 mm. 

Kiinnitykseen käytetään M8-ruuvia. Kiinnitysreikiin kohdistuva pintapaine 

lasketaan kaavan (13) /7/ mukaan: 

 
NmmMPaNbru 126002121756,1 2 =⋅⋅⋅=  

  

Sauvaan vaikuttaa 8,4 kN normaalivoima, ja reikien pintapaineen kesto vastaa 

12,6 kN normaalivoimaa, jolloin M8-ruuvia voidaan käyttää. 

 

6.5 Korvakkeiden lujuustarkastelu 

 

Laskentaa varten mallille määritettiin epäsäännöllisistä tetraedrin muotoisista 

3D- elementeistä koostuva TH4- elementtiverkko (kuva 29).  Elementtityypillä 

ei havaittu olevan suurta merkitystä tulosten kannalta, mutta elementtikoko 

vaikutti tuloksiin merkittävästi. Elementtikoon valintaa tehtäessä laskettiin malli 

pienentäen elementtikokoa lineaarisesti ja valittiin mahdollisimman pieni, 

järkeviä tuloksia antanut elementtikoko. Kaikkien LUSAS:lla tehtyjen 

korvakemallien laskenta tehtiin samalla elementtityypillä ja elementtikoolla, 

jotta tulokset olisivat yhteneviä.  

 

Etukorvakkeiden (kuva 11) lujuuslaskenta aloitettiin laskemalla Puddlejumper- 

rakennussarjan korvakeratkaisun lujuutta etusauvan nurjahdusvoiman 

perusteella lasketuilla kuormituskomponenteilla. Kuormituksen suunta on 

eturistikon viistosauvan suunta ja sen suuruus on 8,2 kN. Kuormituksesta 

laskettiin voimakomponentit pysty- ja pitkittäissuunnassa mallin kuormitusta 

varten. Korvakkeen materiaaliksi määritettiin ruostumaton teräs, jonka 

myötöraja on 355 MPa.  
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Korvakemalli tuettiin aitoa kuormitustilannetta vastaavasti. Kappaleen pohja esti 

pystysuuntaisen liikkeen, ja kiinnitysruuvin reikä esti sivu- ja 

pitkittäissuuntaisen liikkeen. Kuvassa 29 kuormitukset on esitetty sinisillä 

nuolilla ja tuenta vihreillä nuolilla. 

X Y

Z

 
Kuva 29 Etukorvakkeen TH4-elementtiverkko 

 

Eturistikon korvakkeet kuuluvat kellukkeiden mukana tulleisiin osiin, jolloin 

voidaan olettaa että ne on mitoitettu samansuuruisille kuormille kuin eturistikon 

sauvoina käytettävät putket. LUSAS:lla tehty mallinnus tuottikin odotetun 

tuloksen korvakkeen kestävyydestä, ja kriittisimmäksi kohteeksi havaittiin 

korvakkeen kulmat ja pyöristyssäteet (kuva 30). Suurin siirtymä tapahtui 

korvakkeen yläosassa ja sen suuruus oli 0,13 mm, jolloin sen merkitys on 

rakenteen kannalta olematon. Syntynyt jännityshuippu oli suuruudeltaan 328 

MPa, ja materiaalin myötöraja on 355 MPa, joten korvakkeita voidaan käyttää 

valitussa rakenteessa. 
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Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

327,909

291,474

255,04

218,606

182,171

145,737

109,303

72,8686

36,4343

Maximum 328,353  at Node 539

Minimum 0,443905    at Node 191

Scale=1:525,072

Zoom: 72,3259

Eye: (0,760923; 0,576947; 0,296865)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.1324 at Node 669

Entity:  Stress

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 328.4 at Node 539

Minimum 0.4439 at Node 191

X Y

Z

 
Kuva 30 Etukorvakkeen jännitykset 8,2 kN resultanttikuormituksella 

 

Keskikorvakkeiden (kuva 15) lujuustarkastelu toteutettiin samoin kuin 

etukorvakkeiden. Korvaketta kuormitettiin FAA:n määräysten mukaan 

lasketuilla kuormituksilla, jotka aiheuttivat takaristikon viistosauvaan 8,4 kN 

normaalivoiman. 

 

Keskikorvakkeen rakenne on samankaltainen kuin etukorvakkeen, jolloin 

jännityshuiput kohdistuvat sekä etu- että keskikorvakkeissa samoille alueille 

(kuva 31). Suurin siirtymä keskikorvakkeessa on 0,12 mm ja alareunan 

pyöristyksissä sijaitseva jännityshuippu on 297 MPa. Korvakkeen materiaalina 

päätettiin käyttää terästä (S355) sen hyvän saatavuuden ja työstettävyyden 

vuoksi. 
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Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

295,982

263,095

230,208

197,321

164,434

131,547

98,6606

65,7737

32,8869

Maximum 296,984  at Node 539

Minimum 1,00202    at Node 675

Scale=1:525,072

Zoom: 72,3259

Eye: (0,761763; 0,558345; 0,328585)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.1284 at Node 673

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 297.0 at Node 539

Minimum 1.002 at Node 675

X Y

Z

Kuva 31 Keskikorvakkeen jännitykset 8,4 kN resultanttikuormituksella  

 

Takaputkien kiinnitysratkaisuksi valittu ”bracket”- kannake mitoitettiin putkien 

päiden liikkumisvaran ja kiinnitysreikien etäisyyden rajoittamiin mittoihin eli 

niin pieneksi kuin mahdollista, jonka jälkeen sen lujuus todennettiin 

elementtimenetelmällä. 

 

Kannakkeesta tehtyä LUSAS- mallia kuormitettiin FAA:n määräysten 

mukaisista kuormituksista lasketuilla voimakomponenteilla. LUSAS- mallissa 

kaikkien akseleiden suuntaiset tuennat määritettiin takakiinnikkeen 

kiinnitysreiälle ja kuormitukset putkien kiinnitysreikien sisäpintaan. 

Takakiinnikkeen kiinnitysreikään määritettiin reiän kehän muotoinen 

koordinaatisto, johon määritetty tuenta vastaa madollisimman tarkasti putken 

aiheuttamaa tukea. 

 

Jännityshuiput syntyvät pienisäteisiin pyöristyksiin ja suurin jännitys on 

suuruudeltaan 77 MPa (kuva 32). Materiaaliksi valittiin jännityshuipun 

perusteella helposti saatavilla oleva 6063-T5 alumiiniseos, jonka myötöraja on 

140 MPa. 
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Scale=1:0,525072

Zoom: 69,6386

Eye: (-0,89809; -0,378173; 0,224546)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.4173E-01 at Node 668

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 77.39 at Node 3630

Minimum 0.5007E-02 at Node 1226

Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

77,3827

68,7846

60,1866

51,5885

42,9904

34,3923

25,7942

17,1962

8,59808

Maximum 77,3877   at Node 3630

Minimum 5,0068E-3    at Node 1226

XY

Z

 
Kuva 32 Takaputkien kiinnityksen jännitykset FAA:n määräysten mukaisilla 

resultanttikuormituksilla  

 

6.6 Kiinnikkeiden lujuustarkastelu 

 

Kiinnikkeiden lujuustarkastelu oli myös tarpeen, sillä osa kuormituksista 

jakautuu niiden varaan. Etu- ja keskikiinnikkeissä putket tukeutuvat 

korvakkeiden välityksellä suoraan kiinnikkeisiin, jolloin kuormitukset 

jakautuvat myös kiinnikkeille. Vaakaputkille tulevat kuormitukset johtuvat etu- 

ja takakiinnikkeissä sijaitseville putkien kiinnityskohdille. Korvakkeiden 

materiaali on valmistajan antamien tietojen mukaan 6063-T5 alumiinia /13/  

(liite 3), jonka myötöraja on 140 MPa /25/. 

 

Etukiinnikkeestä tehtyä LUSAS- mallia (kuva 33) kuormitettiin etukorvakkeelle 

syntyvillä voimakomponenteilla, joiden resultanttivoima on 8,2 kN.  
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Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

134,989

119,991

104,992

89,9929

74,9941

59,9953

44,9964

29,9976

14,9988

Maximum 135,025  at Node 79

Minimum 0,0351784    at Node 2243

Scale=1:525,072

Zoom: 113,081

Eye: (0,500536; -0,836837; 0,221739)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.2633 at Node 81

Entity:  Stress

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 135.0 at Node 79

Minimum 0.3518E-01 at Node 2243

X
Y

Z

 Kuva 33 Etukiinnikkeen jännitykset 8,2 kN resultanttikuormituksella 

 

Etukiinnikkeelle muodostuva jännityshuippu on suuruudeltaan 135 MPa ja se 

sijoittuu korvakkeen kiinnityskohtaan. Kuvassa 33 havainnollisesti esitetty 

kiinnikkeen yläpinnan keskialueen siirtymä on suuruudeltaan 0,26 mm. 

Siirtymät ja jännitykset ovat rakenteen ja materiaalin sallimissa rajoissa. 

 

Keskikiinnikkeestä tehtyä LUSAS- mallia (kuva 34) kuormitettiin 

keskikorvakkeelle syntyvillä FAA:n määräysten mukaisilla 

voimakomponenteilla, joiden resultanttivoima on 8,4 kN. 
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Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

99,8151

88,7245

77,6339

66,5434

55,4528

44,3622

33,2717

22,1811

11,0906

Maximum 100,041  at Node 14

Minimum 0,226064    at Node 988

Scale=1:525,072

Zoom: 176,234

Eye: (0,665375; -0,706921; 0,239874)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.4717 at Node 13

Entity:  Stress

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 100.0 at Node 14

Minimum 0.2261 at Node 988

X
Y

Z

 Kuva 34 Keskikiinnikkeen jännitykset FAA:n määräysten mukaisella 

resultanttikuormituksella 8,4 kN 

 

Keskikiinnikkeelle syntyvä jännityshuippu on suuruudeltaan 100 MPa ja se 

sijoittuu keskikorvakkeen kiinnityskohtaan. Syntyneet jännitykset ovat melko 

alhaisia materiaalin myötörajaan nähden. Sivuttaissuunnassa vaikuttava voima 

on suuruudeltaan 7,4 kN, joka aiheuttaa kiinnikkeelle 0,49 mm 

sivuttaissuuntaisen siirtymän. Siirtymä on suuri muiden kiinnikkeiden siirtymiin 

nähden, mutta sillä ei arvioitu olevan vaikutusta rakenteeseen kokonaisuutena.  

 

Takakiinnikkeestä tehtyä LUSAS- mallia (kuva 35) kuormitettiin FAA:n 

määräysten mukaisilla voimakomponenteilla. Takakiinnikkeissä sijaitsevan 

vaakaputken läpiviennin reunoja kuormitettiin takaristikon putkien kannakkeelta 

tulevilla pystysuuntaisilla voimilla. Vaakaputken kiinnitysreikiä kuormitettiin 

pystysuuntaisessa kuormitustilanteessa vaakaputkeen muodostuvalla 

normaalivoimalla.  
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Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

52,4081

46,585

40,7619

34,9387

29,1156

23,2925

17,4694

11,6462

5,82312

Maximum 52,4942   at Node 195

Minimum 0,086112    at Node 1328

Scale=1:525,072

Zoom: 124,906

Eye: (-0,808107; -0,452458; -0,377154)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.5052 at Node 542

Peak/Value Component: SE

Peak Range(%): 10.00

Maximum 52.49 at Node 195

Minimum 0.8611E-01 at Node 1328

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 52.49 at Node 195

Minimum 0.8611E-01 at Node 1328

52,4942

X Y

Z

 
Kuva 35 Takakiinnikkeen jännitykset FAA:n määräysten mukaisilla 

resultanttikuormituksilla  

 

Takakiinnikkeelle muodostuva jännityshuippu on suuruudeltaan 53 MPa ja se 

sijoittuu vaakaputken läpiviennin kohtaan. Kiinnike kallistuu, ja yläreunan 

siirtymän suuruus on 0,5 mm. Siirtymä on suhteellisen suuri ja johtuu 

seinämäpaksuudeltaan ohuesta suorakaideputkesta valmistetun kiinnikkeen 

elastisuudesta. Kiinnikkeelle syntyneet jännitykset ovat melko alhaisia 

materiaalin myötörajaan nähden, ja siirtymällä ei arvioitu olevan vaikutusta 

rakenteeseen kokonaisuutena. 

 

Kiinnikkeistä tehdyissä LUSAS- malleissa käytettiin samaa elementtityyppiä 

kuin korvakkeiden laskennassa. Elementtikoon oli kuitenkin oltava suurempi 

laskennan mahdollistamiseksi. Tulokset arvioitiin silti luotettavuudeltaan 

hyviksi, koska kyseessä ovat kellukkeiden mukana tulleet kiinnikkeet ja niiden 

lujuus on arvioitu myös kellukepaketin valmistajan toimesta. 
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6.7 Ruuvien kiristysmomentit 

 

Putkien kiinnitys korvakkeisiin 

 

Ruuvien kiritysmomenttien tarkastelu aloitettiin kuormittamalla kiinnitettävän 

putken kiinnityskohtaa LUSAS:lla. Suurin sallittu kiristysmomentti laskettiin 

siten, että putken litistymistä ei tapahdu.  

 

Takaristikossa käytettävien viistoputkien kiinnitykseen käytettiin 

ruostumattomasta teräksestä valmistettua M8- ruuvia. Kiinnityskohtaa 

kuormitettiin voimalla, jonka aiheuttama jännitys oli noin 90 % alumiiniputken 

myötörajasta. 4 kN kuormituksella alumiiniputken jännitys oli tällöin 206 MPa 

(kuva 36).  

 

 

Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

205,264

182,457

159,65

136,843

114,036

91,2287

68,4215

45,6143

22,8072

Maximum 205,299  at Node 1399

Minimum 0,0343757    at Node 2282

Scale=1:525,072

Zoom: 25,9656

Eye: (-0,497853; 0,721736; -0,480874)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.3347 at Node 210

Entity:  Stress

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 205.3 at Node 1399

Minimum 0.3438E-01 at Node 2282

X Y
Z

 
Kuva 36 Kiinnitysreiän jännitys 4 kN aksiaalisella kuormituksella 

 

Kiristysmomentti voidaan laskea, kun tiedetään ruuville muodostuva 

normaalivoima, ruuvin kylkihalkaisija, kitkakerroin ja kierteen nousukulma. 
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Tässä tapauksessa reiän aksiaalisena voimana käytettiin voimaa, jolla putken 

jännitys ei ylitä 90 % myötörajasta. Tällöin ruuvin normaalivoima on 4 kN. 

 

Käyttämällä kaavaa (14) /8/ saadaan suurin sallittu kiristysmomentti, 

 

)tan( αθ += srFM      (14) 

 

jossa  r = kierteen kylkihalkaisija 

       F = normaalivoima 

      sθ = kitkakerroin 

         α = kierteen nousukulma 

 

Kierteen nousukulma saadaan laskettua kaavalla (15) /8/, 

 

r
p
π

α
2

tan =        (15) 

 

jossa  p = nousu  

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (15), saadaan M8-ruuvin nousukulma: 

 

°==
⋅⋅

= 04,3053,0
003,02

001,0 rad
m

m
π

α  

 

Kitkakerroin sθ = 0,16 saadaan lähteen /9/ taulukosta. Laskemalla kaavalla (14) 

saadaan kiristysmomentiksi: 

 

NmNmM 58,2)04,3)16,0(tan(arctan4000003,0 =+⋅=  
    

Tällöin suurimmaksi sallituksi kiinnityspulttien kiristysmomentiksi tulee 2,58 

Nm. Tällä menetelmällä laskettu kiristysmomentti ei aiheuta muodonmuutosta 

putkeen. Kiristysmomentti on kuitenkin liian pieni verrattaessa sitä ohjearvoon. 
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M8- ruuvien kiristysmomentiksi lähteen /9/ taulukon mukaan annetaan 

ohjearvoksi 17 – 25 Nm, joka on mitoitettu siten että ruuville syntynyt jännitys 

on 90 % ruuvin myötörajasta. 

 

Näin ollen putken seinämän litistyminen on estettävä täytepalalla (kuva 21). 

Alumiinisen täytepalan puristuslujuus on niin suuri, että ruuvi voidaan nyt 

kiristää lähteen /9/ antamaan ohjearvoon. Täytepala valmistetaan 6063-T5- 

alumiinista sen keveyden ja helpon työstettävyyden vuoksi. 

 

Vaakaputkien kiinnitys 

 

Takaristikon vaakaputkien kiinnitysruuvit tulevat vaakaputkien läpi, jolloin 

suurin sallittu kiristysmomentti lasketaan putken litistymisen perusteella, kuten 

edellisessä kohdassa. Vaakaputken ulkohalkaisija D=42 mm ja seinämävahvuus 

t=4,3 mm, kiinnitykseen käytetään 5/16” ruuveja. Suurimmaksi sallituksi 

voimaksi vaakaputkille saadaan LUSAS:n avulla 8 kN (kuva 37), jolloin 

jännitys on 182 MPa.              

              

Scale=1:525,072

Zoom: 84,8641

Eye: (0,529084; -0,651868; -0,543266)

Linear/Dynamic Analysis

Loadcase: 1

Loadcase 1

Results File: 0

Maximum Displacement 0.2109 at Node 2583

Contour Component: SE

Number of Contours: 9

Contour Interval:    0.000

Maximum 182.0 at Node 1348

Minimum 0.1527E-06 at Node 3029

Loadcase: 1

Title: Loadcase 1

Results File: 0

Entity: Stress

Component: SE

182,039

161,812

141,586

121,359

101,133

80,9061

60,6796

40,4531

20,2265

Maximum 182,039  at Node 1348

Minimum 0,152715E-6    at Node 3029

X

Y

Z

 
Kuva 37 Kiinnitysreiän jännitys 8 kN aksiaalisella kuormituksella 
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5/16” ruuville kierteen nousukulma saadaan laskettua kaavalla (15): 

 

°==
⋅⋅

= 36,3059,0
0038,02

0014,0 rad
m

m
π

α  

 

Laskemalla kaavalla (14) saadaan kiristysmomentiksi: 

 
NmNmM 71,6)36,3)16,0(tan(arctan80000038,0 =+⋅=  

   
 

Suurimmaksi sallituksi vaakaputkien 5/16” kiinnitysruuvien kiristysmomentiksi 

tulee 6,71 Nm. 

 

Etu- ja keskikorvakkeiden kiinnityksessä 5/16” ruuveilla voidaan käyttää 

suurinta sallittua kiristysmomenttia, koska korvake kiristetään suoraan 

kiinnikkeeseen. Etu- ja keskikorvakkeiden suurimmaksi sallituksi 

kiristysmomentiksi saadaan lähteen /11/ taulukon mukaan 15,2–19,6 Nm. 

Takakannakkeen kiinnityksessä käytettävien M8-ruuvien suurin sallittu 

kiristysmomentti on lähteen /9/ taulukon mukaan 17 – 25 Nm. 

Kiinnikkeiden kiinnitys kellukkeisiin 

    

Kiinnikkeiden kiinnityksessä kellukkeisiin kiristysmomenttien laskennan 

kriteerinä on kellukkeen komposiitista koostuvan sandwich-rakenteen 

puristuspaineen kesto. Komposiitti kerrosten välissä on 10 mm balsaydin. Ydin 

on valmistettu tiheästä balsasta, jonka puristuslujuus syihin nähden on 12 MPa 

/10/. 

 

Kiinnityksessä käytettävien aluslevyjen säde r = 15 mm, ja kiinnitykseen 

käytetään 1/4” ruuveja. Käyttämällä kaavaa (16) /3/ saadaan suurin sallittu 

puristusvoima, jolla balsaydin ei litisty. 
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A
F

=σ       (16) 

 

jossa =σ jännitys 

      F = puristusvoima 

         A = pinta-ala 

 

Sijoittamalla arvot kaavaan (16) saadaan suurin sallittu puristusvoima: 

 

NMPaF 8482)15(12 2 =⋅⋅= π  

 

Laskemalla kaavoilla (14) ja (15) saadaan suurimmaksi sallituksi 

kiristysmomentiksi 6,1 Nm: 

 

°==
⋅⋅

= 24,4074,0
003,02

0014,0 rad
m

m
π

α  

 

NmNmM 1,6)24,4)16,0(tan(arctan8482003,0 =°+⋅=  

 

Laskussa ei ole huomioitu, että 30 mm aluslevyt jakavat voimaa 

komposiittirakenteen pintalevyihin, jolloin pintapaine jakautuu todellisuudessa 

suuremmalle pinta-alalle. Pintapaineen jakautuessa suuremmalle alueelle 

voidaan käyttää ohjearvon mukaista kiristysmomenttia 7,2 Nm /11/. 
 
Takaristikon keskiputkien yläpään kiinnitys 

 

Keskiputkien kiinnityksessä lentokoneen kiinnityskorvakkeen kiinnitysväli (55 

mm) on suurempi kuin putken kiinnitysosan halkaisija (18 mm). Kiinnityksessä 

käytetään paksuseinämäisiä holkkeja, jotka keskittävät putken 

kiinnityskorvakkeen väliin (kuva 38). Paksuseinämäinen holkki vähentää 

kiinnitysruuvina käytettävän M8-ruuvin taivutusta kuormitustilanteessa. 
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Kuva 38 Takaristikon keskiputkien yläpään kiinnitys 

 

Ruuville muodostuva jännitys lasketaan leikkausjännityksen ja 

taivutusmomentin aiheuttaman normaalijännityksen avulla yhdistettynä 

jännityksenä. Muodonvääristymisteorian mukainen yhdistetty jännitys lasketaan 

kaavalla (17) /9/. Ennen yhdistetyn jännityksen laskemista selvitetään ruuville 

muodostuva normaalijännitys kaavalla (18) /8/ ja leikkausjännitys kaavalla (19) 

/8/. 

 

22 3 τσσ ⋅+= ti     (17) 

 

jossa =σ  ruuvin normaalijännitys 

         =τ  ruuvin leikkausjännitys 
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A
P

t =σ       (18) 

  

jossa P = ruuvin normaalivoima 

         A = ruuvin poikkipinta-ala 

 

A
Q

=τ       (19) 

 

jossa Q = ruuvin leikkausvoima 

         A = ruuvin poikkipinta-ala 

 

Taivutusmomentti M8-ruuville, kun kiinnityksessä käytettään mitoiltaan D=12 

mm ja d=8 mm holkkia:  

 

M=5 kN * a   

M=5000 N * 18  mm = 90000 Nmm 

 

 

Taivutusmomentin M avulla voidaan laskea ruuville kuormitustilanteessa 

syntyvä normaalivoima: 

 

M=P * h 

90000 Nmm = P * 6 mm 

 

=> P= 15000 N 

 

Ruuvin normaalijännitys kuormitustilanteessa lasketaan kaavalla (18): 

 

 MPat 298
3,50

15000
==σ  
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Ruuvin leikkausjännitys lasketaan kaavalla (19):  

 

 MPa
A
Q 5,99

3,50
5000

===τ  

 

Ruuville muodostuva yhdistetty jännitys lasketaan kaavalla (17): 

 

 MPai 3455,993298 22 =⋅+=σ    

 

Ruuvin kiristysmomenttia laskettaessa täytyy ottaa huomioon 

kuormitustilanteessa syntyvä yhdistetty jännitys. Kiinnityksessä käytetään ISO 

3506 -standardin mukaista M8-ruuvia, jonka myötöraja on 600 MPa. Ruuville 

muodostuva suurin jännitys saa olla 90 % myötörajasta (540 MPa), jolloin 

kiristysmomentin aiheuttama normaalijännitys saa olla 195 MPa. 

 

Kiristysmomentin ruuville aiheuttama normaalivoima voidaan laskea kaavasta 

(18) johdetulla kaavalla: 

 

NMPaP 9802)4(195 2 =⋅⋅= π  

 

Laskemalla kaavoilla (14) ja (15) saadaan suurimmaksi sallituksi 

kiristysmomentiksi 

 

°==
⋅⋅

= 85,2049,0
004,02

00125,0 rad
m

m
π

α  

 

NmNmM 3,8)85,2)16,0(tan(arctan9802*004,0 =°+=  

 

Kiristysmomentti on ohjearvoihin nähden liian pieni, mutta lukkomutteria 

käytettäessä sitä voidaan pitää riittävänä. Halkaisijaltaan isomman ruuvin 

käyttäminen ei ole mahdollista, sillä koneen korvakkeen reikiä ei voida 

suurentaa. 
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6.8 Yhteenveto 

 

Lujuuslaskennassa käytettiin kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvaa 

menetelmää, osan kriittisimmäksi arvioidun kohdan lujuuden selvittämiseen. 

Jokaisen laskentaosuuden lopussa on kerrottu lujuuslaskennan tulos, jonka 

perusteella on arvioitu tarkastelun kohteena olleen osan kestävyyttä 

kuormitustilanteessa. 

 

Kiinnitysruuvien kiristysmomenttien laskenta liittyi lujuustarkasteluosioon siksi, 

että useissa kiinnityskohdissa ei voida käyttää ohjearvojen mukaisia 

kiristysmomentteja, vaan yksittäisen osan lujuuden tai rakenneratkaisun takia on 

käytettävä alhaisempaa kiristysmomenttia. Ruuvien kiristysmomenttien 

laskennassa on esitelty myös putkien lujuuden rajoittamien kiristysmomenttien 

laskenta, jonka perusteella päädyttiin kiinnitykseen putkien sisään asennettavien 

täytepalojen kanssa. 

 

Tietokoneavusteisen lujuustarkastelun ongelmakohdaksi havaittiin kuormitusten 

ja tuentojen määrittely siten, että niiden vaikutukset vastaisivat mahdollisimman 

tarkasti aitoa kuormitustilannetta. Tiekoneella tehdyn lujuuslaskentamallin 

tulokseen suurimpina yksittäisinä tekijöinä oli kuormitusten ja tuentojen 

määrittely. 
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7 TULOSTEN POHDINTAA 

 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin ultrakevyen lentokoneen 

amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenteen suunnitteluun ja lujuustarkasteluun. 

Suunnittelutyön lähtökohtina olivat ilmailuviranomaisten asettamat määräykset 

ja niiden mukaisten kuormien laskenta. Määräysten tulkinta ja oleellisten 

määräysten löytäminen teetti odotettua enemmän työtä, mutta oli myös hyvin 

palkitsevaa oppimisen kannalta. 

 

Kuormitusten perusteella tehty rakenteen mitoitus perustuu lujuustarkasteluun ja 

painon optimointiin. Lentokoneen painonhallinta olikin hyvin keskeisessä osassa 

eri osien suunnittelussa. Suunnittelussa otettiin myös huomioon 

valmistukselliset näkökohdat, sillä rakenteesta ei haluttu tehdä liian 

monimutkaista. Monimutkainen rakenne on usein hitaampi ja myös kalliimpi 

valmistaa. Rakenteen osat suunniteltiin siten, että ne on mahdollista valmistaa 

helposti saatavilla olevista valmiista aihioista yksinkertaisin työstömenetelmin. 

Kiinnitysrakenteen osille arvioitiin muodostuvan hintaa ilman työn osuutta noin 

200 euroa. Kiinnitysrakenteelle arvioitu hinta on varsin alhainen kun otetaan 

huomioon että kyseessä on monia osia käsittävä ja normaalissa käytössä 

kestoltaan pitkäikäinen rakenne. 

 

Lujuustarkastelussa käytettiin paljon tietokonemallinnusta, jonka havaittiin 

olevan nopea menetelmä suurten osien ja rakenteiden laskemisessa. 

Tietokoneella tehtävän lujuustarkastelun tulos on yleensä sitä luotettavampi, 

mitä tarkempi tehty malli on. Tästä johtuen yksinkertaisten osien mallintamiseen 

ei kannattanut käyttää aikaa, vaan laskenta oli nopeampaa tehdä 

käsilaskumenetelmin. Lujuustarkastelusta ja pitkälti sen perusteella tehdystä 

suunnittelutyöstä oli kokonaisuudessaan suuri koulutuksellinen hyöty. Valmis 

suunnittelutyö mahdollistaa rakenteen valmistuksen niin opiskelijoiden kuin 

ulkopuolistenkin tahojen toimesta. 
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2  Amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenteen valmistuspiirustukset 
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LIITE 1 

 

 
Piirustusluettelo      22.08.2009 

 
Amfibiokellukkeiden kiinnitysrakenne 

 

Nro.          Nimi      Pvm.  Liittyy 
  

4IKK001 Puddlejumper-kellukkeiden 

kiinnitysrakenne     04.08.2009  

4IKK002 Eturistikko     04.08.2009 4IKK001 

3IKK003 Viistotuet     04.08.2009 4IKK001 

4IKK004 Takaristikko     04.08.2009 4IKK001 

4IKK005 Eturistikon yläkiinnitys   04.08.2009 4IKK002 

4IKK006 Viistoputkien alakorvake   10.07.2009 3IKK003 

4IKK007 Viistoputkien yläsovite   23.06.2009 3IKK003 

4IKK008 Viistoputkien täyteholkki   03.08.2009 3IKK003  

3IKK009 Keski- ja pystyputkien kannake  04.08.2009 4IKK004 

4IKK010 Pystyputkien täyteholkki   04.08.2009 4IKK004 

4IKK011 Keskiputkien T-sovite    10.07.2009 4IKK004 

4IKK012 Keskiputkien keskitysholkki   04.08.2009 4IKK004 

4IKK013 Pystyputkien yläsovite   23.06.2009 4IKK004 
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Lähettäjä: Puddlejumper Floats  
Päiväys: Maanantai, kesäkuuta 29, 2009  
Aihe: Re: About the floats from Finland 
Vastaanottaja: Marko Penttinen  
 
 
 
Hi Marko, 
 
You meant the tubing. I thought you meant the float construction and 
hull shape. 
 
The spreader bars are AL6061 T6 1.25 IPS sched 40 pipe and is 
extremely resistant. The anti-sway struts are tubing AL6061 T6 1"OD x 0.065" 
wall and are plenty strong for the application. This tube is used to support 
the floats indeed but the weight is very minimal. The real reason for those 
tubes is for water operation. In the water they work in compression as the 
waves an water body hit the floats. All of the load is transfered to the 
airframe.  
 
This tubing has been used on our floats for more than 20 years and 
on aircrafts with higher weights than the Ikarus and I have yet to see a single failure. 
 
I do suggest though that the tubing you use on the rear be heavier than the 
tubing in the front as you will be supporting most of the aircraft weight on 
the "new gearlegs" you will be doing. 
 
You can find the load bearing of these materials in any aluminium catalog or 
over the internet. 
 
Keep me posted on your developments 
All the best 
Patrick Vinet 
Puddlejumper Floats 
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Lähettäjä: Puddlejumper Floats  
Päiväys: Maanantai, toukokuuta 25, 2009  
Aihe: Re: About the floats from Finland 
Vastaanottaja: Marko Penttinen  
 
 
 
Hi Marko, 
 
The shock replacement bar must be made in a length that will bring the aircraft axle parallel to the  
ground (horizontal) so that there is no camber in it since you need to have  
the floats perfectly horizontal and not tilted to the side. 
We use this bracket on numerous aircrafts and the only thing that varies is  
the diameter of the "half moon" on both sides of the bracket based on the aircrafts axle size. 
In the pictures we sent you, you see some installed on the Jabiru Calypso, standard X-air,  
X-air Hanuman and also the Flightstar. I could give you the dimensions if  
you want. If you want to do it on your own then do not forget that there has  
to be a "step" so that it fits along the sidewall of the mounting block and  
then rests on the spreader bar. I have also attached a schematic drawing  
(not to scale) that shows the bracket and how it is installed. 
 
Most aluminum parts are indeed 6061 T6. The mounting blocs are 6063 T5. The "U" bracket are 
made of stainless steel. 
  
I am leaving again next week and will be away from may 30th to June the 8th. 
 
Keep me posted 
All the best 
Patrick Vinet P.eng. 
Puddlejumper Floats 
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