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ALKUSANAT 

 
Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotek-

niikan koulutusohjelmassa. Työ on tehty Vaasan Wärtsilän Kenttähuollon toivees-

ta perehtyä W-32 moottoreiden nokka-akseleihin ja niiden laakerivaurioihin. Li-

säksi perehdytään laakereiden uudelleenkoneistamiseen, jonka tarkoituksena on 

saada jo asiakkaalle menneet lohkot kunnostettua toimiviksi. 

 

Työn ohjaajina ovat toimineet lehtori Pertti Lindberg Vaasan ammattikorkeakou-

lusta ja kenttähuollossa koneistajana toimiva Timo Leskinen. Opinnäytetyön 

ideoija oli Wärtsilästä Timo Evijoki, joka toimii Kenttähuollon päällikkönä Vaa-

sassa. Suurena apuna opinnäytetyössä on ollut myös Wärtsilän Tekninen huolto, 

josta on saatu erityisesti apua moottoritekniikkaan liittyen. 

 

Työssä tutustutaan moottorin nokka-akseliin, laakeristoon ja käsitellään niiden 

vaurioitumiseen johtavia syitä. Työ oli aiheena haastava mutta mielenkiintoinen. 

Oman haasteen asetti se, että matkustelen työni takia paljon.  

 

Haluan kiittää kaikkia minua opinnäytetyön tekemisessä tukeneita. 

 

 

Vaasassa 4.huhtikuuta 2011 

Juha Koivisto 
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Opinnäytetyö on tehty Vaasan Wärtsilän Kenttähuollolle. Työn tavoitteena oli 

selvittää erilaisten nokka- ja laakerivikojen syitä ja perehtyä vioittuneen lohkon 

uudelleen koneistamiseen. Työssä paneudutaan lähinnä laakerivaurioon sen han-

kalamman korjattavuuden takia, mutta käsitellään myös nokka-akselia. Laakeri-

vaurioita sattuu niin Vaasan tehtaan koeajossa kuin jo asiakkaalle luovutetussa 

koneessa.  

 

Työssä tutustutaan W32-moottoriin ja sen eri komponentteihin ja niiden toimin-

taan. Lisäksi työssä esitellään suurimmat laakerivaurioon johtavat syyt. Yleisim-

piä syitä selvitettiin haastattelemalla asentajia ja analysoimalla moottoreiden van-

hoja huoltoraportteja. Myös kirjastosta löytyi lähdemateriaalia tukemaan opinnäy-

tetyötä ja siinä esitettyjä teknisiä asioita. 

 

Opinnäytetyössä todettiin, että laakerivaurioon vaikuttavat hyvin monet tekijät ja 

yhtä suurinta tekijää ei ole. Sattuneet vauriot ovat monen tekijän summa. Kuiten-

kin huomattiin, että osa syntyneistä laakerivaurioista johtui asennuspaikan epä-

puhtaista asennusolosuhteista ja väärin suoritetuista huolloista. Myös aikaisempi 

laakerin pinnoitusmateriaali altisti laakerivauriolle ja lisäsi niiden esiintymistihe-

yttä. Nykyään laakerivaurioita tapahtuu harvoin, muutetun laakerimateriaalin seu-

rauksena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: lohkon koneistaminen, nokka-akseli, laakerivaurio, laakerimateriaali 



4 

 

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 

 

ABSTRACT 

 
Author   Juha Koivisto 

Title    

Year   2011 

Language  Finnish 

Pages   48 

Name of Supervisor Pertti Lindberg 

 

 

This thesis was made for Vaasa Wärtsilä Kenttähuolto. The aim was to examine 

the various cam bearing failures and causes and to learn about the corrupted block 

re-machining. The thesis focuses more on the bearing damages, which are more 

difficult to repair but also addresses the camshafts. Bearing damages occurs both 

at the Vaasa factory in the trial run, as well as in machines already released to the 

customer.  

 

This thesis presents the W32 engine and its various components and their activi-

ties. The thesis also presents the greatest causes of bearing failure. The most 

common causes were investigated by interviewing the mechanics and by analys-

ing old engines, maintenance reports. Written source material was also used to 

support the thesis technical issues presented in it.   

 

The thesis concluded that bearing failures are caused by many factors and one 

main factor cannot be named. However, it was discovered that part of the bearing 

damages were due to unclean conditions at the mounting location and incorrect 

overhauls. Also, the bearing coating material used earlier was vulnerable to fail-

ures and increased failure frequency. Today, bearing damages are rare because the 

coating material has been changed.   
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

 
ESM Engine Safe Module eli moottorin integroitu suo-

jausjärjestelmä. 

 

Kavitaatio Ilmiö, jossa neste, yleensä vesi, alkaa kiehua pai-

neen laskun johdosta. 

 

Keskinopea moottori  Moottori, jonka kierrosluku on 300-1200 rpm. 

 

L-moottori    Moottori, jossa sylinterit on sijoitettu yhteen riviin. 

 

Viskositeetti  Voiteluaineen ominaisuus, joka vastustaa liikettä 

aineen sisäisten kitkojen ansiosta. Aine, joka sisäl-

tää suuremman viskositeetin virtaa hitaammin kuin 

pienemmän viskositeetin omaava aine. 

 

V-moottori  Moottori, jossa sylinterit on sijoitettu kahteen riviin, 

V-kulmaan toisiinsa nähden. 

 

W32  Wärtsilän valmistava moottori, jonka sylinterin hal-

kaisija on 320 mm.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tarkoitus 

Päättötyössä keskitytään tutkimaan nokka-akselin ja sen laakereihin kohdistuvia 

ongelmia. Niin Wärtsilällä kuin monella muullakin moottorin valmistajalla on ne 

omat ”lastentautinsa”, jotka vaivaavat tiettyjä moottoreita ja niiden osia. Nokka-

akseliongelmia esiintyy aina silloin tällöin ja tähän on ollut monia syitä, kuten 

polttoainepumpun rullan vääränlainen reunamuotoilu. Nokka-akselilaakereissa on 

taas ollut omat ongelmansa. Laakereita vaivasi muutamana vuonna oikea epide-

mia, kun nokka-akselin laakerit korvattiin kustannussyistä halvemmalla materiaa-

lilla, mikä osoittautuikin virheratkaisuksi.  Mutta vuosi myöhemmin laakerit kor-

vattiin paremmalla materiaalilla, jolloin laakereiden vaurioituminen hävisi lähes 

kokonaan. 

 

Vuonna 2010 Vaasan tehdas koneisti 227 kappaletta W32-kahden lohkoa ja maa-

ilmalla olevista moottoreissa kahteen jouduttiin tekemään iso huolto laakerivau-

rion seurauksena. Vaikka itse nokka-akseli kuin akselin laakerivauriokin ovat 

harmillisia, on näistä laakerivaurio vakavampi, koska kiinni leikkautunut laakeri 

saattaa aiheuttaa kampikammioräjähdyksen, mikä taas vaurioittaa koko moottoria.  

Myös kustannuksellisista syistä nokka-laakerin vaurioihin on suhtauduttava vaka-

vasti.  Vaikka kaksi moottorin laakerivauriota vuodessa kuulostaa mitättömän 

pieneltä, on siinä kuitenkin kaksi liikaa, varsinkin kun otetaan huomioon, millaiset 

vauriot siitä saattaa seurata, ellei niitä huomata ajoissa. Vaikka huomattaisiinkin, 

on vaurion korjaaminen yleensä työläs ja hidas prosessi, jossa joudutaan purka-

maan paljon moottoria.  Myös moottorin ollessa huollon aikana pois käytöstä, ai-

heutuu asiakkaalle taloudellisia menetyksiä ja tämä heijastuu yleensä mielikuvana 

tuotteen laadusta ja saattaa vaikuttaa tulevaisuudessa seuraaviin moottoriostoihin 

kyseisen asiakkaan kanssa. 

 

Laakerivaurion aiheuttajia on monia, kuten väärin asennettu tai likainen laakeri-

holkki asennuksessa, vääränlaiset huoltotoimenpiteet, väärinvalittu öljyn viskosi-

teetti tai käytettävän öljyn riittämätön kunnon analysointi. Lisäksi kaikki ennenai-
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kaiset kulumiset ja erilaisista kavitaatioista johtuvat ongelmat aiheuttavat laakeri-

vaurioita. 

 

1.2 Työn rajaus 

Nokka-akseli ja laakerivaurioita esiintyy myös muissa Wärtsilän moottorityypeis-

sä, mutta tässä työssä keskitytään vain W32-moottoriin. Laakereista puhuttaessa, 

tulee mukaan usein myös runkolaakerit, mutta tässä työssä jätetään ne aiheen ul-

kopuolelle. W32-moottoreissa kyseisiä nokka- ja laakeriongelmia esiintyy niin v- 

kuin rivimoottoreissa. Päättötyössä keskitytään pohtimaan vaurioon johtavia syitä 

ja seurauksia. Vastaan tulee paljon mielenkiintoisia ongelmia, kuten kavitaatio, 

mutta tässä työssä ei lähdetä tarkemmin erittelemään sen syntyä, koska se olisi 

aiheena itsessään jo liian laaja. 
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2 WÄRTSILÄ 

Wärtsilä on konepajateollisuutta harjoittava kansainvälinen pörssiyhtiö. Wärtsiläl-

lä on 160 toimipistettä 70 maassa ja yhtiön palveluksessa työskentelee maailman-

laajuisesti yli 18000 työntekijää. Suomessa yhtiön eri toiminnoissa työskentelee 

yli 3000 työntekijää. 

 

Wärtsilä perustettiin vuonna 1836. Alussa sahana toiminut yritys muutettiin rauta-

tehtaaksi 1851. Wärtsilän toiminta Vaasassa alkoi vuonna 1936, kun yritys osti 

Onkilahden konepajan. Moottoreiden valmistus lisenssillä Vaasassa alkoi 1955. 

Tällä hetkellä Vaasassa valmistetaan Wärtsilä 20-, Wärtsilä 32-, Wärtsilä 34DF- 

ja Wärtsilä 34SG-moottoreita. Wärtsilä on jaettu kolmeen liiketoiminta alueeseen: 

Ship Power, Power Plants ja Services (Kuva 1.). /5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Wärtsilän liike-toimialueet. /4/ 

 

2.1 Power Plants 

Wärtsilä on johtava voimalaratkaisujen toimittaja hajautetun energiantuotannon 

markkinoilla. Ratkaisut kattavat perusvoimantuotannon, sähköverkon vakaaseen 

toimintaan ja kuormitushuippujen tasaamiseen tarkoitetut voimalat, teollisuuden 

oman energiantuotannon sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeet. /5/ 
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Kuva 2. Konsernirakenne /4/ 

 

2.2 Ship Power 

Wärtsilä on johtava laivojen voimaratkaisujen, laivasuunnittelun, moottoreiden, 

aggregaattien, alennusvaihteiden, propulsiolaitteistojen, automaatio- ja voiman-

siirtojärjestelmien sekä tiivisteratkaisujen toimittaja. Asiakkaat ovat maailmanlaa-

juisesti ja paikallisesti johtavia yrityksiä, jotka toimivat kauppa-, offshore- ja ris-

teilyalusten ja -lauttojen, merivoimien sekä erikoisalusten segmenteillä. Ship Po-

werilla on vahva markkina-asema kaikilla merenkulun pääsegmenteillä arvostet-

tuna koneistojen ja järjestelmien toimittajana. /5/ 

 

 

Kuva 3. Konsernirakenne /4/ 
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2.3 Services 

Wärtsilä Services tukee asiakkaitaan tarjoamalla heille toimialan laajimman vali-

koiman palveluja ja optimoimalla asiakasyritysten liiketoimintaa toimitettujen jär-

jestelmien koko elinkaaren ajan. Palveluverkosto käsittää tällä hetkellä runsaat 11 

000 palveluammattilaista yli 160 toimipaikassa yli 70 maassa eri puolilla maail-

maa. 

 

Palvelutarjonta 

Services-liiketoiminta palvelee kaikkia Ship Power- ja Power Plants -

liiketoimintojen asiakkaita. Services-liiketoiminnan pohjana ovat perinteisesti ol-

leet Wärtsilän toimittamat laitokset. Tarjontaa on kuitenkin laajennettu moottorien 

huollon lisäksi myös moniin muihin palveluihin sekä merkkiriippumattomaan 

huoltopalveluun. 

 

Palvelut 

Moottorihuolto tarjoaa täyden huoltopalvelun sekä Wärtsilän omille että muiden 

valmistajien moottoreille. Palvelut kattavat kaiken perushuollosta hallinnointitu-

keen ja suorituskyvyn optimointiin tähtääviin paketteihin. 

 

Sähkö- ja automaatiohuolto  

Automaatiohuoltopalvelujen lisääminen palvelutarjontaan tukee Wärtsilän strate-

giaa, jonka tarkoituksena on tarjota asiakkailleen kokonaisratkaisuja. Palveluihin 

kuuluvat myös säätöjärjestelmien, voimayksiköiden ja ohjaustaulujen suunnittelu 

ja valmistus kaikille teollisuuden aloille. Tarjontaa täydentävät instrumentointijär-

jestelmät ja kokonaisratkaisuina toteutettavat suunnittelupaketit tai konversiopro-

jektit. 

 

Potkurihuolto 

Potkurihuolto tarjoaa propulsiolaitteistoille niiden koko elinkaaren kattavan täy-

den huoltopalvelun; huoltaa sekä Wärtsilän, että muiden valmistajien laitteistoja. 
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Kattiloiden huoltopalvelut 

Kattiloiden huoltopalvelut vahvistavat edelleen asemaa johtavana kokonaisratkai-

sujen toimittajana. Palvelut kattavat kaikentyyppisten kattilalaitosten ja savukaa-

suesilämmittimien sekä niiden ohjausjärjestelmien tarkastukset, kuntoon perustu-

van huollon ja varaosat. 

 

Käyttö- ja hallinnointipalvelut 

Tehdessään asiakkaan kanssa käyttö- ja hallinnointisopimuksen Wärtsilä ottaa 

täyden vastuun koko ratkaisusta ja takaa laitoksen optimaalisen suorituskyvyn. 

Wärtsilä takaa, että laitos täyttää sen suorituskyvylle ja käyttöiälle asetetut tavoit-

teet, jotta laitoksen omistaja voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. Käyttö- ja hal-

linnointisopimuksia tehdään yleisemmin voimala-asiakkaiden kanssa. 

 

Koulutuspalvelut 

Koulutuspalvelu varmistaa, että henkilöstön kehittämiseen tehdyt investoinnit nä-

kyvät liiketoiminnan vakaana kasvuna. Koulutusohjelmat räätälöidään asiakastar-

peiden mukaan, ja ne voidaan toteuttaa perinteisinä käytännönläheisinä 

käyttöön, kunnossapitoon ja turvallisuusasioihin sekä ohjausjärjestelmiin liittyvi-

nä koulutuksina tai nykyaikaisina etä- ja verkkokoulutuksina. /5/ 

 

 

 

Kuva 4. Palvelun luokat /4/ 
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3 MOOTTORIT 

Wärtsilän moottoreiden suunnittelussa on keskitytty pääasiassa keskinopeiden 

moottoreiden suunnitteluun. Moottorit käyvät pääasiassa raskaalla polttoöljyllä 

(HFO) tai kaasulla. Moottorit valmistetaan Vaasassa ja Italian Triestessä. Lisäksi 

vuodesta 2006 lähtien moottoreita on valmistanut Qiyao Diesel Co Ltd Shang-

haissa, joka on yhteisyritys Wärtsilä Oyj ja Shanghai Marine Diesel Engine Re-

search Institute (SMDERI). Shanghain tehdas on perehtynyt Wärtsilä Auxpac-

generaattoriyhdistelmiin. Uusi kokoonpanotehdas valmistaa Wärtsilä Auxpac 20 

ja vuoden 2007 loppuun mennessä tulivat myös Auxpac 26-dieselgeneraattorit 

Kiinan kasvaville laivanrakennusmarkkinoille. Se myös vie näitä tuotteita muihin 

maihin Wärtsilän maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Tällä hetkellä Vaa-

sassa valmistetaan Wärtsilä 20-, Wärtsilä 32-, Wärtsilä 34DF- ja Wärtsilä 34SG-

moottoreita. Tässä lopputyössä keskitytään W32-moottoriin. /5/ 

 

 

 

Kuva 4. Markkinasegmentti /4/ 
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Hidaskäyntiset moottorit valmistetaan ja myydään lisenssivalmistajan sopimuksen 

mukaan, Wärtsilän suunnittelemalla ja määrittelemällä tavalla. Niiden suuren 

koon takia näitä moottoreita kootaan lähellä telakoita. /5/ 

 

 

Wärtsilä W32-moottori 

Toukokuussa vuonna 2009 juhlittiin W32 moottorin 12 vuotta kestävää taivalta, 

sillä ensimmäinen W32-rivikone tilattiin toukokuussa vuonna 1997.  

 

 

 

 

Kuva 5. W32:n historiaa /4/ 

 

Vuosien mittaan W32:sta on tehty monta eri versiota ja kokeiltu erilaisia teknii-

koita ja parannettu tehokkuutta. Moottoria on sen syntyhistoriasta lähtien valmis-

tettu Vaasassa ja se on tälläkin hetkellä yksi suosituimmista Wärtsilän moottoreis-

ta. Sen tekee suosituimmaksi se, että siinä on pienet päästöt, se on luotettava ja 

huoltokustannukset ovat pienet verrattuna muihin, pieni polttoaineen kulutus, in-

tegroidut kanavat voitelulle ja jäähdytykselle, integroitu moottorin seuranta ja 

valvonta. W32 on käytössä muun muassa Silja Linen laivoilla M/S Galaxy, M/S 

Baltic Princess ja M/S Baltic Queen. Moottoria on saatavana joko rivi- tai v-

moottorina aina 6- 20 sylinterisenä. /6/ 
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Kuva 6. Moottorin tehon nousu /4/ 

 

 

Kuva 7. W32 rivi- ja v-kone /4/ 
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4 NOKKA-AKSELI  

Nokka-akselin tehtävänä on avata ja sulkea polttomoottorin imu- ja pakoventtiile-

jä oikeaan aikaan. Nelitahtimoottorissa nokka-akseli avaa jokaisen venttiilin kah-

den kampiakselin pyörähdyksen aikana Nokka-akseli pyörähtää vain kerran kam-

piakselin pyörähtäessä kahdesti. Normaalisti rivimoottoreissa on yksi tai kaksi 

nokka-akselia. 

 

 

 

Kuva 8. Nokka-akselin pala, jatkos ja laakeri /4/ 

 

V-moottoreissa on normaalisti kaksi tai neljä nokka-akselia. Wärtsilän moottorei-

den rivikoneissa on yksi nokka-akseli ja v-moottoreissa kaksi, eli molemmissa 

sylinteririveissä omansa. Nokka-akselit voivat sijaita joko sylinterikannessa tai 

lohkossa. Wärtsilän moottoreissa nokka-akselit sijaitsevat lohkossa. Moottoreita, 

joissa nokka-akseli sijaitsee lohkossa, sanotaan työntötankomoottoreiksi. Työntö-

tankomoottorissa nokka-akselilla nostetaan työntötankoa, joka taas nostaa keinu-

vipua kannessa. Keinuvivun kääntyessä sen toinen pää painaa venttiiliä auki. 

 

Usein nokka-akseli mielletään pitkäksi koneistetuksi akseliksi, joka on esimerkik-

si auton moottoreissa totuttu näkemään. Mutta esimerkiksi Wärtsilän moottoreissa 

nokka-akseli on useasta pienestä palasta rakennettu. Tämä on hyvä sen takia, että 
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nokan palasia saadaan kätevästi vaihdettua nokka-akseliluukusta. Nokka-

akseleiden pituus riippuu moottorin sylinterimäärästä. 

 

Nokka-akselin merkitys on ratkaiseva, eli se on avainasemassa moottorin tehok-

kuudesta ja käyttöominaisuuksista puhuttaessa, sillä nokka-akseli lyhyesti sanot-

tuna määrää sen, mitä, miten, milloin ja kuinka paljon moottorin sisällä tapahtuu. 

Se on vastuussa siitä, kuinka hyvin moottori hengittää, eli milloin imu- ja pako-

venttiilit avautuvat ja kuinka suuri on venttiilien samanaikainen aukioloaika.  

 

W32-moottoreista puhuttaessa aina silloin tällöin nousee esiin erilaiset moottorin 

ongelmat. Niistä yhtenä vitsauksena voidaan pitää nokka-akselin ongelmia. Osas-

sa tapauksista nokka-akselin ns. nostinpinta on kulunut merkittävästi suhteessa 

ajettuun tuntimäärään ja noin 80 % kaikista laakerivaurioista johtuu jonkinlaisista 

laiminlyönneistä. Nämä erheet on jaoteltu seuraavasti: likaa laakereissa (44 %), 

asennusvirhe (14 %), valmistusvirhe (12 %) ja voiteluhäiriö (10 %). Loput (20 %) 

laakerivaurioista johtuu laakerien ylikuormituksesta, korroosiosta tai muusta vas-

taavasta. 

 

Voiteluöljyhäiriövaurioissa laakeri ja akseli ovat kosketuksissa toisiinsa puutteel-

lisen voitelun takia. Tällainen metalli-metalli kosketus aiheuttaa laakerin nopeaa 

kulumista ja kuumenemista. Nokka-akseleissa, kuten muissakin osissa on vuosien 

mittaan esiintynyt monenlaisia valmistusvirheitä. Joissakin tapauksissa nokkien 

ennenaikaiseen kulumiseen on syynä kustannussäästöt. Tällöin nokkia on kokeiltu 

pinnoittaa jollain tavanomaisuudesta poikkeavalla materiaalilla, joka ei sitten ole-

kaan täyttänyt vaadittavia ominaisuuksia ja tästä on seurannut nokan ennenaikai-

nen kuluminen ja jos tätä ei huomata ajoissa, se voi johtaa suurempiin mootto-

riongelmiin. Normaali laakeri on yleensä pinnoitettu useallakin eri metallilla, jol-

loin se saadaan oikein käytettynä kestämään kymmeniä kertoja normaalia pinnoit-

tamatonta laakeria kauemmin. Vaikka pinnoitteet ovat yleensä hyvinkin ohuita, on 

niiden kestoikä useita 1000 tunteja. Wärtsilän yleisten huolto-ohjeiden mukaan 

nokka-akselien ja laakerin huoltoväli on polttoaineesta riippuen > 10 000 ajotun-

tia. / 
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Suurin vahingoittaja nokka-akseleille on vieraat partikkelit öljyn seassa, mitkä 

pääsevät kulkeutumaan normaalin öljynkierron mukana nokille. Tätä on yritetty 

minimoida tarkentamalla eri huollon tekemisiä, kuten automaattifiltterin puhdis-

tusta, mutta esimerkiksi W32-moottoreissa ei ole öljynsuodatinta suojaamassa öl-

jynkierrossa nokka-akseliin menevää öljyä, mikä asettaa öljyn laadulle ja tarkkai-

lulle omat vaatimuksensa. 

 

Myös useat polttoainepumpun rullista johtuvat ongelmat ovat olleet nokkien va-

hingoittumisen syynä. Polttoainerullan oikea muotoilu on myös osanaan ollut va-

hingoittava tekijä nokille. Rullien muotoa muuttamalla saatiin rullan nokan vään-

tövärähtelyn tuoma kuluminen minimoitua. Kuten kaikkia muitakin moottorin 

osien kiusana, myös nokkien kiusana on joskus tapahtuva kavitaatio. 

 

Nokka-akselin vahingoittuminen on suhteellisen helppoa huomata normaaleissa 

huoltotoimenpiteissä, jossa avataan nokkaluukut. Myös vahingoittuneiden nokka-

palojen vaihto on mahdollista ilman erikoistyökaluja. Vioittuneen nokka-

akselipalan kanssa vaihdetaan myös rullat, jolloin varmistutaan siitä, että jatkossa 

molemmat toisiaan koskettavat metalliosat ovat vahingoittumattomat. 
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5 LAAKERIT 

Laakerien tehtävänä on tukea ja ohjata pyöriviä tai edestakaisin kiertyviä ko-

neenosia. Tukivoimien vaikuttaessa akselia vastaan kohtisuoraan puhutaan säteis-

laakerista, jos laakeriin kohdistuu akselin suuntaisia voimia, jolloin tarvitaan eril-

linen akselilaakeri. 

 

Varsinaisen rakenneratkaisun suhteen laakerit jaetaan liukulaakereihin ja vierintä-

laakereihin. Usein vierintälaakerityypit voivat kantaa sekä aksiaalista että radiaali-

sia kuormia samanaikaisesti. Liukulaakereissa voimat siirtyvät voitelukalvon 

kautta akselista laakeriin. Pinnat voivat koskettaa toisiaan laajallakin alueella. 

Yleensä ottaen voiteluainetta on pidettävä yhtenä laakerin rakenneosana. Myös 

lämpötilalla on laakerin toiminnan kannalta merkitystä. Laakerin häiriötön toimin-

ta edellyttää aina paikallisten liukupintojen lämpötilan pysymistä tietyn laakeri-

alueelle sallitun lämpötilan alapuolella. Myös lämmön poisjohtumisella on merki-

tystä kaikissa tapauksissa. Laakerimateriaalien merkitys korostuu voitelutilanteen 

huonontuessa. /1/ 

 

5.1 Nokka-akselin laakerointi 

Nokka-akselin laakerointi on vähän samanlainen kuin kiertokangen laakerointi, 

sillä edellytyksellä, että nokka-akselin suurin rasitus on radiaalisessa taipumisessa. 

Laakereiden numerointi alkaa ajopäästä, eli vauhtipyörän viereinen päälaakeri on 

numeroitu nollaksi ja numerointi kasvaa vapaaseen päähän. 

 

Laakereina on paikalleenkoneistettu liukulaakeri, joka on öljyvoideltu. Laakerien 

määrä on täysin verrannollinen nokka-akselien välipalojen määrään, koska jokai-

sessa nokkaluukussa on yksi nokka-akselin välipala, joka on lohkon sisälle ko-

neistetun liukulaakerin sisällä. 
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Kuva 9. Nokka-akselin ja kiertokangen laakerointijärjestys /4/ 

 

5.2 Laakerityypit 

Voitelemattomat laakerit on yleensä valmistettu muovista, kuten polyamidista, 

polytetrafluoroeteenistä tai grafiitista. Etuina niillä on halpa hinta ja huollon tar-

peettomuus, mutta ne eivät kanna suuria kuormia ja eivät sovellu suurille liukuno-

peuksille. 

 

Itsevoitelevat laakerit ovat huokoisia metallilaakereita, jotka on kyllästetty 

voiteluaineella. Voiteluöljyllä kyllästetyissä liukulaakereissa öljykalvo erottaa 

pinnat toisistaan. Laakereiden etuna on vähäinen huollontarve ja ulkopuolisen 

voitelun tarpeettomuus. Itsevoitelevien laakereiden käyttöä rajoittaa niiden huono 

työstettävyys, koska työstölastut tukkivat helposti laakerin huokoset. 



22 

 

Hydrodynaamisissa laakereissa liike saa aikaan kuormaa kantavan paineen voite-

luainekalvoon. Hydrodynaamiset laakerit toimivat käynnistyksen yhteydessä vain 

osittain voideltuina. Voiteluainekalvon puuttuessa tai ollessa vajaa, metallipinnat 

koskettavat toisiaan. Tällöin laakeripinnat kuluvat korkeamman kitkan vuoksi ja 

pinnoille saattaa tulla naarmuja. 

 

Hydrostaattisissa laakereissa liukupinnat pidetään erillään toisistaan voitelu-

ainekalvon avulla, joka syötetään laakeriin ulkopuolisen ylipaineen avulla. Hydro-

staattisissa laakereissa suojaava kalvo on olemassa jo moottorin alhaisissa pyöri-

misnopeuksissa ja öljykalvo toimii, vaikkei moottorissa olisi pyörimisliikettä. /1/ 

 

5.3 Voiteluaineet 

Voiteluaine on yksi laakerin tärkeimmistä toimivista komponenteista. Erilaiset 

voitelukohteet ja ympäristöolosuhteet asettavat voiteluaineille erilaisia vaatimuk-

sia. Usein voiteluaineen tulee suorittaa samanaikaisesti useita tehtäviä, joita ovat 

kitkan pienentäminen, kulumisen vähentäminen, jäähdytys, korroosionesto, tiivis-

täminen sekä ei-toivottujen aineiden poistaminen. Voitelutarkoituksiin yleisesti 

käytettävät aineet voidaan ryhmitellä seuraavasti  

 

Öljyn yleinen käyttö voiteluaineena johtuu erityisesti sen hyvästä viskositeetista. 

Öljy muodostaa voideltaville pinnoille öljykalvon, joka estää metallipintoja 

koskettamasta toisiinsa. Toimivan voitelun aikaansaamiseksi voiteluöljyä on 

oltava riittävästi. Tämän lisäksi öljynpaineen on oltava sopiva ja öljyn lämpötilan 

oikea. /1/ 
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Kuva 10. Voiteluöljyn ryhmittely /4/ 

 

Öljyn on yleisesti käytetyin voiteluaine, johtuen sen erityisen hyvästä viskositee-

tista. Öljy muodostaa voideltaville pinnoille öljykalvon, joka estää metallipintoja 

koskettamasta toisiinsa. Toimivan voitelun aikaansaamiseksi voiteluöljyä on 

oltava riittävästi. Tämän lisäksi öljynpaineen on oltava sopiva ja öljyn lämpötilan 

oikea. 



24 

 

Voiteluöljyissä käytetään myös monia lisäaineita, koska tavoitteena on muun mu-

assa jähmettymislämpötilan alentaminen, viskositeetti-indeksin parantaminen, 

vaahtoamisen estäminen, hapettumisen ja korroosion hidastaminen, palamisjättei-

den liuottaminen moottoriöljyssä ja kulumisen vähentäminen. /1/ 

 

1. Virtaavan aineen viskositeetti määräytyy Newtonin lain perusteella: 

τ = η du  

         dy 

 

τ        = leikkausjännitys 

η   (η = ρv)   = dynaaminen viskositeetti 

u        = nopeus x-suunnassa 

du/dy = nopeusgradientti eli leikkausnopeus y-suunnassa  

 

Voiteluöljyn viskositeetti riippuu suuresti sen laadusta ja lämpötilasta. Yleisesti 

käytettävällä kapilaariviskosimetrillä saadaan tulokseksi kinemaattinen viskosi-

teetti, v, josta edelleen saadaan tarvittava dynaaminen viskositeetti, η, kertomalla 

se öljyn tiheydellä ρ. Viskositeetin perusteella ryhmitellään voiteluöljyt SEA-

luokkiin /2/ 

 

5.4 Voitelumuodot 

Vaikka sopivaa voiteluainetta olisi riittävästi tarjolla laakeripintojen väliin, vai-

kuttaa lisäksi laakerin käyttötilanne voitelukalvon minimipaksuuteen ja siten 

myös voitelukalvon jatkuvuuteen. Voitelutilannetta voidaan kuvata ns. laakerin 

ominaisluvulla ηω/p. Ominaisluvun pienentyessä voitelukalvo ohenee ja kitkaker-

roin pienenee. Nopeuden laskiessa edelleen tai kuorman kasvaessa öljy puristuu 

voiteluvälistä ja osa kuormasta välittyy pintojen epätasaisuuksien kautta. Tällaista 

tilannetta kutsutaan sekavoitumistilanteeksi. Sekavoitumistilanne on oikeastaan 

epästabiili, eikä näin voi jatkua kauan vaan muuttuu helposti esimerkiksi läm-

mönkehityksen kasvaessa rajavoitelutilanteeksi. Rajavoitelutilanteessa käytettä-

vältä voiteluaineelta edellytetään hyvää tarttuvuutta sekä laakerin että akselin pin-

taan. Pintoja suojaavien ja liukastavien kalvojen paksuus rajavoitelutilanteessa, on 
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yleensä pieni verrattuna pintojen karheuteen. Pintaan muodostuu fysikaalisten ja 

kemiallisten reaktioiden kautta suojaava tartuntakerros välissä olevasta voiteluai-

neesta, sen lisäaineista, ympäröivästä atmosfääristä, muun muassa hapesta sekä 

itse liukupinnoista. Lähes jokainen laakeri joutuu ajoittain toimimaan esimerkiksi 

käynnistyksessä tai sammutuksessa rajavoitelualueella, koska sangen usein ilme-

nevä reunapaine saattaa aiheuttaa metallista kosketusta akselin ja laakerin välille. 

Myös riittävän voitelukalvon paksuus riippuu vastakkain liikkuvien pintojen kar-

heudesta. Tällöin puhutaan suhteellisen öljykalvon paksuudesta. /2/ 

 

2. Λ = h  

       σ 

 

h = öljykalvon paksuus 

σ = √σ21+ σ22 

 

σ1 ja σ2 ovat pintojen karheuksien RMS-arvoja. Jotta öljykalvo erottaisi täysin 

pinnat toisistaan, tulee suhteellisen öljykalvon paksuuden olla λ ≤ 5. Sekavoitelu-

alueella 1 ≤ λ ≤ 5 ja rajavoitelualueella λ ≤ 1. /2/ 

 

5.5 Materiaalin valinta voideltuihin laakereihin 

Nestevoitelun alueella liukupintojen materiaalin merkitys rajoittuu vain hydrauli-

sen paineen kestokykyyn sekä öljyn hyvään tarttumiseen. Pintojen koskettaessa 

toisiaan tulevat materiaaliparin tribologiset ominaisuudet merkittäviksi. Tribologi-

set materiaaliominaisuudet ovat voimakkaasti järjestelmästä riippuvaisia. Siksi 

onkin tarkasteltava tietyn materiaaliyhdistelmän (laakeri, voiteluaine ja akseli) 

ominaisuuksia tietyssä käyttötilanteessa (kuorma, nopeus, lämpötila, ilmanvaihto 

jne.). Akselimateriaalina käytetään yleensä terästä. Akselin tulee aina olla kovem-

pi kuin laakeri. Kovuussuhteen tulee olla 3:1…5:1. Jos laakerimateriaali on ko-

vaa, tulee akselin olla karkaistu. /2/ 
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6 LAAKERIVAURIOT 

Laakerivauriolla tarkoitetaan laakerin epätavallista ulkonäköä tai merkkejä tällai-

sesta tai kun moottorin suorituskyky heikkenee huomattavasti aikaisempaan ver-

rattuna. Suurimmat syyt laakerin ennenaikaiseen kulumiseen ovat lika ja kokoon-

panoon liittyvät poikkeamat. Laakerivahingot voidaan jakaa kahteen luokkaan, 

ensimmäiset johtuvat asennuksesta (esim. kohdistusvirhe, väkivaltaisesti asennet-

tu, laakerin esijännitys, laakerin fyysinen vika, epäpuhtaus) ja toiset käyttöön liit-

tyviin toimintoihin (esim. roskat, epänormaali kuluminen, korroosiota, hankaus-

korroosiota, väsymistä, kavitaatiota).  

 

Laakeri on tarkoituksella rakennettu hajoavaksi. Sitä voidaan pitää voimansiirron 

sulakkeena. Se on herkkä mittari kertomaan moottorin mahdollisista ongelmista, 

mutta etuna on sen suhteellisen helppo ja halpa vaihtaminen. 

  

6.1 Voiteluhäiriö 

Voitelujärjestelmät, joissa voiteluaineena käytetään öljyä, jaetaan yleensä kahteen 

järjestelmään: kiertoöljyvoiteluun ja tuoreöljyvoiteluun. Kiertoöljyvoitelu tapah-

tuu paineella, joka saadaan aikaan öljypumpulla. Pumpulla imetään öljyä mootto-

rin öljyaltaasta ja pumpataan öljy edelleen jäähdyttimen ja suodattimen kautta öl-

jyputkiin ja -kanaviin. Öljy johdetaan kanavia pitkin voideltavaan kohteeseen 

esimerkiksi laakereille, nokka-akseleille, sylintereihin ja venttiilikoneistoille. 

Voidelluista kohteista öljy valuu takaisin öljyaltaaseen. 

 

Tuoreöljyvoitelua kutsutaan myös läpivirtausvoiteluksi. Tuoreöljyvoitelussa öljy 

poistuu moottorista virrattuaan voitelukohteen läpi. Tällaista voitelua käytetään 

yleensä suurten dieselmoottoreiden sylintereiden voiteluun, jolloin tarvittava öl-

jymäärä voidaan syöttää porausten kautta suoraan sylintereiden seinämiin. 

 

Moottoria voidaan myös esivoidella. Esivoitelulla laakereiden kuluminen on saatu 

pienenemään lähes puoleen. Arvellaan, että moottorin mekaanisesta kulumisesta 

suuri osa tapahtuu juuri käynnistyksen yhteydessä. Tällöin metallipinnat ovat 
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vastakkain ilman suojaavaa öljykalvoa. 

 

Ylivoimaisesti suurin syy näihin nokka-akseliongelmiin ovat moottorin voiteluöl-

jyyn joutuneet epäpuhtaudet, kuten metallilastut ja pöly. Kun tällainen ylimääräi-

nen esimerkiksi metallilastu pääsee normaalissa öljynkierrossa laakeriin, se kat-

kaisee öljyfilmin tai naarmuttaa laakerin kosketuspintaa, jolloin sen liukuominai-

suudet muuttuvat merkittävästi ja laakeri alkaa kulua nopeasti. Yleensä tätä on 

mahdotonta huomata ajoissa, vaan se tulee ilmi kun laakeri alkaa lämmetä rikkou-

tuneen pinnan seurauksena ja pahimmassa tapauksessa lämpö leikkaa kiinni. Tä-

män takia voiteluöljy tulisi säilyttää puhtaissa olosuhteissa lian pääsyn estämisek-

si moottorin järjestelmiin. Osa epäpuhtauksista saattaa päästä moottorin voiteluöl-

jykanaviin ja – putkistoihin jo valmistus- ja kokoonpanovaiheessa, mutta myös 

erilaisissa huoltotoimenpiteissä. Epäpuhtauksia öljykanaviin ja öljynputkistoihin 

saattaa päätyä huolimattoman jäysteen poiston seurauksena ja moottorin käydessä 

metallinpalat irtoavat ja lähtevät liikkeelle moottorin öljyjärjestelmään aiheuttaen 

mahdollisesti vaurioita. 

 

Teoriassa täydellinen moottoriin kohdistuva voiteluhäiriö ei ole mahdollista. Jos-

sain tapauksissa kiertävä öljy saattaa olla jo liian likaista täyttääkseen sille asete-

tun hyödyn. Tähän ratkaisuna ovat öljynsuodattimet, joiden tarkoituksena on puh-

distaa suurimmat ja pahimmat partikkelit kiertävästä öljystä, sillä myös poltetun 

polttoaineen palaset likaannuttavat moottoria kiertäessään järjestelmässä. 

 

Wärtsilän huolto-ohjeissa suositellaan, että moottorin ensimmäisenä toimintavuo-

tena otettaisiin näytteitä voiteluöljystä noin 500 käyttötunnin välein. Näyte lähe-

tään öljyn toimittajalle tutkittavaksi. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista 

määrittää sopivat öljynvaihtovälit, sillä öljynvaihtoväli saattaa olla jopa 8000 

käyttötuntia tai enemmänkin, riippuen ajettavasta polttoaineesta. Wärtsilän huol-

to-ohjeiden mukaan laakerit täytyy tarkistaa aika ajoin, ja mitata laakeriholkin 

halkaisija, joka määrittää laakeriholkin kuluneisuuden. 
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Taulukko 1. Sallitut toleranssit laakerille /4/ 

 

 

 

6.2 Virheellinen asennus 

Kuten suurin osa kaikista osista, myös nokka-akselin laakeri on mahdollista asen-

taa väärin. Laakeri on uritettu niin, että öljy virtaa lohkosta laakeriin. Mikäli laa-

keri on väärin asennettu, on uritetun laakerin ja lohkon öljyreikä eri kohdassa. 

Tällöin voitelua ei tapahdu ja seurauksena on laakerin leikkaaminen nokka-

akseliin kiinni. Laakereissa on merkintä, josta näkee kuinka päin se on tarkoitus 

laittaa. 

 

6.3 Valmistusvirhe 

Osassa laakereista on esiintynyt laakerimetallien ennenaikaista väsymistä, mistä 

johtuen laakerin pinta alkaa kulua normaalia nopeammin riippumatta hyvästä voi-

telusta. Myös aikaisempi testaus kokeilla pronssilaakereita koko laakerin nokka-

akselin pituudelta, osoittautui huonoksi. Nykyisin vain 0 ja 1 laakeri on pronssi-

laakereita, tämä sen takia, että näillä ei ole raskasta kantavaa kuormaa. 

 

6.4 Muut tekijät 

Moni muu kuin edellä mainittu tekijä saattaa lisäksi vaikuttaa laakerin vaurioitu-

miseen. Virallisen huolto-ohjeen mukaan esimerkiksi automaattifiltteri täytyy aina 

puhdistettaessa nostaa pois koneen päältä. Tämä sen takia, että suodatin on kerän-

nyt sisäänsä kaiken lian, ja kun ”kynttilät” vedetään pois, ne yleensä aina vetävät 

lian takaisin öljynkiertoon.  
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Myös öljystä johtuvat erinäiset syyt mahdollistavat vaurioitumisen. Oikea viskosi-

teetti on tärkeä, myös sen laatu on ratkaisevaa. On myös tapauksia, joissa koko 

laakeriin menevä öljykanava on mennyt tukkoon, jolloin voitelu on häiriintynyt 

tai lakannut kokonaan. Koko moottorin öljynkierron pysähtyminen on helppo ha-

vaita verrattaessa laakerin öljyhäiriöihin, joita on hyvin vaikea huomata. Kavitaa-

tio, metallin väsyminen, korroosio, laakeriasetelmiin liittyvät ongelmat ja han-

kauskorroosio voivat myös aiheuttaa laakerin vaurioitumisen. Myös kaikenlainen 

koneen ja Wärtsilän ohjeidenvastainen käyttö voi johtaa laakereiden ja jopa koko 

koneen vioittumiseen. 

 

6.5 Laakerin korvausohjeet 

On suositeltavaa, että laakeri vaihdetaan, jos yksi seuraavista kriteeristä täyttyy: 

 - laakerin paksuus on alle kulumisrajan 

 - nikkelikerros on näkyvissä (trimetal laakerit) 

 - havaittavissa on hankauskorroosiota 

 - väsymysjälkiä laakerin liukupinnassa 

 - kavitaatio on osunut laakerin kerrosten läpi (vähäinen kavitaatio on sallittu) 

 - karkea liukupinta: useita naarmuja tai kavitaatio on kuluttanut laajalta alueelta 

 - laakerissa on korroosio 

 - laakerin suositeltu vaihtoväli on saavutettu 

 - on syytä olettaa, että laakeri on vaurioitunut (vältettävä turhaa laakerin lohkosta 

pois ottamista). /3/ 

 

6.6 Käytännön esimerkkejä vioittuneesta laakerista 

Laakerit asennetaan käyttäen hyväksi niiden lämpölaajennusta. Ne jäädytetään ja 

asennetaan paikoilleen, lämmetessään laakeri ottaa kiinni lohkoon. Oheisessa ku-

vassa (Kuva 14.) laakerin on päässyt leikkaamaan kiinni lämmön vaikutuksesta. 

Tämän vuoksi laakeri on jouduttu leikkaamaan irti. 
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Kuva 14. Kiinnileikkaantunut laakeri /3/ 

 

 

 

Kuva 15. Keskimääräinen moottorin kuormitus suhteessa käyttötunteihin /3/ 

 

Oheisessa kuvassa (Kuva 15.) näkyy suhteellinen kuorma ja käytettyjen polttoai-

neiden prosentuaalinen osuus. Moottoria on käytetty eniten matkoilla, joissa 

kuorma on ollut 25 prosentin luokkaa. Seuraavaksi eniten moottoria on käytetty 

satamassa ja pienin noin 5 % osuus koostuu muusta käytöstä, esimerkiksi laiva-

väylällä odottamisesta. Lisäksi kuva 15. kuvaa kevyen ja raskaan polttoöljyn käyt-
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töä, jossa raskasta on käytetty enemmän. Yleensä aina käytettäessä raskasta polt-

toainetta, kone likaantuu nopeammin ja öljyn kunto heikkenee nopeammin. 

 

 

Kuva 16. Laakerin kiinnimuurautunut öljykanava /3/ 

 

Nokka-akselin ja laakerin toimivuuden ja kunnossa pysymisen edellytys on voite-

leva öljyfilmi. Kuvassa 16 nähdään, että kyseisessä laakerissa öljykanava on tuk-

keutunut ja öljyn virtaaminen nokka-akselille on estynyt. Öljykalvoton laakeri on 

leikannut nopeasti kiinni nokka-akseliin ja alkanut pyöriä tämän mukana. Nopeas-

ta laakerin kulumisesta kertoo jo se, että mitattaessa sen laakeripinnan paksuus on 

6,85–7,15 mm, kun ehjän laakerin paksuus on 7,92 mm. Laakerin paino oli mita-

tessa 2,55 kg kun ehjän laakerin paino on 2,60 kg, eli lähellä normaalia, mutta 

laakerin paksuus oli ohentunut 1 mm ja paksuus leventynyt lähes 10 mm. 

 

Syitä tähän oli useita, mutta yksi merkittävimmistä korjauksista tulee laakerin ma-

teriaaliin. Vuosina 2005–2006 Wärtsilä 32-moottorien laakerit valmistettiin 

pronssista. Nokka-akselin laakerit olivat alun perin tri-metal -laakereita eli raken-

ne oli lyijypronssipohja, sen päällä nikkelisulku (n. 2-3 um), joka estää tinan dif-

fuusion pohjakerrokseen ja sen päällä tina –antimoni (SnSb7) liukukerros (n 25 -

30 um), joka joskus aikojen alussa oli tina –lyijy, mutta koska tina-antimoni kes-

tää paremmin korroosiota siirryttiin siihen. Laakerin pintaan pinnoitetaan yleisesti 

ns. tina flash (n. 1-2 um), jonka tarkoituksena on toimia sisäänajon helpottajana.   
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Hyvin nopeasti huomattiin pronssilaakerin olevan erittäin altis kaikille häiriöille, 

jolloin jo vuonna 2007 kaikki muut paitsi nolla-laakerit korvattiin bi-

metallipitoisella materiaalilla. /3/ 

 

 

Kuva 17. Laakerin kerrosrakenne /4/ 

 

Kyseisessä esimerkissä pahimmilta mahdolliselta moottorivauriolta onnistuttiin 

välttymään, mutta monissa vastaavissa tapauksissa lopputulos on ollut paha. On-

gelmallisinta tästä tekee se, että leikkautuneessa laakerivauriossa metallisiruja 

pääsee syntymään lisää öljyn sekaan ja ne pääsevät öljynkiertoon. Näin partikkelit 

pääsevät kulkeutumaan kaikkialle moottorin kriittisimpiin kohtiin.  

 

Yleisesti kaikki moottorin osat ovat kalliita, mutta ylivoimaisesti kalleimmat osat 

ovat lohko ja kampiakseli. Näiden vaurioituessa korjaus on aina kallista. Lohko 

voidaan tiettyyn vaurioasteeseen saakka koneistaa uudestaan, mutta kampiakselin 

vauriot ovat työläitä ja kalliita. Vaikka kampiakselipinta voidaan tarvittaessa hioa, 

on prosessi työläs johtuen siitä, että sen ympäriltä täytyy poistaa paljon moottorin 

osia. 

 

Pahaa jälkeä tulee yleensä silloin, kun laakeri on leikannut, eikä kukaan ole sitä 

huomannut tai se ei anna mitään indikaatiota siitä, että vaurio on, vaan se huoma-

taan huollon yhteydessä. Tällainen vaurio johtaa yleensä kampikammioräjähdyk-
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seen ja lohkon sekä eri osien jonkinasteiseen vaurioitumiseen ja sitä kautta pitkiin 

korjausaikoihin. Vaurion laajuus on ennalta arvaamaton. 

 

Pahin mahdollinen tilanne syntyy, jos useampi laakeri pääsee leikkaamaan kiinni, 

jolloin nokka-akseli ei pääse pyörimään ja moottorin työtahti pääsee muuttumaan 

vääränlaiseksi. Seurauksena tästä on se, että yläkohtaan tuleva mäntä pääsee osu-

maan auki olevaan imu- tai pakoventtiiliin. Osuessaan tämä rikkoo moottorin vä-

littömästi, koska moottorin osat eivät enää pääse liikkumaan suunnitellusti; koko 

moottori leikkaa kiinni. Venttiilien, mäntien ja sylinteriholkkien lisäksi myös 

kannet, kiertokanget, kampiakseli ja nokka-akseli voivat tällöin vahingoittua. Toi-

sin sanoen koko moottorista tulee toimintakyvytön huomaamattoman laakerivau-

rion seurauksena. 

 

Laakerivaurioissa avainasemassa on aika, kuinka nopeasti vioittunut laakeri ha-

vaitaan. Mitä aikaisemmin vaurio havaitaan, sen vähemmän se ehtii vaurioittaa 

moottoria. 

 

Nokka-akselin vaurio on työläs, viikkoja kestävä projekti, koska suuri määrä 

komponentteja, esimerkiksi sylinterikannet, ahdin, pakoputkisto, öljypohja, koko 

nokka-akseli, säädin ja säätimen jalusta sekä ruiskutuspumput olisi ensin pitänyt 

purkaa. Epäpuhdas öljy on saattanut vaurioittaa myös muita koneen osia, jolloin 

on tärkeää tarkastaa ne. Esim. ahtimien siipien laakerointi on nopean pyörimisen-

sä vuoksi hyvin alttiita vaurioitumaan. 

 

6.7 Tarkastustoimenpiteet paikanpäällä 

Tutkittaessa laakerivauriota ei riitä, että tutkitaan vain ja ainoastaan laakerin sisä- 

ja ulkopinta. Lisäksi pitää saada riittävästi muuta tietoa moottorista ja sen käyttäy-

tymisestä ennen vaurioita, mikäli se on mahdollista. Oheisessa listassa on oleelli-

sia tarkastuskohtia: 

 

a) moottorin ja varsinkin laakerien käyttötunnit  

b) moottorin koko, malli ja asennus  
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c) moottorin toimintahistoria 

− hälytykset ennen laakerivikaa  

− kuljetuksessa ja asennuksessa tapahtuneet vauriot  

 – vesilukko 

 – moottorin nakuttaminen 

 − voiteluöljyjen lämpötila ennen vahinkoa  

 − ympäristöolosuhteet ennen vaurioita  

 − edellisen voiteluöljyn analyysejä, kuten vesipitoisuus, 

 vieraita partikkeleja öljyssä, esim. metalli 

d) Onko samanlaisissa moottorityypeissä ollut vastaavia vauriotyyppejä, 

 – erityisesti samanlaisissa kokoonpanoissa 

e) Onko laakereita milloin viimeksi tutkittu ja sen kunto tuolloin  

f) Mikä on muiden koneen laakereiden kunto  

g) Onko muita moottorin osia kärsinyt vaurioita, esim. mäntä  

h) Mikä on kampiakselin kunto  

i) Mikä on laakeripesänkunto  

j) Onko vika moottorin, esim. viallinen öljypumppu, suodatin tukossa, vesi 

 vuotaa 

 – voitelunäytteet otettava ja analysoitava 

k) Onko asennukseen tullut mitään muutoksia alkuperäisestä kokoonpanosta  

l) Voiteluöljysuodattimet  

 – Oikeat suodattimet, merkki ja malli 

 – Onko suodatinelementit ehjät vai onko niissä havaittavissa vaurioita 

 – Onko voitelun ohivirtauslinja auki vai suljettu 

m) Voiteluöljypumpun kunto  

 – yleinen kunto (kavitaatio, laakerit, jne.) 

 – säätöventtiili 

 – pumpun jälkeen lähtevän öljyn paine 

n) Voiteluöljyn lauhdutin  

 – kuntotarkastus 

 – jäähdytysteho 

o) Voiteluöljyn lämpötilan ja paineen säätimen tarkastus  
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 Voiteluöljyn erottimen todellinen toiminta (fyysinen koko ja öljyn 

 puhdistuskapasiteetti) /3/ 

 

Vioittuneen laakerin poistamiseen on erillinen niin sanottu hydraulinen työkalu, 

jolla saadaan tiiviisti lohkossa oleva laakeriholkki puristettua pois. 

 

 

Kuva 20. Nokkalaakerin poistotyökalu /4/ Kuva 21. Hydraulinen puristin /4/ 

 

 

Kuva 22. Koneistustyökalu /4/ 

 

Kuvassa 22 Vasa-moottorin koneistustyökalu, jonka toimintaperiaate on sama 

kuin Wärtsilä-moottorin koneistustyökalu. 
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W32-MOOTTORIN ÖLJYJÄRJESTELMÄ 

Moottorin öljyjärjestelmä koostuu öljyaltaasta, öljypumpusta, voiteluöljymoduu-

lista sekä öljyputkista ja -kanavista. Voiteluöljymoduulissa tapahtuu öljyn suoda-

tus ja jäähdytys. Moottoreissa on usein myös esivoitelupumppu. W32-moottoreita 

valmistetaan yleensä märkäsumppuvoitelulla, kuten myös kuivasumppuvoitelulla. 

 

 

 

Kuva 23. W32-moottorin öljyjärjestelmän periaate /4/ 

 

Kuvassa 23 on esitettynä moottorin öljynkiertojärjestelmä tarkemmin. Moottori 

on varustettu voiteluöljypumpulla (3). Pumppu imee öljyä moottorin öljyaltaasta 

ja pakottaa sen jäähdyttimen (6) läpi, jossa lämmönsäätöventtiilillä (5) säädellään 

öljyn lämpötilaa. Tämän jälkeen öljy suodatetaan automaattisessa voiteluöljyn 

suodattimessa (7) ja johdetaan voideltaviin kohteisiin. Automaattisuodattimesta 

osa öljystä saattaa ohivirrata putkistoa pitkin keskipakosuodattimeen (1), josta öl-

jy valuu takaisin öljyaltaaseen. Voideltavia kohteita moottorissa ovat muun muas-
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sa runkolaakerit, männän tapit (10) ja männän helma, nokka-akseli (9), ruiskutus-

pumppu ja keinuvivut (11). Lisäksi turboahtimen öljyjärjestelmä (12, 13) on liitet-

tynä moottorin voiteluöljyjärjestelmään. Moottorista riippuen generaattorilla on 

joko yhteinen tai erillinen öljyjärjestelmä moottorin kanssa. /6/ 

 

 

Kuva 24. Moottorin öljynkiertojärjestelmä /4/ 

 

Moottorin öljyjärjestelmään kuuluu useimmiten sähkökäyttöinen esivoitelupump-

pu (2). Öljynpainetta jakeluputkistossa voidaan säädellä öljypumpussa olevalla 

paineen säätöventtiilillä (4). Käyttämällä sopivaa painetta mahdollistetaan laake-

reiden riittävä voitelu. Jos moottori käynnistetään kylmällä öljyllä saattaa öljyn-

paine hetkellisesti nousta, mutta tasoittuu öljyn lämmettyä. Moottorin öljyjärjes-

telmään kuuluu lisäksi öljytikku (8) ja näytteenotto-venttiili (14), joka on sijoitettu 

öljyn suodattimen jälkeen. /6/ 
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Moottorin normaali voitelu on turvattu moottoriöljyn omalla analogisella painean-

turilla, joka on kytketty ESM:iin (Engine Safety Module). Tämä anturi tarkkailee 

öljynpainetta ja ilmoittaa tietyin väliajoin ESM:iin tietoa öljynpaineesta. Öljyn-

paineelle on säädetty valmiiksi tietyt turva-arvot, jossa ESM-moduuli toimii. Kun 

öljynpaine lähtee laskemaan, antaa ESM hälytyksen valvomoon. Jos öljynpaine 

laskee lisää seuraavaan ennalta määrättyyn raja-arvoon eikä kukaan ei ole puuttu-

nut aikaisemmin ilmoitettuun öljyn voiteluhäiriöön, moottori pakkosammuttaa 

itsensä. Näin sen vuoksi, että suuren moottorin hetkellisellä voitelukatkoksella 

olisi kohtalokkaat seuraukset. Paineanturin rikkoutuminen on myös huomioitu ja 

jos jonkin anturin jännite laskee säädetyn arvon, ESM antaa hälytyksen rikkoutu-

neesta paineanturista. 
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7 LOHKON KONEISTAMINEN TEHTAALLA 

Joissain tapauksissa, esimerkiksi virheellisesti suoritetun huollon seurauksena, 

nokka-akselille pääsee ylimääräisiä partikkeleita. Nämä partikkelit joko tukkivat 

laakerin öljykanavan tai muulla tavoin vahingoittavat laakerin pintaa, jolloin sen 

sileä rakenne muuttuu ja öljyfilmi ei enää pysty voitelemaan liikkuvia metallipin-

toja. Tällöin toisiaan vasten liikkuvat metallipinnat alkavat lämmetä voimakkaasti 

ja ellei tätä huomata ajoissa, laakeri leikkaa kiinni nokka-akseliin. Tämän seura-

uksena laakeri alkaa pyöriä nokka-akselin mukana vahingoittaen laakerikäytävää.  

Usein kiinni leikannut laakeri huomataan liian myöhään, jolloin laakeri on ehtinyt 

vahingoittaa lohkon pintaa, laakeripesästä on tullut ovaalin muotoinen pyöreän 

sijasta ja nokka-akseli alkaa kantaa sitä laakeripesän kohdalla. Kiinni leikanneen 

laakeripesän luona lohko on lämmennyt voimakkaasti, jolloin lohkon pohjamaali 

on palanut pois.  

 

Laakerin vaurioituessa on syytä olettaa, että myös lohkoon on tullut vaurioita. 

Tällaisissa tapauksissa myös laakeripesä on mitattava, jolloin voidaan todeta loh-

kon kunto. Laakeripesän mittaaminen tapahtuu neljästä pisteestä, joilla varmiste-

taan pesän pyöreys. Lohkon koneistus on yksi suurimmista ja haastavimmista 

toimenpiteistä. Vaikka lohko voi olla useita metrejä pitkä, täytyy koneistettavien 

toleranssien olla 0,100 millin tarkkuudella. 32-lohko valetaan sekä Suomessa että 

Saksassa, josta ne kuljetaan Vaasaan koneistettavaksi. Myös Turussa on Wärtsilän 

ja muiden eri valmistajien lohkoihin erikoistunut alihankkija. 

 

Vuonna 2010 Wärtsilän Vaasan tehtaalla koneistettiin 227 lohkoa. Koneistusajat 

riippuvat täysin lohkon koosta, mutta esimerkiksi W20V32-lohkon koneistaminen 

vaatii 75 tuntia ja tähän ei kuulu asetusten muuttamista. Koneistus tapahtuu useas-

sa työvaiheessa. Osalle lohkon pinnoista riittää normaali koneistus, mutta esimer-

kiksi laakeripinnoille täyttyy tehdä tarkempi koneistaminen. 

 

Yksi tärkeimmistä huomioitavista seikoista koneistuksessa on myös lämpölaaje-

neminen. Koneistettaessa lohkon nokka-akselin laakerikäytävää, ei ns. keskipiste 

voi olla suora, vaan banaanimainen. Koneistuslaakerikäytävien poikkeama laske-
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taan 0-laakeri ja viimeisen laakerin mukaan. Eli 0- ja viimeinen laakeri ovat nolla-

pisteessä. Ensimmäinen laakeri suhteessa 0-laakeriin on muutaman kymmennyk-

sen matalampana tarkoittaen, että keskimmäinen laakeri on kaikkein matalimpana 

suhteessa 0-ja viimeiseen laakeriin. 

 

 

Kuva 25. Suoruustoleranssit /4/ 

 

Lämpölaajenemisessa suoruustoleranssit riippuvat moottorityypistä ja mallista, eli 

18-sylinterisellä v-mallisella koneella suoruustoleranssit ovat huovattavasti erilai-

set kuin 12-sylinterisellä. Tämä sen takia, että 18-sylinterinen lohko on, jopa fyy-

sisiltä mitoiltaan isompi kuin 12-sylinterinen. Tästä johtuen myös lohkon paino on 

suurempi. Suoruustoleranssilla pyritään saamaan akselikäytävä niin sanottuun nol-

lakohtaan moottorin ollessa lämmin. Tuolloin laakeripesien kautta ei tulisi turhaa 

vääntöä akseliin. 

 

Nokka-akselin laakeripesän koneistuksessa on kolme eri koneistusvaihetta: 

1. Valetun koneistamattoman lohkon laakeripesä on halkaisijamitaltaan 180 mil-

limetriä. Ensimmäisessä työvaiheessa laakeripesä rouhitaan halkaisijaan 202 mil-

limetriä. Lisäksi tässä vaiheessa rouhitaan laakerin asennusta helpottava viiste. 

2. Toisessa vaiheessa laakeripesän väli lastutaan mittaan 205,7 mm. Tässä vai-

heessa pinnan laatu on Ra-arvoltaan 3-4. 
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3. Viimeisessä vaiheessa laakeripesästä hienoajetaan 0,3 mm, jolloin pesä saadaan 

mittaan 206 mm. Asennusta vailla olevan laakerin laakeripesän pinnankarheus 

täytyy olla Ra-arvoltaan 2. 

 

Tehtaan koneistusajat nokkakäytävälle ovat: rouhinta 120 min, lastuaminen 30 

min ja viimeinen vaihe, hienoajo, 60 min. 

 

Yleisin käytetty pinnankarheuden mitta on epätasaisuuden aritmeettinen 

keskiarvo Ra, jonka teoreettinen arvo voidaan laskea kaavalla 

 

 

jossa s on syöttö [mm] ja re nirkon säde [mm]. Pinnankarheuden Ra – arvo on siis 

suoraan verrannollinen syötön neliöön ja kääntäen verrannollinen nirkon säteen 

kertalukuun. Syötön kasvaessa tulee nirkonsäteen pienentyä, jotta pinnankarheus 

ei heikkenisi. Pinta on sitä sileämpi, mitä pienempi Ra-arvo on. Kappaleiden pin-

nankarheuden vaatimuksia suunniteltaessa tulisi suosia standardien mukaisia pin-

nankarheuden arvoja. 

 

Jos laakeripesä on vaurioitunut, joudutaan se koneistamaan uudestaan. Koska pesä 

on suurentunut, ei vakiolaakeria enää voida laittaa, vaan pesä koneistetaan yliko-

koon. 

 

Kuvassa 26 on muutamia tärkeitä seikkoja, jotka sanelevat koneistamisen ehdot. 
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Kuva 26. Koneistukseen vaikuttavat mitat /4/ 

 

7.1 Työvaiheet 

Korjauksen alkaessa mitataan reiän halkaisija ja särö. Sen jälkeen tarkastetaan 

alue, jos säröjä ei löydy ja leikkaantuminen on pieni, on reikä ”krympännyt” 

lämmöstä eli mennyt pieneksi. Tämä korjataan hoonaamalla reikä oikeaan mittaan 

ja toteamalla suoruus tarvittaessa. Lohkosta voidaan joutua purkamaan koko sen 

puolen nokka-akselit ja laakeri. Mikäli vika on suurempi, voidaan joutua holkit-

tamaan koko reikä. Tämä vaatii lähes koko moottorin purkamisen ja on työnä erit-

täin suuri. Laakereiden leikatessa ja koko lohkon muutettua muotoaan, joudutaan 

usein hylkäämään koko lohko. Yhdessä moottorissa esimerkiksi vauhtipyörän rei-

ät leikkasivat koeajossa puuttuvien öljyvuotoreikien vuoksi. Vauhtipyörän pää 

lämpeni niin suuresti, että valu oli muuttanut muotoaan suoruuksien kannalta. 

Vaurioiden korjausajat vaihtelevat suuresti korjauksen määrästä, 2 vuorokaudesta 

useisiin viikkoihin. 

 

Kun laakeripesä on mitattu ja todettu sen olevan vaurioitunut, koneistetaan laake-

ripesä ylikokoon. Ylikokoon koneistettuun laakeripesään asennetaan soviterengas 

laakeriholkkia varten. Soviterenkaan sisähalkaisija sorvataan siten, että laakeri-

holkki sopii soviterenkaan sisään. Laakeriholkin ulkomitta on 206 mm (+ 0,159 

mm), joten tarkkuus on työn onnistumisen kannalta ratkaiseva. Valmis soviteren-

gas liimataan lohkoon kiinni ja tämän sisään asennetaan itse laakeriholkki. 
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7.2 Laakerin asennus lohkoon 

Uusi laakeri tarkastetaan silmämääräisesti, ettei siinä esimerkiksi ole jo valmiiksi 

naarmuja. Laakerin ulkopinta voidellaan ja asennetaan valmiiden merkkien mu-

kaan. On oleellisen tärkeää, että laakerissa olevat öljykanavat ja lohkossa olevat 

öljykanavat ovat samoin päin, sillä muuten öljyä ei pääse virtaamaan laakeriin. 

Laakerin paikalleen lohkoon asentaminen tapahtuu jäähdyttämällä laakeriholkki 

nestemäisellä typellä, jolloin saadaan holkin ulkomittaa pienennettyä hetkellisesti 

asennusta varten. Kun laakerin asennuksen oikeellisuus on todettu, laakeri voidel-

laan ja siihen voidaan asentaa nokka-akselin välipalanen. 
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8 ASIAKKAALLE AIHEUTUVAT ONGELMAT 

LAAKERIVIOISTA 

Moottoririkon korjaamisen varaosat ovat kalliita ja aiheuttavat siten asiakkaalle 

taloudellisia tappioita. Lisäksi on paljon muita epäsuoria vaikutuksia, joiden aihe-

uttamiin kustannusten nousuihin voidaan vaikuttaa. Moottorin rikkoutuessa lai-

van/voimalaitoksen toiminta käytännössä häiriintyy, jolloin nopea korjaustoiminta 

on välttämätöntä.  

 

8.1  Moottorivaurio laivassa 

Laivassa vaikutukset näkyvät lähinnä toiminnan pysähtymisenä, riippuen siitä on-

ko moottorivaurio pää- vai apukoneessa. Pääkoneessa moottorivaurio on huonoin 

mahdollinen vaihtoehto, koska pelkällä apukoneella ei yleensä voida toimintaa 

jatkaa. Mikäli laivassa on useampi pääkone, voidaan tilanteessa rikkoontunut ko-

ne korvata toisella/muilla. Monille laivoille niiden tuotto lasketaan siitä, paljonko 

ne ajavat lastia. Mikäli laiva seisoo moottoririkkoisena sataman läheisyydessä ja 

ei voi ottaa kuormaa, se ei myöskään tee tulosta vaan on pelkkä kustannus varus-

tamolle. Laivan käyttötarkoituksesta riippuen seisokkipäivä voi maksaa 50 000–

100 000 euroa, jonka päälle lasketaan mahdollisesti paikallisen sataman satama-

maksut. Varustamon varmuus tavarantoimittajana ja tämän seurauksena taloudel-

liset vahingot voivat näkyä vasta vuosien viiveenä. 

 

8.2  Moottorivaurio voimalaitoksessa 

Voimalaitoksissa yhden moottorin vaurio ei ehkä ole niin katastrofaalinen verrat-

taessa laivaan, koska voimalaitoksissa moottoreita voi olla jopa 20 kappaletta. 

Tuolloin yhden koneen seisokki voidaan korvata muilla. Tietenkin tässä pitää ot-

taa huomioon, onko kysymyksessä ns. piikkilaitos, jolla tasataan päivän sähkön-

kulutuksen huippua. Toinen voimalaitostyyppi on niin sanottu perusvoimalaitos, 

jolla ajetaan koko ajan kuormaa valtakunnan verkkoon. Voimalaitoksissa tuotto 

lasketaan siitä, paljonko pystytään ajamaan verkkoon. Mikäli kysymyksessä on 20 

MW voimalaitos, jossa on 20 kappaletta konetta, 100 % kuorma saadaan ajaessa 
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kaikkia koneita. Jos yksi moottori on huollon tai moottorivian takia alhaalla, mah-

dollisuus päästä 100 % yhteiskuormaan on hyvin pieni. Tällöin voimalaitos ei voi 

laskuttaa sähkön tuotannosta täyttä hintaa. Voimalaitoksen toimintavarmuus tuo 

oman rahallisen arvonsa. 

 

Puhuttaessa vasteajoista on Wärtsilällä suuri merkitys ja Wärtsilän luotettavuudel-

la asiakkaan silmissä. On kuitenkin olemassa olosuhteita, joissa asiakkaalla on 

rikkoutunut kone, mutta korjausryhmä pääsee vasta viikkojen päästä haaverista 

asiakkaan luokse. Huonoimmassa skenaariossa asiakkaan taloudelliset menetykset 

olisivat 100 000 euroa päivässä, ja viikon seisokki maksanut asiakkaalle 700 000 

euroa. Tällaiset skenaariot vaativat nopeita ratkaisuja, koska viikon tarjouskilpai-

lulla voidaan hävitä tarjouksessa saatava hyöty monin kerroin. 

 

Vaikka laakerivauriot ovat harvinaisempia nykyään muutetun laakerityypin jäl-

keen, vaatii niihin tullut vika nopeaa reagointia. Tämä voisi olla esimerkiksi yksi 

Wärtsilän valteista. Asiakkaalle on monesti korjauksesta johtuvat kustannukset 

vähemmän tärkeitä, kunhan moottoriseisokki ei kestä kauan. 
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9 YHTEENVETO 

Tässä työssä käsittelin niin nokka-akselin kuin sen laakerinkin vaurioita. Keski-

tyin tarkemmin laakerivaurioihin ja niistä johtuvien ongelmien ratkaisemiseen ja 

parannusehdotuksiin. Tehtaan kokoonpanossa harvoin tapahtuvaa, mutta eri pai-

kalliskonttoreilla yleisempää on laakerin väärin asentaminen. Itse olen huomannut 

moottoreita huoltaessani, että on vain harvoja moottorin osia, jotka voidaan asen-

taa molemminpäin, ilman moottorin vaurioitumista. Osia, joita voi asentaa mo-

lemminpäin ja sillä on merkitystä osan toimimisen kannalta, on paljon. Esimerk-

kinä tähän voi ottaa konevetoisen öljypumpun, jonka laakerit voi asentaa väärin-

kin. Seurauksena on, että pumpun rattaille ei tule öljyvoitelua vaan se imee laake-

reilta tarvittavan öljyn pois. Seurauksena on muutaman minuutin aikana tapahtuva 

öljypumpun hajoaminen. Sama on nokka-akselilaakerin asentamisessa, eli sen voi 

asentaa myös väärinpäin, mutta sen toiminnon kannalta asennuksella on merkitys-

tä. Väärin asennettuna nokka-akselissa oleva öljykanava ei ole ”auki”, jolloin 

nokka-akselin ja laakerin väliin ei saada öljyvoitelua. Seurauksena öljyfilmi kuluu 

pois ja metallipinnat pääsevät leikkaamaan kiinni. 

 

Osassa osista, joissa on mahdollisuus laittaa osa myös väärinpäin, on merkintä 

asentajalle oikeasta asennuspuolesta. Mutta osassa tämä merkintä puuttuu ja osan 

asentaminen oikeinpäin, nojautuu täysin asentajan ammattitaitoon ja loogiseen 

päättelyyn osan toiminnasta käytännössä.  

 

Sen takia juuri tällaisiin, mahdollisesti väärin asennettaviin, osiin olisi hyvä olla 

merkitty ”oikea” asennuspuoli.  Tietenkään en osaa suunnitellulliselta kannalta 

sanoa, onko kaikkiin osiin mahdollista merkitä ”asennuspuolta” ja kuinka paljon 

tämä nostaisi varaosan sen hetkistä valmistushintaa. 

 

Jos prosentuaalisesti mietitään laakerivaurioiden syntyä, on toki asennuksista joh-

tuvat virheet minimaalisen pienet, ainakin Vaasan tehtaan kokoonpanossa. Suu-

rimmat murheet aiheuttaa epäpuhtaudet laakerissa. Nämä epäpuhtaudet johtuvat 

osaltaan asennustilanteen epäsiisteistä olosuhteista, vääränlaisista huoltotavoista 

tai epäpuhtaasta öljystä, joka kuljettaa ei toivottuja partikkeleita nokka-akselille. 
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Yksi pahimmista huoltotavoista, mihin ei aina kiinnitetä huomioita, on moottorin 

automaattisuodattimen määräaikaishuolto. Automaattisuodattimen tarkoituksen on 

poistaa ei toivottuja partikkeleita moottoriöljyn seasta, ja tämä tapahtuu suodatti-

meen suunniteltujen ”kynttilöiden” avulla. 

 

Jotta saavutettaisiin maksimaalinen hyöty suodattimista, on ne puhdistettava riit-

tävän usein ja puhdistaminen pitää tapahtua tiettyä varovaisuutta noudattaen.  

Wärtsilän huolto-ohjeet suosittelevat, että aina puhdistaessa automaattisuodatinta, 

se nostettaisiin kokonaan pois moottorin päältä. Tämä sen takia, että usein ”kyntti-

löitä” vedettäessä aiheutetaan se, että jo suodattimeen tulleet epäpuhtaudet pääse-

vät tippumaan uudestaan moottorin öljynkiertoon. Wärtsilän moottorissa tämä on 

kiusallista juuri sen takia, että öljynkierrossa epäpuhtaudet pääsevät heti öljynkier-

rossa nokka-akselille. Wärtsilällä on olemassa tietyt huolto-ohjeet eri moottorin 

osille ja Turussa sijaitsee Wärtsilän koulutuskeskus ”Land and Sea Academy”. 

Siksi tämän perusasian saattaminen asentajien tietoisuuteen ja huollon toteuttami-

sen harjoittelu koulutusmoottoreilla ei pitäisi olla vaikeaa. Ongelma on ehkä siinä, 

että jokaisen moottorin niin sanotun ”Hands on” kurssi, jossa tutustutaan eri moot-

toreihin ja niiden huoltotapoihin, on yleensä kestoltaan vain viisi päivää. Tämän 

takia kaikkia eri huoltokohtia ei ehkä ehditä käymään riittävän tarkasti läpi, koska 

moottoreilla on paljon asioita, jotka kuuluvat määräaikaishuoltoon. 
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