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The objective of the thesis was to design a lifting device for the pumps of Wärtsilä 
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is challenging without proper tools. Very narrow spaces limit the use of tools usu-
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uneven floor limit the use of forklifts.  The task was to develop the tools to make 
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Käytetyt termit sekä lyhenteet 

Commonrail=Yhteispaineruiskutusjärjestelmä, jossa erillinen korkeapainepumppu 

tuottaa jatkuvan tasaisen paineen polttoaineputkistoon.  

FEM = Finite element method,  elementtimetelmä-simulointi. 

PTO-Akseli = PowerTakeOff, voimanulosotto-akseli.  
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1  JOHDANTO 

1.1 Työn tavoite 

Projektin tavoitteena on kehittää nostoapuvälineet joilla Wärtsilä W31-moottorin 

polttoainepumput, vesipumput sekä voiteluöljypumppu saataisiin 

kenttäolosuhteissa irroitettua ja asennettua paikoilleen.  

Ilman asianmukaisia nostoapuvälineita vaihtotyö on hidasta ja vahinkoaltista. 

Työvaiheen suunnittelulla ehkäistään työtapaturmia sekä kolhuja vaihdettaviin 

komponentteihin.   

Työhön kuuluu olennaisesti nostoapuvälineiden lainmukaiset dokumentoinnit ja 

turvallisuusstandardit. Tarvittavat lujuuslaskelmat ja testaukset toteuttaa Wärtsilän 

niihin erikoistunut alihankkija.  

1.2 Toimeksiantaja 

Projektin toimeksiantaja on Wärtsilä Finland Oy. Wärtsilä Oyj Abp on 

konepajateollisuutta harjoittava suomalainen pörssiyhtiö. Pääasialliset tuotteet 

ovat laivamoottorit, -koneistoja ja laitteistoja sekä öljy-, kaasu- ja 

monipolttoainemoottoreihin perustuvia voimalaitoksia. Wärtsilä on omalla 

toimialallaan merkittävä kansainvälinen toimija. Yhtiöllä on pitkä historia ja on 

toiminut muun muassa telakka-, paperikone-, lukko-, keramiikka- ja 

lasiteollisuudessa.  Perustettu vuonna 1834. Liikevaihto noin 5 miljardia euroa 

sekä henkilökuntaa 17 000 maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 200 

toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa.  

Wärtsilä Ship Power tukee meriteollisuusasiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla 

heille tehokkaita, taloudellisia ja ympäristömyötäisiä integroituja järjestelmiä, 

ratkaisuja ja tuotteita. Alan teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja 

omistautunut henkilöstö luovat Wärtsilälle edellytykset räätälöidä innovatiivisia, 

optimoituja elinkaariratkaisuja eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaille. 
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Wärtsilä Power Plants on hajautetun energiantuotannon markkinoiden joustavien 

voimalaratkaisujen toimittaja. Kilpailukykyiset ja luotettavat ratkaisut kattavat 

perusvoimantuotannon, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen 

tasaamiseen tarkoitetut voimalat, teollisuuden oman energiantuotannon sekä öljy- 

ja kaasuteollisuuden tarpeet. Wärtsilä luo ylivertaista lisäarvoa hajautetuilla, 

joustavilla, tehokkailla ja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla, jotka 

mahdollistavat maailmanlaajuisen siirtymisen kestävämpään ja 

uudenaikaisempaan energiainfrastruktuuriin. 

Wärtsilä Services tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan 

optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Wärtsilä tarjoaa 

toimialan kattavimman palveluvalikoiman ja laajimman palveluverkoston sekä 

voimala- että merenkulkumarkkinoilla toimiville asiakkaille. Wärtsilä on 

sitoutunut tarjoamaan korkeaa laatua ja asiantuntevaa tukea sekä varmistamaan 

palvelujen saatavuuden kaikkialla, missä asiakkaat toimivat - ympäristön kannalta 

parhaalla mahdollisella tavalla. /2/ 
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2 LÄHESTYMISTAPA JA TOTEUTUS 

Työn lähtökohtina on pumppujen vaihtotilanteessa vallitseva tilojen ahtaus sekä 

käytössä olevien resurssien niukkuus. Ahtaissa tiloissa huoltoa tarvitsevien 

komponettien lähelle ei päästä esimerkiksi haarukkanostimella eikä 

kattonostimella.   Ilman kyseisiä välineitä joudutaan turvautumaan nostoliinoihin 

sekä taljoihin. Näillä välineillä vaihtotyö on usein hidasta sekä vahinkoaltista. 

Äkilliset heilahdukset saattavat vahingoittaa pumppujen päässä olevia 

hammasrattaita. Ilman virallisia nostopisteitä taljat saattavat vääntää tai 

vahingoittaa putkia sekä muita komponentteja joihin ne on nostoa varten 

kiinnitetty.  

2.1 Lähestymistapa 

Projektin aluksi keskusteltiin Wärtsilän Services osaston sekä Vaskiluodon 

laboratorion asiantuntijoiden kanssa mahdollisista ratkaisuista. Heidän 

kokemukset huoltotöistä sekä kyseisten kompponenttien käsittelyistä auttoivat 

luomaan tilanteen kokonaiskuvasta selkeämmän. Tässä vaiheessa keskusteltiin 

useista eri vaihtoehdoista, joista hylättiin sellaiset vaihtoehdot, jotka eivät olisi 

käytännöllisiä tai eivät olisi toteutettavissa.  

Suunnittelutyö aloitettiin tutkimalla tarkemmin Siemens NX-ohjelmistolla 

moottorista luotuja 3D-malleja jotta nähtiin mahdolliset rajoitteet tilanpuutteen tai 

jonkin muun syyn vuoksi nostoapuvälineen kokoon sekä muotoon liittyen. 

Alustavan tutustumisen jälkeen vierailtiin Vaskiluodon moottorilaboratoriossa 

katsomassa W31-moottorin prototyyppiä. Näin pystyttiin näkemään ja 

hahmottamaan moottorin mittasuhteita sekä pumppujen sijaintia putkiin sekä 

muihin komponentteihin nähden.  

Aluksi luonnosteltiin monia eri vaihtoehtoja joista hylättiin epäkelvot vaihtoehdot 

asiantuntijoiden avustuksella. Lopulta päädyttiin yläpuoliseen apukiskoon joka 

kiinnittyy useasta kohtaa moottoriin ja on näin tarpeeksi tukeva kannattelemaan 

taakan painoa. Apukiskon sekä pumppuun kiinnittyvän nostoapuvälineen avulla 

vaihto-operaatio on mahdollista suorittaa turvallisesti. 
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2.2 Konseptivaihe 

Projekti alkoi tapaamisella Wärtsilän eri osastojen asiantuntijoiden kanssa. 

Palaverissa käytiin läpi projektin tavoite joka on suunnitella työkalu pumppujen 

vaihtoon. Palaverissa paikalla olivat Services eli huoltopuolen, Vaskiluodon 

moottorilaboratorion sekä moottorinkokoonpanolinjan edustajia. Näiden 

henkilöiden kanssa kävimme läpi pumppujen vaihtoon liittyviä asioita sekä 

mahdollisia ongelmakohtia. Moottorilaboratorion sekä kokoonpanolinjan 

edustajat kertoivat kuinka olivat asentaneet sekä irroittaneet 

prototyyppimoottoreiden pumput. Pääasiassa asennuskeinona käytettiin useaa 

nostotaljaa, joilla osat pikkuhiljaa hivutettiin paikoilleen. Tämä keino on riskialtis 

sekä vaivalloinen. Näiden kokemusten pohjalta ideoitiin mahdollisia keinoja 

ohjata pumput pois ja takaisin paikoilleen. 

Ohjaustapit/vaarnat nousivat esille useaan otteeseen. Eli taljoilla nostettaisiin 

pumput ylös sopivalle korkeudelle jolloin niiden laipan reijistä ujutettaisiin läpi 

pitkät ohjausvaarnat joita pitkin pumppu liutettaisiin varovasti paikoilleen. 

Vaarnojen ongelmaksi osoittautui niiden pituus sekä kapeus. Pumpun laipan reiät 

ovat vain 12 mm halkaisijaltaan joka on samalla maksimaalinen halkaisija 

ohjaustapeille, mutta tämä tekisi kokonaisuudesta huteran sekä epäkäytännöllisen. 

Palaverissa mietittiin myös mahdollista tukikehikkoa ohjaustapeille mutta se 

vaatisi jokaiseen moottorin asennuskohteeseen samanlaisen lattiatilan moottorin 

päätyn. Se taas ei ole mahdollista, joten jokaiseen kohteeseen tulisi valmistaa 

omanlainen tukikehikko, joka taas ei olisi millään tavoin kannattavaa saati 

käytännöllistä. 

Suora apukisko taas ei mahdu paikoilleen ylimmän polttoainepumpun sijaimnin 

vuoksi. Pumpun ja putkien välissä on vain niukasti tilaa joten valinnassa 

päädyttiin taitettuun kiskoon.  Se sijaitsee niin ylhäällä kuin putkien takia 

mahdollista mutta taittuu hieman alaspäin alimman putken takia. Näin on saatu 

optimoitua pumpun ja kiskon välinen tila.  
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2.3 Toteutus 

Nostoapuvälineitä suunnitellessa käytössä oli Siemens NX 8.5- sekä Siemens 

Teamcenter 9-ohjelmistot. Alustavat lujuuslaskelmat simuloidaan NX.Nastraan 

toimintoa käyttäen. Tarkemmat lujuuslaskelmat suorittaa Wärtsilän laskelmiin 

erikoistunut alihankkija.  

Suunnittelukohdetta lähdettiin 3D-mallintamaan sekä samanaikaisesti 

suunnittelemaan luonnosteluiden pohjalta tarkemmin. Palaverissa käydyt asiat 

otettiin huomioon suunnittelun yhteydessä. Esimerkkinä toive siitä että laite olisi 

mahdollisimman kompakti jotta kuljetukset huoltokohteeseen olisivat helposti 

toteutettavissa.  

Suunnittelutyössä pohdittiin ja kokeiltiin eri vaihtoehtoja mallintamalla 

luonnoksia valmiiseen moottorimalliin. Tilan rajallisuus ja irroitettavien 

pumppujen paino aiheuttivat ongelmia. Monet vaihtoehdot eivät olleet tarpeeksi 

tukevia kannattelemaan pumppua turvallisesti.  
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3 STANDARDIT SEKÄ MÄÄRITTELY 

Tämä nostoapuväline on suunniteltu konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti ja 

täyttää seuraavien yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset: 

 SFS-EN 13155:2003 + A2:2009 – Nosturit. Turvallisuus. Irroitettavat 

nostoapuvälineet. 

 SFS-EN 12100:2010  –Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet. 

Riskien arviointi ja vähentäminen. 

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole kiinnitetty 

nostolaitteeseen ja jonka avulla kuormaan voidaan tarttua ja joka on sijoitettu 

koneen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan. Nostoapuvälineitä ovat 

esimerkiksi erilaiset kettinkiraksit, tekstiiliraksit ja teräsköysiraksit.  

Nostoapuvälineitä on standardisoitu laajasti suunnittelun, valmistuksen, 

materiaalien, testauksen ja turvallisuuden suhteen. Väärin suunniteltu tai viallinen 

laita voi aiheuttaa mittavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja.  

Nostoapuvälineiden vaatimukset konedirektiivi 2006/42/EY: 

4.3.2 Nostoapuvälineet 

Nostoapuvälineissä on oltava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot. Tiedot 

materiaaleista, jos tätä tietoa tarvitaan turvallista käyttöä varten. Suurin sallittu 

työkuorma. Jos nostoapuvälineisiin ei ole mahdollista tehdä merkintöjä, niihin on 

tukevasti kiinnitettävä laatta tai muu vastaava alusta, jossa ensimmäisessä 

kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan. 

Tietojen on oltava selkeästi luettavissa ja niiden on sijaittava paikassa, josta ne 

eivät katoa kulumisen vuoksi ja jossa ne eivät vaaranna apuvälineen lujuutta. 

4.4.1 Nostoapuvälineet 

 Jokaisen nostoapuvälineen tai jokaisen kokonaisuutena myytävän 

nostoapuväline-erän mukana on oltava ohjeet, joissa on ainakin seuraavat tiedot: 
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 a) tarkoitettu käyttö; 

b) käyttörajoitukset (erityisesti sellaisten nostoapuvälineiden kuin magneetti- tai 

alipainetarttujien osalta, jotka eivät kaikilta osin täytä 4.1.2.6 kohdan e 

alakohdan vaatimuksia);  

 c) kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet; 

 d) käytetty staattisen testin kerroin. 

4.1.2.3 Mekaaninen lujuus 

Koneen, nostoapuvälineiden ja niiden komponenttien on kestettävä niihin käytön 

aikana ja mahdollisesti myös, kun niitä ei käytetä, kohdistuvat kuormitukset, 

ennakoiduissa asennus- ja toimintaolosuhteissa ja kaikissa asiaankuuluvissa 

kokoonpanoissa ottaen tarvittaessa huomioon ilmastolliset tekijät ja henkilöiden 

aiheuttamat voimat. Tämän vaatimuksen on täytyttävä myös kuljetuksen, 

kokoonpanon ja purkamisen aikana. 

Kone ja nostoapuvälineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että estetään 

materiaalin väsymisestä ja kulumisesta aiheutuvat vauriot ottaen huomioon niiden 

tarkoitettu käyttö. Käytetyt materiaalit on valittava tarkoitetun käyttöympäristön 

mukaan ottaen erityisesti huomioon korroosio, kuluminen, iskut, äärimmäiset 

lämpötilat, väsyminen, hauraus ja vanheneminen.  

Kone ja nostoapuvälineet on suunniteltava ja rakennettava kestämään staattisten 

kokeiden ylikuorma ilman pysyvää vauriota tai näkyvää vikaa. Lujuuslaskelmissa 

on otettava huomioon staattisen testin kertoimen arvot, jotka on valittu, jotta 

voidaan varmistaa riittävä turvallisuustaso; yleensä kertoimille voidaan käyttää 

seuraavia arvoja:  

 a) käsikäyttöiset koneet ja nostoapuvälineet: 1,5 

4.1.2.5 

 
Nostoapuvälineet ja niiden komponentit on mitoitettava väsymis- ja 
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vanhenemisilmiöt huomioon ottaen sellaiselle työjaksojen määrälle, joka vastaa 

tarkoitetulle sovellukselle määritellyissä käyttöedellytyksissä niille ennakoitua 

käyttöikää. 

4.3.1 

 Kun nostolaite tai nostoapuväline saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön 

ensimmäistä kertaa, valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on toteutettava tai 

teetettävä asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttövalmiita 

sekä käsi- että konekäyttöisiä koneita tai nostoapuvälineitä voidaan käyttää 

turvallisesti niille määritellyissä tehtävissä.  

Edellä 4.1.2.3 kohdassa tarkoitetut staattiset ja dynaamiset testit on tehtävä 

kaikille nostolaitteille, jotka ovat valmiita käyttöön otettaviksi. Jos  konetta  ei  

voida koota valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan tiloissa, asianmukaiset 

toimenpiteet on toteutettava käyttöpaikalla. Muussa tapauksessa toimenpiteet 

voidaan toteuttaa joko valmistajan tiloissa tai käyttöpaikalla. /1/ 

3.1 CE-merkintä 

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat 

Euroopan unionin vaatimukset. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu 

edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset 

turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä voidaan yleensä kiinnittää tuotteeseen 

ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta. 

  

Merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään. Jos 

CE-merkintää käytetään väärin, voi tuoteryhmää valvova viranomainen puuttua 

asiaan. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) mahdollistaa sellaisen kulutustavaran 

markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai 

merkintä on vaatimusten vastainen. Viime kädessä CE-merkinnän väärinkäytöstä 

voidaan myös erikseen tuomita sakkoon (lain CE-

merkintärikkomuksesta 187/2010) nojalla. 

  

http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920?toc=1
http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20100187?toc=1
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CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista 

Euroopan sisämarkkinoilla. Niin sanotun uuden menettelytavan mukaisissa 

direktiiveissä ei anneta yksityiskohtaisia tuotevaatimuksia, vaan ainoastaan 

oleelliset turvallisuusvaatimukset. Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielisestä 

nimestä Conformité Européenne. CE-merkintä ei pääsääntöisesti ole yleinen 

turvallisuusmerkki eikä kaiken kattava turvallisuuden tae kuluttajille. Direktiivit 

eivät kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia esim. käyttöominaisuuksia vaan vain 

tietyn osan esim. mekaanisen kestävyyden tai syttyvyyden. CE-merkintä ei 

myöskään erottele tuotteiden paremmuutta. 

  

CE-merkintä on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten. Kiinnittämällä merkin 

tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan 

talousalueella. Merkinnän kiinnittää valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja, 

joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle. Merkinnän kiinnittäjän tulisi olla 

varmistunut siitä, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat olennaiset direktiivissä 

määritellyt määräykset. /4/ 

 

3.2 Työkaludokumentointi & Riskianalyysi 

Nostoapuväleille sekä apukiskolle laaditaan Wärtsilän sisäisen ohjeistuksen 

mukainen riskianalyysi sekä työkaludokementointi. Ne laaditaan työkaluosaston 

julkaiseman pohjan avulla. Ne ovat tämän insinöörityön liitteinä.  

Riskinalyysissa käydään läpi mahdollisia riskejä joita apuväliden käytössä voi 

ilmetä sekä pohditaan mahdollisia tapoja, joilla riskit voidaan ehkäistä tai 

minimoida.  

Työkaludokumentissa käydään läpi työkalun rakenne sekä turvallinen käyttö. Se 

sisältää käyttöohjeen sekä käytössä huomioon otettavia seikkoja esim. tarvittavat 

suojavälineet. Dokumentti sisältää myös käyttörajoitukset, käyttövalmistelut sekä 

huolto-ohjeet.  
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3.3 Vaatimustenmukaisuus 

Nostoapuväline on suunniteltava niin, että siitä voidaan antaa 

vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä tehdä sille CE-merkintä. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää sisällään valmistajan nimen ja osoitteen 

sekä tiedot tuotteesta (esim. merkki ja sarjanumero). Valmistajan tai sen 

valtuuttaman edustajan palveluksessa olevan henkilön on allekirjoitettava 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. Työntekijän asema on myös ilmoitettava. 

Riippumatta siitä, onko ilmoitettu arviointilaitos ollut mukana, on valmistajan 

laadittava ja allekirjoitettava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. /5/ 
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4 FEM-ANALYYSI 

4.1 FEM 

Finite Element Method eli elementtimenetelmän kehittelivät 1940-luvulla 

Hrenikoff ja McHenry. Vuonna 1943 aiheesta julkaistiin ensimmäiset tiedot 

paperille, mutta tuossa vaiheessa itse menetelmä oli vielä kömpelö johtuen 

käsinlaskennasta ja monista yhtälöistä, joita menetelmä tuottaa. Varsinaisen 

läpilyönnin tuotteiden suunnitteluun FEM teki tietokoneen tullessa mukaan 

kuvioihin 1950-luvulla. Tietokoneiden ansiosta oli vihdoin mahdollisuus laskea 

satoja yhtälöitä minuuteissa. Silti tässä vaiheessa FEM-laskentaa hyödynnettiin 

vain lineaarisessa, eli pienten jännitysten ja siirtymien laskennassa. 1960-luvusta 

eteenpäin kehitys on ollut nopeampaa ja silloin otettiin mukaan myös 

epälineaarisuuksia, eli suuret siirtymät, jolloin yhtälöiden monimutkaisuuskin 

kasvoi. Kehitys jatkuu kuitenkin yhä, ja FEM-ohjelmistot muuttuvat 

monimutkaisemmiksi ja mahdollistavat tarkkojen laskelmien teon. /3/ 

4.2 FEM-mittaukset 

Suunnitteluille sekä mallennetuilla komponenteille suorittettiin NX.NASTRAN 

ohjelmistolla FEM-mittauksia jotta nähtiin onko rakenne kestävä, turvallinen sekä 

ylipäätään soveltuva ajateltuun käyttötarkoitukseen. Mittauksia suoritettiin useita. 

Jokaisen kolmen apukiskon kanssa suoritettiin kolme mittausta, molemmissa 

päissä sekä kiskon puolivälissä. Näin saatiin kattava kuva kiskon runkokehikon 

kantavuudesta. Taakkaa kuvattiin 6500N voimalla joka vastaa noin 

viisinkertaisesti polttoainepumpun painoa. Tämä vastaa konedirektiivi 

2006/42/EY vaatimuksia nostoapuvälineiden kantavuudesta.  

FEM-mittaukset vaativat kokemusta ja tarkkuutta. Pienikin virhe voi muuttaa 

tuloksia dramaattisesti. Näin ollen kaikki mittaukset tulee tarkistaa muilla 

menetelmillä.  
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Kuvio 1. FEM-mittauksia. 

Rakenteeseen kohdistuvia jännitteitä kuvataan von-Mises mallilla. Raja-arvona 

käytettiin 355 N/mm^2(Mpa) joka on S355-teräksen myötöraja. Väriskaalan 

avulla ongelmakohdat löydetään nopeasti. Verkkotiheyttä nostamalla saadaan 

tarkempia tuloksia, mutta se vaatii koneelta paljon laskentatehoa ja laskelmat 

vievät näin ollen pidempään.  

 

Kuvio 2. FEM-mittauksia. 
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Simulointia suoritettiin useissa eri pisteissä jotta saatiin selvillä mahdolliset 

ongelmakohdat. Ongelmakohtia olivat erityisesti päädyn kannattimessa sekä 

kiskon kestävyydessä. Alustavien mittausten jälkeen kiskon vahvuutta kasvatettiin 

sekä lisättiin kannatin öljyputken ympärille, jotta päädyn kannatin saisi lisätukea 

eikä kehikko pääsisi kiertymään ja näin aiheuttamaan jännitystä itse kiskolle. 

Myös itse runkokehikkoon lisättiin toinen kannatin suoraan moottorinlohkoon. 

Näin estettiin kehikon kiertymistä taakan vaikutuksesta. Muutosten jälkeen 

rakenne on tukevampi sekä varmempi. 
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5 TIETOJA PUMPUISTA 

Sisältää salaista tietoa. 
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6 PROJEKTIN TULOKSET 

6.1 Apukisko polttoainepumpuille 

Polttoainepumpuille on kehitelty yläpuolinen apukisko sekä nostorauta 

muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla polttoainepumppu saadaan irroitettua 

sekä asennettua. Apukiskon runkokehikko kiinnittyy moottorinlohkoon kahdesta 

kohtaa sekä myös yläpuolisiin putkiin kahden kannattimen avulla. Kannattimien 

ruuvit irroitetaan ja kisko asennetaan  niiden paikalle kahdella pidemmällä M12-

ruuvilla. Ruuvit kiristetään momenttiin, jolla varmistetaan että ne ovat tarpeeksi 

kireällä pysyäkseen paikallaan. Kiskokehikon runko kiinnittyy myös 

sähkökomponenttien kannattimeen kahdella M12-ruuvilla. Runkokehikon 

materiaaliksi todennäköisesti valitaan teräs S355, mutta materiaali varmistuu 

jatkokehitysvaiheessa. S355 on yleisesti käytössä oleva teräslajike, joka sopii 

ominaisuuksiltaan erinomaisesti tämän tyyliselle nostoapuvälineelle.  

 

Kuvio 7. Runkokehikon kiinnityspisteet 

Apukiskoja on kaksi. Vasemman reunan kisko on aina paikoillaan koska siitä 

kehikko kiinnittyy yläpuoliseen putkeen. Keskimmäinen ja oikean reunan kisko 
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ovat sama kisko joka siirretään nostettavan pumpun mukaan. Apukiskot 

kiinnittyvät runkokehikon poikittais palkkeihin kolmella M12-ruuvilla, 

hitsikiinnitys on myös mahdollinen jos se jatkokehittelyssä havaitaan paremmaksi 

vaihtoehdoksi.   

 

Kuvio 8. Hitsisaumat 

Runkokehikko pääasiassa hitsataan kokoon. Kehikko koostuu päärungosta, 

päätykappaleesta sekä kiskoista.  Runkokehikon valmistuksen hitsisaumojen arvot 

tarkentuvat jatkokehitysvaiheessa. Nämä arvot tullaan käymään läpi Wärtsilän 

asiantuntijan kanssa.  

Sisältää salaista tietoa 



  21(25) 

 

 

Kuvio 11. Yleiskuva  

Kuvio 12. Laitteen osat 

1. Runko (1kpl) 
2. Kiskot & Sokka (2kpl) 
3. Kiinnitystappi (1kpl)  
4.  Välikappale(1kpl) 
5. Nostorauta (1kpl) 
6. Kannatin(1kpl) 
7. Kyltti(1kpl) 
8. Kannatinlenkki(1kpl) 

 2. 

4. 

5. 

1. 

3. 

 

7. 
 

8. 

6. 
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6.2 Polttoainepumpun nostoapuväline 

Nostoapuvälineessä kolme eri nostopistettä pumpun eri asentoja varten. Yksi 

kohtisuoraa asennettaessa, toinen 25 astetta varten sekä kolmas 65 astetta varten. 

Kiinnittyy kahdesta suunnasta neljällä pultilla käsiteltävään pumppuun. 

Apukiskoon kiinnitetyn nostoapuvälineen kanssa komponentit saadaan  siirrettyä 

kiskoa pitkin pois paikaltaan kohtisuoraa pois moottorista päin. Kun pumppu on 

tarpeeksi kaukana, jotta sen hammasratas on pumppukotelosta ulkona, se voidaan 

siirtää sivusuunnassa taljojen avulla moottorin sivuun mahdollisesti lavalla tai 

jollekin muulle mahdolliselle alustalle.  Uusi pumppu nostetaan taljojen avulla 

paikoilleen ja kiinnitetään kiskossa olevaan nostoapuvälineeseen. 

6.3 Vesipumpun nostoapuväline 

Vesipumpun vaihdossa käytetään jo olemassa olevaa nostoapuvälinettä joka on 

ollu aikaisemmin käytössä kokoonpanolinjalla.  

Vesipumpun vaihto-operaatio aloitetaan kiinnittämällä apukisko pumpun 

yläpuolelle.  Pumppuun kiinnitetään nostoapuväline joka kiinnittyy myös kiskoon 

ketjun välityksellä. Pumppuun kiinnitetään kaksi muuta ketjutaljaa ohjausta 

varten. Tämän jälkeen pumpun kiinnitys ruuvit irroitetaan ja pumppua siirretään 

kiskoa pitkin pois päin moottorista. Kun vesipumppu on tarpeeksi kaukana jotta 

sitä voidaan siirtää sivusuunnassa, löysätään kiskossa kiinni olevaa taljaa ja täten 

pumppua lasketaan alaspäin. Taljoilla pumppua vedetään sekä ohjataan haluttuun 

suuntaan. Pumppu lasketaan maahan halutulle lavalle tai alustalle. Nosto 

paikoilleen tapahtuu samoja keinoja käyttäen käänteisessä järjestyksessä.  

Sisältää salaista tietoa. 
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6.4  Voiteluöljypumpun nostoapuväline 

Voiteluöljypumpulle ei ole kehitelty omaa nostoapuvälinettä vaan sen 

nostamiseen käytetään nostolenkkejä jotka kiinnityvät pumpun ylätason 

kierrereikiin. Tällä samalla keinolla pumput asennetaan myös Wärtsilän moottorin 

kokoonpanolinjalla paikoilleen.  

Voiteluöljypumpun yläpuolelle kiinnitetään apukisko johon kiinnitetään 

nostotalja. Talja kiinnitetään voiteluöljypumppuun nostolenkkien avulla. 

Pumppuun kiinnitetään myös kaksi muuta taljaa, joiden avulla pumppua saadaan 

ohjailtua haluttuun suuntaan nostettaessa ja laskettaessa sitä.Kun pumppua ollaan 

saatu siirrettyä kiskoa pitkin poispäin moottorista tarpeeksi jotta pumpun  

hammasratas on ulkona. Pumppua vedetään taljojen avulla sivulle päin ja 

lasketaan samalla kiskossa kiinni olevalla taljalla. Näin pumppu saadaan 

turvallisesti laskettua haluttuun paikkaan. Samalla tekniikalla uusi tai korjattu 

pumppu saadaan nostettua takaisin paikoilleen.   

6.5 Pumppujen nostotapahtuma 

Kaikkien pumppujen vaihdossa käytetään yläpuolisia apukiskoja. Kiskoja on 

kolme kappaletta, yksi kullekin pumpputyypille. Vesipumppujen ja 

voiteluöljypumpun vaihtoon käytetään avuksi pumppukotelon irroittamiseen 

kehiteltyjä apukiskoja. Ne sijoittuvat kohtisuoraa pumppujen yläpuolella. 

Polttoainepumppujen vaihtoon käytetään vartavasten niiden vaihtoa varten 

kehiteltyä apukiskoa. Kaikkiin pumppuihin pätee sama nostoperiaate. Apukiskoon 

kiinnitetyn nostoapuvälineen kanssa komponentit saadaan  siirrettyä kiskoa pitkin 

pois paikaltaan kohtisuoraa pois moottorista päin. Kun pumppu on tarpeeksi 

kaukana jotta sen hammasratas on pumppukotelosta ulkona, se voidaan siirtää 

sivusuunnassa taljojen avulla moottorin sivuun mahdollisesti lavalla tai jollekin 

muulle mahdolliselle alustalle.  Uusi pumppu nostetaan taljojen avulla hollille ja 

kiinnitetään kiskossa olevaan nostoapuvälineeseen. Tästä se liuutetaan paikalleen 

varoen kolhimasta hammasrattaita. Pumppujen irroitus on yksityiskohtaisesti 

selitetty sekä kuvien avulla havainnollistettu työkalun käyttöohjeessa ( Liite 2.) 
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7 YHTEENVETO 

 
Pumppujen vaihto apukiskon sekä nostoapuvälineen avulla on turvallista. 

Nostotapahtuman vaarat on minimoitu mutta niitä ei voida kokonaan poistaa. 

Apuvälinettä käytettäessä tulee toimia sekä huolellisesti että varoen. Ennen 

käyttöä on tutustuttava käyttöohjeisiin sekä noudatettava niitä. 

Nostoapuvälineen suunnittelu on onnistunut hyvin sekä tarvittavien dokumenttien 

laadinta on suoritettu. Apuväline on laadittu voimassa olevien vaatimusten 

mukaisesti sekä se on läpäissyt alustavilla laskemilla lujuusvaatimukset.  

Myöhemmin testivaiheessa käy ilmi onko lopullinen nostoapuväline sekä 

apukisko käyttökelpoinen. Wärtsilän alihankkijan suoritettua viralliset 

lujuuslaskelmat nostoapuvälineelle laaditaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Jatkokehityksestä päätetään myöhemmin kesällä 2015.  
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