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1

Johdanto

Tämä insinöörityö käsittelee kampavetoisen tankonostimen suunnitteluprosessia. Työn
tilaaja on Dynamic Stage Systems – DSS Oy. Tankonostin on yleisin teatteritekniikassa
käytettävä nostolaite, jota käytetään mm. lavasteiden ja muun rekvisiitan ripustamiseen
ja liikuttamiseen. Tankonostimet asennetaan Wasa Teaternin takanäyttämölle vuoden
2019 keväällä, ja ne ovat osa teatterin suurempaa remonttia.

Työn kirjoitushetkellä kirjoittajalla oli noin kymmenen vuoden kokemus valmistustekniikan parista, joten näyttämömekaniikan komponentit ja ratkaisut olivat osittain tuttuja. Tämän vuoksi osa työssä esitettävistä asioista perustuu pitkälti kokemusperäisiin seikkoihin. Silti tarvittavaa tukea suunnitteluprosessiin oli tarjolla yrityksen kokeneimmilta työntekijöiltä.

Työssä esitellään näyttämömekaniikkaa yleisesti, ja paneudutaan tarkemmin tankonostimissa käytettävien komponenttien suunnitteluun. Suunnitteluprosessi pohjautui tilaajaan vaatimuksiin sekä yleisesti alalla voimassa oleviin standardeihin ja säädöksiin. Prosessi aloitettiin mitoittamalla kriittisimmät komponentit, joiden kestävyys on todistettava
lujuuslaskelmilla. Tämän jälkeen tapahtui varsinainen osien mallintaminen, sekä yksittäisistä osista kokoonpanon kokoaminen. Valmiista osista tehdään tarvittava dokumentointi valmistusta ja asennusta varten.

Valmiit suunnitelmat tarkastettiin ja hyväksytettiin kokeneimmilla työntekijöillä ja mahdolliset muutokset tai parannukset tehtiin ennen työn luovuttamista.

Tuloksena DSS Oy sai takanäyttämön tankonostimen mekaniikkasuunnittelun, joka sisälsi 3D-mallit, osa-, osakokoonpano- ja kokoonpanokuvat sekä muut tarvittavat dokumentit.
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Työn tausta

Yritykset

2.1.1

Dynamic Stage Systems – DSS Oy

Tämän opinnäytetyön tilaaja, Dynamic Stage Systems – DSS Oy on vuonna 2013 perustettu näyttämötekniikkaan erikoistunut yritys. Yrityksen pääasiallinen toimiala on teatteritekniikka ja siihen liittyvien komponenttien, laitteiden ja kokonaisuuksien suunnittelu
ja valmistaminen. Uusien laitteiden lisäksi yritys tarjoaa myös huolto- ja turvallistamispalveluita vanhoille näyttämömekaniikan laitteille. Yritys toimii koko Suomen alueella ja
sen lisäksi vienti kattaa suuren osan liikevaihdosta.

2.1.2

Wasa Teater

Wasa Teater on Vaasassa toimiva ruotsinkielinen ammattiteatteri. Se on perustettu
vuonna 1919, ja se on Pohjanmaan alueteatteri. Teatterilla on vuosittain 6–7 ensi-iltaa
ja 40000–45000 katsojaa. [9.] Teatterin remontti on alkanut vuonna 2018, ja se kattaa
kaikki näyttämömekaaniset laitteet ja järjestelmät. Lisäksi teatteriin rakennetaan laajennusosa, johon tässä työssä suunniteltavat tankonostimet tulevat sijoittumaan.

2.1.3

Isevat Oy

Isevat Oy on vuonna 1985 perustettu konepaja. Yrityksen toimiala on metallin alihankintateollisuus. Yrityksen palveluihin kuuluu mm. manuaali- ja CNC-koneistus ja hitsaus.
Isevat Oy on DSS Oy:n sisaryritys, ja se toimii samoissa toimitiloissa ja vastaa DSS Oy:n
tuotannosta. Tuotannon ollessa samoissa tiloissa, suunnittelu voidaan tehdä suoraan
Isevat Oy:n konekanta huomioiden ja tiiviissä yhteistyössä tuotannon henkilöstön
kanssa. Työn kirjoittaja on ollut yrityksen palveluksessa vuodesta 2009 CNC-koneistajan
tehtävissä.

Näyttämömekaniikka

2.2.1

Laitteisto

Näyttämötekniikalla tai näyttämömekaniikalla tarkoitetaan yleisesti teatterin näyttämöllä
sijaitsevia mekaanisia laitteita. Näyttämömekaniikan laitteet ovat enimmäkseen nostolaitteita. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että laitteiden kuorman alla tai nostolaitteiden varassa on ihmisiä. Tämä tulee ottaa huomioon koko laitteiden suunnitteluprosessin ajan
ja turvallisuden tulee olla etusijalla kaikissa tilanteissa. [11.]

Kuvassa 1 on esitetty erilaisia näyttämömekaniikan laitteita. Näyttämötekniikan laitteet
voidaan jaotella karkeasti ylä- ja alakoneistoihin, riippuen niiden sijainnista lavaan nähden. Yläkoneiston tärkeimpiä laitteita ovat mm.
•

tankonostimet

•

valaisinansaat

•

kaiutinnostimet

•

pistenostimet

•

ketjunostimet

•

esiriput ja verhot

•

verhokiskot

•

valkokankaat.

Alakoneistoista voidaan mainita mm.
•

lattiakiskot

•

lattialuukut

•

orkesterinostimet

•

saksilavanostimet

•

pyörönäyttämöt

•

siirrettävät näyttämöt.

Mainittujen laitteiden lisäksi on olemassa lukematon määrä erikoislaitteistoa aina lennätyslaitteista taikatemppuluukkuihin.

Kuva 1. Näyttämötekniikan laitteita [11]

2.2.2

Tankonostin

Tämä opinnäytetyö käsittelee tankonostimen mekaniikkasuunnittelua. Tankonostin on
yleisin teatteritekniikassa käytettävä nostolaite, jota käytetään mm. lavasteiden kannattelemiseen ja siirtelyyn.
Tankonostimen nostoelimenä toimii yleensä yksi tai useampi toisiinsa liitetty teräs- tai
alumiiniputki. Yksittäinen putki on yksinkertaisesti nostotanko. Kahta toisiinsa liitettyä
tankoa kutsutaan ”ansaaksi”. Ansas tarkoittaa tarkan määritelmän mukaan ”tuki- ja
ristikkorakenteista kannatinpalkkia”, mutta teatteritekniikan sisällä se on vakiinnuttanut
nimityksensä kaksiputkiselle nostotangolle. Kolmen ja useamman putken rakennetta

kutsutaan putkiristikoksi tai tuttavallisemmin ”trussiksi” (engl. truss). Nosto-elimiä on
esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Nostotanko ja trussivaihtoehtoja [7]

Tankoa liikutellaan siihen kiinnitettävillä vaijereilla. Vaijerit ohjataan usein tangosta kohti
teatterin kattoa, josta ne taitetaan yhden tai useamman taittopyörän kautta vetävälle laitteelle. Vetävänä laitteena toimii usein vaihdemoottori, jolle on liitetty vaijerirumpu, johon
vaijeria puolataan. Tätä vetotapaa kutsutaan ns. suoravetoperiaatteeksi, ja se vaatii pitkän vaijerirummun, koska vaijerin pitää kelautua vaijerirummulle vähintään iskun pituus
eli nostimen liikematka ja näiden lisäksi vaadittavat ”kitkakierrokset” (yleensä vähintään
kaksi täyttä kierrosta). Vaijeria ei siis saa puolata päällekkäin.

Toinen yleisesti käytössä oleva (ja tässä työssä käytettävä) vetotapa on ns. kampaveto.
Kampavedossa moottorina käytetään usein ketjunostinta. Moottorilta lähtee ketju, jonka
päähän on kiinnitetty vetokampa. Vetokamman toiseen päähän kiinnitetään vaijerit. Vetokamman, ketjun, ja vaijerin omaa massaa kannattelemaan asennetaan usein kattoon
ns. kannatteluvaijeri. Ajettaessa ketjua ulos- tai sisäänpäin vetokampa liikkuu nostotangon suuntaisesti (yleensä katon rajassa) ja nostotanko liikkuu pystysuunnassa ylös- tai
alaspäin. Ketjun ollessa kokonaan moottorille sisään ajettuna, nostotanko on yleensä
lähellä katon rajaa. Ylimääräinen ketju ohjataan moottorissa roikkuvaan ketjupussiin.

Vastaavasti ketjun ollessa koko pituudeltaan ulkona, nostotanko on yleensä lähellä lattian rajaa (tangon liikkeiden ylä- ja alarajat on yleensä määritelty). Kampavedon pääkomponentit on esitetty kuvassa 3. Valokuva aiemmin toteutetusta laitteesta näkyy kuvassa 4.

Kuva 3. Kampavetoisen tankonostimen pääkomponentit

Kampavedon ongelma on sen tilantarve, koska vaijeria ei puolata mihinkään. Yleensä
tämä toteutetaan niin, että vapaana oleva vaijeri kulkee nostotangon suuntaisesti, ja se
taitetaan 180 astetta nostotangon päässä.

Kuva 4. Kampavetoinen tankonostin

Kampavedon etuina on sen yksinkertaisuus ja teetettävien osien vähäisyys. Ketjunostimet on luokiteltu valmiiksi turvallisuusluokkiin, joten esim. vaihdemoottorin ja vaijerirummun yhdistelmässä tarvittavia lujuuslaskelmia ja ylimääräisten jarrujen suunnittelua ei
tarvitse huomioida.

Standardit ja säädökset

Suurin osa työssä esitettävistä laskelmista tai ohjeistuksista perustuu standardeihin.
Näistä tärkeimmät (konedirektiivi, DIN 56950 ja CWA 15902) on esitelty seuraavassa,
mutta myös muihin standardeihin viitataan.

2.3.1

Konedirektiivi

Konedirektiivi 2006/42/EY [4] on Euroopan unionin laatima direktiivi. Ensimmäinen versio on vuodelta 1989, ja se laadittiin koneturvallisuuden yhtenäistämiseksi ja kaupan

esteiden poistamiseksi eri maiden välillä. Suomessa konedirektiivi tuli voimaan suomen
liittyessä EU:hun vuonna 1994, ja uusin versio 2006/42/EY hyväksyttiin huhtikuussa
2006.

Konedirektiivi perustuu omavalvontaan, jonka mukaan laitteen valmistaja vastaa, että
laite on turvallinen. Tunnetuksi konedirektiivin on tehnyt CE-merkintä. Varustaessaan
laitteen tai koneen CE-merkillä, valmistaja takaa, että laite on turvallinen ja suunniteltu
koneturvallisuusdirektiivin perustuvan lainsäädännön mukaisesti. Tapaturman sattuessa
tai koneen rikkoutuessa viranomaiset voivat vaatia laitteen valmistajalta selvitystä sen
turvallisuudesta.

2.3.2

DIN 56950

DIN 56950 (Entertainment technology - Machinery installations - Part 1: Safety requirements and inspection) [2] antaa ohjeistuksen sellaisten näyttämöteknisten koneiden tai
laitteiden suunnitteluun ja asentamiseen, joita käytetään mm. teattereissa, konserttihalleissa, kouluissa, sekä televisio- ja radiostudioissa. Se on yleisesti ottaen tärkein standardi teatteritekniikan alalla, toistaiseksi.

2.3.3

CWA 15902

Eurooppalaisen Standardisointikomitean (CEN) työryhmän esitys ”CWA 15902” [14] on
ensimmäinen nimenomaan teatteri- ja näyttämötekniikkaan liittyvien laitteiden suunnittelun esitys, josta valmistuu aikanaan standardi DIN EN 17206 (“Lifting and Load-bearing
Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry –
Specifications for general requirements”).

Päätös standardin tekemisestä tehtiin vuonna 2006, mutta sitä ei ole vieläkään saatu
virallisesti julkaistua. Kehitystyö on loppusuoralla, ja standardin sisältöä käytetään jo yleisesti laitteiden suunnittelussa. Myös asiakas voi vaatia, että lujuuslaskelmat on tehty
CWA 15902:n pohjalta – erona edelliseen on esimerkiksi pelkän staattisen kuorman sijaan myös dynaamisten kuormien sekä hätäseis-pysäytyksen aiheuttaman kuorman
huomioiminen lujuuslaskennoissa.
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Suunnittelun lähtötiedot

Aiheen rajaus

Tässä työssä paneudutaan pääasiassa suunnittelun mekaaniseen osuuteen. Sähkö-,
automaatio- ja ohjaustekniikka on suuri osa projektia, mutta niihin ei juurikaan tässä
työssä oteta kantaa. Suunnittelun alkuvaiheessa laitteelle on tehty riskianalyysi, joka
vaaditaan CE-merkintää varten. Työn tekijälle on annettu tarvittavat lähtötiedot näistä
aiheista (mm. moottorin fyysiset mitat), jotka tulee ottaa huomioon mekaniikkasuunnittelussa.

Takanäyttämön osuus koko remontista

Näyttämömekaniikan esisuunnittelusta vastaa Akumek Oy. Projektiin kuuluu koko teatterin uudistaminen vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Teatterin pohjapiirros on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Teatterin pohjapiirros, laitteiden sijoituspaikat [12]

Päänäyttämölle asennetaan 13 kpl 300 kg:n tankonostimia ja 5 kpl käsikäyttöisiä tankonostimia. Takanäyttämölle asennetaan 5 kpl 300 kg:n tankonostimia. Näiden lisäksi
asennetaan 12 kpl pistenostimia, 3 kpl moottoroituja valoansaita, uusi esirippu, taustaverhorata, sivukatteet ja sivutangot.

Tilaajan vaatimukset

3.3.1

Mekaniikka

Työn tilaaja on antanut laitekohtaiset suunnitteluohjeet, joiden perusteella tarjous työstä
on tehty.
Näyttämön taakse rakennettavaan takanäyttämöön asennettaan ns. varastotankonostimet. Nostimia käytetään lavasteiden varastointiin ja satunnaisesti näyttämön laajennuksen lavastamiseen. Niitä ohjataan takanäyttämön seinään asennettavalla omalla paikallisohjaimella. [12.]

Ohjeissa kerrotaan mm. tankonostimilta vaadittu hyötykuorma, nostonopeus, ohjeistukset ohjausteknisiin ja turvallisuusasioihin. Mekaniikkasuunnittelun osalta oleellisimmat
ohjeistukset ovat seuraavat:

3.3.2

•

tankojen lukumäärä 5 kpl

•

tankojen pituus 7 m

•

vaijerit 3 kpl / nostin

•

nostonopeus 0,005–0,5 m/s

•

hyötykuorma 300 kg

•

liikematka (isku) max. 7 m

•

kiihtyvyys 2 m/s2

•

moottorin käyttöluokka S3, 40 %

•

tangon taipuma max. l/500 tasaisella maksimikuormalla.

Akustiikka

Yleisesti ottaen teatterissa käytettäville laitteille halutaan hiljainen äänitaso. Tässä projektissa takanäyttämölle ei ole asetettu erillisiä akustisia vaatimuksia, mutta silti

takanäyttämön nostimissa käytetään samoja ratkaisuja akustiikan kannalta, kuin päänäyttämön tankonostimissa.

Äänitasojen vaimentamiseksi koneistoja koteloidaan, käytetään kumirakenteisia tärinäneristeitä, maalataan rakenteet ns. noisekiller-maaleilla yms. Usein projekteissa rakenteet tulee hyväksyttää akustiikan ammattilaisilla ennen rakennustöiden aloittamista.
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Pääkomponenttien mitoitus

Tankonostinten suunnittelu perustuu suurimmilta osin ennalta määrättyihin suunnitteluohjeisiin, standardeihin ja säädöksiin. Varsinkin nostolaitetta suunniteltaessa, pääpainon tulee olla aina turvallisuudessa. Varmuuskertoimet ja tilaajan laitekohtaiset vaatimukset määrittelevät tässäkin tapauksessa suurimman osan suunniteltavien osien geometriasta, mitoituksesta, sekä materiaaleista.

Ennen suunnittelun aloittamista kannattaa siis etukäteen laskea kriittisten ja määräävien
komponenttien mitat, joiden perustalle kaikkien komponenttien suunnittelu pohjautuu.
Tällä taataan se, että laite on varmasti turvallinen. Lisäksi tilaaja voi usein myös vaatia
erilliset laskelmat rakenteiden kestävyydestä, eli edes kokemuspohjainen tieto komponenttien kestävyydestä ei riitä.

Kuormitusten laskenta

Lasketaan mekaniikan mitoituksessa käytettävät maksimikuormat. Laskennassa otetaan
huomioon staattinen kuorma sekä CWA 15902 mukaan myös dynamiikan vaikutus (ennen laskettiin pelkästään staattisen kuormituksen mukaan).

Staattisen kuorman laskenta. Hyötykuorma 300 kg. Ansaan oma massa 47 kg.
g = 9.81 m/s2.

𝐹𝑠𝑡𝑎 = 𝑚𝑔 = 347 𝑘𝑔 ∗ 9.81

𝑚
𝑠2

= 3404,07 𝑁

Dynaamisen kuorman laskennassa tulee vertailla eri tilanteita – dynamiikan vaikutus
normaalissa ajotilanteessa ja dynamiikan vaikutus hätäseis-pysäytyksessä. Näistä kahdesta valitaan suurimman kuormituksen aiheuttava tilanne. Normaalin ajotilanteen
kuormituksessa käytetään varmuuslukua 2 ja hätäseis-pysäytyksessä varmuuslukua
1.2 [11.]. Karkeasti määriteltynä hitailla nostimilla määräävä tilanne on normaali ajotilanne ja nopeilla nostimilla hätäseis-pysäytys. Tilanteet on silti aina laskettava erikseen.

Dynamiikan laskentaa varten tarvitaan tangon maksimikiihtyvyys (hidastuvuus) sen pysähtyessä. Suunnittelun lähtövaatimuksista saadaan tangon maksiminopeus (0,5 m/s),
ja pysäytysmatkaksi 0.3 m. 0,5 m/s nostin voidaan luokitella hitaaksi nostimeksi, joten
tässä tapauksessa määräävä tilanne on normaali ajotilanne, jonka mukaan laskelmat
tehdään.

Lasketaan maksimikiihtyvyys tasaisesti muuttuvan liikkeen kaavalla ratkaistuna kiihtyvyyden suhteen [1]
𝑣 2 = 𝑣02 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0 ), 𝑟𝑎𝑡𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑘𝑖𝑖ℎ𝑡𝑦𝑣𝑦𝑦𝑑𝑒𝑛 (𝑎) 𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛
𝑚

(0.5 𝑠 )2
𝑣2
𝑚
→𝑎=
=
= 0.417 2
2 ∗ 𝑥 2 ∗ 0.3 𝑚
𝑠
Saatu kiihtyvyyden arvo sijoitetaan voiman liikeyhtälöön [1.], josta saadaan dynamiikan
aiheuttama lisäkuormitus

𝐹𝑑𝑦𝑛 = 𝑚𝑎 = 347 𝑘𝑔 ∗ 0,417

𝑚
= 144,7 𝑁
𝑠2

Dynamiikan aiheuttama lisäkuormitus lisätään aiemmin laskettuun staattiseen kuormitukseen, ja kokonaiskuormitus kerrotaan varmuusluvulla 2.

𝐹𝑡𝑜𝑡 = (𝐹𝑠𝑡𝑎 + 𝐹𝑑𝑦𝑛 ) ∗ 2 = (3404,07 𝑁 + 144,7 𝑁) ∗ 2 = 7097,54 𝑁

Vaijerin valinta

4.2.1

Mitoitusperiaatteet

Kokoonpanon mitoitus aloitetaan valitsemalla sopiva teräsköysi eli tuttavallisemmin vaijeri. Vaijerin halkaisija määrittää suurilta osin kriittisten komponenttien mitoitusta, joten
valinta on syytä tehdä huolella. Lisäksi vaijeri myös kannattelee kuormaa normaalitilanteessa, joten se on turvallisuuden kannalta yksi kriittisimmistä komponenteista. Vaijerin
tulee olla nostokäyttöön tarkoitettu ja standardin SFS-EN 12385-4 [15] mukainen. Vaijerin halkaisijaa mitoittaessa tulee valita standardin DIN 56950 mukaan vähintään kymmenkertainen varmuus kuormaan nähden [2]. Lisäksi muissa kuin kevyen luokan laitteissa ei suositella käytettävän alle 5 mm:n vaijereita [4].

DSS Oy käyttää Certex Oy:n vaijereita, yritys on Euroopan suurin teräsköysien ja nostoapuvälineiden toimittaja.

4.2.2

Vaijerin rakenne

Kuvassa 6 on esitetty vaijerin rakenne. Vaijeri koostuu sydänlangasta ja sen ympärille
punotuista kierretyistä säikeistä. Mm. lankojen lukumäärä, säikeiden nousu, sydämen
rakenne ja halkaisija määrittävät suurilta osin vaijerin ominaisuuksia. Certex Oy:n toimittamien vaijerien rakenne ilmaistaan esim. koodilla 6x19FC, jossa:
•

6 = vaijerin säikeiden lukumäärä

•

19 = säikeeseen sisältyvien lankojen lukumäärä

•

FC = kuitusydän (kirjainyhdistelmä kuvaa vaijerin sydämen tyyppiä).

Kuva 6. Vaijerin rakenne [8]

4.2.3

Laskenta

Nostimen hyötykuorman tulee olla 300 kg. Ansaan oma massa on 47 kg. Vaijerin tulee
siis kestää 347 kg:n kokonaismassa. Vaijerin laskennassa dynamiikan vaikutusta ei tarvitse ottaa huomioon.

Valitaan vaijerityypiksi 6x19FC, joka on tarkoitettu käytettäväksi nostureissa, nostimissa
ja nostoapuvälineissä. Lisäksi se on standardin SFS-EN 12385-4 [15] mukainen. Halkaisijaltaan 5 mm:n vaijeri kestää 13,6 kN:n murtokuorman, kun köyden lujuusluokka on
1770 N/mm2 [8.]. Varmuusluku on 10. Lasketaan vaijerin maksimikuorma voiman liikeyhtälön mukaan ratkaistuna massan suhteen. [1.]

𝐹 = 𝑚𝑎 , 𝑗𝑜𝑡𝑒𝑛 𝑚 =

𝐹
13600𝑁
→ 𝑚=
𝑚 = 1386 𝑘𝑔
𝑎
9,81 2
𝑠

Yhden vaijerin tulee kannatella kolmasosa kokonaiskuormasta eli 116 kg. Täten varmuusluvuksi saadaan 1386 kg/116 kg = 11,9. Valitaan vaijerin halkaisijaksi siis 5 mm.

Moottori

Moottorin valinta rajautui tämän työn ulkopuolelle, ja se oli valittu jo ennen varsinaisen
suunnittelun aloittamista. Moottoriksi oli valittu sähkökäyttöinen ketjunostin. Moottorin
valintaan liittyi sallitun kuorman lisäksi myös tilaajan vaatima moottorin käyttöluokka (S3)
sekä ketjunostimiin liittyviä teknisiä vaatimuksia.

Käyttöluokat (S) on määritelty standardissa IEC 60034-1 [16] ja ne on esitetty
kuvassa 7.

Kuva 7. Sähkömoottorien käyttötavat [6]

Lisäksi ketjunostimille on erikseen erilliset turvallisuusluokitukset, jotka perustuvat saksalaisen sähkökäyttöisiin ketjunostimiin keskittyneen työryhmän VPLT:n kokoamaan
standardiin SR2.0. Standardin mukaan turvallisuusluokkia on kolme (D8, D8 Plus ja C1).

Luokan D8 nostimia ei juuri näyttämömekaniikassa käytetä, koska ne eivät sisällä vaadittavaa kahta erillistä jarrua, ja nostimen kuorman alla ei saa missään tilanteessa oleskella ihminen.

D8 Plus sisältää vaadittavat kaksi jarrua. Lisäksi nostimen alla saa oleskella ihmisiä kuorman ollessa paikallaan, mutta kuormaa ei saa siirtää tai purkaa. Tähän työhön oli valittu
D8 Plus-luokan ketjunostin.

C1-luokitus on kaikista turvallisin, ja se sisältää vaadittavat kaksi jarrua. Sen lisäksi kuorman alla saa oleskella kaikissa tilanteissa, myös kuormaa liikutettaessa.
Turvallisuusluokitukset määräävät myös varmuuskertoimia mekaniikan suunnitteluun,
turvarajoihin, ajoratakytkimiin sekä yli- ja alikuorman ja nopeuden valvontaan.
Luokitukset on esitelty tarkemmin kuvassa 8.

Kuva 8. Sähkökäyttöisten ketjunostimien turvallisuusluokitukset [13]

Taittopyörät

4.4.1

Mitoitusperiaatteet

Taittopyörät ovat teatteritekniikan peruskomponentteja. Niitä käytetään vaijerin taittamiseen nostotilanteessa toimilaitteen (esim. vaijerirumpu tai ketjunostin) ja itse nostoelimien välillä. Taittopyörien suunnittelu on suurilta osin vakioitua, ja se perustuu erilaisiin
standardeihin ja säädöksiin, jotka määrittävät mm. taittopyörän mitoituksen suurimmilta
osin.

Nostolaitteen mekaanisten osien lujuudesta annetaan ohjeistus standardissa DIN
56950a. Nostolaitteen mekaanisten osien tulee kestää kaksikertainen kuorma maksimikuormaan nähden [2]. Kriittisin komponentti taittopyörän kokoonpanossa on taittopyörän
akseli, sekä sen laakerointi. Akseli ja laakerointi tulee mitoittaa niin, ettei ole minkäänlaista riskiä kuorman äkkinäisestä tai hallitsemattomasta putoamisesta. Asia korostuu

kampavetoa käytettäessä, koska tyhjää vaijeria on moottorin ja ansaan välissä aina niin
paljon, että taittopyörien pettäessä koko kuorma putoaa aina lattiaan asti.

Taittopyörän mitoituksessa tulee huomioida, että kuormitustapaukset ovat hyvin erilaisia.
Yksinkertaisimmillaan yksiurainen taittopyörä taittaa vaijerin vaaka-asennosta pystyasentoon tai toisinpäin. Tällöin voimakomponentit ovat vaijerin suuntaisina samat kuin
vaijerissa esiintyvä kuorma. Tilanne on sama moniuraisessa taittopyörässä, jossa vain
yksi vaijeri muuttaa suuntaa. Pahin kuormitustapaus on moniurainen taittopyörä (pyörä,
joka taittaa useamman kuin yhden vaijerin), jossa vaijerit tekevät 180 asteen käännöksen. Tällöin koko nostimen liikkuva kuorma kohdistuu vaijerin taiton takia kaksinkertaisena akselille ja laakereille. Kampavetoa käytettäessä tilanne on lähes poikkeuksetta
tämä. [4.]

4.4.2

Akselin mitoitus

Tarkastellaan taittopyörän akselille syntyviä kuormia. Aiemmin on laskettu kokonaiskuormitukseksi Ftot= 7100 N. Tunnetaan teräksen S355 myötöraja Re = 355 MPa. Laitteelle
luvataan 400 tunnin käyttöikä, joten väsymistä ei tarvitse ottaa huomioon. Kyseessä on
puhdas leikkaustilanne, joten kriittinen leikkauslujuus saadaan kertomalla myötöraja arvolla 0,577 [10]. Tulokseksi saadaan laskelmissa käytettävä leikkausjännityksen maksimiarvo τmax = 205 MPa. Saadusta leikkausjännityksen arvosta voidaan varmuusluvulla
n=2 laskea suurin sallittu jännitys akselilla [2].

=

205𝑀𝑃𝑎
2

= 102,5 𝑀𝑃𝑎

Suurin sallittu jännitys sijoitetaan leikkausjännityksen kaavaan [1]. Q = Ftot = 7100 N
𝑄

=𝐴=1
4

𝑄
∗∗𝑑 2

joka ratkaistaan akselin halkaisijan suhteen, jolloin saadaan

4∗7100 𝑁

𝑑 = √102,5∗106 𝑃𝑎∗  = 0,009391𝑚 𝑒𝑙𝑖 ~9,4 𝑚𝑚

eli akselin minimihalkaisijan tulee olla 9,4 mm.

4.4.3

Laakereiden mitoitus

Akselin mitoituksen jälkeen valitaan taittopyörälle laakerit. Laakerityypiksi valitaan kustannus-, saatavuus-, ja kokemusperäisistä syistä normaalit kuulalaakerit. Akseli laakeroidaan molemmin puolin, joten yhden laakerin tulee kestää 7100 N:n staattinen kuormitus, jotta päästään tarvittavaan kaksinkertaiseen varmuuteen.

Kuten kuvan 9 taulukosta selviää, taittopyörän mitoituksen määrääväksi tekijäksi osoittautuu akselin sijasta laakeri. Tarkastellaan taulukon saraketta Co (maksimi staattinen
kuorma). Laakerityypiksi valitaan SKF:n valmistama kuulalaakeri 6304-RSH, joka kestää
staattista kuormaa 7,8 kN.

Akselin halkaisija luetaan kuvan 9 taulukon ensimmäisestä sarakkeesta (d). Laakerityypin hyvällä saatavuudella, sekä edullisella hankintahinnalla voidaan perustella akselin
ylimitoitus. Lisäksi akselikokoa kasvattamalla samanlaista taittopyörän rakennetta voidaan käyttää myös isoimmilla kuormituksilla. Akselin halkaisijaksi tulee siis 20 mm.

Kuva 9. Taittopyörän laakereiden valinta. Valittu laakeri korostettuna punaisella. [3]

Ansaan mitoitus

Ansaan mitoituksessa käytetään tilaajaan ehdottamaa putkikokoa 48.3x1.5 mm (materiaali teräs S355). Tilaaja on asettanut ansaalle vaatimuksen, ettei se saa taipua maksimikuormalla enempää kuin ansaan pituus /500. Ansaan pituus on 7 m, joten taipuma
saa olla maksimissaan 7000 mm/500 = 14 mm.

Laskenta suoritetaan SolidWorks Simulation- FEM-ohjelmalla. Laskenta varten annetaan ohjelmalle lähtöarvot:
•

Määritetään tarvittavat materiaalivakiot. Materiaali S355J2H. Kimmokerroin E = 210 GPa. Poissonin vakio v = 0.3. Tiheys p = 7850 kg/m3.

•

Luodaan olemassa olevasta 3D-mallista kokoonpano ja määritetään se
sauvarakenteeksi.

•

Luodaan kiinnitykset. Ansas on kiinnitetty kolmesta kohdasta (vaijerien
kiinnityskohdat) symmetrisesti tangon pituussuunnassa, eli siirtymät on estetty.

•

Määritetään kuormat. Aiemmin on määrätty hyötykuormaksi 300 kg. Varmuusluku 2. Ansaan omaa massaa ei huomioida. Tasainen kuormitus tangon alueella on siis
𝑚
𝐹 = 𝑚𝑔 → 600 𝑘𝑔 ∗ 9,81 2 = 5886 𝑁
𝑠
josta saadaan koko tangolle
𝑄=

𝐹
5886 𝑁
𝑁
→
= 841
𝑙
7𝑚
𝑚

•

Luodaan elementtiverkko siten, että solmupisteet sijaitsevat kiinnitysten,
sekä putket toisiinsa liittävien tukirautojen kohdalla.

•

Suoritetaan laskenta ja tarkastellaan tulokset.

FEM-analyysista tulostetaan raportti, josta saadaan selville ansaaseen kohdistuvat jännitykset, pisteiden siirtymät sekä varmuusluku. Kuva 10 kuvastaa pisteiden siirtymiä, ja
siitä on luettavissa, että maksimisiirtymä koko tangon alueella on 2.46 mm, eli tilaajan
vaatimus täyttyy helposti.

Kuva 10. FEM-analyysi pisteiden siirtymille.

Moottorin ja taittopyörien kattokiinnitykset

Pysty- ja vaakataittopyörien telineet kiinnitetään kattoon ja moottorin teline seinälle. Sekä
seinät että katto on valmistettu betonista. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kiinnitettävien komponenttien oma massa sekä se, minkälaiselle kuormitukselle kiinnittimet altistuvat.

Kiinnitykseen käytettiin Hiltin valmistamia HST-kiila-ankkureita. Kiila-ankkureiden käyttöön on annettu kattava ohjeistus ja lujuusarvot. Kiila-ankkurin kestävyyteen vaikuttaa
mm. reikien reuna- ja keskiöetäisyydet, alusmateriaalin paksuus sekä oikea asennustapa [5]. Nämä asiat tulee ottaa huomioon lujuusarvoja tarkasteltaessa, ja suunnittelun
aikana esimerkiksi kiinnitysreikien mitoituksessa.

Koska kuormitukset olivat kiinnitettävissä osissa suuruudeltaan hyvin lähellä toisiaan,
käytettiin kaikissa kiinnityksissä saman kokoisia kiila-ankkureita. Jotta tarvittavaan varmuuslukuun päästiin kaikkien osien kohdalla, mitoitettiin kiila-ankkurit painavimman
massan mukaan. Painavin elementti on moottori ja sen teline, joiden yhteismassa on 45
kg. Lisätään tämä aiemmin laskettuun hyötykuormaan ja ansaan massaan (347 kg), jolloin saadaan kokonaismassaksi 392 kg.

392 kg:n massa aiheuttaa voiman liikeyhtälön [1] mukaan 3,8 kN:n voiman. Betonin voidaan olettaa olevan halkeilematonta, koska kyseessä on uusi rakennus. Kaikkiin kiinnitettäviin komponentteihin syntyy vetojännitystä. Kuvan 11 taulukossa käytetty osavarmuuskerroin 1,4 ei riitä tämän rakenteen osalta, koska standardissa DIN 56950 on määrätty mekaanisten osien kestävyydelle varmuusluku 2 [2]. Täten kokonaiskuormitukseksi
saadaan 2*3,8 kN eli 7,6 kN. Taulukosta valittiin kiila-ankkurien kooksi M12.

Kuva 11. Sallitut kuormitukset kiila-ankkureille [5]

5

Mekaniikkasuunnittelu

Suunnitteluperiaatteet

Kun kriittisimmät komponentit on mitoitettu, ne voidaan mallintaa. Mallinnuksen yhteydessä kokoonpano suositellaan koottavaksi rajoitettuun tilaan, joka vastaa kooltaan laitteen lopullista asennuspaikkaa (huoneen koko). Täten voidaan varmistua siitä, että
kaikki osat mahtuvat paikalleen ja ovat mahdollisimman helposti asennettavissa.

Komponentteja mallinnettaessa tulee kiinnittää erityistä huomioita valmistusteknillisiin
ratkaisuihin. Komponenttien valmistuskustannukset määritellään lähes kokonaan suunnitteluvaiheessa, ja suuri painoarvo on oikean valmistusmenetelmän valitsemisella.
Tankonostimen kokoonpanon osat valmistetaan laserleikkaamalla, kanttaamalla, hitsaamalla ja koneistamalla.

Nykypäivänä lasertekniikka syrjäyttää kovaa vauhtia muita valmistusmenetelmiä sen nopeuden, tarkkuuden, ja edullisen hinnan ansiosta. Perusperiaate tässä suunnitteluprosessissa on, että suositaan laserleikattuja osia, ja yritetään välttää turhaa hitsaamista ja
koneistamista. Tietyt komponentit on pakko koneistaa tai hitsata, ja pääpainon tulee aina
olla turvallisuudessa ja laadussa.

Tärkeä huomioitava asia on myös komponenttien asennettavuus. Suurin osa kokoonpanon komponenteista tulee kiinni kattoon, joka sijaitsee vähintään 7 m:n korkeudessa.
Tämä asettaa tiettyjä haasteita liittyen mm. kappaleiden massaan, fyysiseen kokoon ja
muotoon, koska suurin osa kappaleista tullaan asentamaan ihmisen lihasvoimaa käyttäen ja apulaitteiden (esim. nostureiden) käyttäminen saattaa olla tietyissä olosuhteissa
hankalaa. Tulee myös huomioida, missä vaiheessa osat kokoonpannaan niin, että ne
ovat vielä asennettavissa normaaleilla apuvälineillä, mutta toisaalta niin, että niitä ei jouduta turhan paljon kokoamaan enää asennustyömaalla.

Osien suunnittelu käydään läpi suurpiirteisesti, koska yksittäisiä osia on satoja. Rakenteen kannalta kiinnostavimmat komponentit käydään läpi tarkemmin. Kaikista osista tehdään tarvittavat osa-, osakokoonpano- ja kokoonpanokuvat ja laserleikattavista osista
lisäksi DXF-mallit, joista laserleikkauskone saa tarvittavat osien geometriatiedot leikkausta varten.

Taittopyörät ja niiden kiinnitys

5.2.1

Taittopyörien mitoitusperiaatteet

Taittopyörien mitoitukseen annetaan ohjeistus standardissa DIN 15062 [2]. Mitoitettavat
mitat on esitelty kuvassa 12.

Kuva 12. 3-uraisen taittopyörän mitoitus

Mitoitusperiaatteet olivat seuraavat:
•

d1 = jakohalkaisija = min.20x vaijerin halkaisija (5 mm) = 100 mm

•

d2 = ulkohalkaisija = 5 mm vaijerille d1+20 mm = 120 mm

•

r = uran pohjan pyöristyssäde, 0.53 * vaijerin halkaisija (5 mm) = 2.7 mm

•

b = urajako, 5 mm vaijerille min. 18 mm

•

d3 = aiemmin määritelty laakeripesän halkaisija, 52 mm.

5.2.2

Akselin kiinnitys

Aiemmin määriteltiin laakerointi ja akselin mitat. Akseli tulee kiinnittää siten, ettei ole
mahdollisuutta sen irtoamiseen. Laakerointi lukitaan paikalleen lukkorenkailla (DIN 471)
ja akselin päihin sorvataan kierteet, joihin tulee kuusiomutterit, joilla koko pyörän kokoonpano saadaan turvallisesti lukittua. Kokoonpano on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Akselin lukitseminen taittopyörälle

5.2.3

Runko ja tärinän eristys

Taittopyörän akseli pitää vielä kiinnittää johonkin. Taittopyörän molemmille kyljille suunnitellaan ns. poskilevyt, joiden päihin kantataan olakkeet kattoon kiinnittämistä varten.
Lisäksi pyörän ympärille asennetaan muoviset äänieristyslevyt, ja myös kattoon tulevat
kiinnitysreiät varustetaan kumirakenteisilla ääni- ja tärinänvaimennusrenkailla. Vaijerille
tulee olla myös ns. löysän vaijerin vahti, joka pakko-ohjaa vaijerin kulkemaan taittopyörän urassa. Kokoonpanossa tämä toteutetaan niin, että taittopyörän kehän mukaisesti

mitoitetaan kolme kiinnityspulttia, jotka estävät vaijerin nousun uraltaan, ja toisaalta tukevoittavat poskilevyjen kiinnitystä keskenään. Kuvassa 14 on esitetty kolmiuraisen taittopyörän kokoonpano.

Kuva 14. Taittopyörän kokoonpano

5.2.4

Vaakataittopyörän kiinnitys kattoon

Kuvassa 15 esitetyssä vaakataittopyörän kokoonpanossa käytetään samanlaista kokoonpanoa kuin pystytaittopyörissä, erona vain asennusasento. Jotta pyörät saadaan
vaakatasoon, tulee niille suunnitella teline.

Kuva 15. Vaakataittopyörän kattoteline

Teline koostuu kantatusta, 10 mm:n vahvuisesta, laserleikatusta teräslevystä, jonka kylkiin hitsataan teräslevyt vahvistamaan rakennetta. Kantatun levyn keskeltä leikataan
pala irti, osittain massan vähentämiseksi ja osittain kanttauksen helpottamiseksi. Tämän
lisäksi levyyn mallinnetaan urat kattokiinnityksen kiila-ankkureita varten.

Koska taittopyörien paikat on tarkkaan määritelty, kiinnitysuria/reikiä tehdään reilusti
enemmän kuin on tarkoitus käyttää. Kokemusperäisesti on huomattu, että porattavassa
betonissa saattaa tulla vastaan esim. raudoituksia, jotka estävät kiila-ankkureille tarvittavan reiän poraamisen haluttuun paikkaan. Työmaaolosuhteissa teräslevyn reikien suurentaminen tai uusien reikien poraaminen on huomattavasti haastavampaa kuin levyjen
valmistusvaiheessa, joten helpompi vaihtoehto on mallintaa niitä jo suunnitteluvaiheessa
tarpeeksi laajalle alalle.

Vaijerilinjat

Vaijerin pituus moottorilta ansaalle on tässä kokoonpanossa n. 11–19 m. Tällä matkalla
vaijeri taittuu maksimissaan neljä kertaa (yksi taitto vaakatasossa ja kolme pystytasossa). Vaijerilinja saa poiketa taittopyörien välillä sivuttaissuunnassa maksimissaan 1,5
astetta [11]. Koska teatteritekniikassa käytetään kiertymättömiä vaijereita, jo 1,5 asteen
poikkeama saattaa alkaa aiheuttamaan pientä napsuvaa ääntä, joka on äänitasojen rajoitusten takia epätoivottavaa. Tämä luo haasteita moottorin kiinnityksessä ja ansaan
ensimmäisessä vaijeritaitossa, koska taittopyörien etäisyyttä toisistaan tulee kasvattaa
niin paljon, että vaijerikulma on maksimissaan mainittu 1,5 astetta.

Kuva 16 osoittaa vaijerilinjan kriittisimmät mitoituskohdat (x1-x4). Kriittiset etäisyydet
ovat seuraavat:
•

x1 = vaijerin vaakataitosta ensimmäisen pudotukseen. Vaijerilinjan maksimipoikkeama 2*urajako = 40 mm.

•

x2 = pystytaittopyörien väli. Maksimipoikkeama = urajako = 20 mm

•

x3 = iskunpituus (7000 mm) + tarvittava lisäetäisyys ansaan päästä (x1)

•

x4 = maksimi sivuttaispoikkeama koko iskun matkalla

Lasketaan:

𝑥1𝑚𝑖𝑛 =

40 𝑚𝑚
= 1528 𝑚𝑚
sin(1.5°)

𝑥2𝑚𝑖𝑛 =

20 𝑚𝑚
= 764 𝑚𝑚
sin(1.5°)

𝑥4𝑚𝑎𝑥 = 8528 𝑚𝑚 ∗ sin(1.5°) = 223 𝑚𝑚
Saatujen mitta-arvojen avulla, ja tilan muut rajoitukset huomioon ottaen, laitteiden kiinnityspisteet mitoitetaan kattoon.

Kuva 16. Vaijerilinjat katosta päin kuvattuna

Moottorin kiinnitys

Moottorista ei ollut saatavilla 3D-mallia, joten siitä tehtiin oikean fyysisen moottorin ulkomittojen ja kiinnityspisteiden mukainen malli, ns. tilanvarausmalli. Moottorin massa, 43
kg, on myös tiedossa ja se tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Moottorin suhteellisen suuren massan vuoksi, sen kiinnitys päätetään laittaa katon sijasta seinään. Tämä mahdollistaa telineen asentamisen seinään etukäteen, minkä jälkeen moottori voidaan erikseen nostaa paikalleen. Myös kattoon kiinnittäminen olisi ollut
mahdollista, mutta se olisi ollut asennusta ajatellen haastavampi vaihtoehto.

Moottori lukitaan telineeseensä kahdella moottorin mukana toimitettavalla olakeruuvilla.
Moottorin kokoonpano on esitelty kuvassa 17.

Kuva 17. Moottorin kiinnitys seinätelineeseen

Itse teline koostuu kahdesta toisiinsa hitsatusta 10 mm:n paksuisesta laserleikatusta teräslevystä. Moottorin kiinnityskorvakkeiden aukon väliksi mitataan n. 30 mm. Kiinnityslevyä ei kuitenkaan kannata alkaa valmistamaan suoraan 30 mm paksusta levystä, joten
kiinnityspisteisiin hitsataan laserleikkaamalla valmistetut ohjausprikat (á 10 mm). Alemmalle ruuville mallinnetaan läpireikä, ja ylemmälle ruuville ylhäältä auki oleva ohjausura.
Tämä mahdollistaa moottorin nostamisen telineeseen siten, että ylempi kiinnitysruuvi on
asennettuna valmiiksi moottorille, ja moottoripaketti voidaan nostaa telineeseen ennen
ruuvien kiristämistä. Tällöin ylempi kiinnitysruuvi kannattelee jo moottorin painon ,ja ruuvit voidaan kiristää ilman moottorin painon kannattelemista. Koska moottori painaa yli 40
kg ja työskennellään katon rajassa, asennusolosuhteet eivät ole ihanteelliset.

Teline kiinnitetään seinään Hiltin HST-kiila-ankkureilla. Kiila-ankkurien valinta on käsitelty luvussa 4.5.

Vetokampa

Vetokampa on levy, johon vaijerit kiinnitetään. Levyn toinen pää kiinnittyy moottorilta tulevaan ketjuun ja toiseen päähän tulee kiinni kolme vaijeria. Vetokampa liikkuu katon
rajassa koko iskunpituuden (7 m) matkan, ja sen kannattelemista varten kattoon asennetaan kahdella vanttiruuvilla pingotettava kannatinvaijeri.

Kannatinvaijeria varten levyyn suunnitellaan ohjauspala, joka pitää vetokamman kiinni
kannatinvaijerissa. Ohjauslevyn materiaaliksi valitaan muovi (POM, polyasetaali), koska
sen on todettu olevan äänitasoltaan hiljaisempi kuin esimerkiksi teräs. Vetokamman kokoonpano on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Vetokampa

Ansaan rakenne

Ansas valmistetaan kahdesta erillisestä putkesta, koska saatavilla olevien putkien maksimipituus on 6 m. Putken sisään valmistetaan liitospala, jolla putket voidaan liittää yhteen. Ansas liikkuu kolmen vaijerin varassa, jotka tulee sijoittaa symmetrisesti pituussuunnassa, jotta kuorma jakaantuu tasaisesti vaijerien kesken, eikä riskiä ansaan kallistumisesta ole. Ansaan rakenne on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Ansaan rakenne

Vaijerit kiinnitetään ansaaseen kahden teräspannan avulla. Vaijerin pää lukitaan kolmella vaijerilukolla, ja päähän syntyneeseen lenkkiin asennetaan koussi. Koussit ovat
metallisia komponentteja, joita käytetään vahvikkeina teräsköyden ja kuituköyden päihin
tehtävissä silmukoissa. Koussi kiinnitetään putken päässä olevaan vanttiruuviin, josta
saadaan säädettyä ansas suoraan linjaan muiden vaijerien kanssa. Kiinnitys on esitetty
kuvassa 20.

Kuva 20. Vaijerin kiinnitys ansaaseen
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Yhteenveto

Työn tavoitteena oli toteuttaa mekaniikkasuunnittelu tankonostimelle. Laitteen mitoitusta
varten päästiin tutustumaan moniin erilaisiin standardeihin ja säädöksiin, joihin koko
suunnitteluprosessi pohjautui. Koska turvallisuus on ehdottomasti tärkein yksittäinen tekijä laitteessa, suunnittelun edetessä mallia tarkasteltiin monen asiantuntijan avulla ja
tarvittavia muutoksia tehtiin ennen työn lopullista luovuttamista. Työn tuloksena DSS Oy
sai valmiin suunnitelman tankonostimesta, mukaan lukien tarvittavat osa-, osakokoonpano- ja kokoonpanopiirustukset sekä 3D-mallit. Työlle asetettuihin tavoitteisiin päästiin.

Työn konkreettinen toteuttaminen aloitetaan kevään 2019 aikana ja nähtäväksi jää,
kuinka hyvin tehdyt suunnitelmat tulevat pitämään paikkansa lopullisessa nostimessa.
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