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Tämä opinnäytetyö tehtiin Tamtron Group Oy:lle. Työn tavoitteena oli suunnitella 

testikehikko, jonka tarkoituksena on parantaa Tamtron Group Oy:n valmiutta testata 

heidän suunnittelemiaan punnitusantureita tulevaisuudessa. Työn teettäjä huomasi, että 

käytännön testaamisessa oli puutteita, joten tarve opinnäytetyölle syntyi. Testikehikon on 

tarkoitus vääntää, taivuttaa ja vetää testattavaa punnitusanturia samanaikaisesti. Niistä 

muodostuivat testikehikon toiminnalliset vaatimukset. Testikehikolla on tarkoitus testata 

tuotekehityksen prototyyppiantureita ja joitakin tuotannollisia punnitusantureita. 

Testikehikolla ei ole tarkoitus suorittaa varmennus- tai tyyppitestejä. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään yleistä tuotekehitysprosessia ja sen eri vaiheita sekä 

konseptin valintaprosessia, jossa etsitään paras mahdollinen ratkaisu testikehikon 

kokonaisuudelle. Tämän työn perustana olivat tuotekehitykseen ja konesuunnitteluun 

liittyvät teokset sekä yrityksen sisäinen osaaminen. Työssä käsitellään myös testikehikon 

mittakaavassa olevan mallin FEM-laskentaa tietokoneavusteisilla ohjelmilla. Työssä 

pohditaan näiden onnistumista, kehitysmahdollisuuksia ja testikehikon hyödyntämistä. 

Kehitystyöstä saatavia tuloksia pohditaan ja vertaillaan vaatimuksien täyttymiseen 

konseptivaiheesta lopulliseen rakenteeseen. Työssä pohditaan myös kahden eri 

tietokoneavusteisen ohjelman antamien FEM-laskujen tulosten eroavaisuuksia. 

 

Työn tuloksena saatiin vanhan testialustan rakenteeseen sopiva ja työhön sisällytetyt 

toiminnalliset vaatimukset täyttävä testikehikko. Kompromisseja tuotteen 

konseptisuunnittelusta valmiiseen tuotteeseen tehtiin vähän. Konseptisuunnittelua voi 

täten pitää onnistuneena, vaikka tuloksia ergonomiasta, huollon tarpeesta ja eliniästä ei 

voitu todentaa. Mallinnus ja FEM-laskenta osoittautuivat onnistuneiksi, koska 

testikehikko käyttäytyi suunnitellusti käytännön testeissä. Eroja FEM-laskentaohjelmien 

välillä ei pystytty tutkimaan niin tarkasti kuin olisi haluttu, mutta tuloksien eroavaisuuksia 

silti esiintyi.  

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritys sai tarvittavan testikehikon, jonka suunnittelu 

myötäilee yrityksen vaatimia asetuksia. Testikehikon projekti jatkuu yrityksessä edelleen 

turvallisuussuunnittelun osalta. Testikehikon jatkokehitysmahdollisuuksia ovat 

hydraulisylinterien suuntaamisen ja rakenteiden parantaminen. Käyttäjien virheitä FEM-

laskennassa voidaan vähentää tai parantaa koulutuksella, lisätyllä suunnitteluajalla tai 

paremmin kohdennetuilla ohjeilla tietokoneavusteisten ohjelmien sisällä. 
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This thesis was made for Tamtron Group Oy. The aim of this thesis was to design a test 

rack, the purpose which was to improve the process of testing the weighing sensors the 

company manufactures. The need for this thesis was born, when the company noticed 

problems in testing procedure. The test rack was supposed to bend, twist and pull weigh-

ing sensor at the same time. Those became the requirements of the test rack. The test 

rack´s purpose of use was limited to testing prototype weighing sensors at product devel-

opment and some of the weighing sensors in production. The test rack is not to be used 

for any kind of certification or type confirmation tests.   

                                       

This thesis consisted of the general product development process and its different steps 

and the concepts selection process, which helped to find the best possible solution for the 

complete test rack. The data for this study were collected from product development lit-

erature, machine design literature and the know-how inside Tamtron.  This thesis also 

deals with the FEM calculations made with a scale model of the test rack, done with 

computer aided programs. A discussion is given on the success of the project phases, 

development possibilities, and the utilization of the test rack. Results from development 

work were considered and compared to the requirements set for the study, from concept 

to final structure. Also, the differences of the results of the two FEM-calculations pro-

vided by two different computer assisted software were discussed.  

                          

As a result of this study, a test rack was produced that is compatible with the old test base 

and fulfills the requirements. There were very few compromises made from start to finish 

of development. Thus, the concept design can be considered successful, even though the 

results of ergonomics, maintenance needs and lifetime analyses could not be verified yet. 

Modelling and FEM-calculation proved to be successful, because the test rack behaved 

as designed in real world tests. The differences between the results obtained from the two 

FEM calculation software tools could not be investigated in as much detail as was in-

tended, but notable differences were still observed.   

                       

In conclusion, the company received a complete and functioning test rack which was de-

veloped according to the company’s requirements. The test rack project continues in the 

company, with a focus on work safety. The further development possibilities of the test 

rack include improving the alignment and structures of hydraulic cylinders. User errors 

in FEM-calculation can be reduced through training, increased design time better-targeted 

guidance within the calculation software. 

Key words: strain gauge sensor, sensor testing, product development, solidworks, ansys 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 7 

1.1 Yleistä ........................................................................................................ 7 

1.2 Työn tavoitteet ........................................................................................... 7 

1.3 Tutkimusmenetelmät ................................................................................. 8 

2 TAMTRON GROUP OY .................................................................................. 9 

2.1 Yritys ......................................................................................................... 9 

2.2 Tuotteet ...................................................................................................... 9 

3 PUNNITUSANTURIEN TOIMINTAPERIAATE ......................................... 12 

3.1 Venymäliuska-anturi ................................................................................ 12 

3.1.1 Venymäliuska ................................................................................ 12 

3.1.2 Venymäliuska-anturin runko ......................................................... 14 

3.2 Hydraulinen riipuke ................................................................................. 14 

4 PUNNITUSANTUREIDEN TESTAUS ......................................................... 15 

4.1 Testaus periaatteet .................................................................................... 15 

4.2 Testilaitteet ............................................................................................... 15 

5 KÄYTETYT MALLINNUSTYÖKALUT ..................................................... 18 

5.1 SolidWorks 2018 ..................................................................................... 18 

5.2 Ansys Aim 18.1 ....................................................................................... 18 

6 TUOTEKEHITYSPROSESSIT ...................................................................... 19 

6.1 Projektin käynnistäminen ........................................................................ 19 

6.2 Luonnosteluvaihe ..................................................................................... 19 

6.3 Tuotteen kehittely .................................................................................... 20 

7 LUONNOSTELUVAIHE ............................................................................... 21 

7.1 Vaatimukset konseptille ........................................................................... 21 

7.2 Konsepti vaihtoehdot ............................................................................... 23 

7.3 Konseptipolun valinta .............................................................................. 24 

7.4 Konseptin valinta ..................................................................................... 26 

8 MALLINNUS JA FEM-LASKENTA ............................................................ 29 

8.1 Yleistä ...................................................................................................... 29 

8.2 Tarvittavat kaavat ja varmuusluku ........................................................... 29 

8.3 Ensimmäinen kokoonpanomalli .............................................................. 31 

8.3.1 Mallintaminen ............................................................................... 31 

8.3.2 SolidWorks simulation .................................................................. 32 

8.4 Toinen kokoonpano malli ........................................................................ 36 

8.4.1 Mallintaminen ............................................................................... 36 

8.4.2 SolidWorks simulation .................................................................. 37 



5 

 

8.4.3 Ansys Aim 18.1 laskenta .............................................................. 41 

9 TULOKSET JA POHDINTA ......................................................................... 44 

9.1 Vaatimusten täyttyminen ......................................................................... 44 

9.2 Konseptisuunnittelun tulokset .................................................................. 45 

9.3 Mallinuksen ja FEM-laskennan tulokset ................................................. 46 

9.4 Projektin jatkuvuus, kehitys ja sujuvuus .................................................. 46 

LÄHTEET ............................................................................................................. 48 

LIITTEET ............................................................................................................. 49 

Liite 1. Testikehikon FEM-analyysin asetukset .............................................. 49 

Liite 2. FEM-analyysin tulokset ...................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ERITYISSANASTO 

 

 

SolidWorks simulation elementtimenetelmään perustuva lujuuslaskenta ohjelma 

Ansys Aim 18.1 elementtimenetelmään perustuva lujuuslaskenta ohjelma 

FEM elementtimenetelmään perustuva lujuuslaskenta 

Rel materiaalin myötöraja 

σ jännitys 

n varmuusluku 

IP-65 SFS-EN 60529 standardin mukainen täysin pölyltä sekä joka 

suunnasta tulevalta vedeltä suojattu koteloluokka 

Fz z-akselin suuntainen voima 

lz z-akselin suuntainen siirtymä 

L1 hydraulisylinterin isku 

Fy y-akselin suuntainen voima 

ly y-akselin suuntainen siirtymä 

SCS-nosturivaaka sakkeli nosturivaaka 

PCS-nosturivaaka siirrettävä nosturivaaka 

BCS-vaaka patteri käyttöinen nosturivaaka 

3D kolme ulotteinen 

.step yleinen tiedostotyyppi mallien jakamiselle eri suunnittelu 

ohjelmien välillä 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Yleistä 

 

Tämän tutkintotyön tarve syntyi Tamtron Groupin uuden tuotteen konseptointi vaiheessa. 

Uuden tuotteen konseptivaiheessa projektiryhmässä pohdittiin, kuinka uusi tuote 

voitaisiin testata mahdollisimman kattavasti vastaamaan todellisia käyttöolosuhteita. 

Uudelle testikehikolle oli myös tarve, koska Tamtron Group Oy:n aikaisempi 

testikehikko ei enää täyttänyt tuotekehityksen tarpeita, johtuen laitteen toimintojen 

rajallisuudesta.  

 

Testaamisen keskeinen idea on varmistaa punnitusanturin toimiminen suunnitellulla 

tavalla. Prototyyppianturin testaamiseen vaaditaan kaikkien tiedettyjen voimien 

vaikuttaminen, siksi uudessa testikehikossa tulisi olla valmiudet väännön, vetovoiman ja 

taivutuksen aiheuttamiseen. Testaamalla venymäliuskoilla toimivia punnitusantureita 

saadaan paljon tietoa rakenteen muutoksista sekä ei halutut voimat voidaan kompensoida 

punnitustuloksesta pois.  

 

Testikehikkoa käytetään pelkästään kompensoitavien voimien testaamiseen, jonka 

jälkeen punnitusantureille suoritetaan vielä kalibrointi tai varmennustestejä. Kalibrointi 

ja varmennustestit tehdään yrityksen muilla testilaitteilla. Testikehikolla ei ole tarkoitus 

suorittaa varmennus- tai tyyppitestejä. Tätä työtä tehdessä testikehikon käyttötarkoitus 

rajoittautuu tuotekehityksen prototyyppi- ja punnitusanturien kompensoitavien voimien 

testaamiseen, mutta tulevaisuudessa sillä voidaan mahdollisesti testata myös 

tuotannollisia punnitusantureita.   

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja suunnitella Tamtron Group:lle uusi testikehikko, 

jonka tarkoituksena on parantaa Tamtron Group Oy:n valmiutta testata heidän 

suunnittelemiaan punnitusantureita tulevaisuudessa. Mahdollisuus testikehikon 

suunnittelemisesta vanhaan rakenteeseen tai kokonaan uuden kehittämisestä ei oltu 

määritelty ennen suunnittelun aloittamista. Yksi työn tavoite oli selvittää ja ratkaista, että 

voidaanko olemassa olevaa rakennetta hyödyntää vai täytyykö suunnitella kokonaan uusi 
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rakenne. Kehitystyössä käsitellään yleistä tuotekehtitysprosessia ja sen eri vaiheita 

yleisesti sekä konseptin valintaprosessia, jossa pyritään etsimään paras mahdollinen 

ratkaisu testikehikon kokonaisuudelle. Työssä käsitellään myös testikehikon 

mittakaavassa olevan mallin lujuuslaskentaa tietokoneavusteisilla laskentaohjelmilla. 

Työssä pohditaan näiden onnistumista, kehitysmahdollisuuksia ja testikehikon 

hyödyntämistä. 

 

Aihe on rajattu yleiseen tuotekehitykseen ja konseptin valintaprosessiin sekä uuden 

testikehikon suunnitteluun ja sen lujuuslaskelmiin käyttäen tietokoneavusteisia ohjelmia 

hyväksi. Opinnäytetyön ulkopuolelle jää testikehikon liitosten, turvallisuuden, 

sähkölaitteiden ja hydrauliikkajärjestelmän yksityiskohtainen suunnittelu. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämän työn perustana ovat yleisen tuotekehitykseen ja konesuunnitteluun liittyvät 

teokset sekä yrityksen sisäinen osaaminen, jotka käsittelevät kehitysprojektin läpivientiä. 

Kehitystyössä tarkastellaan valitusta konseptista mallinnettuja testikehikkorakenteita ja 

niitä testataan kahdella erilaisella elementtimenetelmään perustuvalla 

lujuuslaskentaohjelmalla. 

 

SolidWorks –simulation on SolidWorks 2018 –ohjelman lisäosa. Tällä lisäosalla voi 

simuloida ja tarkastella voimien vaikutusta suunniteltuun 3D-malliin. Ansys Aim 18.1 on 

SoldWorks:n kilpaileva suunnittelu ja FEM-laskenta ohjelma, joka SolidWork:n tapaan 

perustuu elementtimenetelmään. 

 

Kehitystyöstä saatavia tuloksia pohditaan ja verrataan vaatimuksien täyttymiseen 

konseptivaiheesta aina lopulliseen rakenteeseen. Työssä pohditaan myös syitä kahden eri 

elementtimenetelmään perustuvien ohjelmien tuloksia. 
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2 TAMTRON GROUP OY 

 

 

2.1 Yritys 

 

Tamtron Group on Suomen johtava ja samalla suurin raskaspunnitusjärjestelmien ja 

mobiili punnituksen toimija. Tamtron Group on perustettu vuonna 1972 Tampereella. 

Tamtron Group:lla on Euroopassa suomen lisäksi kuusi tytäryhtiöitä Ruotsissa, Puolassa, 

Tšekeissä, Slovakiassa, Saksassa ja Virossa. Lisäksi yrityksellä on vientiä ja 

jälleenmyyntiä 50 eri maassa. (Tamtron Group 2018) 

 

Tamtron Group:n liikevaihto on noin 22 miljoona euroa ja sen palveluksessa toimii 140 

henkilöä. Tamtron Group:n pääkonttori sijaitsee Tampereella. Yrityksen tuotekehitys ja 

tuotanto sijaitsee Suomessa. (Tamtron Group 2018) 

 

Tamtron Systemsin tuotanto toimii Tampereen tiloissa ja suunnittelu Espoossa. Tamtron 

Systems on erikoistunut raskaspunnitusvaakoihin, joita ovat esimerkiksi junaraidevaa´at 

ja taso vaa’at kuorma-autoille. Tamtron Group:n kuuluu myös Vaakatalo. Vaakatalolla 

on omat tuotteensa ja ei kilpaile samoissa tuotekategoriassa Tamtron Group:n kanssa. 

(Tamtron Group 2018) 

 

2.2 Tuotteet 

 

Tamtronilla on paljon tuotteita, koska Tamtron tekee asiakaslähtöisesti lähes kaikenlaisia 

punnitusratkaisuja. Tästä syystä vain fyysiset tuotteet on huomioitu. Tamtronin 

tärkeimpiä tuotteita ovat teollisuusvaa´at, hihnavaa´at, junavaa´at, autovaa´at, 

materiaalikonevaa´at ja pyöräkuormaajavaa´at. Tamtron valmistaa myös erillisiä 

punnitusantureita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. (Tamtron Group 2018) 

 

Teollisuusvaa´at 

Tamtronilla on markkinoilla kolme erilaista teollisuusvaaka tuotetta, kuten SCS-

nosturivaaka, helposti siirreltävä PCS-vaaka ja teollisuuden testi- ja tarkistusvaaka BCS. 

SCS- (kuva 1) ja PCS-vaa´at ovat hyväksyttyjä kaupalliseen punnitsemiseen. 

Koukkuvaaoissa käytetään venymäliuska-antureita. Koukkuvaakojen tarkkuudet ovat 0,5 

%:n luokkaa (Tamtron Group 2018) 
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KUVA 1. SCS-vaaka (Tamtron Group 2018) 

 

Punnitusanturit 

Antureita käytetään tyypillisesti osana punnitusratkaisukokonaisuutta sekä 

ylikuormituksen tunnistamiseen. Vakiopunnitusantureiden lisäksi Tamtronin 

valikoimaan kuuluvat asiakaskohtaisesti räätälöidyt erikoispunnitussanturit, jotka 

suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi (kuva 2). Tamtron käyttää 

useimmissa punnitusantureissa venymäliuskoja ja punnitusanturit on suojattu IP 65-

luokan mukaisesti. (Tamtron Group 2018) 

 

 

KUVA 2. Punnitusanturi (Tamtron Group 2018) 

 

Pyöräkuormaajavaa´at ja materiaalikonevaa´at 

Tamtronin pyöräkuormaaja- ja materiaalivaakoihin kuuluu dumpperi-, konttikurottaja-, 

konttilukki-, materiaalikone-, puukurottaja- ja pyöräkuormaajavaa´at. Jokaista sarjan 

tuotetta yhdistää sama näyttöpäätelaite Power. Se on kosketusnäytöllinen näyttöpääte 

(kuva 3), johon voi tallentaa ja siirtää punnitustuloksia internetin kautta. Power-sarjan 

laitteet on pääasiallisesti tehty kaupalliseen punnitukseen. Tarkkuudet vaihtelevat 0,5 % 

- 5 % välillä. (Tamtron Group 2018) 
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KUVA 3. Näyttöpääte (Tamtron Group 2018) 

 

Junavaa´at ja Scalex tuoteperhe 

Scalex kategoria käsittää kaikki raskaspunnitusvaa´at. Raidevaa´at ja autovaa´at ovat  

suuria kokonaisuuksia. Raidevaakoja käytetään aina kaupallisesti hyväksytystä 

punnitsemisesta junan pyörien materiaalivikojen havainnointiin. Raidevaaka tuotteita 

ovat Wild, Silverpoint+ ja Trapper (kuva 4). (Tamtron Group 2018) 

 

 

KUVA 4. Raidevaaka (Tamtron Group 2018) 
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3 PUNNITUSANTURIEN TOIMINTAPERIAATE 

 

 

3.1 Venymäliuska-anturi 

 

Venymäliuska-anturi on osa vaaka kokonaisuutta. Venymäliuska-anturit ovat 

yksinkertaisia toiminnaltaan ja rakenteeltaan. Venymäliuska-anturi sisältää 

venymäliuskat, johdot, punnitusanturi rungon ja suoja-aineet. (Heikkinen 2019)  

 

Venymäliuska-anturin toiminta perustuu venymäliuskoihin (kuva 5). 

Lämpötilavaihteluita joudutaan kompensoimaan kompensointi vastuksilla. 

Venymäliuskoja on yhdessä venymäliuska-anturissa aina vähintään kaksi. (Heikkinen 

2019) 

 

3.1.1 Venymäliuska 

 

Venymäliuska on erittäin hienomekaaninen/elektroninen komponentti, jossa on verkosto 

äärimmäisen ohuita, usein nikkelikromista tehtyjä lankoja. (HBM 2018)  

 

 

KUVA 5. HBM XM4-venymäliuska (HBM 2018) 

 

Venymäliuskan toiminta perustuu liuskan sisällä olevien lankojen venymiseen tai 

puristumiseen, jolloin niiden resistiivisyys muuttuu. HBM tarjoaa monenlaisia 

venymäliuskoja. Tamtron käyttää pääasiallisesti M-sarjan venymäliuskoja. M-sarjan 

venymäliuskat on tarkoitettu käytettäväksi ääriolosuhteissa M-sarjan venymäliuskojen 

resistanssi arvot vaihtelevat 350 Ω – 1000 Ω välillä Venymäliuskan resistanssin 

muutokseen vaikuttaa anturin rakenteen lisäksi kuormituksen määrä. Resistanssin 

muutosta voidaan mitata suoraan yleismittarilla (Heikkinen 2019; HBM 2018). 
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Venymäliuskan liimaaminen ja kytkeminen on erittäin tarkka prosessi. Venymäliuskojen 

asento venymäliuska-anturin rungossa vaikuttaa venymäliuskan antamaan signaaliin. 

Venymä liuskojen asentamiseen vaaditan lähes puhdastila olosuhteet. Yleisin Tamtronin 

käyttämä venymäliuskan kytkentä tapa on Wheatstonen silta (kuva 6). (Heikkinen 2019) 

 

Wheatstonen siltakytkennässä venymäliuskat ovat kytketty sarjaan. Siltaan syötetään 

jännite E1 ja jännitettä E0 mitataan. Venymäliuskojen resistanssin muuttuessa E0-jännite 

muuttuu. (Metropolia 2010) 

 

 

KUVA 6. Wheatstonen silta (Metropolia 2010) 

 

Venymäliuskojen lämpötila kesto on laaja -200 ºC - +300 ºC. Tämä tekee 

venymäliuskojen käyttämisestä rankoissakin sääolosuhteissa käytännöllisiksi. 

Venymäliuskoja voidaan liimata ruostumattomaan teräkseen, alumiiniin, 

rakenneteräkseen, muoveihin ja erilaisiin komposiitti materiaaleihin. (HBM 2018) 

 

Venymäliuska-anturit ovat usein herkkiä lämpövaihteluille, lialle, väännölle ja muille ei 

halutuille voimille, sekä tietenkin korroosiolle. Venymäliuska-anturi vaatii aina hyvän 

suojauksen ja lämpötilakompensoinnin, koska ympäristön lämpötila vaihtelut vaikuttavat 

mittaustuloksiin. Lämpötilakompensoinnilla kompensoidaan venymäliuskojen 

resistanssin muutosta. (HBM 2018) 
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3.1.2 Venymäliuska-anturin runko 

 

Suunniteltaessa venymäliuska-anturia tarvitaan tieto siitä mihin kokonaisuuteen anturi 

kuuluu. Usein venymäliuska-anturin runko (kuva 2) korvaa asennettavasta kohteesta 

alkuperäisen osan esimerkiksi akselin. (Heikkinen 2019) 

 

Rungossa on venymäliuskalle ja sen suojaukselle tehty tila. Rakennetta on heikonnettu 

siten, että liuskoille tuleva voima on aina suurin ja ne vioittuvat ennen venymäliuska-

anturin runkoa. Venymäliuska-anturit ovat suhteellisen helppoja huoltaa ja turvallisia 

käyttää esimerkiksi kannattelevissa rakenteissa. Venymäliuska-antureiden yleinen 

varmuusluku on aina enemmän kuin 5, riippumatta sen käyttökohteesta. (Heikkinen 

2019) 

 

3.2 Hydraulinen riipuke 

 

Hydraulinen riipuke on vaihtoehtoinen tapa punnita massaa. Hydraulisen riipukkeen 

toiminta perustuu paineen mittaamiseen. Hydraulisen riipukkeen sisällä on kammio, 

jonka sisällä on hydraulisylinteri. Hydraulista riipuketta vaikutettaessa hydraulisylinteri 

puristuu. Tätä hydrauliikka nesteen painetta mittaa paineanturi. Paineanturin antama 

signaali voidaan muuttaa muuntimella haluttuun yksikköön. (Heikkinen 2019) 

 

Hydrauliset riipukkeet eivät ole herkkiä väännölle tai ei halutuille voimille ja ovat tästä 

syystä erinomainen vaihtoehto venymäliuska-antureille. Hydrauliset riipukkeet vaativat 

hyvän tiivistyksen ja jatkuvan huollon. (Heikkinen 2019) 
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4 PUNNITUSANTUREIDEN TESTAUS  

 

 

4.1 Testaus periaatteet 

 

Punnitusanturin toiminta ja käyttökohde usein määrittelee testaustavan, eikä 

punnitusanturin ole oltava täysin valmis ennen testaamista. Punnitusanturista voi myös 

puuttua mahdollinen mekaanisen ja korroosion suojaus. (Heikkinen 2019) 

 

Testitilanteessa pyritään aina eliminoimaan ei halutut voimat ja vaikuttamaan 

punnitusanturiin siihen tarkoitetulla voiman suunnalla ja määrällä. Jos punnitusanturi on 

puristusanturi, on voiman oltava punnitusanturin suuntainen eli puristava. Puristettava 

voima määräytyy punnitusanturin koon ja käyttökohteen mukaan. Punnitusanturin ollessa 

vetoanturi, on siihen vaikutettavan voiman suunta oltava punnitusanturista ulospäin. 

(Heikkinen 2019)  

 

Punnitusanturille on tehtävä aina esikuormitus. Esikuormituksella tarkoitetaan 

punnitusanturin kuormittamista noin kaksin kertaisella voimalla sen maksimi 

kapasiteetista. Esikuormitus vapauttaa materiaalissa olevia jännitystiloja ja vähentää 

venymäliuskalla tapahtuvaa virumista. Virumisen poistamisella tai vapauttamisella 

tarkoitetaan venymäliuskan signaalin tasoittumista. Ilman esikuormitusta punnitustulos 

heittelee ja on epätarkka. (Heikkinen 2019) 

 

Testattavasta punnitusanturista tehdään pöytäkirja, johon kirjoitetaan ylös sen nolla 

signaali eli nolla kuormitus, puoliväli signaali, eli 50 %:n kuormitus maksimi kuormasta 

ja maksimi signaali, eli 100 %:n kuormitus punnitusanturin kapasiteetistä. Toimivan 

venymäliuska-anturin signaali pitäisi olla lähes lineaarinen. (Heikkinen 2019) 

 

4.2 Testilaitteet 

 

Tamtronilla on tällä hetkellä käytössä viisi erilaista testialustaa. Punnitusanturin 

käyttöolosuhteet, toiminta ja käyttökohde vaikuttaa siihen, mitä testialustaa käytetään. 

Varmennettuja eli kaupallisesti hyväksyttyjä ei automaattisia vaakoja voidaan varmentaa 

vain niille tarkoitetuilla testilaitteilla. (Heikkinen 2019) 
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Alla testilaitteista esitellään kaksi, jotka ovat ratkaisevia uuden testikehikon kannalta. 

Kuvassa 7 esitetty testilaite liittyy uuden testikehikon suunnitteluun, koska se on 

mahdollinen asennuspaikka uudelle testikehikolle. Kuvassa 8 esitetty testilaite tullaan 

korvaamaan uudella testikehikolla. 

 

Testipenkki (kuva 7) on myös voimaltaan vetosuuntainen ja sen yläpalkkiin on kiinnitetty 

sähkömoottori, joka nostaa kuolleen painon ylös. Testialustan maksimi kapasiteetti on 

10000 kg. Kyseisellä testialustalla voidaan varmentaa vaakoja eli valmistaa kaupallisesti 

hyväksyttyjä vaakoja tai punnitusantureita. Testipenkissä on ei-automaattisten vaakojen 

varmennukseen soveltuvat punnukset, jotka kalibroidaan määräajoin ulkopuolisella 

akkreditoidulla toimijalla. (Heikkinen 2019)  

 

 

KUVA 7 Testipenkki 
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Vääntötestipenkin (kuva 8) hydraulisylinterit tekevät kiertävän voiman testattavaan 

punnitusanturiin. Tämä testialusta on työn pääasiallinen kehityskohde. Testattava 

punnitusanturi kiinnitetään testialustaan akselilla testialustan yläpäästä. Punnitusanturin 

alapäässä on akseli, johon kaksi hydraulisylinteriä suuntaavat työntövoimansa, jonka 

johdosta punnitusanturiin saadaan luotua vääntöä. Vääntötestipenkillä voidaan aiheuttaa 

maksimissaan 1500 Nm momentti punnitusanturiin. (Heikkinen 2019) 

 

 

KUVA 8 Vääntötestipenkki 
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5 KÄYTETYT MALLINNUSTYÖKALUT 

 

 

5.1 SolidWorks 2018 

 

SolidWorks on Ranskalaisen Dassault Systemés-yrityksen kehittämä 3D-

mekaniikkasuunnitteluohjemisto, joka julkaistiin 1995 (SolidWorks 2019). Ohjelmaa 

markkinoi virallisesti tytäryhtiö Dassault Systémes SolidWorks Corporation (SolidWorks 

2019). SolidWorks on parametrinen mekaniikkasuunnitteluohjemisto, jolla voidaan tehdä 

erilaisia tiedostotyyppejä, joita ovat: osamallit, kokoonpano mallit ja valmistuspiirrokset 

(SolidWorks 2019). Yrityksellä on käytössä SolidWorks 2018 kelluvalla lisenssillä.  

 

SolidWorks-ohjelmistolla on runsaasti lisäosia. Tässä opinnäytetyössä on käytetty 

SolidWorks simulation –lisäosaa. Lisäosalla voidaan tarkastella simuloitujen voimien 

käyttäytymistä rakenteessa.  

 

5.2 Ansys Aim 18.1 

 

Ansys Aim 18.1 on Yhdysvaltalaisen Ansys Inc.-yrityksen kehittämä 3D-

mekaniikkasuunnitteluohjelma, jonka ensimmäinen versio tuli markkinoille 1971. 

Yrityksellä on todella paljon erilaisia ohjelmia aina mekaniikkasuunnittelusta 

elektroniikkasuunnitteluun. Ansys pääasiallisesti kuitenkin markkinoi ja kehittelee 

elementtimenetelmälaskentaan perustuvia ohjelmia. (Ansys 2019) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin Ansys Aim 18.1 –ohjelman simulointia. Mallinnukseen 

käytettiin SolidWorks-ohjelmaa, joten valmis kokoonpano tuotiin .step tiedostona 

suoraan Ansys Aim 18.1 –ohjelmaan. Yrityksellä ei ollut käytössä Ansys-lisenssiä, joten 

opinnäytetyössä käytettiin opiskelija lisenssiä. Tulokset tulivat ainoastaan käyttäjän ja 

opinnäytetyö käyttöön. 
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6 TUOTEKEHITYSPROSESSIT  

 

 

6.1 Projektin käynnistäminen 

 

”Tuotekehityshanke voidaan jakaa neljään toimintavaiheeseen: käynnistäminen, 

luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. Tuotekehityshankkeiden käynnistäminen on 

yrityksen menestyksen kannalta hyvin oleellista. Tästä syystä ennen lopullista 

tuotekehitys hankkeen toteuttamispäätöstä on huolellisesti selvitettävä uuden tuotteen 

kehittämiskustannukset, markkinointinäkymät, saatavat tuotot sekä työterveydelliset ja 

ympäristösuojelulliset kysymykset. Käynnistämisvaihe päätyy myönteisessä tapauksessa 

kehityspäätökseen.” (Jokinen 2001, 14) 

 

Tamtron on tehnyt metsäkonevaakojen toimivuus- ja käyttömittauksen metsäkoneiden 

käyttäjiltä. Uuden tyyppinen metsäkonevaaka haluttiin markkinoille, koska 

käyttömittaukset osoittivat tarvetta uudelle tuotteelle. Syitä uudelle tuotteelle oli myös 

markkinoilla olevien tuotteiden vähäisyys ja niiden puutteet. Projektin edetessä 

tarkemmat vaatimukset venymäliuska-anturin testaukseen syntyivät ja tästä syystä 

testialustan kehitysprojekti käynnistettiin. (Heikkinen 2019) 

 

6.2 Luonnosteluvaihe 

 

”Luonnosteluvaihe aloitetaan tehtävän analysoinnilla. Lähtien kehityspäätöksestä 

laaditaan uudelle tuotteelle asetettavat vaatimukset ja tavoitteet. Tässä yhteydessä saattaa 

tulla ilmi seikkoja, joita ei osattu kehityspäätöstä tehtäessä huomioon, jolloin ennen 

lopullisen vaatimuslistan tekemistä joudutaan keskustelemaan kehityspäätöksen 

tekijöiden kanssa.” (Jokinen 2001, 14) 

 

”Vaatimuslistan jälkeen luonnostelu jatkuu ratkaisumahdollisuuksien etsimisellä. Jotta 

päästäisiin irti mahdollisista ennakkokäsityksistä, joita ongelman analysointivaihekin on 

saattanut synnyttää, on hyvä aloittaa työ tehtävän yleistämisellä. Yleistämisvaiheessa 

pyritään selvittämään tehtävän olennaiset ongelmat ja kokonaistoiminto. Seuraavassa 

vaiheessa kokonaistoiminto jaetaan osatoimintoihin ja näille etsitään 

ratkaisumahdollisuuksia käyttäen hyväksi ideointimenetelmiä.” (Jokinen 2001, 15) 
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”Osatoimintoja ratkaisuista valitaan näkökohtien perusteella parhaimmat ja niitä 

yhdistelemällä etsitään kokonaistoiminnon ratkaisuperiaatteita. Vaihtoehtoiset ratkaisut 

arvostellaan vaatimus- ja toivelistan kriteerien perusteella. Yksi tai mahdollisesti 

useampikin ratkaisuperiaate kehitetään edelleen konkreettisiksi luonnoksiksi niin, että 

niiden teknistaloudellinen arvostelu on riittävän luotettavasti suoritettavissa. Tulokseksi 

saadaan yksi tai useampi ratkaisuluonnos. Ratkaisuluonnoksista voidaan käytännössä 

yleensä aika- ja kustannussyistä kehittää lopulliseksi tuotteeksi vain yksi. Tästä syystä 

ratkaisuluonnokset on huolella arvosteltava parhaimman löytämiseksi.” (Jokinen 2001, 

15) 

 

Tässä projektissa on käytetty ratkaisuluonnosten löytymiseksi osatoiminnoista 

morfologista taulukkoa ja painoarvo taulukkoa. Ratkaisuluonnoksia ei projektissa ollut 

tarkoitus olla kuin yksi kappale, koska testikehikkoa tuli valmistaa vain yksi kappale. 

Projektin aikataulu oli tiukempi kuin valmistuskustannukset, koska projektin käynnistys 

oli ajankohdallisesti pääprojektin loppupuolella. 

 

6.3 Tuotteen kehittely 

 

”Tuotteen kehittely alkaa valitun ratkaisun kokoonpanoluonnoksen laatimisella 

mittakaavassa. Tässä vaiheessa havaitaan yleensä suunnitelmissa teknisesti ja 

taloudellisesti heikkoja kohtia, jotka pyritään ideoinnein poistamaan. Näin saadaan yksi 

tai useampi parannettu mittakaavainen suunnitelma.” (Jokinen 2001, 15) 

 

Kun kokonaistoiminnot olivat arvosteltu ja vaatimukset pääosin täytetty, siirryttiin 

tuotteen kehittelyyn. Projektin mittakaavainen kokoonpanoluonnos laadittiin 

SolidWorks-ohjelmalla luonnostellun konseptin pohjalta. Tuotteen kehittely oli aikaa 

vievin vaihe. Tuotteen kehittelyn kanssa samaan aikaan tehtiin myös testikehikon FEM-

analyysiä, joka pidensi projektin valmistumista, mutta oli keskeinen osa viimeistely 

vaihetta. 
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7 LUONNOSTELUVAIHE 

 

 

7.1 Vaatimukset konseptille 

 

Luonnosteluvaiheeseen kuuluu tärkeänä osa-alueena vaatimusten asettelu. Vaatimukset 

on jaettu kahteen eri osioon: Toiminnalliset vaatimukset ja rakenteelliset vaatimukset. 

Toiminnalliset vaatimukset sisältävät testikehikon käyttöön liittyviä vaatimuksia 

esimerkiksi: Mitä testikehikon pitää tehdä, miten ja kuinka tarkasti. Rakenteelliset 

vaatimukset sisältävät testikehikon rakenteeseen eli kestävyyteen, mittoihin ja tässä 

tapauksessa siirrettävyyteen liittyviä vaatimuksia. 

 

Toiminnalliset vaatimukset 

Toiminnallisiin vaatimuksiin kuului väännön ja taivutuksen aiheuttaminen testattavaan 

punnitusanturiin samaan aikaan, kun punnitusanturi kannattelee kuollutta massaa. 

Testialustalle oli myös tärkeää, että väännön aiheuttajaa voidaan säätää korkeus 

suunnassa. Säädön tuli olla vähintään 200 mm. Koska laite on testialusta, on sille myös 

määriteltävä tarkkuus. Testikehikolla pääasiallisesti testattavien punnitusantureiden 

tarkkuus on 2 %:n luokkaa (asennettuna vakaan), joten tätä pienempi tarkkuuden on 

oltava.  Testikehikon kokonaistarkkuudeksi asetettiin 0,5 %, jota arviotiin väännöstä 

aiheutuvana virheenä punnitusanturiin. Muiden testausprosessin aikana käytettävien 

mittalaitteiden tarkkuudet eivät kuulu testikehikon tarkkuuteen. Testikehikolla ei tehdä 

varmennuksia eikä täten kuulu kaupallisen mittastandardin alaisuuteen, joten niissä olevia 

vaatimuksia ei tarvitse ottaa huomioon. 

 

Testattavaan punnitusanturiin vaikutettiin vanhalla testikehikolla noin 1500 Nm:n 

vääntömomentti. Tämän momentin tarkkuus testilaitteessa ei ole oleellinen, koska 

punnitusantureilla ei ole tarkoitus mitata vääntöä. Testausprosessilla on tarkoitus saada 

tietoa siitä, kuinka punnitusanturi reagoi vääntöön. Tämä vääntö pyritään testien tulosten 

perusteella kompensoimaan pois punnitustuloksesta. Vaihtoehtoja väännön 

aiheuttamiseen oli joko hydraulitoiminen tai sähkötoiminen voiman aiheuttaja. Vääntö 

aiheuttaa testikehikkoon paljon voimia, joka on suunnittelun pääasiallinen haaste.  

 

Taivutusta ei tässä tapauksessa määritellä voiman määreenä, vaan sen suuntana suhteessa 

maa tasoon, yksikkö on aste. Punnitusanturilla ei mitata taivutuksesta aiheutuvaa voimaa. 
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Taivutustestauksen tarkoituksena on saada punnitustuloksesta ei halutut voimat 

kompensoitua pois. Tamtronilla on käytössä taivutustestirauta, jonka avulla kuollut massa 

voidaan kääntää tiettyyn kulmaan. Kulmat tällä raudalla ovat 10 º, 15 º ja 30 º. 

Mahdollisuutena oli joko käyttää tätä taivutustestirautaa tai kehittää testikehikolle täysin 

uusi tyyli aiheuttaa taivutusta. Uuden tyyppinen ratkaisu taivutukselle olisi ollut 

haasteellinen johtuen kuolleen massa suuresta määrästä, koska testikehikko ei pelkästään 

joutuisi kannattelemaan kuollutta massaa vaan myös kestämään sen vaikutusta eri 

kulmissa. 

 

Lista toiminnallisista vaatimuksista: 

 

• Väännön ja taivutuksen vaikuttaminen samaan aikaan 

• Väännön säätö mahdollisuus vähintään 200 mm (voiman aiheuttajien säätövara) 

• Kuolleen massan kannattelu, 250-10000 kg (vaatimus selkeytetty rakenteellisten 

vaatimusten alla) 

• 1500 Nm:n vääntömomentin tuottaminen 

• Taivutuksen kulmat 10 º, 15 º ja 30 º 

• Tarkkuus ≤ 0,5 % 

 

Rakenteelliset vaatimukset 

Ennen rakenteellisien vaatimuksien asettelua uuden testikehikon asennuskohde oli 

päätettävä. Kuolleen massan kannattelu ominaisuus oli suurin muutos verrattuna vanhaan 

vääntötestikehikkoon. Täydellisesti uusi testikehikko olisi vaatinut tällöin uudet 

punnukset, nostolaitteet, lattian vahvistustyöt, pitkän suunnitteluajan ja suuren budjetin. 

Tästä ideasta nopeasti luovuttiin tilan ja ajan puutteen takia. Helpoin ratkaisu kuolleen 

massan kannattelemiseen olisi hyödyntää jo käytössä oleva rakenne eli testipenkkiä (kuva 

7). 

 

Rakenteellisiin vaatimuksiin vaikutti testikehikon pakollinen siirrettävyys ja purkamisen 

helppous. Siirtäminen ja purkaminen on tärkeää, koska testikehikko tulisi osaksi jo 

käytössä olevaa testialustaa (kuva 7) ja olisi mahdollisesti tiellä, kun sitä ei tarvita. 

Asennuspaikasta johtuen oli suunniteltaessa rakennetta otettava huomioon testikehikon 

koko. Pienestä tilasta johtuen rakenteesta oli tultava mahdollisimman pieni, ettei 

käyttäjän työ vaikeutuisi. Testikehikko ei siis alustavasti tulisi jatkuvaan käyttöön, ellei 
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niin tulevaisuudessa haluta. Yrityksen toimesta määriteltiin rakenteelle 

vähimmäisvaatimukseksi varmuusluku 1,5 (Heikkinen 2019). 

 

Lista rakenteellisista vaatimuksista: 

 

• Käsin tai trukilla siirrettävä rakenne (yksittäinen osa ei saa painaa yli 20 kg ja 

kokonaisuus alle 500 kg) 

• Rakenteen oltava purettava  

• Koko (maksimi mitat:165 cm korkea, 150 cm leveä, syvyys 120 cm) 

• Varmuusluku vähintään 1,5  

 

7.2 Konsepti vaihtoehdot 

 

Konseptin luominen aloitettiin vaihtoehtojen ideoinnilla, mikä oli tällaista kokonaisuutta 

ajatellen hieman haastavaa. Vaihtoehtojen ideointiin pyrittiin käyttämään maltillisesti 

aikaa ja saada vaihtoehtotaulukkoon vähintään kolme eri vaihtoehtoa jokaiseen 

kohteeseen. Taulukossa 1 on listattu mahdolliset osavaihtoehdot testikehikolle. 

Testikehikon päätettävät kohteet ovat taulukon vasemmassa päässä ja niille erilaiset 

ratkaisut taulukon osioissa A, B, C ja D.  

 

TAULUKKO 1. Vaihtoehtotaulukko 

  A B C D 

Voiman 
aiheuttaja(momentti) Hydraulinen Sähköinen Manuaalinen   

Materiaali S355J2 S235J2 
Ruostumatonteräs (EN 
1.4301)   

Teräsprofiili RHS  Osittain RHS 
Suorakaide 
ohutseinämäputki I-palkki 

Voiman mittaus 
(hyd.) 

Paineanturi 
pumpussa 

Paineanturi 
sylinterissä 

Paineanturit sylinterissä ja 
pumpulla   

Säätövaran 
toimintaperiaate Hydraulinen Sähköinen Manuaalinen   

Kiinnitys/liitokset Ruuvi kiinnitys Hitsaus Osittainen hitsaus/ruuvi 
Profiilin 
taivuttaminen  

 

Taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa on testikehikon tarve. Toisella rivillä on voiman 

aiheuttaja eli millä tavalla testattavaa punnitusanturia tulisi kuormittaa. Hydraulisella 

voiman aiheuttajalla tarkoitetaan hydraulisylintereitä, jonka pumppu on sähkökäyttöinen. 

Sähköisellä voiman aiheuttajalla tarkoitetaan lineaarimoottoria. Manuaalisella voiman 
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aiheuttajalla tarkoitetaan hydraulisylintereitä, joille paine tuotetaan manuaalisesti eli käsi 

pumpulla.  

 

Kolmannella rivillä on materiaali eli testikehikon rakenteen materiaalit. Materiaali 

vaihtoehtoja ovat rakenneteräkset S355J2 ja S235J2 sekä ruostumaton teräs EN 1.4301.  

 

Neljännellä rivillä on teräsprofiilien vaihtoehdot eli testikehikon rakenteen profiili. 

Teräsprofiili vaihtoehtoja testikehikon rakenteelle ovat RHS-putki, osittain RHS-putki eli 

jotkin osiot tehtäisiin levystä, suorakaide ohutseinämäputki ja I-palkki.  

 

Voiman mittauksella tarkoitetaan sylinterien paineen mittaus tapaa. Vaihtoehtoja tähän 

on paineanturi pumpussa, paineanturi sylinterissä ja paineanturi sekä sylinterissä että 

pumpussa, sylinterin voiman tuotosta riippuen. Säätövaran toimintaperiaatteella 

tarkoitetaan testikehikossa olevien voiman aiheuttajien säätötyyliä. Hydraulisella 

säätövaran toimintaperiaatteella tarkoitetaan voiman aiheuttamiseen tarvittavien 

sylinterien säätämistä hydraulisylintereillä. Sähköisellä säätövaran toimintaperiaatteella 

tarkoitetaan voiman aiheuttamiseen tarvittavien sylinterien säätämistä sähkösylintereillä. 

Manuaalisella tarkoitetaan voiman aiheuttamiseen tarvittavien sylinterien säätäminen 

käsivoimalla. Viimeisellä rivillä eli kiinnityksillä/liitoksilla tarkoitetaan pääasiallinen 

kiinnitystapa kehikon rakenteelle. 

 

7.3 Konseptipolun valinta 

 

Konseptipolulla tarkoitetaan erilaisten vaihtoehto ratkaisujen valitseminen taulukon 1 

osavaihtoehdoista. Osavaihtoehdoista valitaan enemmän kuin kaksi konseptipolkua, jotta 

niiden vertaileminen toisiinsa olisi järkevää ja tulokset olisivat luotettavia. 

 

Taulukon 2 rakenne on sama kuin taulukon 1. Taulukossa 2 on eri värillä valittuja 

konseptipolkuja. Osavaihtoehtojen yläpuolelle on selkeyden vuoksi vielä merkattu 

ylämerkillä konseptipolkujen vaihtoehtojen numerot. 
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TAULUKKO 2 Konseptipolkujen valinta 

 

Taulukosta 2 valittiin kolme erilaista kokonaisuutta. Valintojen perusteina oli 

ominaisuuksien määrä ja budjetin suuruus halvimmasta kalleimpaan. Työn teettäjän 

vaatimuksesta työssä ei avata yksityiskohtaisia ominaisuuksia eikä kustannus tietoja. 

 

Konseptipolku numero kaksi arvioitiin olevan valinnoista kaikkein kallein ja siinä on 

eniten automatisoituja ominaisuuksia. Sen voiman aiheuttaja olisi lineaarimoottori ja 

testikehikon materiaali käytettäisiin ruostumatonta terästä EN 1.4301. Teräsprofiilina 

käytettäisiin levymateriaalia ja RHS-putkea. Vaihtoehdossa kaksi voiman mittaus olisi 

mahdollista suoraan sähkömoottorilta tai sylintereiltä. Voiman aiheuttajaksi tarkoitettuja 

sylintereitä säädettäisiin lineaarimoottorilla. Kiinnitykset pyrittäisiin vähentämään 

mahdollisimman vähäisiksi taivuttamalla RHS-profiilia mahdollisimman useista 

kohdista. 

 

Konsepti polku numero kolme arvioitiin olevan valinnoista kaikista halvin ja siinä oli 

vähiten automatisoituja ominaisuuksia. Sen voiman aiheuttajana käytettäisiin 

hydraulisylintereitä, jossa hydraulisylinteripumppu olisi käsikäyttöinen. Materiaalina 

käytettäisiin S235-rakenneterästä ja profiili RHS-putkea. Vaihtoehdossa kolme voiman 

mittaus olisi mahdollista, joko suoraan käsikäyttöiseltä pumpulta tai sitten sylintereiltä. 

Voiman aiheuttajaksi tarkoitettuja sylintereitä säädettäisiin käsivoimin siirtäen. Kaikki 

kiinnitys kohdat hitsattaisiin. 

 

Konseptipolku numero yksi arvioitiin olevan valinnoista näiden kahden väliltä ja siinä oli 

osa toiminnoista automaattisia ja osa käsikäyttöisiä. Vaihtoehto yksi voiman aiheutus 

toteutettaisiin hydraulisylintereillä ja sen materiaalina käytettäisiin S355-rakenneterästä. 

Teräsprofiilina käytettäisiin levymateriaalia ja RHS-putkea. Vaihtoehdossa yksi voiman 

  A B C D 
Voiman aiheuttaja 
(momentti) Hydraulinen1 Sähköinen2 Manuaalinen3   

Materiaali S3551 S2353 

Ruostumatonteräs (EN 
1.4301)2   

Teräsprofiili RHS3 

Levy materiaali 
ja RHS1,2 

Suorakaide 
ohutseinämäputki I-palkki 

Voiman mittaus 
Paineanturi 
pumpussa1 

Paineanturi 
sylinterissä2,3 

Paineanturit sylinterissä ja 
pumpulla   

Säätövaran 
toimintaperiaate Hydraulinen Sähköinen2  Manuaalinen1,3   

Kiinnitys Pultti kiinnitys1 Hitsaus3 Osittainen hitsaus/ruuvi 
Profiilin 
taivuttaminen2 
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mittaus suoritettaisiin pumpulta ja hydraulisylintereiltä. Voiman aiheuttajaksi 

tarkoitettuja sylintereitä säädettäisiin käsivoimin siirtäen. Kaikissa kiinnityksissä 

pyrittäisiin käyttämään pultteja. 

 

7.4 Konseptin valinta 

 

Konseptipolkujen valinnan jälkeen tarkoituksena oli arvostella konseptit (taulukko 3). 

Taulukon tarkoitus on antaa käsitys konseptiratkaisun teknistaloudellisesta 

kokonaisuudesta. 

 

Taulukon 3 ensimmäisessä sarakkeessa on arvostelukriteerit. Konseptiratkaisujen 

arvostelukriteerit olivat työn teettäjän päätettävissä ja taulukossa 3 on työn teettäjän 

mielestä tärkeimmät kriteerit. 

 

Taulukon 3 toisessa sarakkeessa on painoarvo. Painoarvolla tarkoitetaan 

arvostelukriteerin tärkeyttä. Painoarvot ja niiden tärkeys määriteltiin työn teettäjän kanssa 

sanallisesti. Arvostelukriteerille on annettu painoarvo riippuen sen tärkeydestä verrattuna 

muihin arvostelukriteereihin. Painoarvojen yhteenlaskettu painotus on 100 %. 

Tärkeimmiksi arvostelukriteereiksi määriteltiin paino ja valmistusaikataulu, joille 

määriteltiin painoarvoksi 20 %. Valmistusaikataulu oli tärkeä projektin kiireyden takia. 

Paino oli myös tärkeä, koska testikehikko oli oltava siirrettävissä, joko käsivoimin tai 

trukilla. Käsivoimin siirrettävän testikehikon yksittäinen osa ei saa painaa liikaa eli noin 

20 kg:a. Testikehikon kokonaismassa ei saa ylittää Tamtronilla käytössä olevan trukin 

maksimi kantokuormaa, joka on 500 kg:a. Vähemmän tärkeät kriteerit olivat laitteen 

ergonomia, elinikä, huollon määrä ja valmistus hinta. Näiden arvostelukriteerien 

painoarvoksi tuli 10 %. Ergonomia on osittain sidoksissa painon arvostelukriteeriin, 

koska testikehikko on oltava siirrettävä käsivoimin. Se on silti omana osanaan, koska sillä 

tarkoitetaan myös testikehikon käytönaikaista ergonomiaa. 

 

Seuraavissa kolmessa sarakkeessa ovat ratkaisuun liittyvät arvot. Ominaisuus 

sarakkeeseen voidaan määritellä kriteerin ominaisuus erinomaisena, hyvänä tai huonona. 

Pisteet sarakkeessa määritellään kriteerin ominaisuus numeroarvosanalla 1-5. 

Arvostelukriteerien pisteiden antamisen määrittämiseen tarvittava mittaaminen on 

vaikeaa, joten pisteet on annettu työn teettäjän kanssa keskustellen ja arvioiden. 

Arvostelukriteerien pisteet ovat siis arvioita, jotka saattavat todellisuudessa vaihdella. 
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Arvostelukriteerien pisteet on arvioitu perustein: 

 

• Paino: 1 paino lähellä maksimi nosto arvoja (20 kg tai 500 kg), 2-3 hyvin arvojen 

sisällä ja 4-5 erinomaisesti arvojen sisällä 

• Ergonomia: 1-5, 1 huono työasento (kyykky/etukeno) tai käsikäyttö, 5 

erinomainen työasento (pysty) ja laitteiden käyttö automatisoitu 

• Elinikä: 1-5, 1 lyhyt elinikä noin 1-5 -vuotta, 2 ok elinikä noin 5-vuotta, 3 hyvä 

elinikä noin 10-vuotta, 4-5 erinomainen elinikä 15-20-vuotta 

• Huollon määrä: 1-5 suuresta huollonmäärästä (noin 6 kuukautta) vähäiseen 

(vuosia) 

• Valmistus hinta: Valmistus hintaa ei haluta määritellä tarkasti 1-5 vähäisestä 

suureen 

• Valmistusaikataulu: Tämä saattaa osakohtaisesti vaihdella todella paljon ja on 

vaikea määritellä täysin pitävää aikataulua kertaluontoiselle tilaukselle. 

Valmistusaikataulu on määritelty 1-5, 1 pitkä valmistusaika (kuukausia), 5 lyhyt 

valmistusaika (päiviä) 

 

Painotetut pisteet ovat pisteiden ja painoarvon tulo. Nämä lopuksi lasketaan yhteen ja 

saadaan lopputulos. Tämän jälkeen ratkaisuja voidaan verrata toisiinsa ja valita niistä 

eniten pisteitä saanut. 

 

”Pistesumma ei vielä varmuudella ilmoita vaihtoehtojen paremmuusjärjestystä. 

Pistelaskumenetelmissä on usein se vika, etteivät ne ota huomioon huonoja 

ominaisuuksia riittävän voimakkaasti. Yksikin huono ominaisuus saattaa aiheuttaa 

vaihtoehdon hylkäämisen, vaikka idea muussa suhteessa olisi hyvä.” (Jokinen 2001, 80) 
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TAULUKKO 3 Arvostelutaulukko 

 

Arvostelutaulukon sekä teettäjän kanssa käydyn arvioinnin perusteella selkeästi parhaaksi 

vaihtoehdoksi osoittautui ratkaisuvaihtoehto numero yksi. Ratkaisun 1 paino arvioitiin 

olevan hyvin rajoissa, mutta kokonaispainoltaan ei ratkaisuista kevyin. 

Kokonaispainoltaan kevyin olisi ratkaisu 3 johtuen sen kiinnitystavasta ja RHS-

teräsprofiilista, mutta kiinnitystavasta johtuen sitä ei ole mahdollista siirtää käsivoimin, 

joten se on siirrettävissä vain trukilla. Kaikista painavin rakenne olisi ratkaisu 2.  

 

Ergonomiaa pidettiin hyvänä ratkaisussa 1.  Ratkaisun 1 voitti näissä arvostelukriteereissä 

ainoastaan ergonomiassa ratkaisu 2. Tämä johtuu säätötyylin toimintaperiaatteesta. 

Ratkaisussa 1 ja 3 voiman aiheuttajan säätäminen on tehtävä käsivoimin ja ei tästä syystä 

ole yhtä hyvä. Ratkaisussa 3 ergonomiaa alensi myös käsikäyttöinen hydraulisylinteri ja 

pumppu. 

 

Eliniäksi määriteltiin sama kaikille. Eliniän määrittäminen on hyvin vaikeaa ja sitä 

arvioitiin täysin aikaisemman vääntötestikehikon käytön kokemusten mukaisesti. 

Huollon määrä ratkaisuilla 1 ja 3 olivat kohdallaan, mutta huollon määrä ratkaisulle 2 sai 

parhaat pisteet, johtuen sen lineaarimoottorista, joka on lähes huoltovapaa. Valmistus 

hinnoissa ja -aikatauluissa oli selkeitä eroja. Konsepti polkujen valinta peruste oli 

valmistus hinta ja tämä näkyi selkeästi pisteytyksessä. Valmistusaikatauluissa ratkaisu 1 

oli selkeästi nopein, johtuen kiinnityksestä, materiaalien saatavuudesta ja osien 

vähyydestä. Ratkaisun 1 kehittämistä ja yksityiskohtaista suunnittelua siis jatkettaisiin 

mallinnuksen osalta. 

Arvostelukri
teeri 

Paino
arvo 

Ratkais
u 1 

    
Ratkais
u 2 

    
Ratkais
u 3 

    

    
Ominai
suus 

Pist
eet 

Painot
etut 
pisteet 

Ominai
suus 

Pist
eet 

Painot
etut 
pisteet 

Ominai
suus 

Pist
eet 

Painot
etut 
pisteet 

Paino  0,20   4 0,80  2 0,40  3  0,60 

Ergonomia 0,10   4 0,40  5 0,50  1  0,10 

Elinikä 
(Vuosia) 

0,10   3 0,30  3 0,30  3  0,30 

Huollon 
määrä 

0,10   4 0,40  5 0,50  4  0,40 

Valmistushi
nta 

0,10   4 0,40  1 0,10  5  0,50 

Valmistusaik
ataulu 

0,20   4 0,80  2  0,40  2  0,40 

Yhteensä 1,00     4,05       3,10      3,50 
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8 MALLINNUS JA FEM-LASKENTA 

 

 

8.1 Yleistä 

 

”Koneelta ja laitteelta edellytetään tietty käyttöikä, joka riippuu olennaisesti 

käyttötarkoituksesta. Oletetun käyttö- tai kestoiän aikana saattaa kuitenkin tapahtua 

sellaista, joka tekee laitteen toiminnan mahdottomaksi tai ainakin huomattavasti 

vaikeuttaa sitä.” (Björk, Hautala, Huhtala, Kivioja, Kleimola, Lavi, Martikka, Miettinen, 

Ranta, Rinkinen & Salonen 2014, 17) Riittävä käyttöikä varmistetaan rakenteille 

lujuusopillisilla laskelmilla. Tässä työssä kyseessä olevan testilaitteen tyyppisille 

rakenteille riittävä käyttöikä saavutetaan, kun asetettu varmuusluku saavutetaan (asetettu 

kohdassa 7.1).  

 

”Lujuusopillisilla laskelmilla pyritään ennakoimaan rakenteen mekaanista käyttäytymistä 

tietyn kuormitustilanteen vaikuttaessa. Keskeinen käsite laskentamalleilla operoitaessa 

on, että laskelmat kohdistuvat rakennetta kuvaavaan abstraktiseen malliin, ei todelliseen 

rakenteeseen.” (Björk ym. 2014, 17) 

 

Simulointi oli iso osa suunnittelu ja mallinnus vaihetta. Tietokoneavusteisilla ohjelmilla 

voidaan helposti tarkastella rakenteeseen vaikuttavien voimien ja siirtymien vaikutusta.  

Lujuuslaskennat laskettiin käyttäen SolidWorks simulation – ja Ansys Aim 18.1 –

ohjelmaa.  

 

8.2 Tarvittavat kaavat ja varmuusluku 

   

Mallinnetulle rakenteelle suoritettiin simulointi. Simulointi tarvitsee tiedon siitä, kuinka 

suurella voimalla hydraulisylinterit vaikuttavat testikehikon rakenteeseen tai vastaavasti, 

kuinka suurella voimalla punnitusanturia tarvitsee rasittaa, jotta päästään haluttuun 

momenttiin. Voima voidaan laskea momentin kaavasta 

 

 𝐹 =
𝑀

𝐿
 , (1) 

 

jossa M on momentti, F on voima ja L on voiman etäisyys. (Mäkelä, Soininen, Tuomola 

& Öistämö 2015, 93) 
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Testikehikon siirtymä z-akselin suunnassa vaikuttaa ratkaisevasti testialustan 

tarkkuuteen. Koska hydraulisylinterin vaikuttava voima siirtää hydraulisylinteriä z-

akselilla, oli tarpeellista laskea tämän ilmiön vaikutus punnitustulokseen, jotta se voidaan 

rajata punnitustuloksesta pois ja määritellä mahdollinen virhe testikehikolle. Tämä on 

laskettavissa suorakulmaisten kolmioiden suhteilla toisiinsa, kun kaikki sen sivut 

tiedetään. Tämä on esitetty kaavassa 2 ja kuvassa 9 

 

 𝐹𝑧

𝑙𝑧
=

𝐹

√𝑙𝑧 + 𝐿1
2

  𝐹𝑧 < 𝐹𝑠𝑎𝑙𝑙 
(2) 

 

Kaavassa 2 on kahden suorakulmaisen kolmion ratkaisukaavaa. Kaavassa 2 𝐹𝑧 on voima 

z-akselin suunnassa, 𝑙𝑧 on siirtymä z-akselin suunnassa, F vaikuttava voima ja 𝐿 on 

sylinterin isku. Fsall saadaan seuraavasta kaavasta 3 

 

 𝐹𝑠𝑎𝑙𝑙 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠, (3) 

 

jossa testikehikolla pienimmän nostettavan punnuksen massa m = 250 kg, 

gravitaatiovakio g = 9,81 m/s2 ja vaadittu tarkkuus on 0,5 %:n, antaa kaava (3) 

suurimmaksi hyväksytyksi virheeksi: 

 

 𝐹𝑠𝑎𝑙𝑙 = 250 𝑘𝑔 ∙ 9,81
𝑚

𝑠2
∙ 0,005 = 12,26 𝑁  

 

Tätä suurempi ei z-akselin suunnassa oleva voima saa olla.  
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KUVA 9. Sylinterin siirtymä (mittakaava liioiteltu) 

 

Yleensä varmuusluku tai sallitut jännitykset annetaan standardeissa ja asetuksissa (Salmi 

& Pajunen 2010, 59). Tässä tapauksessa varmuusluku on asetettu Tamtronin yleisten 

sääntöjen ja standardien mukaan. Varmuusluku olisi oltava 1,5 tai suurempi. 

Varmuusluku voidaan laskea tässä tapauksessa myötörajan suhteen kaavalla 4, jos 

jännitys-venymäyhteys on lineaarinen (Salmi & Pajunen 2010, 59) 

 

 𝑛 =
𝑅𝑒

𝜎
, 𝑛 ≥ 1,5, (4) 

 

jossa 𝑛 on varmuusluku, 𝑅𝑒 on materiaalin myötöraja ja 𝜎 on jännitys. 

 

8.3 Ensimmäinen kokoonpanomalli 

 

8.3.1 Mallintaminen 

 

Mallintaminen aloitettiin kokoonpanon tekemisestä, joka on esitetty kuvassa 10. 

Kokoonpanossa on käytetty alustavasti 100x50x5-RHS-profiilia ja levypaksuudet ovat 

ylimitoitettuja.  

 

Tämän mallin edut ovat osien vähyys ja rakenteen yksinkertaisuus sekä keveys. Alempien 

profiilien päällä on ruuvikiinnikkeiset säädettävät hydraulisylinterin pidikkeet. 

Hydraulisylinterien säätövaraa on rajoitetusti. Säätövaraa on 200 mm:ä ja se läpäisee 

vähimmäisvaatimuksen. Ylemmän profiilin alapuolella olevien palkkien tarkoitus on 
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kiinnittää testattavan punnitusanturin yläpuoleinen akseli, jotta punnitusanturi ei pääse 

kiertymään tyhjää. Mallissa kiinnikkeinä on käytetty ainoastaan ruuveja. Ruuvien koot 

ovat mallissa M16. 

 

Mallinnusvaiheessa huomattiin, että taivutuksen luomista malliin on todella vaikea 

toteuttaa. Mallinnusvaiheessa päätettiinkin, että uudessa testikehikossa tultaisiin 

käyttämään yrityksen käytössä olevaa taivutustestirautaa, koska tällöin taivutus ei vaikuta 

testikehikkoon tuleviin voimiin millään tavalla testikehikon ulkoisena osana. 

Mallinnuksessa se otettiinkin huomioon vain sille jätettävän tilan kautta. 

 

 

F1 

F2 

 

KUVA 10. Ensimmäinen mittakaavassa oleva malli 

 

8.3.2 SolidWorks simulation 

 

Voimat, jotka tulevat säädettävien hydraulisylinterien pidikkeille ja yläpuoleisen akselin 

kiinnikkeille pystytään laskemaan kaavalla 1 

 
𝐹1 =

1500 𝑁𝑚

0,45 𝑚
= 3333,33 𝑁  

 

 

 
𝐹2 =

1500 𝑁𝑚

0,225 𝑚
= 6666,66 𝑁, 

 

 

jossa F₁ (kuvassa 10 punaisilla nuolilla) on hydraulisylinterien pidikkeille laskettu voima 

ja F₂ (kuvassa 10 sinisillä nuolilla) on yläpuoleisen akselin kiinnikkeille laskettu voima.  
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Testikehikolle valitulla momentilla ja hydraulisylinterien etäisyydellä toisistaan, 

pystyttiin laskemaa kaavalla 1 rakenteeseen vaikuttavat voimat. 

 

Lasketut voimat simuloitiin SolidWorks Simulation –lisäosalla, jonka tulokset näkyvät 

kuvissa 11-13. Simulointi on suoritettu testikehikon ns. rasittavimmassa tilanteessa eli 

hydraulisylinterin ollessa hydraulisylinterin pidikkeen yläpäässä. 

 

 

KUVA 11. Von Misesin jännitys kuva 

 

Kuvassa 11 suurin vaikuttava jännitys on ala tason RHS-putkien päässä, joihin 

hydraulisylinterien pidikkeet kiinnitetään. Jännityksen arvoksi tuli 174 N/mm². Tästä 

arvosta voidaan laskea kaavalla 4 testikehikon varmuusluku, kun tiedetään materiaalin 

myötöraja, joka on 315 N/mm2 (Salmi & Pajunen 2010, 61) 

 

 
𝑛 =

315 𝑁/𝑚𝑚2

174 𝑁/𝑚𝑚2
= 1,8 ≥ 1,5 

 

 

Varmuusluvuksi kaavalla 4 saatiin 1,8. Varmuusluku on hyväksyttävissä rajoissa. 
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KUVA 12. Testikehikon suhteellinen siirtymä 

 

Kuten kuvassa 12 näkyy, suhteellinen siirtymä on 3,25 mm. Tämä ei ole rakenteen 

kestävyyden kannalta ratkaiseva. Suurin suhteellinen siirtymä on siis 

hydraulisylintereillä, joka on ratkaiseva paikka testikehikon tarkkuuden kannalta, koska 

se vaikuttaa hydraulisylinterien kulmaan ja siirtää voimaa myös ylöspäin olevan akselin 

suunnassa. Tämä vaikuttaa suoraan testikehikon tarkkuuteen negatiivisesti. 

 

Suhteellisen siirtymän testistä saadaan hydraulisylinterien siirtymä z-akselin suunnassa, 

joka näkyy kuvassa 13. Kuvan 13 z-akselin siirtymä on jokaisella testipenkin 

punnusportaalla sama. 

 

Kuvassa 13 z-akseli, eli ylöspäin suuntautuva akseli, on testikehikon kokoonpano 

vaiheessa määritelty väärin. Z-akselin sijasta siirtymät otettiin y-akselilta, koska se 

osoittaa tässä tapauksessa ylöspäin. Tämä ei vaikuta tuloksien oikeellisuuteen. 
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KUVA 13. Siirtymä y-akselin suunnassa 

 

Kuvassa 13 hydraulisylinterin y-akselin siirtymällä voidaan laskea siirtymästä aiheutuvan 

voiman vaikutus punnitusanturiin eli virhe. Tämä voidaan laskea kaavalla 2 

 

 
𝐹𝑦 =

3333,3 𝑁 ∙ 1,44 𝑚𝑚

√(1,44 𝑚𝑚)2 + (107 𝑚𝑚)2
= 32,65 𝑁       𝐹𝑦 ≮ 12,26 𝑁 

  

 

Ensimmäisen mallin simuloidut tulokset eivät vakuuttaneet. Ongelma kohtia oli 

hydraulisylinterien pidikkeistä tuleva virhe punnitustulokseen. Virheeksi tuli 32,65 N, 

joka ylittää suurimman sallitun virherajan reilusti. Myös varmuusluku jäi hieman 

toivottua pienemmäksi, vaikka ylittikin sallitun 1,5. Muut vaatimukset tavoitettiin, mutta 

tarkkuuden takia tämä kokoonpano malli ei ollut toivotunlainen ja sen suunnittelua ei 

jatkettu.  
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8.4 Toinen kokoonpano malli 

 

8.4.1 Mallintaminen 

 

Toisen kokoonpano mallin mallintaminen aloitettiin samalla tavoin kuin ensimmäisenkin 

eli kokoonpanosta. Toisessa kokoonpano mallissa käytettiin huomattavasti enemmän 

vanhan vääntöpenkin (kuva 8) rakennetta hyväksi. Kokoonpano esitetty kuvassa 14. 

 

Ensimmäisen mallin tapaan toisessa mallissa ei myöskään ollut mahdollisuutta 

taivutuksen luomiseen uudella tavalla. Mallinnus vaiheessa päätettiin, että uudessa 

testikehikossa tultaisiin käyttämään yrityksen käytössä olevaa taivutustestirautaa. 

Taivutusta ei taivutustestiraudalla vaikuttaisi testikehikkoon tuleviin voimiin millään 

tavalla, koska se on testikehikon ulkoinen osa. Mallinnuksessa se on otettava huomioon 

sille jätettävän tilan takia. 

 

 

KUVA 14. Toinen mittakaavassa oleva malli. 
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Ensimmäiseen malliin verrattuna rakenne on täysin erilainen. Toisessa mallissa on 

hieman ensimmäistä mallia enemmän osia ja sen massa on hieman suurempi, mutta 

rakenne on silti yksinkertainen. Hydraulisylinterin pidikkeitä, jotka olivat suurin ongelma 

ensimmäisessä mallissa, poistettiin kokonaan. Hydraulisylintereille on suunniteltu 

säätölevyt, joita voi säätää lähes koko testikehikon rakenteen matkalta. Mallissa on 

käytetty profiilina 100x50x5 ja levyjen paksuudet ovat ylimitoitettuja.  

 

8.4.2 SolidWorks simulation 

 

Voimat, jotka tulevat hydraulisylintereiltä rakenteeseen (liite 1) ja sitä kautta myös 

yläpuoleiselle akselille (liite 1) lasketaan kaavalla 1 

 

 
𝐹1 =

1500 𝑁𝑚

0,250 𝑚
= 6000 𝑁, 𝐹1 ≈ 6300 𝑁 

 

 

 

 
𝐹2 =

1500 𝑁𝑚

0,621 𝑚
= 2415,5 𝑁,         𝐹2 ≈ 2500 𝑁, 

 

 

jossa 𝐹1 on sylintereistä tuleva voima testikehikkoon ja 𝐹2 on punnitusanturin yläpään 

akselin suuntaama voima testikehikkoon. Voimien suuruudet pyöristettiin hieman 

ylöspäin. Pyöristäminen ylöspäin on perusteltavissa sillä, että todellista kohtaa missä 

sylinterit kohtaavat akselin ja testikehikon pinnan on oletettavasti pienempi, jolloin 

vaikuttava voima testikehikkoon kasvaa. Todellisuudessa tämä voiman kasvaminen 

arvioidaan hyvin pieneksi. 

 

Lasketut voimat simuloitiin SolidWorks simulation –lisäosalla ja tulokset näkyvät 

kuvissa 15-17. Kiinnitykset on simuloitu jokaisen osan pulttikiinnityksien kohdalla 

olevista rei´istä fixed komennolla. Simuloinnissa ei ole otettu huomioon pultteja. 

Laskettujen voimien paikat on suunnattu kohtiin, joiden oletetaan olevan heikoimmat. 

Nodejen eli solmujen, elementtien ja verkon koon suuruudet ja määrät olivat suurimmat 

mahdolliset, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman tarkkoja.  
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KUVA 15. Von Misesin jännitys kuva 

 

Kuvassa 15 suurin vaikuttava jännitys on keskimmäisen putkipalkin säätöreikien päissä. 

Jännityksen arvoksi tuli 83,6 N/mm². Tästä arvosta voidaan laskea kaavalla 4 testikehikon 

varmuusluku, kun tiedetään materiaalin/profiilin myötöraja, joka on 315 N/mm2 (Salmi 

& Pajunen 2010, 61). 

 
𝑛 =

315 𝑁/𝑚𝑚2

83,6 𝑁/𝑚𝑚2
= 3,65 ≥ 1,5 

 

 

Varmuusluvuksi saatiin noin 3,65, joka ylittää helposti 1,5 rajan. Tämä rakenne on 

huomattavasti parempi jännitysten suhteen kuin ensimmäinen rakenne. 
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KUVA 16. Suhteellinen siirtymä 

 

Kuten kuvassa 16 on esitetty, suhteellinen siirtymä oli parempi kuin ensimmäisessä 

mallissa. Suurin suhteellinen siirtymä ei ollut enää hydraulisylintereillä vaan testikehikon 

rakenteen alaosassa, joka oli hyväksyttävää. Suhteellisen siirtymän testistä saatiin myös 

hydraulisylinterien siirtymä z-akselin suunnassa, joka on esitetty kuvassa 17. Kuvan 17 

z-akselin siirtymä tulee olemaan jokaisella testipenkin punnusportaalla sama. 

 

 

KUVA 17. Siirtymät z-akselin suunnassa 
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Kuvassa 17 hydraulisylinterin z-akselin siirtymällä voidaan laskea siirtymästä aiheutuvan 

voiman vaikutus punnitusanturiin eli virhe. Tämä voidaan laskea kaavalla 2 

 

 
𝐹𝑧 =

6300 𝑁 ∙ 0,029 𝑚𝑚

√(0,029 𝑚𝑚)2 + (147 𝑚𝑚)2
= 1,243 𝑁    𝐹𝑧 < 12,26 𝑁, 

 

 

 

jossa vaikuttava voima z-akselin suunnassa jää selkeästi alle maksimi rajan. 

 

RHS-profiilin keventämistä voidaan tarkastella, kun simulointi tulokset ovat 

hyväksyttyjä. Toisessa kokoonpanossa on käytetty 100x50x5-profiilia. Seuraava 

kevyempi RHS-profiili on 80x40x4. Kuvassa 18 on esitetty 80x40x4-profiilin jännitykset 

kohdasta, missä kuvan 15 mukaan on suurin jännitys. 

 

 

KUVA 18. RHS profiili 80x40x4 jännitykset 

 

RHS-profiili on kiinnitetty fixed-komennolla profiilin molemmista päistä. Voima on 

osoitettu lähes profiilin keskelle. Kuvassa 18 on huomattavissa, että jännitys on 

huomattavan suuri, vaikka pysyykin myötörajan alapuolella. Tämä kuvan 18 testi osoitti 

sen, että 100x50x5 on lähes optimaalinen profiili valinta testikehikolle. 

 

Tarkempaa tarkastelua vaati akselin jännitykset, johon hydraulisylinterit suuntaavat 

voimansa. Akselin halkaisija on jokaisella punnitusanturilla erilainen, mutta niin on myös 

aiheutettava momentti. Akselin halkaisijaksi valittiin 40 mm. Akselia on viistetty siten 
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että hydraulisylinterin osuessa akseliin voiman suunta ei muuttuisi. Kuvassa 19 on 

simuloitu akseliin vaikuttavat voimat. 

 

 

KUVA 19. Akselin jännitykset 

 

Akselin materiaali on 42CrMo4, jonka myötöraja on kuvassa 19 olevaa 400 MPa 

huomattavasti suurempi 650 MPa. (Sten nuorrutusteräs 2016, 2). Akselin kiinnitysalue 

on sen keskipisteestä noin 50 mm molempiin suuntii. Voimat on osoitettu viistekohtiin. 

Todellisuudessa voima ei tule noin suurelle alueelle vaan selkeästi pistemäisempänä. 

Simuloinnista on huomattavissa, että akseli kestää kuormituksen. 

 

8.4.3 Ansys Aim 18.1 laskenta 

 

SolidWorks simulation –ohjelman tulokset tuli tarkastaa ja varmistaa Ansys Aim 18.1-

ohjelmalla, sekä tutkia mahdollisia tuloksien eriäväisyyksiä. Ansys on paljon SolidWorks 

simulation –ohjelmaa monipuolisempi. Tulosten varmistaminen aloitettiin .step-tiedoston 

tuomisella SolidWorksistä Ansykseen. Voimien arvot ja niiden paikat olivat samat kuin 

SolidWorks simulation –ohjelmassa. Ongelmaksi kiinnityspisteiden ja voimien 

konfiguroinnin jälkeen osoittautui lisenssin vajavaisuus. Kokoonpano mallia tuli karsia, 

jotta elementtien ja solmujen rajojen alle päästiin. Kuvassa 20 on simuloitu testikehikon 
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suhteellinen siirtymä ja z-akselin suuntainen siirtymä. Testikehikko on kiinnitetty fixed-

komennolla testikehikon yläpäästä.  

 

 

KUVA 20. Ansys Aim 18.1 Yläpuolella on suhteellinen siirtymä ja alapuolella z-akselin 

suuntainen siirtymä 

 

Vaikka kokoonpano on erilainen kuvassa 20 kuin kuvassa 17 ja 16, on silti huomattavissa 

samankaltaisuutta tuloksissa. Tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan.. Esimerkiksi kuvassa 

20 alapuolella suurin positiivinen z-akselin siirtymä kohdistuu alalevyn 

hydraulisylinterien vastaisille puolille lähelle RHS-profiilia täysin samalla tavalla kuin 

kuvassa 17. Suurimmat suhteelliset siirtymät ovat myös molemmissa kuvissa 20 ja 16 

samoissa kohdissa rakennetta. Suurin eroavaisuus Ansyksessä SolidWorksiin 

verrattaessa oli jännitysten tulokset, jotka on esitetty kuvassa 21. 
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KUVA 21. Ansys Aim 18.1 jännitykset 

 

Kuvassa 21 on selkeä eroavaisuus kuvaan 15. Syynä tähän on kiinnityspisteet. 

Kiinnityspisteet on asetettu pelkästään RHS-profiilin kiinnikkeisiin eikä koko RHS-

profiilin pintaan. Todellisuudessa koko RHS-profiili on kiinnittyneenä niin ettei se pääse 

liikkumaan kuvan 21 tapaan. 
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9 TULOKSET JA POHDINTA 

 

 

9.1 Vaatimusten täyttyminen 

 

Testikehikon toiminnalliset vaatimukset saatiin suoraan täytettyä taivutusta lukuun 

ottamatta. Testikehikon mallinnusvaiheessa huomattiin, että taivutuksen luominen 

testattavan punnitusanturiin oli hyvin vaikea toteuttaa. Toteuttaminen olisi vaatinut lisää 

hydraulisylintereitä, jotka taivuttaisivat punnitusanturin haluttuun kulmaan. Ongelmana 

tässä oli ylimääräisten voimien aiheuttaminen punnitusanturin runkoon ja tilan puute. 

Nimittäin lisättävät hydraulisylinterit olisivat vieneet liikaa tilaa käyttäjältä. 

Taivutusvaatimus saadaan täytettyä yrityksen käytössä olevalla taivutustestiraudalla, joka 

on esitetty kuvassa 22 keskellä alhaalla.  

 

Testikehikolla voidaan luoda testattavaan punnitusanturiin samanaikaisesti 

vetosuuntaista voimaa, vääntöä ja taivutusta. Vetosuuntaisen voiman testattavaan 

punnitusanturin luo testialusta, joka on esitetty kuvassa 7. Väännön testattavaan 

punnitusanturin luo testikehikon hydraulisylinterit ja taivutuksen testikehikkoon 

siirrettävä taivutustestirauta (kuva 22). Testikehikon lujuuslaskelmista saatu 

tarkkuusvaatimus täyttyi myös selkeästi. Testikehikon virheeksi voimana tuli 1,243 N, 

kun maksimivirhe sai voimana olla 12,26 N (määritetty kohdassa 8.2 vastaten 

virheprosenttia 0,5%). Virheeksi tuli noin 10-kertaa pienempi kuin sallittu maksimivirhe, 

jolloin testikehikon tarkkuus prosentteina on noin 0,05 %. 

 

Rakenteelliset vaatimukset täyttyivät selkeästi. Testikehikon rakenne ylitti halutun 

varmuusluvun 1,5. Testikehikon lopulliseksi varmuusluvuksi tuli 3,65. Testikehikon 

koko oli asennettavaan kohteeseen tarpeeksi pienikokoinen: 110 cm korkea, 55 cm leveä 

ja 56 cm syvä. Testikehikko on täysin purettava ja sen yksikään yksittäinen osa ei ole 

liian painava siirrettäväksi käsivoimin. Yksikään osa ei painanut 20 kg:a enempää. 

Painavin yksittäinen osa oli pysty RHS-profiili, joka painoi 10,7 kg. Testikehikko 

asennettiin sille suunnitellulle paikalla ilman ongelmia.  
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KUVA 22. Valmis testikehikko, testattava punnitusanturi ja taivutustestirauta 

 

9.2 Konseptisuunnittelun tulokset 

 

Konsepteista parhaaksi arvioitiin yhdessä työn teettäjän kanssa ratkaisu 1 (taulukko 3). 

Ratkaisu 1 ei ollut kaikista kevyin eikä kaikista halvin ratkaisu, mutta valmistusajaltaan 

kaikista nopein. Testikehikon kokonaispainoksi tuli 199 kg:a. Valmistusaika oli 

pääprojektin puolesta onnistunut ja pysyi aikataulussa. Budjetti eli valmistuskustannukset 

pysyivät hyvin rajoissa, mutta esimerkiksi lopullista tulosta ergonomiasta, huollon 

tarpeesta ja eliniästä ei pystytä tässä vaiheessa määrittelemään, koska näiden mittaaminen 

vaati pidemmän aikavälin. Jos verrataan konsepti ratkaisu 1:sta lopulliseen tuotteeseen, 

niiden erot ovat vähäiset. 
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Kompromisseja tuotteen konseptisuunnittelusta valmiiseen tuotteeseen tehtiin vähän. 

Konseptisuunnittelua voi täten pitää onnistuneena, vaikka tuloksia ergonomiasta, huollon 

tarpeesta ja eliniästä ei tässä vaiheessa ole. On kuitenkin mahdotonta arvioida, että kuinka 

hyviä muut konseptiratkaisut olisivat käytännössä olleet.  

 

9.3 Mallinuksen ja FEM-laskennan tulokset 

 

Mallinnus ja FEM-laskenta osoittautui onnistuneeksi, koska testikehikko käyttäytyi 

käytännön testeissä suunnitellusti. Mallinnuksen menestystä pohjusti rakenteellisten 

vaatimusten täyttyminen ja testikehikon mittojen osuvuus vanhaan vetotestipenkkiin. 

FEM-laskennasta saatujen tulosten oikeellisuutta pohjusti tuloksien samankaltaisuus 

SolidWorks-simulation- ja Ansys Aim 18.1 –ohjelmilla.  

 

Eroja FEM-laskentaohjelmien välillä ei päästy tutkimaan niin tarkasti, kuin olisi haluttu. 

Tämä johtui Ansys Aim 18.1 –ohjelman lisenssirajoituksista. Erot, jotka tulivat laskuista, 

johtuivat käyttäjästä. Käyttäjällä on FEM-laskentaohjelmaa käyttäessä todella suuri 

mahdollisuus tehdä useita asioita väärin. Tämän huomion voi tehdä monien 

epäonnistuneiden simulointien jälkeen. Nämä työn epäonnistuneet simuloinnit johtuivat 

usein väärin määritellyistä kiinnityksistä, tulosten tulkitsemisesta tai tulosten ”asetusten” 

väärin asettamisesta.  Kuvassa 21 tämän huomaa hyvin, pieninkin erhe vaikuttaa 

lopputulokseen hyvin paljon. Tämä on usein huomioitava käytettäessä 

tietokoneavusteisia laskentaohjelmia. Käyttäjien virheitä voidaan vähentää tai parantaa 

koulutuksella, pidemmällä suunnitteluajalla tai paremmin kohdennetuilla ohjeilla 

simulointiohjelman sisällä. Työssä eri ohjelmien välistä virhettä pienennettiin 

määrittelyjä tarkentamalla ja käyttäjävirheet karsimalla pois, kunnes tuloksia voitiin pitää 

luotettavina. 

 

9.4 Projektin jatkuvuus, kehitys ja sujuvuus 

 

Tämän projekti jatkuu edelleen yrityksessä testikehikon ja sen ympäristön turvallisuuden 

osalta. Turvallisuutta määrittelee yrityksen työsuojelutoimikunta, joka asettaa laitteelle 

tarvittavat riskiarvioinnit, turvallisuusvaatimukset ja -laitteet sekä ohjaa koulutuksien 

avulla testikehikon käyttäjiä laitteen turvalliseen käyttöön. 
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Testikehikon jatkokehitysideoina olisi ainakin hydraulisylinterien suuntaamisen ja 

rakenteiden parantaminen. Ne voisivat olla paljon lyhyemmät niin, että niiden käsittely 

olisi helpompaa tai ne voisi olla automatisoitu kuten ratkaisussa 3. Hydraulisylinterien 

paikka on myös kriittinen. Jos hydraulisylinteri on säädetty hieman vertikaalisesti 

huonosti akselin kohdalle, niin tämä johtaa mittaustuloksen epäloogisuuteen. Tässä 

tilanteessa luultavasti hydraulisylinterien voimat jakaantuu muille akseleille (lähinnä z-

akselille) epätasaisesti, joka johtaa tulosten epäloogisuuksiin. Ongelma on ratkaistavissa 

sillä, että hydraulisylinterien suuntaamisessa on oltava tarkka. 

 

Koko projektin aikana selkeästi eniten aikaa kului mallintamiseen ja mallin 

simuloimiseen. Ratkaisua taivutuksen saavuttamiseen uudella tavalla yritettiin eri tavoin 

mallintamisvaiheessa, mutta ratkaisua ei saatu koskaan toimivaksi. Ongelmaksi 

osoittautui joko testikehikon kestävyys tai testikehikon liian suuri koko. Suurimmaksi 

ongelmaksi kuitenkin osoittautui ensimmäisen rakenteen epäonnistumisen jälkeinen aika. 

Nimittäin vanhan mallin ideologian jäädessä mieleen oli siitä vaikea päästä eroon, jonka 

takia koko mallin uudelleen tekeminen tuotti suuria vaikeuksia.   

 

Opinnäytetyön tekeminen oli todella hyvä lisä jo opittuun ja sen syventämiseen. 

SolidWorks-suunnitteluohjelman käyttäminen loi oman haasteensa, koska sitä ei ole 

koulussa opetettu. Oman haasteensa loi myös Ansys-ohjelman käyttö, mikä johtui 

lisenssirajoituksista.  
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LIITTEET 

Liite 1. Testikehikon FEM-analyysin asetukset 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 6 face(s) 

Type: Fixed Geometry 
 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -200.082 -120.092 -0.394557 233.357 

Reaction Moment(N.m) 0 0 0 0 

  

Fixed-2 

 

Entities: 6 face(s) 

Type: Fixed Geometry 
 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 199.842 120.153 -0.152255 233.181 

Reaction Moment(N.m) 0 0 0 0 

  

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 2 face(s) 

Type: Apply normal force 

Value: 6300 N 
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Total Nodes 166194 

Total Elements 83725 

Maximum Aspect Ratio 35.905 

% of elements with Aspect Ratio < 3 31.4 

% of elements with Aspect Ratio > 10 3.26 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:38 

Computer name:  TRELAP-1213-01 

 

 

 

Force-2 

 

Entities: 2 face(s) 

Type: Apply normal force 

Value: 2500 N 
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Liite 2. FEM-analyysin tulokset 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 0,0337    N/mm^2 

(MPa) 

Node: 110660 

83,6       N/mm^2 

(MPa) 

Node: 53260 

 

DN14966-Testikehikon testaus-Stress-Stress1 
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Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant Displace-

ment 

0         mm 

Node: 148655 

0,518     mm 

Node: 1134 

 

DN14966-Testikehikon testaus-Displacement-Displacement1 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 1,37e-07   

Element: 51432 

0,00034    

Element: 30004 

 

DN14966-Testikehikon testaus-Strain-Strain1 
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Name Type Min Max 

Stress2 P1: 1st Principal Stress -15,8     N/mm^2 

(MPa) 

Node: 40551 

127       N/mm^2 

(MPa) 

Node: 59937 

 

DN14966-Testikehikon testaus-Stress-Stress2 

 


