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1 Johdanto 

1.1 Työn aihe ja tausta 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli ABB Marine and Ports. Aiheena oli kartiohol-

kin suunnittelu Azipodin potkuripäähän. Opinnäytetyö on kolmiosainen, ja koostuu las-

kentapohjasta, suunnittelusta ja kustannusten arvioinnista. Tällä hetkellä ABB:llä on käy-

tössä vastaava holkki ruostumattoman teräspotkurin tapauksessa. Nykyinen ratkaisu on 

hankittu ABB:n ulkopuolelta ostokomponenttina, jolloin mitoitus ja detalji design ovat 

ABB:n alihankkijan tekemiä. Ottamalla mitoitus ja design ABB:n haltuun on mahdollista 

saavuttaa kustannussäästöjä, koska silloin voidaan paremmin kilpailuttaa toimittajia ja 

hankkia kyseinen osa edullisemmin.  

1.2 Työn tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda laskentapohja MathCad-ohjelmalla, jota voidaan 

myöhemmin soveltaa kaikkiin Azipod-tuoteperheen tuotteisiin ja suunnitella kappale 

mahdollista valmistusta varten. Ensimmäisenä olisi tarkoitus suunnitella asennusholkki 

Azipod D-tuotteeseen, joka valmistetaan Kiinassa. Mikäli tuotteesta saadaan hyviä ko-

kemuksia, laajennetaan käyttöä myös Suomessa valmistettaviin tuotteisiin. Lopuksi työn 

tarkoituksena on selvittää, kannattaako ABB Marinen suunnitella ja valmistuttaa asen-

nusholkki itse, vai ostaa se kokonaistoimituksena ulkoiselta toimittajalta.  

Työn tavoitteena oli kehittää laskentamenetelmä kartioholkin mitoitukseen. Lähtökoh-

tana laskennalle toimivat luokituslaitosten vaatimukset, jotka rakenteen tulee täyttää. 

Luokituslaitoksen säännöistä ei kuitenkaan löydy suoraan potkurin kartioliitoksen mitoi-

tuksessa käytettäviä laskentakaavoja rakenteelle, jossa akselin ja potkurin välissä on 

erillinen asennusholkki. Tämän johdosta oli kehitettävä uusi analyyttinen laskentamene-

telmä, jolla tuotekokoluokkakohtaiset ja projektikohtaiset mitoituslaskennat voidaan 

tehdä. Luokituslaitokset, joihin tässä työssä keskitytään, ovat ABS, CCS, DNVGL, LRS 

ja IACS. Nämä luokituslaitokset määrittävät työn suunnan. Valmistettavuuden kannalta 
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tulee ottaa huomioon mahdollinen pinnoitus, joka saattaisi tuoda paremman kitkakertoi-

men kappaleelle ja mahdollisesti suojaisi liitospintoja irrotusvaiheessa. Työssä on tär-

keää käydä läpi koko tuoterepertuaari, vaikka aluksi keskitytään vain Azipod-D-koko-

luokkaan, jossa isoin kokoluokka on 7,5-megawattinen. Designin tulee soveltua koko 

tuoteskaalaan ja on oltava helposti skaalattavissa muihinkin kokoluokkiin. Laskentapoh-

jaa tehdessä tulee huomioida sekä avovesi- että jäälaitteet aina murtajaluokkaan asti. 

Kuvassa 1 näkyy kartioliitoksen rakenne ja siinä esitellään liitoksen liittyvät osat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kartioliitoksen rakenne (3AFV3502415A Propeller coupling sleeve) 

1.3 ABB Marine and Ports 

ABB Marine and Ports on Helsingin Vuosaaressa, Haminassa ja Kiinan Shanghaissa 

toimiva liiketoimintalinja, joka kehittää meriteollisuuden tarpeisiin sähköistys- ja 



3 

 

automaatioratkaisuja. Myyntivaltti on sähköinen Azipod-propulsiojäjestelmä, joka edes-

auttaa risteilijöiden, jäänmurtajien, ro-ro-aluksien ajettavuutta ja vähentää tankkereiden 

polttoaineen kulutusta sekä edistää energiatehokkuutta. Järjestelmä perustuu 360 as-

tetta kääntyvään propulsioyksikköön, joka helpottaa ohjausta. Maailmanlaajuisesti 

ABB:n liiketoiminta meriteollisuudelle työllistää yli 1700 henkilöä 20 maassa (ABB 2020). 

Kuten kuvasta 2 näkyy Azipod-propulsiojärjestelmät ovat massiivisia laitteita. 

 

Kuva 2. Azipod-tuotteet laivan alla (Marine and Ports technology driving the world’s largest ice-
breaking Azipod® fleet) 

2 Akselin liittäminen napaan 

2.1 Akselin ja navan liitosten jaottelu ja valintaperusteet 

Tehon ja/tai vääntömomentin siirto on akselin ja navan liitosten päätoimintona. Sivutoi-

mintona on päätoiminnon varmistus (Airila ym. 1985: 348). Näiden jaottelua toimintojen 

mukaan on esitetty kuvassa 3. Potkurin kartioholkin tapauksessa liitos välittää 
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vääntömomenttia, potkurin työnnöstä johtuvaa aksiaalivoimaa, sekä potkurin hydrody-

naamisista voimista johtuvaa taivutusmomenttia. Avovesi-sovelluksissa vääntömomentti 

ja aksiaalivoima ovat pääkuormat. Jääsovelluksissa lisäksi myös potkurin lavan jääkuor-

mista johtuva taivutusmomentti. Taivutusmomenttia ei kuitenkaan tarvitse huomioida ak-

selin ja potkurin välisen kitkaliitoksen mitoituksessa. Tällä tekijällä on vähäisempi merki-

tys ja sen vaikutus voidaan jättää huomiotta luokituslaitossääntöjen vaatimien korkea-

hkojen varmuuskertoimien johdosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Akselin ja navan liitosten ja niiden varmistuksen luokittelu (Airila ym. 1985: 348) 

2.2 Kitkasulkeiset akselin ja navan liitokset 

Kitkasulkeisissa liitoksissa on tarkoitus muodostaa liitettävien osien välille keskinäinen 

puristus, tämän seurauksena kosketuspinnoille syntyvät kitkavoimat estävät kappaleiden 

välisen liukumisen ja normaalivoimat estävät irtautumisen (Airila ym. 1985: 328). Kartio-

holkki kuuluu kitkasulkeisiin liitoksiin. Kitkasulkeisten liitosten luokittelu on esitetty ku-

vassa 4.  
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Alumiinipronssinapa on tyypillinen avovesisovelluksissa. Tässä tapauksessa kartio on 

koneistettu potkurin napaan. Napaliitoksen asennukseen käytettiin paineöljymenetel-

mää, jota käyttäen kutistusliitoksen kokoaminen ja purkaminen tapahtuu nopeasti. Toi-

mintatapa paineöljyliitoksessa on vastaava kuin kutistusliitoksessa. Momentinsiirtokapa-

siteetin kannalta ajateltuna kartioliitos voidaan ajatella vastaavan kartion keskihalkaisi-

joilla laskettua kutistusliitosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Kitkasulkeisten liitosten luokittelu (Airila ym. 1985: 328) 
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2.3 Kutistusliitoksen rakenne 

Korkeapaineinen öljy syötetään kartioholkin ja akselin väliin levittämään kartioholkkia. 

Öljyn levitessä liitospinnoille työnnetään kartioholkki- ja napaliitos akselin päälle ja kiris-

tetään hydraulimutteria. Tätä toistetaan vuorotellen, kunnes on saavutettu haluttu pull-

up-mitta. Liitoksen purkaminen tapahtuu asennukseen nähden käänteisessä järjestyk-

sessä niin ikään öljynpaineen avulla. Öljykalvo suojaa liitospintoja, eivätkä ne vahingoitu 

asennettaessa tai purettaessa. Tätä menetelmää ei voida käyttää kuin tapauksiin, joissa 

liitosvoimat ovat kohtuullisia (Juuma 2001:86). Asennuksen loppuvaiheessa öljyn paine 

poistetaan hydraulimutterin aksiaalivoiman edelleen vaikuttaessa. Tällöin napa kutistuu 

akselin päälle ja lukittuu asemaansa. Tyypillinen kartiokkuus potkuriakselin liitoksissa on 

1:20 kartio. 

2.4 Käyttötarkoitus 

Kartioholkkia käytetään usein jääsovelluksissa, joissa käytetään ruostumattomasta te-

räksestä valmistettua potkuria. Sen tarkoitus on estää potkurin navan kiinnileikkaantu-

minen akseliin. Jos tapahtuu kiinnileikkaantuminen, potkurin navan irrotuksesta tulee 

vaikeaa. Kun potkurin napa irrotetaan, kartiomainen potkurin navan sisäpinta ja akselin 

pinta saattavat vaurioitua. Avattuja kartioholkkikiinnitteisiä teräspotkuri-sovelluksia on 

tutkittu ja huomattu, että liitospinnat ovat pysyneet erinomaisessa kunnossa. Tällä het-

kellä isoimmat ongelmat ovat olleet liitoksissa ruostumattoman teräsnavan ja teräs ak-

selin välillä. Ongelma liittyy erityisesti ruostumattoman teräksen taipumukseen kiinni leik-

kaantua kartioliitoksen asennuksen ja/tai irrotuksen aikana, mutta kartioholkki tulisi pa-

rantamaan asiaa tältä osin. 

 

Azipod XO:ssa kartioholkkia käytetään myös vähentämään potkurin navan sovitustar-

vetta tuotannossa. Alumiinipronssipotkuri-tapauksessa kartioholkki ei ole välttämätön, 

mutta luokituslaitoksen säännöt määräävät, että potkurin navan ja akselin välinen liitos 

on sovitettava luokituslaitoksen tarkastajan läsnä ollessa. Tarkastuksessa akselille levi-

tetään muste (tool makers blue), ja sovitetaan akselia napaan. Tämän jälkeen arvioidaan 

silmämääräisesti, että minimissään 70 % pinta-alasta täytyy olla kosketuksissa, eikä ak-

selin ympäri meneviä tai koko navan pituisia alueita löydy, jotka eivät ole kosketuksissa. 
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Mikäli vaatimus ei täyty, potkurin napaa on sovitettava hiomalla korkeimpia sovituksessa 

musteella värjäytyneitä huippukohtia varovasti matalammaksi. Työvaihe on työläs ja ai-

kaavievä. Sovitusta musteen kanssa ja hiontaa toistetaan vuorotellen, kunnes haluttu 

lopputulos saavutetaan. Kartiopinta on helpompi valmistaa tarkasti erilliseen potkurin 

asennusholkkiin. Myös akselin kartiopinta on helppoa koneistaa tarkasti. Tällöin tarkasti 

toleroidut pinnat vastaavat toisiaan niin hyvin, että kosketus osien välillä täyttää 70 % 

vaatimuksen ilman sovitustarvetta. Koska suuritöistä sovitusta tuotannossa ei tarvita, 

säästyy paljon aikaa kokoonpanoprosessin loppuvaiheessa. Osien mittoja voidaan kont-

rolloida mittatarkistus-pöytäkirjoin. Tällöin tarkastus tehdään jo osien valmistajien toi-

mesta etukäteen ja osat ovat kokoonpanovalmiita ilman sovitustarvetta. Lisäksi suuren 

potkurin napa on helpompi koneistaa lieriömäisellä sisäpinnalla, kuin tarkalla kartiolla. 

Näin myös potkurin valmistuskustannuksia voidaan laskea. 

 

Edellä mainituista syistä potkurin asennusholkki mahdollistaa myös uuden potkurin vaih-

tamisen akselille ilman sovitustarvetta esimerkiksi potkurin vaurioituessa. Niin ikään on 

mahdollista toimittaa Azipod-yksikkö ilman potkuria telakalle ja asentaa potkuri ilman so-

vitustarvetta paikalleen telakalla Azipod-asennuksen yhteydessä. 

2.5 Luokituslaitosten määräykset 

Ennen työn aloitusta tutkittiin neljää merkittävintä ABB Marinen käyttämää luokituslai-

tosta, jotka ovat ABS, LRS, CCS ja DNVGL. Jokaisella luokituslaitoksella on omat kaa-

vansa eri muodoissa, mutta lähtökohtaisesti kaikilla on samat vaatimukset mitoituksen 

suhteen. Laskentapohjan tulee täyttää kaikkien luokituslaitosten minimivaatimukset, jol-

loin samaa pohjaa pystytään soveltamaan jokaisessa Azipod-mitoituksen suunnitte-

lussa. Luokituslaitosten säädökset vaikuttavat myös holkin materiaalivalintaan, esimer-

kiksi jos mitoitusteknisistä syistä haluttaisiin käyttää pronssiholkkia (pehmeää holkkia), 

jännitykset kasvavat liian suuriksi holkissa. Jääluokituksiin kaikilta edellä mainituista luo-

kituslaitoksista löytyy erikseen vaatimukset, jotka ovat tiukemmat kuin avovesilaitteilla. 

On myös olemassa luokituslaitosten yhteistyöelin IACS, joka tekee mm. suosituksia jää-

luokitussääntöihin yhteistyössä luokituslaitosten kanssa.                    



8 

 

2.6 Laskentapohja tuotteelle 

Laskentapohja luotiin käyttäen graafista MathCad-laskentaohjelmaa. Pohjasta oli tarkoi-

tus tehdä soveltuva avovesilaitteiden mitoitukseen. Lähtökohtana oli pohjan helppo 

skaalattavuus eri Azipod-kokoluokkiin. Vertailukohtana laskennassa oli ABB Marine And 

Portsin tietokannasta löytyviä aikaisempia laskelmia. Tämän lisäksi oli mahdollista ver-

rata tuloksia FEM-laskentaan ja todentaa laskentapohjan paikkaansa pitävyys. Tulokset 

FEM-laskennan kanssa ovat yhteneviä. Pinnankarheuden vaikutusta laskennassa ei ole 

huomioitu. Tässä laskennassa luokituslaitosten määräävät varmuuskertoimet ja kappa-

leiden dimensiot ovat niin suuria, että pienet pinnankarheuserot eivät vaikuta laskettaviin 

paineisiin. Kuvasta 5 nähdään akselin, kartioholkin ja navan geometria sekä dimensiot 

muuttujina. Kuvan tarkoituksena on luoda lukijalle käsitys liitospinnoista, joita käsitellään 

laskennassa. 

 

Kuva 5. Piirustus, jossa akseli, kartioholkki ja napa on liitetty yhteen (3AFV3538330 Propeller 
hub interference) 
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Aluksi laskentapohjaan syötetään akselille, kartioholkille ja navalle materiaalikohtaiset 

kimmokertoimet, Poissonin luvut ja lämpölaajenemiskertoimet. Tämän jälkeen määrite-

tään kitkakertoimet liitoksen eri kohdissa, sekä asennettaessa ja purettaessa liitosta. 

Asennettaessa kartioholkkia akselille öljynpaineen avulla on kyseessä teräs-teräsliitos. 

Asennettaessa kartioholkkia propellin napaan kyseessä on teräs-pronssiliitos, eri luoki-

tuslaitokset määrittelevät omat kitkakertoimensa liitoksille.  

 

Seuraavaksi määritetään kyseisen Azipodin yksityiskohtaiset tiedot: teho ja kierrosno-

peus, joista saadaan laskettua nimellisvääntövoima. Tämän jälkeen annetaan Azipodin 

työntövoima ja maksimivääntö koko nopeus alueella. Lisäksi määritetään kartion teholli-

nen pituus ja kartiokulma. Kartiokulmasta halutaan määrittää myös puolikaskartiokulma, 

sillä laskennassa on käytetty säteitä halkaisijoiden sijasta. 

Tämän jälkeen annetaan akselin, holkin ja navan keskihalkaisijat ja sisähalkaisijat. Ak-

selin sisähalkaisija on 0, kyseessä on umpiakseli ja ulkohalkaisija on sama kuin kartio-

holkin keskihalkaisija. 

 

Seuraavaksi määritetään kerroin H, jonka avulla lasketaan lämpölaajenemisesta aiheu-

tuva lisäpaine. (Loyd’s Register Group Limited 2013: part 5, chapter 7) 

 

 

 
𝐻 =

2

𝐸2 ∗ ((
𝑑2

𝑑1
)

2

− 1)
 (1) 

 

𝐸2 = 𝐾𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑚𝑚𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛  

𝑑2 = 𝐾𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎   

𝑑1 = 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎  

 

Seuraavaksi lasketaan luokituslaitosten vaatimat ahdistuspaineet liitoksissa momentin-

siirtokyvyn aikaan saamiseksi. Aluksi lasketaan voimat 𝐹1𝑇0, 𝐹1𝑇𝑉 ja 𝐹1𝑇𝑀𝑎𝑥, jotka vai-

kuttavat holkin sisäpinnan keskihalkaisijan kohdalla. Näiden voimien avulla määritetään 

tangentiaalinen nimellismomentti (Airila ym. 1985: 364.) 
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 𝐹1𝑇0 =
𝑃𝐷 ∗ 60 ∗ 106

𝑑1 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛𝑝
 (2) 

 

 𝐹1𝑇𝑉 =
𝐶0 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 60 ∗ 106

𝑑1 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛𝑝
 (3) 

 

 𝐹1𝑇𝑀𝑎𝑥 =
2 ∗ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∗ 106

𝑑1
 (4) 

 

𝑃𝐷 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒ℎ𝑜  

𝑛𝑝 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑣ää𝑛𝑡ö  

𝐶0 = 𝑉ä𝑟äℎ𝑡𝑒𝑙𝑦𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛  

𝑑1 = 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎  

 

Määritetään tangentiaalinen nimellisvoima kartioholkin sisäpinnalla. 𝐹𝑇 saa suurimman 

arvon seuraavista: 2,8 ∗ 𝐹1𝑇0, 1,8 ∗ (𝐹1𝑇0 + 𝐹1𝑇𝑉) ja  2 ∗ 𝐹1𝑇0𝑚𝑎𝑥 . (DET NORSKE VERI-

TAS AS 2017: part 4 chapter 4.) 

 

 𝐹1 = 2,8 ∗ 𝐹1𝑇0  (5) 

 

 𝐹2 = 1,8 ∗ (𝐹1𝑇0 + 𝐹1𝑇𝑉)  (6) 

 

 𝐹3 = 𝑀𝑎𝑥(𝐹1, 𝐹2)  (7) 

 

 𝐹4 = 2 ∗ (𝐹1𝑇0𝑚𝑎𝑥)  (8) 

 

 𝐹𝑡1 = 𝑀𝑎𝑥(𝐹3, 𝐹4)  (9) 

 

Tämän jälkeen voidaan määrittää aksiaalinen nimellisvoima 𝐹𝐴. (DET NORSKE VERI-

TAS 2017: part 4 chapter 4.) 
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 𝐹𝐴 = 2,8 ∗ 𝑇ℎ ∗ 1000  (10) 

 

𝑇ℎ = 𝑇𝑦ö𝑛𝑡ö𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎  

 

Seuraavaksi lasketaan vaadittu pintapaine akselin ja holkin välissä 35 °C lämpötilassa. 

Meriveden ylin lämpötila on 35 °C, johon liitos on luokituslaitosten sääntöjen mukaisesti 

mitoitettava. Alumiinipronssi navan tapauksessa potkurin napa lämpölaajenee akselia 

enemmän lämpötilan noustessa ja liitoksessa vaikuttava kontaktipaine laskee. Täten kit-

kaliitoksen momentinsiirtokapasiteetti on mitoitettava tähän lämpötilaan, eli pahimpaan 

tapaukseen. Kyseessä liitoksen sisempi liitospinta. Vääntömomentin ja aksiaalisen voi-

man kuormittaessa liitosta samanaikaisesti on niiden tuottaman pinnan suuntaisen voi-

maresultantin itseisarvo 𝐹𝑖1 (Airila ym.1985: 351-352). 

 

 
𝐹𝑖1 = √𝐹𝐴

2 + 𝐹𝑡1
2 

 

(11) 

Luokituslaitoksen vaatima minimi pintapaine akselin ja holkin välissä 

 

 𝑝𝑚𝑖𝑛 =
√𝐹𝐴

2 + 𝐹𝑡1
2

π ∗ d1 ∗ 𝐿 ∗ µ1
 (12) 

 

 

 

𝐹𝑖1 = 𝑉𝑜𝑖𝑚𝑎𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑠𝑒𝑖𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜  

𝐹𝐴 = 𝐴𝑘𝑠𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎  

𝐹𝑡1 = 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑠ä𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑙𝑙𝑎  

𝑑1 = 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎  

𝐿 = 𝐾𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖𝑘𝑢𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎  

µ1 = 𝐾𝑖𝑡𝑘𝑎𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑗𝑎 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑙𝑙ä  

 

Lasketaan vaadittu pintapaine holkin ja navan välissä 35 °C:n lämpötilassa. Kyseessä 

liitoksen ulompi liitospinta (Airila ym. 1985: 351-352.) 
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 𝐹𝑡2 =
𝑑1

d2
∗ 𝐹𝑡1 (13) 

 

 𝐹𝑖2 = √𝐹𝐴
2 + 𝐹𝑡2

2 (14) 

  

 𝑝2 =
√𝐹𝐴

2 + 𝐹𝑡2
2

π ∗ d2 ∗ 𝐿 ∗ µ2
 (15) 

 

 

 

𝐹𝑖2 = 𝑉𝑜𝑖𝑚𝑎𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑠𝑒𝑖𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜  

𝐹𝐴 = 𝐴𝑘𝑠𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎  

𝐹𝑡1 = 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑠ä𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑙𝑙𝑎  

𝐹𝑡2 = 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑢𝑙𝑘𝑜𝑝𝑖𝑛𝑛𝑎𝑙𝑙𝑎  

𝑑1 = 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎  

𝑑2 = 𝐾𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎  

𝐿 = 𝐾𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑖𝑘𝑢𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎  

µ2 = 𝐾𝑖𝑡𝑘𝑎𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑙𝑙ä  

 

Seuraavaksi laskentapohjassa sovelletaan paksun kuoren yhtälöitä, jotka löytyvät 

Roark-kirjasta. Näiden kaavojen avulla lasketaan siirtymien väliset relaatiot ja jännityk-

set. Yhtälöiden mukaan sisäpinnalta saadaan tasaisella paineella 𝑞 kuormitetun paksun 

kuoren ulko- ja sisäpinnan siirtymiksi seuraavat yhtälöt. Lisäksi ulko- ja sisäpinnan siir-

tymät saadaan ulkopinnalta tasaisella paineella 𝑞 kuormitetulle sylinterille (Roark 2012: 

696.) 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Lieriö, joka havainnollistaa muuttujien merkitystä yhtälöissä (Roark 2012: 696) 
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Seuraavien yhtälöiden avulla lasketaan myöhemmässä vaiheessa kappaleiden siirtymät. 

 

 Δaint(𝑞, 𝐸, 𝑎, 𝑏) =
𝑞

𝐸
∗

(2𝑎𝑏2)

𝑎2 − 𝑏2
 (16) 

 

 Δbint(𝑞, 𝐸, 𝑎, 𝑏, 𝜈) =
𝑞𝑏

𝐸
∗ (

𝑎2 + 𝑏2

𝑎2 − 𝑏2
+ 𝜈) (17) 

 

 𝛥𝑎𝑒𝑥𝑡  (𝑞, 𝐸, 𝑎, 𝑏, 𝜈) = −
𝑞𝑎

𝐸
∗ (

𝑎2 + 𝑏2

𝑎2 − 𝑏2
− 𝜈) (18) 

 

 𝛥𝑏𝑒𝑥𝑡  (𝑞, 𝐸, 𝑎, 𝑏, ) = −
𝑞

𝐸
∗

2𝑎2𝑏

𝑎2 − 𝑏2
 (19) 

 

Seuraavien yhtälöiden avulla lasketaan myöhemmässä vaiheessa kappaleiden jänni-

tykset. 

 

 𝜎𝑡𝑡
𝑖𝑛𝑡(𝑟, 𝑞, 𝑏, 𝑎) =

𝑞𝑏2(𝑎2 + 𝑟2)

𝑟2(𝑎2 − 𝑏2)
 (20) 

 

 𝜎𝑟𝑟
𝑖𝑛𝑡(𝑟, 𝑞, 𝑏, 𝑎) =

−𝑞𝑏2(𝑎2 − 𝑟2)

𝑟2(𝑎2 − 𝑏2)
 (21) 

 

 𝜎𝑡𝑡
𝑒𝑥𝑡(𝑟, 𝑞, 𝑏, 𝑎) =

−𝑞𝑎2(𝑏2 + 𝑟2)

𝑟2(𝑎2 − 𝑏2)
 (22) 

 

 𝜎𝑟𝑟
𝑒𝑥𝑡(𝑟, 𝑞, 𝑏, 𝑎) =

−𝑞𝑎2(𝑟2 − 𝑏2)

𝑟2(𝑎2 − 𝑏2)
 (23) 

 

 

Muodostetaan yhtälöistä yhtälöryhmä, jonka avulla saadaan luotua yhtälöryhmä 

MathCad-laskentapohjaan. Seuraavan sivun kuva 7 auttaa havainnollistamaan yhtä-

löryhmän muodostumisen. Muuttujat 𝑢12, 𝑢21, 𝑢22 ja 𝑢31  kuvaavat siirtymiä. Ensimmäinen 

alaindeksi kuvaa osan numeroa ja toinen alaindeksi osan pintaa. Osien ahdistusta 
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kuvaavat seuraavat muuttujat δ1 ja δ2, 𝑑𝑇 kuvastaa lämpötilan muutosta sekä a2 ja a3 

kuvaavat osien lämpölaajenemiskertoimia. 

 

 

 

Akselin siirtymä, sisempiliitospaine kappaleen ulkopinnalla muodostuu kaavalla 18.  

  𝑢12 = 𝛥𝑎𝑒𝑥𝑡  (𝑃1, 𝐸1, 𝑟1, 0, 𝜈1) (24) 

 

Kartioholkin sisempi siirtymä saadaan yhtälöiden 17 ja 19 summana. 

 𝑢21 = 𝛥𝑏𝑖𝑛𝑡(𝑃1, 𝐸2, 𝑟2, 𝑟1, 𝜈2) + 𝛥𝑏𝑒𝑥𝑡  (𝑃2, 𝐸2, 𝑟2, 𝑟1) (25) 

 

Kartioholkin ulompi siirtymä saadaan yhtälöiden 16 ja 18 summana. 

 𝑢22 = 𝛥𝑎𝑖𝑛𝑡(𝑃1, 𝐸2, 𝑟2, 𝑟1) + 𝛥𝑎𝑒𝑥𝑡  (𝑃2, 𝐸2, 𝑟2, 𝑟1, 𝜈2) (26) 

 

Navan sisempi siirtymä, ulompiliitospaine kappaleen sisäpinnalla muodostuu kaavalla 

17. 

 𝑢31 = 𝛥𝑏𝑖𝑛𝑡(𝑃2, 𝐸3, 𝑟3, 𝑟2, 𝜈3) (27) 

 

Akselin ja kartioholkin välillä on oltava voimassa sidosyhtälö, koska pinnat seuraavat 

toisiaan. Tästä syystä siirtymien erotuksen on oltava nollasta poikkea silloin kun on ah-

distusta, jos ei ole ahdistusta erotus on 0. Eli sisähalkaisija on hieman suurempi. Merkki 

riippuu siitä, kumminpäin erotus on otettu, tässä tapauksessa on päätetty käsitellä 𝛿1 ja 

𝛿2 miinusmerkkisinä.  

 

 𝑢12 − 𝑢21 = −𝛿1 ∗ 𝑑𝑇 ∗ (𝑎2 − 𝑎1) (28) 

 

Kartioholkin ja navan väliseksi sidosyhtälöksi saadaan: 

 𝑢22 − 𝑢31 = −𝛿2 ∗ 𝑑𝑇 ∗ (𝑎3 − 𝑎2) (29) 
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Kuva 7. Liitospinnat ja niihin liittyvät symbolit (8MAG100137-0299 Potkurin analyyttinen las-
kenta) 

 

Seuraavaksi ratkaistaan tarvittavat kaavat siten, että saadaan selville tiettyjen suureiden 

keskinäin yhteys ja sijoitetaan leikkausjännityksen kaavaan seuraavasti. Laskennassa 

kierrosnopeus radiaania sekunnissa on muutettu kierroksiksi minuutissa. Lasketaan 

väännöstä aiheutuva leikkausjännitys seuraavasti (Mäkelä 2015: 92-93,141,146.)  

 

Väännöstä aiheutuva leikkausjännitys akselin ulkopinnalla saadaan 

  =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
 (30) 

 

Lisäksi tehon ja vääntöjännityksen yhteys on 

 𝑃 = 𝑀𝑣 ∗  → 𝑀𝑣 =
𝑃


 (31) 
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Kulmanopeus saadaan pyörimisnopeudesta (kierrosta minuutissa) 

  =
2𝜋 ∗ 𝑛

60
 (32) 

 

Ympyräputken muotoisen poikkileikkauksen vääntövastus on 

 

 𝑊𝑣 =
𝜋 ∗ (𝐷4 − 𝑑4)

16 ∗ 𝐷
 (33) 

 

Sijoitetaan yhtälön 31 tulos yhtälöön 30 

 
 =

𝑃

𝑊𝑣 ∗ 
 

 

(34) 

Lopulta sijoittamalla yhtälöt 31 ja 33 yhtälöön 34 saadaan väännöstä aiheutuvalle leik-

kausjännitykselle yhteys 

  =
48 ∗ 107 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷

𝜋2 ∗ 𝑛 ∗ (𝐷4 − 𝑑4)
 (35) 

 

 

Laskentapohjassa yhtälöryhmästä ensimmäisellä kerralla ratkaistaan akselin ja kartio-

holkin välinen ahdistus. Tämä tulee laskea 35 asteessa ilman lämpötilan muutosta mak-

simi välyksellä, jolloin myöhemmissä ratkaisuissa maksimi välyksellä voidaan käyttää 

tätä arvoa ahdistuksena. Ensimmäiseen yhtälöryhmään tulee antaa alkuarvaukset, eli 

määritetään kaikki halutut ratkaistavat muuttujat. Muuttujat tässä tapauksessa ovat 𝑢12, 

𝑢21, 𝑢22, 𝑢31  , δ1 ja 𝑝1. Muuttuja  𝑝1 kuvaa sisemmän liitoksen pintapainetta, loput muut-

tujat käytiin läpi aikaisemmin tekstissä. Aikaisemmin läpi käydyt Roark-kirjan kaavat ovat 

yhtälöryhmässä sovelletussa muodossa.  

 

 𝑢12 − 𝑢21 = δ1 + 𝑟1 ∗ 𝑑𝑇2 ∗ (𝑎2 − 𝑎1)  (36) 

 

 𝑢22 − 𝑢31 = δ2 + 𝑟2 ∗ 𝑑𝑇2 ∗ (𝑎3 − 𝑎2) (37) 

 

 𝑢12 =
−𝑝1 ∗ 𝑟1

𝐸1
∗ (

 𝑟1
2 + 𝑟0

2

𝑟1
2 − 𝑟0

2 − 𝑣1) (38) 
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 𝑢21 =
𝑝1 ∗ 𝑟1

𝐸2
∗ (

𝑟2
 2 + 𝑟1

 2

𝑟2
 2 − 𝑟1

 2 − 𝑣2) −
𝑝2

𝐸2
∗ (

2 ∗ 𝑟2
 2 ∗ 𝑟1

𝑟2
 2 − 𝑟1

 2 ) (39) 

 

 𝑢22 =
𝑝1

𝐸2
∗ (

2 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑟1
 2

𝑟2
 2 − 𝑟1

2 ) −
𝑝2 ∗ 𝑟2

𝐸2
∗ (

𝑟2
 2 + 𝑟1

 2

𝑟2
 2 − 𝑟1

2 − 𝑣2) (40) 

 

 𝑢31 =
𝑝2 ∗ 𝑟2

𝐸3
∗ (

𝑟3
 2 + 𝑟2

 2

𝑟3
 2 − 𝑟2

 2 + 𝑣3) (41) 

 

 

Tästä selviää haluttu ahdistus akselin ja kartioholkin välillä myöhempää laskentaa varten 

ilman lämpötilan vaikutusta. Kyseisen toimenpiteen tarkoitus on määrittää δ1. 

 

Tämän jälkeen lasketaan maksimi välyksellä 0 asteessa syntyvät pintapaineet. Näiden 

paineiden avulla saadaan määritettyä osien jännitykset. Osien jännitykset ovat suurim-

millaan 0 asteessa.  

 

Laskenta aloitetaan laskemalla lämpölaajenemisesta aiheutuva lisävälys kartioholkin ja 

navan välille 20 asteesta 35 asteeseen, koska ilmoitetut välykset vastaavat osien val-

mistuslämpötilaa, mutta oletetaan kappaleiden kasauksen tapahtuvan 35 asteen lämpö-

tilassa. Seuraavaksi lasketaan kompensoiva paine lämpölaajenemisesta aiheutuvalle li-

sävälykselle. Tämän jälkeen, lasketaan alku pull-up-mitta, jolla poistetaan välys kartio-

holkin ja navan väliltä. Seuraavaksi lasketaan lämpölaajenemisen aiheuttama lisäys pull-

up-mittaan.  

 𝛥𝑑2 = 15 ∗ (𝑎3 − 𝑎2) ∗ 𝑑2 (42) 

 

 𝑝𝑙ä𝑚𝑝ö =
𝛥𝑑2

𝐻 ∗ 𝑑2
 (43) 

 

 𝑎𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟 =
𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒1

𝜃
 (44) 
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 𝑎𝑙ä𝑚𝑝ö =
𝛥𝑑2 ∗ (

𝑑2

𝑑1
)

𝜃
 

(45) 

 

Navan ja holkin välisen välyksen kiinnisaamispaine saadaan ratkaisemalla 𝑝12 yhtälöstä 

46, joka lisätään myöhemmin laskettuun sisemmän liitospinnan paineeseen. 

 

 𝑝12 = (
𝑝12

𝐸2

) ∗
2 ∗ 𝑟2 ∗ (𝑟1)2

(𝑟2)2 − (𝑟1)2
=

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒1

2
, 𝑝12 (46) 

 

Kun nämä vaiheet on tehty päästään laskemaan yhtälöryhmän avulla uudet paineet ak-

selin ja holkin, sekä holkin ja navan välissä nollan asteen lämpötilassa. Annetaan alku-

arvaukset muuttujille 𝑢12, 𝑢21, 𝑢22, 𝑢31, 𝑝2 ja 𝑝1. Muuttuja 𝑝2 kuvastaa ulomman liitospin-

nan pintapainetta. Tämän jälkeen suoritetaan laskenta sovelletuilla Roark-kirjan yhtä-

löillä. Ratkaistuun sisäpinnan paineeseen lisätään vielä aikaisemmin laskettu välyksen 

kiinnisaamispaine ja kompensoitu paine lämpölaajenemisesta aiheutuvalle lisävälyk-

selle.  

 

 𝑝1𝑡𝑜𝑡 = 𝑝1 + 𝑝12 + 𝑝𝑙ä𝑚𝑝ö (47) 

 

Uudet paineet on saatu ratkaistua, voidaan laskea tangentiaaliset- ja radiaaliset nimel-

lisjännitykset osille. Näiden lisäksi osille lasketaan väännöstä aiheutuvat leikkausjännitys 

ja von Mises-jännitykset. 

 

Navan tangentiaalinen jännitys saadaan soveltamalla kaavaa 20. 

 

 𝜃
 𝑛𝑎𝑝𝑎 = 𝑝2 ∗

(𝑟3)2 + (𝑟2)2

(𝑟3)2 − (𝑟2)2
 (48) 

 

Navan radiaalinen jännitys on sama kuin ulomman liitoksen pintapaine, mutta miinus-

merkkisenä. 

 𝑟
 𝑛𝑎𝑝𝑎 = −𝑝2 (49) 

  

Navan leikkausjännitys saadaan muodostettua yhtälöstä 35. 
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  𝑛𝑎𝑝𝑎 =
48 ∗ 107 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 𝑑3

𝜋2 ∗ 𝑛𝑝 ∗ (𝑑3
4 − 𝑑𝑒4)

 (50) 

 

Kun nämä tekijät on määritetty, voidaan laskea napaan aiheutuva von Mises-jännitys. 

(Santaoja 2015: 392) 

 

  𝑣𝑀
 𝑛𝑎𝑝𝑎

= (0.5 ∗ ( 𝜃
 𝑛𝑎𝑝𝑎

− 𝑟
 𝑛𝑎𝑝𝑎)

2
+ (𝜃

 𝑛𝑎𝑝𝑎)
2

+ (𝑟
 𝑛𝑎𝑝𝑎)

2
+ 6 ∗ ( 𝑛𝑎𝑝𝑎)2))0.5 (51) 

 

Akselin tangentiaalinen jännitys saadaan soveltamalla yhtälöä 22. 

 

 𝜃
 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖 = −𝑝_1 ∗ (

(𝑟1)2 + (𝑟0)2

(𝑟1)2 − (𝑟0)2
 (52) 

 

Akselin radiaalinen jännitys on sama, kuin sisemmän liitoksen pintapaine, mutta miinus-

merkkisenä. 

 𝑟
 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖 = −𝑝1 (53) 

 

Akselin leikkausjännitys saadaan muodostettua yhtälöstä 35. 

 

  𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖 =
48 ∗ 107 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 𝑑1

𝜋2 ∗ 𝑛𝑝 ∗ (𝑑1
4 − 𝑑𝑖4)

 (54) 

 

Kun nämä tekijät on määritetty, voidaan laskea akseliin aiheutuva von Mises-jännitys. 

 

  𝑣𝑀
 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖 = (0.5 ∗ ( 𝜃

 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖 − 𝑟
 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖)

2
+ (𝜃

 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖)
2

+ (𝑟
 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖)

2
+ 6 ∗ ( 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖)

2
))0.5 (55) 

 

Kartioholkin tangentiaalinen jännitys saadaan yhtälöiden 20 ja 22 summasta  

  

 𝜃
 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖 = 𝑝_1 ∗ (

(𝑟2)2 + (𝑟1)2

(𝑟2)2 − (𝑟1)2
+ (−𝑝2) ∗

2 ∗ (𝑟2)2

(𝑟2)2 − (𝑟1)2
, (56) 

jossa jännitys on laskettu sisäkehällä. 

 

Kartioholkin radiaalinen jännitys. 
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 𝑟
 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖 = −𝑝1 (57) 

  

Kartioholkin leikkausjännitys saadaan muodostettua yhtälöstä (35). 

 

  ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖 =
48 ∗ 107 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 𝑑2

𝜋2 ∗ 𝑛𝑝 ∗ (𝑑2
4 − 𝐷𝑖4)

 (58) 

 

Kun nämä on määritetty, voidaan laskea kartioholkkiin aiheutuva von Mises-jännitys 

 

  𝑣𝑀
 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖 = (0.5 ∗ ( 𝜃

 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖 − 𝑟
 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖)

2
+ (𝜃

 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖)
2

+ (𝑟
 ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖)

2
+ 6 ∗ ( ℎ𝑜𝑙𝑘𝑘𝑖)

2
))0.5 (59) 

 

ABB:n lujuuslaskija Toni Partanen oli tehnyt FEM-laskennan erääseen Azipodiin liittyen. 

Seuraavaksi vertaillaan tässä työssä kehitetyllä MathCad-laskentapohjalla saatuja tulok-

sia Partasen aikaisemmin tekemän FEM-laskennan tuloksiin. MathCad-laskentapohjan 

lähtöarvot asetettiin testitapaukseen sopiviksi, jolloin saatiin aikaan vertailu analyyttisen 

MathCad-laskentapohjan ja FEM-laskennan välillä. Tällä tavoin saadaan analyyttisen 

laskennan tulokset validoitua tarkemmalla menetelmällä saatuja tuloksia vasten. Lisäksi 

kyseisestä tapauksesta Partanen oli tehnyt Matlab-laskennan, joten tuloksia voitiin ver-

tailla myös tähän. 

 

Kuva 8 on akselin, kartioholkin ja navan FEM-laskennasta. Kuvassa akselia kuvaa kel-

tainen osa, kartioholkkia vaaleansininen ja napaa vihreä osa. Kappaleet on verkotettu 

tilavuuselementeillä ja siksi kappaleiden välillä on määrätty kontakti. Elementtimenetel-

män avulla voidaan tarkastella kappaleen eri kohtiin muodostuvia jännityksiä, siirtymiä 

ja pintapaineita. Kuvasta nähdään, että välys δ1 on akselin ja kartioholkin välissä ja toi-

nen δ2 on 0, joka on kartioholkin ja navan välissä. 
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Kuva 8. Toni Partasen tekemässä FEM-laskennassa käytetty malli (8MAG100137-0299 Potku-
rin analyyttinen laskenta) 

 

 

Kuvassa 9 esitellään FEM-laskennan mukaiset pintapaineet, sisemmän liitoksen paine 

on 67,2 MPa ja ulomman liitoksen 45,5 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Holkin liitospintojen kontaktipaineet FEM-laskennassa (8MAG100137-0299 Potkurin 
analyyttinen laskenta)  
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Kuvasta 10 nähdään von Mises-jännitysten jakautuminen FEM-laskennassa. Alhaalta 

ylöspäin akseli, kartioholkki ja napa. Akselin jännitys 66,9 MPa, kartioholkin 224,1 MPa 

ja navan 130,2 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Liitospintojen von Mises-jännitykset FEM-mallissa (8MAG100137-0299 Potkurin ana-
lyyttinen laskenta) 

 

Kuvasta 11 nähdään Matlab-ohjelmalla lasketut von Mises-jännitykset akselissa, kartio-

holkissa ja navassa. Tarkastellessa kuvaa tulee kiinnittää huomio z-koordinaattiin, koska 

se kuvastaa jännityksiä. Akseliin kohdistuva jännitys kuvassa on 67,24 MPa, kartioholkin 

jännitys on 223,5 MPa ja navan jännitys 130,4 MPa.  
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Kuva 11. Toni Partasen tekemän matlab-laskennan von Mises-jännitykset (8MAG100137-0299 
Potkurin analyyttinen laskenta) 

 

Tulokset kerättiin taulukkoon 1, josta voidaan helposti vertailla laskennoista tulleita tu-

loksia. Huomattavia eroja laskentojen välillä ei syntynyt, suurin ero oli 0,374 MPa vertail-

taessa FEM-laskentaa MathCad-laskentaan. Näin ollen MathCad-laskenta antaa varsin 

tarkkoja tuloksia verrattaessa sitä FEM-laskennan tuloksiin. Tämä vertailu voidaan esit-

tää tarvittaessa luokituslaitokselle, joka hyväksyy rakenteiden mitoituksessa käytetyt las-

kelmat osana laivan luokitusprosessia. 

Taulukko 1. Vertailulaskennan tulokset eri laskentaohjelmilla 

 

 

 

 FEM Matlab MathCad 

sisempiliitospaine 67,2 MPa 67,2 MPa 67,2 MPa 

ulompiliitospaine 45,5 MPa 45,5 MPa 45,5 MPa 

jännitys akselissa 66,9 MPa 67,2 MPa 67,2 MPa 

jännitys navassa 130,4 MPa 130,4 MPa 130,4 MPa 

jännitys kartioholkissa 224,1 MPa 223,5 MPa 223,5 MPa  
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3 Asennusholkin suunnittelu 

3.1 Suunnittelun lähtökohta 

Laskentapohjan testauksen ja validoinnin jälkeen päätettiin kokoluokka, jonka suunnit-

telu haluttiin ensimmäiseksi toteuttaa ABB:n toimesta. Kyseinen kokoluokka tullaan val-

mistamaan ABB Marinen Shanghain tehtaalla. Laskentapohjalla tehtiin holkin mitoitus 

laskelmat sellaisella kokoluokalle, johon on aiemmin ostettu potkurin asennusholkki ko-

konaistoimituksena alihankkijalta sisältäen holkin mitoituksen, suunnittelun ja valmista-

misen. 

Toimimalla tällä tavoin saadaan tarkka kustannusvertailu uuden ja nykyisen rakenteen 

kanssa. Näin ollen holkin mitat ja tähän tapaukseen on etukäteen määritetty ja nyt suun-

niteltavan osan on sovittava samaan rajapintaan, eli oltava vaihtokelpoinen nykyisen hol-

kin kanssa. Kyseisestä kokoluokasta on tarkoitus myös valmistaa prototyyppi holkki. 

Tässä tapauksessa etuna oli mahdollisuus vertailla laskennan tuloksia nykyiseltä toimit-

tajalta saatuihin laskenta tuloksiin. Nykyisellä toimittajalla on käytössään hieman erilai-

nen laskentamenettely, mutta lopputulokset vastaavat hyvin toisiaan.  Aikaisempi ver-

tailu FEM-laskentamallin tuloksiin osoitti, että nyt kehitetty laskentapohja on käyttökel-

poinen ja antaa tarkkoja tuloksia. Lisäksi vertailu aikaisemman toimittajan laskemaan 

tukee myös tätä käsitystä. Vertailulaskenta suoritettiin kahdelle eri kokoluokalle ja kahta 

eri laskentamenettelyä vasten (FEM-laskenta ja toimittajan tekemä analyyttinen las-

kenta). 

3.2 3D-mallinnus 

Kappale mallinnettiin NX-ohjelmaa hyväksi käyttäen, minkä jälkeen siitä tehtiin työpiirus-

tus. Kyseisen kappaleen viimeisin versio kuvassa 11. 
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Kuva 12. 3D-malli kartioholkista (3AFV3538330 Propeller coupling sleeve) 

3.3 Materiaalit 

Luokituslaitoksen sääntöjen mukaisesti, minkään potkurin kartioliitoksen komponentin 

jännitys ei saa ylittää 70 % materiaalin myötölujuudesta. Kun lisäksi osien ulkomitat ha-

luttiin minimoida korkean hyötysuhteen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi, nou-

sevat osien jännitykset optimoidussa rakenteessa melko korkeiksi. Eri osien jännityksistä 

holkin jännitykset ovat suurimmat. Tämän takia holkin materiaalin tulee olla riittävän luja, 

jotta ympäröivien rakenteiden mitat voidaan minimoida. Tämän vuoksi holkin materiaa-

liksi valittiin 32CrMo4 ja 42CrMo4 riippuen siitä, onko kyseessä avovesi- vai jäävesiso-

vellus. Luokituslaitosten säännöistä tarkastettiin, että kyseiset materiaalit soveltuvat kar-

tioholkin materiaaliksi. Kyseisten materiaalien saatavuus varmistettiin myös Kiinasta 

hankinnan toimesta.  

Kartioholkki on mahdollista pinnoittaa kitkan lisäämiseksi, mutta pinnoituksen kitkaker-

roin tulee varmistaa, mikäli pinnoitusta halutaan käyttää. Eri pinnoitteiden kitkakertoimet 

voidaan selvittää mittaamalla. Lisäksi tulisi selvittää pinnoitusten aiheuttamat lisäkustan-

nukset, jotta paras pinnoite tähän sovellukseen löydettäisiin. Edelleen tulisi selvittää saa-

daanko pinnoitteen avulla rakenteiden mittoja pienennettyä riittävästi, jotta sen tuoma 
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lisäkustannus olisi perusteltu. Tämän työn puitteissa tätä aihepiiriä ei ollut mahdollista 

tutkia sen enempää. Kitkakerroin voidaan tutkia mittaamalla, mutta kustannukset nouse-

vat. Nykyiseltä toimittajalta ei saatu tietoa, mitä materiaalia nykyinen pinnoite on, mutta 

se lisää kitkakerrointa. 

3.4 Valmistettavuus 

Holkki valmistetaan ainesputkesta sorvaamalla. Mittapysyvyyden säilyttämiseksi aines-

putkea on aluksi järkevä hehkuttaa, jolloin saadaan jännitykset pois. Tällä tavoin muutos 

on mahdollisimman vähäinen sorvista irrotuksen jälkeen (ei vedä mihinkään suuntaan). 

Liitospinnat tulee pitää puhtaina ja ruosteettomina. Varmuusteknisiä määräyksiä tulee 

noudattaa. (SFS 5595, 9) 

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan olisi tarkoitus teettää prototyyppi holkki kiinalai-

sella konepajalla. Holkin mitat tullaan tarkastamaan valmistuksen jälkeen koordinaatti 

mittauskoneella. Mittauksella varmistetaan konepajan kyvykkyys toimittaa holkki vaadi-

tuilla toleransseilla. Tällaisen toimenpiteen avulla olisi mahdollista saada arvokasta pa-

lautetta valmistajalta.  

3.5 Designin skaalattavuus 

Tarkoituksena on, että kappale on helposti skaalattavissa eri kokoluokkiin. MathCad-las-

kentapohjan avulla holkin mitoitus eri kokoluokkiin ja sovelluksiin todettiin erittäin hel-

poksi. Myös holkin parametrinen 3D-malli mahdollistaa skaalauksen tapauskohtaisille 

mitoille. Uusien osien valmistuspiirustusten ja materiaalinimikkeiden laatiminen on rutii-

nin omaista, kun perusdesign on kertaalleen koeponnistettu ja valmistusmenetelmien 

tuomat mahdolliset rajoitukset on selvitetty valmistavan konepajan kanssa. 

3.6 Asennus 

 Aluksi tarkastetaan apuvälineiden toimintakunto. Osien paino vaatii niiden nostamisen 

nosturilla. Osien turvallinen nostaminen on varmistettava jo suunnitteluvaiheessa, ja 
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osiin on suunniteltava sopivaan kohtaan sijoitetut nostopisteet nostosilmukoiden kiinni-

tystä varten. Työohjeeseen on liitettävä nostosuunnitelma tai periaatekuva nostosta. Lii-

täntä tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan vedottomassa tilassa ennenaikaisien kiin-

nitarttumisien välttämiseksi lämpötilassa, joka on sama kuin lämpötilaerolaskennassa 

käytetty (huoneen lämpötila on tavallisesti 20 °C). Kuumentamisessa ja jäähdyttämi-

sessä tulee pitää huolta, että tämä tapahtuu mahdollisimman täydellisesti koko kappa-

leen osalta. (SFS 5595, 8.3). Hyvä käytäntö on nostaa asennettavat osat samaan tilaan 

jo muutamaa päivää ennen asennusta ja viimeistään asennusta edeltävänä päivänä. 

Tällöin kaikkien osien lämpötila ennättää tasaantua samaksi. 

Hydraulisesti tapahtuva liittäminen ja purkaminen. Putkien, liitosreikien, pumpun ja jake-

lukanavien tulee olla puhtaita ja liitospintojen vahingoittumattomia. Pumpun tulee tuottaa 

2–5-kertainen paine verrattuna laskettuun pintapaineeseen. On suositeltavaa käyttää liit-

tämiseen ohutta ja purkamiseen paksua öljyä. Erittäin suurilla paineilla suositellaan käy-

tettäväksi glyseriiniä. Hydraulisesti tehtyä liitosta ei saa kuormittaa ennen öljykalvon 

poistumista (10 minuutista 2 tuntiin). Purettaessa voidaan lisätä varmuuden vuoksi öljyyn 

ruosteenestoainetta. Kartiomaiset liitokset tulee varmistaa aksiaalisuunnassa. (SFS 

5595, 9). ABB käyttää asennuksessa lukitusmutteria, joka asennetaan akselin päähän 

kierteellä. Lukitusmutteri kiristetään etukäteen määritettyyn momenttiin asennuksen jäl-

keen, tämän lisäksi mutteri lukitaan akselille. Samalle kierteelle kiinnittyy myös asennuk-

sessa käytettävä hydraulimutteri.  

Aluksi nollataan mittakellot, jonka jälkeen aletaan vuorotellen kiristää hydraulimutteria ja 

lisätään öljynpainetta akselin ja holkin välissä. Tällä tavoin saadaan työnnettyä kartio-

holkki/propellin napaliitos akselille. Asennus kesti noin 15 minuuttia, jonka jälkeen odo-

teltiin öljynkalvon poistumista. Seuraavaksi päästiin mittaamaan referenssipisteet akse-

liin nähden. Tämän jälkeen hydraulimutteri kiristettiin ja lukittiin paikoilleen. Seuraavalla 

sivulla esitetyssä kuvassa 13 kartioholkki on asennettu paikoilleen. 
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Kuva 13. Asennettu liitos Vuosaaren tehtaalla (Linkomaa 2020) 

4 Kustannusarvio 

4.1 Valmistuskustannukset 

Teknisen tuotteen valmistuskustannukset voidaan rajata työstökustannuksiin, kiinteisiin 

kustannuksiin ja materiaalikustannuksiin. Edellä mainituista työstökustannukset ja mate-

riaalikustannukset ovat tuotteen ns. välttämättömiä kustannuksia tai muuttuvia kustan-

nuksia (Björk ym. 2014:108). Karkealla tasolla verrattaessa ABB:n omavalmisteisen kar-

tioholkin kustannussäästö on noin 50 %, tähän ei ole huomioitu tarvittavia työvälineitä 

kuten kartiotulkkeja, eikä myöskään kustannuksia suunnittelusta, hankinnasta ja insinöö-

rityöstä. Materiaaliksi tulee valita varastosta löytyvä materiaali, jolloin ei tarvitse ostaa 

suuria eriä tilaustuotetta. Materiaalit ovat halvempia Kiinan markkinoilla kuin Euroopan 

markkinoilla. 
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4.1.1 Materiaalien saatavuus 

Materiaaleiksi valikoitui 32CrMo4 ja 42CrMo4 riippuen siitä, onko kyseessä avovesilaite 

vai jäälaite. Nämä materiaalit ovat hankittavissa Kiinasta, joten laskentapohjan valmis-

tuttua konsultoitiin ihmisiä, jotka työskentelevät hankinnassa Kiinan päässä. Tutkittiin eri 

teräsmateriaalien valmistajia ja standardeja näihin liittyen. Kyseltiin Euroopasta löyty-

vistä teräksistä vastaavia Kiinasta. Kiinan markkinoilta löytyi samoja teräsmateriaaleja 

kuin Euroopasta. Nopeasti toimitettava ja helposti saatava vaihtoehto on ainesputkima-

teriaali, joka löytyy varastosta.  

4.1.2 Materiaalien kokorajoitukset 

Pienempiin kokolukkiin löytyy ainesputkia, jotka voidaan sorvata haluttuihin mittoihin, 

mutta suurempiin kokoluokkiin tätä vaihtoehtoa ei ole, jolloin mahdollinen vaihtoehto ai-

nesputkelle olisi esimerkiksi valu tai tae. Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa materi-

aaleihin, joita käytetään suuremmissa kokoluokissa. 

4.2 Tuotantomahdollisuudet 

Kyseisen kappaleen tulee olla valmistettavissa kiinalaisissa konepajoissa, jolloin sääs-

töpotentiaali on suurimmillaan. Kiinan hankintaan lähetettiin alustava valmistuspiirustus, 

josta nähdään toleranssit ja pinnankarheudet. Tämän jälkeen pyydettiin kommentteja ja 

mielipiteitä konepajoilta, joiden kanssa ABB tekee yhteistyötä. Konepajoilta saadun pa-

lautteen perusteella heillä olisi kyvykkyys valmistaa osa vaadittuihin toleransseihin. ABB 

tulee teettämään yhden prototyyppikappaleen valitusta kokoluokasta ennen ensim-

mäistä kaupallista projektia. Tällä tavoin minimoidaan mahdolliset riskit toimitusprojek-

tissa. 
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5 Laadun varmistus 

5.1 Materiaalikokeet 

ABB:llä on oma standardi kappaleen hankintamääräyksistä. Se sisältää materiaalin erit-

telyn, laatuvaatimukset, toimitustilan, ultraäänitarkastuksen, tarkastustodistuksen ja luo-

kituslaitoksen todistuksen.   

Materiaalin erittely pitää sisällään ainestandardin ja mittastandardin. Ainestandardissa 

ilmoitetaan käytetty materiaali, ja mittastandardissa valmistusmenetelmä. 

Laatuvaatimuksissa on taulukoitu mekaaniset ominaisuudet ja kemiallinen koostumus. 

Mekaanisissa ominaisuuksissa on määritetty vaadittu murtolujuus, myötölujuus, murto-

kurouma ja iskusitkeys koelämpötilassa. Kemiallisen koostumuksen taulukossa määri-

tettään kappaleen koostumus painoprosentteina. Ultraäänitarkastus suoritetaan SFS-

EN 10228-3 standardin mukaisesti. 

Valmiin tuotteen mittaaminen (oikeat mitat) 

Ulkohalkaisijan mittaus on tarkoitus suorittaa ristiinmittauksella useasta eri kohdasta. Si-

säpinnan kartion mitoitus tehdään kartiotulkilla musteen kanssa (tool makers ink blue), 

tai 3D-koordinaattimittauskoneella. 

5.2 Sovitus valmistajan toimesta (tulkin kanssa) 

Kartioholkkien ja akselien dimensioita on tähän asti kontrolloitu mittapöytäkirjoilla. Pää-

dyttäessä vaihtoehtoon, jossa ABB valmistaa kartioholkit, tulee konepajalle teettää ak-

selista tulkki, joka on tehty hieman tiukemmilla toleransseilla kuin akseli. Tällä varmiste-

taan kartioholkin olevan sopiva, ja sovitus akselille voidaan tehdä konepajalla. 
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5.3 Tarkastukset ja mittaukset osien valmistusvaiheessa 

Luokituslaitos vaatii, että jokaisesta kriittisestä kuormaa kantavasta komponentista on 

oltava materiaalitodistus. Normaalisti tämä hoidetaan niin, että materiaali tilataan luoki-

tettuna luokituslaitoksen sertifioimalta terästehtaalta. Tällöin terästoimittaja toimittaa 

vaaditut ainestodistukset kyseisestä materiaalierästä. Yksittäiskappaleina valmistetut 

osat, esimerkiksi takeet ja valut vaativat sen, että luokituslaitoksen tarkastaja osallistuu 

aineistokokeisiin. Aineistokokeet tehdään takeesta ja valusta irrotetusta koesauvasta. 

Kaikilla valmistajilla ei ole jokaisen luokituslaitoksen hyväksyntää, jolloin tarvitaan tes-

taajat eri luokituslaitoksilta. Osana luokituslaitosten hyväksyntäprosessia ovat mittaustu-

lokset (mittauspöytäkirja), joka pitää sisällään holkin sisäpuolisen ja ulkopuolisen halkai-

sijan mitan määrä välein. Sekä holkin kokonaispituuden ja holkin ulko- ja sisähalkaisijan 

pinnankarheuden.  Mittauksen suorittaa konepajan laatuorganisaation edustaja. Luoki-

tuslaitoksen tarkastaja osallistuu mittaukseen sekä lisäksi on mahdollista, että ABB:n 

tarkastaja osallistuu mittauksen. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kartioholkki Azipodin potkuripäähän. Työ oli 

kolmiosainen ja koostui laskentapohjasta, suunnittelusta ja valmistettavuuden, sekä kus-

tannusten arvioinnista. Suurimman osan ajasta tässä työssä vei laskentapohjan teko, 

josta tuli 23-sivuinen MathCad-tiedosto. Kartioholkkia ei ole vielä valmistettu, eikä las-

kentapohjaa hyväksytetty. Laskentapohja tullaan hyväksymään ABB:n lujuuslaskentatii-

min toimesta ennen kuin tuotetta käytetään tulevaisuuden projekteissa. Laskentapohjan 

viimeistely tapahtuu lujuuslaskijoiden toimesta tarkastuksen yhteydessä, kun pohjasta 

tehdään virallinen ABB:n dokumentti.  

Opinnäytetyössä oli monia erilaisia vaiheita esitutkimuksen aloittamisesta viimeistelyvai-

heeseen. Tehtävät vaihtelivat tiedon etsimisestä tietokonepohjaiseen lujuuslaskemi-

seen, materiaalivaihtoehtojen tutkimiseen, Kiinan päästä saatavien materiaalien tiedus-

teluun, tietokonepohjaiseen mallintamiseen ja alustavien valmistuspiirustuksen tekoon. 
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Kartioholkin pinnoituksen osalta ei saatu selvyyttä mahdollisista eduista, koska aikaa vei 

laskentapohja vieden kaksikolmasosaa ajasta. Tulevaisuudessa on mahdollista pinnoit-

taa kartioholkki kitkakerrointa lisäävällä pinnoitteella, jos kustannukset pysyvät kohtuul-

lisissa rajoissa. Ennen pinnoituksen käyttöä tulee saada selville, millaiset hyödyt sillä 

saadaan aikaiseksi. 

Opinnäytetyössä päästiin toivottuun lopputulokseen. Laskentapohja antaa FEM-lasken-

taan ja holkin nykyisen toimittajan tekemiin laskelmiin verrattuna yhtäpitäviä tuloksia. 

Näin ollen laskentapohjan käyttökelpoisuus holkin mitoituksessa on jo tullut todistettua. 

Tärkeintä validointi kriteeri laskentapohjalle oli saada yhteneväisiä tuloksia FEM-lasken-

nan kanssa. 

Laskentapohjaan suurin haaste oli ottaa huomioon, miten kolmen osan neljä liitospintaa; 

akselin ulkopinta, holkin sisäpinta, holkin ulkopinta ja navan sisäpinta käyttäytyvät. Lu-

juusopin- ja koneenrakennuksenkirjoista ei löytynyt suoria kaavoja, joiden avulla voisi 

laskea kolmen liitospinnan sovelluksia. Näissä kirjoissa oli esimerkkejä, miten lasketaan 

kaksiosaisen kutistusliitoksen käyttäytymistä eri sovelluksissa. Lopulta päädyttiin sovel-

tamaan paksujen kuorien teoriakaavoja, jotka löytyvät Roark-kirjasta.  Tätä kautta löy-

dettiin sopivat kaavat kyseiselle liitokselle. Laskentapohjaa ei haluttu julkaista, koska kil-

pailijat saattaisivat kopioida saman ratkaisun. 

Vaihtoehtoinen ratkaisu voisi teoriassa olla kartioholkki, jonka molemmilla puolilla olisi 

kartiopinta. Tätä ratkaisua on mietitty vain ajatuksen tasolla ja kirjattu ylös mahdolliset 

hyödyt sekä haitat. 

Tästä syntyvät edut olisivat: pienemmät jännitykset holkissa, jos työnnetään kartioholkki 

potkurin navan sisään. Tällä tavoin ei syntyisi välystä asennusvaiheessa. Kartioholkin 

materiaaliksi voitaisiin valita pehmeämpi vaihtoehto, joka mahdollisesti alentaisi kustan-

nuksia. LRS on määrittänyt laskentakaavat kaksipuoleisen kartioholkin mitoitukseen. Mi-

nimi- ja maksimijännitykset saataisiin määritettyä tarkemmin, kun alkuvälys ei olisi ai-

heuttamassa epävarmuutta, tällä tavoin ei tarvitsisi laskentapohjassa laskea kuin yhdet 

arvot jännityksille. Nämä LRS:n kaavat eivät kuitenkaan sovi tässä työssä käsiteltyyn 

sovellukseen. 
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Tästä syntyvät haitat olisivat: holkin ja potkurin navan valmistettavuus, sillä kartiopinnan 

valmistus tarkasti on haastavampaa, kuin lieriön. Kappaleen mittaamisesta tulisi vaike-

ampaa, sillä tarvittaisiin kaksi tulkkia. Toinen tulkki tulisi kappaleen ulkopinnalle ja toinen 

sisäpinnalle. Pienikin mittavirhe aiheuttaisi potkuripään siirtymisen, joka toisi lisäkustan-

nuksia muihin osiin. Lieriön koneistaminen tarkasti ja mittaaminen on helpompaa, kuin 

kartion. Kartioiden halkaisijoiden toleranssit johtavat aksiaalisuunnassa potkurin paikan 

määrittämisen vaikeutumiseen. Tämä kasvattaa toleranssiketjua ja potkurin lopullinen 

paikka on epämääräinen. 

Opinnäytetyö oli loppujen lopuksi erittäin laaja ja se vaati paljon työtä ja pohtimista. Opin-

näytetyön lopputulos on vasta ensimmäinen versio tämän tyyppisestä kartioholkista, 

jonka ABB Marine valmistaa, ja sitä tullaan varmasti kehittämään tulevaisuudessa. To-

dellinen lopputulos nähdään vasta, kun kartioholkki on valmistettu ja testattu käytän-

nössä toimivaksi. 

Haluan kiittää erityisesti ABB Marinen lujuuslaskijaa Toni Partasta, joka oli suurena 

apuna laskentapuolella ja pääsuunnittelija Petri Säkkistä, joka ehdotti lopputyön teettä-

mistä tästä aiheesta. 
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