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TIIVISTELMÄ 

 

Bronto Skyliftin valmistamissa palo- ja pelastustoimen henkilönostimissa 

alustassa käytetään usein akselilukkoa. Tällä saavutetaan laajempi tasauskyky, 

joka on tarpeellinen varsinkin palo- ja pelastustoimen käytössä. 

 

Tässä työssä tarkasteltiin henkilönostimen alustana toimivan kuorma-auton taka-

akselistojen lukitsemismahdollisuutta asemaansa ennen kuin henkilönostinta 

aloitetaan ajamaan työskentely asentoon. Työssä pyrittiin suunnittelemaan 

mahdollisimman yleispätevä ratkaisu, joka soveltuisi erilaisille alustoille 

valmistajasta riippumatta.  

 

Työssä on esitelty yleisimmin käytettävien alustojen akselilukon ideointi sekä 

suunnittelu. Valintaperusteena valittavalle ratkaisulle olivat rakenteen 

muokkausmahdollisuus eri alustoille, joka on kevyt että kestävä ratkaisu. 

Tuloksena työstä saatiin kaksi rakennemallia, joista kehittämällä saadaan 

toimiva ratkaisu. 

 

Jatkossa kehitetyt ideat tulee testata ennen käyttöönottoa. Näin varmistetaan 

oikean akselilukon valinta sekä tämän turvallisuus. 
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ABSTRACT 

 

On severe rescue and fire applications Bronto Skylift uses axis locks for more 

broader equalisation ability. The purpose of this thesis was to develop a 

universally applicable axis lock for several different truck chassis. The main 

theme was to find solutions to lock severe different axis and suspension type on 

different producer chassis. Selection of new axis lock was to make in line with 

lightweight still solid solution, which is capable to lock chassis rear axis. The 

results of this project was two different solutions. Before final selection 

concepts must be tested for safety and functionality.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALKUSANAT 

  

Tämä työ tehtiin Bronto Skylift Oy:lle, koska yrityksellä oli tarve suunnitella 

uusi akselilukko vanhan tilalle. Aihe oli mielenkiintoinen sekä haastava. Työn 

alussa projekti tuntui todella haastavalta, mutta jo pieni perehtyminen asiaan 

auttoi työtäni. Vaikka pysyin alustavassa aikataulussa suhteellisen hyvin, 

yllätyin kuinka aikaavievä projekti todellisuudessa oli. Haluan kiittää kaikkia 

jotka ovat auttaneet työni valmistumisessa. 

 

 

30.4.2008 Tampereella 

 

 

_________________________________ 
Mikko Onkinen 
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1 JOHDANTO 

 

Hydraulisia henkilönostimia käytetään niin palo- ja pelastustoimissa, kuin 

urakkatöissä. Koska nostimen työskentelykorkeudet voivat olla jopa 101 metriä, 

täytyy henkilönostin saada vakaaksi. Tämä saavutetaan nostamalla koko laite 

tukijaloille. Akselilukko lisää henkilönostimen tasauskykyä, vähentäen alustan 

noston tarvetta. Koska palo- ja pelastustoimissa tarvitaan nopeaa toimintaa, 

varustetaan nämä laitteet usein akselilukolla. Akselilukon tehtävänä on lukita 

taka-akselit asemaansa, ennen kuin henkilönostinta aloitetaan nostamaan 

tukijaloilleen.  

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, ideoida ja kehittää ratkaisuja ajoneuvo- 

alustaisen henkilönostimen alustan taka-akseliston lukitsemiseksi. Valittavan 

akselilukon tulee olla helposti moduloitava monelle eri alustalle. Lukon tulee 

myös sallia jousituksen toiminta, kun sitä ei käytetä. Akselilukon tulee toimia 

henkilönostimesta riippumattomana mekanismina, joka toimii osana alustaa. 

 

Alustan valmistajat ilmoittavat päällirakentajille tarkat mitoitus- sekä rakennus- 

ohjeet. Nämä ohjeet kuitenkin rajoittuvat rungon muutostöihin eikä akselistoon 

tai jousitukseen kohdistuviin muutoksiin anneta minkäänlaisia ohjeita. Tässä 

työssä on käytetty ratkaisujen löytämiseksi apuna valmistajien ohjeita, yleisiä 

standardeja sekä tieliikennesäädöksiä. 

 

 

2 BRONTO SKYLIFT OY AB 

 

Bronto Skylift Oy Ab on vuonna 1972 perustettu yhtiö, joka valmistaa ja huoltaa 

hydraulisia henkilönostimia teollisuuden sekä palo- ja pelastustoimien tarpeisiin. 

Tuotantolaitokset sijaitsevat Porissa ja Tampereella. Tampereella sijaitsevat 

yhtiön suunnittelu, osto, myynti, hallinto sekä loppukokoonpano. Porissa 

suoritetaan pääasiassa varsistonkokoonpano.  

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ   7 (37)  
Kone-ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Mikko Onkinen 

 

 

Vuodesta 1995 Bronto Skylift Oy Ab on ollut yhdysvaltalaisen Federal Signal 

Corporation omistuksessa. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia, Pohjois-  

ja Etelä-Amerikka. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2007 noin 90 miljoonaa euroa. 

Työntekijöitä Suomessa yhtiöllä on noin 290 ja tytäryhtiöissä noin 30.  

Tytäryhtiöitä on Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissä. Edustajia on noin 100 

maassa. Bronto Skylift Oy Ab:n laitteita on toimitettu yli 120 maahan. Kuvassa 

1 on esitetty myynnin jakaantuminen vuonna 2007. /9/ 

 

 
Kuva 1 Myynnin jakaantuminen /9/ 

  

 

1.1 Tuotteet 

 

Bronto Skyliftin valmistamat henkilönostimet jakaantuvat palo- ja 

teollisuuslaitteisiin. Henkilönostimet ovat ajoneuvoalustaisia nostolavoja, jotka 

asennetaan kiinteästi alustaan. Henkilönostimet ovat myös 

tieliikennehyväksyttyjä. Lisävarusteita on saatavilla laaja valikoima, esimerkiksi 

elementtinostimesta painepesuriin. Kuvassa 2 on esitetty henkilönostimen 

pääosat. 
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Kuva 2 Henkilönostimen osat /9/ 

  

1. Kotelorunko 

2. Jalusta 

3. Varsisto 

4. Korivarsi 

5. Työkori 

6. Varsiston kuljetustuki 

7. Tukijalat 

8. Alusta 

  

Volyymituotteena on Bronto Skylift RLX –sarja (kuva 3), missä mallinimi F32 

ilmoittaa nostokorkeuden 32 metriä ja RLX on lyhenne sanoista Rescue Ladder 

Extra Versatile. Sarjan työskentelykorkeudet ovat välillä 32–55 metriä ja 

tarkoitettu kunnalisille palokunnille. Korikuormaa laitteissa saa olla 500 kg. 

Laitteet ovat varustettu pelastustikkailla ja usein myös työkorin vesitykillä. 
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Kuva 3 Bronto Skylift F32 RLX /9/ 

  

Palo- ja pelastuslaitteet suurimmat eroavaisuudet teollisuuden henkilönostimiin 

syntyvät varsiston varustelussa. Teollisuuslaitteet ovat usein vain alustan päälle 

asennettuja nostolavoja. Palo- ja pelastuslaitteissa on varsistoon lisätty usein 

pelastustikkaat sekä vesilinja. Teollisuuslaitteissa on saatavilla myös eristettyjä 

nostolavoja suurjännitelinjojen kunnossapitoon. Suurin nostokorkeus Bronto 

Skyliftin tuotteissa on 101 metriä. Kuvassa 4 on esitetty yksi malli 

urakkalaiteesta. 

 

  
Kuva 4 Bronto Skylift S46 XDT /9/ 

 

Laitteet asennetaan asiakkaan valitsemalle alustalle. Eniten laitteita asennetaan 

Scanian, Volvon ja Mercedes-Benz alustoille. Henkilönostin on itsekantava ja  

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ   10 (37)  
Kone-ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Mikko Onkinen 

 

 

nostaa myös alustana toimivan kuorma-auton, kun se ajetaan toiminta asentoon. 

Alustan tehtävänä on toimia henkilönostimen kuljetusalustana. Tämän lisäksi 

alusta toimii vakaavana lisämassana varsiston ollessa ylhäällä. /9/ 

 

 

1.2 Akselilukko 

 

Akselilukon tehtävänä on lukita akselisto asemaansa, jossa se on kun tukijalkoja 

aloitetaan nostamaan. Tällä saavutetaan suurempi tasauskyky, joka on 

tarpeellinen varsinkin palo- ja pelastuslaitteissa. Yksi käytössä oleva ratkaisu on 

vaijereilla toimiva. Henkilönostimen molemmille puolille on asennettu 

sylinterit. Sylinterit vetävät akseleihin kiinnitetyt vaijerit kireälle, pitäen akselit 

asemassaan kun tukijalat saavat maapaineen (kuva 5). Jouset vetävät vaijerin 

kireälle renkaiden ollessa maassa, estäen näiden takertumisen. 

 

 
Kuva 5 Akselilukon mekaaninen rakenne /9/ 

 

Scanian P114:n etuakselistoon on suunniteltu myös pneumatiikalla toimiva vipu. 

Lisäksi yksittäisiin laitteisiin on suunniteltu erinäisiä ratkaisuja. Nämä ovat 

pääasiassa vaijereita, jotka riiputtavat akselistoa tietyllä korkeudella (kuva 6). 
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Kuva 6 Vaijerinen akselilukko /9/ 

 

Akselilukon paikan määrittelee käytössä oleva tila. Hyvin usein käytössä olevaa 

tilaa rajaavat hydrauli- ja pneumatiikkaputket sekä akseliston jousitus. 

Runkopalkkien välissä taas kulkevat voima- ja sähkölinjat. Myös 

henkilönostimen kiinnikkeet asettavat omat rajoitukset käytössä olevalle tilalle. 

Käytössä olevissa lukoissa mekanismin sai kiinnitettyä itse henkilönostimen 

kotelorunkoon. Yksinkertaisimmissa lukoissa on korvake kiinnitetty auton 

alustaan kuten kuvan 6 rakenteessa. 

 

 

1.3 Alustan muutostyöt 

 

Alustan valmistajat määrittelevät tarkat ohjeet, miten ja mihin kohtaan runkoa 

saa asentaa kiinnikkeitä tai porata reikiä. Alustan hitsaukset ovat sallittuja 

ainoastaan akselivälin ja rungon muutostöissä. Reikien poraus on sallittu 

ainoastaan runkopalkin uumaan. Kuvassa 7 on esimerkki Scanian antamista 

ohjeista reikien porauksesta runkopalkkiin. 
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Kuva 7 Reikien poraus runkopalkkiin /1/ 

 

Myös reikäkuvioille on määritelty mitoitusohjeet. Kuvassa 8 on Scanian ohje 

jäykän korvakkeen kiinnittämiselle sekä kuvassa 9 joustavalle korvakkeelle. 

 

  
Kuva 8 Jäykälle korvakkeelle /1/      Kuva 9 Joustavalle korvakkeelle /1/ 

 

Vastaavat ohjeistukset antavat myös muut valmistajat. Yleisinä ohjeina 

kielletään akselistoon, ohjaukseen, jarruihin, jousitukseen, runkoon, voiman 

siirtoon, liitin kojeisiin (koukut, viidennet pyörät), korin kiinnikkeisiin sekä 

sähköistykseen kohdistuvat muutostyöt. Kaikki edellämainittuihin kohdistuvat 

muutostyöt tulee suorittaa valmistajan suostumuksella /2/.  

 

Alustat toimitetaan täysin käyttövalmiina, mutta niihin suoritetaan muutostöihin 

erikoistuneen yrityksen toimesta tarvittavia muutostöitä. Esimerkiksi säiliöiden 

siirtoja, kiinnityskorvakkeiden asennuksia tai akseleiden lisäyksiä.  
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3 ALUSTAT JA AKSELIT 

 

Alustan eroavaisuudet eri valmistajilla ovat hyvin pieniä. Suurimmat 

eroavaisuudet syntyvät runkopalkkien mitoissa. Näiden etäisyydet toisistaan 

vaihtelevat noin 600 - 700 millimetrin välillä. Runkopalkin korkeus on 

valmistajasta riippuen noin 270 mm. 

 

Suurimmat eroavaisuudet eri alustoissa syntyvät akseleiden ja jousituksen 

rakenteissa. Käyttötarpeista riippuen asiakas voi haluta jokapyörävedon, 

nelivedon tai pelkästään yhden vetävän akselin.Kuvassa 10 on esitetty Volvo 

FM 6x2 alustan taka-akselisto, joka on varustettu neljällä ilmapaljejousella sekä 

ohjaavalla taka-akselilla. 

  

 
Kuva 10 Volvo FM 6x2 taka-akselisto /9/ 

 

Kuvassa 11 on esitetty Scania DB 6x2*4 taka-akselisto, joka on toteutettu 

kahdella ilmapalkeella akselia kohden. Akselisto on varustettu myös ohjaavalla 

taka-akselilla. 
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Kuva 11 Scania DB6x2*4 taka-akselisto /9/ 

 

Mercedez-Benzin valmistamat alustat voidaan tilata rajoitetulla jousituksen 

liikeradalla, joka hieman vähentää akselien riippumaa. Kuvassa 12 on esitetty 

Volvon taka-akseli, joka on toteutettu kahdella ilmapalkeella. Volvon kahden 

ilmapalkeen jousitus eroaa Scaniasta sen tuennassa. Scanian jousituksessa 

akselin kiinnitys on toteutettu akselin alapuolella, toisin kuin Volvossa. 
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Kuva 12 Volvon kahdella ilmapalkeella toteutettu akseli /6/ 
 

Koska henkilönostimen kokonaispaino voi ylittää 48 000 kg (F101 HLA), täytyy 

tarvittaessa akselien lukumäärää kasvattaa jakamaan akseliin kohdistuvaa 

kuormaa. Valmistajat ilmoittavat alustojensa suurimmat sallitut akseli massat. 

Pääosin tilattavat kuorma-autot ovat varustettu vähintään telitaka- 

akselistolla.  

 

Valurautakotelo on yleisin kuorirakenne akseleissa. Akselin lisäksi riiputettavaa 

painoa nostavat renkaat; jo pelkästään yhden renkaan paino on noin 120 kg. 

Yhden akselin paino renkaineen on noin 1500 kg. 

 

 

4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 

Bronto Skyliftin kotelorungon uusi profiili asettaa akselilukolle uusia 

vaatimuksia. Ennen käytössä ollut profiili salli akselilukon asentamisen itse 

kotelorunkoon. Uuteen kotelorunkoon ei haluta asentaa kiinnikkeitä 

akselilukolle. Lisäksi halutaan myös alustan ja henkilönostimen välistä 

rajapintaa selventää. Nykyään akselilukko asennetaan Bronto Skyliftillä, 

vaikkakin alustan muutostyöt tehdään alihankkijalla. Uuden akselilukon on  
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tarkoitus olla osana alustaa, eikä kuten nykyään osana henkilönostinta. Tämä 

myös selventää alustamuutostöiden ohjeistusta.  

 

Käytössä olevassa akselilukossa käyttävänä voimana on suuri sylinteri, joka 

vaatii suuren tilan (kuva 5). Koska alustan rungossa käytettävää tilaa on hyvin 

vähän, täytyy suuren sylinterin tarve poistaa. Käytössä olevat kiinteät 

akselilukot kuitenkin sijaitsevat itse auton alustassa (kuva 6). Nämä ovat 

pelkästään mitoitettuja vaijereita, jotka eivät häiritse auton jousitusta. Kiinteät 

vaijerilukot riiputtavat akseleita kun vaijerin on täydessä mitassaan, estäen auton 

jousituksen tippumisen täyteen mittaan. Ongelmana vaijerilukoissa on vaijerien 

tarkka mitoitus. Kiinteät vaijerilukot myös tiputtavat akselit turhan alas. Nämä 

ovat kuitenkin erittäin halpoja sekä nopeita valmistaa. 

 

Akselilukot asennetaan asiakkaan tilauksen mukaan. Pääasiassa vain pelastus- ja 

palolaitteisiin tilataan akselilukot. Nämä laitteet ovat varustettu usein 

teliakseleilla ja käytetyimmät mallit ovat Scanian P380DB 6x2*4 MLA, 

Mercedes-Benz Econic sekä Actros 2641/6x4/4500. 

 

Pelastusautoille on asetettu omat säädökset. Näitä koskevat sisäasianministeriön 

asetus 720/2001 sekä 1259/92, joissa mainitaan muunmuassa seuraavat asiat 

käyttölämpötilasta /7/: 

 

”Kylmästä ilmastosta johtuen Suomessa kylmäkestovaatimusten 
alaraja on -35°C. Joidenkin pelastusautojen rakenteiden ja/tai 
laitteiden raaka-aineiden kylmäkesto-ominaisuudet voivat rajoittaa 
niiden turvallista käyttöä alhaisissa lämpötiloissa. Esim. edellä  
mainitusta johtuen puomitikas-, nostolava- ja tikasautojen alin 
turvallinen käyttölämpötila on -25°C.” 

  

 Lisäksi säädöksessä mainitaan paineilmajärjestelmän käytöstä /7/: 

 

”Mikäli pelastusauton alustassa käytetään paineilmatekniikkaa, on 
se varustettava automaattisella ilmankuivaimella ja 
lisäilmansyöttöliitännällä. Lisäilman syöttöjärjestelmässä on 
huomioitava kosteuden poisto.” 
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Koska universaalia lukkomekanismia on vaikea toteuttaa, haluttiin helposti 

moduloitava ratkaisumalli. Tämä pitää suorittaa alustan valmistajan,  

yleisten tieliikenne säädösten, sekä standardien puitteissa. Taulukossa 1 on 

esitetty vaatimuksia, joita tarkastuksessa tulee noudattaa. 

 

Taulukko 1 Akselilukon vaatimukset ja painoarvot 
VAATIMUS PAINOARVO 

Soveltuvuus erillaisille alustoille 25% 

Kuormituksen kestävyys 15% 

Lian ja loskan kestävyys 10% 

Helposti moduloitava 25% 

Kustannustehokas 10% 

Ei häiritse auton maavaraa 15% 

 

Bronto Skyliftin tuotteet ovat täysin tieliikennehyväksyttyjä, joten mekanismin 

täytyy olla täysin erillinen alustan jousituksesta sekä toimia vain silloin kun 

laitetta ajetaan käyttövalmiuteen tai pois siitä. Toisin sanoen akselilukko ei  

saa häiritä jousituksen toimintaa normaalissa ajossa ja saa toimia vain kun 

henkilönostinta käytetään. Mekanismin ulkoiset mitat eivät saa häiritä auton 

toimintaa millään tavalla. Myöskään mekanismin osat eivät saa roikkua alustan 

päämittojen ulkopuolella, koska nämä voivat takertua maanteillä sijaitseviin 

esteisiin rikkoen autoa tai muita osia. 

 

Koska auto saattaa myös olla kallellaan kun tukijalkoja aloitetaan ajamaan, 

täytyy lukkojen toimia myös tällöin. Tämä saavutetaan tarkistamalla 

mekanismin liikeradat tai toteuttamalla akselilukko vaijerivedolla.  

Turvallisuuden näkökulmasta täytyy myös huomioida tilanne, jossa mekanismi 

ei lukkiudu. Vaijeri-sylinteri rakenteella saadaan toteutettua helposti turvallinen 

akselilukko, koska näin rakenne olisi kiinteä. Vipumekanismilla toteutettavaan 

akselilukkoon täytyy lisätä lukon asennon ilmaisevat anturit, jolloin käyttäjä voi 

varmistua lukon toiminnasta. Lisäksi henkilönostimen käyttö voitaisiin estää 

antureiden avulla virhetapauksissa. 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ   18 (37)  
Kone-ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Mikko Onkinen 

 

 

Akseleiden sekä renkaiden massat täytyy myös huomioida suunnitelussa. 

Näiden yhteen laskettu massa on noin 1500 kg. Mahdollisista levyrakenteista 

saadaan keveitä huolimatta suurista varmuuskertoimista. Jos ratkaisussa 

käytetään kantavana rakenteena vaijereita, näiden paksuus jää myös 

pienehköksi. 

 

 

5 AKSELILUKKOJEN IDEOINTI 

  

Vaikka alustan valmistajat käyttävät usein ilmapalkeita jousituksessaan, ei näitä 

voida käyttää akselien lukitsemiseen. Toisaalta jousituksen osien vaihtaminen 

lukitaviksi tulee myös suhteettoman kalliiksi. Koska akselilukkoja tarvitaan 

erilaisissa alustoissa, on perusteltua suunnitella jousituksesta riippumaton 

akselilukko. 

 

Kuorma-autojen runkopalkkien välinen tila on hyvin pieneen rajattu. Tästä 

huolimatta ei mahdollisuutta suunnitella runkopalkkien väliin akselilukkoa 

rajattu pois. Runkopalkkien välissä akselilukko on vaikeasti huollettava, mutta 

siihen kohdistuvat huollot ovat hyvin vähäisiä. Rungopalkkien ulkopuolella tila 

on myös hyvin pieni. Hyvin usein jousituksen kiinnitys rungoon on suoritettu 

vahvoilla tuennoilla, jotka estävät vaijereiden vedon suorassa linjassa. 

Valmistajasta riippuen rungon ulkopuolella kulkevat auton tarvitsemat 

pneumatiikkalinjat. Myös ilmapalkeet voivat estää akselilukon asennuksen 

rungon ulkopuolelle. 

 

 

5.1 Konsepti 1 

 

Koska suuri osa käytettävistä alustoista käyttää ilmapalkeita jousituksessaan, 

suunniteltiin ilmapalkeiden alle liikkuva mekanismi (kuva 13). Tämä on 

edullinen valmistaa levystä sekä tällä saadaan rakenne kestämään suuriakin 

massoja. Mekanismin liikkeen saa aikaan sylinteri, joka kiinnitetään  
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runkopalkkien välissä olevaan asennuslevyyn. Ulos liikkeellä sylinteri työntää 

salvat ilmapalkeiden alle, lukiten akselin asemaansa. Jos akselit ovat vinossa 

runkoon nähden, voi konseptin lukitus estyä. Tämä täytyy estää esimerkiksi 

toteuttamalla akselien lukitus vasta tukijalkojen tasauksen jälkeen.  

 

 
Kuva 13 ”Henkselit”-konsepti 

  

Akselien tasauspyörästöt ovat auton matalin kohta ja esimerkiksi Scanian 

alustoissa ilmapalkeiden alapää sijaitsee lähes yhtä alhaalla. Näin ollen 

mekanismin lukitsevien levyjen suunnitelussa täytyy olla tarkat 

mitoitusperusteet, jotta se kantaisi koko akselin massan. Tilannetta helpottaa 

suunnittelemalla rakenteen liike siten, että sen ollessa poissa käytöstä, osat ovat 

mahdollisimman korkealla. 

 

Konseptin etuna on sekä varma, että turvallinen toteutus. Jos käyttövoimana 

käytettään hydrauli- tai pneumatiikka sylinteriä, saa lukon ohjauksen toteutettua 

esimerkiksi venttiileillä. Näin myös saataisiin estettyä mahdolliset väärinkäytöt. 

Venttiileistä saadaan myös tieto onko lukko toiminnassa vai ei. Toinen 

mahdollisuus on asentaa anturit esimerkiksi salpojen ja kiinnityslevyn 

yhteyteen. Koska antureihin kertyy likaa, täytyy nämä koteloidan lian 

minimoimiseksi. 
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5.2 Konsepti 2 

 

Samasta konseptista ideoitiin rungon sivulle asennettava lukitusmekanismi 

(kuva 14). Tämän etuna on sen vähäinen tilan tarve, mutta alustan rungossa 

olevat toimilaitteet voivat estää asennuksen sekä toiminnan.  

 

  
Kuva 14 ”Salpa”-konsepti 

 

Rakenteen liike saadaan aikaan jokaiseen vipuun kiinnitettävällä sylinterillä, 

joka ulos liikkellä siirtää vivun ilmapalkeen alle lukiten akselin asemaansa. 

Toinen vaihtoehto on jousen käyttö. Jousi työntäisi salvan palkeen alle ja se 

vedettäisiin sylinterillä vaijerin välityksellä pois sieltä. Turvallisempi ratkaisu on 

kuitenkin jousen käyttö siten, että se vetäisi salvan lukitusasemaansa. 

 

Koska ”salpa” on yksinkertainen, olisi tämä helppo soveltaa jokaiselle 

erityyppiselle alustalle. Alustan mitat vaihtelevat suurestikkin, joten salvalle 

täytyisi suunnitella yleispätevä kiinnitys, joka vähentäisi itse salvan muutoksia. 

Konseptin haittana on sen soveltuvuus alustoihin, joissa on neljä ilmapaljetta.  

Näissä rakenteiden määrä tuplaantuu, koska jokainen palje tarvitsee oman 

salpansa. 
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Vaikka kuvassa on esitetty salvan kiinnitys itse runkopalkkiin, on parempi 

suunnitella salvalle oma korvake, johon saadaan myös salvan asennon 

tunnistava anturi. Koska salpa ei tarvitse suurta voimaa liikkuakseen, voidaan 

myös sylinteri kiinnitys toteuttaa korvakkeeseen. Näin saadaan yksinkertainen 

sekä turvallinen ratkaisu. 

 

 

5.3 Konsepti 3 

 

Jotkin alustat käyttävät jousituksessa neljää ilmapaljetta, joten edellisten 

ratkaisujen haittana on näiden soveltuvuus kyseisille alustoille. Näin ollen 

suunniteltiin salpakonseptista ratkaisu, jossa salpa liikkuu itse akselin alle (kuva 

15). 

 

 
Kuva 15 ”Salpa 2”-konsepti 

  

Salpa 2:n etuna on sen soveltuvuus kaikkiin eri jousitusratkaisuihin. Alustassa 

voi kuitenkin olla toimilaitteita estämässä salvan asentamisen tai liikkeen. Myös 

käytettävä tila runkopalkin ja renkaan välissä on hyvin pieni. Toisaalta salvan 

voi asentaa runkopalkkien väliin, tämän ollessa mahdollista. Jotta salvasta saa  

mahdollisimman kevyen, täytyy sen kiinnitys runkopalkkiin suorittaa 

mahdollisimman lähelle akselin keskiötä.  
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Kuten edellisessä konseptissa, voidaan salvan liike toteuttaa jousella ja 

sylinterillä. Jos konseptin saa asennettua runkopalkkien väliin, on mahdollista  

yhdistää salpojen käyttövoima vain yhteen sylinteriin. Tämä on myös 

kustannustehokaampi vaihtoehto. Myös tässä konseptissa on edullisempaa 

toteuttaa salvan kiinnitys erilliseen korvakkeeseen, joka asennetaan 

runkopalkkiin. Näin saadaan myös lukon käyttövoima asennettua lukon 

yhteyteen. 

 

 

5.4 Konsepti 4 

 

Edellisissä konsepteissa saattaa alustan toimilaitteet estää akselilukon 

toiminnan. Lukko konseptissa liikkeen tarvetta on minimoitu (kuva 16). 

 

 
Kuva 16 ”Lukko”-konsepti 

  

Kuten edellisissä konsepteissa, voi myös tässä käyttövoimaksi asentaa sylinterin 

tai jousen. Koska salvan liike on tässä konseptissa huomattavasti pienempi 

edellisiin verrattuna, käyttövoimaksi voidaan miettiä myös muita vaihtoehtoja.  

Lukon asennon tunnistava anturi on mahdollista yhdistää myös akselin 

korvakkeeseen. 

 

Akselilukosta haluttiin myös helposti moduloitava. Tässä konseptissa on etuna 

akseliin kiinnitettävät korvakkeet. Nämä mahdollistavat lukon soveltuvuuden  
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moneen eri alusta tyyppiin. Korvakkeiden avulla lukon paikkaa on myös helppo 

vaihtaa. 

 

 

5.5 Konsepti 5 

 

Edelliset konseptit ovat kaikki vivuilla toimivia jousituksesta täysin irrallisia 

rakenteita. Vaikka kiinteillä rakenteilla on vaikea toteutta tällaista mekanismia, 

konsepti 5:stä ideoitiin kiinteä mekanismi. Akselin lukitseminen tapahtuu 

kiinteällä sauvalla, joka liikkuu vapaasti jousituksen mukana. Sauva lukitaan 

paikoilleen, kun akselin halutaan pysyvän paikoillaan (kuva 17). 

 

 
Kuva 17 ”Köysi”-konsepti 

  

Koska kiinteää sauvaa on vaikeata saada liikkumaan akselin mukana, voi sauvan 

korvata myös vaijerilla. Vaijeri myös haittaa vähemmän jousituksen toimintaa.  

Tämän konseptin etu on akselin lukittautuminen myös silloin, kun se on vinossa. 

Vaijereita käytettäessä saa mekanismin toimimaan myös mahdollisesti yhdellä 

sylinterillä teliakseleissa. Vaikka rungoissa sijaitsevat poikkipalkit ovat 

suhteellisen kaukana akselista, voidaan näitä hyödyntää mekanismin  
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kiinnityksessä. Näin vältytään ylimääräisiltä kiinnityskorvakkeilta. Mekanismin 

lukitus voidaan suorittaa sylinterillä tai sähköisesti toimivalla salvalla. 

 

Kuvan 17 rakenteessa on sauvan kiinnitys akseliin esitetty korvakkeilla. Jos 

sauvan vaihtaa vaijeriin, on mahdollista myös jättää korvakkeet rakenteesta pois. 

Toisaalta lukon asennon tunnistava anturi on mahdollista yhdistää myös 

korvakkeeseen. 

 

 

5.6 Käytössä olevan akselilukon kehitys 

 

Koska ”köysi”-konsepti on hyvin samanlainen käytössä olevan akselilukon 

kanssa, päätettiin pohtia näiden yhdistämistä ja kehitystä. Vaikka käytettävä 

lukko asennetaan henkilönostimen kotelorunkoon, ei sen siirtäminen auton 

runkoon ole mahdotonta. Rakenne koostuu sylinteristä, joka pitää vaijereiden 

välityksellä akselit asemassaan (kuva 18). 

 

 
Kuva 18 Käytössä oleva akselilukko /9/ 

 

Runkopalkkien ulkopuoliseen tilaan on asennettu runsaasti auton toimilaitteita. 

Tämä lisää vaijeripyörien määrää. Vaijerilinjan voi kuitenkin siirtää tietyissä  

rajoissa kulkemaan lähempänä auton renkaita. Toisaalta vaijerilinjan siirtäminen 

runkopalkkien väliin mahdollistaa vain yhden sylinterin käytön. Joissakin 

poikittaistuissa on u-kevennys, joista vaijerit voidaan vetää (kuva 19). Kaikissa 

tällaista muotoa ei kuitenkaan ole. 
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Kuva 19 Scania P310LB/6x2*4 taka-akselisto /9/ 

 

Vaijeri, joka vedetään kaikkien akseleiden alta on kustannustehokas sekä 

helposti toteutettava ratkaisu. Runkopalkkien väliin voidaan asentaa käyttävä 

sylinteri sekä vaijereiden ohjurit. Vaarana tässä on suhteellisen pitkien 

vaijereiden takertuminen maanteillä oleviin esteisiin, kun akselilukko on poissa 

käytössä. Tämä voidaan estää asentamalla jouset, jotka pitävät vaijerin kireällä 

sen ollessa poissa käytöstä. Vaijerin voi myös vetää akseleiden päältä, joihin 

asennetaan korvakkeet. Tässä ratkaisussa vaijepyörien määrä kasvaa akseleiden 

sekä poikittaistukien myötä. Optimaalinen ratkaisu on porata rungon 

poikittaistukiin suurehkot reiät, joista vaijeri pääsee vapaasti kulkemaan, mutta 

valmistajat kieltävät nämä poraukset poikittaistukiin. 

 

Vaijerin voi myös korvata ketjuilla. Ketjujen haittana on niiden vaatima suora 

linja akselilta käyttävään voimaan. Lisäksi jousituksen toimiessa hammasrattaat 

joutuvat suurelle kuormitukselle. Toisaalta ketjut tarvitsevat pienemmän 

ainevahvuuden kuin vaijerit. 
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5.7 Akselin korvake 

 

Yhtenä tärkeänä osana akselilukon suunnittelua oli akselin korvakkeen ideointi. 

Oli kyse koukusta tai vaijerista, yleispätevä kiinnike on vaikea toteuttaa akselien 

eroavaisuuksien takia. Myös akselin kokonaismassa asettaa omat vaatimukset 

korvakkeille. Korvakkeet ovat halvempia valmistaa eri akseleille kuin itse 

akselilukko mekanismit, ja korvakkeen mittoja muutamalla saa mekanismin 

asemoitua lähes universaalisti auton alustaan. 

 

Korvakkeen hitsaus akseliin tulee liian kalliiksi sen monimutkaisuuden takia. 

Halvin ja helpoin korvake on akselin ympärille pyöräytetty tanko. Tässä täytyy 

muistaa että tankoa ei voi valmistaa ennen asennusta, koska silloin sitä ei saa 

asennettua akseliin. Toisaalta tangon voi tehdä kahdessa osassa ja asennuksessa 

yhdistää puolikkaat toisiinsa. 

 

Vaikkakin akselien mitat eroavat suurestikkin, on myös mahdollista toteuttaa 

akselin ympärille kiinnitettävä korvake joka kiinnittyy lenkeillä akseliin. Koska 

suurimmat erot akseleissa ovat eri valmistajien välillä, on myös mahdollista 

suunnitella korvake jokaiselle valmistajalle erikseen. Tämä on myös edullinen 

vaihtoehto verrattuna itse akselilukko mekanismien valmistamisessa jokaiselle 

valmistajalle erikseen. Toisaalta korvakkeen voi suunnitella säädettäväksi, ja 

vain kiinnityslenkeistä tulee mallikohtaisia. Kiinnityslenkit vaihtamalla 

vaijereiksi poistetaan lähes kokonaan mallikohtaisten osien valmistus. Koska 

akseleissa on myös pyöreitä muotoja, on vaijereiden kiristys ongelmallinen 

toteuttaa. Akseleiden tasauspyörästöt rajoittavat hyvin usein runkopalkkien 

välissä olevaa tilaa, mutta vaijereilla saadaan korvake kiinnitettyä myös 

runkopalkkien väliin. Runkopalkkien ja renkaan väliin korvake on myös helppo 

asentaa. Valmistajat asentavat akselien asennon tunnistuksessa käytettävät 

anturit myös tähän tilaan (kuva 20). 
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Kuva 20 MAN 26.413 FDLC NLA 8x4/4 vetävä taka-akseli /9/ 

 

Anturit siirtävät korvakkeen paikkaa lähemmäksi renkaita, mikä lisää 

akselilukon kiinnitykseen kohdistuvia voimia. Korvakkeen voi myös toteuttaa 

siten, että se kiertää anturin ja mahdollistaa akselilukon kiinnityksen lähes 

akselin keskiön kohdalle. Näin saadaan akselilukosta mahdollisimman kevyt 

rakenteinen. Toisaalta akselilukon asentaminen lähelle akselin keskiötä on 

vaikeata. 

 

Vaikka anturin kiertävää korvaketta pohdittiin, on helpompaa toteuttaa 

akselilukon kiinnitys hieman taaemmaksi. Tästä kohdistuu hieman suurempia 

rasituksia itse lukkoon, mutta korvakkeista on parempi tehdä sopivia lähes 

jokaiseen akseliin. Vaijereiden päihin voi kiinnittää sedis-pultit tai akselin 

ympärille voi taivuttaa pyörötangon, jonka päihin tulee kierteet (kuva 21). 
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Kuva 21 Korvake 1  Kuva 22 Korvake 2 

 

Korvakkeen kiinnikkeen voi myös toteuttaa yksinkertaisesti kahdella levyllä, 

joiden välissä on kierretangot (kuva 22). Tämä ratkaisu on erittäin halpa ja myös 

toimiva. Koska akselilukon paikkaa voidaan joutua muuttamaan, tällä 

rakenteella saadaan myös korvakkeen paikka tarvittaessa vaihtamaan ja 

soveltamaan myös erilaisiin akseleihin. 

 

Korvakkeiden tarpeen poistaa vaihtoehto toteuttaa mekanismi siten, että akselin 

lukitseva osa liukuu akselin alle kuten konsepteissa 1-4. Näin vältytään 

mallikohtaisilta osilta, mutta toteutus on vaikeaa. Ilmapalkeiden korvakkeiden 

alle liukuvat vivut lisäävät mekanismien lukumäärää alustoissa, joissa käytetään 

neljää ilmapaljetta akselia kohti. Tilan ahtaus asettaa myös tiettyjä rajoja 

vivuille. Jotta näistä saadaan mahdollisimman kevyet, pitää vipujen kiinnitys 

saada runkopalkeissa suoraan akselin yläpuolelle. Tämä poistaa vipuihin 

kohdistuvien voimien summaa. 

 

 

6 KONSEPTIN VALINTA 

  

Kappaleessa 4 määriteltiin tavoitteet, joiden perusteella voidaan myös konseptin 

valinta suorittaa. Konseptin valinnassa käytettiin Stuart Pughin kehittelemää 

menetelmää /8/. Pisteytyksessä käytettiin arviointia 1..5, missä 1 on selvästi  



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ   29 (37)  
Kone-ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Mikko Onkinen 

 

 

huonompi kuin referenssi, ja 5 on selvästi parempi kuin referenssi. Konseptin 

painotettu arvo saatiin kaavasta: 

 

∑
=

=
n

i
iijj wrS

1

    (1) 

  

jossa Sj on konseptin j kokonaispistemäärä, n on kriteerin numero, rij on 

konseptin j raaka-arvo i kriteerissä ja wi on i kriteerin painoarvo 

 

Taulukko 2 Konseptin valinta 
    Konsepti 
    1 2 3 4 5 
Vaatimus Painoarvo Arvo Σ Arvo Σ Arvo Σ Arvo Σ Arvo Σ 
Sopivuus eri alustoille 0,25 1 0,25 2 0,5 3 0,75 4 1 5 1,25
Kuormituksen kestävyys 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,3 1 0,15
Lian ja loskan kestävyys 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 4 0,4 
Helposti moduloitava 0,25 1 0,25 2 0,5 3 0,75 5 1,25 5 1,25
Kustannustehokas 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,4 
Ei häiritse maavaraa 0,15 2 0,3 2 0,3 3 0,45 5 0,75 5 0,75

Yhteispisteet 1 1,45 2,35 3 3,8 4,2 
Sijoitus   5 4 3 2 1 

 

Konseptin valinnassa käytettiin referenssinä konseptia 3, joka näkyy punaisena 

taulukossa 2. Kuten taulukosta huomaa, konseptit 4 ja 5 olivat parempia 

verrattuna muihin, vaikka näissä rakenteissa käytetään akseliin kiinnitettävää 

korvaketta. 

 

 

6.1 Vertailu 

 

Konsepti 1 

 

Vaikka ”henkselit” -konseptissa idea oli hyvä, on ratkaisu liian monimutkainen 

ja kallis toteutettavaksi. Toisaalta pienellä jatkokehityksellä saisi tästä hieman 

toimivamman ratkaisun. Esimerkiksi kehittämällä mekanismin siten, että se  

lukittuisi akseliin. Näin lisättäisiin konseptin soveltuvuutta eri 

jousitustyyppeihin. Myös konseptin lian kestävyys on selvästi muita huonompi. 
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Konsepti 2 

 

Salpa konseptissa ratkaisu on yksinkertaisempi, mutta sen soveltuvuus on 

heikompi teliakseissa sekä jousituksissa joissa on neljä ilmapaljetta. Konseptin 

pisteitä huonontaa mekanismin vipu, koska ilmapalkeiden alla olevan pohjan 

muoto vaihtelee. Konseptin yhteispisteet ovat hieman referenssiä huonommat 

juurikin ratkaisun soveltuvuuden vuoksi. 

 

Konsepti 3 

 

Konsepti valittiin referenssiksi, koska tällä saataisiin akselit lukittumaan 

monissa erilaisissa jousitustyypeissä sekä sen hyvin yksinkertaisen rakenteen 

vuoksi. Mekanismi on erittäin kustannustehokas, mutta ongelmana on liikkeen 

suunnittelu siten, että se lukitsee akselin myös silloin kun jousitus on maksimi 

pituudessaan. 

 

Konsepti 4 

 

Vaikka tässä rakenteessa on enemmän osia, on konseptin soveltuvuus eri 

alustoille sekä akseleille erinomainen. Akseliin kiinnitettävän korvakkeen 

suunnittelulla saadaan konsepti kolmen ongelmat poistettua. Korvakkeen ja 

mekanismin sijoitus voidaan myös soveltaa alustakohtaisesti. Vaikka konsepti 4 

sai hieman huonommat pisteet kustannustehokkuudessa, täytyy tähän suhtautua 

varauksella. Pisteytyksessa pohdittiin lähinnä osien määrän nostavan 

kustannuksia, mutta asennuksesta muodostuvia kustanuksia ei huomioitu. 

 

Konsepti 5 

 

Kuten kappaleessa 5.6 mainittiin, konsepti viiden sekä käytettävän akselilukon 

yhdistämistä pohdittiin. Vaikka konseptin modulointi on selvästi referenssiä 

heikompi, voidaan käytettävä akselilukko ja konsepti viisi yhdistää parantaen 

ratkaisun soveltuvuutta eri akselisto rakenteille. Toisaalta konseptista on 

helppoa kehittää erilaisia ratkaisuja. Konseptissa jätettiin myös mekanismin  
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lukitseminen avoimeksi, koska tähän löytyi useita ratkaisuja ja tämän 

määrittelisi pääosin valittava käyttövoima. 

 

 

6.2 Herkkyysanalyysi 

  

Ennen konseptin valintaa haluttiin vielä suorittaa herkkyysanalyysi (taulukko 3). 

Taulukon painoarvot asetettiin kaikki samaan arvoon. 

  

Taulukko 3 Herkkyysanalyysi 
    Konsepti 
    1 2 3 4 5 
Vaatimus Painoarvo Arvo Σ Arvo Σ Arvo Σ Arvo Σ Arvo Σ 
Sopivuus eri alustoille 0,17 1 0,17 2 0,33 3 0,50 4 0,67 5 0,83
Kuormituksen kestävyys 0,17 3 0,50 3 0,50 3 0,50 2 0,33 1 0,17
Lian ja loskan kestävyys 0,17 1 0,17 3 0,50 3 0,50 3 0,50 4 0,67
Helposti moduloitava 0,17 1 0,17 2 0,33 3 0,50 5 0,83 5 0,83
Kustannus tehokas 0,17 1 0,17 3 0,50 3 0,50 2 0,33 4 0,67
Ei häiritse maavaraa 0,17 2 0,33 2 0,33 3 0,50 5 0,83 5 0,83

Yhteispisteet 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 
Sijoitus   5 4 3 2 1 

 

Analyysista nähdään konseptien pysyvän samassa paremmuus järjestyksessä 

kuin konseptin valinnassa. Vaikka valinnassa käytettiin painotettuja valinta 

kriteerejä, ei näistä aiheutunut suuria muutoksia kokonaispisteisiin. Kuitenkin 

valinnassa haluttiin painottaa tiettyjä kriteerejä, koska esimerkiksi 

kustannuksilla ei ollut niin suurta merkitystä valintaan kuin lukon toimivuudella. 

Taulukossa 4 on esitetty vielä erikseen taulukkojen 2 ja 3 prosentuaaliset erot. 

 

Taulukko 4 Painoarvojen prosentuaalinen ero 
  Konsepti 
Vaatimus 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
Sopivuus eri alustoille 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 
Kuormituksen kestävyys -5,00 -5,00 -5,00 -3,33 -1,67 
Lian ja loskan kestävyys -6,67 -20,00 -20,00 -20,00 -26,67 
Helposti moduloitava 8,33 16,67 25,00 41,67 41,67 
Kustannus tehokas -6,67 -20,00 -20,00 -13,33 -26,67 
Ei häiritse maavaraa -3,33 -3,33 -5,00 -8,33 -8,33 
Kokonaispisteiden ero -5 -15 0 30 20 
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Kuten taulukosta 4 nähdään, sai konsepti 4 moduloinnin helppoudesta 42 % 

enemmän pisteitä painotetuilla arvoilla. Kokonaispisteissä konsepti 4 sai 30 % 

enemmän pisteitä painotetuilla arvoilla. 

 

 

6.3 Valinta 

 

Konseptin pisteytys auttoi suuresti valintaa. Selvää oli, että valittavan konseptin 

tulee lukita itse akseli, eikä jousitusta kuten konseptit yksi ja kaksi. Vaikka 

referenssiksi otetiin konsepti kolme, huomattiin pisteytyksessä konseptien neljä 

ja viisi olevan huomattavasti parempia. Koska konseptit neljä ja viisi saivat 

eniten pisteitä, päätetiin näitä kehittää. Suurimmaksi haitaksi konseptissa kolme 

muodostui sen soveltaminen käyttöön. 

 

 

7 JATKOKEHITYS 

 

Koska alustat eroavat suuresti, on erittäin vaikeata toteuttaa yleispätevää 

akselilukkoa. Suurin ongelma muodostuu yhteisen asennuspaikan 

määrittämisestä. Vaikka runkopalkkien väliin asennettava akselilukko on ideana 

hyvä, on sen toteutus erittäin haastavaa. Runkopalkkien väliin asennettava 

korvake ei saa kuormittaa runkopalkin ala- tai yläpintaa. Yksi toteutettavissa 

oleva korvake on asentaa runkopalkkien molemminpuolin omat korvakkeensa. 

Toisaalta suunnittelemalla korvakkeen jonka voi asentaa sekä profiilin ulko- että 

sisäpintaan, mahdollistaa akselilukon hyvän soveltuvuuden eri alustoille. 

Runkopalkkien profiileissa on vain pieniä eroja, joten korvakkeesta saadaan 

pienillä muutoksilla sopivia eri valmistajien kesken. Tässä täytyy myös muistaa 

akselien korkeudet rungosta eri valmistajilla. 
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7.1 Kehitetty konsepti 

 

Konseptissa neljä lukon toiminta rungon ollessa vinossa on epävarmaa. Tämän 

ongelman ratkaisemiseksi suunniteltiin salvan kiinnityskohtaan pieni muoto, 

joka sallii salvan liikkeen myös pystysuunnassa. Näin saatiin salpaan hieman  

enemmän liikevaraa. Kuvassa 23 on esitelty konseptista neljä kehitetty 

akselilukko. 

 

 
Kuva 23 Kehitetty mekanismi 

 

Koska vain joissakin tapauksissa saadaan mekanismi kiinnitettyä kyseiseen 

paikkaan, täytyy kiinnityskorvake toteuttaa sopivaksi niin rungon sisä- kuin 

ulkopuolelle. Vaikka tässä rakenteessa tarvitaan jokaiselle akselilukolle oma 

käyttövoima, ei sen tarvitse olla suuri. Toisaalta jos rakenteen liikkeen toteuttaa 

vaijerilla, tarvitsee se vain kaksi sylinteriä. Tämä taas vaatii vahvat jouset 

työntämään salvan akselissa olevaan korvakkeeseen. 

 

 

7.2 Yhdistetty konsepti 

 

Köysi-konseptissa pohdittu kiinteä tanko ei ole toteutettavissa. Mutta 

yhdistämällä se käytettävään akselilukkoon, saadaan toimiva ratkaisu (kuva 24). 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ   34 (37)  
Kone-ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Mikko Onkinen 

 

 

 
Kuva 24 Yhdistetty konsepti 

 

Vaikka akselien massan tässä kantaa sylinteri, on se yksinkertainen toteuttaa. 

Tästä konseptista on myös helppoa kehittää muita ratkaisuja. Esimerkiksi 

asentamalla akselilukon korvake vaaka-asentoon, voidaan teliakseleissa lukon 

käyttövoimaksi valita yksi sylinteri.  

 

 

7.3 Ehdotelma valittavasta akselilukosta 

 

Yhdistetyn konseptin voi asentaa myös runkopalkkien ulkopuolelle. Vaijeri 

vedettäisiin kahden rullan läpi akselin korvakkeeseen ja sylinteri kiristää vaijerin 

tarvittaessa, lukiten akselin asemaansa (kuva 25). 

 

 
Kuva 25 Kehitetty konsepti 
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Kuvassa 26 on esitetty kehitetty konsepti asennettuna teliakselistoon. Koska 

kyseessä on yhtenäinen vaijeri, voidaan sitä käyttää yhdellä sylinterillä rungon 

molemmin puolin. 

 

 
Kuva 26 Kehitetty konsepti teliakselissa 

 

Kehitetyn konseptin etuna on sen erinomainen soveltuvuus eri jousitus- ja 

akselistotyyppeihin. Myös käytössä olevan akselilukon (kuva 5) 

samankaltaisuus auttaa yhdistetyn konseptin käyttöönottoa. Ratkaisu on 

yksinkertainen sekä toimiva. Konseptin heikkoutena on vaijerin suhteellisen 

tarkka mitoitus. Vaikka joustoliike on suhteellisen pieni, tarvitsee vaijerin sallia 

myös suuret joustoliikkeet. Näin vaijerin pituus kasvaa, ja rakenne tarvitsee 

myös vaijerin esikiristimet, jotka estävät vaijerin turhan roikkumisen. 

 

Vaijerikäyttöisen akselilukon asennon määrittäminen onnistuu esimerkiksi 

sylinterin ohjauksen logiikasta. Toinen tapa on yhdistää akselin korvakkeeseen 

anturi, joka tunnistaa vaijerin kireyden ja määrittää lukon tilan. Joka tapauksessa 

lukko ei saa toimia, jos auton vaihde ei ole vapaalla tai varsisto ei ole 

kuljetustuella. Akselilukon toiminta on myös hyvä kytkeä tukijalkojen 

toimintaan, jolla myös estetään lukon väärinkäytöt. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkintotyön tarkoitus oli kehittää ratkaisuja henkilönostimen alustana 

toimivan auton akselien lukitsemiseksi. Koska henkilönostimen ja alustan 

välistä rajapintaa haluttiin selventää, haluttiin uuden akselilukon asennus 

toteuttaa alustaan. Suurimpana ongelmana suunnittelussa oli yleispätevän 

akselilukon suunnittelu ahtaaseen tilaan, koska alusta-, jousitus- sekä 

akselityyppejä on monia erilaisia. 

  

Lopullista valintaa akselilukoksi ei tämän työn pohjalta voida toteuttaa. Koska 

työn tarkoituksena oli saada vain ideoita akselistojen lukitsemiseksi, täytyy 

ennen lopullista valintaa testata eri konsepteja. Vasta testauksen jälkeen voidaan 

tehdä lopulliset piirustukset ja näin varmistutaan oikean konseptin valinnassa. 

Testauksessa yksi tärkeimmistä tarkistelun kohteista on lukon toiminta, mutta on 

tärkeää tarkastella myös akselilukon turvallisuutta. 

 

Vaikka vaijerikäyttöisissä akselilukoissa on haasteelista estää vaijerin 

takertuminen, on se myös toisaalta helpoin toteuttaa ja soveltaa eri akseli- ja 

alustatyypeille. Eri alustatyypeissä vaijerin vetoa on estämässä erilaisia esteitä, 

mutta vaijeri on myös helposti linjattavissa kiertämään esteet. 

 

Jatkossa on myös valittava akselilukon käyttövoima, joka riippuu valittavasta 

lukosta. Tämän jälkeen voidaan pohtia millä tavalla lukon ohjaus suoritetaan ja  

miten väärinkäytöt voidaan estää. Selvää on, että lukko ei saa lukita akseleita 

ajoneuvon liikkuessa. Lukon toiminta täytyy olla myös kytköksissä tukijalkojen 

toimintaan. Ohjauksen toteutus on kuitenkin suhteellisen helppoa akselilukon ja 

sen käyttövoiman valinnan jälkeen. 

 

Kehitetyt ideat toimivat hyvänä pohjana valmiin akselilukon suunnittelussa. 

Toimivan sekä valmiin akselilukon toteutus tarvitsee vain mitoitukset, jolloin 

sitä päästään testamaan. Vaikka työssä ei perehdytty tarkemmin käyttövoiman  

valintaan, ei sen toteutus ole ongelmallista. Käytettävässä akselilukossa on jo 

käytössä hydraulisylinteri, jonka soveltaminen uuteen lukkoon on helppoa. 
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