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Lineaarista liikettä tuottavat laitteet jaetaan lineaarisiin toimilaitteisiin ja lineaarivaihteisiin, joita 
on monia erilaisia. Tässä työssä käsitellään aluksi lineaariliikettä tuottavien systeemien teoriaa, 
jonka jälkeen vertaillaan valittuja toimilaitteita ja lineaarivaihteita niiden erilaisten ominaisuuksien 
pohjalta. Työn tarkoituksena on vastata kysymykseen, mikä lineaarinen toimilaite tai lineaari-
vaihde sopii haluttuun käyttökohteeseen. Työssä vertaillaan muutamia yleisimpiä lineaarista lii-
kettä tuottavia systeemejä ja vertailtaviksi laitteiksi on valittu hydraulisylinteri, pneumaattinen sy-
linteri, kuularuuvi, trapetsikierteinen ruuvi sekä hammasrattaan ja hammastangon yhdistelmä. 

Vertailtaviksi ominaisuuksiksi on työssä valittu voima, nopeus, systeemin tarkkuus ja muun-
neltavuus sekä tehon ja massan suhde. Kyseisiä ominaisuuksia vertaillaan teorian sekä valmis-
tajien tuotekatalogeissa ilmoitettujen tietojen pohjalta. Systeemien koko on rajattu työssä määri-
teltyjen maksimiulkomittojen avulla ja lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden valinnassa 
kiinnitettiin huomiota, että kaikkien systeemien ulkomitat olisivat mahdollisimman lähellä rajauk-
sessa määriteltyjä ulkomittoja. Systeemien ollessa ulkomitoiltaan samankokoisia on myös tulok-
set vertailukelpoisia toistensa kesken.  

Tutkimus osoittaa, miten systeemien eri ominaisuudet vaihtelevat erilaisten systeemien välillä 
paljon, esimerkiksi tuotetun voiman vertailussa voima vaihteli välillä 2,8 𝑘𝑁 - 91,2 𝑘𝑁. Tutkimuk-
sessa huomattiin, miten kaikista vähiten voimaa tuottaneen systeemin avulla saavutettiin toiseksi 
suurin nopeus ja suurimman voiman tuottanut systeemi saavutti kaikista pienimmän nopeuden. 
Vertailtaessa voimaa huomioitiin myös, miten sylintereillä on eri maksimivoimat lineaarisen liik-
keen erisuunnissa. Voiman suuruuden vaihtelu johtuu paineen vaikutuspinta-alan erosta männän 
eri puolilla. Lisäksi tutkimuksessa todettiin tarkimmiksi systeemeiksi lineaarivaihteet, joiden avulla 
pystytään myös tuottamaan kaikista pisin lineaarinen liike, huomioiden määritetty kokorajaus. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

 
𝐴 Pinta-ala 
𝑑ℎ Hammaspyörän halkaisija 

𝑑𝑟 Kuularuuvin tai trapetsikierteisen ruuvin kierteen tyvihalkaisija 
𝐹 Voima 

𝐹𝑐𝑝 Kuularuuvin tai trapetsikierteisen ruuvin kriittinen voima 

𝐹𝑀𝑎𝑥 Maksimivoima 
𝑓 Kuularuuvin tai trapetsikierteisen ruuvin tuennasta aiheutuva tekijä 

𝐿𝑐𝑝 Kuularuuvin tuennan ja mutterin välinen etäisyys 

𝐿𝑡 Ruuvin tukipisteiden välinen matka 

𝑀𝑓 Ruuvin kiinnityksestä johtuva kerroin 

𝑛 Akselin tai hammaspyörän pyörimisnopeus 
𝑝 Paine 

𝑃 Kuularuuvin kierteen nousu 
𝑃𝐿 Lineaarisenliikkeen teho 

𝑄 Öljyn tilavuusvirta 
𝑟 Sylinterinvarren säde 
𝑟ℎ Hammasrattaan säde 

𝑠 Sylinterin varren kulkema matka 
𝑣 Lineaariliikkeen nopeus 

𝑇 Vääntömomentti 
𝑤ℎ Hammasrattaan tai hammastangon hampaan leveys 

𝑌 Lewisin muototekijä 
 
 𝜂 Mekaaninen hyötysuhde 
𝜎 Hammasrattaan tai hammastangon myötölujuus 

𝜔 Akselin tai hammaspyörän kulmanopeus 
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1. JOHDANTO 

Lineaarista, eli suoraviivaista liikettä hyödynnetään monissa erilaisissa laitteissa. Line-

aarinen liike pystytään tuottamaan erilaisilla lineaariliikettä tuottavilla laitteilla, jotka voi-

daan jakaa lineaaritoimilaitteisiin ja lineaarivaihteisiin. Lineaarisia toimilaitteitta ovat 

muun muassa hydraulisylinteri, pneumaattinen sylinteri ja lineaarimoottorit. Lineaarivaih-

teita ovat esimerkiksi kuularuuvit, hammastangot ja erilaiset hihna- ja ketjukäytöt, joiden 

avulla pyöriväliike muunnetaan lineaariliikkeeksi. (Airila, 1993, Luku 7 s. 55) 

Työssä tarkoituksena on vertailla lineaariliikkeen toteutusvaihtoehtoja, joita ovat hyd-

raulisylinteri, pneumaattinen sylinteri, kuularuuvi ja trapetsikierteinenruuvi sekä ham-

mastangon ja hammasrattaan yhdistelmä. Vertailtavina ominaisuuksina on työssä: saa-

vutettava voima, nopeus, tarkkuus, tehon ja massan suhde ja muunneltavuus. Ominai-

suuksia vertaillaan lineaaritoimilaitteiden ja lineaarivaihteiden teoreettiselta pohjalta ja 

tuotteita valmistavien yritysten antamien tietojen pohjalta. Työssä mainitut takaisinkytke-

tyt järjestelmät, kuten anturoinnit ja servo järjestelmät eivät kuulu tutkimuksen piiriin. 

Vertailun vuoksi lineaaritoimilaitteiden ja lineaarivaihteiden on mahduttava ulkomitoiltaan 

100 millimetriä leveään ja korkeaan tilaan sekä 1000 millimetriä pitkään tilaan. Erilaisten 

lineaarivaihteiden ja lineaaritoimilaitteiden variaatioita on monia ja työssä on vertailta-

viksi tuotteiksi valittu vain yksi, jokaisesta vertailtavasta laitteesta. 

Toisessa luvussa esitetään sylintereiden teoriaa ensiksi yleiseltä pohjalta, jonka jälkeen 

käsitellään hydraulisylinterin ja pneumaattisen sylinterin teoriaa. Tämän jälkeen toisessa 

luvussa käsitellään kuularuuvin sekä trapetsikierteisen ruuvin teoriaa. Lisäksi toisessa 

luvussa käsitellään hammastangon ja hammasrattaan teoriaa. Kolmannessa luvussa 

vertaillaan lineaaritoimilaitteiden ja lineaarivaihteiden ominaisuuksia. Neljänteen lukuun 

on koottu johtopäätöksiä työstä. 
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2. LINEAARISTEN TOIMILAITTEIDEN JA LINEAA-
RIVAIHTEIDEN TEORIA 

2.1 Sylintereiden teoria 

Sylinteri on lineaarista liikettä tuottava toimilaite, jonka toiminta perustuu käytettävän 

fluidin virtaukseen sekä sylinterin kammioiden väliseen paine-eroon. Tässä työssä kes-

kitytään differentiaalisylintereihin eli sylintereihin, joissa plus- ja miinuskammioiden tila-

vuudet ovat eri suuruiset. Kuvassa 1 on piirrettynä plus- ja miinuskammiot.  

 

 

Kuva 1. Sylinterin toiminta 

 

Voiman suuruuteen sylintereillä vaikuttaa paine-ero sylinterin eri kammioiden välillä sekä 

poikkipinta-ala, johon paine vaikuttaa. Sylinterin tuottama ulospäin suuntautuva voima 

voidaan laskea kaavalla 

𝐹 = 𝑝1 ∗ 𝐴1 − 𝑝2 ∗ 𝐴2, (1) 

 

jossa 𝐹 on sylinterin voima, 𝑝1 on paine pluskammiossa, 𝐴1 on männän poikkipinta-ala, 

𝑝2 on miinuskammion paine ja 𝐴2 on 

𝐴2 = 𝐴1 − 𝜋 ∗ 𝑟2, (2) 
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jossa 𝑟 on sylinterivarren säde (Parr, 2011, s. 117 & 118). Sylintereiden kestämä maksi-

mivoima riippuu myös sylinterin päiden kiinnityksestä, sylinterin seinämän vahvuudesta 

ja sylinterin varren halkaisijasta sekä sylinterin pituudesta ja sylinterissä käytetystä ma-

teriaalista. Sylinterin tuottama mekaaninen työ 𝑊 saadaan laskettua kaavalla 

𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑠 = (𝑝1 ∗ 𝐴1 − 𝑝2∗𝐴2) ∗ 𝑠, (3) 

jossa 𝑠 on sylinterin varren kulkema matka. Sylinterin nopeus voidaan määrittää tilavuus-

virran 𝑄 sekä poikkipinta-alan 𝐴 avulla kaavalla  

𝑣 =
𝑄

𝐴
 , (4) 

jossa 𝑄 on fluidin tilavuusvirta sylinterin kammioon ja 𝐴 on kyseisen kammion poikki-

pinta-ala (Parr, 2011, s. 118). Differentiaalisylinterissä voidaan miinuskammiosta virtaa-

vaa fluidia ohjata sylinterin pluskammioon, jolloin ulospäin suuntautuvasta liikkeestä saa-

daan nopeampi öljyn tilavuusvirran pysyessä vakiona. Samanaikaisesti voima pienenee 

poikkipinta-alojen suhteessa, sillä silloin paine-eroa kammioiden välillä ei ole. 

 

 

2.1.1 Hydraulinen sylinteri 
 

Hydraulisylinteri on lineaarinen toimilaite, joka muuntaa hydraulisen tehon mekaaniseksi 

tehoksi (Rabi, 2009, Luku 7 s. 1). Parr (2011, s. 117) kirjoittaa, että hydraulisylinterin 

toiminta perustuu hydraulisylinterin plus- ja miinuskammion väliseen paine-eroon sekä 

öljynvirtaukseen. Hydrauliöljyn virratessa sylinterin pluskammioon liikkuu hydraulisylin-

terin varsi ulospäin ja samanaikaisesti hydrauliöljy virtaa pois miinuskammiosta.  

Hydraulisylintereille on myös määritelty maksiminopeudet, jotka riippuvat sylinterin eri-

laisista ominaisuuksista. Yksi nopeutta rajoittava tekijä hydraulisylinterillä on tiivisteet, 

jotka eivät kestä nopeita liikkeitä kitkavoiman aiheuttaman lämpenemisen takia. Hyd-

raulisylinterin nopeutta rajoittaa myös putkilinjastojen koko, jotta sylinteri saa tarpeeksi 

öljyä toimiakseen (Bosch Rexroth, 2017). 
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2.1.2 Pneumaattinen sylinteri 
 

Pneumaattinen sylinteri muuntaa pneumaattisen energian mekaaniseksi energiaksi 

(Beater, 2007, s. 99). Toiminnaltaan pneumaattinen sylinteri on samanlainen kuin hyd-

raulinen sylinteri, eli lineaarisen liikkeen tuottamiseksi ohjataan ilmaa sylinterin plus- tai 

miinuskammioon.  

Pneumaattisten sylintereiden maksiminopeutta rajoittaa tiivisteiden ja tiivistyspintojen 

välinen kitkavoima, joka aiheuttaa tiivisteiden lämpenemistä. Alle 1 𝑚/𝑠 nopeuksissa 

voidaan käyttää ilmaa, jossa ei ole mukana öljyä, mutta yli 1 𝑚/𝑠 nopeuksissa tarvitaan 

voitelua, joka tyypillisesti toteutetaan käyttämällä öljyistä ilmaa (Beater, 2007, s. 101).  

Pneumaattisille sylintereille on määritelty minimitoimintanopeudet, jotka johtuvat ilman 

kokoonpuristuvuudesta. Ilman kokoonpuristuvuuden takia perinteiset pneumaattiset sy-

linterit eivät toimi hyvin pienillä nopeuksilla. Beater (2007, s. 99–100) kirjoittaa, että hi-

dasnopeuksisilla sylintereillä tyypillinen minimikäyttönopeus on 5-50 𝑚𝑚/𝑠, ja kertoo 

myös normaalien sylintereiden liikkeen olevan nykivää pienillä nopeuksilla. 

Ilman kokoonpuristuvuuden vuoksi pneumaattisen sylinterin paikoittaminen on hyvin 

haasteellista, sillä paineilmasylinteri on yleensä vain auki tai kiinni. Pneumaattisen sylin-

terin paikoittaminen on kuitenkin mahdollista, mutta siihen tarvitaan yleensä ulkopuoli-

nen mekaaninen tai sähköinen järjestelmä, jonka avulla sylinteri pystytään paikoittamaan 

oikeaan kohtaan.  

2.2 Kuularuuvi ja trapetsikierteinen ruuvi 

Airila (1993) kertoo kuularuuvin olevan lineaarivaihde, jonka avulla muutetaan pyörimis-

liike lineaariliikkeeksi. Kuularuuvissa lineaarinen liike toteutetaan pyörittämällä toimilait-

teella akselia, joka välittää pyörimisliikkeen mutterille. (Airila, 1993, Luku 7 s. 55) Line-

aarinen liike syntyy, kun kuularuuvin mutteri ei pyöri, mutta liikkuu akselilla lineaarisesti 

molempiin suuntiin riippuen akselin pyörimissuunnasta. Kuularuuvin toimintaperiaate on 

samanlainen kuin mutterilla ja kierretangolla, mutta kierteiden tilalla on kuulan muotoiset 

urat ja mutterin sisällä on kuulia. Kuulien avulla saadaan muutettua liukukitka vierintäkit-

kaksi, jonka ansiosta kuularuuvilla on parempi hyötysuhde verrattuna mutteriin ja kierre-

tankoon.  Kuvassa 2 on kuularuuvin ja trapetsikierteisen ruuvin poikkileikkaus. 
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Kuva 2. Kuularuuvi ja trapetsikierteinen ruuvi (Hiwin, 2018, s. 1) 

 

Trapetsikierteinen ruuvi on toiminnaltaan samanlainen kuin kuularuuvi. Erona on ra-

kenne, sillä kuularuuvissa mutterin ja akselin välissä on kuulat ja trapetsikierteisessä 

ruuvissa mutterin sisällä on kierre, joka on kosketuksissa suoraan akselin kierteeseen. 

Trapetsikierteisessä ruuvissa rakenne on siis yksinkertaisempi kuin kuularuuvissa. Kuu-

lien puuttumisen takia trapetsikierteisessä ruuvissa on mutterin ja akselin välillä liukukit-

kaa, jonka takia trapetsikierteisillä ruuveilla on heikompi hyötysuhde kuin kuularuuveilla.  

 

Kuularuuvin sekä trapetsikierteisen mutterin nopeus 𝑣  määräytyy akselin kulmanopeu-

den mukaan, ja se pystytään laskemaan kaavalla  

𝑣 =
𝑃

2 ∗ 𝜋
∗ 𝜔, (5) 

jossa 𝑃 on ruuvin nousu ja 𝜔  on akselin kulmanopeus (Sighley, et al. 2004, Luku 13 s. 

5). Mutterin nopeus voidaan laskea myös kierrosnopeuden avulla kaavalla 

𝑣 = 𝑃 ∗ 𝑛, (6) 

jossa 𝑛 on akselin kierrosnopeus.  

Hiwin(2018) katalogin mukaan kuularuuvin akselin pyöriminen aiheuttaa värähtelyä, joka 

rajoittaa kuularuuvin maksimikierrosnopeutta. Maksimipyörimisnopeus 𝑛𝑀𝑎𝑥 voidaan 

laskea kriittisen kierrosnopeuden avulla kaavalla 

𝑛𝑀𝑎𝑥 = 0,8 ∗ 𝑛𝑐 , (7) 

jossa 𝑛𝑐 on kriittinen pyörimisnopeus. Kriittinen pyörimisnopeus tarkoittaa nopeutta, jol-

loin kuularuuvi alkaa värähtelemään ominaistaajuudellaan. Kriittinen pyörimisnopeus 

pystytään laskemaan kaavalla  
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𝑛𝑐 = 2,71 ∗ 108 ∗
𝑀𝑓 ∗ 𝑑𝑟

𝐿𝑡
2 , (8) 

jossa 𝑛𝑐 on akselin kriittinen pyörimisnopeus, 𝑀𝑓 on ruuvin kiinnityksestä johtuva tekijä, 

𝑑𝑟 on ruuvin kierteen tyvihalkaisija ja 𝐿𝑡 on tuentojen välinen etäisyys. (Hiwin, 2018, s. 

31) Myös trapetsikierteisen ruuvin kriittinen pyörimisnopeus pystytään laskemaan sa-

malla kaavalla (Gradel Baudin, -, s. 11 & 29) 

Kuularuuvi sekä trapetsikierteinen ruuvi pystytään paikoittamaan tiettyyn asemaan tar-

kasti, pysäyttämällä toimilaite, kun ruuvin mutteri on halutussa paikassa. Ruuvin mutterin 

paikan tunnistus voidaan suorittaa esimerkiksi ulkoisilla antureilla, joiden avulla voidaan 

ohjata pyörivää toimilaitetta. Toinen vaihtoehto tunnistaa ruuvin mutterin asema on esi-

merkiksi askelmoottorin avulla, jolloin pyörivä toimilaite tietää, kuinka monta kierrosta se 

on pyörinyt ja laskee kierroslukumäärän avulla mutterin aseman. Ruuvin mutterin liik-

kuma matka voidaan laskea kaavalla 

𝑥 = 𝑃 ∗ 𝑁, (9) 

jossa 𝑥 on mutterin kulkema matka ja 𝑁 on ruuvin akselin pyörimä kierroslukumäärä 

(Sighley, et al. 2004, Luku 13 s. 3). Airilan mukaan kuularuuvin sekä trapetsikierteisen 

ruuvin paikoitustarkkuus riippuu valmistajasta ja valmistustekniikasta, sillä koneistettu 

kuularuuvi pystytään paikoittamaan paljon tarkemmin kuin valssaamalla valmistettu kuu-

laruuvi.  Lisäksi tarkkuuteen vaikuttaa kuularuuvin välys, joka voidaan poistaa kiristä-

mällä kaksi mutteria vastakkain. Mutterien vastakkain kiristys lisää kuitenkin vierintäkit-

kaa, joka aiheuttaa mekaanisen hyötysuhteen heikentymisen. Kitkavoiman avulla kuula-

ruuvi pystyy kuitenkin pitämään kuorman paikallaan. (Airila, 1993, s. Luku 7) Trapetsi-

kierteisessä ruuvissa muttereiden vastakkain kiristys pienentää myös mutterin ja akselin 

kierteiden välystä, mutta lisää liukukitkan suuruutta. 

 

Kuularuuvin ja trapetsikierteisessä ruuvissa mutterin tuottama voima riippuu pyörimisen 

aiheuttavasta toimilaitteesta sekä ruuvin kestämästä maksimivoimasta. Ruuvin akselin 

pyörimisestä aiheutuva voima, jonka lineaarisesti liikkuva mutteri tuottaa, pystytään las-

kemaan toimilaitteen tuottaman momentin avulla. Lineaarinen voima, ottamatta huomi-

oon kitkavoiman aiheuttamaa häviötä pystytään laskemaan kaavalla 

𝐹 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂 ∗ 𝑇

𝑃
, (10) 

jossa 𝜂 on liukuruuvin mekaaninen hyötysuhde ja 𝑇 on toimilaitteen tuottama vääntömo-

mentti (Hiwin, 2018, s. 27). Trapetsikierteisessä ruuvissa sekä kuularuuvissa maksimi-

voiman suuruuteen vaikuttaa kuularuuvin tuenta, pituus ja halkaisija. Kuularuuveilla on 
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annettu maksimivoimat dynaamiselle ja staattiselle kuormalle. Kuularuuvin mitoituk-

sessa on tärkeää tutkia nurjahdusvoimaa sekä dynaamisia ja staattisia voimia ja tarkas-

tella, mikä voima ylittyy ensimmäiseksi. Kuularuuvissa ruuvin maksimivoima, jonka ruuvi 

kestää nurjahtamatta, pystytään laskemaan kriittisen voiman avulla kaavalla 

𝐹𝑀𝑎𝑥 = 0,8 ∗ 𝐹𝑐𝑝, (11) 

jossa 𝐹𝑀𝑎𝑥 on maksimivoima, jonka kuularuuvi kestää nurjahtamatta ja 𝐹𝑓𝑝 on kriittinen 

voima, jonka suuruus pystytään laskemaan kaavalla 

𝐹𝑐𝑝 =
𝑓 ∗ 𝑑𝑟

4

𝐿𝑐𝑝
2 ∗ 105, (12) 

jossa 𝐿𝑐𝑝 on kuularuuvin tuennan ja mutterin välinen etäisyys ja 𝑓 on ruuvin tuennasta 

aiheutuva tekijä (Gradel Baudin, -, s. 29). Kuularuuvin ollessa tuettuna molemmista 

päistä, on 𝐿𝑐𝑝 kuularuuvin tuen ja mutterin välinen etäisyys, jossa akselissa on puristus-

jännitystä. 

Trapetsikierteiselläruuvilla ruuvin kestämä maksimivoima lasketaan maksimi pintapai-

neen avulla sekä maksiminurjahdusvoiman avulla, tarkastelemalla kumpi voima on pie-

nempi. Trapetsikierteisessä ruuvissa maksimivoima pintapaineen avulla voidaan laskea 

kaavalla 

𝐹𝑀𝑎𝑥 =
𝑃𝑝𝑧

𝐴𝑘
, (13) 

jossa 𝑃𝑝𝑧 on sallittu maksimi pintapaine ruuvissa käytetylle materiaalille ja 𝐴𝑘 on trapet-

sikierteisen ruuvin akselin ja mutterin välinen kontaktipinta-ala. Trapetsikierteisen ruuvin 

kestämä maksiminurjahdusvoima, pystytään laskemaan kaavalla  

𝐹𝑐𝑝 =
21 ∗ 104 ∗ 𝑑𝑟

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓

64 ∗ 𝐿𝑐𝑝
2  (Gradel Baudin, −, s. 11). (14)  

Kuularuuvissa ja trapetsikierteisessä ruuvissa, nurjahtamiseen tarvittava voima piene-

nee, mitä pidemmäksi 𝐿𝑐𝑝 kasvaa. 

Kuularuuvien vierintäkitkaa sekä trapetsikierteisten ruuvien liukukitkaa pystytään vähen-

tämään voitelun avulla, ja voiteluaine estää samalla myös korroosiota (Sighley, et al. 

2004, Luku 13 s. 14)  & (Gradel Baudin, -, s. 29). Kuularuuvin vierintäkitka sekä trapet-

sikierteisen ruuvin liukukitka pienentää mutterin paikallaan pitämisessä tarvittavaa voi-

maa, kun ruuvin avulla halutaan pitää kappale paikallaan.  

  



8 
 

 

2.3 Hammastangon ja hammasrattaan yhdistelmä 

Hammastangon ja hammasrattaan yhdistelmä on lineaarivaihde, jonka avulla pyörivä 

liike pystytään muuttamaan lineaariseksi liikkeeksi. Lineaariliikkeen tuottamiseksi ham-

mastanko, on kiinnitetty liikkumattomaan osaan, jolloin hammasrattaan pyörivä liike lii-

kuttaa pyörivässä hammasrattaassa kiinniolevaa toimilaitetta sekä toimilaitteessa kiinni 

olevaa lineaarisesti liikkuvaa osaa. Lineaarinen liike voidaan toteuttaa myös siten, että 

hammastanko, on kiinnitetty liikkuvaan osaan, jolloin pyörivässä hammasrattaassa oleva 

toimilaite on kiinnitetty liikkumattomaan osaan. Lineaarinen liike syntyy yhdistelmässä 

siis joko hammastankoon, tai hammasrattaaseen. Kuvassa 3 hammasrattaan ja ham-

mastangon yhdistelmä. 

 

Kuva 3. Hammasratas ja hammastanko (Encyclopaedia Britannica, 2007) 

Lineaarisen liikkeen nopeus riippuu hammastangon ja hammasrattaan yhdistelmässä 

hammaspyörän pyörimisnopeudesta sekä hammasrattaan halkaisijasta. Pyörimisnopeu-

den tuottamiseksi hammasratas on kiinni pyörivää liikettä tuottavassa toimilaitteessa, 
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joka voi esimerkiksi olla sähkömoottori tai hydraulinen moottori.  Lineaariliikkeen nopeus 

𝑣 voidaan laskea kaavalla 

𝑣 = 𝑛 ∗ 𝑑ℎ ∗ 𝜋, (15) 

jossa 𝑛 on hammaspyörän pyörimisnopeus ja 𝑑ℎ on hammastangossa olevan hammas-

pyörän halkaisija. Lineaariliikkeen nopeus voidaan laskea myös kaavalla  

𝑣 =
(𝑑ℎ ∗ 𝜔)

2
, (16) 

jossa 𝜔 on pyörivän hammaspyörän kulmanopeus. 

(Seppälä,Kervinen,Parkkila,Karkela& Meriläinen, 2013, s. 124) 

Hammastangon ja hammasrattaan avulla toteutettu lineaarinen liike pystytään paikoitta-

maan tarkasti, pysäyttämällä toimilaitteen pyörimisliike, kun haluttu asema on saavu-

tettu. Paikoittamistarkkuus riippuu valmistajasta ja valmistusmenetelmästä, lisäksi ase-

moinnin tarkkuuteen vaikuttaa hammastangon hammastuksen jakovirhe, lämpötilavaih-

telut sekä hammasrattaan ja hammastangon välinen välys. 

Hammastangossa aiheutuvaa hammastuksenjako virhettä voi valmistuksessa elimi-

noida ja se vaikuttaa asemoinnin virheeseen kumuloituvasti, eli mitä pidempi lineaariliike 

tuotetaan, sitä epätarkempi asemointi on. Jakovirhettä voidaan pienentää, jos kaksi 

hammastankoa, asetetaan peräkkäin, niin että jakovirhe on hammastangoilla vastak-

kaissuuntainen. (Bell, 1971, s. 124 & 125) 

Hammasrattaan ja hammastangon välistä välystä voidaan pienentää, laittamalla kaksi 

hammasrattaan puolikasta peräkkäin hieman eri asentoihin jousen avulla (Bell, 1971, s. 

125). Jousen avulla jännitetty ratas painautuu hammastangon hampaisiin vastakkaiseen 

suuntaan kuin kiinteästi kiinnitetty ratas, jolloin välys hammaspyörän ja hammasrattaan 

välillä pienenee. 

Hammastangon ja hammasrattaan yhdistelmässä voima tuotetaan pyörivän hammas-

pyörän avulla välittämällä toimilaitteen tuottama vääntömomentti hammastangolle ja voi-

man suuruus voidaan laskea kaavalla 

𝐹 =
𝑇

𝑟ℎ
, (17) 

jossa 𝑇 on toimilaitteen tuottama vääntömomentti ja 𝑟ℎ on hammasrattaan säde. Toimi-

laitteen ja hammasrattaan välissä vaihteistoa käytettäessä on toimilaitteen tuottama mo-

mentti redusoitava hammasrattaalle vaihteiston välityssuhteen avulla.  

Hammastangon ja hammasrattaan avulla pystytään tuottamaan suuriakin voimia, ja 

maksimivoiman suuruus vaihtelee hammastangon ja hammasrattaan hammastuksen 
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koon sekä käytettävän materiaalin mukaan. Pyörivätoimilaite tai hammasrattaan sekä 

hammastangon kiinnitys voi myös toimia voimaa rajoittavana tekijänä. Hammastangossa 

ja hammasrattaassa suurin taivutusjännitys syntyy hampaiden juureen, joten hammas-

rattaat ja hammastangot hajoavat yleensä ensimmäisenä hampaan juuresta. Hammas-

tangon sekä hammasrattaan kestämää maksimivoima voidaan laskea kaavalla  

𝐹𝑀𝑎𝑥 =
𝑤ℎ ∗ 𝜎 ∗ 𝑚 ∗ 𝑌

𝑛𝑣
 , (18) 

jossa 𝐹𝑀𝑎𝑥 on hampaan kestämä maksimivoima, 𝑛𝑣 on varmuuskerroin, 𝑤ℎon hampaan 

leveys, 𝜎 on hammasrattaan tai hammastangon myötölujuus, 𝑚 on hammastuksen mo-

duuli ja 𝑌 on Lewisin muototekijä (Childs, 2014, s. 346).   
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3. LINEAARISEN LIIKKEEN TOTEUTUKSIEN 
VERTAILU 

Vertailtavien lineaaristen toimilaitteiden sekä lineaarivaihteiden tiedot pohjautuvat tuot-

teita toimittavien yritysten tuotekatalogeihin. Vertailtavien laitteiden on mahduttava ulko-

mitoiltaan 100 millimetriä leveään, 100 millimetriä korkeaan sekä 1000 millimetriä pit-

kään tilaan. Vertailtavat lineaaritoimilaitteet sekä lineaarivaihteet eivät ole mittatilaus 

tuotteita ja lisäksi systeemit on pyritty valitsemaan ulkomitoiltaan mahdollisimman lähelle 

maksimiulkomittoja, jotta vertailtavat tuotteet olisivat samaa kokoluokkaa. 

Valitaan vertailtavaksi hydraulisylinteriksi Bosch Rexrothin valmistama CDH3 MP3 mal-

lin hydraulisylinteri, jonka ulkohalkaisija on 92 millimetriä ja sen maksimi nimellispai-

neeksi on ilmoitettu 350 baria. Sylinterin kokonaispituuteen vaikuttaa sylinterille valittu 

iskunpituus. Valitaan iskunpituudeksi 330 millimetriä, jolloin sylinterinvarren ollessa täy-

sin ulkona, sylinterinpituus on 997 millimetriä, ja sylinterivarren ollessa täysin sisällä sy-

linterin pituus on 667 millimetriä. (Bosch Rexroth, 2017, s. 10 & 11) 

Pneumaattiset järjestelmissä paine on yleensä matalampi kuin hydraulisissa järjestel-

missä ja tyypillisesti järjestelmät toimivat alle 10 barin paineessa (Parr, 2011, s. 57). Pai-

neilma järjestelmät voivat toimia myös korkeammissa paineissa, mutta korkeassa pai-

neessa toimivat pneumaattiset sylinterit ovat mittatilauksena valmistettavia. 

Pneumaattiseksi sylinteriksi valitaan Unilever-Groupin valmistama RS-200 paineilma-

sylinteri, jonka ulkohalkaisija on 80 mm ja maksimi paine on 10 baria. Sylinterin iskunpi-

tuudeksi valitaan 450 millimetriä, jolloin sylinterin maksimipituus on 999mm ja sylinterin 

pituus, sylinterinvarren ollessa täysin sisällä on 549 millimetriä.  

Valitaan kuularuuvin sekä trapetsikierteisen ruuvin pituus ja halkaisija, siten, ettei työssä 

määritellyt ulkomitat ylity. Mitoituksessa pitää ottaa huomioon vielä akselin päihin tulevat 

tukilaakerit, ja akselissa niille koneistetut paikat, jotka lisäävät akselin kokonaispituutta. 

Lisäksi kuularuuvin mutterin ulkohalkaisija on suurempi kuin akselin halkaisija, joten ak-

selin halkaisija pitää mitoittaa mutterin ulkomittojen avulla.  

Kuularuuvin akseliksi valitaan Gradel Baudinin katalogista profiililtaan 63 x 10 oleva ak-

seli, pituudeksi määritellään 850mm. Kyseisellä akselilla mutterin ulkohalkaisija on 90 

mm, ja seuraavan saatavilla olevan akselin mutterin halkaisija ylittäisi jo valitut rajat. 

(Gradel Baudin, -, s. 31–33) 
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Valitaan Gradel Baudinin katalogista trapetsikierteiseksi ruuviksi profiililtaan 60X9 oleva 

ruuvi, jonka pituudeksi valitaan 850 mm. Trapetsikierteisen ruuvin mutterin ulkohalkaisija 

on kyseisellä profiililla ja LRM -mallin mutterilla 100mm. (Gradel Baudin, -, s. 9–12) 

 

Hammastangoksi valitaan Bea Ingranaggin valmistama hammastanko, jonka hammas-

tuksen moduuli on 4 ja pituus on 1000 millimetriä ja hammastangon korkeus sekä leveys 

on 40 millimetriä. Hammasrattaaksi on valittu Bea Ingranaggin valmistama hammas-

pyörä, jonka hammastuksen leveys on 40 millimetriä, ja kokohammaspyörän leveys on 

60 millimetriä. Valitun hammaspyörän korkeus on 60 millimetriä, jolloin systeemin koko-

naiskorkeudeksi tulee 100 Millimetriä. (Bea Ingranaggi, 2019, s. 161 & 171)  

3.1 Saavutettava voima 

Lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden maksimivoimat vaihtelevat paljon eri va-

riaatioiden ja toimittajien välillä. Esimerkiksi Bosch Rexrothin sivuilta löytyy monia erilai-

sia hydraulisylintereitä, kuten 350 Baria kestäviä sylintereitä kuin myös 70 Baria kestäviä 

sylintereitä (Bosch Rexroth, 2017) & (Bosch Rexroth, 2014). Boschin(2017) katalogista 

löytyvän CDH3: MP3 -mallin hydraulisylinterille on ilmoitettu maksimi paineeksi 350 Ba-

ria, jolloin plus -liikkeellä saavutettavaksi voimaksi saadaan 43,96 𝑘𝑁. Miinusliikkeen 

maksimivoimaksi on ilmoitettu 22,4 𝑘𝑁. (Bosch Rexroth, 2017, s. 4) 

Pneumaattisissa järjestelmissä paineen ollessa pienempi kuin hydraulisissa järjestel-

missä, on myös saavutettava voima pneumaattisella sylinterillä pienempi kuin samanko-

koisella hydraulisylinterillä. Vertailtavaksi valitun Unilever Groupin valmistavan RS 200 

sarjan paineilmasylinterin maksimipaine on 10 bar:ia. Katalogin mukaan paineilmasylin-

terin toimiessa 10 bar:illa on teoreettinen maksimivoima plusliikkeessä 3,12 𝑘𝑁 ja mii-

nusliikkeen teoreettinen maksimivoima on 2,8 𝑘𝑁. (Unilever Group, -) 

Valitun kuularuuvin dynaamisen voiman maksimiksi on katalogissa ilmoitettu 77,1 𝑘𝑁. 

Lisäksi pitää tarkastaa, ettei dynaamisen voiman maksimi ole suurempaa kuin nurjahta-

miseen vaaditulla voimalla. Valitun kuularuuvin akselilla 𝑑𝑟:n arvo on 57 millimetriä, ja 

tuennaksi valitaan molempiin päihin yksi laakeri, jolloin 𝑓:n arvo on 1,02 (Gradel Baudin, 

-, s. 29 & 31). Kaavan 11 ja 12 avulla laskettaessa kuularuuvin nurjahtamiseen tarvittava 

voimaksi saadaan 1192 𝑘𝑁. Valitun kuularuuvin maksimivoima on siis 77,1 𝑘𝑁. 

Trapetsikierteisellä ruuvilla maksimivoiman suuruus lasketaan pintapaineen avulla, kaa-

valla 13. Lisäksi pitää tarkastella myös, että valitun kokoisella ruuvilla ei nurjahdusvoima 

ole pienempää kuin sallitun pintapaineen avulla laskettu voima. Kontaktipinnan suuruu-

den avulla laskettaessa saadaan maksimivoimaksi 91,2 𝑘𝑁. Nurjahtamiseen tarvittava 
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voima on kaavojen 12 ja 14 avulla laskettuna on 718 𝑘𝑁, mikä on suurempi kuin pinta-

paineen avulla laskettu sallittu maksimivoima eli trapetsikierteisen ruuvin kestämä mak-

simivoima on 91,2 𝑘𝑁. 

Hammaspyörän ja hammasrattaan kestämä maksimivoima määritellään laskemalla kaa-

van 18 avulla hammastuksen kestämä maksimivoima. Hammasrattaan ja hammastan-

gon materiaali on C45-teräs, jonka myötölujuus 𝜎 on noin 300 MPa (Bea Ingranaggi, 

2019, s. 161) & (Ovako, -). Varmuuskerroin 𝑛𝑣 on 1 ja Lewisin muotokerroin 𝑌 on 15 

hampaiselle hampaalle 0,37013 ja Lewisin muotokerroin hammastangolle on 0,554406. 

(Childs, 2014, s. 347). Kaavalla 18 laskettaessa hammasrattaan kestämä maksimivoima 

on 17,7 𝑘𝑁 ja hammastangon kestämä maksimivoima on 26,6 𝑘𝑁. Valitulla hammasrat-

taan ja hammastangon yhdistelmällä maksimivoima on siis 17,7 𝑘𝑁. 

Suurin maksimivoima on siis trapetsikierteisellä ruuvilla, joka oli 91,2 𝑘𝑁 ja seuraavaksi 

suurin maksimivoima on kuularuuvilla, jonka maksimivoima oli 77,1 𝑘𝑁. Hydraulisylinte-

rillä sekä pneumaattisella sylinterillä maksimivoima on plus- ja miinusliikkeessä eri, joka 

johtuu plus- ja miinuskammion poikkipinta-alan koko erosta. kolmanneksi suurin voima 

on hydraulisylinterillä, jonka maksimivoima oli plusliikkeessä 43,96 𝑘𝑁 ja miinusliik-

keessä 22,4 𝑘𝑁. Hammasrattaan ja hammastangon yhdistelmässä maksimivoima on 

neljänneksi suurin, 17,7 𝑘𝑁. Pneumaattisella sylinterillä maksimivoima oli kaikista pienin 

ja sen suuruus oli plusliikkeessä 3,12 𝑘𝑁 ja miinusliikkeessä 2,8 𝑘𝑁. 

3.2 Saavutettava nopeus  

Valitulla hydraulisylinterillä on ilmoitettu lineaariliikkeen maksiminopeudeksi 0,31 𝑚/𝑠, 

joka johtuu sylinteri sylinterin tiivisteistä sekä sylinterissä olevasta putkiliitoksen koosta, 

jonka koko on G1/2. Hydraulisylinterin maksiminopeus on laskettu, kun putkivirtauksen 

virtausnopeus on 5 m/s. (Bosch Rexroth, 2017, s. 2) 

Pneumaattisen sylinterin maksimikäyttönopeudeksi on ilmoitettu 1 𝑚/𝑠 (Unilever Group, 

-). Beaterin(2007) mukaan suuremmissa nopeuksissa pneumaattinen sylinteri tarvitsee 

öljyistä ilmaa, jotta tiivisteet saavat voitelua. Lisäksi suuremmissa nopeuksissa tarvitaan 

myös mahdollisesti erikoistiivisteitä, joissa käytetty aine kestää paremmin suuria no-

peuksia. (Beater, 2007, s. 101) 

Kuularuuvissa ja trapetsikierteisessä ruuvissa lineaariliikkeen maksiminopeus täytyy las-

kea kriittisen pyörimisnopeuden avulla kaavoilla 7 ja 8, jolloin lineaariliikkeen maksimi-

nopeus saadaan laskettua kaavan 6 avulla. Valitulla kuularuuvilla akselin kriittisenpyöri-

misnopeuden arvoksi saadaan 9500 RPM, jolloin maksimipyörimisnopeus on 7600 
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RPM. Kuularuuvin maksimipyörimisnopeutta rajoittaa myös kuularuuvin mutterin kuu-

lienpalautusjärjestelmä, jonka kestämä maksimipyörimisnopeus on 1300 RPM. Maksi-

mipyörimisnopeuden avulla laskettuna kuularuuvin lineaarisenliikkeen maksiminopeu-

deksi saadaan 0,21 𝑚/𝑠.  

Trapetsikierteisellä ruuvilla akselin kriittinen pyörimisnopeus on 9000 RPM, jolloin mak-

simipyörimisnopeus on 7200 RPM kriittisen pyörimisnopeuden avulla laskettuna. Mak-

simi pyörimisnopeutta rajoittaa myös mutterin ja akselin välille syntyvä kitka, ja katalo-

gissa annetun maksimiliukumisnopeuden mukaan laskettuna maksimipyörimisnopeus 

on 520 RPM (Gradel Baudin, -, s. 8). Maksimipyörimisnopeuden avulla laskettuna line-

aariliikkeen maksiminopeudeksi saadaan 0,078 m/s. 

Hammastangon ja hammasrattaan yhdistelmässä maksiminopeus voidaan laskea kaa-

van 15 tai 16 avulla. Systeemille ei kuitenkaan ole ilmoitettu maksiminopeuksia, joten 

lineaariliikkeen nopeus on laskettu käyttäen hyväksi kuularuuvin sekä trapetsikierteisen 

ruuvin maksimipyörimisnopeuksia, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Lineaarisen 

liikkeen nopeus, kun pyörimisnopeus on 520 RPM on 1,6 𝑚/𝑠 ja 4 𝑚/𝑠, kun pyörimisno-

peus on 1300 RPM.  

Suurin nopeus saavutetaan siis hammasrattaan ja hammastangon avulla, jolloin lineaari-

liikkeen nopeudeksi saadaan 4 𝑚/𝑠, kun pyörimisnopeus on 1300 RPM ja 1,6 𝑚/𝑠, kun 

pyörimisnopeus on 520 RPM. Toiseksi suurin nopeus saavutetaan pneumaattisella sy-

linterillä, jolla lineaariliikkeen maksiminopeus on 1 𝑚/𝑠. Hydraulisylinterillä, kuularuuvilla 

sekä trapetsikierteisellä ruuvilla lineaariliikkeiden nopeudet ovat paljon pienempiä. Hyd-

raulisylinterin maksiminopeus on 0,31 𝑚/𝑠, kuularuuvin maksiminopeus on 0,21 𝑚/𝑠 ja 

trapetsikierteisen ruuvin maksimikierros nopeus on 0,078 𝑚/𝑠. 
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3.3 Saavutettava tarkkuus 

Paikoittamistarkkuus lineaariliikettä tuottavilla toimilaitteilla ja lineaarivaihteilla riippuu 

aseman tunnistamisessa käytettävistä antureista ja takaisinkytketystä järjestelmästä, 

mutta niihin ei kuitenkaan perehdytä tässä työssä. Valituilla lineaarivaihteilla paikoittami-

sen tarkkuus riippuu myös kuljettavasta matkasta, sillä hammastuksen virhe sekä ruu-

vien nousun epätarkkuudesta johtuva virhe aiheuttaa sitä suuremman virheen, mitä pi-

dempi lineaariliike toteutetaan (Bell, 1971, s. 124–125) & (Gradel Baudin, -, s. 12 & 30).  

Hydraulisylinterillä paikoittamistarkkuus riippuu hyvin paljon, miten nopeasti sylinterin öl-

jyn virtaus pystytään katkaisemaan, kun haluttu asema on saavutettu. Kun öljyn virtaus 

sylinteriin on katkaistu, niin sylinteri pysähtyy asemaansa. Asemoinnin tarkkuus johtuu 

siis hyvin pitkälti, aseman tunnistavien antureiden tarkkuudesta sekä takaisinkytkevän 

järjestelmän tarkkuudesta. Antureiden ja takaisinkytkevän järjestelmän ollessa tarkka, 

niin on hydraulisylinterin asemointikin tarkkaa, sillä hydrauliöljy on kokoon puristuma-

tonta. Kokoon puristumattomuus aiheuttaa sen, ettei sylinteri liiku enää, kun öljynvirtaus 

sylinteriin on katkaistu.  

Hydraulisylinterin asemoinnin tarkkuuteen voi vaikuttaa myös sylinterin tiivistys ja tiivis-

teiden vuotaminen. Esimerkiksi sylinterin männäntiivisteiden vuotaessa kuorman pitämi-

nen paikallaan voi olla hankalaa, sillä tiivisteet päästävät silloin jatkuvasti öljyä lävitseen 

korkeampi paineisesta kammiosta matalampi paineiseen kammioon, jolloin sylinterin 

varsi pääsee liikkumaan.  

Pneumaattisessa sylinterissä asemointi on huomattavasti hankalampaa kuin hydrauli-

sessa sylinterissä, sillä paineistettu ilma on kokoonpuristunutta. Kokoonpuristuvuuden 

takia sylinteri pystyy vielä liikkumaan, vaikka ilmavirta katkaistaisiin sylinterin plus- ja 

miinuskammioon. Liikkuminen voi aiheutua silloin sylinterin lineaarisen liikkeen suun-

nassa muuttuvasta voimasta tai sylinterin kammioiden välisestä paine-erosta, joka saa 

sylinterivarren liikkumaan.  

Valitulla paineilmasylinterillä saavutetaan kaksi tarkkaa asemaa, jotka löytyvät sylinterin-

varren ollessa täysin sisällä tai täysin ulkona. Pneumaattinen sylinteri voidaan lukita me-

kaanisesti haluttuun asemaan ulkoisella mekanismilla. Asemoinnin tarkkuuteen vaikut-

taa silloin siirrettävä kuorma, pneumaattisen sylinterin nopeus sekä takaisinkytkevän jär-

jestelmän nopeus. Valitulla paineilmasylinterillä ei ole itsessään mekaanista lukitusta 

asemointia varten, ja siksi paikoittaminen on kyseisellä sylinterillä hankalaa (Unilever 

Group, -). 
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Valitulla kuularuuvilla nousun toleranssiksi on ilmoitettu T7, joka tarkoittaa, että kuula-

ruuvin tarkkuus on noin ±0,32 millimetriä kuljettaessa kuularuuvilla 850 millimetrin mat-

kan (Gradel Baudin, -, s. 30). Kuularuuvin paikoitus tarkkuuteen vaikuttaa myös, miten 

tarkasti ja nopeasti pyörivä toimilaite saadaan pysäytettyä. Toimilaitteesta aiheutuva 

virhe pitää lisätä kuularuuvin paikoittamisen virheeseen, jolloin kokonaistarkkuudesta tu-

lee epätarkempi.  

Trapetsikierteisellä ruuvilla asemoinnin tarkkuuteen vaikuttaa myös toimilaitteesta joh-

tuva epätarkkuus sekä ruuvin nousun tarkkuus. Valitulla trapetsikierteisellä ruuvilla nou-

sun tarkkuudeksi on ilmoitettu 100 mikrometriä kuljettaessa kuularuuvilla 300 millimetrin 

matka (Gradel Baudin, -, s. 12). Kuljettaessa 850 millimetriä on lineaariliikkeen tarkkuus 

silloin ±0,28 millimetriä. Trapetsikierteisellä ruuvilla nousun epätarkkuus pienempää 

kuin kuularuuvilla.  

Hammaspyörän ja hammastangon avulla tuotetun lineaariliikkeen paikoittamistarkkuus 

riippuu hammastangon sekä hammasrattaan hammastuksen tarkkuudesta. lineaari-

sessa liikkeessä hammastuksen epätarkkuuden aiheuttama poikkeama kasvaa ham-

masrattaalla kumulatiivisesti. Epätarkkuutta liikkeessä syntyy myös lämpötilapoikkea-

mista, hammasrattaan ja hammastangon välillä olevasta välyksestä sekä siitä, miten tar-

kasti toimilaite saadaan pysäytettyä. (Bell, 1971, s. 124–125) Hammasrattaan ja ham-

mastangon avulla toteutettu lineaariliike saadaan paikoitettua tarkasti takaisinkytkettä-

vien järjestelmien avulla. 

Lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden tarkkuuden vertailu toistensa kesken on 

hankalaa, sillä vertailussa pitäisi ottaa huomioon myös takaisinkytkevien järjestelmien 

tarkkuus ja toteutus. Epätarkimmaksi laitteeksi kuitenkin voidaan todeta pneumaattinen 

sylinteri, ilman ominaisuuksien takia. Kuularuuvin, trapetsikierteisen ruuvin ja hammas-

tangon ja -rattaan yhdistelmän paikoittamistarkkuudet ovat kaikista parhaimpia niiden 

toimintatapojen takia. Hydraulisylinterin tarkkuus on pneumaattisen sylinterin yläpuolella, 

muttei kuitenkaan saavuta tarkkuudessa lineaarivaihteiden tarkkuutta. 
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3.4 Saavutettava tehon ja massansuhde 

 

Lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden teho saadaan laskettua kaavalla 

𝑃𝐿 = 𝐹 ∗ 𝑣, (19) 

jossa 𝐹 on lineaarisen liikkeen suunnassa vaikuttava voima ja 𝑣 on lineaariliikkeen no-

peus. Lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden vertailun vuoksi käytetään tehon 

laskemisessa valittujen laitteiden maksimivoimia sekä maksiminopeuksia, jolloin tulokset 

ovat vertailukelpoisia toistensa kesken.  

Valitulla sylinterillä massaksi on ilmoitettu 11,96 kilogrammaa ja maksiminopeuden sekä 

maksimivoiman avulla laskettuna kaavalla 20 tehoksi saadaan 13628 𝑊 (Bosch Rexroth, 

2017, s. 73). Tehon ja massansuhteeksi hydraulisella sylinterillä saadaan 1139 𝑊/𝑘𝑔.  

Pneumaattisen sylinterin kokonaispaino on 5,13 kilogrammaa (Unilever Group, -). Mak-

simitehoksi saadaan maksimivoiman ja maksiminopeuden avulla laskemalla 3120 𝑊. 

Tehon ja massan suhteeksi saadaan pneumaattisella sylinterillä 607 𝑊/𝑘𝑔.  

Valitun kuularuuvin massaksi on ilmoitettu 20,23 kilogrammaa ja trapetsikierteisen ruuvin 

massaksi 20,87 kilogrammaa (Gradel Baudin, -, s. 12–34). Laskettaessa teho kaavalla 

20 ja käytettäessä maksimivoimaa ja maksiminopeutta tehon laskemisessa saadaan 

maksimitehoksi kuularuuville 16191 𝑊 ja trapetsikierteiselle ruuville 7113,6 𝑊. Tehon ja 

massansuhteeksi saadaan silloin kuularuuville 800 𝑊/𝑘𝑔 ja trapetsikierteiselle ruuville 

341 𝑊/𝑘𝑔.  

Hammasrattaan ja hammastangon yhteinen massa on 11,98 kilogrammaa. Laskemalla 

systeemin teho käyttäen maksiminopeutta 4 𝑚/𝑠, saadaan maksimitehon suuruudeksi 

70 800 𝑊, jolloin tehon ja massan suhteeksi saadaan 5910 𝑊/𝑘𝑔. Laskemalla tehon ja 

massan suhde hammasrattaalle 1,6 m/s nopeudella saadaan tehon suuruudeksi 28 320 

𝑊 ja tehon ja massan suhteeksi 2364 𝑊/𝑘𝑔.  

Hammastangon ja hammasrattaan avulla pystytään tuottamaan kaikista suurin teho, 

joka johtuu suuresta lineaarisen liikkeen nopeudesta sekä suhteellisen pienestä mas-

sasta. Hammastangon ja hammasrattaan systeemillä on myös kaikista parhain tehon ja 

massan suhde, eli noin 2364 𝑊/𝑘𝑔 tai 5910 𝑊/𝑘𝑔, riippuen kummalla lasketulla maksi-

minopeudella teho lasketaan. Toiseksi parhaimmaksi vertailussa tuli hydraulisylinteri, 

jonka suhteeksi saatiin 1139 𝑊/𝑘𝑔. Hydraulisylinterin jälkeen seuraavaksi parhaimman 

tehon ja massan suhteen saavutti kuularuuvi, jonka suhteeksi saatiin 800 𝑊/𝑘𝑔. 

Toiseksi huonoimman suhteen sai pneumaattinen sylinteri, jonka suhde oli 607 𝑊/𝑘𝑔. 
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Huonoin tehon ja massan suhde saavutetaan trapetsikierteisellä ruuvilla, jonka tehon ja 

massan suuruus on vain 340 𝑊/𝑘𝑔.  

Vertailussa kannattaa huomioida myös jokaisen systeemin kokonaismassa, sillä jos toi-

mitaan kahden tai useamman laitteen maksimitehon alapuolella tuottaa parhaimman te-

hon ja massan suhteen kaikista kevyin toimilaite, joka täyttää tarvittavan voiman ja no-

peuden vaatimukset.  

3.5 Systeemin muunneltavuus 

 

Lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden muunneltavuutta vertaillaan muun mu-

assa, miten valittuja systeemejä pystytään muokkaaman ja miten se vaikuttaa systeemin 

ominaisuuksiin. 

Valitulla hydraulisylinterillä muunneltavuus rajoittuu hydraulisen sylinterin iskunpituuden 

sekä tiivisteiden ja putkiliitosten muuttamiseen ilman, että sylinterin kokoluokkaa tai koko 

mallia joudutaan vaihtamaan. Hydraulisylinterillä iskun pituutta pystytään helposti tuo-

tetta valitessa kasvattamaan tai pienentämään. (Bosch Rexroth, 2017) Sylinterin iskun-

pituuden kasvattaminen kuitenkin aiheuttaa ulkomittojen rajauksen ylityksen, sillä sylin-

terin iskunpituus on rajattu siten, että maksimipituus on mahdollisimman lähellä 1000 

millimetriä. Iskunpituuden pienentäminen on mahdollista ja sen muuttaminen pienentää 

samalla sylinterin pituudessa minimimittaa sekä kasvattaa maksiminurjahdusvoimaa. 

Tiivisteiden vaihtamisen avulla pystytään vaikuttamaan sylinterin maksimi ja minimi toi-

mintalämpötiloihin sekä maksiminopeuteen. Boschin(2017) katalogin mukaan tiivistei-

den vaihdolla voidaan saavuttaa jopa 0,8 𝑚/𝑠 maksiminopeus. Maksiminopeuden kas-

vun takia pitää huomioida sylinterissä myös putkiliitosten koko, sillä vakio putkiliitokset 

eivät kestä niin suuria nopeuksia, öljyntilavuusvirran kasvun takia (Bosch Rexroth, 2017, 

s. 62). Hydraulisylinterissä muut muutokset vaatisivat jo sylinterin mallin tai kokoluokan 

vaihtamista, kuten esimerkiksi männän halkaisijan kasvattaminen tai pienentäminen vai-

kuttaisi myös sylinterin ulkohalkaisijaan.  

Pneumaattisella sylinterillä muuntelua rajoittaa myös sylinterin ulkohalkaisija sekä pi-

tuus, sillä sylinteri on valittu sallittujen maksimimittojen mukaan. Sylinterissä lineaarista 

nopeutta rajoittaa tiivisteiden kestävyys, sillä yli 1 𝑚/𝑠 nopeuksissa pitää pneumaatti-

sissa sylintereissä käyttää öljyttyä ilmaa, tiivisteiden voitelun takaamiseksi (Beater, 2007, 

s. 101). Valitulla hydraulisella sylinterillä on myös erilaisia variaatioita männälle, kuten 

päätyvaimennuksella olevia mäntiä ja pidempiä mäntiä. Pidempien mäntien avulla saa-

daan parannettua sylinterin radiaalisen kuormituksen kestoa. (Unilever Group, -) 
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Kuularuuveilla ja trapetsikierteisillä ruuveilla pystytään muuntamaan akselin mittoja, ak-

selin tukien määrää sekä mutterin kokoa ja mallia. Trapetsikierteiselläruuvilla sekä kuu-

laruuvilla, on monia erilaisia vaihtoehtoja mutteriksi, mutteri voi olla laipallinen, tai ilman 

laippaa oleva sekä myös materiaali ja pituus vaihtelevat eri malleilla. 

Mutterin mallin vaihtaminen vaikuttaa kuularuuvilla maksimivoimaan sekä nopeuteen, 

sillä erimalleilla on ilmoitettu eri maksimivoimat sekä kuulien palautusjärjestelmän kes-

tämä maksiminopeus. Trapetsikierteisellä ruuvilla mutterin mallin muuttaminen vaikuttaa 

myös maksimivoimaan ja maksiminopeuteen, sillä trapetsikierteisellä ruuvilla maksimi-

nopeuteen vaikuttaa trapetsikierteiselläruuvilla sallittu maksimiliukumisnopeus. Maksimi-

voimaan trapetsikierteisellä ruuvilla vaikuttaa taas sallittu pintapaine, jonka suuruuteen 

vaikuttaa voiman vaikutuspinta-ala. (Gradel Baudin, -, s. 8 & 32–39) Ruuvien mutterei-

den mallien tai koon muuttaminen voi johtaa myös työssä määriteltyjen ulkomittojen ylit-

tymiseen. 

Akselin tuennan muuntelu ja akselin koon muuttaminen ruuveilla vaikuttaa kriittiseen no-

peuteen ja akselin kestämään nurjahdusvoimaan (Gradel Baudin, -, s. 10–11 & 28–29). 

Työssä lasketuissa maksimivoimissa huomattiin kuitenkin, ettei kummallakaan ruuvilla 

maksimivoiman kestoa tai maksiminopeuden kestoa rajoita kriittinen nopeus tai nurjah-

dusvoima. Akselin halkaisijan muuttaminen vaikuttaa kriittisenvoiman ja nurjahdukseen 

vaadittavan voiman lisäksi myös muttereihin ja siten myös maksimivoimiin ja maksimi-

nopeuksiin. Ruuvien pituuksia ei kuitenkaan ulkomittojen rajoissa pystytä lisäämään, 

sillä ruuvin pituudet on mitoitettu 1000 millimetrin mukaan. Kuularuuvit ja trapetsikiertei-

set ruuvit, ovat siis hyvin muunneltavia ja niihin on saatavana monia erilaisia muttereita, 

sekä akseleita. 

Hammasrattaan ja hammastangon yhdistelmässä voidaan muunnella hampaiden mo-

duulia sekä hammasrattaiden ja hammastankojen ulkomittoja. Valitulla hammastangon 

ja hammasrattaan yhdistelmällä hammastuksen leveys on 40 millimetriä, joka on alle 

puolet työssä määritellystä sallitusta ulkomitasta, joka oli 100 millimetriä. Maksimivoimaa 

voitaisiin siis lisätä myös lisäämällä yksi hammasratas ja hammastanko valitun hammas-

tangon vierelle, joka kaksinkertaistaisi sallitun maksimivoiman. Uudeksi maksimivoi-

maksi saataisiin silloin noin 35,4 𝑘𝑁.  

Hammastangon pituuden muuttaminen vaikuttaisi lineaarisen liikkeen pituuteen sekä 

hammastangon paikoittamisen tarkkuuteen. Hammasrattaan halkaisijan muuttamisella 

saataisiin myös muutettua maksiminopeutta, jos pyörimisnopeus pysyisi vakiona. Ham-

mastuksen moduulin muuntelu vaikuttaisi suuresti erilaisiin ominaisuuksiin, kuten mak-

simivoimiin sekä maksiminopeuteen, sillä hammastuksen moduulia muuntelemalla 
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muuttuisi hammastuksen leveys, ja hammasrattaiden halkaisija (Bea Ingranaggi, 2019, 

s. 156–171). Hammastangon ja hammasrattaan muunneltavuus on siis hyvin suurta, sillä 

hammastankoja voidaan lisätä peräkkäin sekä vierekkäin ja myös eri kokoisia moduuleja 

on helposti saatavilla. 

Lineaaristen toimilaitteiden ja lineaarivaihteiden toimittajilla on saatavilla monia erilaisia 

variaatioita tuotteisiin. Esimerkiksi iskunpituus sylintereillä voi vaihdella vain muutamasta 

millistä muutamaan metriin, tai lineaarivaihteilla lineaarisen liikkeen pituus voi vaihdella 

muutamasta millimetristä moniin metreihin (Bosch Rexroth, 2017)& (Gradel Baudin, -)& 

(Bea Ingranaggi, 2019). Kaikista helpoiten muunneltava työssä vertailtu systeemi on 

hammasrattaan ja hammastangon yhdistelmä, sillä siinä pystytään kasvattamaan sallit-

tua maksimivoimaa sekä lineaariliikkeen pituutta lisäämällä hammastankoja ja rattaita 

vierekkäin tai laittamalla useita hammastankoja peräkkäin. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lineaarisilla toimilaitteilla erilaiset ominaisuudet vaihtelivat paljon eri toimilaitteiden ja li-

neaarivaihteiden välillä. Työssä vertailtujen lineaarivaihteiden sekä lineaaritoimilaittei-

den ominaisuudet on kerätty kuvaan 4.  

 

Kuva 4. Systeemien ominaisuudet 

Lineaarisista toimilaitteista ja lineaarivaihteista kaikista suurimman lineaarisen liikkeen 

toteuttaa hammasrattaan ja hammastangon yhdistelmä. Systeemin tuottaman lineaari-

liikkeen pituus johtuu hammastangon rakenteesta, ja kiinnityksestä, sillä hammastan-

gossa on hampaita koko pituudellaan. Hammastangossa kiinnitys ei myöskään pidennä 

lineaariliikkeen pituutta, sillä se kiinnitetään pulteilla hammastuksen väleistä kiinni alus-

taansa.  

Lyhyimmän lineaarisen liikkeen tuotti hydraulinen sylinteri, jonka lineaarisen liikkeen pi-

tuus oli vain 330 mm. Hydraulisylinterillä lineaarisen liikkeen pituus on pienempi, kuin 

muilla lineaarisilla toimilaitteilla, sillä sen rakenne ja toiminta eroaa merkittävästi lineaa-

rivaihteista. 

Työssä vertailluista toimilaitteista suurimman voiman tuotti trapetsikierteinen ruuvi. Voi-

man suuruus johtuu ruuvin akselin paksuudesta ja sen suuruus on monin kertainen ver-

rattuna pneumaattisen sylinterin tuottamaan voimaan. Pneumaattisella sylinterillä mak-

simivoiman suuruus oli kaikista pienin, sillä sylinterin maksimitoimintapaine on hyvin al-

hainen.  

Sylintereillä voiman suuruutta vertailtaessa on hyvä huomata, ettei sylintereiden maksi-

mivoima ole sama lineaariliikkeen molemmissa suunnissa. Kuormaa siirrettäessä vain 

yhteen suuntaan, voidaan sylinteri mitoittaa suuremman maksimivoiman perusteella, 

mutta jos kuormaa siirretään edestakaisin pitää sylinteri mitoittaa pienemmän maksimi-

voiman perusteella. 

Plusliike Miinusliike

Hydraulisylinteri 330 43,96 22,4 0,31 1139 Hyvä

Pneumaattinen sylinteri 450 3,12 2,8 1 607 Huono

Kuularuuvi 850 0,21 800 Erinomainen

Trapetsikierteinen ruuvi 850 0,078 341 Erinomainen

Hammasratas ja hammastanko 1000 1,6 / 4 2364 / 5910 Erinomainen

Systeemi
Lineaariliikkeen

 pituus (mm)

Voima (kN) Nopeus 

(m/s)

Tehon ja massan 

suhde
Tarkkuus

77,1

91,2

17,7
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Vertailussa suurimman nopeuden tuotti hammasrattaan ja hammastangon yhdistelmä. 

Katalogissa ei ilmoitettu kuitenkaan hammastangon tai hammasrattaan maksiminopeuk-

sia, joten maksiminopeus systeemille laskettiin trapetsikierteisen ruuvin sekä kuularuu-

vin maksimipyörimisnopeuden avulla. Toiseksi suurimman nopeuden saavutti 

pneumaattinen sylinteri, jonka maksiminopeudeksi ilmoitettiin 1 m/s. Muiden työssä ver-

tailtujen systeemien maksiminopeudet jäivät paljon pienemmiksi kuin hammastangon ja 

-rattaan systeemillä sekä pneumaattisella sylinterillä saavutettiin.  

Suuren nopeuden ja ilman kokoonpuristuvuuden takia pneumaattisella sylinterillä oli kai-

kista huonoin tarkkuus. Tarkimpia toimilaitteita oli lineaarivaihteet eli kuularuuvi, trapet-

sikierteinen ruuvi ja hammastangon sekä -rattaan yhdistelmä. 

Tehon ja massan suhteessa oli suurta vaihtelua  lineaariliikettä tuottavilla systeemeillä, 

sillä systeemien massat, maksiminopeudet ja maksimivoimat vaihtelivat paljon eri sys-

teemeillä. Parhain tehon ja massan suhde saavutettiin hammastangon ja -rattaan sys-

teemillä, sen suuren nopeuden ja suhteellisen pienen massan takia.  

Kaikista muunneltavin työssä vertailtu systeemi oli hammastangon ja hammasrattaan 

yhdistelmä, sillä hammastuksilla on monia erilaisia moduuleja saatavilla ja hammasrat-

taan kokoja on helposti saatavilla. Myös maksimivoimaa sekä lineaarisen liikkeen pi-

tuutta pystytään systeemillä  lisäämään helposti, sijoittamalla hammastankoja vierekkäin 

tai peräkkäin.  

Systeemeillä on hyvin erilaiset ominaisuudet ja siksi niiden valinnassa pitää painottaa 

käyttökohteessa tärkeintä ominaisuutta ja pohtia sen perusteella, mikä voisi olla oikea 

valinta tiettyyn käyttökohteeseen. Lisäksi lineaarisen liikkeen tuottavaa systeemiä vali-

tessa on huomioitava myös, systeemin muita vaatimuksia, kuten mitä muuta tietyltä toi-

milaitteelta vaaditaan. Esimerkiksi sylintereillä vaaditaan pneumaattinen tai hydraulinen 

-järjestelmä toimilaitteen lisäksi. Lineaarivaihteilla vaaditaan pyörivä toimilaite lineaari-

sen liikkeen toteuttamiseksi. Pyörivä toimilaite voi olla esimerkiksi sähkömoottori, joka 

vaatii toimiakseen vain sähköä. Lineaarivaihteet voivat siis olla sylintereitä parempi rat-

kaisu, jos saatavilla ei ole pneumaattista tai hydraulista järjestelmää. Lisäksi systeemiä 

valittaessa täytyy huomioida monia muita asioita, joita voi olla esimerkiksi systeemin 

huollettavuus ja käyttöikä. 
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