
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 
Auto- ja työkonetekniikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arttu Markkanen 
 
TEHONSIIRTOTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIN UUSIMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn ohjaaja Erkki Nuutio 
 
Tampere 2009 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 
Auto- ja työkonetekniikka 
Markkanen, Arttu  Tehonsiirtotekniikan oppimateriaalin uusiminen 
Tutkintotyö   7 sivua, 95 liitesivua 
Työn ohjaaja   Erkki Nuutio 
Toukokuu 2009 
Hakusanat   tehonsiirtotekniikka, oppimateriaali 
 
 

TIIVISTELMÄ 
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saattaa tehonsiirtotekniikan oppimateriaali 

paperisesta versiosta sähköiseen ja samalla päivittää materiaalia nykypäivää 

vastaavammaksi. 

 

Tarve materiaalin uudistamiselle syntyi, kun toteutuksesta vastuussa oleva opettaja, 

Erkki Nuutio, on siirtymässä eläkkeelle ja vastuu toteutuksen vetämisestä siirtyy 

seuraavalle henkilölle. 

 

Kääntämällä materiaali valmiiksi sähköiseen muotoon, on tulevan opettajan 

helpompi alkaa muokkaamaan tekstiä omaa opetustyyliään paremmin tukevaksi. 

Tästä sähköisestä versiosta on myös huomattavasti helpompi tehdä esimerkiksi 

Microsoft Power Point-esitys paperisen oppimateriaalin rinnalle. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the engineering thesis was to renew the study material for the Power 

Transmission course from a version that was only on paper into a digital version 

using the basic applications in a Microsoft Windows environment. 

 

The need for this renewal came about, because the head teacher for this course, mr. 

Erkki Nuutio, is soon about to retire. After this renewal, the teacher who is to be the 

next to take charge of this course should have an easier job in beginning to form a 

study material version, that suits his or hers needs better. 
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JOHDANTO 
 

Looginen ja informatiivinen oppimateriaali on osa hyvää opetuskokonaisuutta. 

Opiskelijat voivat sisäistää oppimansa tehokkaasti kertaamalla materiaalista tunneilla 

läpikäydyt asiat. 

 

Motivaatiolla on suuri rooli nykypäivän opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja varsinkin 

omaa alaa vahvasti tukevilla kursseilla he ottavat mallia heidän opettajistaan. Kun 

heille tarjotaan oppimateriaali, jonka kyseisen aineen opettaja on itse kasannut, he 

huomaavat, että heille on tarjolla motivoituneen opettajan tarjoama kokonaisuus.  

 

Materiaalin selkeys ja yksiselitteisyys tuo oman lisänsä hyvin suunniteltuun 

toteutukseen. Tässä työssä yhdistyvät tehonsiirtotekniikan toteutuksesta vastaavan 

opettajan, Erkki Nuution, itse kehittämä johdonmukainen aineisto ja allekirjoittaneen 

panos sen kääntämiseen selkeään sähköiseen muotoon. 



TYÖN KUVAAMINEN 

 
Aloitin oppimateriaalin uudistamistyön skannaamalla koko paperisen version 

kuvatiedostoiksi. Näistä tiedostoista poimin tekniset kuvat käyttämällä Microsoft 

Windows Vistan leikkaustyökalua. Saatuani kaikki kuvat irrotettua tekstistä, avasin 

kunkin kuvan Windowsin Paint-ohjelmalla ja poistin niistä ylimääräisiä viivoja, 

pisteitä ja ruudukoita tehdäkseni niistä selkeämpiä. Jotkin kuvaajat jouduin 

piirtämään uudestaan Paint-ohjelmaa käyttäen. 

 

Materiaalissa olleet kaavat uudistin käyttämällä MathCAD 14-ohjelmaa kaikista 

monimutkaisimpiin kaavoihin ja OpenOffice.org Writer- ja Microsoft Word-

ohjelmien kaavaeditoreita yksinkertaisimpiin. MathCAD:lla tekemäni kaavat siirsin 

Paint-ohjelmaan ja muunnin kuvatiedostoiksi käsiteltävyyden helpottamiseksi. 

 

Materiaalissa olleet hieman epäselvät taulukot uudistin käyttämällä 

OpenOffice.org:n taulukkolaskentaohjelmaa. Nämäkin taulukot siirsin Paint-

ohjelmaan ja muunnin kuvatiedostoiksi edellä mainitusta syystä. 

 

Saatuani nämä tehtyä, aloitin puhtaaksikirjoittamaan paperista oppimateriaalia 

käyttämällä OpenOffice.org:n Writer-ohjelmaa. Ainoa kyseisen ohjelman käytöstä 

johtunut ongelma oli, että se ei ole täysin yhteensopiva koulun käyttämän Microsoft 

Word-ohjelman kanssa.  Writer:lla tallennetut tiedostot saattoivat menettää joitain 

tekstin muotoilutyylejä ja hukata kuville määrätyt paikat, kun ne avattiin koulun 

koneilla. Tämä johti hieman kaksinkertaiseen työhön, kun esimerkiksi teknisessä 

tekstissä olleet useat alaindeksit ja kaavat olivat hukanneet paikkansa, tai eivät 

tulostuneet oikein. 

 

Työn suorittaminen onnistui näitä perusohjelmia käyttäen melko mutkattomasti ja 

kokonaisuudessaan työ vaati noin 350 työtunnin panoksen. 



LIITTEET 
 

1. Tehonsiirtotekniikan oppimateriaali, 96 sivua 
 

 





A. IRROTUSKYTKIN JA SYNKRONIVAIHTEISTO

1. Irrotuskytkin

1.1 Irrotuskytkimen tyypit

Tavanomaiset (irrotus)kytkimet ovat kuivakytkimiä ja muodostuvat seuraavista asennelmista: moottorin 
vauhtipyörä, kytkinpesä, kytkinlevy ja avauslaite. 

Vauhtipyörään kiinnitettyyn ja keskitettyyn 
kytkinpesään kuuluu kytkinkoppa, kytkinjousi 
kiinnittimineen ja painelevy kiinnittimineen.

Kytkinlevyyn kuuluu poimulevy ja sen 
kummallekin puolelle niitatut kitkapinnat sekä 
uranapa. Välissä on kierrejousten ja hankainten 
muodostama vääntövaimennin.

Avauslaitteen avauslaakeria ohjaa yleensä 
liukuputki vaihteiston etuseinästä.

Uritus keskittää kytkinlevyn kytkinakselille, eli 
vaihteiston sisääntuloakselille. Uritus 
mahdollistaa vääntömomentin välittämisen ja 
aksiaalisen liukumisen. Silmälaakeri laakeroi 
kytkinakselin etupäästään.



Kytkin avattu: Kytkinpoljin pohjassa.

Avaustavasta riippuen avauslaakeri on työntänyt tai vetänyt kytkinjousta 
sormistaan niin, että jousen ulompi osa irtautuu painelevystä. Painelevyn 
kiinnittimet vetävät tämän erilleen kytkinlevystä, joka pääsee liukumaan 
urituksella ja vapautuu vauhtipyörästä. Kytkinmomentti ≈ 0.

Kytkintä luistatetaan: Vapautetaan vähitellen kytkinpoljinta.
Avauslaakerin vapautuessa kytkinjousi alkaa kytkeä. Kun avauslaakeri on 
vapautettu, on kytkimen luistomomentti: 

[Nm],

 μ = kitkakerroin [-], FN = kytkinjousen puristusvoima [N],
rm= kitkasäde 1/3 ∙ (D³ – d³) / (D² – d²) [m], z = kitkapintaparien määrä
(z = 2, yksilevykytkimelle.) D,d = kitkapintojen ulko- ja sisähalkaisija 
[m]. Kitkasäde rm on vain hieman suurempi kuin keskisäde 1/4 (D + d).

Kytkin suljettu: Kytkinpoljin vapaana.
Kytkin ei luista hetkellisestikään, koska se on valittu niin, että luistomomentti on selvästi suurempi 
kuin moottorin maksimimomentti. Vääntövärähtelyjä vaimennetaan paremmin tai huonommin.

Kytkinkoko ilmaistaan kitkapinnan ulkohalkaisijan D mukaan millimetreinä.
Tyypillisesti d ≈ 0.55D.

Autojen moottorimomentit pystytään 
maantiekäytössä välittämään 
yksilevykytkimillä (450mm : max. TA 

≈ 2900Nm.) Vain rasittavammassa 
käytössä olevissa kuorma-autoissa 
voidaan tarvita kaksilevykytkimiä
(2 x 400mm: max.  TA ≈ 3200Nm), 
jolla vääntövärähtelykin voidaan 
helpommin hallita.

Kaksilevykytkin on painava ja pitkä 
ja sen välipainelevy jäähtyy huonosti.

Traktoreissa ja ajosta riippumattomia 
työlaitteita tarvitsevissa kuorma-
autoissa käytetään kaksoiskytkimiä, 
tai moottoriin kiinteästi kytketyllä 
ulosotolla varustettuja 
yksilevykytkimiä.

Tk µ Fn⋅ rm⋅ z⋅



1.2 Irrotuskytkimien rakenne

1.2.1 Vauhtipyörä

Vauhtipyörä keskittyy ja kiinnittyy kampiakselin päähän. 
Vauhtipyörään puolestaan keskittyy ja kiinnittyy kytkinpesä, 
silmälaakeri ja käynnistyshammaskehä.

Vauhtipyörä toimii etummaisena kitkapintana kytkinlevyä vastaan 
sekä kitkalämmön varaajana. Materiaali on suomugrafiittirautaa 
(GRS250), jonka kuivakitkaominaisuudet ovat hyvät ja hinta halpa.

Vauhtipyörät tasapainotetaan staattisesti (G6.3, ISO1940.) 
Vauhtipyörien mittoja ei ole pystytty standardisoimaan. Sen sijaan 
vauhtipyörä- ja kytkinkoteloiden toiminnalliset mitat on standardisoitu 
(ISO 7648, 7649.)

Tavanomainen yksimassainen (yhtenäinen) vauhtipyörä muodostaa kytkinpesän kanssa pääosan 
moottorin pyörivästä hitausmomentista JA, joka tasoittaa moottorin käyntiä ja helpottaa liike-
energiallaan ajoneuvon liikkeelle saamista.

Hitausmomenttitarve täyttyy 6- ja 8-sylinterisillä moottoreilla 
tasaotsaisillakin vauhtipyörillä, mutta vähempisylinterisillä 
moottoreilla on kuppiotsainen vauhtipyörä usein tarpeen.

Pienillä kierrosnopeuksilla ei jäljelle jäänyttä käynnin 
epätasaisuutta pystytä eristämään, sillä kytkinlevyn ja uranavan 
välille mahtuvan vääntövärähtelyvaimentimen jäykkyys kj = T / θ 
[Nm/rad] on tähän liian suuri. Pienikokoiseen vaimentimeen 
voidaan saada moottorin nimellisellä maksimimomentilla,
T = max TA, enintään θ = 4°...10° kiertymä. Tämä mahdollistaa 
vain niukasti ylikriittisen taajuussuhteen ω / ω0 , jossa
ω = käynti- ja ω0 = ominaiskulmanopeus.

Yleistyvä kaksimassainen (jaettu) vauhtipyörä 
mahdollistaa vaimentimen sijoittamisen vauhtipyörän 
ensiö- ja toisiomassan väliin. Tila mahdollistaa jopa θ 
= 28° kiertymän moottorin maksimimomentilla. 
Tällöin taajuussuhde saadaan reilusti ylikriittiseksi jo 
tyhjäkäynnillä. Lisäksi kitkavaimentimen sijasta on 
mahdollista käyttää viskoosivaimenninta.

ω 0
kj
JA



1.2.2 Kytkinpesä (asennelma)

Vetävä avaus on pääosin syrjäyttänyt työntävän avauksen raskaissa autoissa ja yleistynyt 
kevyemmissäkin autoissa. Vetävä avaus tekee kytkinpesän yksinkertaiseksi ja mahdollistaa jopa 40% 
suuremman luistomomentin, vieläpä ilman avausvoiman lisäystä.

(1) Kytkinkoppa on kytkinjousen (4) tukipinta ja vääntömomentin (50%) välittäjä vauhtipyörältä 
kiinnittimien kautta painelevylle (3.)

(3) Painelevy ottaa kytkinjousen (4) puristuksen vastaan ulokesärmiensä kautta. Kiinnittimet (2) ovat 
lehtijousinippuja, jotka välittävät vääntömomentin (50%) kytkinkopasta painelevyyn ja vetävät 
painelevyn erilleen kytkinlevystä kytkintä avattaessa.

(4) Kytkinjousi aiheuttaa esijännitettynä puristusvoiman FN ja ottaa sormillaan vastaan avausvoiman FA.



Kytkinjousina käytetään nykyään valtaosin kalvojousia (tasainen puristus 
360°, sopiva voimakäyrä, ei nopeusriippuvuutta, yksinkertainen – ei erillisiä 
avausvipuja.)

Kalvojousi on vapaana kuppimainen, mutta paikalleen asennettuna 
tasomaiseksi jännitetty. Kytkimen avaus lisää vielä jännitystä.

Edullisen tuentansa ansiosta vedettävä jousi kestää noin
1,7-kertaisen esijännitysmomentin M verrattuna työnnettävään jouseen. 
Tämän ansiosta voidaan käyttää noin 
40% suurempia puristusvoimia FN ja 
kytkinmomentteja.

Kytkimen avaustyö WA ei kuitenkaan 
kasva, koska avausta vastustavan 
esijännitysmomentin suurentumista 
kompensoi välys- ja joustoliikkeen 
puuttuminen. Työntävässä avauksessa 
pesävoiman FC suunta vaihtuu ja 
aiheuttaa välysliikettä ja 
kytkinkopalla on joustoliikettä.

Avausvoima FA ja puristusvoima FN vaihtelee vetävässä 
avauksessa vähemmän myös kulumisen aikana.

Koska jousen momentti M ei kovin paljon suurennu kytkintä 
avattaessa, on kytkimen avaustyö WA ≈ FA ∙ SA,
jossa FA ≈ M / a, ja SA = avausliikkeen pituus [m].

Kytkinpesät tasapainotetaan staattisesti (G6.3, ISO1940.)



1.2.3. Kytkinlevy

Kitkapinnat (1) on niitattu poimulevyyn (2), jonka poimut oikenevat kytkennässä 
noin 0,25...1,0mm. Tämän ansiosta kytkeytymisestä ei tule äkkinäistä (pelkkä 
kitkapintojen puristuma olisi < 0,10mm.)

Vääntöjousi-kitkavaimennin (3,4,6...10) kytkee poimulevyn (2) uranapaan (5) 
Kaksiosaisen vauhtipyörän kanssa käytetään kytkinlevyä, jossa poimulevy 
kiinnittyy jäykästi uranapaan.

Orgaanisilla kitkapinta-aineilla saavutetaan miellyttävä kytkeytyminen ja 
tavanomaisilla kuormituksilla hidas kitkapintojen (kitkapalat ja vauhtipyörä) 
kuluminen. Automatisoidun kytkimen kitkapinnat kuluvat jopa niin hitaasti, ettei 
niitä tarvitse uusia.

Kokonaisiksi 
renkaiksi 
kovetettujen 
kitkapintojen 
lujitteet ovat 
pitkiä kuituja 
(kuten Kevlar), 
kudelmana 
(~80%.) 
Sideaine on 
fenolihartsia. 
Lisäksi kitkaa ja 
kulumista 
säätelee usea 
aine (kuten 
messinkilastut 
ja kitkapöly.)

Esimerkki kitka-aineen kokeilla mitatuista arvoista:

Kitkapintojen tavanomaiset lämpötilat ovat 80°...200°C 
(q ≤ 2,5 W/cm².) Tällöin μ ≈ 0,36...0,40 ja kuluminen on 
hidasta.



Vaihteiston synkronikytkimet joutuvat vaihteita kytkiessään kiihdyttämään kytkinlevyäkin. Tämän 
hitausmomentin minimoimiseksi tulisi kitka-aineen tiheyden olla pieni (kuten esimerkin ρ = 1,75 
kg/dm³). Tämä olisi eduksi keskipakovoimankin kannalta.

Fenolihartsi hajoaa pinnastaan termisesti kitkalämmön johdosta ja muodostaa edullisen, noin 0,03 mm 
paksun kitkahiilikerroksen.

Sintrattuja metalleja ja keraameja 
käytetään kitkapinta-aineina, jos 
puristusvoimaa on lisättävä 
luistomomentin suurentamiseksi.

Tarve tällaiseen rajoittuu lähinnä 
urheilu- ja kilpa-autovirityksiin ja 
amerikkalaisperäisiin kuorma-
autoihin. Haittoja ovat 
äkkinäisempi kytkeytyminen sekä 
kuluminen.

Kytkinlevyn uranavan tulee 
siirtyä herkästi kytkinakselin 
urituksella, jotta kytkintä 
avattaessa se vapautuisi täysin ja 
kytkettäessä asettuisi oikein.

Olosuhteet ovat uritukselle epäedulliset (pölyä, värähtelyä ja lämpöä.) Kulumisen hidastamiseksi napa 
ja akseli pintakarkaistaan (60HRC) ja urituksen urat ovat syvät ja yleensä suorakylkiset SAE J499-10C-
mukaiset.

Puhdistettu uritus rasvataan asennettaessa niin ohuesti, ettei irtorasvaa kerry.



1.2.4 Avauslaite

Avauslaakeria liikutetaan vaihteiston etupintaan kiinnitetyn ohjausputken varassa avausvivulla tai 
suoraan sylinterillä.

Työntävä avauslaakeri on joko kosketukseton (välys, pyörii vain avauksen aikana) tai kosketuksellinen 
(ei välystä, pyörii koko ajan, kosketusvoima 60...200N koosta riippuen.)

Vetävä avauslaakeri on aina kosketuksellinen. Sen kytkentäosat ovat pikairrotettavia. Avauslaakeri on 
kestovoideltu rasvalla ja sen sisäkehä pyörii.

Kytkinpolkimen liikematkaksi suositellaan sP = 90...140mm ja voimaksi suositellaan FP = 80...120N. 
Välitystavasta (neste, vaijeri) riippumatta tästä seuraa, että kytkinkevennin tarvitaan, jos 
moottorimomentti TA > 700Nm (kytkinkoko ≥ 350mm.) Kevennys on toteutetaan raskaissa 
ajoneuvoissa paineilman avulla. Automatisoidun kytkimen avauslaite on henkilöautoissa 
sähkömekaaninen tai -hydraulinen ja raskaissa autoissa yleensä sähköhydraulinen.



Hydraulis-mekaanisen avauslaitteen välitys- ja 
hyötysuhteet:

-Voimavälityssuhde iPA [-] on:

iPA ≡ (FA / FP) = (lP / lG) ∙ (AN / AG) ∙ (lN / lA) ∙ ηPA

FP, FA = poljinvoima, avauslaakerin voima [N]
lP, lG = polkimen ja poljinsylinterin vipupituudet 
[m]
AN, AG = avaus- ja poljinsylinterin pinta-alat [m²]
lN, lA = avausvivun pituudet avauslaakerille ja 
työsylinterille [m]
ηPA = avauslaitteen voimahyötysuhde ≈ 0,85...0,80 
(edullisesti toteutettuna)

Itse kytkimen välitys- ja hyötysuhteet:

-Voimavälityssuhde iAC [-] on:

iAC ≡ ΔFC / FA = (a / b) x ηAC , sen
FA, ΔFC = avauslaakerin voima, painelevyn 
vapautusvoima [N]
a,b = kytkinjousen tai erityisen avausvivun 
vipupituudet [m], kts. sivu 5, työnnettävän ja 
vedettävän kytkinjousen vipusuhteet.
ηAC = painelevyn vapautuksen voimahyötysuhde ≈ 
0,95.

Koko kytkinlaitteen voimavälityssuhde on tyypillisesti
iPA ∙ iAC ≈ (35...45) ∙  ηPA ∙ ηAC, jossa ηPA ∙ ηAC ≈ 0,85...0,75 
edullisesti toteutettuna.

Myös matkahyötysuhde on < 1 välys- ja joustoliikkeestä 
johtuen (erityisesti työntävässä avauksessa.) 
Hyväksyttävissä oleva poljinliike on sP ≈ 80...140 mm. 
Lähinnä kytkinkoosta ja -tyypistä riippuva avauslaakerin 
avausliike

sC ≈ 4...12 mm.

Kytkinkevennin tarvitaan viimeistään, jos poljinvoimaksi FP tulisi 
> 200 N. Oheisessa kuvaajassa FN on keventimen työntövoima. 
Kevennyspaine säädetään kytkinkoolle sopivaksi (riittäväksi 
avaukseen, ei suuremmaksi.) Työntövoima muuttuu vastaavan 
käyrän mukaisesti. Voima kasvaa sopivan nopeasti avautumis- ja 
sulkeutumiskohdassa.



Robotoidut kytkinvaihteistot erityisesti 
henkilöautoissa vaativat hydraulisen paineakun 
avulla saatavaa nopeutta.

Automatisointi kytkee samalla kytkimen ja 
vaihteiden hallinnan osaksi koko ajoneuvon 
elektronista hallintajärjestelmää.



1  .3 Irrotuskytkimen säätö  

Kytkinlevyn kitkapintojen kuluessa avaussylinterin mäntä joutuu vetäytymään 
taaemmaksi, jolloin poljinsylinterin mäntä nousee vastaavasti. Kun mäntä 
ohittaa jarrunestesäiliöön yhdistävän porauksen, siirtyy ylimääräinen jarruneste 
sinne. Kulumissäätö on siten tapahtunut automaattisesti avauslaitteessa, mutta 
ei itse kytkimessä.

Kuluessa kytkinjousen esijännitys purkautuu 
epäedullisesti puristuvoiman FN (vähentyy) ja 
avausvoiman FA (suurentuu) kannalta.

Tämän johdosta olisi 
kulumissäätö edullisempaa 
toteuttaa itse kytkiessä niin, 
että kytkinjousen 
toimintapiste ei muutu.

Kytkinlevyn kulumista tulisi 
voida seurata 
kulumisilmaisimen avulla.

Jos vauhtipyörän tai painelevyn kitkapinta hankautuu 
huonoksi, voidaan se ehkä sorvata (myös kiinnityspinta on 
sorvattava, jotta kytkimen toimintapiste ei muuttuisi.)

1.4 Kehitysnäkymiä

Logistiset ja asennukselliset syyt puoltavat vauhtipyörästä, 
kytkinasennelmasta ja kytkinlevystä muodostuvan kokonaisuuden (ns. 
moduulikytkin) käyttöä raskaissa ajoneuvoissa.

Kitkavaimennus vääntövärähtelyn vaimentimessa pyritään 
korvaamaan nestevaimennuksella. Nestevaimennin ei mahdu 
tavanomaisen kytkinlevyn yhteyteen.

Automatisoitaessa mekaanista vaihteistoa kokonaan tai puolittain, on 
myös irrotuskytkin automatisoitava. Robotoituja kaksilevykytkimiä on 
jo henkilöautoissa, joissa on suorakytkentävaihteisto. Suuri osa uusien 
raskaiden autojen kytkimistä on robotoitu.



1.5 Liikkeellelähdön laskenta
1.5.1 Redusointi

Auton lähtökiihdytyksessä on irrotuskytkimen kannalta kaksi vaihetta: luistatus ja luistoton kiihdytys. 
Vaiheiden laskentaa varten on auto pelkistettävä kytkimen molemmin puolin oleviksi kahdeksi 
pyörimissysteemiksi. Pelkistys (redusointi) tehdään niin, että se ei muuta tuloksia.

Moottorisysteemi (alaindeksi A):
Pyörii kampiakselin kulmanopeudella ωA. Liike-energia on EA = ½ JAωA² ja vääntömomentti on TA 

(vauhtipyörämomentti). Hitausmomentti JA on redusoitu kampiakselin kulmanopeudelle ωA. Moottorin 
ja kytkimen valmistajat ilmoittavat tuote-esitteissään osuutensa JA:sta (moottori vauhtipyörineen, 
kytkinpesä.) JA on vakio, paitsi jos joku moottorin pyörivä varuste voi kytkeytyä erilleen (esimerkiksi 
termostaattituuletin.)

Kuormasysteemi (alaindeksi L):
Pyörii kytkinakselin kulmanopeudella ωL. Liike-energia on EL = ½ JLωL²  ja vääntömomentti on TL 

(redusoitu kuormamomentti.) Koko hitausmomentti JL on redusoitu kytkinakselin kulmanopeudelle ωL. 
JL ei ole vakio, vaan riippuu valitusta vaihteesta.

JL = JLK + (JLJ/iLJ²) + (JLP + mr²) / iLP², jossa

JLK = kytkinlevyn ja -akselin hitausmomentti, JLJ = välillä olevan akselin J nopeudella pyörivien osien 
hitausmomentti, iLJ = ωL/ωJ, JLP = pyörien nopeudella pyörivien osien hitausmomentti (J

LJ
 on usein niin 

pieni, että se jätetään huomiotta), m = auton massa [kg], r = pyörien vierintäsäde [m], oletuksena 
luistoton vierintä, iLP = ωL/ωP.

Koska liike-energia E = ½ Jω² + ½ mv² ei saa muuttua redusoinnissa, edellyttää esimerkiksi 
nopeammalle akselille redusointi todellisen hitausmomentin jakamista välityssuhteen i neliöllä.

Koska teho P = Tω + FV ei myöskään saa muuttua redusoinnissa, edellyttää esimerkiksi nopeammalle 
akselille redusointi todellisen vääntömomentin jakamista välitys- ja hyötysuhteen tulolla i ∙ η.



Esimerkki:
Kuorma-auton paino on m = 11000kg (kuormattu) ja m = 4900kg (kuormatta.)
Vierintäsäde on r = 0,49m, ei rengasluistoa. Vaihteistossa i1 = 10,47 ja i2 = 6,16 ja vetopyörästössä i0 = 
2,92. η1η0 ≈ η2η0 ≈ 0,95 = ηLP. Hitausmomentit ovat JLK = 2,1kgm², JLJ = 8,0kgm² (iLJ = i1 tai i2), JLP = 
78kgm² (iLP = i1i0 tai i2i0.) Ajovastusvoima tasaiselta lähdettäessä on F = fr ∙ mg, jossa fr = vierintävastus 
≈ 0,03. Laske JL ja TL vaihteella 1 (kuormattu) ja vaihteella 2 (kuormatta).

Vaihteella 1:  iLJ = 10,47,  iLP = 10,47 ∙ 2,92 = 30,57,
JL = {2,1 + (8,0 / 10,47²) + (78 + 11000 ∙ 0,49²) / 30,57²} kgm² = {2,1 + 0,07 + 2,91}kgm² =5,08 kgm² 

TL = F ∙ r / (iLP ∙ ηLP) = 0,03 ∙ 11000 ∙ 9,81 ∙ 0,49 Nm / (30,57 ∙ 0,95) = 54,62 Nm 

Vaihteella 2: iLJ = 6,16,  iLP = 6,16 ∙ 2,92 = 17,99,
JL = {2,1 + (8,0 / 6,16²) + (78 + 4900 ∙ 0,49²) / 17,99²} kgm² = {2,1 + 0,21 + 3,88} kgm² = 6,19 kgm² 

TL = F ∙ r / (iLP ∙ ηLP) = 0,03 ∙ 4900 ∙ 9,81 ∙ 0,49 Nm / (17,99 ∙ 0,95) = 41,35 Nm 

1.5.2 Luistatus ja luistoton kiihdytys

Kytkimen molemmin puolin on AINA yhtä suuri (mutta vastakkaissuuntainen) momentti TK:

Luistatusaikana pätee (Newton II: ∑T = ∑J ∙ ω̇ ) : 

, joista saadaan

Kuljettaja pystyy kaasupolkimella (ja joskus moottorijarrulla) säätelemään TA:n suuruutta. Kuljettaja 
pystyy kytkinpolkimella säätelemään TK:n suuruutta (vain kytkinluistatuksen aikana.)

Luistatus päättyy, kun ωL ja ωA ovat tasaantuneet. Tämän jälkeisessä kiihdytyksessä pätee:

,jona aikana siis ωA = ωL = ωAL.



Jos liikkeellelähdön nopeuksilla jätetään ilmanvastus huomiotta, on TL ≈ (fr + sinα) ∙ mgr / (iLP ∙ ηLP), 
jossa fr = vierintävastuskerroin ja α = mäkikulma (positiivinen tai negatiivinen). Liikkeellelähtötapaa ei 
tarvitse yksinkertaistaa, jos yhtälöt ratkaistaan aika-askeltamalla. Valitaan niin lyhyt aika-askel Δt, että 
sen aikana TA, TK ja TL voidaan olettaa vakioiksi. Ratkaistaan askeleen ΔωA ja ΔωL. Jos kulmanopeudet 
ovat ennen askelta ωAV ja ωLV, ovat ne askeleen jälkeen ωAU = ωAV + ΔωA ja ωLU = ωLV + ΔωL.

Yleensä riittää likimääräisratkaisu. Se saadaan helposti, kun pidetään TA, TK ja TL vakioina.

Esimerkki:
Laske ja piirrä ωA, ωL ja TK ajan funktiona kitkakytkimellisen auton liikkeellelähdössä, kun:
m = 900kg, r = 0,3m, iLP = 11,0, ηLP = 0,90. JA = 0,5kgm², JLK = 0,2kgm², muut hitausmomentit on 
redusoitu pyörille, jolloin JLP = 30kgm², fr = 0,015 ja α = 0°.

Kun t = 0s: ωA0 = 250rad/s ja ωL0 = 0rad/s. TA = 120Nm = vakio aina loppunopeuteen 500rad/s asti.
TK = 150Nm = vakio luistatusaikana, sitten pienentyy.

TL = fr ∙ mgr / ( iLP ∙ ηLP) = 0,015 ∙ 900 ∙ 9,81 ∙ 0,3Nm / (11 ∙ 0,90) = 4,01Nm
JL = JLK + (JLP + mr²) / iLP² = {0,2 + (30 + 900 ∙ 0,3²) / 11²}kgm² = 1,12kgm²

Luistatus päättyy, kun ωA0 + ΔωA = ωL0 + ΔωL, joissa
ΔωA = ((TA – TK) ∙ Δt) / JA

ΔωL = ((TK – TL) ∙ Δt) / JL.

Siten:
{250rad/s + ((120 – 150)Nm / 0,5kgm²) ∙ Δt} = {0rad/s + ((150 – 4,01)Nm / 1,12kgm²) ∙ Δt}, josta
Δt = 1,313s
Kulmanopeus ωA = ωL on tällöin:
{250 + ((120 – 150) / 0,5) ∙ 1,313}rad/s = 171,2rad/s = {0 + ((150 – 4,01) / 1,12) ∙ 1,313} rad/s

Luistoton kiihdytys ωAL = 171,2rad/s → 500rad/s, eli
Δ ωAL = (500 – 171,2)rad/s = 328,8rad/s, t0 = 1,313s
Δ ωAL = 328,8rad/s = [(TA – TL) / (JA + JL)] ∙  Δt = [(120 – 4,01)Nm / (0,5 + 1,12)kgm²] ∙ Δt
=>  Δt = 4,59s, t = (1,313 + 4,59)s = 5,9s

TK = TA –  JA ∙ (ΔωAL / Δt) = {120 – 0,5 ∙ (328,8 / 4,59)}Nm = 84,2Nm
 



1.6 Valintamitoitus

Valintamitoitus koskee kytkimen luistomomenttia (mekaaninen mitoitus), kulumista (terminen 
mitoitus) ja värähtelyominaisuuksia.

1.6.1 Mekaaninen mitoitus

Mekaanisella valintamitoituksella varmistetaan, että kytkimen luistoaika liikkeellelähdöissä saadaan 
sopivan lyhyeksi ja että jo kytkeytynyt kytkin ei luista.

Kytkimen valintamitoituksellinen luistomomentti TKmin vastaa tilannetta, jossa kitkapinnat ovat 
lämpöhäipyneessä tilassa μ = μmin ja kytkinjousen puristus on heikoin sallittu FN = FNmin.

TKmin = μmin ∙ FNmin ∙ rm ∙ z, jossa
rm =  1/3 ∙ (D³ – d³) / (D² – d²)
z = kitkapintaparien lukumäärä.

Kytkinvalmistajat antavat kytkimelle sallitulle moottorin maksimi vauhtipyörämomentille TAmax ylärajan 
TAmax = TKmin / 1,15 sekä alarajan  TAmax ≈ TKmin / 2,1 henkilöautoille ja  TAmax = TKmin / 2,6 kuorma-autoille.



Esimerkki:
Sachs GMF350-kytkin + Ferodo 2124F-kitkapinnat:
μ ≈ 0,36...0,39 normaalikäytössä ja μ ≈ μmin ≈ 0,31 lämpöhäipyneenä.
FN = 11400...12900N (yksilö- ja asentovaihtelu)
D = 0,350m, d = 0,196m, z = 2.
rm =  1/3 ∙ (0,35³ – 0,196³) / (0,35² – 0,196²)m = 0,14m
TKmin ≈ 0,31 ∙ 11400N ∙ 0,140m = 989Nm

Siten TAmax ≈ 989Nm / (1,15...2,6) = 860...380Nm
Lukutarkkuuden puitteissa tämä on yhtenevä suosituspiirroksen kanssa.
Huomautus: TKmax ≈ 0,39 ∙ 12900N ∙ 0,140m ∙ 2 = 1408Nm, jonka suuruista momenttia pääsee 
hetkellisesti kytkimen läpi liikkeellelähdössä ja iskutilanteissa.

Varmuuslukua sμ ≡ TKmin / TAmax koskeva suositus on:
-tavanomaiset henkilöautot: sμ ≈ 1,15...1,3 otto, sμ ≈ 1,2...1,4 diesel
-maastohenkilöautot: sμ ≈ 1,5...2,1
-pakettiautot: sμ ≈ 1,2...1,4 otto, sμ ≈ 1,25...1,5 diesel
-kuorma-autot, maantieajo: sμ ≈ ½-perävaunun vetäjä sμ = 1,15...1,3, jakeluauto sμ ≥ 1,5,
sora-auto sμ ≥ 1,7.
-kuorma-autot, työmaa-ajo: sμ ≈ 1,7...2,0
-traktorit, kaivurit ym: sμ ≈ 1,8...2,6

1.6.2 Terminen mitoitus

Termisellä valintamitoituksella varmistetaan, että kitkapintojen lämpötilat eivät kasva liiaksi edes 
rasittavimmissa yksittäisissä liikkeellelähdöissä eikä koko kytkimen lämpötila kasva liiaksi toistuvissa 
liikkeellelähdöissä.

1.6.3 Värähtelymitoitus

Värähtelymitoituksella tavoitellaan kytkeytymissysäysten nopeaa vaimentumista luistatuksen aikana ja 
päättyessä sekä moottorin vääntövärähtelyn tehokasta eristämistä ajon aikana.

Yksinkertaisin malli, jolla yksimassaisella 
vauhtipyörällä varustetun tehonsiirtolaitteiston 
värähtelyjä yritetään kuvata, on yhden vapausasteen 
(kiertymä Δα  = αA – αL) vaimentamaton systeemi:
Hitausmomentit JA  ja JL [kgm²] ja vääntöjäykkyys cj 

[Nm/rad].



Ominaistaajuus on [Hz] kaksimassa, 
1 vapausaste

Jaetulla vauhtipyörällä varustetun 
tehonsiirtolaitteiston värähtelyjä on kuvattava 
vähintään kahden vapausasteen (Δα1, Δα2) 
vaimennetulla systeemillä.

Kytkeytymisvärähtely

Tyhjäliikkeen jälkeen kytkinpoljinta vapautetaan niin, että kytkinjousen täysi puristusvoima muodostuu 
noin 0,2...0,8s aikana (tyypillisesti 0,4s). Samana aikana moottorin vääntömomentin tulee kasvaa 
nollasta haluttuun arvoonsa.

Tehonsiirtolaitteiden sekä moottorikiinnityksen ja vetoakselin tuennan joustavuus aiheuttaa 
kiertymäheilahduksen, varsinkin, jos kytkimen kitkapintojen kitkakerroin suurentuu hankausnopeuden 
pienentyessä.

Syntynyt kiertymäheilahdus vaimentuu 
systeemin (alimmalla) ominaistaajuudella,
mutta ennen sitä se aiheuttaa haittaa.

Kitkakertoimen negatiivinen nopeusriippuvuus 
dμ / dv < 0 voimistaa tehonsiirtolinjan 
ominaistaajuudella ~7Hz tapahtuvaa 
kytkeytymisvärähtelyä.

n0
1

2π

cj
JA

cj
JL

+⋅



Käynnin epätasaisuudesta aiheutuva värähtely

Palotaajuus fC on moottorin momenttivaihtelun ja myös vääntövärähtelyn hallitseva taajuus. 
Nelitahtimoottoreilla fC = (z / 2) ∙ fω, jossa z = sylinteriluku ja fω = pyörimistaajuus [Hz]. 
Kampikoneiston aiheuttama momenttivaihtelu ja vääntövärähtely tapahtuu valtaosin kaksinkertaisella 
pyörimistaajuudella.

Esimerkki: Campbell-kaavio
Nelisylinterisen nelitahtisen 
dieselmoottorin kulmakiihtyvyydet 
ryntäytyksessä. Palotaajuus s = 2. 
kertaluku. Kampikoneisto = 2. 
kertaluku. Viivaleveydet kuvaavat 
kulmakiihtyvyyksiä.

Vauhtipyörän hitausmomentin valinta

Hitausmomenttia JA tarvitaan riittävästi. Kaasu- ja massavoimien ja kampikulman vaihtelusta johtuva 
vääntömomentin TS vaihtelu aiheuttaisi muuten liiaksi käyntinopeusvaihtelua ja sammumista 
liikkeellelähdöissä.

Esimerkiksi yksisylinterisen nelitahtimoottorin 
työjaksonsa (kampikulma φ = 0 → 4π rad)aikana tekemä 
työ W [Nm] on:

TS , TA = 
hetkellinen ja keskimääräinen kampiakselimomentti 
[Nm].

TS:n vaihtelusta johtuen on työtahdin loppuvaiheessa 
ehditty tehdä  ΔW:n verran lisätyötä verrattuna TA ∙ φ:n 
mukaan kertyvään työhön.

ΔW / WA voidaan laskea käyntinopeusvaihtelun tai hetkellisen vauhtipyörämomentin vaihtelun 
perusteella.

W
0

4π

ϕTs
⌠

⌡

d TA 4⋅ π



Esimerkkejä hetkellisen 
vauhtipyörämomentin TS 

kuvaajista työjakson 0...720° 
(0...4π rad)aikana.
VDI Berichte 816/90 s.851...855.

Jos moottorikohtaisia arvoja tarkasteltavasta tilanteesta (WA, TA) ei ole tarjolla, on turvauduttava 
karkeaan arvioon ΔW / W -suhteen suuruudesta.

Arvot koskevat hyväkuntoisia moottoreita (ei suuria eroja sylintereiden kesken), kun TA / max TA on 
suurehko ja nA ≈ nTmax.

Hetkellinen lisätyö  ΔW aiheuttaa moottorin pyörivään liike-energiaan E = ½ JAωA² vastaavan 
muutoksen ΔE = ½ JA (ωAmax² – ωAmin²).

= epätasaisuusaste.

Siten  ΔW =  ΔE = JAωA²δ. Vaadittava hitausmomentti JA ≥ ΔW / (ωA²δ) = WA ∙ (ΔW / WA) / (ωA²δ).

Epätasaisuusasteelle suositeltuja enimmäisarvoja kierrosnopeudella nTmax ovat:
automoottori δ = (1/80...1/60), työkonemoottori δ = (1/60...1/35).

Esimerkki:
Valmet 411 DSJ (90kW / 2400rpm, 415 Nm / 1500rpm)
Vaaditaan δ ≤ 1/60 maksimimomentin tilanteessa (eli vaihtelu  ≤ ±12,5rpm, kun nA = nTmax = 1500rpm).

ωA = (2π / 60) ∙ 1500rad/s =157,1rad/s, WA = TA ∙ 4π = 415Nm ∙ 4π = 5215Nm
JA ≥ WA (ΔW / WA) / (ωA²δ) = {5215 ∙ 0,08 / (157,1² / 60)}kgm² = 1,02kgm²
Tällöin on oletettu, että (ΔW / WA ) = 0,08 (R4-moottori).

Moottorin J = 0,30kgm² ilman vauhtipyörää ja kytkinpesää. Jos valitaan 330mm:n kytkin, jonka 
kytkinpesän J = 0,28kgm², on vaadittava vauhtipyörän J = (1,02 – 0,30 – 0,28)kgm² = 0,44kgm²

Epätasaisuusaste δ muilla kyseisen moottorin kierrosnopeutta nA vastaavan maksimimomentin TA 

arvoilla olisi vastaavasti: δ = WA (ΔW / WA) / (JAωA²)

δ
ω Amax ω Amin−

ω A

Sylinteriluku R2 R3 R4 R6 V6 V8

0,5 0,34 0,08 0,05 0,06ΔW / WA(arvio)

1200 1500 1800 2100 2400

405,8 415 408,5 386,5 358,1
δ 1/39,5 1/60,0 1/88,2 1/127 1/179

nA [rpm]

TA



Esimerkki:

Moottorin maksimimomentti on TA = 800Nm käyntinopeusalueella nA = 900...1600rpm.
Paljonko aikaa kuluu liikkeellelähdöstä sellaiseen nopeuteen, jossa nL = 1600rpm ja kytkimen luisto 
loppuu, kun a) nL = 1600rpm, b) nL = 1250rpm tai c) nL = 900rpm?
Luistoaikana TK = 800Nm. Koko ajan TA = 800Nm ja TL = 48Nm.

Kuinka suuri on kytkimen luistovaiheen lämpötyö näissä kolmessa tapauksessa?

Luistovaihe: TK – TL = (800 – 48)Nm = 752Nm = JL ∙ (ΔωL / Δt) = 4,8kgm² ∙ (ΔωL / Δt)

a) ΔωL = 1600 ∙ (2π / 60)rad/s = 167,55rad/s => 
Δt = JL ∙ ΔωL / (TK – TL) = 4,8kgm² ∙ 167,55rad/s / 752Nm = 1,069s

b) ΔωL* = 1250 ∙ (2π / 60)rad/s = 130,90rad/s =>
Δt* = 4,8kgm² ∙ 130,90rad/s / 752Nm = 0,8355s (0 → 1250rpm)
ΔωL** = (167,55 – 130,90)rad/s = 36,65rad/s, (JA + JL) =5,6kgm²
Δt** = (JA + JL) ∙ ΔωAL / (TA – TL) = 5,6kgm² ∙ 36,65rad/s / 752Nm = 0,273s
Δt =  Δt* +  Δt** = (0,8355 + 0,273)s = 1,1084s

c) ΔωL* = 900 ∙ (2π / 60)rad/s = 94,247rad/s =>
Δt* = 4,8kgm² ∙ 94,247rad/s / 752Nm = 0,6016s (0 → 900rpm)
ΔωL** = (167,55 – 94,247)rad/s = 73,304rad/s
Δt** = 5,6kgm² ∙ 73,304rad/s / 752Nm = 0,546s
Δt =  Δt* +  Δt** = (0,6016 + 0,546)s = 1,148s

Lämpötyö luistovaiheen aikana:

T = TK = 800Nm, W = P ∙ Δt, Δω = keskimääräinen luistoajan kulmanopeus =  ½ ∙ Δωmax

a) P = T ∙ ΔωL = 800 ∙ (½ ∙ 167,55)W = 67020W
W = P ∙ Δt = 67020 ∙ 1,069Nm = 71644Nm Nm = J

b)  P = 800 ∙ (½ ∙ 130,90)W = 52360W
W = 52360 ∙ 0,8355Nm = 43745Nm

c)  P = 800 ∙ (½ ∙ 94,247)W = 37699W
W = 37699 ∙ 0,6016Nm = 22680Nm



Esimerkki:

Kevyen nelipyörän kokonaispaino m = 380kg ja pyörivistä osista aiheutuva hitauskerroin ψ = 1,10. 
Automaattisen lähtökytkimen kytkeytymisnopeus on noin 3000kierr./min, jolloin moottorin maksimi 
vauhtipyörämomentti TA = 5,0Nm. Kytkinmomentti heti kytkeytymisen alettua on TK = 5,0Nm, kun 
vauhtipyörämomentti on samansuuruinen.

Laske liikkeellelähdön sopiva kokonaisvälityssuhde iLP , kun pyörien vierintäsäde rs = 0,22m, 
vierinvastuskerroin fr = 0,01 ja tehonsiirron kokonaishyötysuhde ηLP = 0,92, kun halutaan, että 
luistoaika on t ≤ 1,0s tasaiselta ja t ≤ 2,0s 10% ylämäkeen lähdettäessä.

Ajovastusvoima (pyörällä) on F ≈ (fr ∙ cosα + sinα) ∙ mg
TK = TA – JA ∙ (ΔωA / Δt), TK = TL + JL ∙ (ΔωL / Δt)
Redusointikaavat, kun ixy = ωx / ωy : Jxred = Jy / ixy², Txred = Ty / (ηxy ∙ ixy).

=>
x=−p

2
±  p

2
 ²−q

Luistoaikana:
TK = TA = 5,0Nm => ΔωA = 0
TK = TL + JL ∙ (ΔωL / Δt), jossa
TL = Frs / (ηLPiL) = (fr cosα + sinα) ∙ mg ∙ rs / (ηLP iL)
     = (0,01 ∙ cosα + sinα) ∙ 380kg ∙ 0,22m / (0,92 ∙ iL)
JL = ψmr² / iL² = 1,10 ∙ 380kg ∙ 0,22²m² / iL² = 20,23kgm² / iL²
ωA = 3000kierr/min ∙ 2πrad/kierr ∙ min/60s = 314,16rad/s = ΔωL

Lähtö tasaiselta: α = 0°, Δt ≤ 1,0s

TL = 0,01 ∙ 380kg ∙ 0,22m / (0,92 x iL) = 8,914 Nm/iL

TK = 5,0Nm = (8,914 Nm / iL) + (20,23kgm² / iL²) ∙ (314,16rad/s / 1s)
=> 5,0 = (8,914 / iL) + (6355,8 / iL²)

eli 5,0iL² – 8,914iL – 6355,8 = 0
=>  iL² – 1,7828iL – 1271,2 = 0 => 
=>  iL = 36,556 (vastaa 1,89m/s = 6,81km/h, kun nA = 3000rpm)

Lähtö 10% ylämäkeen: α = atan 0,10 = 5,7106°, Δt ≤ 2,0s

TL = (0,01 ∙ cos5,7106° + sin5,7106°) ∙ 380kg ∙ 0,22m / (0,92 ∙ iL) = 97,571Nm / iL

TK = 5,0Nm = (97,571Nm / iL) + (20,23kgm² / iL²) ∙ (314,16rad/s / 2s)
=> 5,0 = (97,571 / iL) + (3179,5 / iL²)

eli 5,0iL² – 97,571iL² – 3179,5 = 0
=> iL² – 19,514iL – 635,91 = 0 =>
=> iL = 36,796

Valitaan iL ≈ 36,8 ylämäkilähdön perusteella (vastaa 1,88m/s = 6,76km/h, kun nA = 3000rpm)

iL 9 757± 9 757² 635+,  91,  ,  

iL 0 8914± 0 8914² 1271+,  2,  ,  

x2 px+ q+ 0



Esimerkki:

Mitoita yksimassaisen vauhtipyörän hitausmomentti JAf Cummins 6BTA5.9 – R6 moottorille (134kW / 
2500rpm, 617Nm / 1500rpm), kun sallitaan δ ≤ 1/80 epätasaisuus maksimimomentin tilanteessa. 
Oletetaan, että ΔW / WA ≈ 0,05 moottorin rajamomenttikäyrän kaikissa pisteissä.

Moottorin oma hitausmomentti ilman vauhtipyörää JAe = 0,292kgm². Vauhtipyörään kiinnitetään 14in 
(350mm) kytkinpesä, jonka JAc = 0,508kgm².

Vauhtipyörästä tehdään kuvan mukainen siten, että 
kiekkomaisen osan säteet ulko / sisä ovat
R = 0,2065m / r = 0,092m, kiekkomaisen osan 
paksuus on l ja hitausmomentti
ρ ∙ l ∙ (π/2) ∙ (R4 – r4).
Valuraudan ρ = 7,3 ∙ 10³kg/m³.

Laske tarvittava l, kun vauhtipyörän muiden osien 
hitausmomentti (kiinnitys ja hammaskehä) on 
0,086kgm².

Laske myös käynnin epätasaisuusaste δ 
maksimitehon tilanteessa.

Maksimimomentin tilanne: TA = 617Nm,
ωA = 2π/60 ∙ 1500rad/s = 157,08rad/s

WA = TA ∙ 4π = 7753,5Ws,
ΔW / WA ≈ 0,05,  δ = 1/80

JA ≥ WA ∙ (ΔW / WA)/ (ωA²δ)
= 7753,5 ∙ 0,05 ∙ (80 / 157,08²)kgm² = 1,257kgm²
JAf ≥ JA – JAe – Jac

= (1,257 – 0,292 – 0,508)kgm² = 0,457kgm²

Kiekko:
J = (0,457 – 0,086)kgm² = 0,371kgm²
J = ρ ∙ l ∙ (π/2) ∙ (R4 – r4) => l = J ∙ (2/πρ) / (R4 – r4)
l = {0,371 ∙ 2/(π ∙ 7,3 ∙ 10³) / (0,20654 – 0,0924)}m = 0,0185m = 18,5mm

Maksimitehon tilanne: PA = 134000W
ωA = 2π/60 ∙ 2500rad/s = 261,8rad/s, TA = PA / ωA = (134000 / 261,8)Nm = 511,84Nm
WA = TA ∙ 4π = 6432Ws, ΔW / WA ≈ 0,05, δ = ?

δ = WA ∙ (ΔW / WA) / (ωA²JA) = {6432 ∙ 0,05 / (261,8² ∙ 1,257)} = 0,003733 ≈ 1/268



SYNKRONIVAIHTEISTO

Halutun välityssuhteen i   ≡ n  1/n2 toteuttavien hammaslukujen etsintä

Vaihtoehtoisia hammaslukuja on paljon, jos välityssuhteen toleranssi on suuri ja jos hammaslukuja 
ei erityisesti rajoiteta.

Jos vaihdeportaan haluttu välityssuhde i ≈ 0,7...1,5, voi hammasluvut valita melko vapaasti.

Jos taas vaihdeportaan haluttu välityssuhde on tätä suurempi, kannattaa ensiöhammasluvuksi ottaa 
noin 18 (14...21), jotta toisiohammasluvuksi tulisi noin 30...60 (enintään noin 80).

Etsinnässä voidaan siksi ottaa lähtökohdaksi ensiöhammasluku (esim. 18) tai toisiohammasluku.

Esimerkki:

Etsi hammasluvut 2-portaiselle vaihteelle.
Vaatimus i = ωA/ωL = 9,85 ± 0,05.

i = Z2/Z1 ∙ Z4/Z3, kokeillaan Z1 = 18, Z3 = 18.
Tällöin Z1 ∙ Z3 = 18 ∙ 18 = 324 ja vaaditaan,
että Z2 ∙ Z4= i ∙ 324 = (9,85 ± 0,05) ∙ 324 = 3176...3207.

Jaetaan luvut 3176...3207 osatekijöikseen ja valitaan luvuista sellaiset, 
jotka tuottavat sopivia hammaslukuja Z2 ja Z4.

3176 = 2³ ∙ 397 ei,
3177 = 3 ∙ 3 ∙ 353 ei,
...,
3180 = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 53 = 60 ∙ 53 mahdollinen.

Sopivimmat valinnat ehkä 3190 ja 3192.

Valikoimaa siis on, vaikka rajoituksena oli Z1 = 18, Z3 = 18.



Hammasvaihteistojen synkronilaitteet

Vaihteistokotelon siirtotankoihin kiinnittyvät kytkentähaarukat työntävät siirtorengasta (5) 
aksiaalisesti. Kolme sisäpäästään keskiörunkoon (4) kiinnittyvää jousi-pallo-tappi-painelaattaa (6, 
2, 7) on pallotapin (2) välityksellä ulkopäästään siirtorenkaan (5) kuopissa (A). Ulkopää siirtyy 
siten siirtorenkaan (5) mukana, jolloin painelaatta (7) painuu synkronirenkaan (1) otsapintaa (B) 
vasten ja puristaa synkronirenkaan (1) ja synkronirungon (3) kartiot toisiaan vasten.

Tästä aiheutuvan synkronimomentin seurauksena synkronirengas (1) kiertyy niin paljon kuin sen 3 
kielekettä (C), jotka ovat jonkin verran leveämmissä keskiörungon (4) urissa (D), pystyvät 
kiertymään. Kiertymän seurauksena siirtorenkaan (5) ja synkronirenkaan (1) viistetyt urituksen 
otsat painuvat toisiaan vasten. Siirtorengas (5) ei pääse tällöin jatkamaan aksiaaliliikettään, vaan 
kytkentävoima välittyy nyt uritusten viistettyjen otsien kautta synkronirenkaalle (1).



Kun nopeusero synkronirenkaan (1) ja synkronirungon (3) välillä on synkronimomentin ansiosta 
poistunut, poistuu myös synkronimomentti. Tällöin urituksen viistettyjen otsien kautta välittyvä 
kytkentävoima kiertää synkronirenkaan (1) urituksen siirtorenkaan (1) urituksen tieltä.

Synkronirenkaan (1) ja synkronirungon (3) kartiot irtautuvat toisistaan ja siirtorenkaan (5) uritus 
työntyy synkronirungon (3) uritukseen. Kytkentä on suoritettu.

Vastaavat tapahtumat toisin 
esitettynä:

X1, X2, X3: kytkentävälykset

I: Lepoasento

II: (7) työntää (1):stä. (1):n ja (3):n kartiot 
painuvat toisiaan vasten.

III: (1) on kiertynyt, jolloin uritusten otsat 
välittävät kytkentävoiman.

IV: Synkronointi on tapahtunut. Koska momenttia ei enää ole, (5):n hampaat työntävät (1):n 
hampaat tieltään.

V: (1):n ja (3):n kartiot irtautuvat. Kytkentä on suoritettu.



2.1.1 Vaihteistot, joiden vaihdeporrastus ei ole vakio
Henkilö- ja pakettiautoissa sekä etenkin keveämmissä kuorma- ja linja-autoissa käytetään 
vaihteistoja, joiden vaihdeporrastus ei ole vakio (ns. laajennettu geometrinen porrastus). 
Etenemisvaihteita on enintään 6 kpl. 

Etuveto ja poikittaisasennus:
Vaihteilla on yksi ryntö etenemis- ja kaksi ryntöä peruutussuuntaan. Vetopyörästöllä on yksi ryntö. 
Lieriöpyöräisenä vetopyörästö on hyötysuhteeltaan hyvä ja välityssuhteeltaan helposti niin suuri
(i0 ≈ 4.0), että vaihteiston alavaihteiden välityssuhteet eivät tule liian suuriksi (i1 ≈ 3,3...3,5) tai 
ylävaihteiden liian pieniksi (i5 ≈ 0,75..0,85 kun 5 + R).

Perinteinen 
toteutus on kovin 
pitkä; yli 
nelisylinteriset 
moottorit eivät 
mahdu sen 
kanssa 
etupyörien väliin. 
Yleistyvä lyhyt 
toteutus on 
muutenkin 
sopivampi.

Kytkinakselin erikoistoteutus mahdollistaa irrotuskytkimen vaihdon irrottamatta moottoria 
vaihteistosta.

Etuveto ja pitkittäisasennus:
Vaihteilla on yksi ryntö 
etenemis- ja kaksi ryntöä 
peruutussuuntaan. 
Vetopyörästöllä on yksi 
ryntö. Kartiopyöräisenä 
vetopyörästö on kallis sekä 
hyöty- ja välityssuhteeltaan 
lieriöpyöräistä 
epäedullisempi.

Neliveto eri muodoissaan voidaan toteuttaa varsin edullisesti.

Akselit:
1. kytkinakselin
2. pääakseli (putkiakseli)
3. etukäyttöakseli
4. takakäyttöakseli
5. peruutusakseli



Takaveto:
Vaihteilla on etenemissuuntaan kaksi ryntöä, lukuun ottamatta suoraa vaihdetta (yleensä ylin). 
Peruutussuuntaan on kolme ryntöä.

Toteutukset eri vaihdeluvuilla: (etu- ja takaveto)
4+R-vaihteistot ovat täysin syrjäytyneet taloudellisempien 5+R-vaihteistojen tieltä.
Esimerkki tyypillisestä aikaisemmasta 4+R-takavetototeutuksesta, jossa I = i1/i4 ≈ 3,90:

Oletukset:
nPmax ≈ 5500rpm
nTmax ≈ 3200rpm
alin käyttökelpoinen n = 1000rpm

Huomattavasti kytkinluistatusta 
nopeanpuoleisen 1. vaihteen vuoksi.

Ylisuuri porras 1. vaihteelta 2. vaihteelle
(n = 5500rpm → 
0,54 ∙ 5500rpm = 2970rpm)

Epätaloudelliset ja meluavat 
kierrosnopeudet moottoritienopeuksilla.

5+R-vaihteisto on nykyään synkronivaihteistojen lähes yksinomainen toteutus.
Esimerkki etuvetoisesta nykytoteutuksesta (Mitsubishi Carisma 1,8 GDI Comfort),
jossa I = i1/i5 ≈ 4,67.

nPmax ≈ 5500rpm
nTmax ≈ 3750rpm
i0 ≈ 4,058

Huom: Yleensä i1/i2 ≈ 1,62, tässä liian suuri porras ja erityisesti liian suuri v1000 1. vaihteella,
sopiva v1000 = 5...6km/h.
Ajonopeudet muillakin vaihteilla ovat noin 10% liian suuria Suomen olosuhteiden kannalta.



Vaihteiden käyttöjakautumaksi ajoajan (ajomatkan) suhteen oletetaan tyypillisesti:

Henkilö- ja pakettiautot: 1.: 0,95% (0,21%), 2.: 2,5% (0,94%), 3.: 4,5% (2,8%), 4.: 18% (15,6%), 
5.: 74% (80,4%), R: 0,05% (0,01%).

6+R-vaihteistot:

Keskiraskaiden ja osin kevyidenkin kuorma-autojen hallitseva synkronivaihteisto. Perinteisessä 
järjestelyssä (takavetovaihteistot) on normaalisti 6. vaihde suora (i6 = 1,00) ja välityssuhteet ovat 
likimain seuraavat:



Vaihteiden käyttöjakautumaksi 
ajoajan (ajomatkan) suhteen 
oletetaan tyypillisesti:
1.: 0,95...2,85% (0,12...0,60%),
2.: 2...5% (0,45...1,8%),
3.: 4...20% (1,45...11,8%),
4.: 8...40% (4,4...36,0%),
5.: 15...20% (12,4...27,0%),
6.: loput,
R: 0,05...0,15% (0,01...0,03%)

Jakautumarajat koskevat jakelu- ja 
monttuautoja.

Edellä olleiden perusvaihteistojen etu on vaihdeporrastuksen varsin vapaa valittavuus.

Perinteisen järjestelyn hieman arka kohta on kytkin- ja pääakselin välinen erikoislaakerointi.
Akseleiden välillä ei saa olla suuntavirhettä (vauhtipyörän silmälaakerin pitää olla linjassa), jotta 
vaihteet eivät hyppisi päältä ja laakeri kestäisi. Laakerin voitelu on saatava toimimaan 
(hammaspyöräparin ryntö toimii pumppuna).

Vaihteistot, joiden vaihdeporrastus on likimain vakio:

Raskaiden kuorma-autojen vaihteistoja. Ne muodostuvat yleisimmin vakioportaisesta 4+R-
perusvaihteistosta ja puolittaja- tai aluevaihteistosta tai molemmista. Vaihteiden välityssuhteiden 
porrastuksen tulisi olla geometrinen (eli vakiosuhteinen).

Esimerkki:
Vaadittu vaihdeluku n = 16, i1 = 13,68, i16 = 1,00 = in.
Etsitään geometrinen porrastus, eli ij/ij+1 = vakio.

i2 = i1/porras = 11,49, i3 = i1/porras² = 9,65 jne. Totea, että i16 = i1/porras15 = 1,00.

Kaikissa markkinoilla olevissa vaihteistoissa on perinteinen järjestely (takaveto).
Puolittaja muodostuu kahdennetuista kytkin- ja sivuakselin välisistä välityksistä. Niistä toinen on 
valittu niin, että se puolittaa perusvaihteiston peräkkäisten vaihteiden portaan.



ZF-16S-vaihteistossa on puolittaja (eli 
jakaja), 4+R-perusvaihteisto ja 
aluevaihteisto.
Puolittajassa on L(hidas)- ja H(nopea, 
suora)-asennot. Aluevaihteistossa on 
P(hidas)- ja D(nopea, suora)-asennot. 
Koko vaihteiston leikkauskuva on 
jäljempänä. Esimerkiksi vaihteille 5(L3P) 
ja 13(L3D) kytketään L- ja 3-
synkronikytkimet. Vaihteiston vaihteet:

1. L1P
2. H1P
3. L2P
4. H2P
5. L3P
6. H3P
7. L4P
8. H4P
9. L1D
10. H1D
11. L2D
12. H2D
13. L3D
14. H3D
15. L4D
16. H4D

    R1. LRP
    R2. HRP

Mikäli puolittajaa käytetään, perusvaihde vaihdetaan joka toinen kerta ja puolittaja joka kerta.

Puolittaja on paineilmakäyttöinen ja sen asento esivalitaan vaihdekepissä olevalla venttiilillä. 
Asento vaihtuu heti irrotuskytkintä käytettäessä. Vaihtumisaika saisi olla korkeintaan 0,3s.

Aluevaihteisto on yleensä planeettavaihde. Niitä käsitellään tarkemmin myöhemmin. Todetaan tässä 
vain, että:

−Välityssuhde on hammasluvuista riippuen 2,5...5,0, kun kehäpyörä 
B on lukittu pyörimättömäksi, ensiönä on aurinkopyörä A ja toisiona 
planeetan kannatin S (asento P).

−Välityssuhde on 1,00, kun kehäpyörä B ja planeetan kannatin S on 
kytketty pyörimään yhdessä (asento D).



Myös aluevaihteisto on paineilmakäyttöinen ja alue esivalitaan vaihdekepissä olevalla venttiilillä. 
Alue vaihtuu heti irrotuskytkintä käytettäessä.

Koska aluevaihteiston hitaan asennon välityssuhde on suuri (2,8...4,0), on sen synkronoinnin oltava 
tehokas. Alueen vaihtumisaika saisi olla korkeintaan 0,3s. Lisäksi on järjestettävä suojaus 
sopimattomalla ajonopeudella tapahtuvia aluevaihtoja vastaan.

Vaihdekepissä olevan venttiilinupin sijasta aluevaihtoa saatetaan ohjata kaksois-H-vaihdevalinnalla.

9+R-vaihteistot:

Perusvaihteisto on 5+R-vaihteinen, kuitenkin niin, että ryömintä- ja peruutusvaihde ovat 
synkronoimattomia (kytkentä pysähdyksistä).

Perusvaihteet ovat siis C (ryömintä), 1, 2, 3, 4. Neljäs tai kolmas perusvaihde on suora. 
Aluevaihteisto on 2-asentoinen planeettavaihde (P ja D).

Tyypilliset perusvaihteiston välityssuhteet (Eaton 5109 & 6109), kun 4. (3.) vaihde on suora:
iC = 3,72 (2,92), i1 = 2,48 (1,91), i2 = 1,83 (1,36), i3 = 1,35 (1,00), i4 = 1,00 (0,79), iR = 3,55 (3,05).
Aluevälitykset ovat iP = 3,39 ja iD = 1,00.

Kokonaisvälitykset (kun i4 = 1,00) ovat siten:

Vaihdeportaat ovat (ij+1/ij) ≈ 0,74 ja  (ij/ij+1) ≈ 1,36 (paitsi C → 1 ≈ 1,50).

Kierrosnopeudet voidaan siten helposti pitää moottorin taloudellisella alueella.



1  2+R- ja 13+R-vaihteistot:  

Lisäämällä 6-vaihteisen perusvaihteiston eteen puolittaja, saadaan 12 vaihdetta. Niiden porrastus on 
kuitenkin huono, jos perusvaihteisto ei ole vakioportainen.
Sama päti aikaisemmin, kun kaksinopeusperää käytettiin puolittajana.



Fuller-vaihteistossa ja sen korvanneessa Twin Splitter-vaihteistossa on myös kahdennettu sivuakseli 
ja uiva pääakseli.

Twin Splitter-vaihteiston synkronoimattoman 4+R-perusvaihteiston välityssuhteet on järjestetty 
aluevaihteiston tapaan:
i1 = 8,78, i2 = 4,27, i3 = 2,08, i4 = 1,00 (suora), iR = 8,13.

Takana olevan 3-vaihteisen jakajavaihteiston välitykset on järjestetty kolmannestajan tapaan:
iL = 1,60 (1,24), iI = 1,25 (1,00, suora), iH = 1,00, suora (0,78).

Kokonaisvälitykset (kun i4 = iH = 1,00) ovat siten:

Perusvaihteiston vaihdetta ei siten joudu vaihtamaan kovin usein.

16+R-vaihteistot:

16+2R-vaihteisto muodostuu 2-asentoisesta jakajasta, vakioportaisesta 4+R-perusvaihteistosta ja 2-
asentoisesta aluevaihteistosta.

Koska jakajaa käytetään lähinnä vain nopealla alueella, ei tosiasiallinen vaihdeluku ole juurikaan 
suurempi kuin 12+2R.

Tyypilliset välityssuhteet ovat (ZF Ecosplit 16S) jakajassa iL = 1,18, iH = 1,00 (suora), 
perusvaihteistossa i1 = 2,86, i2 = 1,96, i3 = 1,41, i4 = 1,00 (suora), iR = 2,31
ja aluevaihteistossa iP = 4,07, iD = 1,00 (suora).



Kokonaisvälitykset ovat siten:

Vaihdeportaat ovat (ij+1 / ij) ≈ 0,85 ja (ij / ij+1) ≈ 1,18.

Scanian GRS- ja Volvon SR-vaihteistojen perusvaihteistojen välitykset on valittu niin, että alinta 
(ryömintä-) vaihdetta käytetään vain hitaalla alueella. Vaihdeluku on siten 14+2R.

Raskaat kuorma-autot tarvitsevat enintään 12 etenemisvaihdetta, jos näiden välityssuhteet ovat 
järkeviä. Puutavara-auto voi kylläkin tarvita lisävaihteiston hyvin hidasta liikkumista (1...2km/h) 
varten.

Jakaja-, perus- ja aluevaihteistollisia 13...18-vaihteisia toteutuksia on pidettävä epäonnistuneina, 
vaikkakin ne ovat kestäviä. Kuljettajan kannalta ne ovat olleet kömpelöitä. Tätä on nykyään 
paikattu vaihteiden ja kytkimen käytön automatisoinnilla.

Synkronointi:

Tarkastellaan synkronointiin käytettävien kartiokytkimien suorituskykymitoitusta.

Kytkimen toisiopuolen kulmanopeus ωL 

aiheutuu auton liikkumisesta. Se oletetaan 
yleensä vakioksi synkronoinnin aikana.

Kytkimen ensiöpuolen kulmanopeus on 
ωS. Se on synkronoinnin alussa suurempi 
(vaihdetaan ylöspäin) tai pienempi 
(vaihtaminen alaspäin) kuin ωL. JS on 
synkronikytkimen akselille redusoitu 
ensiöpuolen hitausmomentti.

Mikäli irrotuskytkin ei ole täysin avautunut, aiheuttaa se synkronikytkimen akselille haitallisen 
vääntömomentin TC. Se on positiivinen, jos ωA > ωS ja päinvastoin.

Vaihdevivuston ja siirtohaarukan kautta synkroniasennelman siirtorenkaaseen kohdistetaan 
aksiaalinen kytkentävoima FX.

Synkronikartioiden keskinäisestä liikkeestä johtuen voimaresultantti FN 

asettuu kartiopinnan normaalin suuntaiseksi. Siten sen suuruus on FN = 
FX/sinα . Tavallisesti α = 6°...7°, jolloin FN = (9,5...8,2) ∙ FX.

Kitkavoima kehän suunnassa FS = μ ∙ FN ja synkronointimomentti TS = FS ∙ 
d/2 = μ ∙ FX ∙ d/(2 ∙ sinα).



Kitkapareina on käytetty messinkiä (lähinnä henkilöautot) ja molybdeeniä terästä vastaan. 
Messinkiä ja molybdeeniä syrjäyttävät nykyään lujitemuovit ja sintratut metallikomposiitit. Näiden 
kitkakerroin on suurempi ja vakiompi voiteluaineen, liukunopeuden ja pintapaineen suhteen. 
Lisäksi kuluminen on vähäistä.

Esim. Hoerbiger HS43-kitka-aine on sintrattua messinkiä, piitä ja grafiittia sekä huokosia, joihin 
kertyy öljyä.

HS43 uritettu, vastakartio 
ilman uria, karkaistu teräs,
hiottu Ra = 0,4μm.

Mitoitusarvoja HS43:

μ ≈ 0,11   (max. ≈ 0,14, min. ≈ 0,09)
Q/A < 4 WS/mm²    /synkronointikerta
A = pinta-ala ilman öljynpoistouria (joiden osuus kokonaispinta-alasta on yleensä 50...60%)



Moottorin kierrosnopeus pienentyy halutun verran (2500rpm → 1470rpm) noin 0,6...0,8s aikana, 
kun kaasupoljin vapautetaan ja vaihdetaan ylemmälle vaihteelle.

Esimerkki:

Oheisen ZF S6-66-vaihteiston 2. vaihde synkronoidaan kaksoiskartioisella synkronikytkimellä. Sen 
kartioiden keskihalkaisijat ovat dK1 = 128mm ja dK2 = 135mm ja kartiokulma α = 9°.
Laskennallinen kitkakerroin μ = 0,11.

Vaihteiston 1. ja 2. vaihteen välityssuhteet ovat: i1 = 9,11 ja i2 = 5,20.

Laske kytkentähaarukalla tarvittava voima FX12 = TS12 ∙ sinα /{μ ∙ (dK1/2 + dK2/2)} kytkennässä 
vaihteelta 1 vaihteelle 2. TS12 = vaadittu synkronimomentti.

Vaadittu synkronointiaika t = 0,5s. Vaihtamisen edellä 1. vaihteella moottorin ωA = 262rad/s. 
Vaihtamisen aikana irrotuskytkin on täysin auki sekä auton nopeus on vakio. Synkronoitavien osien 
hitausmomentti redusoituna 2. vaihteen synkronikytkimen juurella olevalle hammaspyörälle on
JS2 = 2,1kgm².



Vaihteensiirto

Vaihdevipu käyttää suoraan tai ulkoisten yhdystankojen ja -vipujen välityksellä kulissivipua. Kun 
vaihde on vapaalla, kulissihaarukat ovat linjassa. Kulissivipu voi siirtyä sivuttain halutun 
kulissihaarukan aukkoon ja kytkeä sitten vaihteen työntämällä eteen tai taakse.



Kulissihaarukka ja vaihteen lopulta kytkevä kytkentähaarukka on 
kiinnitetty hyvin tuettuun siirtotankoon.

Kytkentähaarukat ovat työntäviä tai kääntyviä. Kääntyvät laakeroituvat 
vaihteiston koteloon ja ne muuttavat kytkentäsuunnan.

Voitelu  :  öljy-, roiske- tai kiertovoitelu, kiertovoitelun yhteydessä voi olla suodatus, 
huohotus

Laakeroinnit: kuula, lieriörulla, kartiorulla
Ulosotot (eli PTO)

I  rrotuskytkimestä riippuvat ulosotot:  

Takaulosotot
Suoraan kytketty ulosotto pyörii sivuakselin nopeudella, 
yksinkertainen

Lisäämällä vaihde saadaan esim. nPTO = 0,4..1,2 nA

Mitoitettu rajoitetuille momenteille.



Kylkiulosotot

Liitäntälaipat standardoitu (SAE 6- ja 8-pultti), muuten täysin vaihteistomallikohtaisia.

8-pultin kylkiulosotto Eaton Twin Splitteriä varten. 
(PZB 3.2.77.1) i = 0,571
250Nm jatkuva.

Irrotuskytkimestä riippumattomat ulosotot:

Vaatii irrotuskytkimeen ohituslaipan ja -akselin.

Vaatii ulosottovaihteiston irrotuskytkimen ja 
vaihteiston väliin, kallis.

Yleensä nPTO ≈ nA.

Yleensä ei momenttirajoitusta.

Vaihtoehto: ulosotto moottorin kampiakselin etupäästä (esim. nokkapumput). 
Ei mahdollinen, jos tuuletin on kampiakselin etupäässä.



MUUNNINVAIHTEISTO

Muunninvaihteistojen pääominaisuuksista

− Momentinmuunnin aikaansaa portaattoman välityssuhteen. Välityssuhdealue ei ole kuitenkaan 
yksinään riittävä. Tarvitaan lisäksi hammasvaihteita, vaikkakin vähemmän.

− Hammasvaihteet ovat autoissa normaalisti planeettatyyppisiä, työkoneissa usein 
sivuakselityyppisiä.

− Vaihdekytkimet (ja -jarrut) ovat yleensä voimasulkeisia (monilevy tai panta). Irrotuskytkin 
tarvitaan, jos vaihdekytkimet ovat muotosulkeisia (WSK).

− Hyötysuhteen parantamiseksi muunnin muuttuu nestekytkimeksi tai lukittuu, kun ajotilanne ei 
enää edellytä momentin vahvistamista.

− Kytkimien ja jarrujen lukitsemiseen ja muuntimen paineistukseen tarvitaan varsin suuritehoinen 
pumppu. Muunninvaihteistoissa käytetään automaattivaihteistoöljyjä. Niiden viskositeetti on 
pieni. Lauhdutus ja suodatus on helppoa.

− Vaihdekytkennät voidaan helposti automatisoida sähköohjatuilla venttiileillä.



MUUNTIMIEN OMINAISARVOT JA TYYPIT

Pääosat:
−Pumppupyörä (P)
−Turbiinipyörä (T)
−Reaktiopyörä (R)
−Suuntakytkin:

lukitsee reaktiopyörän, jos se pyrkii 
pyörimään moottorille vastakkaiseen 
suuntaan (suuri muuntimen luisto), sallii 
reaktiopyörän pyörimisen moottorin 
suuntaan (pieni muuntimen luisto).

−Lukituskytkin (jos on)
kytkee pumppu- ja turbiinipyörät yhteen, 
kun muuntimen luisto on tullut pieneksi.

Muuntimen pumppumomentti MP ja -teho PP ovat:

joissa ρ = öljyn tiheys [kg/m³], λ = muuntimen rakennekerroin [-],
D = virtaushalkaisija [m], ωP = nP/2π = pumppupyörän kulmanopeus [rad/s].

Rakennekerroin λ  on nopeussuhteen funktio ja riippuu erityisesti muuntimen 
tyypistä.

Muuntimen turbiinimomentti MT ja -teho PT ovat:

joissa μ = MT/MP = muuntimen muuntosuhde [-].

Muuntosuhde μ on nopeussuhteen funktio ja riippuu monista tekijöistä, kuten 
pyörien siipikulmista, siipiluvuista jne. 

Muuntimen hyötysuhde η = PT/PP = μ ∙ ν.

Edellä mainittujen tunnuslukujen arvot voidaan laskea vain likimäärin. Tarkat arvot saadaan 
mittaamalla. Kokeelliset mittaukset ovat muutenkin välttämättömiä rakenneratkaisuja 
optimoitaessa.



M  uun muassa seuraavia muunnintyyppejä esiintyy:  

a/ Yksivaiheinen ja kaksialueinen muunnin, keskihakuinen 
turbiinivirtaus, reaktiopyörässä suuntakytkin.

Tätä ns. Trilok-muunninta käytetään lähes kaikissa henkilöautojen 
muunninvaihteistoissa sekä eniten myös raskaiden autojen ja 

työkoneiden muunninvaihteistoissa. Ei tehonjakoa.

Muuntoalueella muuntosuhde μ > 1. Maksimi μ ≈ 1,8...3,6, kun
ν = 0 (ns. stall), maksimiarvo riippuu mm. siipikulmista ja valitaan.

Tukireaktio kohdistuu pyörimättömästä reaktiopyörästä 
suuntakytkimen kautta vaihteiston runkoon. Kytkyalueella μ = 1, 
eli muunnin toimii nestekytkimenä, reaktiopyörä pyörii vapaasti.

b/ Yksivaiheinen ja yksialueinen muunnin, aksiaalinen 
turbiinivirtaus.

Rakennekerroin λ kasvaa nopeussuhteen mukana.

Käytetään vaihteistoissa, joissa on ulkoinen tehonjako:

Esim. Voith D 851, 854 ja 864.
MM, ML = moottori- ja kuormamomentti,
EK = irrotuskytkin, DK = lukituskytkin,
PB = pumppupyörän jarru, TB = turbiinipyörän jarru,
RB = peruutusvaihteen jarru.

c/ Yksivaiheinen ja -alueinen muunnin, keskipakoinen 
turbiinivirtaus.

Ns. Lysholm-muunnin.
Rakennekerroin λ likimain vakio. Käytetään 
vaihteistoissa, joissa on ulkoinen tehonjako.

d
/

Kaksivaiheinen (turbiini) ja yksialueinen muunnin, 
keskihakuinen turbiinivirtaus.
Rakennekerroin λ pienentyy nopeussuhteen kasvaessa. 
Käytetään vaihteistoissa, joissa on sisäinen tehonjako.
Esim. Renk Doromat 873 ja 874.

Reaktiopyörä on turbiinin kahden vaiheen välissä. 
Reaktiopyörä välittää osan hydraulitehosta silloin, kun se ei 
ole lukittu. Turbiini välittää muun hydraulitehon.



Monivaiheisissa muuntimissa voi olla esim. kaksivaiheinen 
reaktiopyörä (esim. Voith Midimat 120), turbiinipyörä ja/tai 
pumppupyörä.

Syöttöpumppu kierrättää öljyn suodattimen ja lauhduttimen 
kautta sekä paineistaa öljyn kavitaation välttämiseksi
(Clark: 1,8...4,9bar).



Esimerkki:

Erään Trilok-momentinmuuntimen rakennekertoimet λ riippuvat nopeussuhteesta
ν = nT/nP seuraavasti:

Muuntimen automaattivaihteistoöljyn tiheys ρ ≈ 786 kg/m³ käyttölämpötilassa (~85°C). 
Reaktiopyörä vapautuu, kun ν = 0,9. Saatavilla olevien muuntimien kokovalikoima on
D = 0,370 / 0,400 / 0,420 / 0,440 / 0,460m.
Pumppumomentiksi MP käytettävissä oleva moottorin rajamomenttikäyrä MP (nP) on esitetty 
käyrästössä ja taulukossa (syöttömomentin vaatima momentti on jo vähennetty).

Valitse stall-tilanteen (ν = 0,0) perusteella mielestäsi kooltaan sopivin muunnin. Esitä valinnan 
mukaiset pumppumomenttikäyrät MP (nP) käsivaraisesti nopeussuhteita ν = 0,0 / 0,3 / 0,6 / 0,9 
koskien (laskelmat riittävästi esiin).

Perustele muuntimen kokovalintaa. 

Tavoitellaan ν = 0 pumppukäyrän ja moottorin rajamomenttikäyrän leikkauspisteeksi:
nP = 1300rpm (= 136,14rad/s), jossa moottorin MP = 879Nm.

MP = ρ ∙ λ ∙ D5 ∙ ωP²   =>   D ≈ {MP / (ρ ∙ λ ∙ ωP²)}0,2 eli
D ≈ {879Nm / (786kg/m³ ∙ 4,1 ∙ 10-3 ∙ 136,14²rad/s²}0,2 ≈ 0,4298m

 => valitaan D = 0,420m

Lasketaan MP , kun nP = 800rpm (83,78rad/s) ja 1400rpm (146,61rad/s).

ν = 0,0 λ = 0,0041 MP = 295,6Nm ja 905,3Nm
ν = 0,3 λ = 0,00394 MP = 284,1Nm ja 869,9Nm
ν = 0,6 λ = 0,00356 MP = 256,7Nm ja 786,1Nm
ν = 0,9 λ = 0,00210 MP = 151,4Nm ja 463,7Nm



HAMMASVÄLITYKSET (muuntimien yhteydessä)

Useimpien työkoneiden ja eräiden raskaiden 
ajoneuvojen muunninvaihteistojen 
hammasvälitykset ovat pää/sivuakselityyppisiä. 
Moottorin ja välitysten välissä on Trilok-muunnin.

Henkilöautojen ja useimpien raskaiden ajoneuvojen 
muunninvaihteistojen hammasvälitykset ovat sen 
sijaan episyklisiä.

Episykliset hammasvälitykset

Episyklisen välityksen osia ovat: A: aurinko- eli keskuspyörä, P: planeetta- eli kiertopyörät (usein 
3kpl), S: kannatin ja B: kehäpyörä. Käyttävään tai käytettyyn akseliin voi näistä kytkeä aurinko- ja 
kehäpyörän ja kannattimen.

Nimityksenä on planeettavälitys, jos akseleista kaksi on pyöriviä ja yksi lukittu pyörimättömäksi, ja 
differentiaalivälitys, jos kaikki kolme akselia ovat pyöriviä.

Episyklisten välitysten ominaisuuksia ovat:

− Momentinvälityskyky on suuri (jakautuu planeettapyörien kesken).
− Käyttävä ja käytetty akseli ovat samankeskeisiä.
− Eri välityssuhteita ja molemmat pyörimissuunnat saadaan valitsemalla käyttävä(t), käytetty ja 

lukittu (jos on) akseli eri tavoin.
Tehonjako (sisäinen, ulkoinen) voidaan jälleen yhdistää differentiaalivälityksessä.

− Moduloimalla välitykset taitavasti, voidaan niistä yhdistellä erilaisia vaihteistoja (vaihdeluvut 
ym.).

− Tarkkuusvaatimukset ovat suuret ja erikoisvalmistusmenetelmiä tarvitaan – osien 
suursarjavalmistus ja tiukka laadunhallinta.



Kuva 12.

Välityssuhteet, määritelmiä

Merkitään akselit ja niiden pyörimisnopeudet: S = planeettakannatin, 1 ja 2 = sisään- ja ulostulo (tai 
loput akselit, jos S on sisään- tai ulostulona).
Sisääntulon pyörimisnopeus n1 on positiivinen. Muista pyörimisnopeuksista sille samansuuntaiset 
ovat positiivisia ja vastakkaiset negatiivisia.

Hammasluvut Z1, Z2 ja ZP ovat positiivisia (myös kehäpyörä).

Välityssuhde i on positiivinen, jos ulostulo pyörii samaan suuntaan kuin sisääntulo, muuten 
negatiivinen. Välityssuhteen lukuarvo määräytyy peräkkäisten välitysten käänteisten 
hammaslukusuhteiden tulon perusteella.

Perusvälityssuhde i0

Tehtävä: Laske kuvan 12 välitysten a...f 
perusvälityssuhteet viereisen taulukon 
hammasluvuin.

Willisin kaava

Lähdetään perusvälityssuhteen mukaisesta pyörinnästä n1*, n2*, nS* = 0. Jos tämän lisäksi koko 
asennelmaa pyöritetään nopeudella nS, tulee uusiksi nopeuksiksi n1 = n1* + nS, n2 = n2* + nS ja nS.

i0 saadaan siten, että nS vähennetään n1:stä ja n2:sta.

Willisin kaavaa sovelletaan kaikkiin episyklisiin välityksiin. Se ratkaisee tuntemattoman 
pyörimisnopeuden, kun i0 ja kaksi tunnettua pyörimisnopeutta (≠ 0 tai = 0) annetaan.



Yksinkertaiset välitykset (yv)

Välitys on yksinkertainen, jos sen välitysreittiin kuuluu aurinko-, planeetta- ja kehäpyörä. 
Merkitään akselit ja niiden pyörimisnopeudet sekä hammasluvut alaindekseillä. A = aurinko,
B = kehä, S = planeettakannatin ja P = planeetta.

nA – nB ∙ i0 – nS ∙ (1 – i0) = 0, jossa i0 = -ZB/ZA Willis yv.

Hammasluvut hampaiden profiilinsiirtojen kannalta:

ZB = ZA + 2 ∙ ZP + b, jossa b = 0, 1 tai 2.

DIN3993T1 suosittelee b = 2, joka toteutuu hampaiden tyvilujuuksien kannalta edullisella 
profiilinsiirtokertoimilla XA + XP = 1, XP + XB = 0 (esim. XA = XP = 0,5 ja XB = -0,5)

Esimerkki: VW Golf/automaatti ZA = 26, ZP = 15 (18), ZB = 58 (64) => b =2 (2).

Jos asajaolle asetettavien planeettapyörien lukumäärä on p, on välityksen hyperstaattisuus p – 1. 
Toteutus on mahdollinen vain osalla hammasluvuista:

 jos k tulee kokonaisluvuksi, on vastaava p OK.

Esimerkki: ZA = 26, ZB = 58: kun p = 2, k = 42 (OK), kun p = 3, k = 28 (OK), kun p = 4, k = 21 
(OK), kun p = 5, k = 16,8 (ei OK).

Hyperstaattisuutta pyritään pienentämään esimerkiksi uivalla aurinkopyörällä. Hyperstaattisuuden 
haittoja pyritään vähentämään tarkkamittaisilla osilla.

Vakiovälityksiksi kutsutaan yksinkertaisen planeettavälityksen välityssuhteita (6kpl), joissa siis yksi 
akseleista on lukittu pyörimättömäksi.
Merkitään vakiovälityssuhteiden alaindekseiksi sisään- ja ulostuloakselien kirjaimet, esimerkiksi
iAB = nA/nB = -ZB/ZA = i0, iBA = 1/iAB = -ZA/ZB.
Pyörimättömälle akselille ei anneta alaindeksiä.

Vakiovälitysten välityssuhteet. Huom: 3. vaihde saadaan yhdistämällä kannatin kehäpyörään, jolloin 
i = 1 (eli välitys pyörii yhtenä kokonaisuutena).

Esimerkki: iAS, nB = 0, Willis: nA – 0 ∙ i0 – nS ∙ (1 – i0) = 0
=> nA = nS ∙ (1 – i0) => iAS = nA/nS = 1 – i0 = 1 + ZB/ZA.

Tehtävä: Laske vakiovälityssuhteet, kun ZA = 20, ZB = 70 ja ZP = 25.



Vapaat välitykset (vv)

Vapaat (muuttuvat) välityssuhteet esiintyvät differentiaalivälityksissä, joissa on 2 käyttävää akselia 
ja 1 käytetty tai 1 käyttävä ja 2 käytettyä akselia.

Jakamalla Willisin kaava esimerkiksi n1:llä, saadaan:

Pyörimisnopeuksien suhteista n2/n1 ja nS/n1 valitaan yksi ja ratkaistaan toinen. Kolmas saadaan 
tämän jälkeen, esimerkiksi nS/n2 = nS/n1 ∙ n1/n2.
Itse pyörimisnopeudet saadaan kertomalla n1:llä.

Koska esimerkiksi nS/n1 saatetaan valita vapaasti, ei n2/n1 ole enää vakio. Sekaannusten 
välttämiseksi vapaiden välityssuhteiden tunnus on k, esimerkiksi n2/n1 = k21.

Jossa i0 = i12 = n1/n2, kun nS = 0.

Tuntemattoman (k21 tai kS1) voi ratkaista yhtälöstä, kun tunnettu (kS1 tai k21) ja i0 annetaan.

Tehtävä: Välityksen a (kuva 12) käytöt ovat n1 = 25rpm ja n2 = -16,67rpm. Ratkaise nS.

Tehtävä: Välityksen b (kuva 12) käytöt ovat n1 = 25rpm ja n2 = 16,67rpm. Ratkaise nS.

Tehtävä: Välityksen e (kuva 12) n1 = 0,5 ∙ n2, Ratkaise k1S.



Episykliset vaihteistot

Episyklinen vaihteisto voi muodostua:
− jostain perusmuotoisesta planeetta- tai differentiaalivälityksestä, jollaisia tarkasteltiin edellä
− sarjaplaneettavälityksestä
− differentiaalivälitysryhmästä

Sarjaplaneettavälitykset
Peräkkäiset planeettavälitykset kytkeytyvät toisiinsa vain yhden 
pyörivän akselin välityksellä. Välitys- ja hyötysuhteet saadaan 
kertomalla yksittäisten välitysten vastaavat arvot keskenään.

Differentiaalivälitysryhmät
Peräkkäiset differentiaalivälitykset kytkeytyvät toisiinsa 
kahden pyörivän akselin välityksellä. Ryhmällä voi olla 
kaksi sisään- tai ulostuloa. Kun ryhmän sisään- ja 
ulostuloarvot on annettu tarvittavin osin, voidaan välitys- 
ja hyötysuhteet ratkaista välitys kerrallaan sopivaan 
suuntaan edeten.

Erilaisia toteutusmuotoja on suuri määrä, mutta vain 
jotkut ovat käytännöllisiä välityssuhteiden, kuormitusten, tilantarpeen ja hyötysuhteen kannalta.

Ajoneuvoissa käytetään muun muassa ns. Simpson- ja Ravigneaux-välitysryhmiä. Kummassakin 
alla esitetyssä esimerkissä on 3+R vaihdetta (i1 = 2,65, i2 = 1,59, i3 = 1,00). Kehäpyörien 
hammasluvut ovat ZB = 82.



Vaihteistojen toteutustapoja eri vaihdelukumäärillä

Rakennekaavioiden ohella vaihteistoja havainnollistetaan symbolisilla kaavioilla seuraavia 
merkkejä käyttäen.

Jäljempänä esitetyt hyötysuhdearvot koskevat vain työryntöä (porrasta kohti oletetaan η = 0,985 
ulko-ulkorynnölle ja η = 0,995 ulko-sisärynnölle).

3+R-vaihteistot
Henkilö- ja pakettiautot: Trilok-muuntimen stall-muuntosuhde μ = 2,0...2,4. Tyypilliset vaihteiston 
välityssuhteet i1 ≈ 2,5...2,65, i2 = 1,35...1,6, i3 = 1,0 (suora), iR ≈ -1,8...-2,4.

Simpson-välitysryhmä
I- ja II-planeettojen aurinkopyörät on yhdistetty 
kiinteästi.

Tarkastellaan VW:n (Golf) tämän tyyppistä vaihteistoa 
(poikittaismoottori, etuveto).



1-vaihde: F lukitsee SII-kannattimen vetosuuntaan tai J2 lukitsee sen myös jarrutussuuntaan. 
Turbiini käyttää K1:n kautta BI-kehän ja PI-planeettojen kautta ulostuloakselia kahta kautta; SI-
kannattimen kautta sekä AI- ja AII-aurinkojen, PII-planeettojen ja BII-kehän kautta.

2-vaihde: J1 lukitsee AI- ja AII-auringot. Turbiini käyttää K1:n kautta BI-kehää ja edelleen PI-
planeettojen ja SI-kannattimen kautta ulostuloakselia. Ulostuloakseli pyörittää samalla vapaasti BII-
kehää, PII-planeettoja ja SII-kannatinta.

3-vaihde (suora): Turbiini käyttää K1:n kautta BI-kehää ja K2:n kautta AI- ja AII-aurinkoja.
Siten I-differentiaali lukittuu sisäisesti, mutta pyörittää SI-kannattimen kautta ulostuloakselia.
II-differentiaali pyörii vapaasti ulostuloakselin mukana.

R-vaihde: J2 lukitsee SII-kannattimen. Turbiini käyttää K2:n kautta AII-aurinkoa ja edelleen PII-
planeettojen ja BII-kehän kautta ulostuloakselia. Ulostuloakseli pyörittää samalla vapaasti PI-
planeettoja ja BI-kehää. AI-aurinko pyörii vapaasti AII-auringon mukana.

Ravigneaux-välitysryhmä
Välitysryhmän ensimmäisen differentiaalin aurinkopyörän AI pyörittämät sisemmät planeettapyörät 
PI1 ovat välipyöriä ja pyörittävät ulompia planeettapyöriä PI2, jotka puolestaan pyörittävät 
kehäpyörää BI. Toisen differentiaalin aurinkopyörä AII pyörittää planeettapyöriä PII ja nämä 
edelleen kehäpyörää BII. Yhteisiä osia ovat PI2 = PII, BI = BII ja SI = SII.



Tarkastellaan Borg Warnerin tämän tyyppistä vaihteistoa (BW 65).

Perusvälityssuhteet (SI = SII lukittu J1:n avulla) ovat:

1-vaihde: F lukitsee S-kannattimen vetosuuntaan tai J1 lukitsee sen myös jarrutussuuntaan.
Turbiini käyttää K1:n kautta: AI, PI1, PI2, BI, ulostulo.

2-vaihde: J2 lukitsee AII-auringon.
Turbiini käyttää K1:n kautta: AI, PI1, PI2, BI, ulostulo.

3-vaihde (suora): Turbiini käyttää K1:n ja K2:n kautta kumpaakin differentiaalia, jotka lukkiutuvat 
sisäisesti.

R-vaihde: J1 lukitsee S-kannattimen. Turbiini käyttää K2:n kautta: AII, PII, BII, ulostulo.



Sarjaplaneetta- ym. välitysryhmät

Edellisiin verrattuna huonompi 
tilankäyttö, mutta hyvä hyötysuhde.

Raskaat ajoneuvot:
Simpson-välitysryhmät yleistyvät, mutta muitakin tyyppejä 
esiintyy.

Esim Voith Midimat (mod. Ravigneaux).
Muuntimen stall-muuntosuhteet eri vaihteilla μ1 = 3,2,
μ2 = 2,3, μ3 = 1,4, μR = 5,9,
vaihteisto i1 = 3,00, i2 = 1,58, i3 = 1,00, iR = 1,42.

4+R...6+R-vaihteistot

Esimerkkejä 3+R Simpson- tai Ravigneaux-
välitysryhmään tehdyistä lisäyksistä, jotka 
antavat lisävaihteita.
Muunkinlaisia ratkaisuja esiintyy lukuisasti.

Vaihteiden päällekkäiskytkentä (PowerShift, Lastschalt)

Kytkentäelimet (kytkimet ja jarrut) ovat kitkasulkeisia. Vapautettavan ja kytkettävän vaihteen 
kytkentäelimet voivat siksi olla samanaikaisesti osittain kytkeytyneitä.

Päällekkäisaika on noin 0,2...1,0s. Aluksi luistaa kytkeytyvä, sitten kumpikin ja lopuksi vapautuva 
vaihde.



Esim.

Kytkentä alemmalta vaihteelta (kytketty jarrulla J) 
suoralle vaihteelle (kytketään kytkimellä K).

Kytkentää pidetään hyvänä, jos sen aikana 
hetkellisesti esiintyvä auton nykäys 

 pysyy -3...+7m/s³ rajoissa.

Huonossa kytkennässä voi esiintyä jopa
-10...+30m/s³ nykäyksiä.

Nykäysten minimoimiseksi 
vaihteistoöljynä käytetään 
yleensä GM:n Dexron-
määrittelyn mukaisia ATF-
öljyjä.

Näiden kitkakerroin 
pienentyy 
liukunopeuden 
mukana.

Usein myös 
kytkeytyvän 
kytkimen momenttia 
moduloidaan 
kuormitustilanteen 
mukaan.

Kytkimet ja jarrut ovat nykyään normaalisti 
pakkatyyppisiä. Pantatyyppisistä jarruista on pääosin 
luovuttu.



Oheisen episyklisen välityksen Z1 = 20, ZP1 = 61, ZP2 = 21 ja Z2 = 53.

Willisin kaava on ,

jossa i0 = n1/n2, kun nS = 0.

a/  Laske perusvälityssuhde i0 = i12 ja muut vakiovälityssuhteet.
b/  Laske n2, kun n1 = 120kierr/s ja nS = -10kierr/s.

b/ Willis [kierr/min]: n1 = 120, nS = -10, n2 = ?, i0 = -7,6976

n1 – n2 ∙ i0 – nS ∙ (1 – i0) = 120 + n2 ∙ 7,6976 + 10 ∙ 8,6976 = 0

=> n2 = -26,888 [kierr/s]



1/ VW:n Simpson-tyyppisen vaihteiston differentiaalien hammaspyörien hammasluvut ovat:
ZAI = 26, ZPI = 15, ZBI = 58, ZAII = 26, ZPII = 18, ZBII = 64.

Osoita muodostamalla ja ratkaisemalla 
Willis-yhtälö/yhtälöitä, että:
a/ 2-vaihteen välityssuhde on:

2-vaihteella on lukittuna kytkin K1 ja 
jarru J1.

b/ 1-vaihteen välityssuhde on:

1-vaihteella on lukittuna kytkin K1, jarru J2 ja
suuntakytkin F.

Willisin yhtälö on nA – nB ∙ i0 – nS ∙ (1 – i0) = 0,
jossa i0 = -ZB/ZA, nA, nB ja nS ovat pyörimisnopeuksia.

a/ Turbiini pyörittää BI:tä.
Kampi SI pyörittää vetopyörästöä.
Jarru J1 lukitsee AI:n => nAI = 0
II differentiaali ei välitä tehoa.

b/ Turbiini pyörittää BI:tä
Kampi SI ja kehäpyörä BII pyörittävät
vetopyörästöä, nSI = nBII.
Simpson-vaihteistoissa nAI = nAII.
Jarru J2 lukitsee kammen SII => nSII = 0.



Sijoitetaan yhtälö (II) yhtälöön (I) ja järjestellään.

2/ Yksinkertaisen planeettavälityksen aurinko/kampi-välityssuhteeksi halutaan
iAS = 5,20 ± 0,02. Etsi mahdolliset hammasluvut ZA, ZB, ZP, kun:
ZA ≥ 15 ja ZB ≤ 71 sekä
planeettapyörät tasajaolla p = 3 tai p = 4,
kokonaislukuehto k = (ZA + ZB)/p ja
profiilinsiirtoehto ZB = ZA + 2 ∙ ZP + (0,1 tai 2).

iAS = 1 + (ZB / ZA) = 5,20 ± 0,02

=> ZB / ZA = 4,18...4,22

ZA = 15, ZB = (4,18...4,22) ∙ 15 = 62,7...63,3
=> ZB = 63

ZA = 16, ZB = (4,18...4,22) ∙ 16 = 66,88...67,52
=> ZB = 67

Ei muita vaihtoehtoja.

ZA = 15, ZB = 63

k = (15 + 63)/3 = 26  OK, k = (15 + 63)/4 =19,5   ei OK => p = 3

ZP = ½ ∙ {ZB – ZA – (0, 1 tai 2)} = 24/23,5/23

siis ZP = 24 tai 23 (kun hammastusten profiilinsiirrot ovat XA + XP = 1)

ZA = 16, ZB = 67

k = (16 + 67)/3 = 27,67   ei OK, k = (16 + 67)/4   ei OK

Vastaus: ZA = 15, ZB = 63, p = 3, ZP = 24 tai 23



Variaattorivaihteistot

Variaattori on mekaaninen tai hydraulinen vaihde, jonka välityssuhdetta voi muuttaa portaattomasti 
ääriarvojensa välillä (esimerkiksi i = 2,37...0,41, I = i

max
/i

min
 = 2,37/0,41 = 5,82).

Variaattorivaihteistossa tarvitaan variaattorin lisäksi normaalisti irrotuskytkin (usein keskipako- tai 
rautapulverityyppinen) sekä hammasvälityksiä. Toiminta on automatisoitu.

Mekaaninen variaattori on normaalisti hihnavälitteinen, mutta voi olla myös esimerkiksi 
kitkapyörätyyppinen. Tarkastellaan vain hihnavariaattorivaihteistoja.

Kuivana toimivia kumihihnavariaattoreita käytetään nykyään skoottereissa, mopoautoissa ja 
moottorikelkoissa. Jälkimmäisessä variaattoria käytetään myös irrotuskytkimenä.

Skootterin kumihihnavariaattorin automaattinen toiminta on toteutettu mekaanisesti ja sen 
säätöelimet voidaan siten tunnistaa.





Toiminta- ja säätöratkaisut:

− Toisiohihnapyörän toista kylkeä puristava jousi pyrkii pitämään/pakottamaan hihnan ylimpään 
asentoon (liikkeellelähtö, suurin välityssuhde). Se varmistaa aina, että hihna on riittävän kireällä 
(ei luista).

− Koska keskipakokytkin on variaattorin jälkeen, pyörii variaattori aina, kun moottori pyörii. 
Keskipakokytkin kytkeytyy vasta riittävän suurella pyörimisnopeudella.

− Kun keskipakokytkin on kytkeytynyt, välittyy pyöritysmomentti variaattorilta viistojen 
momenttiurien ja niissä olevien tappien kautta keskipakokytkimelle ja tämän akselin ja 
hammasvälityksen kautta takapyörällä.
Mitä suurempi ajovastus on, sitä voimakkaammin viistoista urista aiheutuva puristus nostaa 
hihnaa toisiohihnapyörän ylintä asentoa kohti (ajonopeus pienentyy).

− Moottorin kampiakselilla on ensiöhihnapyörän toista kylkeä vasten keskipakosäädin, jonka 
rulliin vaikuttaa moottorin kierrosnopeuden mukaan suurentuva keskipakovoima.
Nojatessaan hihnapyörän takakyljen viistoon pintaan, rullat pyrkivät nostamaan hihnan ylintä 
asentoa kohti (ajonopeus kasvaa).

− Ajotilanteesta riippuen joko momenttisäätö tai nopeussäätö on vahvempi ja välityssuhde 
pienentyy, suurentuu tai pysyy entisellään.

Kitkaöljyllä voideltujen metallihihnavariaattorien hihnat ovat joko työnnettäviä tai vedettäviä.



Autojen teräshihnalla varustetuissa variaattorivaihteistoissa säätöperiaatteet ovat pääosin vastaavat 
kuin skootterissa, mutta säädöt tapahtuvat hydraulisesti sähköisten anturien ja logiikan ohjaamana.



Vakionopeusnivelet

Vakionopeusnivelten käynti on tasaista koko akselikulma-alueella.

Kuulatyyppisissä vakionopeusnivelissä on käyttävän ja käytetyn akselin uranavan ja -pesän välissä 
kuulanpidin sekä urissa kuulia vääntömomenttia välittämässä.

Kosketusvoimat keskenään risteävistä urista sekä kuulanpitimestä asettavat kuulat tasoon, joka 
puolittaa akselikulman. Kun vääntömomentti näin välittyy puolittajatason kautta, toteutuu tasainen 
käynti.

Sormityyppisissä vakionopeusnivelissä käyttävän ja käytetyn akselin kolmihaarainen (3 ∙ 120°) 
urahaarukka ja rullaristikko menevät lomittain. Vääntömomentin aiheuttaman kosketusvoiman varsi 
vaihtelee uran ja rullan hetkellisen kiertymäasennon mukaan. Kun uria ja rullia on kolme tasajaolla, 
vaihtelu tasoittuu ja tasainen käynti toteutuu.

Nivelen yhtälöt (ω, T, M)

Tarkastellaan kulmanopeuksia ja momentteja kuulatyyppisen vakionopeusnivelen molemmin 
puolin. Oletetaan nivel geometrialtaan virheettömäksi ja kitkattomaksi, josta seuraa, että kuulat 
pitimineen asettuvat puolittajatasoon.

Merkinnöin T = vääntömomentti (tekee työtä), M = taivutusmomentti (ei tee työtä),
R = kokonaismomentti = T²M² , tai vektoreina R=TM , 1 = käyttävä, 2 = käytetty,
voidaan todeta:

a/ R1 ja R2 ovat puolittajatason normaaleilla vastakkaisiin suuntiin, R1R2=0

b/ T2 = T1 (geometria)

c/ ω2 = ω1 (T2 ∙ ω2 = T1 ∙ ω1)

d/ M1 = T1 ∙ tan(β/2) = M2 (geometria)

=> Vakioisuus toteutuu.



Esimerkki
Osoita piirroksen ja sen momenttivektorien avulla kulmaan β taitetun kuulatyyppisen 
vakionopeusnivelen vakionopeuksisuus. Ilmoita muut edellytykset. Esitä momenttivektorit 
R1=T 1M 1 ja R2=T 2M 2 . T1 ja ω1 ovat vakiosuuruisia. Ilmoita M1:n ja M2:n lausekkeet.

Jollakin tavalla (kuten risteävien kuulaurien 
kohdistamilla voimilla) on saatava kuulataso
(= momenttitaso) β:n puolittajakulmaan. 
Seuraamukset:
T2 = T1 (geometria, symmetria)
ω2 = ω1 (η ≈ 1, P2 = T2 ∙ ω2 = T1 ∙ ω1 = P1)
M1 = T1 ∙ tan(β/2) = M2 (geometria)
=> Vakioisuus toteutuu (T,   ω  , M)  

R1R2=0 ,  R1 ja R2  ovat kuulatason normaalilla.

Myös taivutusmomenttikuormitukset M1 ja M2 ovat siis vaihtelemattomia ja lisäksi melko pieniä.

Vakioisuus ja samat taivutusmomenttikuormitukset M1 ja M2 toteutuvat myös sormityyppisissä 
vakionopeusnivelissä.

Nivelakselin yhtälöt (M, A...D)

Koska kulmanopeudet ja vääntömomentit eivät muutu, tarvitsee tarkastella vain 
taivutusmomentteja. Oletetaan, että akselit (K, J, L) ovat samassa tasossa.

Väliakselin tasapainoehdot ovat (taivutusmomenttisuunnat merkitty tästä eteenpäin positiivisia βK- 
ja βL-akselikulmia vastaaviksi):

Käyttävän akselin tasapainoehdot ovat tällöin:



Käytetyn akselin tasapainoehdot ovat vastaavasti:

Kuulatyyppiset nivelet, ei aksiaaliliikettä

Rzeppa-nivelten kuulaurat ovat käyttävän ja käytetyn akselin suuntaiset. Kääntyneen nivelen 
kääntötasossa olevat kuulaurat risteävät siten akselikulman β verran.

Kosketuspaineet kohdistuvat kuuliin vastaavasti viistosti (β/2) ja kampeavat kuulanpitimellä 
samaan tasoon sidotut kuulat puolittajatasoon β/2. Jotta kuulat asettuisivat näin myös pienillä 
akselikulmilla, sijoitetaan kuulaurien keskipisteet eri kohtiin niin, että urat avautuvat noin 16° 
kulmassa. Alkuperäisessä Rzeppa-nivelessä sama toteutettiin puolittajavivulla.

Kuulien ja urien kosketus on viisto, sen resultattikaltevuus on noin 45°. 
Kuulan ja rullan sädesuhde = ψ = rR/rK ≈ 1,03...1,05, jotta kosketuspinta-ala 
tulisi riittäväksi.

Urien poikkileikkaus muotoillaan usein elliptiseksi tai holvimaiseksi, jotta 
kosketus ei keskittyisi uran reunalle.



Purettaessa ensimmäinen vaikeus on vetoakselin 
aksiaalilukituksen avaus.

Kuulanpitimen rasitukset ovat suuret (suurehkot 
kosketusvoimat kuulista kohdistuvat pienelle 
alueelle, pitkänomaiset kuula-aukot heikentävät).

Kuulanpitimen ainakin yhden kuula-aukon pitää olla niin pitkä, että napaa voidaan pujottaa siihen 
asennettaessa ja purettaessa.



Kuulatyyppiset nivelet, aksiaaliliike

Yleisimmät käytössä olevat tyypit ovat ristiurainen ja suuntaisurainen nivel.

Ristiuraiset nivelen (VL) navan ja pesän kuulaurat ovat ξ ≈ 16° kulmassa käyttävään ja käytettyyn 
akseliin nähden.

Kuulanpitimen pallomainen ulkopinta koskettaa kevyesti pesän sisälieriöitä. Se koskettaa suojusosia 
rajoittaessaan aksiaaliliikettä pesään nähden. Pallomainen sisäpinta ei kosketa navan ulkopintaa 
muulloin kuin rajoittaessaan aksiaaliliikettä napaan nähden.

Kuulia on parillinen määrä, yleensä 6 kpl.

Kosketuspaineet kohdistuvat kuuliin risteävistä 
urista ja kampeavat nämä kuulanpitimellä tasoon 
sidottuina akselikulman β puolittajatasoon β/2.

Kuulan kiertymäasennosta riippuen urien paikallinen risteämiskulma on 2ξ + β...2ξ – β. 
Akselikulma ei saa olla niin suuri, että 2ξ – β ≤ 0°.

Kun napa tekee aksiaaliliikkeen, kuulat vierivät sen ja pesän uria pitkin. Samalla ne siirtyvät 
sivuttaisesti kuulien mukana liikkuvan kuulanpitimen aukoissa.

Aksiaaliliikkeen suuruutta rajoittaa vierekkäisten uranpäiden lähentyminen pesässä ja navassa sekä 
kuula-aukkojen pidentyminen pitimessä.



Suuntaisuraisen nivelen (DO) navan ja pesän kuulaurat ovat 
käyttävän ja käytetyn akselin suuntaiset. 

Kuulanpitimen pallomainen ulkopinta koskettaa kevyesti 
pesän sisälieriötä. Pallomainen sisäpinta on laakeroitu navan 
vastaavan pinnan päällä kääntyväksi.

Kuulia on tavallisesti 6 kpl.

Kuulanpitimen ulko- ja sisäpinnoilla on eri keskiöt. Näistä 
keskiöistä kuulien keskiöihin piirretyt säteet leikkaavat 
17...22° kulmassa.

Kosketuspaineet kohdistuvat urista kuuliin ja näistä kuulanpitimeen, joka kampeaa kuulat 
akselikulman β puolittajatasoon β/2.

Kampeaminen aiheutuu pesästä ja navasta pitimeen kohdistuvien tukivoimien varresta e.

Kun napa tekee aksiaaliliikkeen, kuulanpidin ja kuulat siirtyvät sen mukana. Kuulat joutuvat siten 
liukumaan pesän kuulauria pitkin.

Tämä merkitsee suurehkoa aksiaalista kitkavoimaa.

Aksiaaliliike voi olla pidempi kuin ristiuranivelillä.

Edellä kuvattujen lisäksi tunnetaan vielä useita erilaisia kuulatyyppisiä niveliä.



Sormityyppisiset nivelet

Tripodinivelessä vääntömomentti välittyy kolmeen tasajaolla (120°) olevaan tappiin laakeroitujen 
pallopintaisten renkaiden kautta haarukkaan, jonka tasajaolla (120°) olevat urat ovat vastaavasti 
pallopintaisia. Aksiaaliliike on mahdollinen tai estetty.

Nivelen ollessa kääntyneenä, joutuvat renkaat pieneen tappien suuntaiseen edestakaiseen 
liikkeeseen 120° vaiheessa toisiinsa nähden.
Tästä johtuen laakeroimaton nivelpuolisko joutuu pieneen kieppuvaan liikkeeseen kolminkertaisella 
taajuudella pyörimistaajuuteen nähden. (rajoittaa pyörimisnopeuksia)

Glaenzer-Spicer GI 8 GE

Tripodinivelen edeltäjä, 
bipodinivel, ei ole 
vakionopeusnivel.



Nivel- ja nivelakselityyppien vertailua

Kardaaniakselit ja Vakionopeusakselit ja -nivelet
kaksoiskardaaninivelet

+ Luotettavuus erinomainen. ± Luotettavuus hyvä. Voitelutilan
Voidelluilla osilla luotettavat suojana ohut kumipalje, joka
tiivisteet. repeytyy helposti.

– Aksiaaliliike joudutaan + Toinen nivelistä voi olla
toteuttamaan urituksella, jonka aksiaaliliikkeinen, jolloin aksi-
kitkavoima on suuri. aalinen kitkavoima on pieni.

± Akselikulma yhdellä nivelellä ± Akselikulma yhdellä nivelellä
25...35°, kaksoisnivelellä 45...48° (ei aksiaaliliikettä) tai
jopa yli 50°. Kaksoisnivelen noin 20° (aksiaaliliike).
tuenta on hankalaa.

+ Hyötysuhde erinomainen (> 0,99). – Hyötysuhde huonohko (0,94...9,98,
riippuen kulmasta ja kuormasta).

– Epätasainen käynti + Tasainen käynti.
kompensoitavissa vain osittain.



VETONIVELET JA AKSELIT

Kulmanivelet, kardaaninivel (liikeyhtälöt)

Kardaaninivel (ristinivel) muodostuu käyttävän ja käytetyn akselin nivelhaarukoista ja näiden väliin 
laakeroidusta nivelristikosta.

Akselikulma β saa olla enintään (±) 25...50° nivelelle valituista mittasuhteista riippuen. Jos 
akselikulma ei vaihtele, sen tulisi olla vähintään (±) 3°, jotta nivelristikon laakerit (rulla, neula) 
eivät vaurioituisi kitkakulumisen (brinellöityminen) vaikutuksesta.

Kardaaninivel ei ole 
ns. vakionopeusnivel, 
vaan se aiheuttaa 
kiertymävirheen:

ψ = φ
2
 – φ

1
,

jonka vaihtelujakso on 
180° (kaksinkertainen 
taajuus).

Tarkastellaan tästä aiheutuvaa käytetyn akselin kulmanopeus- ja vääntömomenttivaihtelua, kun 
käyttävän akselin kulmanopeus ω1 ja vääntömomentti T1 ovat vakioita ja akselikulma on β.

Oletetaan nivel geometrialtaan virheettömäksi (kohtisuoruudet, symmetriat), jäykäksi ja 
kitkattomaksi. Liike-energiaa ei oteta huomioon.

Merkinnöin T = vääntömomentti (tekee työtä), M = taivutusmomentti (ei tee työtä),

R = kokonaismomentti = T²M² , tai vektoreina R=TM voidaan todeta:

a/ R1 ja R2 ovat aina nivelristikon normaalilla ja vastakkaissuuntaiset, 
(kitkattomat laakerit, momenttitasapaino).

b/ P1 = T1 ∙ ω1 = T2 ∙ ω2 = P2 (kitkattomuus, hyötysuhde η = 1,00).
( P1, T1, ω1, T2 ∙ ω2 ja P2 ovat vakioita).



, 

koska nivelristikon normaali yhtyy 
käyttävän akseliin.

=> mistä seuraa:

T2 = T1 ∙ cosβ (geometria), ω2 = ω1/cosβ (teho vakio) M2 = T1 ∙ sinβ (geometria) (1a, b, c)

,
koska nivelristikon normaali yhtyy 
käytettyyn akseliin.

=> mistä seuraa:

T2 = T1/cosβ (geometria), ω2 = ω1 ∙ cosβ (teho vakio) M1 = T1 ∙ tanβ (geometria) (2a, b, c)

Pallogeometrian avulla voidaan johtaa 
mielivaltaiselle φ1:n arvolle, että:

φ2 = atan(tanφ1/cosβ) (3b)

Derivoimalla ajan suhteen, saadaan 
kulmanopeus ω2 ≡ dφ2/dt ja

 kulmakiihtyvyys 

(4)

(koska T2 ∙ ω2 = T1 ∙ ω1) (5)

(6)

Nivelakselit, kardaaniakseli (liikeyhtälöt)

Kardaaniniveliä käytetään harvoin yksittäin. Yleensä kytketään kaksi vastakkaisvaiheista niveltä 
väliakselin välityksellä kardaaniakseliksi.

Käyttävän ja käytetyn 
akselin siirtyilystä johtuen 
nivelten välinen etäisyys 
vaihtelee.

Siksi väliakseli on kaksiosainen ja pituusmuutokset salliva liukunivel (uritus) yhdistää osat.

Kardaaniakselikäyttöjä suunniteltaessa on tunnettava akselikulmien βK ja βL ja akselipuoliskojen 
välisen kulman θ sekä kulmanopeuden ωK vaikutukset.



Kiertymävirhe ψ = φL – φK

Jos βL = –βK tai βL = βK, on

φ
L

 = φ
K

, eli ψ = 0 kaikissa kiertymäasennoissa.

Samoin ωL = ωK ja TL = TK.

Jos |βL| ≠ |βK| on:

(8b)

Akselikulmia βK ja βL voidaan tarvita sellaisiin suuntiin, että kardaaniakseli ei ole enää tasossa.

Kiertymävirheettömyys ψ = 0° toteutuu tällöin, jos 
|βK| = |βL| ja kumpikin nivel on kokonaan omassa 
tasossaan (K, L). Samalla väliakseli on näiden 
tasojen leikkauksessa. Tasojen välinen kulma on θ.

Vääntömomenttikuormitukset

Kun liike-energian vaikutuksia ei otettu huomioon, oli väliakselin TJ (5):n mukaan:

(11)

Samalla kuitenkin väliakselin kulmakiihtyvyyden pitäisi olla (6):n mukaan:

(12)

Tästä johtuen väliakseli aiheuttaa käyttävälle ja käytetylle akselille vääntömomentti- ja 
kulmanopeusvaihtelua, edellistä erityisesti, jos JK tai JL >> JJ ja jälkimmäistä erityisesti jos
JK tai JL ≈ JJ.

Epätasaisen käynnin ja iän lyhentymisen välttämiseksi 
vaaditaan kokemusperäisesti, että

(31)

Tätä vastaava raja ilmoitetaan usein (n ∙ β) - max arvona, 
jonka tosin voi ylittää ≤ 50% edullisissa tapauksissa.



Taivutusmomentti- ja laakerikuormitukset

Kuormitukset esiintyvät tykyttävästi kaksinkertaisella taajuudella, ääriarvot φK = 0° ja 180° sekä
φK = 90° ja 270° kiertymäkulmilla.

(1a, c):n mukaan: MJK = TK ∙ sinβK ja TJ = TK ∙ cosβK.

(2c):n mukaan: MJL = TK ∙ cosβK ∙ tanβL.

Koska QL = QK = –( MJK + MJL)/l, saadaan:

(15a)

(14a)

Jos   β  K =   β  L (W-asennelma), niin

(15b, 14b)

Jos   β  K = –  β  L (Z-asennelma), niin A = 0 ja B = 0. (15c, 14c)

Vastaavasti saadaan:

(16a)

(17a)

Jos   β  K =   β  L (W-asennelma), niin 

(16b, 17,b)

Jos   β  K = –  β  L (Z-asennelma), niin C = 0 ja D = 0. (16c, 17c)

(2c):n mukaan: MK = TK ∙ tanβK, joten

(18)



Vastaavasti saadaan:

(2a):n mukaan 

(19a)

Jos βK = –βL tai βK = βL (W- tai Z-asennelma), niin

(19b)

Kulmanivelet, kaksoiskardaaninivel (liikeyhtälöt)

Kaksoiskardaaninivelessä lyhyt väliakseli (J) yhdistää kaksi vastakkaisvaiheista kardaaniniveltä 
(K,L).

Niveltä käännettäessä tavoitteena on βK = βL (W), koska tämä aikaansaisi yhtäsuuruuden 
vääntömomenteille TL = TK ja kulmanopeuksille ωL = ωK (mikäli liike-energiaa ei oteta huomioon).
Akselikulma on βK + βL.

Sisäinen kulmapuolitus soveltuu vain pienille pyörimisnopeus ∙ akselikulma-tuloille keskiönivelen 
kuumenemisen ja kulumisen johdosta.

Ulkoista kulmanpuolitusta käytetään, jos käyttävä ja käytetty akseli voidaan laakeroida 
asennelmaan, jonka puoliskojen välinen kääntöakseli kulkee likimain nivelen keskipisteen kautta.

Tilasyistä johtuen ei tarvittavaa liukuniveltä voida sijoittaa väliakselille. Tästä johtuen tavoite
βK = βL voidaan toteuttaa tarkasti vain yhdellä akselikulman βK + βL arvolla 0°:n lisäksi.
Merkitään tätä (βK + βL )y.

Muilla akselikulman arvoilla puolitus on epätarkka. Akselikulma lisää puolitusvipujen 
yhteispituutta, mutta vain toinen puolitusvivuista pidentyy. Vivut ovat yhtä pitkiä vain 
akselikulmalle (βK + βL )y.



Pituudeltaan muuttuvaan puolitusvipua 
edustaa tällöin asennelman puolisko, 
johon akseli on laakeroitu vapaasti 
(aksiaalisesti liikkuva).

Merkitään väliakselin (väli KL) pituudeksi 2c.

Trigonometrian perusteella tarkka kulmapuolitus 
akselikulmalla (βK + βL )y saadaan valitsemalla:

(20)

Mielivaltaista akselikulmaa vastaava puolitusvirhe Δβ = βvapaa – βohjaava on tällöin: (asin = arc sin)

(21)

Vapaasti laakeroitu akseli työntyy samanaikaisesti x:n verran poispäin:

(22)

Esim. valitaan

ja esim., kun βK + βL = 10°:



Kardaaninivelien ja -akselien rakenne

Kytkentälaippa

DIN 15450...3-laipat ovat kitkasulkeisia ja sisäkeskitteisiä. Niissä on 4, 6, 8, 10, tai 12 
kiinnitysruuvia koosta riippuen. Löytyy täysi kokovalikoima. Kiinnityksessä on luistamisvaara.

ISO 8667-laipat ovat muotosulkeisia (70° kulmassa risteävät otsauritukset, 4 
kiinnitysruuvia). Ne ovat halkaisijoiltaan ja hitausmomentiltaan pienempiä kuin 
DIN-laipat. Asennus on helppoa ja kiinnityksessä ei ole luistamisvaaraa.

Nivelakselistoissa esiintyy eräissä käyttökohteissa (esim. muunninvaihteistolliset 
työkoneet) niin rajuja suunnanvaihtonykäyksiä, että kitkasulkeiset laipat luistaisivat 
ja löystyisivät. Näiden sijaan käytetään usein muotosulkeisia ns. Mechanics-
laippoja.

Nivelakselin tasapainotus riippuu laippojen 
keskitystarkkuudesta. ISO-, DIN- ja SAE-laipat 
mahdollistavat Q16-tarkkuuden, Mechanics-laipat 
vain Q40-tarkkuuden.



Kardaaninivel

Nivelhaarukoiden geometria määräytyy tilantarpeesta 
suurimman akselinkulman β yhteydessä.

Nivelristikon päät toimivat nivellaakerien säteislaakerien (neula/rulla) sisäkehinä ja 
aksiaalilaakerien (liuku) otsapintoina. Lisäksi ristikon poraukset toimivat voitelurasvan varastoina. 
Keskipakovoima syöttää rasvan porauksista laakereihin tiivisteiden säätelemällä nopeudella.

Nivelten neula- tai rullalaakerit ovat pitimettömiä. Niissä on säteittäinen ahdistus iskuvaurioiden 
välttämiseksi. Laakerit mitoitetaan vierintämyödön ja -väsymisen suhteen Herzin pintapaineeseen 
perustuvilla kaavoilla.

Mitoitusvääntömomentti vierintämyödön suhteen TO [Nm] on:

(24a, b)

jossa CO = myötövoimaluku (1 laakeri) [N], a = 2R = laakerien keskipisteiden väli [m],
sO = varmuusluku, usein sO = 0,88 (0,8: tasainen, 1,0: normaali, 2,0: iskumainen), β = nivelkulma.

GWB:n ilmoittama MO = TO, kun sO = 0,88 ja β = 0°.
Siten muissa olosuhteissa:

(24c, d)

Mitoitusvääntömomentti vierintäväsymisen suhteen TD [Nm] on:

(26a) (26b)

joissa C = väsymisvoimaluku (1 laakeri) [N], a = 2R = laakerien keskipisteiden väli [m],

kω = Kardaanikerroin, ottaa huomioon nivelen itse aiheuttaman 
vääntövaihtelun.

kt = Muodonmuutoskerroin, ottaa huomioon pintapainehuiput, jotka 
johtuvat haarukoiden ym. muodonmuutoksista ja
mittavaihteluista. 1,00...1,33: järeät osat, pienet toleranssit.
1,33...1,66: tavalliset osat ja toleranssit.

ks = Käyttökerroin ks

tasainen 1,2...1,5
kevyitä iskuja 1,5...2,0
kohtalaisia iskuja ~2,5
voimakkaita iskuja ~3,0

LK = nimellisikä miljoonina nivelakselin kierroksina [106 kierr.]
β = nivelkulma (jos β < 3°, asetetaan β = 3°)



GWB:n ilmoittama CR = ½ ∙ Ca. Siten TD on:

(26c) (26d)

Nivellaakerien aksiaalilaakerit ovat liukulaakerita. Materiaalina on yleisesti lasikuitulujitteinen 
polyamidimuovi. Rasvaurat päästävät rasvan ristikoista aksiaalilaakereihin ja edelleen 
säteislaakereihin.

Vastakkaiset aksiaalilaakerit esijännitetään yhteensä noin 0,02...0,05mm:n ahdistukseen. Tämä 
suojaa iskuvaurioilta ja on tarpeellista tasapainotuksen kannalta.

Väliakseli liukunivelineen

Nivelhaarukoiden välinen osuus väliakselista 
muodostuu akseliputkesta ja liukunivelestä. Nämä 
ovat normaalisti terästä ja hitsattu toisiinsa. Putki on yleensä DOM-putkea, Fe510C (eli S355).

Uritus pinnoitetaan aksiaalisen kitkavoiman FL ja kulumisen vähentämiseksi. Täydennettynä 
suojaputkella myös rasvaustarve vähentyy tai poistuu.

Liukumisvoiman FL [Nm] maksimi- ja minimiarvot ovat:

(27a, b)

jossa TK [Nm], dB [mm] = d ∙ cosα = urituksen 
perusympyrän halkaisija, d = mz, α = ryntökulma, 
evolventtiset uritukset (DIN 5480, 5482 ym.) α = 30°,
suorakylkiset uritukset (SAEJ 499 ym.) α = 0°,
Cmin [m] = urituksen minimi työpituus,
vinoon asettumisen estämiseksi
Cmin > (0,01 + 1,8 ∙ dA/1000mm).



Kaksoiskardaaneissa siirretään usein kääntyvyyden parantamiseksi 
käyttävään ja käytettyyn akseliin nivelöityvät ristikon päät poispäin 
(ΔC). Kääntyneessä asennossa tästä aiheutuu vapaasti laakeroituun 
akseliin edestakaista aksiaaliliikettä. (2 jaksoa / kierros)

Umpinaisen ura-akselin korvaaminen 
putkimaisella sekä halkaisijoiden suurennus ja 
seinämien ohennus (esim. ø 52 ∙ 4 → ø 75 ∙ 
1,6) merkitsee koko kardaaniakselille yleensä 
yli 20%:n kevennystä.

Samalla urituksen liukumisvoima pienentyy (FL ~ 1/dB) ja väliakselin taivutusvärähtelyn 
ominaistaajuus suurentuu, mikä mahdollistaa pidemmän väliakselin käyttämisen ilman välilaakeria.

Väliakselin taivutusvärähtely

Väliakseliin kohdistuu kardaaninivelistä taivutusmomenttiherätteitä (MJK, MJL). Taivutusresonanssin 
välttämiseksi akselin pitää siksi toimia selkeästi alikriittisellä alueella.

Sallittu kierrosnopeusalue on:

n ≤ 0,8 ∙ n1 [rpm] (28)

jossa n1 = väliakselin taivutusvärähtelyn alin 
ominaistaajuus [rpm].

Kardaaniakseleissa liukunivel pienentää ominaistaajuutta ja putkiosan mitoilla laskien saadaan:

[rpm] (30)

Esim. GWB 587.42 D = 0,115 [m], d = 0,098 [m]

[rpm]

n ≤ (11591...13040)/l²

l = 2[m]: n ≤ (2898...3260)rpm, l = 3[m]: n ≤ (1288...1449)rpm



Kardaaninivelten koon valintamitoitus

Laskelmat pätevät etenkin Z- ja W-asennelmissa oleville nivelille. Nivelkoot ovat GWB:n 
valikoimasta.

Myötömitoitus (max. vääntömomentin suhteen)

Max. kuormitusmomentti TDo [Nm]

TDo = (Ti + Tμ)/2 (32)

(33)

(34)

joissa

Ti = tarkasteltavan nivelen max. vääntömomentti laskettuna moottorin suunnalta
   (olettaen, että tiekitka riittää estämään luistamisen) [Nm]

kS = sysäyskerroin (kSi ≈ 1 vaihteiston jälkeen, kSi = 1,5 pelkän nestekytkimen jälkeen,
   kSi = 2 pelkän kitkakytkimen jälkeen, kSi = 4 vauhtipyörään kytkettynä)

Tm = moottorin (max.) vauhtipyörämomentti [Nm]
iK = välityssuhde moottorin ja nivelen välillä (alin vaihde)
ηK = momenttihyötysuhde moottorin ja nivelen välillä

   (hammasvälitys η ≈ 0,98/porras, nivelet η ≈ 0,995/nivel)
εK = tasauspyörästöjen jako-osuus moottorin ja nivelen välillä

   (kartiotasauspyörästö ε = 0,5)
β = nivelen akselikulma
Tμ = tarkasteltavan nivelen max. vääntömomentti laskettuna pyörien suunnalta käytettäessä

   tiekitkakerroin kokonaan [Nm]
kSμ = sysäyskerroin (normaalisti kSμ ≈ 1)
μ = tien kitkakerroin (μ ≈ 0,6...1,0, maantie μ ≈ 0,7, maasto μ ≈ 1,0)
G = mg = painovoima vetävillä pyörillä yhteensä [N], dynaaminen painonsiirtymä otetaan

   huomioon henkilöautoilla
rS = vetävien pyörien staattinen vierintäsäde [m]
iL = välityssuhde pyörän ja nivelen välillä
ηL = momenttihyötysuhde pyörän ja nivelen välillä
εL = tasauspyörästöjen jako-osuus pyörän ja nivelen välillä (kartiotasauspyörästö ε ≈ 0,5)

Mitoitusehdot valitaan nivel, jonka:

, joissa

MN = sallittu lyhytaikainen vääntömomentti [Nm]

MO= nivellaakerien vierintämyötömomentti [Nm]

sO = varmuustarve sysäysten suhteen (0,8: tasainen, 1: normaali, 2: iskumainen)



Väsymismitoitus (tehollisen vääntömomentin suhteen)

Tehollinen kuormitusmomentti TDm [Nm]

TDm = {TD1
3,33 ∙ a1 + TD2

3,33 ∙ a2 + .... +TDn
3,33 ∙ an}0,3 (37)

jossa

TD1, TD2, ... , TDn = kuormitusvaihtelun momenttitasot [Nm]
a1, a2, ... , an = kierrosmääräosuudet, a1 + a2 + ... + an = 1,00.

Mitoitusehdot valitaan nivel, jonka

(38)

jossa

CR = nivellaakerien vierintäväsymismomentti [Nm]
LK = nivellaakerien nimellisikä miljoonina nivelakselin kierroksina

   [106 kierr.]
β = nivelen akselikulma asteina [°]

   (jos β < 3°, asetetaan β = 3°)
kS = käyttökerroin (1,0...1,5: tasainen, 1,5...2: kevyesti iskumainen,

   2,5: iskumainen, 3: voimakkaasti iskumainen)
kt = muodonvääristymäkerroin (osien jouston ja mittavaihtelun

   vaikutus) (1,33: GWB:n nivelet, 1,00...1,33: järeä + tarkka,
   1,33...1,66: tavanomainen)

kω = kardaanikerroin → 
   nivelen itse synnyttämä väsyttävä momenttivaihtelu)

Esimerkki

Valitse oheisen maastokuorma-auton 
nivelakseli 1 myötömitoituksen kannalta.

kS1 = 4,  Tm = 817Nm, β = 12°,
μ = 1,0 (maasto) G = 275000N
Valitaan sO = 1,0.

Ti = kSi ∙ Tm ∙ iK ∙ ηK ∙ εK/cosβ 
= 4 ∙ 817Nm ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1/cos12° 
= 3341Nm

Tμ = kSμ ∙ μ ∙ G ∙ rS/(iL ∙ ηL ∙ εL)
= 1 ∙ 1,0 ∙ 275000Nm ∙ 0,52 / ((6,406 ∙ 1,767 ∙ 9,16) ∙ (0,96 ∙ 0,95²) ∙ 1) = 1594Nm

TDO = (Ti + Tμ)/2 = ½  ∙ (3341 + 1594)Nm = 2468Nm

Vaaditaan 

Valitaan GWB 587.10 (MN = 3000Nm, MO = 3292Nm OK)



Esimerkki:

Kardaaniakseli on Z-asennelmassa ja nivelkulmat ovat |βK| = |βL| = 8°. Valitse sopiva GWB-
akselikoko, kun ikävaatimus on LK ≥ 150 [ ∙ 106kierr.] ja varmuusluku myödön suhteen on sO ≥ 1,2.

Kuormitukset Ti ja osuudet kierrosmäärästä pi:
3000Nm: 0,005;   2400Nm: 0,005;   1800Nm: 0,09;   1200Nm: 0,20;   600Nm: 0,40;   0Nm: 0,30
TD ≈ {∑(Tj

10/3 ∙ pi)}
0,3

Maksimikuormitukset, kierrosmäärä pieni: 
TDi = 3000Nm, TDμ 

=4800Nm.

GWB: kω = 1; kt ≈ 1,33; ks ≈ 1,3.

TD = {300010/3 ∙ 0,005 + 240010/3 ∙ 0,005 + 180010/3 ∙ 0,09 + 120010/3 ∙ 0,20 + 60010/3 ∙ 0,40}0,3Nm
= 1098Nm

TDo = ½ ∙ (3000 + 4800)Nm = 3900Nm

Kokeillaan GWB 587.15 (CR = 1580Nm, MO = 4846Nm)

Kokeillaan GWB 587.20 (CR = 2119Nm, MO = 6309Nm)

sO = 6200/3900 = 1,59 > 1,2 OK



VETO- JA TASAUSPYÖRÄSTÖT, LUISTONRAJOITTIMET

Veto- ja tasauspyörästöt eri vetotavoissa

Takaveto

Takavedon perinteisessä 
veto/tasauspyörästössä on tyypillisesti:

− Kartiovetopyörät, yleisimmin 
hypoidihampaiset. Kartiolaakerointi, 
esijännitetty välilevyillä tai -renkailla.

− Kartiotasauspyörät, suorahampaiset. 
Liukulaakerointi.

− Roiskevoitelu, hypoidiöljy (GL4...5)

Tasauspyörästön lukko on lähes kaikissa raskaissa kuorma-autoissa. Jonkin tyyppinen tasausrajoitin 
on yleinen muissa autoissa. Tasauksen luistonrajoitusta käsitellään jäljempänä.

12...16-vaihteiset vaihteistot ovat pääosin poistaneet 
tarpeen kuorma-autoissa aiemmin yleisiin 2-
nopeusperiin. Puutavara-autoilta vaadittava 
nopeusalue on kuitenkin niin laaja, että tilaa 
säästävästä planeettatyyppisestä 2-nopeusperästä on 
hyötyä.

Karkaistavuus rajaa umpinaisten 
vetoakselien halkaisijan enintään n. 
60mm:ksi. Tällaisilla akseleilla
(tai  ø 180mm:n kardaaninivelillä) 
voidaan välittää akselia kohti noin 
34000Nm:n lyhytaikainen 
vääntömomentti (22,5'' pyörät, 
renkaiden rS ≈ 0,50m).

Napavälitysten (if ≈ 3,0...4,0) avulla 
voidaan välittää akselia kohti noin 
120000Nm:n lyhytaikainen 
vääntömomentti. Planeettatyyppiset 
napavälitykset toteutetaan normaalisti 
suorilla lieriöpyörillä.



Portaalityyppisiä napavälityksiä käytetään 
eräissä kaupunkilinja-autoissa lattiakorkeuden 
alentamiseksi ja eräissä maastoautoissa 
maavaran lisäämiseksi. Jälkimmäisissä 
tarpeellinen rengaspaineen ajonaikainen säätö 
voidaan toteuttaa helposti.

Telivetoisten kuorma-autojen etummaiseen 
taka-akseliin kiinnittyy välitasauspyörästö. 
Kokonaisuus on kömpelö niin voimansiirron 
kuin jousituksenkin kannalta.

Etuveto

Veto/tasauspyörästö on normaalisti vaihteiston yhteydessä. 
Vetopyörästö toteutetaan pitkittäismoottorin yhteydessä 
kartiopyörillä ja poikittaismoottorin yhteydessä lieriöpyörillä.

Etuveto on tilankäytön kannalta merkittävästi takavetoa 
parempi.



Neliveto

Perinteisessä (maasto)nelivedossa vaihteistoa seuraa kardaaniakseli ja jakovaihteisto, joka käyttää 
etu- ja taka-akselia kardaaniakselien välityksellä. Jakovaihteisto voi olla samalla aluevaihteisto ja 
siinä on joko etuvedon erotuskytkin tai akselien välinen tasauspyörästö jonkinlaisella 
luistonrajoittimella varustettuna.

Kokonaisuus on kömpelö ja kardaaninivelten akselikulmat ovat usein haitallisen suuria. Jäykän 
etuakselin yhteydessä ei muunlainen ratkaisu ole mahdollinen.

Erillistuettujen ja de Dion-etuakselien yhteydessä päästään tarkoituksenmukaisempiin ratkaisuihin.

Pitkittäismoottorin yhteydessä voidaan akselien välinen tasauspyörästö (tai takavedon irrotus ym.) 
ja etuakselin veto/tasauspyörästö sijoittaa vaihteiston yhteyteen.

Poikittaismoottorin yhteydessä jatkuva etuveto ja viskokytkimen välittämä luistollinen takaveto on 
varsin yksinkertainen ja hyvä ratkaisu.

Akselien välistä tasausta käsitellään jäljempänä.



Tasaus ja luistonrajoitus

Akselistojen tasauspyörästöt toteutetaan normaalisti 
kartiopyörillä. Vetopyörästö pyörittää tasauspyörästön 
koteloa ja sen sisälle lukittua ristiakselia.

Ristiakselin haaroihin laakeroidut pienet tasauspyörät 
(henkilöautoissa yleensä 2 kpl, kuorma- ja linja-autoissa
4 kpl) pyörittävät kummankin puoliakselin päihin 
urituksella kiinnittyviä isoja tasauspyöriä.

Isojen tasauspyörien ja siten myös vetävien pyörien 
vääntömomentti on yhtä suuri lukuun ottamatta eroa,
joka aiheutuu tasauspyörien kitkasta painelevyihin ja 
ristiakseliin nähden.

Raskaissa kuorma-autoissa on normaalisti 
hammaskytkimellä toteutettu tasauslukko. Yleensä tämän 
hammaskulmat valitaan siten, että suurikaan 
vääntömomenttiero puolten välillä ei avaa sitä.

Nelivedon yhteydessä käytetään etuvedon irrotuskytkintä, 
akselien välistä tasauspyörästöä (ja mahdollista 
tasauslukkoa), takavetoa viskokytkimen kautta tai muuta 
järjestelyä.

Akselien välistä tasauspyörästöä ei toteuteta useinkaan 
kartiopyörillä, koska nämä sallivat vääntömomentin jaon 
vain suhteessa TV/TH = 0,5/0,5 akselien kesken.

Yleensä käytetään planeettatyyppistä tasauspyörästöä 
planeetankannattimen (S) kautta.
Ulostulojen vääntömomenteista pienempi kytketään 
aurinkopyörältä (A) yleensä eteen ja suurempi kehäpyörältä 
(B) yleensä taakse.

Tällöin vääntömomentin jaoksi akselien kesken saadaan
TV/TH = TA/TB = ZA/ZB, jos eroja kitkahäviöissä ei oteta 
huomioon (ηSA = ηSB).

Akselistojen tasauspyörästöt hävittävät vetokyvyn, jos tien 
kitkakerroin toisella puolella on pieni tai jos toinen pyörä 
keventyy tai nousee ilmaan. Tasauslukitus palauttaa 
vetokyvyn äärimmäisellä tavalla.



Esimerkki

Täydennä oheisen 4-vetoisen auton 
jakovaihteiston kaaviokuvaan planeettatyyppinen 
tasauspyörästö.

Jakovaihteistoon jo piirretyn alennusvaihteen 
toisiopyörän on tarkoitus käyttää tasauspyörästön 
planeetankannatinta.

Tasauspyörästön kehäpyörän hammasluku on
ZB = 90. Valitse hammasluvut aurinkopyörälle 
(ZA) ja planeettapyörille (ZP), kun 
vääntömomentin jaoksi etu- ja taka-akselin 
kesken halutaan Tea/Tta = 6/10.

Täydennä jakovaihteistoon sakaratyyppinen 
lukkokytkin.

ZB = ZA + 2 ∙ ZP + (0...2)
ZA/ZB = Tea/Tta

Z
A
 = (Tea/Tta) ∙ ZB = (6/10) ∙ 90 = 54

Z
P
 = ½ ∙ (ZB – ZA – (0...2))

= ½ ∙ (90 – 54 – (0...2)) = 18 – (0...1)

ZP = 18 tai 17



Tasausrajoittimet

Tien kitkakertoimen μ rajat ovat likimain:
asfaltti ≈ 0,8;   betoni ≈ 0,7;   sidesora ≈ 0,6;   irtosora ≈ 0,5;   savi ≈ 0,4;   tiivis lumi ≈ 0,3
kuiva jää, irtolumi ≈ 0,2;   kostea jää ≈ 0,1;   pyörä ilmassa = 0,0.

Pienikitkaisilla teillä tarvitaan tämän kitkakertoimen kehittämiseen suurehko luisto λ,
yleensä > 20%. Suurikitkaisilla teillä luisto λ on vähäistä.

Kitkaerojen ilmaantuessa akselin eri puolille tai akselien välille, pyritään automaattisilla 
tasausrajoittimilla auton vetovoiman maksimointiin ohjattavuuden säilyttävällä tavalla.

Vaatimuksiksi voidaan siten asettaa:

− Nykäyksetön asteittainen kytkeytyminen/vapautuminen välittömästi toispuoleisen (tai akselien 
välisen) vetoluiston ilmaantuessa(väistyessä).

− Alle noin 25%:n ero vetoluistossa puolten (tai akselien) välillä ei saisi aiheuttaa kytkeytymistä, 
jotta kääntyminen ei häiriintyisi ja jotta luistavamman pyörän koko vetokitka kehittyisi.

− Pitävämmän ja luistavamman pyörän vetovoimien suhde saa olla ohjaavalla akselilla enintään 
2,5, jotta ohjaus ei häiriintyisi. Suhde saa olla suurempi ohjaamattomalla akselilla, mutta ei 
tarpeettomasti.

Tasausrajoittimet voidaan jakaa vetovoima- ja nopeuseroa tunnistaviin sekä toisaalta passiivisiin ja 
aktiivisiin.

Passiiviset vetovoiman rajoittimet

Nämä hyödyntävät tasauspyörien ryntö- ja tukikitkaa, jotka riippuvat vetovoimista. Yleensä 
käytetään lisäksi kitkakytkimiä, joiden kytkentävoimat aiheutuvat vetovoimista (hammasvoimien 
erottava tai aksiaalinen komponentti) tai jousesta.

Välityssuhteeltaan muuttuvat tasauspyörät. Esim. Rockwell-Standard High Traction.

Hampaiden ryntösäteet ovat L1...L4.



Tasauspyörien erikoishammastus aiheuttaa rynnön siirtyilyn siten, että välityssuhde isojen 
tasauspyörien välillä vaihtelee 1,63, 1,00 ja 1/1,63 = 0,61.

Luistavan puolen iso tasauspyörä pyrkii vetoluiston kautta kiertymään pienimmän välityssuhteen 
asentoon. Tällöin pitävän puolen iso tasauspyörä pääsee suurimman välityssuhteen asentoon ja sen 
vääntömomentti on ~1,63-kertainen luistavaan puoleen verrattuna.

Vastaavaan tulokseen pääsee Max-Trac 
(Quaife ja BLW). Siinä tasauspyörien 
hampaiden ryntö alkaa niiden 
varvaspäästä ja siirtyy kantapäätä kohti.

Luistavan puolen ison tasauspyörän 
ryntö pyrkii kiertymään varvaspäähän. 
Tällöin pitävällä puolella se on 
kantapäässä. 
Pitävämmän puolen vääntömomentti voi 
tulla jopa 2,8-kertaiseksi luistavampaan 
puoleen verrattuna.

Isoihin tasauspyöriin vaikuttavat 
kitkakytkimet. Esim. Loc-O-Matic (ZF).

Tasauspyörien hammasvoimien 
aksiaalikomponentit siirtävät takanaan olevia 
pesänpuoliskoja aksiaalisesti kitkalevyjä 
kohti. Pesänpuoliskot ja joka toinen kitkalevy 
on kytketty urituksella koteloon. Joka toinen 
kitkalevy on kytketty urituksella isoihin 
tasauspyöriin.

Kitkakytkimen vääntömomentti pyrkii 
pyörittämään kumpaakin isoa tasauspyörää 
kotelon mukana (eli lukitsemaan) 
jarruttamalla nopeampaa ja kiihdyttämällä 
hitaampaa puolta.

Lukitusvaikutusta ei synny lainkaan, jos esim. 
toisen puolen pyörä on ilmassa. Voimakas 
lukitusvaikutus syntyy tarpeettomasti, jos 
kummallakin puolella on pitoa ja suuri 
vetovoima.



Vähintään vähäinen lukitusvaikutus kaikissa tilanteissa saadaan jousikuormittamalla kitkakytkimet. 
Jatkuva vähäinenkin lukitusmomentti haittaa ohjausta ja lisää ajovastuksia.

Tarpeeton lukitusvaikutus silloin, kun molemmilla puolilla on suuri vetovoima, vältetään, kun 
hammasvoimien aksiaalikomponentit pyrkivät avaamaan jousikuormitteisen kitkakytkimen.

Kierukkatyyppiset tasauspyörästöt. Esim. Torsen, Knight Mechadyne.

Tasauspyörästön kotelon ja vetoakselien välillä on kierukkavälitykset (kierukka ja kierukkapyörä).

Tavanomaisissa kierukkavälityksissä kierukka on pieni halkaisijaltaan ja kierteen nousukulmaltaan 
ja kierukkapyörä on suuri halkaisijaltaan. Kierukka käyttää kierukkapyörää, välityssuhde on suuri ja 
välitys itsepidättävä.

Torsen on lähinnä akselin tasauspyörästö (välityssuhde 1). Sen kierukat ovat vetoakselien päissä. 
Kierukkapyöriä on laakeroitu tasajaolle koteloon siten, että aina kummankin puolen kierukkapyörä 
on vierekkäin.

Vierekkäisten kierukkapyörien päissä on suorat lieriöpyörät, jotka kytkevät puolet toisiinsa tasausta 
varten.



Lukitusvaikutus muodostuu ryntökitkoista ja 
erityisesti kierukkojen ja kierukkapyörien 
puristumisesta niiden päiden painelevyjä vasten 
ryntövoimien aksiaalikomponenttien 
vaikutuksesta. Lukitusvaikutuksen suuruus 
määräytyy lähinnä kierukan nousukulman 
valinnasta.

Valittavuudestaan huolimatta nousukulma on 
karkeasti 45°. Kierukkavälitykset eivät siksi ole 
itsepidättäviä, vaan toimivat kumpaankin suuntaan 
samankaltaisesti.

Torsen on lukitusvaikutukseltaan verrattavissa kartiopyörä-tasauspyörästöihin, joissa on isoihin 
tasauspyöriin vaikuttavat kitkakytkimet. Torsenin toiminto on kuitenkin vakaampaa ja suuri 
lukitusvaikutus saadaan siinä helposti.

Mechadyne on akselien välinen tasauspyörästö 
(momenttijako valittavissa välillä 0,43...1,0...2,33).

Sen kierukkapyöriä on laakeroitu koteloon 
kytkemään puolet toisiinsa tasausta varten. Ne ovat 
rynnössä kummankin puolen kierukan kanssa.

Kukin kierukka on myös rynnössä, nyt 
vinohampaisena lieriöpyöränä toimien, oman 
puolensa vetoakselin päässä olevan vinon 
lieriöpyörän kanssa. Nämä voivat nyt olla erisuuria 
halutun momenttijaon saamiseksi.



Viskokytkimet

Viskokytkin on märkä monilevykytkin. Sen levyjen välinen tila on täytetty silikoniöljyllä, jonka 
seassa on tietty määrä ilmakuplia. Akseliulosotto tai -ulosotot kytkimen kotelosta on tiivistetty 
kestämään suurtakin painetta, jonka luistolämpö voi aiheuttaa.

Viskokytkimiä käytetään luistonrajoittimina tasauspyörästöissä ja luistokytkimissä.

Normaali toimintatila on viskoositila. Monilevyisyyden ja käytettävän 
silikoniöljyn suuren viskositeetin (kinemaattinen ν = 5000...100000mm²/s, 
25°C valittavissa) johdosta nopeuseroon verrannollinen kytkinmomentti 
saadaan helposti riittäväksi. Viskositeetin dilatanttisuuden johdosta 
verrannollisuus on degressiivistä.

Viskositeetin lämpötilariippuvuus on vähäinen. 

T = vääntömomentti [Nm], r = säde [m]
ν = kinemaattinen viskositeetti [m²/s]
νG = ν (25°C, u/s = 01/s)
ρ = tiheys [kg/m³], v = lämpötila [°C]
WF = kitkapintaparien lukumäärä [-]
τ = leikkausjännitys [N/m²]
A = pinta-ala [m²],

T=∫ dT  r  integrointirajat riippuvat täyttöasteesta ja geometriasta.

Normaalia suurempi pidempiaikainen nopeusero kuumentaa silikoniöljyn ja laajentaa sitä niin, että 
paine kasvaa ilmakuplien puristuessa kokoon. Samalla kukin sisälevy painuu sitä vastassa olevan 
ulkolevyn kylkeen epästabiilien kuristusvirtausten johdosta ja kytkin lukkiutuu kunnes jäähtyminen 
ja paineen tasautuminen avaa sen.



Lukkotila syntyy 
nopeammin suurella 
silikoniöljyn täyttöasteella. 
Täyttöaste vaikuttaa myös 
viskositeetin ohella 
viskoosiin 
kytkinmomenttiin.

Lukkotila suojaa viskokytkintä lämpö- ja painevaurioilta. Tasauspyörästöissä lukkiutuminen voi 
mahdollistaa liikkeellelähdön ääritilanteissa. Etutasauspyörästön lukkiutumista ei sallita. 
Viskokytkin kestää vain noin 200 lukkiutumista.



Akselien tasauspyörästöissä tuottaa akseli-akseli-kytkentä noin kolminkertaisen momentin akseli-
kotelo-kytkentään verrattuna.

Viskokytkimen lisääminen tasauspyörästöön muuttaa nopeus- ja momenttierojen esiintymistiheyttä 
pyörien välillä.

Nelivedossa viskokytkin voidaan kytkeä akselien väliseen tasauspyörästöön (jos on). Takaveto 
ilman tasauspyörästöä on mahdollinen käyttämällä viskokytkintä luistokytkimenä.

Viscodrive GmbH:n uusi Visco-
Lok- viskokytkin poikkeaa 
olennaisesti edellä esitetyistä.
(kts. ATZ 10/1996 s.526-532)
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