Teknisen laskennan palvelut

Elomaticin teknisen laskennan ryhmä on Suomen suurin. Asiakkaina on
niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin
pieniä ja suuria laitetoimittajia, suunnittelutoimistoja ja konepajoja.
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Teknisen laskennan palvelut sisältävät virtausten, rakenteiden sekä sähkömagneettisten ilmiöiden matemaattis-fysikaalisen numeerisen
mallinnuksen. Mallinnusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti vastaamaan yhä vaativampia tarpeita.
Kääntykää puoleemme, niin kerromme miten
asiantuntijamme voivat auttaa hankkeissanne
tai jos haluatte aiheesta lisää tietoa!

Tekninen laskenta

Rakenteen jännitysjakautumaa tutkimalla voidaan
selvittää kestääkö rakenne annetut kuormitukset.

Aiemmin mallinnus oli käytännössä mahdotonta ja sen tuoma merkittävä potentiaali on
alettu laajemmin ymmärtää vasta hiljattain ja
niiden käyttö yleistyy myös arkipäivän haasteiden ratkaisussa.
Energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja
nopeammat tuotekehityssyklit ovat esimerkkejä hyödyistä, joita saavutetaan mallinnuksen
avulla. Lisäksi saadaan tarkempaa tietoa sovelluksissa tapahtuvista ilmiöistä, myös sellaisista, joita ei voida suoraan havaita tai mitata.

Teknisen laskennan etuja
■■Tuotekehityksen resurssisäästöt
■■Eri vaihtoehtojen vertailun helppous
■■Vaivaton vianmääritys
■■Vähentynyt prototyyppien tarve
■■Tehokas päätöksenteon tuki
■■Ympäristöystävällisyys

Offshore-lautan tuulikuorma. Elomaticin
asiantuntijoiden analyysit tuottavat mittavia
säästöjä offshore-teollisuudelle.

CEM asiantuntijamme analysoivat teollisuuden
työympäristöjä ja simuloivat sähkömagneettisten
kenttien mahdollisia haittavaikutuksia työntekijöille sekä suojarakenteiden tehokkuuksia.

Sovelluskohteet
■■Biotekniikka- ja lääketeollisuus
■■Prosessiteollisuus
■■Energiateollisuus
■■Tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat
■■Kone- ja laitevalmistusteollisuus
■■Meri- ja offshore-teollisuus
■■Kaasu- ja öljyteollisuus

Luotettavuuden varmistaminen
Elämme maailmassa, joissa arkipäivän ja teollisuuden sekä tuotannon haasteisiin vastataan
erilaisin teknisin ratkaisuin, tarkoitus helpottaa asioiden hoitoa, parantaa viihtyvyyttä ja
taata turvalliset olosuhteet erilaisille prosesseille. Mallinnuksen avulla voidaan tehostaa
näiden ratkaisujen aikaansaamista ja niiden
toimintaa.
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Säästöt ja tehokkuus
Kun tutkitaan mahdollisten vikatilanteiden
ratkaisut tietokoneavusteisesti, vältytään kalliilta tuotannon alasajoilta tai turhilta kustannuksilta niiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Vika- ja vaaratilanteisiin voidaan
mallinnuksen keinoin varautua jo ennen niiden ilmaantumista. Teknisen laskennan käyttämät menetelmät ovat myös ympäristöystävällisiä kun ylimääräisiltä materiaalikuluiltakin
vältytään.

Tekninen laskenta

Erilaiset liitokset voidaan luotettavasti mitoittaa FEM-analyysin
avulla kestämään käytöstä aiheutuvat rasitukset.
Pumppujen kavitointi on yleinen
ongelma, joka on lähes mahdotonta mitata. Virtaussimuloinnilla
voidaan osoittaa pumpun toimivuus ennen prototyypin rakentamista.

Traktorin ohjaamon
akustinen simulointi

CFD ja aeroakustiikka

Käytetyt menetelmät
Virtauslaskenta eli lyhyemmin CFD on virtauksia ja lämmönsiirtoa sisältävien tilanteiden
mallinnukseen kehitetty, nykyään yleisesti
käytetty menetelmä. Sen avulla voidaan tutkia hyvin monipuolisesti kaikenlaisia virtauksia ja niiden ominaisuuksia eri sovelluksissa.
Laskennallinen sähkömagnetismi antaa tietoa
sähkölaitteiden ja niiden ympäristössä tapahtuvien sähköisten ilmiöiden ominaisuuksista.
Yllämainitut menetelmät voidaan yhdistää
myös lujuuslaskentaan entistä kattavamman
tarkastelun tekemiseksi erilaisten virtauksen,
rakenteen ja sähkömagneettisten voimien
vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi.

Yhdistämällä aeroakustiikka ja CFD virtauksen
ja rakenteen vuorovaikutuksen kuvaamiseen,
saadaan tietoa akustisista ilmiöistä kuten häiritseväistä äänistä tai äänen vaimentumisesta.
Saadun tiedon avulla voidaan puuttua mm.
teollisuuden meluhaittoihin ja näin ollen vähentää esimerkiksi työntekijöihin kohdistuvia
henkilövahinkoja.

Monikappaledynamiikka
Mekaanisten systeemien suunnittelun tukena sovelletaan usein niin sanottua monikappaledynamiikkaa tarkempaan kuormitusten
arviointiin sekä systeemin dynamiikan ymmärtämiseen. Monikappaledynamiikan avulla voidaan selvittää miten monia liikkuvia osia
ja vuorovaikutuksia sisältäviä systeemejä tulisi
ohjata (logiikka tai hydrauliikka). Tämän avulla
voidaan tarkistella säätötekniikan toimintaa.

CFD-analyysillä voidaan
parantaa oleellisesti henkilöturvallisuutta vähentämällä onnettomuusriskiä
ja minimoimalla vahinkoja räjähdysonnettomuuksissa ja tulipaloissa.

Referenssejä
GEA Bischoff

MW Power

Sähköstaattisen suotimen CFD

Lämmönvaihtimen CFD

■■Keräystehokkuuden parannus savukaasun
virtaamia hallitsemalla, virtausprofiilien ja
painehäviöiden määritys.

■■Nesteen, teräksen ja pakokaasun
yhdistetty lämmönsiirto monimutkaisessa
suuressa kokonaisuudessa.
■■Hiukkasten jäljitys,
lämmönsiirtokertoimien, lämpövoiden ja
kastepisteiden määritys.

Konecranes
Maailman suurimman Goliath-pukkinosturin
ilmanvaihdon CFD.
■■Tuulettimien sijoittelu ja viilennys 210 m
pitkän nosturin sisällä Brazilian ilmasto ja
auringonsäteily huomioiden.

Kotkan Energia
Sähköstaattisen suotimen CFD
■■VIrtauksen ohjaus suotimen eri osissa
keräystehokkuuden parantamiseksi.

Lämmönsiirron FEM
Paineistettu kammio 400 bar/500°C
■■Ajasta riippuvat ja ajasta riippumattomat
lämpöanalyysit johtuminen, konvektio ja
säteily huomioiden
■■Paineastialaskennat

FEM analyysi
LNG -162°C putkiston jännitysanalyysi
■■Paineastialaskennat
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Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin. Lähes 1000 suunnittelutyön
ammattilaistamme toimivat kone-, prosessi-,
energia-, offshore- ja meriteollisuuden projekteissa.
Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä
tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille.
Elomaticin menestyksen kulmakivenä ovat
alansa johtavat asiakkaat sekä osaava, asiakassuuntautunut ja motivoitunut henkilöstö.
■■Tekninen konsultointi
■■Suunnittelu
■■Projektinhallinta
■■Tuote- ja palvelukehitys
■■Tuotteet
■■Kokonaisratkaisut
■■Ohjelmistokehitys
■■Suunnitteluohjelmistot

Asiakassegmentit
■■Biotekniikka- ja lääketeollisuus
■■Prosessiteollisuus
■■Energiateollisuus
■■Elintarviketeollisuus
■■Tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat
■■Kone- ja laitevalmistusteollisuus
■■Meri- ja offshore-teollisuus
■■Kaasu- ja öljyteollisuus

Yhteystiedot
Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Meillä on toimistoja Suomessa, Alankomaissa, Intiassa, Italiassa, Kazakstanissa, Kiinassa, Puolassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä
Arabiemiirikunnissa.
Elomatic – pääkonttori
Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Puh. (02) 412 411
info@elomatic.com
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