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Tiivistelmä 

 Tässä artikkelissa esitellään ruuvikompressorin kapeakaistaisen melun 
vaimennusprojekti, mikä on tehty yhteistyössä kahden keskisuuren suomalai-
sen teollisuusyrityksen kanssa. JTK Power on toiminut äänenvaimenninval-
mistajana pitkään ja päätuotteet ovat menneet vientimarkkinoille. Viime ai-
koina JTK Power on ollut mukana monissa haastavissa melunhallintaprojek-
teissa. Nämä projektit ovat näyttäneet meille sen, mitä tutkijat ovat jo pitkään 
manifestoineet: melusta täytyy pitää ääntä. Ja siitä täytyy pitää ääntä varsin-
kin silloin kun sitä ei ole. Eur-Mark on ottanut kilpailuvaltikseen imuauto-

jensa melusuunnittelun. Alhainen melutaso auttaa sekä valmistajaa, että lop-
puasiakasta. Artikkelissa käydään läpi imuauton ruuvikompressorin me-

luspektrin kartoitus yksinkertaisin kenttämittauksin ja esitetään kapeakaistai-
sen melun hallintaratkaisuja. Lopuksi esitellään tulokset ja käsitellään jatko-
kehityskohteita. Artikkelissa käydään läpi tärkeimpiä asioita, mitä on otetta-

va huomioon kun meluongelmia ratkaistaan reaktiivisilla rakenteilla.  

 

1 JOHDANTO 

Melulla käsitetään yleisesti jonkin kohteen ympäristöön tuottama, ei toivottu ääni. Harva 
mieltää sen positiiviseksi asiaksi. Se voi olla myös sitä. Melu voi olla kilpailuvaltti. 

EUR-MARK on keskisuuri suomalainen konepaja, joka on erikoistunut laadukkaiden 
imuautojen valmistukseen. Imuautoissa on normaalin kuorma-auton rungon päälle raken-
nettu säiliö ja koneikko, mihin kuuluu olennaisena osana yli- ja alipainetta tuottava ruu-
vikompressori. Ruuvikompressori on yleensä voimakkain melun lähde tällaisessa autos-
sa.  

Eräs tavoiteltu kilpailuvaltti on imuautojen melu, tai pikemminkin meluttomuus. Kuvassa 
1 on esitetty heidän uusin Hercules -imuauto. Aikaisemmin toimitetuista projekteista on 
saatu positiivista palautetta tuotteiden matalasta melusta ja soveltuvuudesta kaupunkikoh-
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teisiin. Loppukäyttäjät voivat työskennellä vapaammin, koska autojen synnyttämä melu-
taso on alhainen.  

Suunnitellessaan uutta tuotetta EUR-MARK otti yhteyttä JTK Poweriin, jotta uudesta 
Hercules mallista saataisiin yhtä hiljainen tai jopa hiljaisempi kuin edellisistä malleista. 
JTK Power Oy on keskisuuri konepaja, joka on erikoistunut teollisuuden äänenvaimenti-
mien suunnitteluun ja valmistukseen. 

Projekti aloitettiin yksinkertaisilla kenttämittauksilla ja niiden perusteella huomattiin me-
lun olevan voimakasta ja kapeakaistaista. JTK Power suunnitteli projektiin parhaiten so-
veltuvan ratkaisun ja prototyyppiä testatessa huomattiin vielä olevan tarve lisävaimen-
nukseen. Lopputuloksena saatiin aikaan hyvä vaimennus olemassa olevaan tilaan ja imu-
autosta mitatut melutasot saatiin riittävän alas. 

Kuva 1. EUR-MARK:n Hercules imuaauto ja näkymä koneikko tilaan, missä ruuvikomp-
ressori on kuvan alareunassa.    

2 KENTTÄMITTAUKSET 

Ensimmäiset kenttämittaukset suoritettiin heinäkuussa 2014. Niissä mitattiin äänenpaine-
tasot useasta pisteestä auton ympäriltä usealla toimintapisteellä. 

Aluksi mitattiin pelkän kuorma-auton äänenpainetasot 1,5 ja 10m etäisyyksiltä. Tämän 
jälkeen mittaukset suoritettiin imu- ja painemoodissa. Äänenpainetasoissa oli huomatta-
via eroja korkeimpien arvojen ollessa imuauton toimiessa imumoodissa. Tällöin ruuvi-
kompressori ei tuota ylipainetta, vaan tekee säiliöön alipaineen jolloin sitä voidaan täyt-
tää. 

Kuvassa 2 on esitetty yhden mittauspisteen äänenpainetasoja eri toimintamoodeilla. Ku-
vasta voidaan helposti huomata melutasojen vaihtelevan suuresti eri toimintamoodeilla. 
Suurimmat tasot ovat kun ruuvikompressori toimii imevänä. Lisäksi voidaan huomata 
melun olevan kapeakaistaista. 
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Kuva 2. Mitatut äänenpainetasot, Leq,  lähtötilanteessa 5 m:n etäisyydeltä mitattuna. 

Kuvassa 2. imuautoa ajettiin oletetussa normaalissa käyttötilassa. Tämä tarkoittaa ruuvi-
kompressorilla noin 6800 rpm pyörimisnopeutta. Kompressoria voidaan myös ajaa pie-
nemmillä pyörimisnopeuksilla jolloin dominoivan melupiikin taajuus muuttuu pyörimis-
nopeuden funktiona. Vaikka melutaso tällöin laskee, ovat tasot silti korkeita. 

Laajemmalla taajuusalueella tasot nousevat yleisesti kaikilla toimintamoodeilla ja vai-
mennusta tarvitaan myös korkeilla taajuuksilla. Matalilla ja keskitaajuuksilla tarve on 
saada voimakas, mutta melko kapea vaimennus halutuille taajuuksille. 

3 VAIMENNUSRATKAISUT 

Suoritettujen kenttämittauksien pohjalta vaihtoehdot vaimennusratkaisuiksi olivat reak-
tiiviset- ja absorptiovaimentimet. Reaktiivisilla vaimentimilla tulisi vaimentaa ruuvi-
kompressorin kapeakaistaiset piikit ja absorptiovaimentimella vaimentaa korkeita taa-
juuksia. 

Tyypillisin reaktiivinen vaimennin on yksinkertainen laajennuskammio. Sillä saadaan 
aikaan laajempi vaimennus, mutta sen vaimennus jää yleensä melko matalaksi johtuen 
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siitä, että sen tehokkuus perustuu laajennuskammion ja sisään tulevan putken pinta-alojen 
suhteeseen. Korkea vaimennus vaatii suuret pinta-alat ja monesti tilanahtaus tulee rajoit-
tavaksi tekijäksi. Toimintaperiaatteesta johtuen laajennuskammioiden käyttöä rajoittaa 
myös niiden joskus suureksi kasvava pituus [1,2]. 

Toinen tyypillinen reaktiivinen vaimennusratkaisu on Helmholtz –resonaattori, joka 
poikkeaa toiminnaltaan muista yleisimmistä resonaattoreista. Muut resonaattorit toimivat 
pääasiassa heijastusperiaatteella kun taas Helmholtz -resonaattori toimii jousi-massa jär-
jestelmänä [1, 3]. 

Kuvassa 3 on esitetty erilaisia vaihtoehtoja reaktiivisiksi vaimentimiksi, mitä tässä pro-
jektissa voidaan hyödyntää. 

Kuva 3. Erilaisia projektissa hyödynnettäviä reaktiivisia vaimentimia. Vasemmalla 
Helmholtz -resonaattori ja oikealla tyypillinen laajennuskammio. 

4 VAIMENTIMIEN SUUNNITTELU 

Oleellista reaktiivisten vaimentimien suunnittelussa on tietää käyttöolosuhteessa vallitse-
vat olot. Putkistojen tapauksessa oleelliset tiedot ovat virtausnopeus ja virtaavan väliai-
neen lämpötila ja täten äänennopeus. 

Ruuvikompressoreille on olemassa hyvät valmistajan toimittamat kartat, mistä yllämaini-
tuista arvoista saadaan helposti selville tilavuusvirta ja laskennalliset lämpötilat. Suunnit-
telijan laskettavaksi jää äänennopeus ja vaimentimien mitoittaminen. 

Mittaushetkellä otettiin ylös lämpötilat kompressorin imu- ja poistopuolella, mutta ne 
eivät olleet aivan kartan mukaisia. Mittaushetkellä autoa ajettiin täysteholla vain hetki ja 
kompressori ei ehtinyt saavuttamaan normaalia lämpötilaa. Vaimentimien suunnitteluläh-
tökohdaksi otettiin kuitenkin kompressorin valmistajan antamat arvot. 

Kompressorin poistopuolelle suunniteltiin yhdistelmävaimennin, missä on sekä reaktiivi-
nen laajennuskammio että absorptiivinen osa. Tällä vaimentimella oli tavoitteena vai-
mentaa imumoodissa ruuvikompressorin keski- ja korkeita taajuuksia. Reaktiivisen 
kammion tarkoitus oli vaimentaa ruuvikompressorin ylös ajon ja osakuorman aikaista 
melua. 
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Lisäksi vaimennusta parannettiin ruuvikompressorin ohivuotolinjoissa, joissa esiintyi 
myös voimakkaita kapeakaistaisia melupiikkejä. Kuvassa 4 on esitetty ruuvikompressorin 
ohivuotolinjaan ehdotettuja vaimennusratkaisuja. Näissä linjoissa hyödynnettiin lisä-
vaimentimina reaktiivista laajennuskammiota ja Helmholtz –resonaattoreita. 

 

Kuva 4. Teoreettisia TL kuvaajia ehdotuksista projektin vaimentimiksi ohivuotoputkissa. 

5 LISÄVAIMENNUKSELLA SAAVUTETUT TULOKSET  

Kaikki vaimentimet saatiin asennettua juuri ennen imuauton toimittamista asiakkaalle 
koekäyttöön, joten lopulliset mittaukset venyivät talveen. Auto oli toiminut testijakson 
hyvin ja vaimennukseen ja auton melutasoon oltiin tyytyväisiä. 

Kuvassa 5 on esitetty imuautoon asennettuja vaimentimia. 

Kuva 5. Imuautoon asennettuja lisävaimentimia. 

  



 
 
RUUVIKOMPRESSORIN KAPEAKAISTAISEN MELUN VAIMENNUS           Hartikainen, Holmlund 

 

Vaimentimien asennuksen jälkeen melutasot ovat pudonneet huomattavasti, varsinkin 
ruuvikompressorin aiheuttaman melupiikin kohdalla. Lisäksi kompressorin ylösajon ai-
kainen melu on alhaisempi ja ohivuotolinjojen melu laski huomattavasti. 

Kuvassa 6 on esitetty saman mittauspisteen äänenpainetasot lisävaimentimien kanssa 
kuin kuvassa 2. Tasoista voidaan helposti huomata ero. Lisäksi meluspektrissä ei enää ole 
kapeakaistaisia komponentteja. 

 

Kuva 6. Äänenpainetasot, Leq, kuvan 2. mittauspisteessä lisävaimentimien jälkeen. 

6 YHTEENVETO  

Projektissa haettiin riittävää vaimennusta erilaisilla ratkaisuilla tilansäästöä ajatellen. Pro-
jektissa onnistuttiin hyvin, mutta myös kehitettävää jäi. Jatkossa malleista kehitetään pa-
remmin tuotantomalliin sopivat mallit ja malleihin haetaan myös hieman lisää vaimen-
nusta siirtämällä vaimentimia niin, että vaimennusta kohdistuu myös painemoodiin. 

Projektin aikana huomattiin myös, kuinka tärkeää on saada oikeaa dataa komponenttien 
toimittajilta ja kuinka tärkeää on suorittaa yksinkertaisiakin kenttämittauksia. Näiden 
avulla on helpompaa selvittää vaimennustarve ja voidaan helpommin valita projektiin 
parhaiten soveltuva vaimenninratkaisu. 
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