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suunnittelussa hyödynnettiin myös tilaajatahon kehittelemää vastaavan tyyppistä 
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koko rakenteen globaaleja tarkasteluja, sekä eri kriittisten rakennedetaljien 

yksityiskohtaisempia analyysejä. FE-laskennan pääpaino oli rakenteen 

väsymisanalyyseissä, jotka toteutettiin Hot-Spot- ja särönkasvumenetelmillä. Rakenteen 
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ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

Faculty of Technology 

Department of Mechanical Engineering 

Laboratory of Steel Structures 

 

Antti Matikainen 

 

Design and strenght calculations of the Forklift-Tractor frame 

 

Master’s thesis 

 

2014 

 

115 pages, 41 figures, 20 tables and 10 appendixes 

 

Examiners:  Professor Timo Björk 

  M.Sc (tech.) Esa Astikainen 

 

Keywords: Finite element analysis, Hot-Spot-method, Frame structure, Straingage 

 measurements, Fatique calculations 

 

Frame structure of the articulated Forklift-Tractor was designed and studied by the order of 

the Astex Ltd. The Designed Structure was a part of an articulated multipurpose Forklift-

Tractor weighing approx. 5000 kg. The Study was carried out in Lappeenranta University 

of Technology. Baselines for the design work were the demands and restrictions 

concerning the geometry and performance of the structure set by the orderer. 

 

Design process consisted four phases. First loadings of the similar prototype structure were 

examined by means of straingagemeasurements to clarify the dymamic loadings and 

stresses in the structure while in use. Measured data was used to form design loads for the 

new frame structure. Utilizing the collected data and calculated desing loads the new 

structure, which fulfilled orderer’s expectations, was designed and modelled. Strenght 

calculations were carried out for the new frame by means of finite element method. 

 

Manufacturability of the structure was taken into special attentions in design phase. 

Structural solutions used in the frame were optimized according to orderer’s demands. 

Design and modelling of the frame was made using Solidworks 2014 software. 

 

Structural desing of the frame contained analytical calculations for the whole structure. 

Finite element method was used to examine the ultimate and fatique strength of the frame 
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Fracture Mechanics. Finite element analyses for the frame were performed using Femap, 

NxNastran and Abaqus softwares. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

 

A Poikkileikkauksen bruttopinta-ala  [mm2] 

Av Poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala  [mm2] 

Bp,Rd Levyn lävistyskestävyys   [N] 

C Väsymiskapasiteetti   [MPam] 

Dn Viivakuormitus   [N/m] 

E Materiaalin kimmokerroin   [MPa] 

FEd Mitoittava voimasuure   [N] 

Fn Pistekuormitus    [N] 

FRd Mitoituskestävyys   [N] 

G Materiaalin liukukerroin   [MPa] 

K Jännitysintensiteettikerroin   [MPa√mm] 

Kekv Ekvivalentti jännitysintensiteettikerroin  [MPa√mm] 

Kb Nimellisen taivutusjännityksen konsentraatiokerroin [-] 

MRd Taivutusmomentin mitoituskestävyys  [Nm] 

Mx Taivutusmomentti x-akselin ympäri  [mm] 

N Kuormituksen toistumistaajuus  [1/s] 

Nf Kestoikä    [sykliä] 

VRd Leikkausvoiman mitoituskestävyys  [N] 

W Taivutusvastus    [mm3] 

a Pienahitsin a-mitta, tai päittäishitsin tunkeuma [mm] 

dm Mutterin, tai ruuvin kannan avainvälin keskiarvo [mm] 

fu Materiaalin murtolujuus   [MPa] 

fy Materiaalin myötälujuus   [MPa] 

k Liuskavakio    [-] 

ks Levyn paksuuden korjauskerroin yli 25 mm 

 paksuilla levyillä   [-] 

k2 Ruuvin kannan geometriakerroin  [-] 

m S-N–käyrän kaltevuus    [-] 

t Levyn paksuus    [mm] 

y y-akselin suuntainen paikkakoordinaatti  [mm] 
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βw Hitsin lujuuden redusointikerroin  [-] 

ρ Materiaalin ominaisvastus   [Ω] 

Ψdyn Dynaaminen sysäyskerroin   [-] 

Δσekv Ekvivalentti jännitysvaihtelu  [MPa] 

Δσdyn Dynaaminen jännitysvaihtelu  [MPa] 

Δσstaat Staattinen jännitysvaihtelu   [MPa] 

σHs Rakenteellinen Hot-Spot–jännitys  [MPa] 

σnom,m Rakenteen nimellinen kalvojännitys  [MPa] 

σnom,b Rakenteen nimellinen taivutusjännitys  [MPa] 

σ⊥ Hitsin a–mitta tasoon vaikuttava kohti- 

 suora normaalijännitys   [MPa] 

τ⊥ Hitsin a–mittatasoa vastaan 

 kohtisuora leikkausjännitys  [MPa] 

τ∥ Hitsin a–mittatason suuntainen leikkausjännitys [MPa] 

γM0 Materiaalin osavarmuusluku  [-] 

γM2 Liitoksen osavarmuusluku   [-] 

γm Väsyttävän jännitysvaihtelun osavarmuusluku [-] 
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LYHENNELUETTELO 

 

 

DFMA Design for Manufacturing and Assembly.  

 Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu. 

EC3 SFS-EN-1993 -standardi 

FAT Hitsiliitoksen väsymislujuutta kuvaava kerroin 

FEM Finite Element Method, elementtimenetelmä 

MoC410 Kauppanimike 42CrMo4 nuorrutusteräksestä 

PL Poikkileikkausluokka, 1-4. Levyrakenneosan korkeuden  

 ja paksuuden  suhdetta kuvaaava luokitus. 

RoPS Roll over Protection System. Työkoneiden ohjaamoilta  

 vaadittava suojaluokitus koneen kaatumisen varalle. 

S-N-käyrä Liitoksen jännitys- kestoikäkäyrä 

S355 Rakenneteräs, jonka myötölujuus on 355 MPa. 

XFEM Extended finite element method. Laajennettu elementtimenetelmä  

 särönkasvutarkasteluja varten. 

2d- Kaksiulotteinen, esimerkiksi kaksiulotteinen tasoelementtimalli. 

3d- Kolmiulotteinen, esimerkiksi kolmiulotteinen rakennemalli. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Erilaisia liikkuvia työkoneita käytetään laajalti töissä eri toimialoilla. Liikkuvien 

työkoneiden kehityksen myötä monet aikaisemmin suurta miestyövoimaa vaativat raskaat 

ja usein myös vaaralliset työt ovat helpottuneet. Työkoneiden kehitystä ajavina ja 

ohjailevina voimina ovat toimineet tarve parantaa ja tehostaa tehtävää työtä, sekä tehdä työ 

entistä turvallisemmin ja kustannustehokkaammin. Työkoneissa käytettävien 

runkoratkaisuiden on pitänyt pystyä kehittymään koneiden koon ja tehon kasvaessa. 

Runkorakenteisiin kohdistuvat rasitukset voivat olla hyvinkin monimutkaisia koneen 

käyttökohteesta riippuen. Suurista teho- painosuhteista johtuen runkorakenteiden on 

kyettävä kestämään suuria yksittäisiä äärikuormia. Lisäksi koneiden käytönaikainen liike ja 

toistuvat kuormitukset tekevät koneisiin kohdistuvista kuormituksista lähes poikkeuksetta 

väsyttäviä. Näiden peruskuormitusten lisäksi on runkorakenteiden kyettävä kestämään 

erilaisia normaaleista käyttötilanteista poikkeavia kuormituksia, kuten 

onnettomuuskuormia. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tämän diplomityön tarkoituksena on suunnitella ja mitoittaa keskikokoisen, noin 5000 kg 

painoisen liikkuvan työkoneen, monitoimitrukkitraktorin runkorakenne. Suunnittelutyön 

lähtökohtana on jo olemassa oleva, vastaavan kokoinen ja osittain vastaavan tyyppinen 

runkorakenne. Uuden runkoratkaisun rakenteellisista vaatimuksista johtuen olemassa 

olevan runkorakenteen hyödyt suunnittelutyön edistämiseksi jäivät hyvin pieniksi. Työ 

toteutettiin lappeenrantalaisen Astex Oy:n tilauksesta Lappeenrannan teknillisellä 

yliopistolla, teräsrakenteiden laboratoriossa. Runkorakenteen rakenneratkaisuiksi valittiin 

alustavasti tilaajan toimestaa hitsattu levyrakenteinen teräsrakenne.  

 

Tilaajan toivomuksesta rakenteen toteutus suunniteltiin vesisuihkuleikattujen ja 

kylmämuovattujen levyosien pohjalta. Haluttuun muotoon taivutetut levyosat liitettäisiin 

pääasiassa hitsaamalla, mutta myös ruuviliitoksia voitaisiin tarvittaessa käyttää. Osien 

suunnittelussa pyrittiin huomioimaan tilaajatahon ja heidän yhteistyökumppaneidensa 

konekanta ja suunnittelemaan osat konekantaa hyödyntäen mahdollisimman helposti 

valmistettavaksi. Koneistettavien osien määrä pyrittiin minimoimaan rakenteen 
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valmistuskustannuksien pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Rakenteen 

valmistustekniset vaatimukset eivät olleet ehdottomia ja niistä voitiin tinkiä rakenteen 

kestävyyden sitä vaatiessa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Diplomityön tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa tilaajan asettamat vaatimukset täyttävä 

valmistusystävällinen, helposti kokoonpantava trukkitraktorin runkorakenne. Rakenteeseen 

kohdistuvat kuormitukset tulisivat olemaan koneen tyypistä johtuen voimakkaasti 

väsyttäviä, joiden lisäksi esiintyisi aika-ajoin staattisia äärikuormituksia. Suunniteltavan 

runkorakenteen tulisi myös kyetä palvelemaan koneeseen vaihdettavissa olevia muita, 

erilaisia työvälineitä, kuten etukuormain- sekä kaivuupuomistoa. 

 

Tutkimuksen tavoitteet ohjautuivat kahteen pääsuuntaan, vastaamaan tilaajan ja 

tutkimuksen tekijän omia intressejä ja mielenkiinnon kohteita. Tilaajan puolelta 

suurimmiksi tavoitteiksi runkorakenteen suunnittelussa nousivat valmistusystävällisyys, 

kokoonpanon helppous ja rungon mitoitus kestämään kaikki mahdolliset ja jopa hieman 

mahdottomammatkin kuormitukset, joita käytön aikana voisi esiintyä. Tilaajan tavoitteiden 

yhteisenä tekijänä oli saada suunnittelutyön tuloksena syntyvästä runkorakenteesta 

mahdollisimman kustannustehokas ja tätä kautta kilpailukykyinen tuote markkinoille. 

Tutkimukset tekijän oman mielenkiinnon takia tilaajan asettamaa tavoitelistaa jatkettiin 

suunniteltuun runkorakenteeseen kohdistuvien kuormitusten ja rasitusten tarkemmalla 

selvittämisellä ja näiden avulla tehtävillä elementti- ja analyyttisiä menetelmiä 

hyödyntävillä lujuus- ja väsymiskestävyys analyyseillä. Rakenteen lujuustekniset analyysit 

tulevat palvelemaan myös tilaajan tavoitteita, varmistamalla suunniteltavan riittävän 

kestävyyden. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työssä käytetyt menetelmät jakautuvat neljään eri osaan. Aluksi pyritään selvittämään 

vastaavantyyppisen liikkuvan työkoneen runkorakenteen suunnittelussa ja mitoituksessa 

huomioon otettavia ilmiöitä ja lähtökohtia. Analyyttisillä laskentamalleilla pyritään 

ymmärtämään ilmiöitä ja niiden vaikutusta rakenteeseen ja myöhemmässä vaiheessa vielä 

käyttämään näitä laskentamalleja suunnitellun rungon oikeaoppisen toiminnan 

varmistamiseksi. 

Toisessa vaiheessa selvitetään jo olemassa olevasta prototyyppirakenteesta siihen 

kohdistuvia kuormituksia kokeellisen kenttämittauksen avulla. Näitä kuormituksia tullaan 

myöhemmin käyttämään arvioitaessa uuden runkorakenteen äärikestävyyttä sekä 

käytönaikaisten kuormanvaihtojen aiheuttamaa rakenteen väsymistä. Mittaukset 

toteutetaan olemassa olevaan runkorakenteeseen asetettavien venymäliuska-antureiden 

avulla. Mittauksen aikana prototyyppikone altistetaan erilaisia käyttötilanteita vastaaville 

kuormituksille ajamalla sillä ennalta määrättyä työsykliä. 

 

Kolmas vaihe keskittyy uuden runkorakenneratkaisun ideointiin, hahmotteluun ja 

suunnitteluun. Varsinainen suunnittelutyö tapahtuu SolidWorks 2014 3d-piirto-ohjelmalla. 

Suunnittelussa, ideoinnissa ja rakenteen lopullisessa muotoilutyössä noudatetaan tarkasti 

tilaajan asettamia vaatimuksia ja reunaehtoja, pyrkien heidän toiveensa mahdollisimman 

hyvin täyttävään ratkaisuun. 

 

Työn neljäs vaihe koskee edellisessä kohdassa suunnitellun runkorakenteen analysointia, 

pääasiassa elementtimenetelmää hyödyntäen. Tämän vaiheen täysimittainen 

hyödyntäminen vaatii hyviä tuloksia toisen vaiheen kenttämittauksilta kuin myös 

onnistuneita ratkaisuja kolmannen vaiheen suunnittelutyöstä. FE-analyysin avulla pyritään 

varmistumaan suunnitellun runkorakenteen riittävästä äärikestävyydestä kuin myös 

riittävästä väsymiskestävyydestä suhteutettuna kenttämittauksilla saatuun jo olemassa 

olevan runkorakenteen kuormitushistoriaan. Lisäksi elementtimenetelmän tuottamia 

tuloksia pyritään mahdollisuuksien mukaan vertailemaan ja verifioimaan mittauksen 

tuottamiin tuloksiin ja näin ollen varmistumaan laskentamallien toimivuudesta ja tulosten 

oikeellisuudesta. 
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1.4 Rajaukset 

Työn aihealue on rajattu koskemaan vain trukkitraktorin rungon suunnittelua, 

lujuuslaskentaa ja suunnitellun rakenteen väsymiskestoiän arviointia. Lisänä tähän ovat 

runkoon välittömästi liittyvät tai kuormituksia välittävät komponentit, kuten koneen 

voimanlähteenä toimivan polttomoottorin kiinnitykset tai koneen työvälineiden 

kiinnityksiin käytävien rakenteiden alustava suunnittelu ja mitoitus. Työssä ei oteta kantaa 

esimerkiksi koneen voimansiirtoon, tai hydraulijärjestelmien mitoitukseen ja 

suunnitteluun. Suunnitellun runkorakenteen lopullisten valmistuspiirustusten laatiminen on 

tilaajan toivomuksesta jätetty myös työn ulkopuolelle. 
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2 TEORIATARKASTELU 

 

 

Tämän teoriaosion tarkoituksena on selittää mitoitus- ja laskentatyön aikana käytettyjä 

periaatteita ja laskentaproseduureja. Osiossa pyritään tuomaan esille rungon suunnittelun ja 

laskennan keskeisimmät menetelmät, selittämään ja perustelemaan niiden käyttö ja 

näyttämään esimerkkien muodossa kuinka teorioita ja menetelmiä sovelletaan käytäntöön 

suunnittelutyössä Laskenta ja mitoitusesimerkit esitetään liitteissä, joihin viitataan kunkin 

teorian kohdalla. 

 

2.1 Mitoituslähtökohdat liikkuvan työkoneen runkorakenteelle 

Mitoituksen lähtökohtana työkoneiden runkorakenteille ovat itse koneelle asetetut 

toiminnalliset vaatimukset. Nämä asettavat runkorakenteelle moninaisia kriteereitä ja 

rajoitteita, joita on lueteltu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Runkorakenteen mitoitukseen liittyviä vaatimuksia. 

Vaatimuksen osa-alue Osatekijät 

Geometria Koneen äärimitat (pituus, leveys, korkeus, maavara) 

Koneen toiminnalliset mitat (akseliväli, raideväli, kääntösäde, 

rinteen nousukulma, esteenylityskyky) 

Koneen osien kiinnittäminen toisiinsa (moottorin, 

voimansiirron, ohjaamon, työlaitteiden ja varusteluosien 

kiinnityspaikat) 

Massa Koneen painopiste ja vakaus 

Asetetuissa painorajoissa tai luokissa pysyminen 

Suorituskyky & 

monipuolisuus 

Vaadittu kuormannostokyky 

Vaadittu ulottuvuus eri työlaitteilla 

Mahdollisuus käyttää monentyyppisiä työlaitteita 
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Taulukko 1. Jatkuu. 

Vaatimuksen osa-alue Osatekijät 

Lujuustekniset 

vaatimukset 

Välittää koneen käytönaikaiset globaalit kuormat maahan. 

Kestää paikalliset pistekuormitukset esimerkiksi 

työlaitteiden tai moottorin kiinnityksistä. 

Kestää koneen suunnitellun käyttöiän aikainen 

kumulatiivinen väsymisvaurio. 

Kestää riittävällä tasolla koneeseen kohdistuvat 

onnettomuuskuormat ja muut epänormaalista käytöstä 

johtuvat kuormat. 

Esteettiset vaatimukset Koneen on oltava muodoiltaan myyvä. Rungon muotoilulla 

usein suuri merkitys koneen kokonaisulkonäköön. 

Valmistustekniset 

vaatimukset 

Rungon valmistuksessa käytettävien menetelmien ja 

työvaiheiden huomioon ottaminen suunnitteluvaiheessa 

Suunnitellun rungon optimointi valmistavan konepajan 

käyttämiä valmistusmenetelmiä suosivaksi. 

Materiaali Riittävä materiaalin lujuus suunnitellulle geometrialle 

Materiaalin hinta ja saatavuus 

Materiaalivalinnan sopivuus valmistukseen 

Hinta Pelkän runkorakenteen hinta (materiaalit ja valmistus) 

Runkorakenteen ratkaisuvalintojen hinnan vaikutus koneen 

muiden osien hintaan. 

 

Esitetyistä vaatimuksista tärkeimmiksi nousevat rungon geometria, lujuustekniset 

vaatimukset, sekä rungon valmistettavuus. Rungon on täytettävä sille asetetut reunaehdot, 

mutta sen on samalla oltava mahdollisimman helposti valmistettavissa tilaajan 

konepajassa. Rungon haluttu geometria ja lujuustekniset vaatimukset rajaavat rakenteeseen 

sopivia materiaaleja. Rakenteen valmistustavalla ja vaaditulla yksikköhinnalla on myös 

oma osansa materiaalivalinnassa. Rungon geometriaan vaikuttavat eniten koneen muut 

osakokonaisuudet, lujuustekniset-, sekä valmistuksen asettamat vaatimukset. Rungon 

esteettistä ilmettä pystytään muokkaamaan näiden vaatimusten asettamissa rajoissa.  
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Rungon geometria- ja materiaalivalinnat muodostavat lähtökohdan rungon hinnalle. 

Suunnitellut muodot ja rakenteet on pyrittävä optimoimaan mahdollisimman 

valmistusystävällisiksi DFMA:n periaatteita noudattaen. Rungon hinnan minimointi ei 

välttämättä takaa koko koneen kustannusten minimiä, koska yksinkertaiset muodot 

rungossa tai liian heikko materiaali saattavat johtaa kalliimpiin ratkaisuihin koneen muissa 

osissa ja laitteissa. (Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 11.) 

 

Rungolle asetettujen vaatimusten täyttäminen mahdollisimman edullisilla ja toimivilla 

ratkaisuilla ei ole yksinkertainen asia. Rungon suunnittelua ei voi pitää erillisenä osa-

alueena, vaan sitä tehtäessä on otettava huomioon myös runkoon liittyvät 

laitekokonaisuudet ja niiden suunnitteluun ja mitoitukseen liittyvät näkökohdat. 

Suunnittelussa on pyrittävä koneen kokonaisuuteen sopivaan, lujuus- ja 

geometriavaatimukset täyttävään rakenteeseen, joka on samalla mahdollisimman helposti 

valmistettava ja edullinen koneen kokonaisratkaisun kannalta. 

 

2.2 Vauriokriteerit liikkuvan työkoneen runkorakenteelle 

Runkorakenteen lujuustekninen mitoitus perustuu koneen työskentelystä ja omapainosta 

aiheutuviin kuormituksiin. Runkorakenteen vauriokriteerien tunnistamisessa on päätettävä 

pyritäänkö rakenteesta tekemään vaurioita sietävä (vaurionsietoperiaate), vai onko 

tarkoituksena suorittaa mitoitus siten, että rakenne ei pääsisi missään kuormitustapauksessa 

vaurioitumaan (varman kestämisen periaate). (Saarinen, 2010, s.33-44.) 

 

Runkorakenteen toimintaa uhkaavat vauriotavat voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. 

Rungon on kestettävä siihen kohdistuvat staattiset maksimikuormitukset käyttötavan 

määräämillä, riittävillä varmuusluvuilla korotettuna. Rungon pitkästä käyttöajasta, 

työkoneen liikkeistä ja kuormitusten suuresta toistomäärästä johtuen kohdistuvat 

kuormitukset ovat myös väsyttäviä. Rakenteen on kyettävä kestämään näiden toistuvien 

kuormitusamplitudien aikaan saama kumulatiivien vaurioituminen. (Saarinen, 2010, s.41-

42.) 

 

Koneen poikkeavasta käyttötavasta tai suoranaisesta onnettomuudesta johtuvat kuormat on 

myös otettava huomioon mitoituksessa. Näiden kuormien määrittämiseen ja arviointiin on 

tarkat, kansainväliset standardit, jotka liikkuvan työkoneen runkorakenteen on täytettävä. 
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Näillä niin sanotuilla RoPS-vaatimuksilla pyritään varmistumaan koneen käyttäjän 

turvallisuudesta onnettomuustilanteessa ja näin ollen välttämään usein jopa käyttäjän 

henkeä uhkaavat vahingot. (ISO 3471, 2009, s.1-3.) 

 

2.3 Runkorakenteen mitoitus staattisten kuormitusten pohjalta 

Staattisia maksimikuormituksia käyttämällä saadaan runkorakenteen geometrialle alustava 

muoto, pystytään määrittämää käytetyt levyn paksuudet, akseleiden ja niveltappien 

halkaisijat, hitsien a -mitat, mahdollisten valuosien muodot ja koot yms. Lisäksi staattinen 

maksimikuormitus toimii usein määräävänä rakenteen materiaalivalintaa tehtäessä. 

 

Staattisessa mitoituksessa voidaan lähteä muodostamaan rungossa vaikuttavia 

voimasuureita rungon maksimikuormitusten ja asetettujen tuentareunaehtojen perusteella. 

Pitkänomaisissa runkorakenteissa päästään palkkianalogiaa käyttämällä määrittämään 

rakenteessa vaikuttavia leikkausvoima-, taivutus- ja vääntömomenttisuureita. Rungon 

suunnittelun alkuvaiheissa analyyttisten, yksinkertaistettujen laskentamallien käyttö on 

perusteltua. Näiden avulla saaduilla, suuntaa antavilla tuloksilla mitoitettu runko on 

poikkeuksetta lähempänä lopullista, kaikki kuormitukset huomioon ottavaa ratkaisua, kuin 

täysin summittaisella mitoituksella konstruoitu runkorakenne. Yhtälössä (1) on 

havainnollistettu laskenta-algoritmia, jolla voidaan selvittää rungon pituussuuntainen 

taivutusmomenttijakauma palkkianalogiaa hyödyntämällä. 

 

 𝑀𝑥 = ∑ 𝐹𝑛 ∗ (𝑙𝑛𝐹 − 𝑦) + ∑ 𝐷𝑛 ∗ (𝑙𝑛𝐷 − 𝑦) ∗
𝑙𝑛 − 𝑦

2

𝑛

1

𝑛

1

    𝑙1 ≤ 𝑦 < 𝑙𝑛 (1) 

 

Yhtälössä (1) Mx on rungon pituussuuntainen taivutusmomentti, y pituussuuntainen 

paikkakoordinaatti, jossa taivutusmomentti on laskettu, Fn rakenteeseen kohdistuva 

pistekuorma etäisyydellä lnF tuentapisteestä. Dn on tasan jakautunut kuormitus rungon 

pituudella, lnD tasan jakautuneen kuormituksen vaikutusmatka rungon pituudella. 

Laskentamallin pohjana on oletus koneen työkuorman sijainnista rungon etummaisen 

tukipisteen etupuolelle, jolloin kuorman maksimiarvo saadaan määriteltyä etummaisen 

tukipisteen momenttiyhtälöstä. Toisin sanoen etuakselilinjalla taivutusmomenttien 

summien on oltava nolla tilanteessa, jossa taka-akselin tukireaktio on nolla, eli taka-akseli 

on juuri nousemassa ilmaan. Yhtälön (1) periaatetta soveltava laskentamalli on esitetty 
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liitteessä 1. Tällä laskentamallilla on selvitetty työn kohteena olleen liikkuvan työkoneen 

runkorakenteen taivutusmomentit rungon eri poikkileikkauksissa. Samaa laskentamallia 

muokkaamalla on selvitetty myös rungon leikkausvoimat eri poikkileikkauksissa.  

 

Runkorakenteisiin kohdistuvat vääntörasitukset ovat usein merkittäviä tekijöitä rakenteiden 

mitoituksessa. Tässä työssä käsitellyn rakenteen takarunkoon ei päässyt syntymään vääntöä 

rakenteen tuentatavasta johtuen. Rungon tuenta maahan toteutettiin käyttämällä jäykkää 

etuakselia ja keinumekanismilla varustettua taka-akselia. Näiden rakennevalintojen 

ansiosta koneen rungon normaalin käytön aikaiseksi tuentapinnaksi muodostui 

kolmiopinta, jolloin vääntörasituksen syntyminen etu- ja takarungon välille estyi. 

Eturunkoon vääntörasituksia pääsisi syntymään keskinivelen ollessa kiertyneenä. 

Tällaisessa käyttötilanteessa vääntörasituksen ylärajan eturungossa määrittäisi etuakselille 

kohdistuvan tukireaktion suuruus, joka muodostaa keskinivelen kautta tulevalle, 

vääntävälle kuormitukselle vastakkaisen komponentin. Toisin sanoen eturungon 

vääntörasituksen ylärajan määrää tilanne, jossa toinen eturenkaista nousee ilmaa, eli 

renkaan tukireaktio saa arvon nolla. Kuvassa 1 on esitetty periaatteet rungon tuennasta. 

 

 

Kuva 1. Rungon tuennan periaatekuva. 
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2.3.1 Rungon poikkileikkausten mitoitus 

Rungon poikkileikkauksien alustavia mitoituksia tehtäessä voidaan hyödyntää edellä 

kuvailtuja algoritmeja laskettaessa mitoittavia taivutusmomentti ja leikkausvoima 

kuormituksia poikkileikkauksille. Mitoitettavien poikkileikkausten alustava muoto 

määräytyy rungon geometriavaatimusten perusteella. Poikkileikkauksen mitoitustapa 

määräytyy poikkileikkauksen muodostavien rakenneosien tyypistä. Levyrakenteisen 

poikkileikkauksen mitoituksessa valitaan käytettävä poikkileikkausluokitus, joka 

määrittelee käytettävien levyjen leveys- paksuussuhteet kuormitustapauksittain. Tämän 

jälkeen määritetään poikkileikkauksen mitat, jotta saavutetaan riittävä kapasiteetti 

kuormittavia voimasuureita vastaan. Massiivisissa poikkileikkauksissa tai valetuissa osissa 

poikkileikkauksen koko määräytyy suoraan kuormitusten asettamista vaatimuksista 

leikkaus-, taivutus- ja vääntökapasiteeteille. 

 

Suunnittelun kohteena olevan runkorakenteen poikkileikkaukset mitoitettiin alustavasti 

taivutusmomentin ja leikkausvoiman perusteella. Poikkileikkausten alustavat mitat 

määräytyivät rungon geometrian perusteella. Poikkileikkausmitoituksen tehtäväksi jäi 

poikkileikkauksen äärikestävyyden toteaminen staattisella maksimikuormituksella. 

Liikkuvien työkoneiden staattisissa äärikuorma-analyyseissa käytetään lisänä 

sykäyskerrointa, jolla pyritään huomioimaan staattisten äärikuormien suurenemista koneen 

liikkeen aikaansaamien dynaamisten vaikutusten takia. 

 

Poikkileikkauksen mitoituksessa lasketaan ensin poikkileikkauksen poikkipintasuureet, 

kuten massakeskiön, vääntökeskiön ja neutraaliakselin paikat. Tämän jälkeen lasketaan 

tarvittavat jäyhyysmomentit ja niistä haluttuihin tarkastelupisteisiin taivutusvastukset. 

Lisäksi poikkileikkauksen pinta-ala ja tehollinen leikkauspinta-ala, eli EC3 mukaisesti 

leikkausvoimaa vastaan kohtisuorassa olevien levykenttien pinta-ala on hyödyllistä laskea. 

(Saarinen, 2010, s.49.) 

 

Laskettujen poikkileikkaussuureiden avulla lasketaan EC3:n mukaisesti poikkileikkauksen 

kestävyysarvot mitoittaville suureille. Yhtälössä (2) on esitetty EC3:n mukainen yleinen 

mitoitusehto poikkileikkauksen kestävyydelle. 
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 𝐹𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑅𝑑 (2) 

 

Yhtälössä (2) FEd on mitoittava voimasuure ja FRd on poikkileikkauksen kestävyys kyseistä 

voimasuuretta vastaan. Poikkileikkauksen taivutuskestävyys lasketaan yhtälön (3) 

mukaisesti. (Leskelä & Kumar, 2010, s.47-51.) 

 

 𝑀𝑅𝑑 =
𝑊𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (3) 

 

Yhtälössä (1) MRd on poikkileikkauksen taivutuskestävyys, W poikkileikkauksen plastinen 

taivutusvastus Wpl poikkileikkausluokissa 1 ja 2, elastinen taivutusvastus Wel 

poikkileikkausluokassa 3 ja tehollinen taivutusvastus Weff poikkileikkausluokassa 4. 

Materiaaliin liittyvä varmuus otetaan huomioon materiaalin osavarmuusluvulla γM0 ja 

materiaalin myötälujuus on fy.  Vastaavasti poikkileikkauksen leikkausvoimakestävyys 

lasketaan yhtälön (4) mukaisesti. (Leskelä & Kumar, 2010, s.49.) 

 

 𝑉𝑅𝑑 =
𝐴𝑣𝑓𝑦

√3𝛾𝑀0

  (4) 

 

Yhtälössä (4) Av on poikkileikkauksen tehollinen leikkauspinta-ala, eli leikkausvoiman 

suuntaisten levykenttien summapinta-ala. EC3 sisältää runsaasti laskentamenetelmiä 

poikkileikkauksen yksittäisten voimasuure kestävyyksien, kuten vääntö-, kiepahdus-, veto- 

ja puristuskestävyyksien selvittämiseksi. Työkoneen runkorakennetta suunniteltaessa 

mitoittavat voimasuureet ja niiden yhdistelmät määräytyvät tapauskohtaisesti, eikä ole 

perusteltu luetella tässä kaikkia mahdollisia voimasuureiden kestävyyksien 

laskentamenetelmiä. (Leskelä & Kumar, 2010, s.49-50.) 

 

Yhteisenä tunnusmerkkinä työkoneiden rungon suunnittelussa on rakenteelta vaadittava 

suuri jäykkyys ja pienet hyväksyttävät muodonmuutokset. Tämä johtuu osaltaan 

runkorakenteeseen liittyvien koneen muiden osien toimintavaatimuksista. Tästä johtuen 

esimerkiksi voimansiirtoakselin tukilaakereiden samakeskisyys ei voi runkorakenteen 

taipuman seurauksena muuttua laakerivalmistajan sallimaa toleranssia suuremmaksi 

haittaamatta laakereiden toimintaa merkittävästi. Tällöin rungon poikkileikkausten 
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mitoituksessa hyvin tärkeäksi seikaksi nousee riittävän jäykkyyden takaaminen rungolle 

kaikilla mahdollisilla käytönaikaisilla kuormituksilla. Tällä pyritään varmistamaan 

runkoon liittyvien komponenttien esteetön toiminta sekä takaamaan koneelle riittävä 

käytönaikainen jäykkyys ja vakaus. Siirtymä ja jäykkyysanalyysien tekeminen rungolle 

analyyttisesti olisi ollut hankalaa monimutkaisesta geometriasta johtuen. Tämän takia 

rungon jäykkyystarkastelu jätettiin suoritettavaksi myöhemmässä vaiheessa, FE-analyysien 

yhteyteen. 

 

2.3.2 Ruuviliitosten mitoitus 

Ruuviliitosten käyttöön runkorakenteeseen liittyvien osien kokoonpanossa päädyttiin 

kahdesta pääsyystä. Ruuveja käyttämällä pyrittiin vähentämään rakenteeseen kohdistuvaa 

hitsausta, helpottamaan kokoonpanoa ja huoltoa tekemällä osista vaihdettavia. Rakenteessa 

ruuviliitoksin kiinnitettäviä rakenneosia ovat muun muassa erilaiset sylinterikorvakkeet, 

ohjaamon kiinnityskorvakkeet sekä moottorin apurunkokehikko. 

 

Ruuviliitosten mitoitus suoritettiin EC3:n ohjeistusten ja sääntöjen mukaisesti. 

Mitoituksessa käytetyt voimasuureet laskettiin takauskohtaisesti liitokselle, ottaen 

huomioon liitokseen kohdistuva normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentit. 

Voimasuureiden laskelmissa hyödynnettiin liitteessä 1 esitetyn esimerkin mukaista rungon 

voimasuureiden laskelmaa. Ruuvien leikkauskestävyys laskettiin yhtälön (5) mukaisesti. 

 

 𝐹𝑉,𝑅𝑑 =
0,6𝑓𝑢𝑏𝐴

𝛾𝑀2
 (5) 

 

Yhtälössä (5) Fv,Rd on yksileikkeisen ruuvin leikkauskestävyys, fub ruuvin vetomurtolujuus, 

A ruuvin bruttopinta-ala, eli ruuvin leikkausympyrän pinta-ala ja γM2 liitoksen 

osavarmuusluku. Ruuvin leikkaustason sijaitessa ruuvin kierteitetyllä osalla käytetään 

bruttopinta-alan A tilalla tehollista leikkauspinta-alaa As taulukon 2 mukaisesti. (Heinisuo 

& Saarinen, 2010, s.94-95.) 

  



22 

 

Taulukko 2. Ruuvin leikkauspinta-alat EC3 mukaisesti. (Heinisuo & Saarinen, 2010, s.95.) 

Ruuvin koko Jännityspinta-ala As [mm2] Bruttopinta-ala kierteettömällä 

osalla A [mm2] 

M12 84 113 

M16 157 201 

M20 245 314 

M24 353 452 

M30 561 707 

 

Rakenteen ruuviliitoksissa käytetään vain M12 ja M16 ruuveja, suosien M12 kokoa. 

Ruuvikoko M12 oli EC3:n mukainen pienin standardiruuvikoko, jota suositellaan 

käytettäväksi rakenteen merkittävissä, voimaa välittävissä liitoksissa. (Heinisuo & 

Saarinen, 2010, s.94-95) Lisäksi pienehköjen ruuvikokojen (M12 ja M16) valintaa tuki 

niiden kiristämisessä tarvittavien, SFS-ISO 272 mukaisten avainkokojen (vapaaväli 18mm 

ja 24 mm) yleisyys ja helppo käsiteltävyys avaimen suhteellisen kompaktin koon takia. 

Myös M12 ja M16 ruuvien vaatimat esikiristysmomentit saavutetaan normaaleilla 

kiristystyökaluilla, jolloin rakenteen kokoonpano ja huolto helpottuvat. Ruuvien 

esikiristykseen palataan kohdassa ruuviliitosten väsyminen kohdassa 2.4.2 sivulla 36. 

(SFS-ISO 272, 1989, s.2.) 

 

Ruuvien vetokestävyys mitoitettiin yhtälön (6) mukaisesti. 

 

 𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
𝑘2𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠

𝛾𝑀2
 (6) 

 

Yhtälössä (6) Ft,Rd on ruuvin varren vetokestävyys ja k2 ruuvin kannan geometrian 

huomioon ottava kerroin. Uppokantaisille ruuveille käytetään kertoimen k2 arvoa 0.63 ja 

muille ruuveille 0,9. Runkorakenteen mitoituksessa käytettiin k2 arvoa 0,9. (Heinisuo & 

Saarinen, 2010, s.96.) 

 

Ruuvin kantojen ja mahdollisten muttereiden lävistyminen liitettyihin levyosiin otettiin 

huomioon yhtälön (7) mukaisesti. 
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 𝐵𝑝,𝑅𝑑 = 0,6𝜋𝑑𝑚𝑡𝑝

𝑓𝑢

𝛾𝑀2
  (7) 

 

Yhtälössä (7) Bp,Rd on ruuvin liittämän levyn lävistyskestävyys, tp liitetyn levyn paksuus, fu 

levymateriaalin murtolujuus ja dm pienempi arvo mutterin tai ruuvinkannan etäisimpien 

pisteiden ja tarvittavan avainvälin keskiarvosta. (Heinisuo & Saarinen, 2010, s.96.) 

 

Yksittäisten kestävyystarkasteluiden lisäksi suoritettiin EC3:n mukainen 

yhteisvaikutustarkastelu ruuveissa vaikuttaville voimasuureille yhtälön (8) mukaisesti. 

 

 
𝐹𝑣,𝐸𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
+

𝐹𝑡,𝐸𝑑

1,4𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1,0  (8) 

 

Yhtälön (8) ehto ottaa huomioon ruuvin leikkauskuorman Fv,Rd ja vetokuorman Ft,Rd 

yhteisvaikutuksen ruuvin kokonaiskapasiteettiin verrattuna. Yhtälön vasemman puolen 

arvon jäädessä pienemmäksi kuin yksi, ruuvi kestää suunnitellut mitoitusvoimasuureet. 

Näin varmistutaan ruuvin kestävyydestä useiden voimasuureiden vaikuttaessa 

samanaikaisesti. (Heinisuo & Saarinen, 2010, s.97.) 

 

2.3.3 Hitsausliitosten mitoitus 

Rakenteen hitsiliitoksia suunniteltaessa ja mitoitettaessa peruslähtökohtana olivat tilaajan 

asettamat vaatimukset ja toivomukset hitsausmenetelmästä ja käytettävistä railomuodoista. 

Runkorakenne tultaisiin hitsaamaan robotilla, jolloin käytettävien liitosten 

luoksepäästävyys tulisi olla hyvä. Valmistustyön helpottamiseksi pienaliitoksia tulisi 

suosia ja vaativia, täysin läpihitsattuja päittäisliitoksia välttää. Näitä ohjeita noudattaen 

rakenne pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman hitsausystävälliseksi, käyttäen 

mahdollisimman paljon rakenneosien välisiä kiinnitysliitoksia ja välttäen rakenteen 

poikittaisia voimaliitoksia. (Niemi, 2003, s.62.) 

 

Pienahitsien mitoituksessa käytetään hitsiin kohdistuvien rasitusten selvittämiseksi 

komponenttimenetelmää. Mitoitettaville pienahitseille muodostetaan mitoitusyhtälöt 

yhtälön (9) mukaisesti. 

 √𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏∥
2) ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤𝛾𝑀2
  (9) 
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Yhtälössä (9) σ⊥ on hitsiin vaikuttava kohtisuora normaalijännitys, τ⊥ hitsin tasoa vastaan 

kohtisuora leikkausjännitys, τ∥ hitsin tason suuntainen leikkausjännitys, fu perusmateriaalin 

murtolujuus, βw materiaalin lujuuden mukaan määräytyvä redusointikerroin ja γM2 liitoksen 

osavarmuuskerroin. Yhtälön vasenpuoli kuvaa hitsiin kohdistuvia jännityksiä von Mises 

myötöehtoa soveltamalla. Yhtälön oikeapuoli taas määrittää hitsin äärikestävyyden. Lisäksi 

pienahitsien staattinen kestävyys tarkastettiin yhtälön (10) mukaisella ehdolla, tarkastellen 

pelkästään hitsiin vaikuttavaa, kohtisuoraa normaalijännitystä. (Heinisuo & Saarinen, 

2010, s.106-108.) 

 

 𝜎⊥ ≤
0,9𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 (10) 

 

Yhtälössä (10) mitoittavana jännityskriteerinä on pelkästään hitsin tasoa vastaan kohtisuora 

normaalijännitys σ⊥. (Heinisuo & Saarinen, 2010, s.107.) 

 

Rakenteen päittäisliitosten hitsien mitoituksissa pyritään mitoittamaan hitsit täysin 

läpihitsatuiksi, jolloin liitos voidaan olettaa tasalujaksi liitetyn rakenteen kanssa. EC3:n 

mukainen mitoitusohje redusoi päittäishitsien tasalujuutta materiaalin lujuusluokan 

kasvaessa aina materiaalin S275 luokasta ylöspäin. Taulukossa 3 on esitetty läpihitsatun 

päittäishitsin kapasiteetin pieneneminen perusmateriaalin lujuusluokan mukaisesti. 

 

Taulukko 3. Materiaalin lujuusluokan vaikutus päittäishitsin kapasiteettiin (Ongelin & 

Valtonen, 2010, s.358.) 

Liitettävän levyn 

materiaali 

Myötölujuus fy 

[MPa] 

Murtolujuus fu 

[MPa] 

Hitsin redusoitu 

mitoitus kestävyys 

S275 275 430 1.00∙Npl,Rd 

S355 355 490 0.99∙Npl,Rd 

S420 420 520 0.89∙Npl,Rd 

S460 460 540 0.85∙Npl,Rd 

 

Taulukon 3 arvojen perusteella havaitaan, että käytettäessä lujempaa materiaalia ei 

päittäisliitosta voi olettaa täysin tasalujaksi liitettyjen levyjen kanssa. Päittäisliitoksissa, 

missä hitsin tunkeuma ei ulotu koko levynpaksuuden läpi, tarkastellaan hitsin kestävyys 
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edellä esitettyä komponenttimenetelmää hyödyntäen. Näin menettelemällä saadaan 

laskettua riittävä minimitunkeumanarvo a, hitsattavien levyjen paksuuden perusteella. 

Vajaalla tunkeumalla hitsattuja päittäisliitoksia on pyrittävä välttämään liitoksen juuren 

puolen väsymisvaaran takia. Tästä johtuen kaikki päittäisliitokset pyritään hitsaamaan 

täydellä tunkeumalla levyn paksuuden läpi. 

 

Hitsiliitoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös liitoksen lämmöntuontiin ja 

sen asettamaan a-mitta rajoitteeseen. Tämän rajoitteen perustana on saavuttaa riittävä 

lämmöntuonti rakenteeseen ja varmistua liitoksen riittävän hitaasta jäähtymisestä ja 

sitkeästä mikrorakenteesta. Lämmöntuonnin asettama vaatimus hitsin a-mitalle on esitetty 

yhtälössä (11). 

 

 𝑎 ≥ √𝑡(𝑚𝑚) − 0,5(𝑚𝑚) (11) 

 

Yhtälössä (11) t on liitettävien levyjen suurin paksuus ja a hitsiltä vaadittu minimi a-mitta. 

Liitteessä 2 on esitetty laskentaesimerkki rungon hitsiliitosten mitoituksessa käytetystä 

laskentatavasta. (Niemi, 2003, s.67.) 

 

2.4 Runkorakenteen väsymismitoitus 

Koneiden runkorakenteiden väsymismitoituksessa pyritään löytämään rakenteen 

väsymisen kriittisimmät rakenneosat ja mitoittamaan ne siten, että ne kestävät koko 

rakenteelle suunnitellun käyttöiän hajoamatta. Väsymisen kriittisimmät rakenneosat 

jakautuvat karkeasti kahteen eri luokkaan.  

 

Varsinaisen runkorakenteen epäjatkuvuuskohdat levykentissä ja koneistetuissa rakenteissa 

muodostavat jännityskeskittymiä, joissa väsyttävän kuormituksen seurauksena voi tapahtua 

väsymissäröjen ydintymistä ja kasvua. Tällaisia potentiaalisia väsymissäröjen 

ydintymiskohtia rakenteen osissa voisivat olla erilaiset niveltappiliitokset ja niiden 

korvakkeet sekä suurten uuma- ja laippalevyjen tai valettujen osakokonaisuuksien 

geometriset epäjatkuvuuskohdat. 

 

Rakenteiden liitokset muodostavat toisen väsymiskriittisistä rakenneosakokonaisuuksista. 

Rakenteen ruuviliitoksissa ruuveihin kohdistuva leikkaus- ja vetojännitys vaihtelevat, mikä 
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voi saada väsymissärön ydintymään ruuvissa. Lisäksi ruuviliitoksella liitettäviin 

rakenneosiin kohdistuva pintapaine voi saada aikaan kitka- eli fretting-väsymistä 

liitettävien levyjen pinnoilla. 

 

Hitsiliitoksien kohdalla rakenteessa on valmiiksi alkusäröjä. Liitoksen väsymisilmiö 

syntyy, kun hitsissä olevat alkusäröt ja muut alkuviat ydintyvät ja kasvavat rakenteeseen 

kohdistuvan vaihtelevan kuormituksen seurauksena. Hitsissä väsymissärö ydintyy joko 

hitsin rajaviivalta, juurenpuolelta tai itse hitsissä sijaitsevasta alkuviasta, kuten 

kuonasulkeumasta tai vastaavasta. Runkorakenteen kaikki hitsausliitoksen ovat väsymisen 

kannalta kriittisiä yksityiskohtia ja niiden tarkasteluun ja laskentaan on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Erityisesti rakenteen poikittaiset voimaliitokset muodostavat väsymisen 

kannalta epäedullisia rakenneyksityiskohtia. (Niemi, 2003, s.62-69.) 

 

2.4.1 Hitsiliitosten väsyminen  

Hitsattu rakenne ja erityisesti hitsiliitokset ovat herkkiä väsymiselle. Hitsattujen osien 

geometriasta määräytyen liitokseen voi jäädä alkusäröinä toimivia rakoja osien väliin tai 

liitoksen hitsin ja perusaineen jähmettyessä niiden väliin voi syntyä reunahaavoja tai 

sulkeumia. Kaikki nämä ideaalitilanteesta poikkeavat tekijät huonontavat hitsiliitoksen 

väsymiskestävyyttä toimien alkusäröinä, joita rakenteen vaihteleva kuormitus alkaa 

kasvattaa kohti lopullista, usein rakenteen pettämiseen johtavaa murtumaa. 

 

Hitsiliitosten väsymistä ja väsymiskestävyyttä arvioitaessa on päätettävä, kuinka tarkasti 

liitoksen geometriaa ja liitoksessa vallitsevaa jännitystilaa halutaan kuvata kestoikäarviota 

tehtäessä. Menetelmän tarkkuutta parannettaessa se soveltuu paremmin yhä 

monimutkaisemmille rakenteille. Toisaalta taas laskennan työmäärä kasvaa samassa 

suhteessa huomioon otettavien parametrien kanssa. Hitsiliitoksen väsymiskestoiän 

laskentatavan valintaa voidaan siis tietyllä tavalla pitää kompromissina saatujen tulosten 

luotettavuuden ja laskentaan käytetyn työmäärän suhteen. 

 

Seuraavassa esitellään neljä yleisintä menetelmää hitsiliitosten väsymistarkasteluun. Näistä 

menetelmistä kolme ensimmäistä, nimellisen jännityksen-, Hot-Spot -jännityksen- ja 

Tehollisen lovijännityksen menetelmät perustuvat ennalta, koetulosten perusteella 

määritettyjen väsymislujuusrajojen käyttöön. Neljäntenä esitelty Murtumismekaniikka taas 
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pyrkii simuloimaan rakenteessa tapahtuvaa varsinaista särönkasvuilmiötä ja näin ollen 

selvittämään rakenteen elinikää ja kestoa säröjen kasvamista simuloiden. Tehollisen 

lovijännityksen menetelmä ja Hot-Spot-menetelmä on kehitetty erityisesti hitsien 

väsymiskestoiän arviointiin, kun taas nimellisen jännityksen menetelmää voidaan 

hyödyntää myös itse perusaineen väsymisen analysointiin. Murtumismekaniikka soveltuu 

käytettäväksi lähes kaikentyyppisille liitoksille, materiaaleille tai rakenteille, missä 

rakenteen väsyminen perustuu väsymissäröjen kasvuun rakenteessa. 

 

2.4.1.1 Nimellisen jännityksen menetelmä 

Nimellisen jännityksen menetelmä on yksinkertaisin ja nopein käyttää. Sen käyttö perustuu 

erilaisille rakennedetaljeille laadittujen S-N -käyrien käyttöön, joiden perusteella voidaan 

laskea rakenteen liitoksen kestoikä yhtälön (12) mukaisen verrannon avulla. Erilaisille 

detaljeille on omat vakioamplitudiset väsymislujuutensa, eli FAT-luokat, joita on 

taulukoitu eri kirjallisuuslähteissä, kuten IIW-dokumentissa. FAT-luokkien jaksotus 

ulottuu 36 MPa:sta aina 160 MPa:iin ja luokat kasvavat aina 12 % edellisestä, pyöristyen 

kuitenkin suurempaan tasalukuun. (Hobbacher et al., 2013, s.41-44.) 

 

 𝑁𝑓 = [
𝐹𝐴𝑇

𝑘𝑠𝛾𝑚Δ𝜎𝑒𝑘𝑣
]

𝑚

2 ∙ 106 (12) 

 

Yhtälössä (12) Nf on rakenteen kestoikä, FAT rakennedetaljin tyypillinen väsymislujuus, m 

S-N käyrän kaltevuus kyseisellä kestoikäalueella, ks levyn paksuuden korjauskerroin yli 25 

mm paksuilla levyillä, γm jännitysvaihtelun osavarmuusluku ja Δσekv liitokseen vaikuttava 

ekvivalentti, väsyttävä jännitysvaihtelu. (Hobbacher et.al., 2013, s.36.) 

 

Nimellisen jännityksen menetelmä soveltuu hyvin yksinkertaisille rakenteille, tai 

rakenteille joiden jännitysvaihtelu ei koostu kovin monista erityyppisistä kuormituksista ja 

näin ollen niiden jännitystila on helposti määriteltäessä. Monilla todellisilla rakenteilla 

tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen ja rakenteen jännitystila muodostuu 

monimutkaiseksi. Tällaisessa tapauksessa nimellisen jännityksen menetelmä ei enää anna 

tarkkoja tuloksia ja tarvitaan kehittyneempiä laskentamenetelmiä väsymiskestävyyden 

selvittämiseksi. (Niemi, 2003, s.98-100.) 
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2.4.1.2 Hot-Spot-menetelmä 

Rakenteellisen jännityksen, eli ns. Hot-Spot-jännityksen menetelmä ottaa huomioon 

rakenteelliset epäjatkuvuudet liitoksen ympäristössä ja pystyy näin ollen kuvaamaan 

paremmin rakenteen monimutkaisempaa, todellista jännitystilaa. Hot-Spot-menetelmä 

ottaa huomioon rakenteelliset lovivaikutukset, sekä rakenteellisen kalvo- ja 

taivutusjännitysten keskittymisen liitosten läheisyydessä. Rakenteen kalvojännitys ja 

taivutusjännitys muodostavat rakenteessa vaikuttavan, rakenteellisen jännityksen kuvan 2 

mukaisesti. 

 

Kuva 2. Rakenteellisen jännityksen komponentit levyrakenteessa. (Hobbacher et al., 2013, 

s.14.) 

 

Paikallisen loven aiheuttamaa jännityshuippua ei Hot-Spot-mentelmässä huomioida eikä se 

vaikuta kestoikälaskelmiin. Varsinainen hitsin aiheuttama lovivaikutus huomioidaan ja se 

on sisällytetty Hot-Spot-menetelmän S-N-käyriin. Kuvassa 3 on esitetty tyypillisiä 

rakennedetaljeja ja niihin syntyviä Hot-Spot-jännitysjakaumia. 

 

 

Kuva 3. Hot-Spot-jännityksiä rakennedetaljeissa. (Hobbacher et.al, 2013, s.19.) 

 

Menetelmän soveltuvuus rajoittuu pääsääntöisesti käsittämään vain hitsin rajaviivalta 

alkavat väsymissäröt.  Juurenpuolen väsymisilmiötä ei pystytä laskemaan normaalia Hot-

Spot-menetelmää hyödyntäen. Menetelmästä on kehitteillä sovellutuksia, jotka soveltuvat 
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myös juurenpuolen väsymiskestoiän laskentaan. FE-analyysien antamien jännitysten käyttö 

väsymiskestoiän laskennassa on yksi Hot-Spot-menetelmän vahvuuksista. Elementtimalli 

voidaan muodostaa IIW:n ohjeistuksien mukaisesti, jolloin mittaamalla ja ekstrapoloimalla 

jännityksiä mallista päästään helposti käsiksi analysoidun rakenneyksityiskohdan 

kestoikään Tämän tyyppiseen tarkasteluun soveltuu hyvin FE-mallinnus levyrakenteiden 

keskipintamalleja ja kuorielementtejä käyttäen. Mallin verkotuksessa on huolehdittava 

riittävästä verkon tiheydestä, jotta laskennalliset epäjatkuvuus- ja singulariteettikohdat 

eivät häiritsisi kestoikälaskelmissa käytettäviä jännitysarvoja. Kuva 4 esittää Hot-Spot-

jännityksen mittaamista ja ekstrapolointia kuorielementtimallista. (Fricke, 2013, s.776.) 

 

 

Kuva 4. Esimerkki Hot-Spot -jännityksen ekstrapolointipisteistä kuorielementtimallissa. 

 

Solmujännitysten mittaamisen jälkeen haluttu liitoksen Hot-Spot-jännitys voidaan 

ekstrapoloida IIW:n ohjeistusten mukaisesti esimerkiksi yhtälön (13) tyyppistä 

laskentaproseduuria käyttäen. 

 

 𝜎𝐻𝑠 = 1,67𝜎0,4𝑡 − 0,67𝜎1,0𝑡 (13) 

 

Yhtälössä (13) σHs on liitoksen Hot-Spot-jännitys ja σ0.4t ja σ1.0t ovat elementeiltä tai niiden 

integrointipisteiltä mitattuja jännityksiä ekstrapolointia varten. Yhtälön (13) tyyppiset 

ekstrapolointikaavat määräytyvät käytetystä elementtiverkosta ja niiden käyttöön on 

annettu ohjeistusta muun muassa. IIW:n dokumenteissa. (Hobbacher et.al., 2013, s.23-27.) 
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Hot-Spot-jännitys voidaan määritellä laskennallisesti myös esimerkiksi analyyttisesti 

lasketuista, nimellisistä jännityksistä yhtälön (14) mukaisesti. 

 

 𝜎𝐻𝑠 = 𝐾𝑚𝜎𝑛𝑜𝑚,𝑚 + 𝐾𝑏𝜎𝑛𝑜𝑚,𝑏 (14) 

 

Yhtälössä (14) Km on kalvojännityksen σnom,m konsentraatiokerroin ja vastaavasti Kb 

taivutusjännityksen σnom,b konsentraatiokerroin. Yhtälö sopii Hot-Spot-jännityksen 

määrittämiseen rakennedetaljeille, joiden konsentraatiokertoimet ovat tiedossa, tai helposti 

laskettavissa ja joiden nimellinen jännitys on laskettavissa helposti, ilman 

elementtimallinnusta. (Niemi, 2003, s.9.) 

 

Liitoksen kestoikäarvio Hot-Spot-menetelmällä lasketaan vastaavalla tavalla kuin aiemmin 

nimellisen jännityksen menetelmässä, mutta nyt käytettäviä S-N-käyriä on 

rakenneteräksillä käytössä vain kaksi kappaletta, FAT 100 ja FAT 90. Periaatteessa Hot-

Spot-jännitys sisältää jo rakenteen geometrian vaikutukset liitoksessa ja tarvittaisiin vain 

yksi S-N -käyrä kuvaamaan rakenteen väsymislujuutta eri kestoiillä. Kuvassa 5 on esitetty 

Hot-Spot-menetelmässä käytettävä periaatteellinen S-N -käyrä. (Niemi, 2003, s.25-26.) 

 

 

Kuva 5. Periaatteellinen S-N -käyrä Hot-Spot - menetelmälle. (Niemi et al., 2006, s.26.) 

 

Liitoksen kestoikä voidaan laskea yhtälön (15) mukaisella yhteydellä rakenteen 

väsymiskapasiteettia käyttämällä. 

 

 𝑁𝑓 =
𝐶ℎ𝑠

Δ𝜎ℎ𝑠,𝑒𝑘𝑣
𝑚 (15) 
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Yhtälössä (15) Chs on liitoksen väsymiskapasiteetti, Δσhs,ekv ekvivalentti Hot-Spot -

jännitysvaihtelu rakenteessa ja m S-N-käyrän kaltevuuseksponentti suunnitellulla 

kestoikäalueella. Haluttaessa ottaa huomioon tietty liitostyyppi ja sille tyypillinen FAT -

luokka oikean S-N-käyrän käyttöä varten, lasketaan liitoksen väsymiskapasiteetti Chs 

yhtälön (16) periaatteen mukaisesti, huomioimalla liitostyypin FAT-luokka FAThs. (Niemi 

et al., 2006, s.26-27.) 

 

 𝐶ℎ𝑠 = 𝐹𝐴𝑇ℎ𝑠
𝑚2 ∙ 106 (16) 

 

Yhtälössä (16) FAThs on liitokselle tyypillinen väsymislujuusluokka, 90 MPa, tai 100 MPa 

(Hobbacher et.al., 2013, s.76-78.) 

 

2.4.1.3 Tehollisen lovijännityksen menetelmä 

Hitsin juurenpuolista väsymistä tarkasteltaessa Tehollisen lovijännityksen menetelmä on 

hyvä valinta. Menetelmä sopii myös hitsin rajaviivan tarkasteluihin, mutta on työläämpi 

käyttää kuin Hot-Spot-mentelmä. Menetelmä perustuu hitsiliitoksen mallintamiseen 

elementtimenetelmällä käyttäen joko 2d-leikkausta hitsistä, tai koko liitoksen 

mallintamista 3d-muodossa. Mallinnuksessa hitsin rajaviivalle ja juurenpuolelle 

mallinnetaan ympyrä kuvaamaan alkuvian geometriaa. Elementtimallissa käytettävän 

verkon on oltava riittävän tiheä lovea kuvaavan ympyrän läheisyydessä. Taulukossa 4 on 

esitelty eri pyöristyssäteitä ja verkotuksen vaatimuksia Tehollisen lovijännityksen 

menetelmän eri variaatioille. 

 

Taulukko 4. Lovissa käytettävät verkotuksen koot ja lovien säteet. 

Menetelmä Käytettävä pyöristyssäde r 

[mm] 

Vähimmäiselementtikoko 

[kpl] 

Normaali tehollinen 

lovijännitys 

1.00 r/4 parabolisilla ja r/6 

lineaarisilla elementeillä 

Pienilovi, tehollinen 

lovijännitys 

0.05 r/4 parabolisilla ja r/6 

lineaarisilla elementeillä 

 

Valitun pyöristyssäteen käyttö terävän loven sijasta estää laskennallisten singulariteettien 

syntymisen elementtilaskennassa ja vastaa näin ollen paremmin todellisen rakenteen 
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käyttäytymistä. Pienempää 0.05 mm säteistä lovea käyttävä menetelmä soveltuu erityisesti 

alle 5 mm paksujen levyjen liitosten tarkasteluun, joihin 1 mm säteinen lovi aiheuttaisi 

liian suuren konsentraatiovaikutuksen ja huonontaisi näin ollen tulosten luotettavuutta. 

(Fricke, 2013, s.763.) 

 

Liitoksen kestoiän laskennassa voidaan käyttää elementtilaskennan antamaa suurinta 

pääjännitystä, tai von Mises-jännitystä loven pohjalla. Pääjännitystä käytettäessä voidaan 

käyttää FAT-luokkaa 225 kestoiän arviointiin, kun taas von Mises jännitystä käytettäessä 

tulisi käyttää FAT-luokkaa 200, mikä on yhtä FAT-luokitusta pienempi, kuin pääjännitystä 

käytettäessä. Lovijännitysmenetelmää käytettäessä liitoksen kestoikä lasketaan 

periaatteellisesti samalla tavalla kuin kahdessa aikaisemmassakin menetelmässä. Yhtälössä 

(17) on esitetty yhteys kestoiän laskentaan. 

 

 𝑁𝑓 = [
Δ𝜎𝑐,𝑛

𝛾𝑚Δ𝜎𝑛,𝑒𝑘𝑣
]

𝑚

2 ∙ 106 (17) 

 

Yhtälössä (17) Δσc,n on lovijännityksen väsymisraja FAT 225, tai FAT 200 riippuen 

käytettävästä vertailujännityksestä, m S-N-käyrän kaltevuuseksponentti, jolle käytetään 

arvoa kolme lovijännityksen menetelmässä ja Δσn,ekv on vertailujännitys loven pohjalla, 

von Mises, tai suurin pääjännitys. (Fricke, 2013, s.763-765.) 

 

Uusimpien tutkimusten mukaan väsymisrajat FAT 200 ja FAT 225 antavat hieman 

optimistisia tuloksia erityisesti, jos liitoksen kuormitusvaihtelu on suurta, mutta 

kuormituksen suunta ei vaihdu. Tämän tyyppiselle tykyttävälle kuormitukselle uusimmat 

tutkimukset suosittaisivat käyttämään pääjännityksiä käytettäessä väsymisrajaa FAT 198. 

(Björk & Nykänen, 2014, s.30.) 

 

2.4.1.4 Murtumismekaniikka 

Tarkin, mutta samalla myös työläin väsymiskestoiän laskentamenetelmä on 

murtumismekaniikka. Tässä menetelmässä lasketaan itse väsymissärön ydintymistä ja 

kasvua rakenteen kuormitusten ja kuormitushistorian perusteella, eikä pelkkiin 

vakioamplitudisiin väsymislujuuksiin ja kestoikäkäyriin perustuvaa kestoikää, kuten 

kolmessa aikaisemmassa menetelmässä. Menetelmä perustuu säröjen kasvun laskentaan 
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rakenteessa särönkasvun eri vaiheissa. Kuva 6 havainnollistaa särönkasvun eri vaiheita 

rakenteessa ja särön pitenemistä rakenteeseen kohdistuvaa kuormanvaihtoa kohti, 

jännitysintensiteettikertoimen funktiona. 

 

 

Kuva 6. Särönkasvunopeuden ja jännitysintensiteettikertoimen yhteys. (Fricke, 2013, 

s.768.) 

 

Särönkasvua rakenteessa kuvaa ns. Parin’n laki, jonka toiminta-alue on merkattu kuvaan 6 

alueeseen 2. Jännitysintensiteettikertoimen ylittäessä raja-arvon ΔK.th alkaa alkusärö 

rakenteessa kasvaa. Jännitysintensiteetin saavuttaessa toisen raja-arvon K.max on 

särönkasvu hyvin nopeaa ja rakenteen kestoiän voidaan katsoa loppuneen. Toisin sanoen 

rakenne murtuu tällaisella K arvolla joko välittömästi, tai hyvin pienellä kuormitussyklien 

määrällä. Yhtälö (18) esittää Parin’n lain yleisen esitysmuodon, johon on lisätty myös 

laajennettu, jännitysvaihteluvälin sisältämä esitys. 

 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝑓(Δ𝐾, 𝑅) = 𝐶(Δ𝐾)𝑚 (18) 
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Yhtälössä (18) da/dN termi kuvaa särön kasvua yhtä kuormanvaihtoa kohden, C on 

tutkittavasta materiaalista ja jännityksen vaihteluvälistä riippuva parametri ja lasketaan 

yhtälön (19) mukaisesti. Termi F kuvaa rakenteen geometriaa, ΔK on 

jännitysintensiteettikertoimen vaihtelu särön kärjessä, a särön pituus ja parametri m on 

jännitysintensiteettikäyrän kaltevuus. (Dowling, 2007, s.567-568.) 

 

 𝐶 =
𝐶0

(1 − 𝑅)𝑚(1−𝛾)
 (19) 

 

Yhtälössä (19) C0 on materiaaliparametri, R on kuormituksen minimi- ja 

maksimijännityksen suhde ja γ-parametri on materiaalista ja kuormitustavasta R 

määräytyvä. (Dowling, 2007, s.549-552.) 

 

Alkuperäistä, yhtälön (18) mukaista Parin’n lakia integroimalla särönpituuden a suhteen 

voidaan saattaa laki yhtälön (20) esittämään muotoon, jossa haluttu kestoikä Nf on 

ratkaistu. 

 

 𝑁𝑓 =
𝑎𝑓

1−
𝑚
2 − 𝑎𝑖

1−
𝑚
2

𝐶(𝐹Δ𝜎√𝜋)
𝑚

(1 −
𝑚
2 )

 (20) 

 

Yhtälössä (20) af on tutkittavan rakenteen kriittinen särökoko, eli särön koko, jolla rakenne 

pettää kuormitettaessa, ai alkusärönkoko rakenteessa. Alkusärön koko määräytyy 

esimerkiksi hitsiliitoksen liitosvirheestä tai kuonasulkeumista, jotka toimivat alkusäröinä. 

Vajaatunkeumallisen päittäisliitoksen tapauksessa liitettävien levyjen välinen rako toimii 

rakenteen alkusärönä, jos särönkasvu tapahtuu hitsinjuuren puolelta (Dowling, 2007, 

s.568.) 

 

Rakenteen kriittinen särökoko määräytyy rakenteen murtumistavasta, eli murtuuko rakenne 

sitkeästi vai hauraasti. Sitkeän murtuman tapauksessa kriittinen särökoko af saa kasvaa 

vaihtelevan kuormituksen seurauksena niin suureksi, kunnes rakenteessa jäljellä oleva, 

kuormaa kantava poikkipinta-ala on pienentynyt arvoon, jolla poikkipinnassa vallitseva 

jännitys ylittää materiaalin murtorajan fu. Tämän jälkeen kappale murtuu. Toinen 

vaihtoehto on kappaleen murtuminen hauraasti. Tässä tapauksessa särö kasvaa kappaleessa 
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tiettyyn kriittiseen rajaan asti, jonka jälkeen materiaalin kyky vastustaa särön etenemistä 

käy riittämättömäksi ja kappale murtuu hauraasti. Haurasmurtuman kannalta kriittinen 

särökoko voidaan ratkaista yhtälön (21) mukaisesti 

 

 𝑎𝑐 =
1

𝜋
[

𝐾𝑐

𝐹𝜎𝑚𝑎𝑥
]

2

  (21) 

 

Yhtälössä (21) Kc on materiaalin kriittinen murtositkeys, σmax rakenteen maksimijännitys 

särön kohdalla ja F materiaalin geometriasta riippuva tekijä. (Dowling, 2007, s.569.) 

 

Murtumismekaanisen kestoiän laskennan hyötynä on menetelmän huomioon ottamien 

laskentaparametrien suuri määrä, joka oikein käytettynä johtaa tarkkoihin tuloksiin ja 

mahdollistaa menetelmän käytön hyvin monentyyppisiin rakenteisiin ja liitoksiin. Lisäksi 

menetelmän avulla on helppo ottaa huomioon rakenteen todellinen väsyttävä kuormitus ja 

näin ollen havaita myös tilanteet, joissa yksittäinen suurempi kuormitussykli johtaa 

rakenteen pettämiseen, vaikka rakenteen kumulatiivinen osavaurio ei olisikaan vielä tullut 

täyteen. Toisaalta tarvittavien laskentaparametrien suuri määrä on myös haitta, joka 

hidastaa rakennedetaljin kestoiän laskentaa ja hankalimmissa tapauksissa saattaa johtaa 

jopa hyvinkin pitkiin ja monimutkaisiin ratkaisuihin. FE–analyysin käyttö, XFEM–

menetelmää hyödyntäen helpottaa murtumismekaanisen kestoikäarvion tekoa 

merkittävästi, poistaen rakenteen geometriaa koskevien apuparametrien laskentatarpeen. 

 

2.4.2 Ruuviliitosten väsyminen 

Ruuviliitosten väsyminen muodostuu ruuvin leikkausvoiman ja normaalivoiman 

vaihtelusta, ruuviliitoksen geometrian aiheuttaman, ruuviin kohdistuvan 

taivutuskomponentin vaihtelusta, sekä liitettävien levyjen kosketuspintojen pintapaineiden 

vaihteluista. Näiden lisäksi liitoksen päästessä liikkumaan kuormanvaihtojen seurauksena, 

voi liitettävissä pinnoissa esiintyä pintojen mikroliikkeen aikaan saamaa kulumista, tai jopa 

särönkasvua. 

 

Liitokseen ruuveihin kohdistuvan primäärin aksiaalivoiman ja liitoksen geometrian aikaan 

saaman taivutusmomentin aiheuttaman sekundäärisen aksiaalisenvoimavaihtelun väsyttävä 

vaikutus ruuvien elinikään on merkittävä. Ruuvien vetojännitys voi vaihdella liitoksen 
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geometriasta ja käytettyjen ruuvien lujuusluokasta määräytyen hyvinkin suurella 

amplitudilla. Tällöin myös ruuvin vartta väsyttävä jännitysvaihtelu muodostuu suureksi ja 

merkittäväksi ruuvin eliniässä. Ruuvien väsymiskestoa voidaan parantaa pienentämällä 

ruuviin kohdistuvaa käytönaikaista jännitysvaihtelua. Tämä onnistuu ruuvia 

esijännittämällä. Ruuvin esijännitys aiheuttaa puristusta liitettäviin kappaleisiin ja ruuvin 

kantaan ja mutteriin. Näin ollen esijännitetyn ruuvin ulkoisen aksiaalivoiman väsyttäväksi 

komponentiksi muodostuu kuvan 7 mukainen FSA, ruuvin ja alustan joustokäyrien 

mukaisesti, kun taas esijännittämättömässä ruuvissa koko ulkoisen voiman FA amplitudi 

toimisi väsyttävänä. (Lavi, 2014, s.132-159.) 

 

 

Kuva 7. Esijännityksen vaikutus ruuvin kuormitusvaihteluiden tehollisuuteen. (Lavi, 2014. 

s.138.) 

 

Ruuvin väsymiskestoikä lasketaan EC3:n esittämällä tavalla, yhtälön (22) mukaisesti. 

Ruuvin vetojännityksille käytetään väsymislujuutta FAT 50, esijännityksen ylittävien 

jännitysten osalta. Esijännitystä pienempien jännitysten ei oleteta väsyttävän ruuvia. 

Ruuvin leikkausjännityksille käytetään väsymislujuutta FAT 100 ja S-N-käyrän 

kaltevuuseksponenttia 5. 
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 𝑁𝑓,𝑟𝑢𝑢𝑣𝑖 = [
Δ𝜎𝑟𝑢𝑢𝑣𝑖

𝐹𝐴𝑇
]

𝑚

2 ∙ 106 (22) 

 

Yhtälössä (22) Δσruuvi on ruuvin aksiaali-, tai leikkausjännitysvaihtelu, FAT  ruuviliitoksen 

väsymisluokka ja m S-N -käyrän kalvettuuseksponentti, 3 tai 5 tapauskohtaisesti. (SFS-

EN-1993 1-9, 2005, s.20.) 

 

Ruuvien esijännitysvoima määräytyy standardeissa esitetyllä tavalla yhtälön (23) 

mukaisesti. Tarvittavan esijännityksen suuruutta voidaan säätää, jos ruuvin jännitysvaihtelu 

on tiedossa. Tällöin valitaan esijännitysvoima siten, että tunnetulla jännitysvaihtelulla 

efektiivinen, ruuvia väsyttävä jännitysvaihtelu pysyy ruuvin suunnitellun käyttöiän 

mukaisissa, sallituissa rajoissa. 

 

 𝐹𝑝𝑟𝑒,𝑡 = 0.7𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 (23) 

 

Yhtälössä (23) F.pre,t on ruuvin suurin sallittu esikiristysvoima, f,ub ruuvin murtolujuus ja As 

ruuvin todellinen leikkauspinta-ala. Jos ruuvin esikiristysvoima haluttaisiin mitoittaa 

ruuvin väsyttävän aksiaalisen jännitysvaihtelun perusteella, voitaisiin käyttää yhtälön (24) 

mukaista yhteyttä riittävän esikiristysvoiman selvittämiseksi. (SFS-EN 1090-2, 2008, 

s.57.) 

 

 𝐹𝑝𝑟𝑒,𝑡 = 𝐹𝑟𝑢𝑢𝑣𝑖,𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢,𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,7𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 (24) 

 

Yhtälössä (24) F.ruuvi, vaitelu,max on suurin ruuvin aksiaalinen voimavaihtelu kuormituksen 

aikana. Ruuvin esikiristysvoimaa voitaisiin edelleen pienentää pysyen kuitenkin ruuvin 

väsymisen kannalta sallituissa rajoissa. Tällöin täytyisi tietää ruuvin vaadittu kestoikä, 

ruuvin geometria ja näiden avulla ruuvin suurin sallittu jännitysvaihtelu. Tämän tyyppinen 

erittäin tarkka väsymistarkastelu ja ruuvin esikiristysvoiman optimointi voisi olla 

perusteltu rakenteissa, joissa kiristettävät ruuvit ovat suuria ja kalliita ja niitä täytyy irrottaa 

ja kiristää rakenteen käyttöiän aikana usein. Tällaisessa tapauksessa itse esikiristäminen 

voisi muodostaa merkittävän väsyttävän vaikutuksen ja osavaurion ruuvin 

kokonaisväsymiskeston kannalta ja näin ollen esikiristysvoima olisi perusteltua pitää niin 

alhaisena kuin se vain käytönaikaisen kuormituksen perusteella olisi mahdollista.  
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3 RUNKORAKENTEEN SUUNNITTELUPROSESSI 

 

 

Tässä osiossa käsitellään yksityiskohtaisesti, vaihe vaiheelta runkorakenteen 

suunnitteluprosessi ja siihen liittyneet osakokonaisuudet. Suunnitteluprosessi jakautui 

periaatteellisesti neljään osa-alueeseen kuormitusten määrittelystä aina uuden, suunnitellun 

runkorakenteen FE -laskentaan. Todellisuudessa eri osa-alueita ei suoritettu esitellyssä 

aikajärjestyksessä, vaan niiden käsittely tapahtui osittain samanaikaisesti ja työmäärän 

painottuminen eri osa-alueille vaihteli suunnitteluprosessin edetessä. 

 

3.1 Mitoittavien kuormitusten määrittely uudelle runkorakenteelle 

Rakenteen mitoittavat kuormitukset ja niiden rajat määriteltiin tilaajan kanssa yhteistyössä 

heti työn alussa. Trukkitraktorin moninaisista käyttökohdemahdollisuuksista johtuen tilaaja 

halusi rakenteesta mahdollisimman monikäyttöisen, eikä potentiaalisia käyttökohteita 

haluttu vielä tässä vaiheessa rajata käyttökohteiden ulkopuolelle. Tästä johtuen rungon 

mitoituksessa käytettävät kuormitukset määritettiin suuriksi, jotta runkorakenteen 

kestävyys ei muodostuisi rajoittavaksi tekijäksi myöhemmin, eri lisä- ja 

työlaitevaihtoehtoja suunniteltaessa. Mitoittavien kuormitusten määrittely on jaettu kahteen 

pääosaan, staattisiin ja väsyttäviin kuormituksiin. Molemmat kuormitustyypit on käsitelty 

erikseen. 

 

3.1.1 Staattiset kuormitukset 

Runkorakenteen staattisten kuormitusten määrittely perustuu tilaajan ilmoittamaan 

koneelta vaadittuun nostokapasiteettiin. Nimelliseksi nostokapasiteetiksi määritettiin 40 kN 

nostopisteen etäisyyden lk ollessa 1000 mm työlaitteen tuentapisteestä kuvan 8 esittämällä 

tavalla. 
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Kuva 8. Nimelliskuorman nostopisteen asema runkoon nähden. 

 

Nimellisen maksimikuorman tapauksessa koneen runkonivel olisi suorassa ja kuormaa 

mitoittavaksi tekijäksi muodostuu koneen massan aikaansaama vastamomentti ja lopulta 

koneen takapään nouseminen ilmaan. Staattisessa mitoituksessa nimelliskuormassa otetaan 

huomioon kuorman osavarmuus kertoimella 1.5. Tämän lisäksi koneen liikkeiden 

aiheuttamia sysäyslisiä nimelliseen kuormitukseen otettiin huomioon sysäyskertoimella 

2.1. Näin ollen staattiseksi äärikuormitukseksi muodostui 125 kN. 

 

Koneen rungon pituusakselia vastaan kohtisuorassa vaikuttavia kuormituksia voisi 

nostettaessa taakkoja epäkeskeisesti, tai käytettäessä sivulle kurottavaa, puomityyppistä 

työlaitetta. Kuorman epäkeskisyydelle le määriteltiin arvo 250 mm koneen keskilinjasta 

poiketen. Tämä arvo perustuu kuormitusmittauksissa todettuun kokeelliseen arvoon, jossa 

yli 200 mm epäkeskeisyys maksimikuormalla aiheutti suuria ongelmia koneen stabiliteetin 

kanssa ajon yhteydessä. Epäkeskisen kuorman käytöllä pyritään varmistamaan, että kone 

kaatuu ennemmin, kuin runkorakenne vaurioituu varsinaisen kuorman painon 

vaikutuksesta. 
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Staattisen mitoituksen mitoittavat kuormat muodostuvat pääasiassa runkorakenteeseen 

syntyvästä taivutusmomentista ja leikkausvoimista. Eturunkoon syntyy myös 

vääntökuormitusta, rungon keskinivelen ollessa käännettynä. Nimellisen maksimikuorman 

aiheuttamia taivutusmomentti ja leikkausvoima kuormia käytetään mitoitettaessa 

runkorakenteen eri osien ja poikkileikkauksien äärikestävyyttä. 

 

3.1.2 Väsyttävät kuormitukset 

Koneen liikkeet, kuormien nostot ja nostettavien taakkojen vaihteleva suuruus tekevät 

runkorakenteeseen kohdistuvista kuormituksesta väsyttäviä. Runkorakenteen 

suunnittelussa väsyttävyys muodostuu kaikkein kriittisimmäksi kuormituskriteeriksi. 

Koneen monimutkaisesta työsyklistä ja sen aikana vaikuttavista kuormituksista johtuen 

väsyttävä kuormitushistoria on laadultaan muuttuva-amplitudinen. Tästä johtuen eri 

kuormitusten amplitudit ja maksimiarvot sekä kuormitusten esiintymismäärät käyttöjakson 

aikana määräävät niiden rakennetta väsyttävän vaikutuksen Palmgren-Minerin 

osavaurioteorian mukaisesti. (Dowling, 2007, s.443-454.) 

 

Uuden rungon kuormitusten väsyttävyyttä selvitettäessä tärkein työkalu ja lähtökohta 

väsymislaskennalle on vanhalle rungolle suoritettava kuormitusmittaus. Mittauksen 

tuottaman kuormitus- venymäyhteyden ja kuormitushistorian perusteella voidaan 

redusoida ja laskea uudelle, geometrialtaan erilaiselle rakenteelle kuormitusvaihtelut 

vastaavilla kuormitustapauksilla ja työkierroilla. Kun kuormitushistoria simuloiduista 

työkierroista on selvillä, lasketaan ekvivalentit kuormitukset esimerkiksi vesisäiliö- tai 

Rainflow-menetelmää hyödyntäen. Ekvivalentteja kuormituksia laskettaessa ja 

kuormitushistoriaa analysoitaessa on tärkeä tunnistaa todelliset väsyttävät kuormitukset 

niiden esiintymistiheyden perusteella. Kuormitushistoria voi sisältää yksittäisiä suuria 

huippukuormituksia, joita esiintyy muutamia koko työkierron aikana. Tällaisten 

kuormitusten merkitys rakenteen kumulatiiviseen väsymisvaurioon voi jäädä hyvin 

pieneksi, pienempien tiheästi esiintyvien kuormitusten muodostaessa valtaosan 

väsymisvauriosta.  

 

Koneen väsyttävät ekvivalenttikuormitukset määritetään kahden eri käyttötarkoituksen 

perusteella. Tarkasteltaviksi käyttötavoiksi valittiin raskas äärikäyttö huonossa maastossa, 

sekä normaali varastotyöskentely. Raskaimman työtavan ekvivalentiksi väsyttäväksi 
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kuormitukseksi saatiin 48.50 kN ja normaalia varastotyöskentelyä vastaavaksi 

kuormitukseksi 39.25 kN. Laskettujen ekvivalenttien väsyttävien kuormituksen avulla 

lasketaan rungon jännitystilat runkonivelen kahdella asentovariaatiolla sekä keskeisellä että 

epäkeskeisellä kuormituksella. Rungon jännitysten laskennassa ekvivalentti väsyttävä 

kuormitus sijaitsee rakenteen nimelliskuorman kuormituspisteessä kuvaten koneen 

työskentelyn aikaisen ekvivalentin kuorman massan aikaansaamaa kuormitusta. Saatujen 

ekvivalenttien jännitysvaihteluiden avulla lasketaan tarkasteltavan rakennedetaljin 

kestoikä. 

 

Tilaajan asettama kestoikävaatimus koneen rungolle on 5 vuotta, vuotuisien käyttötuntien 

määrän ollessa 1500 tuntia. Tämä kestoikävaatimus vastaa kyseisen konetyypin tyypillistä 

vuosittaista käyttömäärää. Tyypillisen kestoikävaatimuksen lisäksi tarkastellaan 

äärikäyttöä, jossa konetta käytettäisiin 5 vuoden ajan, 330 päivänä vuodessa 16 tuntia 

vuorokaudessa. Tämä kestoikävaatimus vastaa koneen käyttöä kahdessa vuorossa 

raskaassa, urakointi, tai tehdaspalvelukäytössä ja on näin ollen maksimaalinen käyttötapa, 

mihin kone voi joutua. 

  

3.2 Prototyyppikoneen runkorakenteen mittaukset 

Uuden runkorakenteen suunnittelun pohjana olleeseen prototyyppikoneeseen suoritetaan 

venymäliuska ja rasitusmittauksia. Mittaukset jakautuvat kahteen pääosaan: koneen 

yksittäisten liikkeiden staattisiin mittauksiin ja koneen eri käyttötarkoituksia simuloiviin, 

käytönaikaisiin mittauksiin. 

  

3.2.1 Mittauksen tavoitteet ja tarkoitus 

Mittauksen tavoitteena on selvittää prototyyppikoneen runkorakenteeseen vaikuttavat 

kuormitukset koneen yksittäisten työliikkeiden ja työsyklien aikana. Erityisesti työsyklien 

aikaisten kuormitusten ja kuormitushistorioiden mittaus oli tärkeää väsyttävien 

ekvivalenttikuormien muodostamiseksi. Muodostettujen kuormitusten avulla pystyttäisiin 

määrittämään kuormitukset uudelle, suunniteltavalle runkorakenteelle. Vaikka uuden ja 

vanhan runkorakenteen geometriat eroavat toisistaan mittavasti, ovat niiden päämitat, 

toimintaperiaate ja käyttötarkoitus hyvin samankaltaisia. Tämän takia vanhasta rakenteesta 

mitattuja kuormia voitiin käyttää suuntaa antavina kuormituksina uutta rakennetta 

mitoitettaessa. 
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Mittauksen kohteena oleva prototyyppikone on esitetty kuvassa 9. Mittauksella pyritään 

selvittämään koneen runkorakenteessa vaikuttavia voimasuureita. Prototyyppikoneen 

rungon geometria ei kaikilta osin ollut tarkasti selvillä, joten kuormituksia ei pystytty 

puhtaasti laskemaan venymä- ja geometria tiedoista, vaan niitä joudutaan arvioimaan 

venymän ja nostettavan taakan massan avulla. Osa mitattavista rungon voimasuureista, 

esimerkiksi keskinivelen läpi välittyvä taivutusmomentti oli niin vaikeasti mitattavissa, että 

sen selvittämiseksi joudutaan mittaamaan sekundääristä voimasuuretta, jonka avulla 

taivutusmomentti olisi laskettavissa. 

 

 

Kuva 9. Mittauskohteena toiminut prototyyppikone. 

 

3.2.2 Venymäliuskamittauksen teoria 

Venymäliuskamittaus perustuu rakenteeseen liimattaviin vastusantureihin, joiden vastus 

muuttuu anturin kokeman pituudenmuutoksen, eli venymän funktiona. Tätä vastusarvon 

muutosta mittaamalla saadaan selville rakenteen kokemat venymät ja niiden avulla 

laskettua rakenteessa vaikuttavat kuormitukset ja rakenteen jännitystila. (Hannah & Reed, 

1992, s.1-10.) 
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Käytettävien liuskojen tyyppi, kytkentätapa ja sijoitus mitattavaan rakenteeseen 

määräytyvät täysin rakenteen geometriasta, mitattavasta ilmiöstä, sekä mitattavasta 

suureesta. Liuskojen toiminta mittauksen aikana perustuu Wheatstonen siltakytkentään. 

Wheatstonen sillassa 4 vastusta on kytketty lenkkiä muistuttavaan kytkentään siten, että 

kaksi vastusta on aina sarjassa keskenään ja niiden muodostamat kaksi vastusparia rinnan 

keskenään. Tämän kytkennän vastuksista yksi, kaksi, tai neljä kappaletta voi olla itse 

venymäliuskoja ja loput saman ominaisvastuksen omaavia kiinteitä tai säädettäviä 

vastuksia. Eri siltakytkentöjä käyttämällä saadaan laitteistolla mitattua juuri halutun 

suuntaisen venymän aiheuttamaa resistanssin muutosta ja tästä laskettua haluttu kuormitus-

, tai jännitystila rakenteessa. 

 

Venymien avulla laskettujen jännitysten perustana on yhtälön (25) mukainen jännityksen ja 

venymän välinen, kimmoinen yhteys, eli Hooken laki. 

 

 𝜎 = 𝐸𝜀 (25) 

 

Yhtälössä (25) σ on rakenteen jännitys, jota vastaa venymä ε ja E taas kuvaa materiaalin 

kimmokerrointa. (Valtanen, 2010, s.459.) 

 

Venymäliuskan rakenne koostuu vastushilasta, jonka pinta-ala muuttuu liuskan kokemien 

venymien tai puristumien seurauksena. Tämä liuskan vastuslankojen pinta-alan muutos 

aiheuttaa liuskan vastuksen muutoksen liuskan kokeman venymän seurauksena. Tämän 

vastusmuutoksen suhdetta liuskan lepotilaiseen vastukseen kuvataan liuskavakiolla k jonka 

laskenta on esitetty yhtälössä (26). 

 

 𝑘 = (1 + 2𝜐) +
𝑑𝜌

𝜌

1

𝜀
 (26) 

 

Yhtälössä (26) k on liuskavakio, υ Poissonin vakio, eli materiaalin kuroutumista kuvaava 

luku, dρ liuskan materiaalin ominaisvastuksen muutos, ρ liuskan ominaisvastus ja ε liuskan 

kokema venymä. Liuskavakion k arvoa tarvitaan laskettaessa liuskan kokemaa venymän ε 

arvoa mittalaitteiston antamista jännitteen U ja virran I arvoista. (Hannah & Reed, 1992, 

s.133-139.) 
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Liuskavakion k avulla saadaan liuskan mittaama rakenneosan venymä laskettua 

leikkausvoimaa mitattaessa yhtälön (27) osoittamalla tavalla ja taivutusmomenttia 

mitattaessa yhtälön (28) osoittamalla tavalla. 

 

 𝑄 =
2𝐺𝐼𝑡

𝑆

2𝑈

𝑘𝑉
 (27) 

 

Yhtälössä (27) Q on mitattu leikkausvoima liuskan kohdalla, G materiaalin liukukerroin, I 

poikkileikkauksen neliömomentti leikkaussuunnassa, t levynpaksuus mittauskohdassa, S 

profiilin staattinen momentti liuskan keskikohdalle laskettuna, U liuskakytkennän 

ulostulojännite, V kytkennän syöttöjännite ja k liuskavakio. Yhtälön (27) laskentatapa ottaa 

huomioon leikkausjännityksen jakauman poikkileikkauksessa. Leikkausjännityksen 

laskentaan liuskan jännitteistä voitaisiin käyttää myös laskentatapaa joka olettaa 

vakioleikkausjännityksen koko poikkileikkauksen yli. (Hannah & Reed, 1992, s.150-155.) 

 

 𝑀 = 𝐸𝑊
2𝑈

𝑘𝑉
 (28) 

 

Yhtälössä (28) W on profiilin taivutusvastus liuskan sijaintitasolle laskettuna. (Björk, 2000, 

s.33.) 

 

Vastaavan tyyppisillä laskentamenettelyillä pystytään muodostamaan yhteys liuskan 

tuottaman jännitteen ja rakenteessa vallitsevien kuormitusten välille esimerkiksi 

vääntömomenttia, normaalivoimaa tai bimomenttia laskettaessa. Tämän tyyppisten 

yksiselitteisten kuormitustapausten lisäksi on tärkeää kyetä määrittelemään rakenteessa 

esiintyviä jännityksiä venymäliuskamittauksen avulla. Näistä esimerkkinä rakenteessa 

vaikuttavat pääjännitykset ja leikkausjännitykset, joiden avulla voidaan äärikestävyyttä 

tarkasteltaessa laskea vertailujännityksiä von Mises -ehdolla ja tutkia alkaako rakenteen 

materiaali myötää. Yksittäiset kriittisessä suunnassa vaikuttavat jännityskomponentit ja 

erilaiset, liitoksista tai rakenteen muusta geometriasta aiheutuvat jännityskeskittymät ovat 

myös hyvin tärkeitä mittauskohteita ja niiden venymiä mittaamalla voidaan päästä käsiksi 

rakennedetaljin jännitystilaan ja sitä kautta rakenteen kestoikään. 
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3.2.3 Mittaussuunnitelma ja mittauskohteet 

Mittaussuunnitelma laadittiin määrittelemällä tärkeimmät mitattavat kohteet rakenteesta ja 

suunnittelemalla näille kohteille mittausjärjestys ja mittauksen aikana toteutettavat 

työliikkeet ja syklit. Toteutunut mittaussuunnitelma on esitetty liitteessä 3. Kuva 10 esittää 

anturoinnin periaatteellista sijoittelua mitattavaan koneeseen. Liuskojen ja antureiden 

nimet ja tyypit on esitetty taulukossa 5. 

 

Kuva 10. Anturoinnin paikat mitatussa rakenteessa. 

 

Taulukko 5. Liuskoitukset ja anturoinnit. 

Nimi Tyyppi Mitattava suure Kytkentä Tarkempi kuvaus 

L1 V-liuska Leikkausvoima ½-silta Kuva 11 

L2 V-liuska Leikkausvoima ½-silta Vastaava kuin kuva 11 

L3 Yksittäinen 

liuska 

Taivutusmomentti ½-silta Kuva 12 

L4 Yksittäinen 

liuska 

Taivutusmomentti ½-silta Kuva 12 

L5 Yksittäinen 

liuska 

Levyn reunan 

venymä 

¼-silta Kuva 13 

PM Paineanturi Hydrauliöljyn 

paine 

Koko kanava Ei tarkentavaa kuvaa 

PV Paineanturi Hydrauliöljyn 

paine 

Koko kanava Ei tarkentavaa kuvaa 
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Mitattaviksi kohteiksi valittiin koneen etuakseli, josta mitattiin akselin molemmin puolin 

akselissa vaikuttavaa leikkausvoimaa V-mallisella kaksoisliuskalla. Etuakselin liuskoista 

käytetään myöhemmin nimityksiä L1 ja L2. Liuskat asennettiin akselin molemmin puolin 

ja kytkettiin ½-siltakytkentään. Tämän mittauskohteen tarkoituksena olisi selvittää yhteys 

etuakselin leikkausvoiman ja koneen nostaman taakan välillä. Tämän avulla pystyttäisiin 

määrittämään uudelle rungolle taakasta kohdistuva leikkausvoimakuormitus ja sen vaihtelu 

yksiselitteisesti. Tämän lisäksi etuakselin leikkausvoimaa mittaamalla päästäisiin 

selvittämään koneen ajaessa syntyviä dynaamisia voimavaikutuksia, kuten kiihdytyksistä 

ja jarrutuksista aiheutuvia painonsiirtoja ja niiden aiheuttamia muutoksia akseleiden 

tukireaktioihin. Kuvassa 11 on esitetty mittauskohde etuakselilta liuskoituksineen. 

 

 

Kuva 11. Etuakselin leikkausvoimaliuska L1 johdotuksineen. 

 

Toisena mittauskohteena oli koneen takarungon pääkannatin taka-akselilinjalla. 

Pääkannatin muodostui yhdestä levypalkista ja sen yksinkertainen ja yksikäsitteinen 

geometria mahdollisti suoran jännitys-venymäyhteyden mittaamisen, jonka avulla saadaan 

laskennallisesti taivutusmomentti takarungon pääkannattimessa. Takarungon 
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pääkannattimen taivutusta mitattiin liuskoilla L3 ja L4. Kuvassa 12 on esitetty takarungon 

pääkannattimen mittauskohta ja liuskoitukset. 

 

 

Kuva 12. Takarungon momentin mittaus taka-akselilinjalta liuskoilla L3 ja L4. 

 

Koneen runkonivelen monimutkaisen geometrian takia runkonivelen leikkausvoimia tai 

taivutusmomenttia ei päästä mittaamaan rakenteesta suoraan. Nivelen voimasuureiden 

toimesta C-tyyppiset laippalevyt pyrkivät avautumaan ja sulkeutumaan niissä vaikuttavan 

taivutusmomentin suunnan mukaisesti. Tämän ilmiön aiheuttamaa jännitysvaihtelua 

pystytään mittaamaan yksikäsitteisesti nivellevyn C-muodon reunasta. Koneen eturungon 

puolen ahtauden takia keskinivelen taivutusmomentin aiheuttaman sekundaarisen voiman 

mittaaminen onnistui vain takarungon puolelta liuskalta L5. Tästä johtuen mitatun 

keskinivelen voimasuureen oikeellisuudesta ei voitu olla täysin varmoja ja päätettiin jättää 

keskinivelestä mitatut voimasuureet uuden rungon mitoitussuureiden ulkopuolelle. Liuskan 

L5 tuottamia tuloksia käytettiin kuitenkin FE–laskentamallien verifiointiin ja mallien 

toiminnan oikeaoppisuuden varmistamiseen. Kuvassa 13 on esitetty keskinivelen 

mittauskohde ja liuskoitukset. Keskinivelen liuskasta käytetään myöhemmin nimitystä L5. 
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Kuva 13. Keskinivelen voimasuureiden mittauskohde, liuska L5. 

 

Venymämittauksien lisäksi prototyyppikoneesta mitataan rungon keskinivelen 

kääntösylintereiden painetta. Koneen käytönaikaisen painevaihtelun avulla voidaan 

selvittää sylintereiden voimavaihtelu ja tätä kautta päästä käsiksi sylinterikorvakkeisiin ja 

niiden välittömässä läheisyydessä oleviin rakenteisiin vaikuttaviin väsyttäviin 

kuormituksiin. Sylinterivoiman selvittäminen painevaihtelun avulla on huomattavasti 

yksinkertaisempaa ja halvempaa kuin mitata sylinterivoimaa sylinterin männänvarren 

venymistä. Painemittausta käyttämällä selvitään kahdella hydraulilinjaan, sylinterin 

molemmin puolin ruuvattavilla paineantureilla joista käytetään myöhemmin nimityksiä PM 

ja PV. Anturit kiinnitettiin ristikkäin siten että, anturi PM oli oikean puoleisen sylinterin 

männänpuolella ja anturi PV vasemman puoleisen sylinterin männänvarren puolella. Tällä 

järjestelyllä mitatut tulokset sisältävät sylinterin väliletkun aiheuttaman virheen, joka 

oletetaan merkityksettömäksi. Ristikkäinen asennusjärjestys oli perusteltu, koska 

molempien antureiden kiinnittäminen samaan sylinteriin olisi ollut hyvin hankalaa tilan 

puutteen takia. Painemittaus ei ota huomioon sylinterin sisäisiä kitkoja, jotka aiheuttavat 

hieman virhettä laskettuihin sylinterin voima-arvoihin. Tämä on kuitenkin hyväksyttävissä, 

koska virhe toistuu kaikissa mittausarvoissa samana ja paineen vaihteluväliä käytönaikana 

voidaan pitää näin ollen vertailukelpoisena sylinterin aikaansaamaan voimavaihteluun. 

Männän varren voimaa mitattaessa venymäliuskoilla tarvittaisiin 4-liuskaa symmetrisesti 
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männänvarren eripuolille täyssiltaan asennettuna. Tähän verrattuna paineen mittaaminen 

on huomattavasti yksinkertaisempaa ja edullisempaa. (Björk, 2000, s.24-26.) 

 

Venymäliuskojen L1-L5 ja paineantureiden PM ja PV lisäksi mittausten aikana taltioitiin 

koneen nopeutta GPS-anturin avulla. Tällä järjestelyllä pyrittiin saamaan selville 

dynaamisten kuormituspiikkien kytkeytyminen koneen nopeudenmuutoksiin, tai suurella 

nopeudella tapahtuviin esteen ylityksiin, tai muihin sysäystä aiheuttaviin tekijöihin. 

 

3.2.4 Mittauksen toteutus 

Prototyyppikoneen rasitusmittaukset toteutettiin Astex Oy:n tiloissa 1.9.2014 alkaen. 

Mittaukset toteutti Vesa Järvinen Unisigma Oy:stä. Mittauksen käsittämät osa-alueet on 

listattu taulukkoon 6, osakokonaisuuksittain eriteltyinä. 

 

Taulukko 6. Kuormitusmittauksen sisältämät osa-alueet. 

Osakokonaisuuden 

nimi 

Osa-alueen nimi Suorituspaikka, 

toteuttaja 

Mittauksen 

suunnittelu 

Mittaustarpeen määritys LUT, Astex Oy 

Esisuunnitelma LUT 

Anturointisuunnitelma LUT, Unisigma Oy 

Mittausjärjestyksen laadinta LUT 

Mittalaitteiden 

asennus 

Mittauskohteen valmistelu Astex Oy 

Antureiden asennus Unisigma Oy, Astex Oy 

Mittaus Kalibrointimittaukset Unisigma Oy, Astex Oy 

Staattiset mittaukset Unisigma Oy, Astex Oy 

Yksittäiset työliikkeet Unisigma Oy, Astex Oy 

Käytönaikaiset mittaukset Unisigma Oy, Astex Oy 

Mittausdatan 

jälkikäsittely 

Rainflow -laskenta käytönaikaisista 

mittauksista 

Unisigma Oy 

Tulosten analysointi Kuormitusten määrittely 

mittaustulosten avulla 

LUT 

Mittaustulosten ja FE-mallien 

vertailulaskelmat 

LUT 
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Ennen varsinaisten anturiasennusten aloitusta käytiin mittaussuunnitelmat läpi 

paikanpäällä ja varmistettiin niiden toteutettavuus mitattavaan kohteeseen. Mittalaitteiden 

asennuksesta vastasi Vesa Järvinen Unisigma Oy:stä. Antureiden asennuksen jälkeen 

antureiden nollataso asetettiin näyttämään sen hetkistä venymätilannetta, jossa kone oli 

nostettu akseleistaan asennustukien varaan. Tämän jälkeen prototyyppikone laskettiin 

takaisin renkaidensa varaan ja mitattiin omapainon vaikutus etuakselin leikkausvoima-

antureiden venymään. Omapainon mittauksen jälkeen antureiden uusi nollataso asetettiin 

vastaamaan venymätilaa koneen ollessa paikallaan levossa renkaidensa varassa, ilman 

kuormaa. Tällä menettelyllä pyrittiin varmistamaan, että rakenteeseen asennetut anturit 

mittaisivat pääasiassa vain rakenteen kuormituksista ja dynaamisista voimista aiheutuvia 

venymiä ja paineita. Koneen omapainon aiheuttamaa dynaamista efektiä järjestely ei 

kokonaan poista ja sen aiheuttamat lisäykset mittaustuloksissa ovat hyväksyttäviä, 

kuormituksia varmalle puolelle vieviä tekijöitä. 

 

Mittauksen aluksi suoritettiin kalibrointi, jossa koneen nostotaakkaa lisättiin tunnetun 

suuruisilla painoilla ja seurattiin pisteiden L1 ja L2 venymäarvoja. Käytettyä taakkaa 

nostettiin kahdeksassa vaiheessa nollatilanteesta noin 83 % koneen maksimitaakasta. Tällä 

järjestelyllä pyrittiin löytämään lineaarinen yhteys koneen taakan ja etuakselin liuskojen 

L1 ja L2 venymien välillä, jonka avulla voitaisiin määrittää etuakselin tukireaktio taakan 

funktiona ja taas vastaavasti myöhempien mittausten kohdalla nostettu ekvivalenttitaakka 

L1 ja L2 liuskojen venymän funktiona. 

 

Mittaukset aloitettiin suorittamalla staattisia mittauksia, suunnitelman kohdasta 2.111 

eteenpäin. Staattisista mittauksista saatiin tehtyä kohdat 2.111-2.115 koneen keskinivelen 

hydrauliletkujen vaurioituessa. Korjausten jälkeen päätettiin siirtyä laskennan kannalta 

merkittävimpiin mittauskohteisiin, eli käytönaikaisiin mittauksiin ja palata staattisiin 

yksittäismittauksiin myöhemmässä vaiheessa, koneen toiminnan ja aikataulun sen salliessa. 

Koneen käytönaikaiset, työskentelyä simuloivat pitkäaikaismittaukset toteutettiin toisena. 

Nämä mittaukset kestivät kukin 30-50 min, jonka aikana kaikista mittauspisteistä 

tallennettiin mittausdataa koneen työskennellessä määrätyn mukaisen syklin mukaisesti. 

Mittaukset toteutettiin Astex Oy:n pihalla ja ulkoalueilla koneen työskennellessä välillä 

yrityksen varastopalvelussa ja välillä mittauksia varten simuloiduissa työtehtävissä. 

Mittauksilla pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva koneen erilaisista 
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työtehtävistä ja rasitusasteista. Mitattavina työskentelytapoina olivat mittaussuunnitelman 

kohtien 3.1-3.5 mukaiset työtehtävät. Nämä sisälsivät muun muassa erilaista taakkojen 

nostelua, kantoa ja työskentelyä epätasaisella alustalla maasto-olosuhteissa. Yhteensä 

pitkäaikaismittauksista kertyi mittausdataa noin kolmen tunnin ajalta, mitattuna viidestä eri 

työtehtävästä. Tätä mittausmäärää voidaan pitää varsin kattavana otoksena koneen eri 

käyttökohteista. 

 

Pitkäaikaisten mittauksien jälkeen olivat vuorossa yksittäiset liikesarjat ja ajotapahtumat. 

Näissä simuloitiin koneen ajamista esteen yli molemmilla renkailla ja vain toisen puolen 

renkailla. Esteen ylitys toteutettiin kuorman kanssa ja ilman sekä kahdella eri nopeudella, 

mittaussuunnitelman kohtien 2.21-2.28 mukaisesti. Ylitettävänä esteenä käytettiin 2x4’’ 

lankkua. Esteenylitysten lisäksi yritettiin simuloida tilannetta, jossa koneen renkaiden pito 

käy riittämättömäksi ja renkaat alkavat sutia. Tämä toteutettiin ajamalla kone etuperin 

varovasti kiinteää estettä vasten, jonka jälkeen koneella kaasutettiin. Koneen ajomoottorin 

tuottama vääntömomentti ei kuitenkaan riittänyt renkaiden sutimiseen, joten tästä 

mittauksesta luovuttiin. 

 

Viimeisessä vaiheessa suoritettiin loput kesken jääneistä staattisista mittauksista. 

Mittauksia suoritettiin vain kahdella erisuuruisella painolla, koska pitkäaikaismittauksissa 

oli havaittu kolmannen nostettavan taakan olevan koneen nostokykyä suurempi. Staattisilla 

mittauksilla pyrittiin kuvaamaan koneen yksittäisiä työliikkeitä: taakan nostoa, laskua sekä 

rungon kääntöä.  
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3.2.5 Mittaustulosten käsittely 

Mittaustulosten käsittelyssä mittausten avulla saatu binäärimuotoinen, pistejoukkodata 

muutetaan suunnittelussa ja laskennassa hyödynnettävään muotoon. Tulosten käsittely 

sisälsi aluksi Unisigma Oy:n toimesta tehtävän mittausdatan tulostuksen kuvan 14 

mukaisiksi aikahistorioiksi, sekä pitkäaikaismittausten tuloksista laskettavat Rainflow -

kertymät. 

 

 

Kuva 14. Esimerkki pitkäaikaismittaus 3.3:n aikahistoriakuvasta antureilta L5 ja PM. 

 

Aikahistoriakuvien ja Rainflow -kertymien perusteella lasketaan jokaiselle mittauspisteelle 

ja pitkäaikaismittauskerralle ekvivalentit, vakioamplitudista kuormaa kuvaavat suureet. 

Etuakselin leikkausvoimaliuskojen L1 ja L2 mittaamat venymät muutetaan tunnetuilla 

massoilla tehtyjen kalibrointimittausten avulla etuakselin tukivoimiksi ja edelleen 

ekvivalentin kuorman massaksi. Nämä ekvivalentit kuormittavat massat määritetään 

jokaiselle pitkäaikaismittaukselle erikseen ja niiden perusteella lasketaan painotetut 

ekvivalentit kuormittavat massat viidelle erilaiselle koneen käyttötarkoitukselle. 

Pitkäaikaismittauksen Rainflow -analyysin avulla lasketaan vastaavasti ekvivalentteja 

kuormittavia massoja vastaavat toistumisvälit, joille myös tehdään painotus uusien 

käyttötarkoituksien toistumisvälejä laskettaessa. Liuskojen L1 ja L2 venymien ja 

ekvivalentin kuorman laskenta on esitetty liitteessä 4. 

 

Laskemalla ekvivalentit massat liuskojen L1 ja L2 venymien ja kalibrointimittauksen 

venymä-kuormanmassa -yhteyden perusteella pystyttiin yksinkertaisesti määrittämään 

koneen työskentelyn aiheuttama väsyttävä kuormitus. Ekvivalenttien massojen 

aikaansaaman kuormituksen käyttö ottaa huomioon käytönaikaiset dynaamiset efektit, 

jolloin FE-malleista ekvivalentteja kuormia käyttämällä saadaan suoraan 
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kuormitushistoriaa vastaavan ekvivalentin, tasa-amplitudisen kuormituksien aiheuttamat 

jännitykset. Mittauksen toteutuksesta johtuen rakenteen omapainon aiheuttamat 

dynaamiset efektit tulevat mukaan ekvivalentteihin massoihin. Tämä johtaa kuitenkin 

varmalla puolella oleviin tuloksiin verrattuna siihen, että rakenteen omapainon vaikutus 

otettaisiin kokonaan pois väsymislaskelman dynaamisista kuormituksista. 

 

Koneella suoritettujen dynaamisten yksittäismittausten tuloksista määritettiin 

mittauskohteena olleen laudanylityksen aikaansaama sysäyskerroin mittauskohteessa. 

Määritettyä sysäyskerrointa voitaisiin hyödyntää verifioimaan analyyttisessä laskennassa 

käytettyjä sysäyskertoimia, sekä suurentamaan staattisilla maksimikuormilla suoritettavien 

FE-mallinnusten kuormituksia sysäykset huomioon ottaen. Sysäyskertoimet määritettiin 

liuskoilta L1 ja L2 sekä L3 ja L4. Näin saatiin vertailukohta rakenteen dynaamisesta 

kuormittuvuudesta etu-, sekä takarungosta. Määritykset tehtiin lisäksi tilanteista, joissa 

laudan ylitys tapahtuu kahdella eri nopeudella kuorman kanssa ja ilman kuormaa, sekä 

tilanteista, joissa joko kaikki renkaat tai vain toisen puolen renkaat ylittävät esteenä 

toimineen laudan. Kuva 15 esittää tyypillistä esteenylitystilannetta mittausdatasta liuskoilta 

L2 ja L3.  

 

Kuva 15. Dynaamisen sysäyskertoimen määrityksen periaate, mittaus 2.26: Esteen ylitys 

kaikilla renkailla, kuorman kanssa täydellä nopeudella. 
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Mittausten aikahistoriakuvien perusteella määritettyjen εstaat, εdyn, tai σstaat ja σdyn arvojen 

avulla määritettiin dynaaminen sysäyskerroin Ψdyn yhtälön (29) esittämällä tavalla. 

 

 𝛹𝑑𝑦𝑛 =
Δ𝜎𝑑𝑦𝑛

Δ𝜎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡
 𝑡𝑎𝑖 

Δ𝜀𝑑𝑦𝑛

Δ𝜀𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡
 (29) 

 

Yhtälössä (29) Ψdyn on dynaaminen vahvistuskerroin, joka kertoo kuinka moninkertaiseksi 

rakenteen kokemat dynaamiset voimat vahvistavat venymä-, tai jännitystilan muutoksen 

Δεdyn, Δσdyn staattista tilaa vastaaviin venymien, tai jännityksien muutoksiin Δεstaat, tai 

Δσstaat verrattuna. (Almar-Naess, 1985, s.48-54.) 

 

Liuskojen L3 ja L4 mittaamien takarungon pääkannattimen taivutusjännitysten ja liuskan 

L5 mittaaman keskinivelen rasitustilan käyttö jätetään FE-laskennan tulosten verifiointia ja 

vertailua varten. Näiden tulosten avulla pystytään selvittämään, vastaavatko uuden rungon 

geometrialla toteutetun FE-analysoinnin tulokset suuruusluokaltaan mitattuja ja ovatko eri 

voimasuureiden yhtyeenkytkeytymismekanismit ja keskinäiset suhteet samanlaiset myös 

uudessa runkorakenteessa. Rungon keskinivelen kääntösylinterin paineantureilta PM ja PV 

saatavista pitkäaikaismittauksen tuloksista tehdään myös Rainflow-kertymät, joiden 

perusteella pystytään selvittämään koneen käytönaikaiset ekvivalentit paineet käännön 

sylintereissä. Näiden avulla päästäisiin käsiksi uudessa rakenteessa kääntösylinterien 

aiheuttamiin voimavaihteluihin ja sylinterikorvakkeita ja kiinnityksiä väsyttäviin 

kuormituksiin. 

 

3.3 Uuden runkorakenteen suunnittelu 

Uutta runkorakennetta suunnitellaan tilaajan asettamien toivomusten ja vaatimusten 

mukaan. Suunnittelutyötä ohjaavat vaatimukset on esitetty taulukossa 6. Taulukossa 

vaatimukset on jaoteltu rungon osakokonaisuuksien mukaisesti. Koko runkoa koskevat 

yleiset vaatimukset on listattu taulukon 7 alussa. 
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Taulukko 7. Suunnitellun rungon osa-alueiden vaatimukset. 

Osa-alueiden vaatimukset Selite/lisätoive 

Yleiset 

Mitoittavat kuormitukset kohdan 3.1 

mukaisesti 

 

Valmistusystävällisyys Kokoonpanohitsaus robotilla, käytettävien 

materiaalien hyvä koneistettavuus ja 

muovattavuus. 

DFMA Mahdollisimman vähän osia, osien muotoilussa 

modulaarisuuden periaatteiden soveltaminen. 

Käytettävät materiaalit Levyosat helposti muovattavissa, hitsattavissa ja 

koneistettavissa. S355, S420, tai S460 

Nivelten holkkipinnoilla alumiini, tai 

tinapronssi. 

Niveltapeissa karkaistu seosteräs 

Eturunko 

Työlaitteen kiinnitysmekanismin 

kiinnityspisteet 

Mekanismin integrointi osaksi eturunkoa, tai sen 

osakokonaisuudeksi. 

Etuakselin kiinnitys Kiinteä etuakseli, oltava irrotettavissa. 

Ohjaamon kiinnitys Ohjaamon kiinnityspisteiden varaukset. RoPS ja 

FoPS ISO 3471 

Kiinnityspisteet hydrauliikalle yms. 

Lisälaitteille. 

Hydraulilohkon kiinnityspisteet ja tilavaraukset. 

Sähkölaitteiden kiinnityspisteet ja tilavaraukset 

Työlaitteen kiinnitysmekanismi 

Mekanismin on mahdollistettava 

työlaitteen vaihto ohjaamosta 

poistumatta. 

Mekanismin integrointi osaksi eturunkoa, tai sen 

osakokonaisuudeksi. 
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Taulukko 7. Jatkuu. 

Takarunko 

Taka-akselin kiinnityspaikat Kelluva taka-akseli, oltava irrotettavissa. 

Moottorin apurungon kiinnityspaikat  

Lisäpainojen kiinnityspaikat Lisäpainojen käyttö oltava mahdollista 

nostokyvyn kasvattamiseksi. 

Hydraulisen ajomoottorin kiinnitys  

Keskinivelmoduuli, tai keskinivelen alue 

Mahdollistaa riittävän kääntökulman 

koneelle  

Vähintään 42 astetta 

Nivelreikien helppo koneistettavuus Nivelen vastinpinnat oltava koneistettavissa 

kerralla koko niveleen, rakenteen koko 

rajoittaa. 

Moottorin apurunko 

Moottorin ja apulaitteiden kiinnitys  

Hydraulipumppujen ja öljysäiliön kiinnitys  

Nosto paikalleen takarunkoon 

kiinnitettyjen laitteiden kanssa 

Riittävä kantokyky paikalleen nostoa 

varten. 

 

Taulukossa 7 esitettyjen vaatimusten lisäksi tilaajayritys esitti vaatimuksen rungon 

perusgeometrioille. Näiden vaatimusten perusteena oli myös suunnittelutyön esimerkkinä 

ja kuormitusmittausten kohteena käytettävä prototyyppikone. Rungon 

geometriavaatimukset on esitelty Taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Rungon geometriaa koskevat vaatimukset. 

Vaatimus Lukuarvo 

Rungon leveys 900 mm 

Akseliväli 1900 mm 

Akseleiden etäisyys keskinivelestä 950 mm 

Keskinivelen vähimmäiskääntökulma 42 astetta 

 

Edellä esitettyjen vaatimusten mukaisesti lähdetään hahmottelemaan uuden rungon 

geometriaa ja ideoimaan erilaisia rakenneratkaisuja eri osakokonaisuuksien 

toteuttamiseksi. 

 

3.3.1 Ideointi ja hahmottelu 

Ideointivaiheessa pyritään löytämään erilaisia toteuttamiskelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja, 

joista valitaan parhaimmat vaihtoehdot tarkempaan suunnitteluun. Ideointivaiheen 

tärkeimpinä ohjaavina tekijöinä toimivat rakenteen kuormituskapasiteettiin, geometriaan ja 

valmistustapaan liittyvät vaatimukset. Ideointia ei suoriteta erillisenä osavaiheena, vaan 

sitä tehdään samanaikaisesti rungon päälinjojen suunnittelun ja mallintamisen kanssa. 

Tällöin uudet ideat ovat helposti konkretisoitavissa rakenteen malliin ja niiden 

yhteensopivuus muun rakenteen kanssa nähdään välittömästi. Tällä tavalla toimimalla 

saadaan tuotettua myös runsaasti uusia ideoita, kun mallinnus vastaa aina ideointia ja sen 

hetkistä mielikuvaa rakenteesta. 

 

Ideointiin liittyvää rakenneratkaisujen vertailua, tai ideamatriisityyppistä tarkastelua ei 

katsottu tarpeelliseksi suorittaa koko rakenteelle. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska 

rakenteen päälinjat ja rajoitteet olivat selkeästi tiedossa ja ideamatriisin muodostaminen 

suunnittelun perustaksi olisi koskenut toisaalta hyvin pieniä rakenneyksityiskohtia ja 

toisaalta taas suurempiin rakenneratkaisuihin ei olisi välttämättä tullut kuin yksi 

ratkaisuvaihtoehto. Vertailutaulukkotyyppistä ratkaisuvalintaa sovellettiin kuitenkin 

rakenteen osakokonaisuuksien ratkaisuiden vertailussa ja valinnassa. Tästä esimerkkinä on 

taulukon 9 mukainen vertailutaulukko työlaitteen kiinnitysmekanismin rakenneratkaisun 

ideoinnista. 
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Taulukko 9. Kiinnitysmekanismirakenteen vertailutaulukko. 

Arvosanat eri osa-alueista 1…3. 3 paras, 1 huonoin 

Vertailukriteeri Osa-alue Paino-

kerroin 

Kiinteä työlaitteen 

kiinnitys 

Tupet Pikakiinnike 

mekanismi 

Rajoittava 

kriteeri: Työlaite 

vaihdettavissa 

  0/1 0 1 1 

Käytettävyys   0.250 1 2 3 

Kestävyys   0.175 3 1 2 

Valmistettavuus leikkaus 0.050 2 1 3 

  muovaus 0.050 2 1 3 

  koneistukset 0.075 3 1 2 

  hitsaamistarve 0.050 2 1 3 

Massa   0.100 3 1 2 

Hydrauliikan 

tarve 

  0.150 3 1 2 

Huoltovapaus   0.100 3 1 2 

  

 

    

 Kertoimien 

summa Σ=1 

1 0 1.25 2.4 

 

Taulukosta 9 nähdään työlaitteen kiinnitysmekanismin valinnassa käytetyt kriteerit. 

Huomattavaa on, että työlaitteen irrotus on rajoittavana kriteerinä, jolloin kiinteä 

kiinnitysmekanismi ei ole mahdollinen, vaikka se monissa muissa vertailtavissa osa-

alueissa olisi paras rakenneratkaisu. 

 

3.3.2 Rungon materiaalivalinnat 

Rungon materiaalivalinnoissa ohjaavina tekijöinä toimivat rakenteen lujuustekniset 

vaatimukset ja rakenteen kuormitukset, sekä tilaajan asettamat vaatimukset ja tavoitteet 

materiaalin muovattavuudelle, hitsattavuudelle ja hinnalle. Rakenteen hyvin väsyttävästä 

kuormitustavasta johtuen oletusarvo oli, että väsyminen on hallitseva rungon 

vaurioitumistapa ja näin suuresta materiaalinlujuudesta ei olisi täysimittaista hyötyä 

rakenteen kestävyydelle. Suurlujuusmateriaaleja käytettäessä rakenteen omapaino laskee, 

joka tässä tapauksessa olisi kasvattanut tarvetta käyttää suurempia lisäpainoja koneen 

rungon takaosassa vaaditun nostokyvyn saavuttamiseksi. Lisäksi hoikemmat rakenteet 

olisivat johtaneet suurempiin muodonmuutoksiin ja pienempään jäykkyyteen, jos vain 

rakenteen levynpaksuuksia olisi pienennetty. Rakenteen stabiiliuden menetys mahdollisena 

vauriomuotona olisi myös voinut tulla määrääväksi, rakenteen hoikkuuksia kasvatettaessa. 
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Vastaavan jäykkyyden saavuttaminen suurilujuisella materiaalilla olisi toki ollut 

mahdollista, mutta tällöin taas rakenteen koko olisi kasvanut ja valmistusystävällisyys 

huonontunut muovauksen tai hitsiliitosten määrän kasvun myötä. Näiden tekijöiden 

seurauksena valittiin runkorakenteen materiaaliksi rakenneteräs, lujuusluokassa S355-S460 

normaaleille levyosille ja S420MC pienen taivutussäteen vaativille levyosille. Rakenteen 

niveltappien materiaaliksi valittiin alustavasti 42CrMo4, MoC410, tai vastaava 

nuorrutusteräs. (Matilainen et al., 2011, s.254-256.) 

 

Yksittäisen osan materiaalivalinnassa määrääviksi tekijöiksi muodostuvat osan globaali 

kuormittuvuus staattisella maksimikuormalla, joka määrittää osan materiaalin vaadittavan 

lujuusluokan. Lisäksi osan muotojen muodostamat detaljit, kuten erilaiset korvakkeet, tai 

niveltappien tuentapisteet voivat muodostua määrääväksi tekijöiksi osan lujuusluokkaa 

valittaessa. Optimaalisen, osakohtaisen lujuusluokan valinta mahdollisti rakenteen 

muotoilun toteuttamisen käyttötarpeiden ja lujuusteknisten vaatimusten perusteella ja näin 

ollen vältyttiin turhilta, materiaalin lujuuden sanelemilta rakenneosilta, kuten 

paksunnosholkeilta tai jäykisteiltä. Esimerkiksi rungon erääseen levyosaan kiinnittyvän 

niveltapin pintapainevaatimus staattisella maksimikuormalla ei täyty materiaalilla S355 ja 

rakenneratkaisu vaatisi levykenttään paksunnosholkin. Nostettaessa levyn lujuusluokkaa 

S420:n saavutetaan riittävä pintapainekesto ja vältytään kalliin ja työlään paksunnosholkin 

tai palstalevyn käytöltä. 

 

3.3.3 Rungon päälinjojen suunnittelu 

Rakenteen päälinjojen suunnittelu jakautuu rungon osakokonaisuusjaon mukaisesti. 

Rungon eri osien päälinjoja suunniteltaessa kiinnitetään huomiota osakokonaisuuksien 

mahdollisimman hyvään yhteensopivuuteen sekä lujuus- että valmistusteknisesti. Lisäksi 

osakokonaisuuksien osia suunniteltaessa pyritään löytämään modulaarisen tuoteajattelun 

keinoin sarjatyönä tehtäviä muotoja, valmistusvaiheita, tai jopa samankaltaisia osia eri 

osakokonaisuuksista. Tällä ajattelutavalla pyritään varmistamaan kokonaisrakenteen 

mahdollisimman valmistusystävällinen suunnittelu, pysyttäessä lujuusteknisten 

vaatimusten asettamissa rajoissa ja samalla pitämään rakenteen kustannukset alhaisina. 

Rakenteen toiminnallisen ja lujuusteknisen suunnittelun sekä valmistussuunnittelun 

välinen yhteistyö ja kanssakäyminen toteutetaan rakenteen valmistuksesta vastaavia tahoja 

ja kohdeyritystä konsultoimalla valmistusteknisissä kysymyksissä. Näiden lisäksi 
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järjestetään rakennemallin katselmuksia valmistustekniikan asiantuntijoiden kanssa 

suunnittelutyön edetessä. Näin pyritään varmistumaan, että valmistuksen kannalta 

hankalat, tai jopa mahdottomat rakenneratkaisut eivät päädy rakennemalliin, tai ne saadaan 

poistettua sieltä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelua. (Eskelinen & Karsikas, 

2013, s. 11.) 

 

Rungon päälinjojen suunnittelua ohjaavana lujuusteknisenä työkaluna käytetään liitteen 1 

mukaista rungon pituussuuntaisten taivutusmomenttien ja leikkausvoimien laskentamallia. 

Rungon suunnittelun edetessä tätä mallia käyttäen pystytään alustavasti tarkistamaan 

suunniteltavan poikkileikkauksen taivutus- ja leikkauskapasiteettien riittävyys nimellisen 

maksimikuorman nostotilanteessa. Näin toimimalla varmistetaan, että suunnitellun rungon 

muodot täyttävät alustavat lujuustekniset vaatimukset ja näin ollen vähentävät tarvetta 

rungon uudelleen suunnittelulle ja muotoilulle varsinaisessa rakenteen laskentavaiheessa. 

Liitteessä 5 on esitetty esimerkki rungon erään poikkileikkausten alustavasta 

mitoituslaskennasta. 

 

Rungon suunnittelun tärkeimpänä työkaluna käytetään SolidWorks 2014-ohjelmistoa, 

jonka avulla rakenne pystytään mallintamaan ja mitoittamaan tarkasti ja 

yksityiskohtaisesti. Lisäksi erilaisten rakennevaihtoehtojen kokeilu ja vertailu onnistuu 

helposti ja rakenteen mittojen ja muotojen muuttaminen on vaivatonta. Suunnittelun 

perusteella mallinnettavaa 3d-mallia pystyttäisiin käyttämään suunnitteluprosessin 

myöhemmässä vaiheessa FE-mallien geometriana. 

 

3.3.3.1 Eturunko 

Eturunkoa koskevina tärkeimpinä vaatimuksina ovat työlaitteen mahdollisimman 

helppokäyttöinen ja yksinkertainen kiinnitys järjestely runkoon, paikat ohjaamon 

kiinnikkeille ja etuakselille sekä tilaa rungon sisällä erilaisten lisävarusteiden ja 

hydrauliikan komponenttien asettamista varten. Prototyyppikoneen hevosenkenkämallinen 

eturunko muodostuu varsinaisesta hitsatusta, levyrakenteisesta rungosta, jonka päälle on 

hitsattu työlaitteen kiinnitystupet. Tämän rungon kaksoistyyppinen rakenne koettiin heti 

alusta lähtien turhaksi ja tavoitteeksi otettaan työlaitteen kiinnitysrakenteiden integrointi 

osaksi eturungon pääkannattimia. Prototyyppikoneen eturungon rakenne muodostuu 

useista yhteen hitsatuista levyosista. Levyosat ovat pääosaltaan suoria, tai taivutettuja L-
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tyyppisiä profiileita. Tästä johtuen eturunko sisältää runsaasti hitsejä, mitkä hankaloittavat 

rungon koonpanoa, nostavat kustannuksia ja huonontavat rakenteen lujuusteknisiä 

ominaisuuksia, erityisesti väsymiskestävyyttä. Prototyyppikoneen eturunko on esitetty 

kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Prototyyppikoneen eturunko. 

 

Eturungon ensimmäisessä kehitysversiossa työlaitteen kiinnitystupet yhdistetään 

runkorakenteen kantavaksi osaksi. Tällä menettelyllä runkorakenteen kokonaiskorkeus 

pienenee noin puoleen alkuperäisestä, runkoon tarvittava osamääri laskee kolmanneksella 

ja rungon kokoonpanohitsaus helpottuu merkittävästi. Kuvassa 17 on esitetty eturungon 

ensimmäinen kehitysversio varustettuna työlaitteen tuppikiinnikkeillä. 
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Kuva 17. Eturungon kehitysversio I. 

 

Eturungon ensimmäisessä kehitysversiossa tuppikiinnikkeinä käytettiin S355, RHS 

300x150x10 -putkiprofiilia, rungon levyosina 16, tai 20 mm paksuisia S355 

rakenneteräslevyjä. Näillä materiaali ja osavalinnoilla päästään alustavien tarkastelujen 

perusteella liitteen 1 kuormitusten vaatimaan alustavaan kestävyyteen. Eturungon 

suunnittelun rinnalla tehtävässä työlaitteen kiinnitysmekanismin suunnittelussa havaittiin 

jatkuvaprofiiliset RHS-tupet epäkäytännölliseksi ratkaisuksi työlaitteen kiinnittämiseen ja 

päätettiin vaihtaa kiinnitystupet kartiotyyppisiin, hitsattuihin kotelotuppiin. Näin syntyi 

eturunkorakenteen toinen varsinainen kehitysversio, joka on esitetty kuvassa 18. 

 

Kuva 18. Eturungon kehitysversio II. 

 

Kiilamaiset tupet mahdollistivat työlaitteen kiinnittämisen kiilaamalla runkoon, mutta 

samalla eturungon osamäärä kasvoi ja hitsaamisen tarve lisääntyi. Lisäksi myös 
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kiilamaisen rakenteen toleranssivaatimukset ja käytönaikainen kuluminen asettivat 

haasteita rakenteen toteutukselle. Työlaitteen kiinnitysmekanismin suunnittelu ja 

kehitystyön edetessä kävi selväksi, että tuppikiinnitys ei olisi paras mahdollinen ratkaisu 

työlaitteen kiinnittämiseen. Päädyttiin pikakiinnike-tyyppiseen ratkaisuun jota on käsitelty 

tarkemmin kohdassa 3.3.3.2: Työlaitteen kiinnitysmekanismi sivulla 64. 

Pikakiinniketyyppisen kiinnitysmekanismin myötä syntyi eturungon kolmas kehitysversio. 

Tämä versio todettiin riittävän monella osa-alueella toimivaksi ja valittiin käytettäväksi 

pääpiirteissään suunniteltavan runkorakenteen osana. Eturungon versio III on esitetty 

kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Eturungon kehitysversio III. 

 

Eturungon versio III täyttää kaikki eturungolle asetetut tärkeimmät vaatimukset. 

Työlaitteen kiinnitysmekanismi integroituu osaksi runkorakennetta, rungon osien määrä on 

hyvin pieni, vain noin kolmannes alkuperäiseen prototyyppikoneeseen verrattuna. 

Taivutetut levyosat on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman valmistusystävällisesti ja 

samalla minimoimaan tarvittavien hitsien määrä. Hitseissä suositaan pienoja ja liittyvien 

levyosien muodostamia V- ja osaviistettyjä V-railoja, jotta rakenne soveltuu 

mahdollisimman hyvin robottihitsattavaksi. Taivutettujen levyosien muotoilulla ja liitosten 

sijoittelulla saadaan myös minimoitua rakenteen poikittaisten liitosten määrä ja tätä kautta 

parannettua rakenteen väsymiskestävyyttä. Rakenteen muodoissa käytetään suuria 

pyöristyksiä ja jatkuvia muotoja lujuusteknisten ominaisuuksien parantamiseksi. 
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Eturunkoa rasittavista kuormituksista merkittävimpiä ovat kiinnitysmekanismin 

kaatosaranan ja kääntösylintereiden korvakkeiden kautta välittyvät leikkausvoimat, sekä 

näiden aiheuttamat taivutusmomentit rakenteeseen. Lisäksi kuorman epäkeskeisyys, 

myöhemmin esiteltävän runkonivelen kääntö ja työskentelyn aiheuttamat dynaamiset 

efektit saavat aikaan vääntöä rakenteessa. Suurin taivutusmomentti syntyy etuakselin 

tuennan kohdalle, jossa nostotaakanpaino akselin etupuolelta ja koneen omapaino akselin 

takapuolelta aiheuttavat taivutusmomenttia. Merkittävimmät leikkausvoimat sijaitsevat 

akselilinjan ja kiinnityskorvakkeiden alueilla. Rungon pääkannattimien kotelomainen, 

yhtenäinen rakenne maadoittaa työlaitteen kiinnikkeeltä tulevat kuormitukset tehokkaasti 

akseliston tuennan kautta akselille. Kotelorakenne on myös hyvin vääntöjäykkä. Mentäessä 

etuakselilinjalta taaksepäin muuttuu rungon poikkileikkaus umpikotelosta C-profiiliksi. 

Vastaavasti poikkileikkauksen korkeus kasvaa, kompensoiden menetettyä, toisen 

uumalevyn tuomaa jäykkyyttä. Eturungon levyosien paksuuksiksi valitaan alustavasti 16 

mm. Levyosien hoikkuuksien säätö PL3:n mukaisiksi ja eri levynpaksuuksien käyttö eri 

osissa säästäisi hieman materiaalissa ja rakenteen painossa, mutta lisäisi kustannuksia 

osien leikkauksessa, koska levyjä jouduttaisiin leikkaaman eri levyaihioista. Myöskään 

painosta ja materiaalikustannuksen pienenemisestä saatava säästö ei olisi kovin suuri, joten 

päädytään käyttämään samanpaksuisia levyosia koko eturungon kantavassa rakenteessa. 

 

3.3.3.2 Työlaitteen kiinnitysmekanismi 

Lähtökohtana työlaitteiden kiinnitykselle oli protyyppi koneen kiilamaiset 

tuppikiinnikkeet, joita pyrittiin kehittelemään eturungon versioita I ja II vastaavilla 

kiinnitysmekanismien versioilla. Prototyyppikoneen kiinnitystupet ja alustava suunnitelma 

hitsatusta, kiilamaisesta kiinnitysaisasta on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20 Työlaitteen kiilamaiset kiinnitystupet prototyyppikoneesta ja suunniteltu kiila-

aisa. 

 

Työlaitteen kiinnitystavan vaatimuksena oleva helppokäyttöisyys ja mahdollisuus irrottaa 

työlaite koneen hytistä poistumatta tekevät tuppityyppisen työlaitteen kiinnityksen 

haastavaksi. Tuppityyppinen kiinnitys vaatisi hydraulisen teleskooppimekanismin, jotta 

työlaite pystyttäisi kiinnittämään koneeseen, vaikka sen asento koneeseen nähden ei olisi 

täysin optimaalinen. Tuppikiinnitys vaatisi lisäksi erilliset lukot kiinnitysaisojen ja tuppien 

välille, jotta työlaitteen kiinnitys saataisiin varmistettua. Tämän lisäksi sisäkkäiset aisat ja 

tupet lisäisivät merkittävästi eturungon painoa, eikä lisääntynyttä rakenteen jäykkyyttä 

pystyttäisi täysimittaisesti hyödyntämään. Näiden seikkojen vuoksi työlaitteiden 

tuppikiinnikkeistä päätettiin luopua ja keskittyä pikakiinniketyyppisen 

kiinnitysmekanismin kehittelyyn. 

 

Työvälineiden pikakiinnikkeitä on käytössä laajalti erilaisissa työkoneissa, kuten 

traktoreissa, pyöräkuormaajissa ja kaivinkoneissa. Näissä kaikissa pikakiinnikeratkaisu on 

sijoitettu koneen aisaston tai puomin päähän ja kiinnikemekanismia käytetään 

kiinnittämään pelkkä työväline, kuten kauha, trukkipiikit, tai lumiaura koneen puomistoon, 

mikä on kiinteä osa koneen rakennetta. 

 



66 

 

Tämän työn käsittelemän trukkitraktorin tapauksessa pikakiinnikemekanismi päätettiin 

sijoittaa suoraan koneen runkorakenteen etupäähän. Näin ollen koneen työtarkoituksen 

muuttuessa pystytään vaihtamaan koko työlaite, eikä pelkkää työvälinettä. Tällä 

menettelyllä saavutetaan optimaalinen rakenne ja geometria käytettävälle työlaitteelle 

kuhunkin työtehtävään. Esimerkiksi kappaleiden nostotehtävissä trukkipuomisto 

mahdollistaa nostettavan kappaleen painopisteen tuomisen mahdollisimman lähelle koneen 

etuakselia ja näin ollen maksimoi koneen nostokyvyn. Etukuormaajapuomia tai auraa 

kiinnitettäessä puomisto voidaan optimoida näille käyttötarkoituksille, eikä niiden 

suunnittelussa tarvitse ottaa huomioon nostotyöskentelyä, joka voidaan hoitaa erillisellä 

trukkipuomistolla. 

 

Kiinnikemekanismi haluttiin integroida mahdollisimman hyvin osaksi eturunkoa. 

Päädyttiin rakenneratkaisuun, jossa mekanismin alapää nivelöityy eturungon 

pääkannattimien etupäässä sijaitsevasta kaatosaranasta ja kiinnikkeen yläpää kiinnittyy 

eturungon sisällä sijaitsevien kääntösylinterien avulla eturunkoon. 

 

Mekanismin käyttösylinterit saadaan sijoitettua eturungon pääkannattimien sisälle, jolloin 

niiden asemointi kiinnikkeen molemmilla puolilla, mahdollisimman kaukana keskilinjasta 

on optimaalinen ja lisäksi sylinterien tilantarve eturungossa pysyy minimissä. Sylinterit 

kääntävät kiinnikettä työlaitetta kiinni otettaessa ja pois jätettäessä ja sylinterien 

hydraulinen lukkoventtiili huolehtii kiinnitysmekanismin oikeasta asennosta koneen 

työskentelyn aikana. Kiinnikkeen kallistusmahdollisuus työlaitteen kanssa mahdollistaa 

esimerkiksi trukkipuomiston vaatiman etu- ja takakallistuksen toteuttamisen kiinnikkeellä, 

eikä erillistä kallistusmekanismia tarvita itse puomistoon. Kiinnikkeen käännön liikerata on 

kokonaisuudessaan noin 115 astetta, joka mahdollistaa 8 asteen takakallistuksen ja 17 

asteen vaakatason alapuolisen kallistuksen työlaitetta kiinnitettäessä. Asiakkaan halutessa 

tai koneen työtehtävien sitä vaatiessa voidaan kiinnike varustaa mekaanisella runkolukolla 

lisäämällä toinen lukitussylinteri kiinnikkeen keskiosaan. 

 

Työlaitteen kiinnikemekanismin yhtenä vaatimuksena oli toteuttaa työlaitteen vaihto 

ilman, että koneen ohjaajan tarvitsee poistua ohjaamosta. Tämä vaatimus asettaa 

lisähaasteita työlaitteiden tarvitsemien hydraulilinjojen ja ohjaussignaalilinjojen 

liittämiselle. Pikakiinniketyyppinen ratkaisu mahdollistaa hydrauliletkujen ja 
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sähköjohtojen liittämisen ja irrottamisen automaattisesti yhdellä liikkeellä. Tähän 

toteutukseen vaaditaan monilinjainen hydraulipikaliitin, johon on sisäänrakennettu myös 

liitin ohjaussignaaleita varten. 

 

Kiinnikemekanismin ja eturungon välisistä voimista ja kiinnikkeen kuormituksista 

tärkeimpiä suunnittelu vaiheessa ovat työlaitteen ja nostettavan taakan aiheuttama 

vääntömomentti kiinnikkeen kaatosaranan ympäri sekä taakan ja työlaitteen painosta 

aiheutuva leikkausvoima kaatosaranan korvakkeille kiinnikkeessä ja eturungossa. Näistä 

kuormituksista kiinnikkeen kääntösylinterit vastustavat kiinnikettä kääntävää 

vääntömomenttia aksiaalivoimallaan ja kaatosaranan korvakkeet kantavat koko 

leikkauskuormituksen. Lisäksi nostettavan taakan epäkeskisyyksistä ja työskentelyn 

aikaisista dynaamisista vaikutuksista aiheutuu kiinnikkeeseen vääntävää kuormitusta. 

Kiinnikkeen muotoilulla pyritään välittämään kuormitusten aiheuttamat voimat runkoon 

mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Kiinnikkeen pystylevyt välittävät leikkausvoimaa ja kääntösylinterien aksiaalivoimaa 

tehokkaasti leikkausjännityksinä, yhtenäisen levyrakenteen väsymiskestävyyden ollessa 

optimaalinen. Pystylevyjen ollessa puristetusti kuormitettuja täytyy mitoituksessa ottaa 

huomioon levyjen stabiliteetti. Tämä toteutettiin määrittämällä levyn hoikkuuden 

ylärajaksi PL3:n mukainen hoikkuus. Kiinnikkeen riittävä vääntöjäykkyys varmistetaan 

poikittaisen RHS-putkipalkin avulla, joka vääntöjäykistää rakennetta tehokkaasti St 

Venantin teorian periaatteiden mukaisesti. Kiinnikkeen alaosassa sijaitsevan työlaitteen 

lukkosylinterin kiinnityspalkki toimii myös poikittaisjäykisteenä, vaikkakin sen 

vääntöjäykkyys on avoimesta C-profiilista johtuen murto-osa RHS-koteloprofiilin 

vääntöjäykkyydestä. Kiinnikkeen pystylevyt on yhdistetty toisiinsa pareiksi yläpäästä 

työlaitteen ylemmällä tartuntatangolla ja alapäästä kaatosaranan holkkiputkella. (Ilvonen, 

1987, s.152-157) 

 

3.3.3.3 Takarunko 

Takarunko toimii kiinnityspisteenä suurimmalle osalle koneen hydrauliikan ja 

voimantuoton komponenteista. Taka-akseli kiinnittyy keinulaakereiden välityksellä 

takarunkoon. Dieselmoottori, hydraulipumput ja hydraulinen ajomoottori kiinnittyvät 

osaksi takarunkoa. Lisäksi takarungon takaosaan on varattu tilaa lisäpainoille, jotka 
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mahdollistavat suunnitellun nostokapasiteetin saavuttamisen. Takarungon tuenta on 

nivelellinen. Etupäässä rungon keskinivel saranoi takarungon eturunkoon kiinni ja 

takapäässä taka-akselin keinutuenta toimii nivelenä. Näin takarunkoon ei synny primääristä 

vääntömomenttia. Prototyyppikoneessa takarunko on eturungon kaltainen hevosenkengän 

muotoinen ja muodostui pääasiassa muotoonleikatuista, suorista levyosista. Takarungon 

peruskonstruktio koettiin toimivaksi prototyyppikoneessa, mutta esimerkiksi takarungon 

pääkannattajina toimivat 20 mm levyprofiilit rungon molemmin puolin oli todettu 

jäykkyydeltään riittämättömiksi, samoin kuin taka-akselin kiinnityksen poikkipalkit. Uutta 

takarunkoa suunniteltaessa pyrittiin löytämään ratkaisuja vanhan rakenteen 

ongelmakohtiin.  

 

Uusi takarunko on rakenteeltaan eturungon kaltainen, hevosenkengän muotoinen ja 

muodostuu pääasiallisesti taivutetuista levyosista kuvan 21 mukaisesti. 

 

 

Kuva 21. Uusi takarunko takaapäin. 

 

Takarungon etupää on poikkileikkaukseltaan C-profiili. Taka-akselin etummaiselta 

keinutuelta alkaen poikkileikkaus muuttuu L-profiiliksi siten että, laippalevy on ensin 

uuman yläreunassa ja takimmaisen keinupalkin jälkeen uuman alareunassa. Takarungon 

varsinainen pääkannatin poikkipalkkeineen on hitsattu rakenne. Myös takarungon 
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lisäpainoteline kiinnittyy muuhun runkoon hitsiliitosten avulla. Takarungon poikkipalkkien 

ja lisäpainotelineen kiinnitystä muuhun takarunkoon suunniteltiin toteutettavaksi myös 

ruuvikiinnitteisenä, mutta ruuvien väsyttävä leikkauskuormitus teki ruuvikiinnitteisestä 

ratkaisusta epäedullisemman täysin hitsattuun takarunkorakenteeseen verrattuna. 

 

Suurimmat kuormitukset takarungolle muodostuvat rungon ja siihen kiinnitettyjen 

laitteiden omasta painosta aiheuttaen leikkaus- ja taivutusmomenttikuormituksia. Taka-

akselin tuennan kohdalla ja akselin keinupalkeissa leikkausvoimat ja taivutusmomentti 

ovat suurimmillaan normaaleissa käyttötilanteissa, mutta ääritaakkaa nostettaessa suurin 

taivutusmomentti ja leikkausvoima muodostuvat takarungon etuosaan taka-akselin 

noustessa ilmaan ja sen tukireaktion mennessä nollille. Koneen työskentelyn aikaiset 

dynaamiset kertoimet lisäävät erityisesti painavien komponenttien, kuten moottorin ja 

hydraulipumppujen aiheuttamia kuormia merkittävästi. Takarungon levyosien 

suunnittelussa käytetään samaa periaatetta kuin eturungon tapauksessa. Liitteessä 1 esitetty 

laskenta-algoritmi antaa suuntaa-antavat momentti ja leikkausvoimakuormitukset 

poikkileikkauksille ja määrää poikkileikkauksen alustavat mitat. Poikkileikkaukset 

mitoitetaan vähintään PL3:n hoikkuudet täyttäviksi määräävän voimasuureen mukaisesti. 

Takarungon levyosien paksuuksiksi valitaan sama 16 mm kuin myös eturungossa. 

Takarungon ylimääräisestä omapainosta on enemmän hyötyä kuin haittaa, koska tämä 

vähentää koneen perään lisättävien lisäpainojen tarvetta ja samaa levynpaksuutta 

käyttämällä saadaan materiaali- ja valmistuskustannukset pidettyä minimissään. 

 

Valmistusteknisessä mielessä takarungon pääkannattajan levyosat ovat helpommin 

valmistettavissa kuin eturungon vastaavat. Näissä osissa on suhteessa vähemmän 

taivutuksia ja rakenteen kokoonpanohitsauksessa enemmän pienaliitoksia. Tosin akseliston 

keinupalkeissa on koneistettavia muotoja, kierteistyksiä ja laakerin vastinpintoja, jotka 

lisäävät valmistuskustannuksia. Yhtenäisten, 40 mm paksuista levyprofiileista leikattujen 

ja koneistettujen levypalkkien käyttö on kuitenkin edullisempaa ja perusteltua verrattuna 

hitsattuun profiilipalkkiin, johon jouduttaisiin myös koneistamaan vastaavat laakerin 

vastinpinnat ja mahdollisesti myös kiinnitysreiät. Levypalkkeja käytettäessä vältytään 

kokoonpanohitsauksilta ja koska koko keinupalkki on samaa osaa, pystytään taka-

akseliston keinulaakereiden kiinnityspinnat ja reiät toleroimaan ja koneistamaan helposti 

kohdalleen. 
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3.3.3.4 Keskinivelmoduuli 

Keskinivel yhdistää koneen etu- ja takarungot mahdollistaen koneen käännön niveltä 

kääntämällä hydraulisylintereiden avulla. Nivelen suunnittelun lähtökohtana oli 

prototyyppikoneen kuvan 22 mukainen, kahdella kaksileikkeisellä nivelellä varustettu 

keskinivel. 

 

 

Kuva 22. Prototyyppikoneen keskinivel. 

 

Prototyyppikoneessa keskinivelen leikkauslevyt muodostuvat etu- ja takarunkojen 

laippalevyjen jatkeista, jotka on muotoiltu sopiviksi niveltä varten. Lisäksi sekä ylä-, että 

alanivelessä on taivutetut lisäleikkauslevyt, jotta itse nivelosa on saatu symmetriseksi. 

Keskinivelen tappien ja laakeriholkkien reikien tarkka asema ja yhdensuuntaisuustoleranssi 

vaativat nivelreikien koneistusta. Nivelreikien koneistus säteisporakoneella tai 

aarporauksella muodostaa ratkaisevan vaatimuksen ja rajoitteen keskinivelgeometrian 

suunnittelulle ja käytettäville rakenneratkaisuille.  
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Keskinivelmoduulin monista vaatimuksista ja monimutkaisesta muodosta johtuen 

nivelmoduulin valmistustavan valinta aiheutti hankaluuksia. Valamalla keskinivelmoduuli 

kahdessa tai neljässä osassa ja koneistamalla valukappaleisiin tarvittavat lävistykset 

saataisiin minimoitua nivelen alueelle tulevien hitsien määrä ja helpotettua rakenteen 

kokoonpanoa. Koneen rungon valmistusmäärät tulisivat tilaajayrityksen mukaan olemaan 

niin alhaisia, että valukappaleiden käyttö ei olisi kustannustehokasta, eikä näin ollen 

mahdollista. Koneen runkorakenteen tuotantomäärien noustessa keskinivelmoduulin 

uudelleen suunnittelu ja muuttaminen valamalla valmistettavaksi osaksi voisi olla 

kannattavaan. Tämä vaatisi kuitenkin rungon tuotantomäärien nousemista vuositasolla 

kymmeniin, tai yksittäisiin satoihin kappaleisiin valuosan muodosta ja materiaalista 

määräytyen. Tästä johtuen keskinivel päädyttiin valmistamaan levyosista hitsaamalla 

käyttäen joko erillistä, pienempää kuvan 23 mukaista nivelmoduulia, tai yhtenäistä, rungon 

puoliskoihin integroitua keskiniveltä. 

 

 

Kuva 23. Keskinivel erillisellä nivelmoduulilla. 

 

Kuvan 23 mukaisessa keskinivelmoduuli ratkaisussa nivelen pääleikkauslevyt leikataan 

muotoonsa ja taivutetaan. Tämän jälkeen lisäleikkauslevyt asetetaan päälevyjen 

paikoitushahloihin ja hitsataan paikalleen. Paikoitushahlo varmistaa lisälevyn oikean 
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paikan ja poistaa hitsausjigin käyttötarpeen. Tämän jälkeen molempien nivelen 

puolikkaiden alkureiät koneistetaan kerralla lopullisiin mittoihinsa. Näin varmistetaan 

nivelpintojen toleranssivaatimusten täyttyminen ja koneistus pystytään toteuttamaan 

tilaajayrityksen konekantaa käyttäen. 

 

Ratkaisu I tyyppisen nivelmoduulin käytön suurin haaste muodostui moduulin ja 

rungonpuolikkaiden liittämisestä toisiinsa. Mahdollisina liitostyyppeinä pidettiin 

ruuviliitosta ja hitsaamista. Ruuviliitos jätettiin suuren tilantarpeen ja liitoksen kantaman 

erittäin väsyttävän kuormituksen takia pois. Hitsiliitoksen tapauksessa kaikki 

nivelmoduulin ja rungon puolikkaiden väliset hitsit tulisivat kuormaakantaviksi ja 

kuormituksesta johtuen niiden väsymiskestävyyttä ei pystytty suunnittelemaan riittäväksi. 

Tämän lisäksi hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset ja jännitystilat kylmämuovatussa 

levyrakenteessa saisivat aikaan sen, että nivelmoduulin hitsauksen jälkeen enne hitsausta 

koneistetut nivelreiät eivät olisi enää toleranssien sallimissa rajoissa. Näin ollen nivelen 

toiminta vaarantuisi. Osa nivelmoduulin hitseistä muodostuisi myös hyvin suuriksi, a-

mitan ollessa jopa 45 mm. Tällöin hitsaamalla jouduttaisiin myös täyttämään 

nivelmoduulin ja rungon puolikkaiden uumalevyjen väliin jääviä suuria V-railoja. 

 

Edellä mainittujen epäedullisten seikkojen vuoksi erillisen nivelmoduulin sijasta päädyttiin 

kiinteästi rungossa, laippalevyjen jatkeilla oleviin nivelpintoihin. Tämä kuvan 24 

mukainen keskinivelratkaisu on lujuusteknisesti ylivoimainen erilliseen nivelmoduuliin 

verrattuna. 
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Kuva 24. Kiinteä keskinivel. 

 

Lujuusteknisten parannusten lisäksi nivelosien valmistus helpottui, koska erillisiä, paljon 

taivutuksia sisältäviä nivellevyjä ei tarvita. Nivelen alueen hitsit muuttuvat rakenneosia 

yhdistäviksi kiinnitysliitoksiksi ja tarvittavien hitsien määrä pienenee. Valmistusteknisesti 

suurin haittapuoli rungonpuolikkaissa kiinteästi olevassa keskinivelessä on koneistettavien 

nivelosien suuri koko ja paino. Koneistusta voidaan kuitenkin helpottaa pienentämällä 

nivelreikien toleransseja, jotta koneistus onnistuu poraamalla, eikä varsinaista reikien 

aarporausta tarvittaisi. Lisäksi erilaiset variaatiot niveltappien reikien, käytettävien 

liukuholkkien halkaisijoiden ja niveltappien olakkeiden määrän välillä auttavat löytämään 

kiinteään keskinivelrakenteeseen sopivan, mahdollisimman valmistusystävällisen 

ratkaisun. Keskinivelen niveltappiin liittyvät laskelmat on esitetty liitteessä 6. 

 

Keskinivelen kuormitukset muodostuvat pääasiassa taivutusmomentista rungon 

pituussuunnassa, sekä pystysuuntaisista leikkausvoimista. Näiden kuormitusten arviointiin 

suunnittelun alkuvaiheessa käytettiin liitteen 1 mukaisen laskenta-algoritmin antamia 

kuormituksia keskinivelen kohdalla. Lisäksi nivelmoduuliin kohdistuu vääntöä takarungon 

kuormien epäkeskeisyydestä, sekä takarungon kuormituksista nivelen asennon poiketessa 

koneen keskilinjasta. Nivelmoduulin monimutkaisesta kuormittuvuudesta johtuen nivelen 

alueen levyjen hitsiliitosten suunnittelu muodostuu hyvin haasteelliseksi. Kiinteässä 
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keskinivelratkaisussa hitsien määrä pienenee merkittävästi moduuliratkaisuun verrattuna, 

mutta siitä huolimatta hankalia hitsiliitosdetaljia esiintyy edelleen rakenteessa. 

 

Keskinivelalueen hitseistä suurin osa on rungon puolikkaiden uuma- ja laippalevyjen 

välisiä kiinnityshitsejä. Nämä hitsit suunnitellaan toteutettaviksi nivelen alueella joko 

kokonaan tai osittain läpihitsattuina V-, tai K-hitseinä. Hitsien läpihitsaus pienojen sijasta 

on perusteltua paremmalla väsymiskestävyydellä sekä erityisesti hitsin juuren puolen 

väsymisvaaran pienentämisellä. Uuma- ja laippalevyjen kiinnitysliitosten lisäksi 

nivelalueella on kuormaa kantavia liitoksia nivelen lisäleikkauslevyjen ja rungon 

uumalevyjen välillä. Nämä liitokset välittävät lisäleikkauslevyjen kuormat runkorakenteen 

uumalevyille ja niiden väliset liitokset toteutetaan myös joko kokonaan läpihitsattuina V-, 

K-hitseinä tai kaksoispienahitseinä. Keskinivelen alueen hitsit on esitetty kuvassa 25. 

(Niemi, 2003, s.62-86.) 

 

 

Kuva 25. Keskinivelen alueen hitsiliitokset. 

 

3.3.3.5 Moottorin apurunko 

Prototyyppikoneessa dieselmoottori, hydraulipumput ja muut apulaitteet on kiinnitetty 

erilliseen kiinnikepukkiin sekä erilaisiin takarunkoon hitsattuihin korvakkeisiin. Uutta 
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runkokonstruktiota varten päätettiin suunnitella moottorille ja siihen liittyville apulaitteille 

erillinen apurunko. 

 

Apurungon tärkeimmiksi vaatimuksiksi määriteltiin moottorin ja siihen liittyvien 

apulaitteiden kiinnitysalustana oleminen ja näiden laitteiden omapainojen aiheuttamien 

kuormitusten siirto takarungolle. Apurungon tuli myös mahdollistaa siihen kiinnitettyjen 

apulaitteiden nosto kerralla, apurungon kanssa koneen takarunkoon kokoonpanon 

yhteydessä. Näin menettelemällä koneen lopullinen kokoonpano nopeutuisi, kun moottori 

ja hydrauliikka apulaitteineen voitaisiin koota ja testata omana yksikkönään, jonka jälkeen 

se olisi helposti nostettavissa paikoilleen valmiina odottavaan koko koneen runkoon. 

Apurunkokonstruktiota käytettäessä takarungon kiinnityspisteet pystytään pitämään 

vakioina, vaikka kone varusteltaisiin yksilöllisesti, erilaisella moottorilla, tai apulaitteilla 

vastaamaan asiakkaan tarpeita ja toivomuksia. Näin alennettaisiin valmistuskustannuksia ja 

nopeutettaisiin koneen valmistusta, koska vain apurunkoon jouduttaisiin tekemään 

asiakkaan toiveita vastaavat muutokset. Apurungon rakennevaihtoehdoiksi suunniteltiin 

kaksi rakenneratkaisua. C-profiilinen apurunko, jonka kannattimien levyt vesileikataan 

haluttuun muotoonsa lävistyksineen ja reikineen, jonka jälkeen leikatut levyt taivutetaan C-

profiilisiksi kannattajiksi. Apurunkokehikko kokoon pannaan C-profiileista hitsaamalla. 

 

Apurungon toinen rakenneratkaisu olisi RHS-profiileista hitsattava vastaava kehikko. 

Myös tässä tapauksessa apurunkokehikko kokoonpannaan hitsaamalla, jonka jälkeen 

kehikkoon porataan tarvittavat kiinnitysreiät apulaitteille. RHS-profiilisen apurungon 

tapauksessa apurunkoaihioita voidaan valmistaa kerralla suurempi sarja varastoon ja tehdä 

tarvittavat kiinnitysreiät yksittäin runkoihin vastaamaan tilatun koneen vaatimuksia. 

 

3.3.4 Detaljisuunnittelu 

Rungon detaljisuunnittelua suoritetaan osittain samanaikaisesti rungon päälinjojen 

suunnittelun kanssa ja osittain vasta päälinjojen suunnittelun jälkeen. Detaljisuunnittelussa 

tarkoituksena on määrittää tietyn yksityiskohdan geometria, käytettävät mitat ja materiaalit 

yksityiskohtaisesti siihen kohdistuvien kuormitusten keston ja vaatimusten täyttymisen 

varmistamiseksi. Detaljisuunnittelussa tehtävä yksityiskohdan hienosäätö varmistaa, että 

kaikki rakenteen kyseiseen kohtaan vaikuttavat tekijät tulevat varmasti huomioon otetuiksi 

ja rakenneyksityiskohta olisi mahdollisimman optimi tulevaa käyttötarkoitustaan ajatellen. 
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Detaljisuunnittelun laskelmien tekeminen ja samanaikainen rakennemallin päivittäminen 

laskelmia vastaavaan tilaan helpottaa hahmottamaan koko runkorakenteen sen hetkisen 

kokonaiskuvan ja näin välttämään virheellisen tiedon joutumista laskelmiin ja 

rakennemalliin. Detaljisuunnittelun mukaan tapahtuva rakennemallin päivittäminen auttaa 

myös varmistamaan rakenneyksityiskohtien, kuten hitsi- ja ruuviliitosten 

toteuttamiskelpoisuuden. Ajan tasalla olevasta, tarkasta rakennemallista voidaan helposti 

tarkistaa liitoksen luoksepäästävyys ja riittävä tila työkaluille ja hitsauslaitteille liitoksen 

tekemiseksi. Seuraavassa on käsitelty esimerkkinä kahta rungon detaljisuunnitteluun 

kuulunutta osa-aluetta.  

 

3.3.4.1 Niveltapit ja korvakkeet 

Niveltappiliitoksia ja niihin liittyviä korvakkeita käytetään runkoon liittyvien mekanismien 

liittämisessä. Runkorakenteessa niveltappiliitoksia sijaitsee työlaitteen kiinnikemekanis-

missa ja sen kääntösylintereissä, keskinivelen kääntösylintereissä ja keskinivelessä. 

Niveltappiliitosten rakenneosien mitoitus ja suunnittelu toteutettiin SFS-EN 1993-1-9, eli 

EC3:n mukaisesti, standardin ohjeita noudattaen. Mitoitusmenetelmässä selvitetään ensin 

tappiin ja korvakkeisiin vaikuttavat kuormitukset, eli leikkausvoimat ja taivutusmomentit, 

joiden perusteella lasketaan kohta kohdalta liitoksen eri rakenneosien kestävyydet murto- 

ja käyttörajatiloissa. Liitoksen käyttötarkoituksen mukaan määritettiin lisäksi, onko 

liitoksen niveltappi oltava vaihdettavissa. Suunnittelussa ja mitoituksessa käytetään 

staattisia maksimikuormituksia. Kuvassa 26 on esitetty esimerkki runkorakenteen 

niveltappiliitoksesta. 
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Kuva 26. Keskinivelen kääntösylinterin etupään niveltappiliitos. 

 

Niveltappiliitokset pyritään mitoittamaan käyttäen muutamaa erikokoista niveltappia. 

Lisäksi tappien päähän hitsattavat telkilevyt suunnitellaan ja mitoitetaan 

valmistusystävällistä tuoteperheajattelua hyödyntäen siten että, telkilevyn perusgeometria 

pysyy samana ja tapin paksuutta muuttamalla muuttuvat myös levyn muut mitat. Tapin 

päähän kiinni hitsatun telkilevyn käytöllä varmistetaan, että niveltappiliitos toimii oikein, 

eikä pääse pyörimään väärästä välistä. Liitoksissa käytettyjen erillisten korvakelevyjen, tai 

korvakelevyinä toimivien pääkannattimien runkolevyjen paksuuksia ja 

materiaaliominaisuuksia säätämällä pystytään saavuttamaan riittävän alhaiset pinta-

painearvot korvakkeiden liitospinnoilla ja välttämään valmistusteknisesti kalliiden ja 

hankalien paksunnosholkkien käyttö korvakkeissa Niveltappiliitoksissa käytettävät 

materiaalit vaihtelevat liitoskohtaisesti. Liitosten korvakelevyjen materiaali on S355, S420, 

tai S460 rakenneterästä. Niveltappien materiaalina käytetään 42CrMo4 nuorrutusterästä. 

Osassa liitoksia, kuten työlaitteen kiinnikemekanismin kaatosaranassa käytetään lisäksi 

alumiini-, tai tinapronssisia liukulaakeriholkkeja. Liukulaakeriholkeilla pyritään 
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varmistamaan nivelen oikeaoppinen toiminta kuormitettuna ja lisäämään 

nivelkomponenttien käyttöikää vähentämällä niiden kulumista. Liitteessä 7 on esitetty 

esimerkki niveltappiliitoksen yksityiskohtaisesta laskelmasta. (Eskelinen & Karsikas, 

2013, s.11-19.) 

 

3.3.4.2 Ruuviliitokset 

Ruuviliitoksia käytetään runkorakenteen vaihdettavissa oltavien rakenneosien liitoksissa, 

kuten taka-akselin laakeripukeissa ja keskinivelen kääntösylinterin korvakkeissa. 

Ruuviliitosten mitoitus perustuu EC3:n mukaiseen mitoituskäytäntöön staattisilla 

kuormituksilla, missä liitokselle lasketaan sitä kuormittavat leikkausvoima ja 

taivutusmomenttikuormitukset ja niitä kantavat liitoksen kapasiteettiarvot. EC3:n 

mitoitustavan lisäksi lasketaan liitoksen eri komponentteihin muodostuvat jännitykset. 

Ruuviliitosten väsymistarkastelu suoritetaan ekvivalenteilla väsyttävillä kuormituksilla 

suoritettavan FE-analyysin antamien ruuvirasitusten mukaisesti. Väsymistarkastelun 

perusteella määritetään ruuviliitoksilta vaadittavat esikiristysmomentit riittävän liitoksen 

väsymiskestoiän varmistamiseksi. 

 

Suunniteltavassa rakenteessa käytettyjä ruuviliitoksia on kahta eri tyyppiä. Ensimmäisessä 

tyypissä ruuviliitos liittää yhteen kaksi vastakkaista levyä ruuvin ja mutterin avulla ja 

toisessa tyypissä kaksi osaa ruuvilla ja toiseen osaan kierteitetyillä vastarei’illä. Näiden 

liitostyyppien staattinen mitoitus ei poikkea toisistaan merkittävästi, kunhan mitoituksessa 

huolehditaan kierrereiällisen liitoksen kierteen pituuden riittävyydestä. 

Väsymismitoituksessa eri liitostyypit eroavat toisistaan liitoksen jouston ja 

esikiristysmomentin suhteen. Ruuviliitoksien tarkempi mitoitus ja laskelmat on esitetty 

liitteessä 8. 

 

3.4 Suunnitellun runkorakenteen FE-laskenta 

Runkorakenteen lujuustekninen toimivuus ja riittävä kestävyys varmistetaan suorittamalla 

rakenteelle kattava analysointi elementtimenetelmää hyödyntäen. Analysoinneissa 

käytettään suunniteltuja geometrioita, joita kuormitetaan tilaajan vaatimusten mukaisilla 

nimelliskuormilla sekä prototyyppikoneeseen suoritettavien mittausten perusteella 

muodostettavilla väsyttävillä ja dynaamisilla ekvivalenttikuormilla. Käytettäviä 
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geometrioita muutetaan tarpeen vaatiessa laskentatulosten ohjaamaan suuntaan riittävän 

kestoiän ja staattisen kapasiteetin saavuttamiseksi. 

 

3.4.1 Laskennan tavoitteet ja kohteet 

Elementtilaskennan tavoitteena on selvittää rakenteen äärikestävyys suurimmalla 

mitoituskuormalla, sekä rakenteen väsymiskestävyys mittaustulosten avulla laskettuja 

ekvivalentteja väsyttäviä kuormituksia käyttäen. Molemmat kestävyystarkastelut 

suoritetaan koko rakenteelle globaaleina tarkasteluina. Globaalien tarkasteluiden lisäksi 

suoritetaan paikallisia tarkempia analyysejä eri rakennedetaljien ja liitosten kestävyyksien 

varmistamiseksi. 

 

Laskenta suoritetaan pääsääntöisesti koko suunnitellun rungon elementtimallia käyttäen. 

Rungon keskinivelen asennosta käytetään kahta eri variaatiota nivel suorana ja nivel 

ääriasentoon käännettynä. Työlaitteen kiinnitysmekanismin kestävyys varmistetaan myös 

mekanismin pysty- sekä vaaka-asennoilla. Koko rakenteen analysoinnin lisäksi 

analysoitavia detaljeja ovat muun muassa niveltappikiinnitykset ja niiden korvakkeet, 

moottorin apurunko, keskinivelmoduuli, sekä keskinivelen kääntösylintereiden 

kiinnityskorvakkeet. Rakennedetaljien lisäksi tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa 

analysointia käytetään rakenteen hitsi- ja ruuviliitosten väsymiskestoikien määrittelyyn. 
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Taulukkoon 10 on koottu runkorakenteen elementtilaskennan sisältämät eri osa-alueet ja 

rakenneosat, joille laskenta suoritetaan.  

 

Taulukko 10. Runkorakenteen elementtilaskennan osa-alueet. 

Nro. Laskennan 

osa-alue 

Rakenneosa Käytetty 

elementtimalli 

Käytetyt kuormat 

1.1 Staattiset 

laskelmat, 

lineaarinen 

analyysi 

Koko runko, 

keskinivel 

suorassa ja 

linkussa 

4-solm. kuori, 10-

solm, tetra-solidi 

Nim.maks.sys kuorma 

125kN suorassa ja 90 

kN linkussa keskeisesti 

ja epäkeskeisesti  

1.2 Staattiset 

laskelmat, 

lineaarinen 

analyysi 

Koko runko, 

työlaitteen 

kiinnitys-

mekanismi 

4-solm. kuori, 10-

solm, tetra-solidi 

Työlaitteet arvioitu 

omapaino työlaitteen 

kiinnitystilanteessa. 

1.3 Staattiset 

laskelmat, 

epälineaari-

nen 

analyysi 

Moottorin 

apurunkokehikko 

4-solm. kuori, 10-

solm, tetra-solidi 

Apurungon ja siihen 

kiinnittyneiden 

laitteiden omapaino. 

Nostolaskelma 

2.1 Väsymis-

laskelmat, 

lineaarinen 

analyysi 

Koko runko, 

globaali tarkastelu 

8-solm. kuori, 10-

solm, tetra-solidi 

Ekvivalentti väsyttävä 

kuormitus, 

laskentatapauksen 

mukaan. 

2.2 Väsymis-

laskelmat, 

lineaarinen 

analyysi 

Koko runko 

hitsien ja 

ruuviliitosten 

väsyminen 

8-solm. kuori, 10-

solm, tetra-solidi. 

Hot-Spot-tarkastelu 

hitseille. Ruuveille 

jännitystarkastelu 

Ekvivalentti väsyttävä 

kuormitus, 

laskentatapauksen 

mukaan. 

3.3 Väsymis-

laskelmat, 

lineaarinen 

analyysi 

Yksittäisten 

detaljien  

Särönkasvu 

tarkastelut 

Parabolinen 

solidielementti-

verkko detaljin 

alimallissa. 

Detaljikohtaisen 

alimallin kuormat 

globaalista mallista 
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3.4.2 Laskentamallit ja menetelmät 

Runkorakenteen elementtilaskenta suoritetaan Femap, ja Abaqus -laskentaohjelmistoja 

käyttäen. Rakenteen Hot-Spot-väsymislaskelmat, äärikestävyys laskemat, sekä erilliset 

detaljilaskelmat suoritetaan Femap-ohjelmistolla. Näissä laskelmissa käytetään 

pääasiallisesti koko runkorakenteen mallia, jossa pääosat levyrakenteista mallinnetaan 

keskipintamallina kuorielementeillä. Kuorielementtiverkotuksessa mallinnetaan rakenteen 

kaikki detaljit ja verkotusta tihennetään tarkasteltavien hitsiliitosten kohdalla vastaamaan 

IIW:n asettamia vaatimuksia Hot-Spot-menetelmää käytettäessä. Keskinivelen taivutetut 

levyosat, sekä takarungon keinupalkkien paksummat levyosat ja osa niveltappiliitoksista 

mallinnetaan 8-solmuisia solidi, tetraelementtejä käyttäen. Rakenteen osien välisissä 

kontakteissa käytetään pintakontakteja, tai gap-elementtejä ja rakenteen ruuviliitokset 

mallinnetaan ruuvin tehollista leikkauspinta-alaa vastaavaa palkkielementtiä ja rigid-

spider-elementtejä käyttäen. Ruuviliitoksissa käytetään ruuvia kuvaavalle 

palkkielementille asetettavaa esikiristysvoimaa. Rakenteen reunaehtoina käytetään 

tuentatapaa, joka kontaktielementeillä toteutettuna vastaa mahdollisimman hyvin 

pyörillään seisovaa todellista konetta. Rakenteen kuormitukset tuodaan pääsääntöisesti 

todellisen kuorman massakeskiöstä RBE3 (rigid) -elementtejä käyttäen. Kuormituksina 

käytetään nostettavan taakan massaa koneen etupuolella, koneen eri osien massoja 

vastaavia massaelementtejä, sekä runkorakenteen massaa omapainon kuvaamiseksi. 

Kuvassa 27 on esitetty koko rungon mallin tyypillinen verkotus ja kaksi yksityiskohtaa 

esimerkkinä. 

 

 

Kuva 27. Koko runkorakenteen Femap-malleissa käytettävä tyypillinen verkotus. 
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Taulukkoon 11 on koottu kuvassa 27 esitetyn, koko runkorakenteen tyypillisen mallin 

elementti määrät ja tyypit. 

 

Taulukko 11. Koko rungon tyypillisen elementtimallin elementtimäärät ja tyypit. 

Määrä, 

kpl 

Elementtityyppi Käyttökohde Huomautus 

~230000 10-solmuinen tetra Keskinivel, 

niveltapit, taka-

akselin keinupalkit 

- 

~87000 4 -solmuinen kuori Levyrakenteet 

keskipintamalleilla 

- 

679 Jäykkä (rigid) -elementti Kuormitusten tuonti, 

ruuviliitokset, osien 

yhdistäminen 

Kuormitusten 

tuonnissa käytetty 

RBE3-rigidejä, 

jotka eivät jäykistä 

niihin kiinnittyvää 

verkotusta. 

32 Gap -elementti Kontaktien 

kuvaaminen 

keskipintojen ja 

särmien välillä 

Käytetty paikoissa, 

joissa pintakontakti 

ei ollut 

mahdollinen 

6 Massa -elementti Koneen osien, kuten 

moottorin massan 

tuonti malliin 

- 

4 Jousi -elementti Hydraulisylintereiden 

jouston kuvaus 

- 

 

Abaqus-ohjelmistolla tutkitaan rakenteen detaljeja, joiden väsymiskestoikä ei olisi 

luotettavasti määritettävissä Hot-Spot-menetelmää käyttäen. Tämän tyyppisten detaljien 

kestoikäarviot perustetaan särönkasvun simulointiin ohjelman XFEM-työkalulla ja 

murtumismekaaniseen laskentaan. Näitä analysointeja varten Abaqus-ohjelmistolla 

suoritetaan koko runkorakenteen analyysit ekvivalenteilla väsyttävillä kuormilla vastaavan 

tyyppisillä kuori- ja solidielementtien yhdistelmämalleilla, mitä käytettiin Femapilla 
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tehdyissä H-S-analyyseissä. Tarkasteltavien detaljien särönkasvumallit mallinnettiin 

alimallinnustekniikalla, jolloin koko rungon mallista saadaan kuormitukset ja reunaehdot 

alimalleihin. Alimalleja käyttämällä pystytään mallintamaan tarkasteltava detalji ja sen 

särönkasvu hyvin yksityiskohtaisesti mallien laskenta-aikojen pysyessä vielä kohtuullisissa 

rajoissa. Särönkasvumalleissa käytetään 10- tai 20-solmuisia, parabolisia solidielementtejä, 

sekä erillisiä XFEM-elementtejä kuvaamaan särörintamaa rakenteessa. 

 

Rakenteen materiaalimalleina koko runkorakenteen globaaleissa analyyseissa käytetään 

lineaari-elastista, ideaalista materiaalia. Eri materiaalien, kuten rakenneterästen, 

ruuviterästen ja liukuholkkimateriaalien kimmo- ja tiheysominaisuudet otetaan 

yksilöllisesti huomioon. Bi-lineaarisen, tai todellista jännitys-venymäkäyrää seuraavan 

materiaalimallin käyttö koko rungon analyyseissä ei ole perusteltua, koska rakenteen 

jännitystilan on pysyttävä kimmoisella alueella, eikä myötääminen ole sallittua kyseisessä 

rakenteessa globaalina ilmiönä. Rakenteen suuresta jäykkyydestä johtuen rakenteen 

muodonmuutokset oletetaan pieniksi. Tästä johtuen myöskään geometrisesti epälineaarinen 

ajo ei ollut oleellinen rakennetta analysoitaessa. Näiden seikkojen perusteella päädytään 

suorittamaan rakenteen globaalien Hot-Spot-mallien ja staattisten äärikestävyysmallien 

analysoinnit pienten siirtymien lineaaris-elastista ajoa käyttäen.  

 

Rakenteen yksittäisien detaljien analyyseissä, kuten moottorin apurunkokehikon 

nostotilanteen simuloinnissa rakenteen jousto on suurempaa ja geometrian ja materiaalien 

epälineaarisen käyttäytymisen huomioon ottaminen perusteltua. Särönkasvumalleissa 

käytetään lineaarista geometriakuvausta ja kasvatetaan särökokoa vaihe vaiheelta, laskien 

samalla särörintaman jännitysintensiteettikertoimet kestoiän määrittämiseksi. 

Jännitysintensiteettikerrointen laskennassa käytetään detaljin suurimpaan pääjännitykseen 

pohjautuvaa särönkasvukriteeriä. 

 

3.4.3 Laskentamallien verifiointi mittaustulosten avulla 

Uuden rakenteen FE-mallien tuloksia pyritään vertailemaan ja verifioimaan käyttämällä 

prototyyppirakenteen kuormituksista saatuja arvoja. Vertailua suoritetaan takarungon 

pääkannattimen taivutusmomenttien välillä sekä takarungon ylälaippalevyn reunan 

jännitystilan välillä. Vertailulla pyritään selvittämään, ovatko suoritettujen FE-analyysien 

tulokset vertailukelpoisia todellisen rakenteen kuormitusmittauksen kanssa ja voidaanko 
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FE-analyysin tuloksista havaita samantyyppistä käyttäytymistä rakenteessa kuin 

mittaustuloksista. 

 

Vertailu suoritetaan laskemalla mittaustuloksista, liuskojen L3 ja L4 ekvivalenttien 

venymäarvojen avulla takarungon pääkannattimessa vaikuttuva ekvivalentti 

taivutusmomentti ja vertaamalla tätä vastaavista pisteistä uudesta runkorakenteesta 

laskettuun vastaavaan taivutusmomenttiin. Tämän lisäksi verrataan keskinivelen alueella 

olevaa jännitystilaa liuskan L5 venymäarvojen avulla. Venymäarvojen perusteella 

lasketaan vastaavat jännitykset ja verrataan niitä vastaavan pisteen jännitysarvoihin uuden 

rungon FE -mallissa. Oletusarvona vertailu ei tuota täysin samoja tuloksia mitatun- ja 

uuden rakenteen geometriaeroista johtuen. Vertailun tarkoituksena on selvittää löytyykö 

rakenteiden globaalista jännityskäyttäytymisestä yhteneväisyyksiä ja näin ollen pyrkiä 

varmistumaan FE-analyysien tulosten paikkaansapitävyydestä.  

 

3.4.4 Rakenteen äärikestävyys 

Runkorakenteen äärikestävyyttä arvioitaessa käytetään suurinta nimellistä 

maksimikuormaa kerrottuna dynaamisella lisäyskertoimella. Kokonaiskuormaksi 

muodostuu 125 kN, kuorman osavarmuuskertoimen ollessa 1.5 ja dynaamisen 

varmuuskertoimen 2.1. Kuormituksina käytetään keskeistä, rungon keskilinjalla, 

nimelliskuormituspisteessä sijaitsevaa kuormitusta, sekä epäkeskeistä 250 mm sivussa 

olevaa kuormitusta. Äärikestävyystarkasteluissa rakenteen kestokriteerinä käytetään von 

Mises -jännityksiä, joita verrataan kyseisen rakenneosan materiaalin myötörajaan fy. 

 

Suunnitellun rakenteen levykenttien hoikkuuksien ollessa pieniä, pääsääntöisesti PL1 ja 

PL2 erillistä FE-analyysiä rakenteen stabiiliuden varmistamiseksi ei suoriteta. Suurimmat 

puristusjännitykset levykentissä syntyvät lokaaleihin rakennedetaljeihin, jotka ovat lähellä 

levykenttien liitoksia ja näin ollen tuettuja. Tämä seikka osaltaan pienentää 

lommahdusriskiä rakenteessa, tehden lommahduksesta epäkriittisen vauriomuodon. 

Äärikestävyystarkasteluissa rungon asentoina käytetään keskiniveltä suorassa ja täysin 

linkkuun käännettynä. Lisäksi tarkastellaan työlaitteen kiinnitysmekanismin kestävyyttä 

pystyasennossa ja alas käännettynä, vastaten työlaitteen kiinnitystilannetta ja keskinivelen 

kääntösylinterien korvakkeiden kestävyyttä sylintereiden maksimivoimilla. 
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Varsinaisen runkorakenteen äärikestävyystarkastelujen lisäksi tehdään staattinen 

äärikestävyystarkastelu koneen moottoria ja hydraulijärjestelmiä varten suunnitellulle 

apurungolle. Tarkastelussa tutkitaan tilannetta, jossa apurungon avulla nostetaan siihen 

kiinnitetyt laitteet koneen varsinaiseen takarunkoon koneen laitteiden asennuksen, tai 

huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Tilanteen kuormituksina käytetään apurunkoon 

kiinnitettyjen osien omapainoa, kerrottuna kuorman osavarmuusluvulla 2. Lisäksi 

käytetään erillistä varmuuslukua 2, koska asennustyössä nostettavan kappaleen 

läheisyydessä työskentelee ihmisiä ja onnettomuustilanteessa henkilövahinkojen 

mahdollisuus on suuri. Noston oletetaan tapahtuvan niin hitaasti, että rakenteen dynaamisia 

efektejä ei tarvitse ottaa huomioon analyysin kuormituksissa. Analyysin päätarkoituksena 

on selvittää apurunkorakenteen muodonmuutokset ja staattinen jännitystila nostossa. (SFS-

EN-13155, 2009.) 

 

3.4.5 Rakenteen väsymiskestävyys 

Rakenteen väsymislaskennan kuormituksina käytetään kuormitusmittausten avulla 

muodostettuja, koneen eri käyttötarkoituksia vastaavia ekvivalentteja väsyttäviä kuormia. 

Ekvivalentit väsyttävät kuormitukset lasketaan käyttäen koneen normaalikäyttöä ja 

raskainta mahdollista käyttöä vastaavia työtehtäviä, jolloin rakenteelle lasketut 

väsymiskestoiät kuvaisivat molempia käyttötarkoituksia ja niitä olisi helppo vertailla 

keskenään. Näillä kuormituksilla suoritetaan analyysit kuorman sijaitessa keskeisesti ja 

epäkeskeisesti, sekä runkonivelen ollessa suorassa ja linkkuun käännettynä. Näiden neljän 

analyysin tulosten avulla lasketaan painotettu väsyttävä Hot-Spot-jännitys tarkasteltavalle 

rakennedetaljille, yhtälön (30) mukaisesti. 

 

 Δ𝜎𝐻𝑠,𝑝 =  
4

12
Δ𝜎𝐻𝑠,1 +

3

12
Δ𝜎𝐻𝑠,2 +

3

12
Δ𝜎𝐻𝑠,3 +

2

12
Δ𝜎𝐻𝑠,4 (30) 

 

Yhtälössä (30) ΔσHs,p on eri analyysimalleista laskettu painotettu rakennedetaljia väsyttävä 

Hot-Spot-jännitysvaihtelu. Muiden osatekijöiden merkitys on selvitetty taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Painotetun Hot-Spot-jännityksen osatekijät.  

ΔσHs,1 Runko suorassa, keskeinen kuormitus 

ΔσHs,2 Runko linkussa, keskeinen kuormitus 

ΔσHs,3 Runko suorassa, epäkeskeinen kuormitus 

ΔσHs,4 Runko linkussa, epäkeskeinen kuormitus 

 

Näin toimimalla pyritään ottamaan huomioon rakenteen käytön aikana vaihteleva kuorman 

asema, sekä keskinivelen asento. Eri mallien tulosten avulla lasketun, painotetun Hot-Spot-

jännityksen avulla lasketaan rakennedetaljin kestoikäarvio vastaamaan koneen kahta eri 

käyttötapaa. Väsymismitoitusksen kriittisimmät rakennedetaljit valitaan väsyttävillä 

ekvivalenttikuormilla tehtävistä analyyseistä arvioimalla suurimmat jännityskeskittymät ja 

gradientit. Väsyttävänä jännityksenä FE-mallissa käytetään tapauskohtaisesti detaljin 

kannalta pahinta pääjännitystä IIW:n ohjeita noudattaen, kuvan 28 ehtojen a ja b 

mukaisesti. 

 

 

Kuva 28. Väsyttävän jännityksen valinta detaljille FE -mallista. (Hobbacher et.al., 2013, 

s.21.) 

 

Kuorielementtien tuottamia pääjännityksiä transformoidaan elementtien sisäisistä 

koordinaatistoista hitsiä vastaan kohtisuoraan koordinaatistoon tarpeen vaatiessa, jotta 

saadaan selville kuvan 28 ehtoa vastaava määräävä pääjännitys, Hot-Spot-jännityksen 

laskemiseksi. 
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Hot-Spot-tarkastelun lisäksi keskinivelen alueen hitseille suoritetaan 

murtumismekaniikkaan perustuva särönkasvutarkastelu Abaqus-ohjelmistolla. Tämä 

ratkaisu on perusteltu, koska osasta rungon liitos- ja rakennedetaljeja olisi hyvin hankala 

löytää yksikäsitteistä väsyttävää Hot-Spot-jännitystä rakenteen monimutkaisen muodon ja 

jännitystilan takia. Rakenteen kestoikä pyritään selvittämään asettamalla valittuihin 

rakennedetaljeihin alkusärö ja laskemalla sitä vastaava jännitysintensiteettikerroin 

alimallinnustekniikkaa hyödyntäen. Valittujen liitosdetaljien alimallien tuottamien 

jännitystilojen perusteella arvioidaan, mitkä liitoksen yksityiskohdat, rajaviiva, vai 

juurenpuoli olisivat särön kasvun kannalta kriittisimpiä. Kriittisimmiksi arvioitaviin 

kohtiin asetetaan hitsin alkuvikaa kuvaava alkusärö ja lasketaan eri särömoodeja kuvaavat 

jännitysintensiteettikertoimet KI, KII, KIII. Jännitysintensiteettikertoimien laskemiseen 

perustuvassa kestoikäarviossa oletetaan särön kärjen plastisoituneen alueen olevan pieni ja 

säröä ympäröivän rakenteen jännitysten olevan kimmoisella alueella. Ilman tätä oletusta 

laskenta pitäisi perustaa särön kärjessä vapautuvaa venymäenergiaa kuvaavan J-integraalin 

laskemiseen ja sen avulla ekvivalentin jännitysintensiteettikertoimen arvioimiseen. 

(Dowling, 2007, s.370-373.) 

 

Laskettujen jännitysintensiteettikertoimien perusteella lasketaan kahden erikokoisen särön 

avulla särön kasvua kuvaava ekvivalentti jännitysintensiteettikertoimen muutos ΔKekv 

yhtälön (31) mukaisesti. (Richard, H. et al.,2007, s.335.) 

 

 Δ𝐾𝑒𝑘𝑣 =  
Δ𝐾𝐼𝐼

2
+

1

2
√Δ𝐾𝐼

2 + 4(1.155Δ𝐾𝐼𝐼)2 + 4(Δ𝐾𝐼𝐼𝐼)2 (31) 

 

Yhtälössä (31) ΔKekv on ekvivalentti jännitysintensiteettikertoimen muutos särön kärjessä, 

3d-särön tapauksessa. ΔKI, ΔKII ja ΔKIII ovat eri särömoodien 

jännitysintensiteettikertoimien muutoksen kahden erikokoisen särön välillä. Lasketun 

jännitysintensiteettikertoimien muutosten ylittäessä kriittisen arvon ΔKth alkaa särö kasvaa 

ja voidaan laskea uusi jännitysintensiteettikerroin suuremmalla särökoolla. Saatujen 

jännitysintensiteettikerrointen muutoksen ΔKa ja asetettujen säröjen koon muutoksen Δa 

avulla voidaan määrittää särön kasvun vaatima jännitysvaihteluiden määrä Paris’n lain 

avulla aiemmin esitetyn yhtälön (18) mukaisesti. Rakenteen alkusärönä hitsin rajaviivalla 

ja juuren puolella käytetään elliptistä alkusäröä, jonka säteet ovat pituuksiltaan 0.25 mm ja 
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0.5 mm. Säröä kasvatetaan 1 mm suuruisin askelin, kunnes särön kasvunopeus muuttuu 

suureksi rakenteen suunniteltuun kestoikään verrattuna, särö saavuttaa rakenneosan reunan, 

esimerkiksi kasvaa levyosan paksuuden läpi tai särönkasvu lakkaa. Juurenpuolen 

tarkasteluissa käytetään lisäksi liitospintojen muodostamaa luonnollista alkusäröä. 

Murtumismekaaniseen tarkasteluun valitaan keskinivelen alueen kolme hitsattua 

liitosdetaljia, joissa särönkasvu rakenteen käytön aikana oletettiin todennäköiseksi. 

Tarkastelluissa särönkasvudetaljeissa alkusäröjen paikoiksi määritetään hitsin kriittisin 

rajaviiva, tai juurenpuolinen alkusärö määräytyen detaljin kuormitustilan ja särönkasvussa 

kriittiseksi oletetun kohdan sijainnin mukaan. Kuvassa 29 on esitetty eräs 

särönkasvumalleissa käytetty detalji alkusäröineen. 

 

 

Kuva 29. Erään rakennedetaljin särönkasvualimalli. 

 

Runkorakenteen FE-tarkastelut raportoidaan tarkastelutyypin ja tarkasteltavan 

rakennedetaljin mukaan ja esitetään liitteissä erillisinä raportteina. Raporteissa kuvataan 

lyhyesti tarkasteltava rakennedetalji, reunaehdot, käytetty elementtiverkko ja 

analyysityyppi. Ekvivalenteilla väsymiskuormilla tehtävissä analyyseissä lasketaan lisäksi 

kyseisen detaljin kestoikäarvio ja verrataan sitä rakenteen kestoikävaatimukseen.  
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4 TULOKSET 

 

 

Runkorakenteen suunnittelun tärkeimpänä tuloksena oli itse suunniteltu rakenne ja sille 

asetettujen vaatimusten täyttyminen. Suunnittelutyön tulokset on tässä osiossa jaoteltu 

kolmeen osaan. Ensin esitetään suunnitellun rakenteen perustana olleelle 

prototyyppikoneelle suoritettujen kuormitusmittausten tuloksia ja niiden mukaan laskettuja 

mitoitussuureita uudelle rakenteelle. Tämän jälkeen esitellään suunniteltu rakenne 

tärkeimpine rakenneratkaisuineen. Lisäksi tarkastellaan, kuinka rakenne täytti sille asetetut 

vaatimukset ja rajoitteet. Kolmas osio käsittelee rakenteen lujuusteknisten analyysien 

tuloksia, rakenteen staattista äärikestävyyttä ja väsymiskestoikää. Tässä osiossa pyritään 

tuomaan esille rakenteen keston ja toiminnan kannalta tärkeimpiä tuloksia, sekä 

havainnollistamaan ja selittämään rakenteen toiminnan aikaisia ilmiöitä. 

 

4.1 Kuormitusmittausten tulokset 

Suunnitellun rakenteen esikuvana olleelle prototyyppirakenteelle suoritettujen 

kuormitusmittausten tärkeimpinä tuloksina saatiin rakenteen erilaisia käyttötarkoituksia 

vastaavat ekvivalentit kuormat ja rakenteen keskinivelen käännöstä aiheutuvat 

painevaihtelut nivelen kääntösylintereissä. Uuden rakenteen mitoituskuormien laskennassa 

käytettävien ekvivalenttikuormien lisäksi mittauksilla saatiin uuden rakenteen FE-mallien 

verifioinnissa käytettäviä vertailusuureita. Näiden avulla oli tarkoitus varmistua mallien 

oikeaoppisesta toiminnasta ja löytää yhteneviä ilmiöitä mallien ja mitatun rakenteen 

välillä. Koneen eri käyttötapoja kuvanneiden pitkäaikaismittauksien tulokset on esitetty 

taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Pitkäaikaismittausten tuloksista lasketut mittaussuureiden ekvivalenttiarvot. 

Mittauksen 

osa 

Ftot.ekv 

(L1&L2 

avg) [kN] 

N [1/s] L3 

[MPa] 

N  

[1/s] 

L4 

[MPa] 

N  

[1/s] 

L5 

[MPa] 

N 

 [1/s] 

Pitka1, 3.1 18.38   0.30  5.08  0.06  5.01 0.05 10.05 0.07 

Pitka2, 3.4 18.59  0.25  5.97  0.07  5.97 0.06 10.55 0.07 

Pitka3, 3.3 24.11  0.36  6.92  0.06  6.23 0.05 11.93 0.06 

Pitka4, 3.5 25.21  0.26  7.71  0.22  7.13 0.16 12.01 0.27 

Pitka5, 3.2 21.43 0.24  5.71  0.13  5.85 0.10 8.92 0.14 
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Taulukko 13. Jatkuu. 

Mittauksen 

osa 

PMekv 

[MPa] 

N 

[1/s] 

PVekv 

[MPa] 

N 

[1/s] 

PM&PVavg.ekv 

[MPa] 

N  

[1/s] 

Pitka1, 3.1 1.32 2.76 1.33 2.83 1.32 2.80 

Pitka2, 3.4 1.71 3.34 1.63 3.41 1.67 3.38 

Pitka3, 3.3 1.60 3.04 1.56 3.05 1.58 3.05 

Pitka4, 3.5 1.78 3.70 1.77 3.94 1.78 3.82 

Pitka5, 3.2 1.72 4.37 1.92 3.97 1.82 4.17 

 

Taulukon 13 tuloksista suoraan uuden rakennemallin laskennassa käytettäviksi kuormiksi 

otettiin pitkäaikaismittaus 5:n tuottama suurin ekvivalentti painevaihtelu keskinivelen 

sylintereissä. Lisäksi etuakselin leikkausvoimaa mitanneiden liuskojen L1 ja L2 tulosten 

avulla muodostettiin suunnitellun rakenteen erilaisia käyttötarkoituksia vastaavat 

ekvivalentit kuormittavat voimat taulukon 14 mukaisesti. 

 

Taulukko 14. Suunnitellun rakenteen ekvivalentit kuormitukset koneen eri käyttötavoille. 

Uusi 

käyttö-

kohde 

Käyttö-

kohteen 

selite 

Painotuskertoimet Ekvivalentti 

kuorma 

 F.tot.ekv. 

(L1&L2 avg) 

[kN] 

Painotettu 

kuorman-

vaihtojen 

määrä N 

[1/s] 

Uuden 

rungon 

mitoitus-

kuorma 

F.tot.ekv [kN] 

P
itk

a
1
, 3

.1
 

P
itk

a
2
, 3

.4
 

P
itk

a
3
, 3

.3
 

P
itk

a
4
, 3

.5
 

P
itk

a
5
, 3

.2
 

KT1 Normaalia 

käyttö 

trukkina 

0
.7

0
 

0
.2

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.1

0
 

18.73 0.28 37.46 

KT2 Raskas käyttö 

trukkina 

0
.0

5
 

0
.1

5
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.8

0
 

20.85 0.24 41.70 

KT3 Sekakäyttö 

hyvässä ja 

huonossa 

maastossa 

0
.2

0
 

0
.2

0
 

0
.2

0
 

0
.2

0
 

0
.2

0
 

21.54 0.28 43.09 

KT4 Erittäin 

raskas käyttö 

huonossa 

maastossa 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.2

0
 

0
.6

0
 

0
.2

0
 

24.23 0.28 48.47 

KT5 Load&Carry 0
.1

0
 

0
.5

0
 

0
.0

0
 

0
.3

0
 

0
.1

0
 

20.84 0.26 41.68 
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Taulukon 14 tuloksista havaittiin, että koneen raskas trukkikäyttö huonossa maastossa oli 

vaativin mitatuista kuormitustavoista. Eroa normaaliin trukkikäyttöön tasaisella alustalla 

tuli noin 30 %. Suurimmasta runkorakenteeseen kohdistuvasta kuormituksesta johtuen 

äärikäyttöä kuvaavaksi mitoituskuormaksi valittiin KT4 mukainen kuormitus 48.50 kN. 

Normaalia trukkikäyttöä vastaavaksi kuormitukseksi valittiin KT1:n tuottaman 

kuormituksen ohjaamana 39.25 kN. 

 

Liuskoilta L3-L5 mitattujen venymien avulla laskettuja jännityksiä käytettiin 

vertailusuureita FE-mallien ja todellisen rakenteen välillä. Liuskoilta L3 ja L4 mitattua 

taivutusmomenttia verrattiin vastaavilla kuormilla ja vastaavaan kohtaan laskettuihin FE-

analyysin arvoihin. Liuskan L5 mittaama venymä ja siitä laskettu jännitys kuvasi 

keskinivelen alueen taivutusmomentin aiheuttamaa sekundaarista ilmiötä takarungon 

ylälaippalevyn pinnan suuntaisena taivutuksena. Keskinivelen alueen taivutusmomenttia 

oli tarkoitus mitata vastaavalla ilmiöllä nivelen molemmin puolin, mutta nivelen 

etupuolelle suunnitellun liuskan L6 asentaminen ei tilan puutteen takia ollut mahdollista. 

Tästä johtuen ilmiön mittaaminen ja vertailu FE-malliin toteutettiin vain liuskan L5 

tulosten osalta. Oletusarvona mittaukset ja FE-mallit eivät antaisi numeroarvoina samoja 

tuloksia, vaikka tulokset skaalattaisiin rakenteen nostokykyjen erotuksella, joka oli 

vaikuttavana tekijänä mitatun rakenteen ja FE-mallien kuormituksissa. Mittaus- ja 

vertailupisteiden arvojen numeerinen eroavaisuus selittyisi geometriaeroilla mitatun ja 

suunnitellun rakenteen välillä. Numeroarvoja tärkeämpää oli löytää samojen ilmiöiden 

kuvautuminen samalla tavalla FE-malleissa ja mittaustuloksissa. Taulukko 15 esittää 

mittausten ja FE-mallien antamia arvoja liuskoilta L3-L5 ja niitä vastaavista 

vertailupisteistä. 

 

Taulukko 15. Liuskojen L3-L5 tulosten ja vastaavan FE–mallin tulosten verifiointi. 

Vertailupiste ja 

verrattava suure 

Mittaus 

[kNm] 

FE-tulos 

[kNm] 

FE-

skaalattu 

[kNm] 

Ero mittaukseen 

nähden [%] 

L.3&L.4, 

Taivutusmomentti 

0.86 2.97 1.49 72.7 

L.5, Levyn reunan 

suuntainen jännitys 

10.10 26.4 13.20 30.0 
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Taulukon 15 tuloksista havaittiin, että liuskoita L3 ja L4 mitattu takarungon pääkannattajan 

taivutusmomentti poikkeaa vastaavasta FE-tuloksesta merkittävästi, eron ollessa noin 73 

%. Momentin suunta on kuitenkin sama molemmissa tapauksissa ja numeerinen ero 

selittyy rakenteiden erilaisella geometrialla. Liuskan L5 mittaaman keskinivelen 

taivutusmomentin aiheuttaman sekundäärisen voimasuureen vertailussa ero on pienempi, 

noin 30 % luokkaa. Sekundaarinen taivutusilmiö näyttäisi kuvautuvan samalla tavalla 

molemmissa tapauksissa ja näin ollen FE-mallin toimintaa tässä voidaan pitää luotettavana. 

 

4.2 Suunniteltu runkorakenne 

Suunniteltu runkorakenne täytti kaikki tilaajan asettamat tärkeimmät rakenteen toimintaa, 

kokoa ja geometriaa koskevat vaatimukset. Rakenteen päämitat täyttivät niille asetetut rajat 

ja vaatimukset. Rungon massa pieneni prototyyppikoneen runkoon verrattuna ja samalla 

rakenteen mitoituksessa käytetty nostokyky kaksinkertaistui. Rungon maksimi 

kääntökulmaksi saatiin 45 astetta, joka täytti tilaajan asettaman 42 asteen 

kääntökulmavaatimuksen. 

 

Rungon valmistuksen kannalta rakenne muuttui yksinkertaisemmaksi. Rakenteessa on 

selvät erilliset osakokonaisuudet, kuten erilliset etu- ja takarungot, sekä moottorin 

apurunko, jotka voitaisiin valmistaa erillisinä kokoonpanoinaan ja lopulta yhdistää rungon 

kokoonpanossa. Eri osakokonaisuuksien välillä käytettiin mahdollisimman paljon samoja 

levynpaksuuksia, levyosien leikkauksen helpottamiseksi. Taivutetuissa levyosissa 

käytettiin osien välillä toistuvia muotoja, jotka mahdollistivat osavalmistuksen eri 

työvaiheiden tekemisen sarjatyönä.  

 

Rakenteen osakokoonpanojen osamäärä pieneni alkuperäiseen rakenteeseen verrattuna. Ero 

protyyppi koneen runkoon oli suurinta eturungossa, jossa osien määrä laski puoleen 

vanhaan ratkaisuun verrattuna. Osakokoonpanojen osien muotoilulla ja uudelleen 

suunnittelulla pystyttiin paremmin täyttämään rakenteelle asetetut toiminnalliset ja 

lujuustekniset vaatimukset pienemmällä osamäärällä. Samalla rakenteen kokoonpano 

robotisoidusti hitsaamalla helpottui. Koneistettujen pintojen ja osien määrä rakenteessa 

pidettiin minimissään, eikä koneistustarvetta ollut kuin niveltappiliitoksia sisältävissä 

rakenneosissa, kuten keskinivelessä ja taka-akselin keinulaakereiden kiinnityspinnat 
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sisältävissä takarungon poikkipalkeissa. Kuvassa 30 on esitetty suunnitellun rungon 

lopullinen rakennemalli ja nimetty siihen rungon kokoonpanon osakokonaisuudet.  

 

 

Kuva 30. Runkorakenteen lopullinen rakenneratkaisu. 

 

4.3 Lujuusteknisten FE-analyysien tulokset 

Rakenteelle suoritettujen lujuusteknisten FE-analyysien tuloksina esitetään tärkeimpiä 

jännitysjakaumakuvia koko rakenteesta ja sen detaljeista. Hot-Spot-menetelmällä 

suoritettujen väsymiskestoikäanalyysien tulokset eri detaljeilta esitetään taulukoina. 

Rakenteen kriittisimpien detaljien särönkasvuanalyysien tuloksina esitetään 

särönkasvusimulointien avulla määritettyjä kriittisen särökoon, särönkasvunopeuden ja 

kestoiän havainnollistavia taulukoita ja kuvaajia. 

 

4.3.1 Staattiset äärikestävyys analyysit 

Runkorakenteelle suoritettujen staattisten analyysien tuloksina saatiin varmistettua rungon 

staattinen äärikestävyys. Staattisen äärikestävyyden laskelmissa pääpaino oli koko 

rakenteen globaalin kestävyyden tarkastelulla, jolla varmistettiin että rakenne kestää 

myötäämättä sille määritetyn määräävän maksimikuorman 125 kN. Staattisen 

äärikestävyyslaskelman von Mises -vertailujännitysjakauma runkorakenteessa on esitetty 

kuvassa 31. 
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Kuva 31. Staattisen äärikestävyyslaskelman pääjännitysjakaumat rakenteessa. Runko 

suorassa. 

 

Äärikestävyyslaskelmissa rakenteen globaalit jännitykset olivat noin 100-140 MPa 

luokkaa, rakenteen myötärajan fy ollessa vähintään 355 MPa. Paikalissa 

jännityskeskittymissä, kuten niveltappien reikien alueilla ja keskinivelen hitsiliitosten 

alueilla jännitykset nousivat noin 250 MPa luokkaan. Pahimmissa jännityskeskittymissä 

tapahtui paikallista plastisoitumista, joka voi osaltaan johtua laskennan 

singulariteettipisteistä ja osaltaan kuvastaa todellista ilmiötä rakenteessa. 

Äärikestävyyslaskelmilla rakenteen suurimmaksi siirtymäksi saatiin 18.6 mm. Suurin 

siirtymä syntyi takarungon taka-osaan, joka taipui lisäpainojen vaikutuksesta alaspäin. 

Rungon ollessa suorassa sen siirtymäkäyttäytyminen vastasi yksinkertaistettuna 

kaksitukista taivutuspalkkia. Linkussa olevan rungon tapauksessa siirtymäkäyttäytymiseen 

vaikutti keskinivelen asento, joka määräsi takarungon omapainosta johtuvan, ulkoisen 

kuorman kippimomenttia vastustavan vastamomentin ja näin ollen myös runkoon 

aiheutuvan taipuman. 

 

Rakenteelle suoritettiin vastaava äärikestävyyslaskelma rungon ollessa linkussa. Tässä 

tilanteessa rakenteen maksimikuormitus määräytyi rungon stabiliteetin mukaan ja oli 

suuruudeltaan 90 kN. Suuremmilla kuormituksilla koneen takapyörät nousivat ilmaan ja 

kone kaatui. Pienemmästä kuormasta johtuen runko linkussa suoritetun 

äärikestävyyslaskelman jännitystasot jäivät pienemmiksi kuin rungon ollessa suorassa. 
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Rungon globaalien äärikestävyysanalyysien lisäksi suoritettiin moottorin apurungon 

nostotarkastelu äärikuormilla ja keskinivelen kääntösylinterin takapään korvakkeen 

väsymisanalyysi. Näiden analyysin tuloksista havaittiin analysoitujen rakenteiden kestävän 

niille asetetut kuormat ja saavuttavan riittävät kestoiät. Edellä mainittujen rakennedetaljien 

FE-laskelmat on raportoitu tarkemmin liitteessä 9. 

 

4.3.2 Rakenteen väsymisanalyysit Hot-Spot-menetelmällä 

Rakenteen globaaleiden väsymistarkasteluiden tuloksena löydettiin rakenteen kriittisimmät 

detaljit väsymisen kannalta ja laskettiin niille kestoiät Hot-Spot–menetelmää hyödyntäen. 

Kuvissa 32-35 on esitetty suurimmalla väsyttävällä ekvivalenttikuormalla lasketut 

pääjännitysjakaumat rakenteessa rungon eri asentovariaatioilla ja kuorman vaikutuspisteen 

variaatioilla. Laskennassa käytetty rakennemalli I:n geometria vastaa keskinivelen aluetta 

lukuun ottamatta rakenteen lopullista geometriaa. Keskinivelen osalta kyseessä on 

erillisellä nivelmoduulilla toteutettu versio I. 

 

 

Kuva 32. Runko suorassa, keskeinen kuormitus 48.5 kN. Analysoitavat detaljit merkattu. 
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Kuva 33. Rungon suorassa epäkeskeinen kuormitus 48.5 kN. 

 

 

Kuva 34. Runko linkussa, keskeinen kuormitus 48.5 kN. 

 

 

Kuva 35. Runko linkussa, epäkeskeinen kuormitus 48.5 kN. 
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Kuvien 32-35 mukaisten pääjännitysjakaumien perusteella havaittiin väsymisen kannalta 

kriittisimmät detaljit. Kaikki viisi valittua kriittistä detaljia sijaitsivat rakenteen 

hitsiliitoksissa. Detaljit 1 ja 2 sijaitsivat eturungon liitoksissa ja detaljit 3-5 keskinivelen 

alueen liitoksissa. Jännitysjakaumakuvat havainnollistavat hyvin rungon nivelen asennon 

ja kuormituksen epäkeskisyyden vaikutusta rakenteen jännityksiin. Nivelen käännön 

havaittiin lisäävän käännön ulkokehälle jäävän puolen vetojännityksiä, sekä aiheuttavan 

eturungon puolelle takarungon omapainon väännöstä aiheutuvia leikkausjännityksiä. 

Rungon Hot-Spot-väsymisanalyysien kriittisille detaljeille lasketut Hot-Spot-jännitykset ja 

väsymiskestoikäarviot rungon rakennemallilla I on esitetty taulukossa 16. 

 

Taulukko 16. Rungon rakennemallin I kriittisten detaljien Hot-Spot–jännitykset ja lasketut 

kestoiät. 

Kohta Det1 Det2 Det3 Det4 Det5 

Ekvivalet

-ti 

kuorma 

[kN] 

39.3  48.5  39.3  48.5  39.3  48.5  39.3  48.5  39.3  48.5  

Detaljin 

elementti

-tyyppi 

kuori kuori kuori kuori solidi solidi solidi solidi solidi solidi 

Suorassa, 

keskei-

nen, ΔσHs 

[MPa] 

5
1
.1

 

5
5
.9

 

4
8
.2

 

5
3
.4

 

5
7
.4

 

6
8
.7

 

3
1
.2

 

3
5
.9

 

5
7
.4

 

6
3
.9

 

Kestoikä 

Nf 

[tuntia] 

1
0
8

3
9
 

8
2
6

9
 

1
5
2

9
5
 

9
5
1

0
 

7
6
3

2
 

4
4
4

9
 

1
3
6

1
8
7
 

6
6
9

9
9
 

7
6
3

2
 

5
5
3

9
 

Suorassa, 

epäkes- 

keinen 

ΔσHs, 

[MPa] 

5
3

.9
 

6
8

.5
 

5
4

.0
 

5
6

.9
 

6
5

.5
 

7
4

.9
 

2
2

.6
 

2
7

.9
 

6
5

.5
 

6
8

.2
 

Kestoikä, 

Nf 

[tuntia] 

9
2

1
2
 

4
5

0
9
 

9
1

7
8
 

7
8

2
8
 

5
1

6
0
 

3
4

4
3
 

6
8

0
2

1
8
 

2
3

2
3

8
6
 

5
1

6
0
 

4
5

5
7
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Taulukko 16. Jatkuu. 

Kohta 
Det1 Det2 Det3 Det4 Det5 

Linkussa, 

keskeinen, 

ΔσHs 

[MPa] 

5
6

.4
 

6
7

.2
 

4
4

.8
 

5
5

.8
 

6
2

.9
 

7
1

.1
 

1
4

.7
 

2
5

.5
 

4
6

.3
 

6
2

.7
 

Kestoikä, 

Nf  

[tuntia] 

8
0

7
0
 

4
7

7
4
 

2
2

1
7

4
 

8
3

2
9
 

5
7

9
2
 

4
0

2
7
 

5
8

1
0

6
4

1
 

3
7

1
8

9
6
 

1
8

8
4

1
 

5
8

5
9
 

 Linkussa 

epäkeskei-

nen ΔσHs, 

[MPa] 

6
8

.9
 

7
7

.2
 

4
9

.4
 

5
7

.4
 

6
8

.0
 

6
9

.2
 

3
3

.5
 

3
9

.9
 

3
3

.5
 

5
6

.6
 

Kestoikä, 

Nf  

[tuntia] 

4
4

0
9
 

3
1

3
9
 

1
3

5
9

1
 

7
6

5
1
 

4
5

9
7
 

4
3

5
7
 

9
4

8
8

6
 

3
9

4
4

6
 

9
4

8
8

6
 

7
9

7
0
 

Painotet-

tu 

kestoikä, 

Nf  

[tuntia] 

8
8
0
4
 

5
9
1
4
 

1
5
7
1
1
 

8
6
2
5
 

6
2
5
4
 

4
1
6
1
 

1
6
3
8
5
8
9
 

1
5
9
6
2
8
 

8
7
5
6
 

4
5
4
2
 

 

Taulukon 16 Hot-Spot-jännityksiä tarkasteltaessa havaittiin väsyttävien 

jännitysvaihtelutasojen olevan eri detaljeissa 15-78 MPa:n välillä. Kestoikäarvioiden 

perusteella havaittiin rakenteen keskinivelen alueen detaljien kestoikien olevan pienimmät. 

Kriittisimpien detaljien kestoiiksi saatiin vain 4100-4500 tuntia, mikä ei täytä tilaajan 

asettamaa 7500 tunnin minimi kestoikävaatimusta koneen työskennellessä sille 

tyypillisissä työtehtävissä.  

 

Keskinivelen alueen liitosdetaljien pienten kestoikien takia rungon geometriaa muokattiin 

ja suoritettiin analyysit detaljien 3-5 osalta uudelleen. Uusissa analyyseissa käytettiin 

rungon rakennemallia II vastanneita geometrioita. Eturungon kriittisten detaljien 1 ja 2 

kestoiät katsottiin riittäviksi, eikä niitä enää laskettu uudelleen uusilla rakennemalleilla. 

Tästä huolimatta rungon detaljien muotoilua parannettiin, joka johti detaljien 

jännitysvaihtelutasojen laskuun ja entistä parempiin kestoikiin. Kuvassa 36 on esitetty 

rakennemalli II:lla detaljeja 3-5 varten tehtyjen uusien väsymisanalyysien 

pääjännitysjakaumat. Rakennemalli II:ssa rungon keskinivelmoduulin ja laippalevyjen 
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väliset hitsit muutettiin yhtenäisiksi täytehitseiksi ja näin pyrittiin pienentämään liitoksen 

kohdan jännitysvaihtelua ja parantamaan liitoksen väsymiskestoikää. 

 

 

Kuva 36. Rungon pääjännitysjakaumat rakennemalli II:lla. Runko suorassa keskeinen 

kuormitus 48.5 kN. 

 

Rakennemalli II:n mukainen keskinivelen hitsien muuttaminen yhtenäisiksi täytehitseiksi 

ei tuottanut toivottua parannusta detaljien 1-3 kestoikiin. Rakennemalli II:n yhtenäisten 

täytehitsien tapauksessa suurimmat jännityskeskittymät syntyvät täytehitsien reunoille. 

Erityisesti nivelen ylemmän osan lisäleikkauslevyn epäkeskisyys ylempään leikkauslevyyn 

nähden sai aikaan suuren jännityskeskittymän keskinivelmoduulin hitseissä. Yhtenäisiä 

täytehitsejä käyttämällä saatiin taulukon 17 mukaiset kestoiät keskinivelmoduulin alueen 

kriittisimmille detaljeille. 
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Taulukko 17. Rungon rakennemallin II kriittisten detaljien Hot-Spot–jännitykset ja lasketut 

kestoiät. 

Analysoitu detalji Käytetty 

ekviva-

lentti 

kuorma 

[kN] 

Detaljin 

elementti-

tyyppi 

Δσ0.4t 

[MPa] 

Δσ1.0t 

[MPa] 

Runko 

suorassa, 

keskei-

nen, ΔσHs 

[MPa] 

Kesto-

ikä Nf 

[tuntia] 

1. Eturungon puoleinen 

ylemmän leikkauslevyn 

kulma 

39.3 solidi, tetra 

10-solm. 

73.4 49.4 89.5 2019 

 48.5 solidi, tetra 

10-solm. 

90.3 59.6 110.8 1061 

2. Takarungon 

puoleinen ylemmän 

leikkauslevyn nurkka 

39.3 solidi, tetra 

10-solm. 

69.6 60.9 75.4 3370 

 48.5 solidi, tetra 

10-solm. 

78.3 54.2 94.4 1717 

3. Takarungon 

puoleinen 

lisäleikkauslevyn 

nurkka, vetopuolella 

39.3 solidi, tetra 

10-solm. 

81.8 60.1 96.3 1618 

 48.5 solidi, tetra 

10-solm. 

72.2 46.6 89.4 2028 

 

Taulukosta 17 mukaisista tuloksista havaittiin, että yhtenäisten täytehitsien käyttö 

keskinivelmoduulin liittämiseksi rungon puolikkaisiin ei tuottanut toivottua tulosta 

rakenteen kestoiälle. Keskinivelen alueen liitosdetaljien kestoiät jopa osittain laskivat 

rakennemalli I:n vastaaviin verrattuna. Lisäksi yhtenäisten täytehitsien käyttö lisäisi 

rakenteeseen hitsatun lisäaineen määrää merkittävästi, sekä tekisi keskinivelen nivelreikien 

asentotoleroinneista käytännössä mahdotonta hitsauksen aiheuttamien muodonmuutosten 

takia. Näiden seikkojen takia erillisestä keskinivelmoduulista päätettiin luopua ja 

päädyttiin rakennemalli III:n mukaiseen ratkaisuun, jossa keskinivel muodostuu etu- ja 

takarungon laippalevyjen jatkeista, sekä erillisistä, hitsatuista lisäleikkauslevyistä. Kuva 37 

esittää rakennemallin III:n mukaisella geometrialla suoritetun analyysin 

pääjännitysjakaumaa rakenteessa. 
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Kuva 37. Rungon pääjännitysjakaumat rakennemallilla III. Runko suorassa, keskeinen 

kuormitus 48.50 kN. 

 

Rungon puolikkaisiin integroidun, rakennemalli III:n mukaisen keskinivelen alueen 

jännityskeskittymät pienenivät merkittävästi. Alueen hitsiliitosten määrä pieneni ja tätä 

kautta rakenteen geometristen epäjatkuvuustekijöiden määrä väheni. Erillisen 

nivelmoduulin aiheuttamat sekundaariset kuormitukset, kuten epäkeskisyyksistä aiheutuvat 

momentit pienenivät huomattavasti tai hävisivät kokonaan. Rakennemalli III:n mukaiset, 

kriittisimpien detaljien Hot-Spot-jännitykset on esitetty taulukossa 18. 
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Taulukko 18. Rungon rakennemallin III kriittisten detaljien Hot-Spot–jännitykset ja 

lasketut kestoiät. 

Analysoitu 

detalji 

Käytetty 

ekviva-

lentti 

kuorma 

[kN] 

Detaljin 

elementti-

tyyppi 

Runko 

suorassa, 

keskeinen 

ΔσHs 

[MPa] 

Kestoikä 

Nf 

[tuntia] 

Runko 

suorassa, 

epäkeskeinen 

ΔσHs [MPa] 

Kestoikä, 

Nf 

[tuntia] 

1. Eturungon 

puoleisen 

ylemmän 

leikkauslevyn ja 

eturungon 

uumalevyn liitos 

39.3  solidi, 

tetra 10-

solm. 

52.4 10028 53.3 9546 

  48.5  solidi, 

tetra 10-

solm. 

58.8 7113 57.6 7551 

2. Takarungon 

puoleisen 

lisäleikkauslevyn 

liitoksen kärki 

39.3  solidi, 

tetra 10-

solm. 

21.8 138848 21.3 148775 

  48.5  solidi, 

tetra 10-

solm. 

38.4 25372 26.9 74450 

2. Takarungon 

puoleisen 

ylemmän  

leikkauslevyn ja 

takarungon 

uumalevyn liitos 

39.3  solidi, 

tetra 10-

solm. 

40.4 21877 33.7 37836 

  48.5  solidi, 

tetra 10-

solm. 

47.9 13206 44.4 16482 

 

Rakennemalli III:n mukaisen keskinivelen kriittisimmiksi Hot-Spot-menetelmällä 

lasketuksi detaljeiksi väsymisessä muodostui eturungon puoleinen ylälaippalevyn ja 

uumalevyn liitos. Tällä detaljilla vaadittu vähimmäiskestoikä saavutettiin kaikilla 

kuormituksilla, myös vaativinta koneen äärikäyttöä kuvaavalla kuormalla. 

 

4.3.3 Rakenteen väsymisanalyysit murtumismekaniikalla 

Hot-Spot-menetelmää ei yleisesti käytetä hitsin juurenpuolen väsymistarkasteluun. Lisäksi 

menetelmän tarkkuus heikkenee, jos analysoitavasta liitosdetaljista ei ole yksikäsitteisesti 

määritettävissä väsyttävää pääjännitystä. Näiden seikkojen takia rakennemalli III:n 

keskinivelen liitoksista valittiin neljä voimakkaimmin kuormitettua liitosdetaljia 

murtumismekaniikan avulla tehtävään särönkasvutarkasteluun ja liitoksen kestoiän 
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laskemiseen. Laskenta suoritettiin käyttäen suurinta ekvivalenttikuormaa 48.5 kN, 

runkonivelen ollessa suorassa. Muiden kuormitus- ja rungon asentovariaatioiden huomioon 

ottaminen jätettiin murtumismekaanisista tarkasteluista pois suuren laskenta ja 

mallinnusmäärän takia. Kuva 38 esittää rungon globaalin rakennemallin 

pääjännitysjakaumaa. Kuvaan on nimetty särönkasvutarkasteluissa käytettyjen alimallien 

paikat. 

 

 

Kuva 38. Rungon globaalin särönkasvumallin pääjännitysjakaumat ja särönkasvudetaljien 

alimallien paikat. 

 

Kuvassa 38 esitetyt särönkasvudetaljit ja niistä tutkitut yksityiskohdat on nimetty 

taulukossa 19. Kuva 39 esittää tarkastellun Det.4:n alimallia, sille laskettua 

pääjännitysjakaumaa ja verkotusta pienimmällä alkusärön koolla laskettuna. 
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Kuva 39. Särönkasvudetalji neljän alkusäröjen paikat ja pääjännitysjakauma alkusäröt 

sisältävässä rakenteessa. 

 

Taulukko 19. Särönkasvun alimallien detaljit ja niiden tutkitut liitosyksityiskohdat. 

Detalji Selite Liitoksen tutkitut 

yksityiskohdat 

Det.1 Eturungon puoleisen alemman lisäleikkauslevyn 

liitos 

1. Liitoksen ylempi 

rajaviiva 

Det.2 Eturungonpuoleisen ylälaippalevyn ja uumalevyn 

liitos 

1. Liitoksen juurenpuoli 

2. Liitoksen 

sisäpuoleisen pienan 

rajaviiva 

Det.3 Takarungon puoleisen lisäleikkauslevyn ja 

takarungon uumalevyn kaksoispienaliitoksen kärki 

1. Ylempi rajaviiva 

Det.4 Takarungon puoleisen lisäleikkauslevyn ja 

takarungon uumalevyn kaksoispienaliitos 

uumalevyn taivutuksen kohdalla 

1. Alemman pienan 

alempi rajaviiva. Kasvu 

uumalevyyn 

2. Alemman pienan 

ylempi rajaviiva. Kasvu 

leikkauslevyyn. 

3. Juurenpuoli 
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Valittujen särönkasvudetaljien jännitystilan perusteella määritettiin, mitkä liitoksen kohdat; 

rajaviivat vai juurenpuoli, olisivat kriittisimmät särönkasvun kannalta. Säröjä kasvatettiin, 

kunnes särön kasvunopeus muuttui hyvin suureksi tai särönkasvu loppui. Särönkasvun 

katsottiin loppuneen, kun ΔKekv:n arvo oli laskenut ΔKth raja-arvon alapuolelle. Säröjä ei 

kasvatettu rakenneosan tai koko rakenteen pettämiseen johtavaan kriittiseen särökokoon af 

saakka mallinnuksellisten seikkojen vuoksi. Särönkasvureitin oikeaoppinen ennustaminen 

särön edetessä rakenneosasta toiseen ja tämän aikaansaama kuormitusten ja jännitysten 

uudelleen jakautuminen rakenteessa olisi hankalasti toteutettavissa kasvatettaessa 

särökokoa manuaalisesti. Särönkasvattaminen levykentän reunalle, levyn paksuuden läpi, 

tai pisteeseen, jossa särön kasvunopeus on hyvin voimakasta rakenteen käyttöikään 

verrattuna, vastaa oletuksena tilannetta, jossa lopulliseen murtumaan johtava kriittinen 

särökoko saavutetaan. Toisin sanoen särön kasvaessa näkyviin esimerkiksi rungon 

uumalevyn läpi, vaatii rakenne korjausta, jotta sen turvallista käyttöä voitaisiin jatkaa. 

Kriittiselle keskinivelen alueen liitosdetaljille 4 lasketut jännitysintensiteettikertoimet ja 

kestoiät on esitetty esimerkkinä taulukossa 20. Muiden detaljien vastaavat arvot on esitetty 

liitteessä 10. 
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Taulukko 20. Tutkittujen särönkasvudetaljien jännitysintensiteettikertoimet ja lasketut 

kestoiät. 

Tutkit-

tu 

detalji 

Kasvu

-sykli 
K.ekv 

[MPa∙mm½] 

ΔK.ekv 

[MPa∙mm½] 

a 

[mm] 

Δa 

[mm] 

ΔNa 

[tun-

tia] 

Kokonaiskes-

toikä Na 

[tuntia], kun 

ΔK.th ylitetty 
Det.4.1 1 66.1 0.0 0.12 0.00 0 - 

  2 109.6 50.6 0.25 0.13 3312 - 

  3 141.1 38.2 0.50 0.25 1487

5 

- 

  4 186.6 47.2 1.00 0.50 1576

0 

- 

  5 237.5 51.8 2.00 1.00 2382

4 

- 

Särönkasvu ei käynnisty, koska ΔK.ekv arvot eivät ylitä ΔK.th arvoa  

        

Det.4.2 1 82.2 0.0 0.12 0.00 - - 

  2 104.2 22.8 0.25 0.13 - - 

  3 134.0 32.6 0.50 0.25 - - 

  4 190.4 61.1 1.00 0.50 7260 7260 

  5 267.4 83.4 2.00 1.00 5695 12955 

  6 411.7 150.1 3.00 1.00 977 13932 

Särönkasvun käynnistyminen alkusärönkoon ollessa ~0.9 mm   

        

Det.4.3 1 0.0 0.0 0.12 0.00 - - 

  2 35.7 35.7 0.25 0.13 - - 

  3 60.5 24.9 0.50 0.25 - - 

  4 107.1 47.0 1.00 0.50 - - 

  5 252.0 147.0 2.00 1.00 1040 1040 

  6 386.1 148.9 3.00 1.00 1002 2042 

  7 588.8 268.7 5.00 2.00 341 2383 

Särönkasvun käynnistyminen alkusärökoon ollessa ~1.2 mm   

 

Kriittisille detaljeille lasketut jännitysintensiteettikertoimen arvot ja kestoiät särön koon 

funktioina on esitetty kuvaajassa 1. Kuvaajaan on lisätty myös ΔKth arvo tulosten vertailun 

helpottamiseksi ja eri särönkokojen tuottamien jännitysintensiteettikertoimien 

arvioimiseksi. 
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Kuva 40. Särönkasvudetaljeiden jännitysintensiteettikertoimet särön pituuden funktiona. 

 

Kuvan 40 mukaisista tuloksista havaittiin, että vain osa simuloitujen särönkasvudetaljien 

tuottamista jännitysintensiteettikerrointen arvoista ylittää kriittisen arvon ΔKth. Särönkasvu 

on voimakkainta detaljin 1.1 liitoksessa ja jännitysintensiteettikertoimen muutos nousee 

nopeasti lähes 20 -kertaiseksi ΔKth -arvoon verrattuna. Vastaavasti taas detaljien 2.1, 2.2 ja 

4.1 säröt eivät kasva, koska kriittinen jännitysintensiteettikertoimen muutoksen arvo ei 

ylity. Kriittinen alkusärönkoko, jolla särön jännitysintensiteettikerroin ylittää arvon ΔKth ja 

särö alkaa kasvaa, on ensiarvoisen tärkeää tietää hitsatussa rakenteessa. Kuva 41 esittää 

tutkittujen detaljien kasvamaan lähteneiden säröjen kasvuun kuluvaa aikaa alkusärön koon 

funktiona. 

 

 

Kuva 41. Särönkasvuun kuluva aika alkusärön koon funktiona. 
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Kuvan 41 mukaisista tuloksista havaittiin detaljien 1.1, 2.1, 4.2 ja 4.3 kriittisten 

alkusärökokojen vaihtelevan 0.8-2.1 mm välillä. Detaljilla 4.2 särönkasvu oli melko 

rauhallista kasvun alkuvaiheessa ja kriittisen särökoon 2.1 mm jälkeen särönkasvunopeus 

pysyy siedettävänä vielä noin 9500 tunnin ajan. Muilla detaljeilla kasvu on huomattavasti 

nopeampaa ja säröt kasvavat rakenteen todennäköiseen vaurioon johtavaan kokoon 700–

1500 käyttötunnin aikana. 

 

Särönkasvuanalyysien tuottamat kestoikätulokset ovat pääasiassa samansuuntaisia kuin 

vastaavat Hot-Spot-menetelmän tuottamat tulokset. Esimerkkinä rakennemalli III:n 

keskinivelen alueen kriittisimmäksi liitosdetaljiksi Hot-Spot-menetelmä antoi eturungon 

puoleisen ylälaippa- ja uumalevyn liitoksen antaen tälle noin 7500 tunnin kestoiän 

maksikäyttöä vastaavalla kuormituksella. Särönkasvusimulointien perusteella kyseisen 

detaljin juurenpuolella särön kriittinen jännitysintensiteettikerroin ei ylity. Detaljin 

sisemmän pienahitsin rajaviivalla särö alkaa kasvaa, mutta särönkasvu lakkaa särön 

edetessä kohti puristuksella olevaa osaa detaljissa. Särönkasvussa käytetty detaljin alimalli 

osoitti, että Hot-Spot-menetelmässä käytetty rakenteen kuorimallin tuottama ekvivalentti 

jännitysvaihtelu sijaitsee todellisuudessa liitettävän laippalevyn vastakkaisella pinnalla 

kuin detaljin pienahitsit, joiden ekvivalentti jännitysvaihtelu jää särönkasvumallissa 

huomattavasti pienemmäksi. Näin ollen Hot-Spot-menetelmän antamaa 7500 tunnin 

kestoikäarviota voidaan pitää melko konservatiivisena kyseiselle detaljille. 

 

Rakenteen ruuviliitokset ja muut detaljit suunniteltiin väsymisen kannalta epäkriittisiksi. 

Liitteessä 8 esitetyissä laskelmissa osoitetaan, että niiden väsyminen ei muodostu 

kriittisiksi, jos liitosten riittävästä esikirityksestä huolehditaan. EC3:n mukainen 

aksiaalinen esikiristys 0.7 fu on useissa tapauksissa turhankin suuri ja ylimitoitettu vaatimus 

rakenteen ruuveille. Riittävän kestoiän ja liitoksen toiminnan varmistamiseksi useissa 

liitoksissa 0.2-0.4 fu riittää hyvin ruuvin aksiaaliseksi esikiristysjännitykseksi ja on vielä 

helposti saavutettavissa käytetyillä ruuvi koilla normaaleja käsityökaluja käyttäen. 

Liitoksen löystymisen estämiseksi suurempi esikiristys voi olla tarpeellinen, ellei ruuvien 

kiinnipysymistä ole varmistettu muilla keinoilla. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

 

Trukkitraktorin runkorakenteen suunnittelu onnistui pääpiirteiltään hyvin. Runkoa 

koskeneet tärkeimmät vaatimukset saatiin täytettyä. Rakenteen kapasiteetti ja kestokyky 

paranivat, rakenteen omapainon samalla pienentyessä. Käytettyjen teknisten ratkaisuiden 

osalta sovellettiin vanhoja, toimivaksi todettuja ratkaisuita. Näiden rinnalle syntyi myös 

uusia, innovatiivisia rakenneratkaisuja, joiden avulla suunnitellun rakenteen ominaisuuksia 

pyrittiin parantamaan ja kehittämään rakenteesta mahdollisimman kilpailukykyinen. 

 

Valmistusteknisesti uusi runko olisi parempi vanhaan verrattuna. Rungon osamäärä 

pieneni, osassa osakokonaisuuksia jopa lähes puolittui vanhaan rakenteeseen verrattuna. 

Taivutetuista levyosista muodostuvat rakenteet, joissa käytettiin tarkoin valittuja 

levynpaksuuksia, mahdollistivat rakenteen muotoilun, sekä lujuusteknisten vaatimusten 

että rakenteen valmistuksen kannalta optimaalisiksi. Näin toimimalla myös rakenteen 

hitsaustarve pieneni ja rakenteen hitsiliitokset pystyttiin pääsääntöisesti suunnittelemaan 

mahdollisimman optimaalisiin paikkoihin. Rakenteen koneistettavien osien määrä 

pystyttiin pitämään minimissä ja koneistettavat osat mahdollisimman pienikokoisina ja 

helposti koneistettavina. Rungon keskinivelen valmistuksen helppoudesta jouduttiin 

tinkimään lujuusteknisten ja rakenteen geometrisia toleransseja koskevien vaatimusten 

takia. Tämä ratkaisu ei välttämättä ole valmistuksellisesti kaikkein optimaalisin yksittäisiä 

kappaleita tehtäessä, mutta sen hyödyt nousevat esille pidemmällä aikavälillä ja rungon 

tuotantomäärien noustessa. 

 

Rungon lujuusteknisen suunnittelun ja mitoituksen perustaksi suoritetut 

prototyyppirakenteen kuormitusmittaukset tuottivat toivottuja tuloksia. Mittausten tärkein 

apu oli rakenteen kuormitustavan ja kuormitusten vaihtelevuuden selvittäminen käytön 

aikaisissa kuormituksissa. Näiden avulla päästiin käsiksi rakenteen kriittisimpään 

kuormitustyyppiin, eli käytönaikaisten kuormien väsyttävyyteen ja pystyttiin saatuja 

mittaustuloksia hyödyntämällä laskemaan vastaavia työtapoja simuloivia arvioita uuden 

rakenteen väsyttäville kuormille.  
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Jälkikäteen ajateltuna kuormitusmittausten anturointia olisi voinut kohdentaa 

prototyyppikoneeseen hieman eri tavalla ja näin päästä hyödyntämään mittausten tuloksia 

uuden rakenteen kuormituksia määriteltäessä entistä paremmin. Prototyyppikoneen rungon 

taivutusmomentin ja keskinivelen käyttäytymisen sijasta olisi samalla liuskamäärällä voitu 

mitata myös koneen taka-akselin tukireaktio leikkausvoimia mittaamalla ja näin ollen 

saada paremmin tietoa koneen käytön aikaisesta painojakaumasta akseleiden välillä. 

 

Rakenteelle suoritetut kestoikälaskelmat tukivat rakenteen suunnittelua ja antoivat kattavan 

kuvan suunnitellun rakenteen kapasiteetista staattisia äärikuormituksia ja käytönaikaista 

väsyttävää kuormitusta vastaan. Analysointien pääpaino oli rungon globaalin kestävyyden 

varmistamisessa ja tutkimisessa. Globaalien tarkasteluiden lisäksi tehtiin mittava määrä 

paikallisia detaljitarkasteluita, kriittisimmille yksityiskohdille. Laskelmien avulla saatuja 

tuloksia hyödynnettiin ja muokattiin rakennetta entistä kestävämpään suuntaan. Rakenteen 

väsyminen muodostui määrääväksi vauriokriteeriksi ja sen analysointiin käytettiin eniten 

aikaa ja resursseja. Väsymisanalyyseillä pyrittiin aluksi löytämään globaalista rakenteesta 

kriittisimmät kohdat Hot-Spot-menetelmää hyödyntäen. Löytyneille detaljeille laskettiin 

kestoiät, jonka jälkeen laskentaa tarkennettiin alimallinnuksen ja murtumismekaniikkaan 

perustuvien särönkasvulaskelmien avulla. Tämä menettelytapa osoittautui hyödylliseksi ja 

nopeutti väsymisen kannalta kriittisten detaljien löytämistä, analysointia ja detaljien 

geometrian muokkaamista riittävän kestoiän saavuttamiseksi. Lisäksi kahden eri 

menetelmän käyttö kriittisten rakennedetaljien väsymiskestoiän arvioinnissa antoi hyvän 

mahdollisuuden vertailla eri menetelmillä saatuja tuloksia keskenään. Kattavien 

tarkasteluiden jälkeen voitiin todeta rakenteen kestävän sille asetetut mitoituskuormat ja 

muut kuormitukset, joilla sen kestävyyttä oli laskelmissa testattu. 

 

Työssä sovellettu toimintatapa, joka sisältää rakenteelle suoritettavat mittaukset, rakenteen 

laskennan mittauksen perusteella saatavilla kuormituksilla ja laskennan tuottamien tulosten 

mukaisesti tehtävän uuden rakenteen suunnittelun soveltuu mielestäni erittäin hyvin 

dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden, kuten työkonerunkojen suunnitteluun. Sama 

menetelmä soveltuu tehokkaasti myös muuntyyppisten teräsrakenteiden suunnitteluun ja 

kehitykseen. Tämän tyyppisessä toimintamallissa erityisesti laskennan avulla saatujen 

tulosten hyödyntäminen välittömästi rakenteen uudelleen suunnittelussa säästää aikaa ja 

resursseja, vähentäen tarvittavien prototyyppien määrää ja näin ollen nopeuttaen valmiin 
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tuotteen saamista markkinoille. Kyseinen toimintatapa mahdollistaa helposti myös 

erilaisten rakenneratkaisuiden vaihtamisen laskentamalleihin ja niiden testaamisen 

rakenteen laskenta ja analysointivaiheessa. Tällöin kyetään helposti vertailemaan eri 

rakennevaihtoehtojen toimivuutta ja keskeistä paremmuutta käyttäen rakenteiden laskentaa 

perustuvia tuloksia, eikä pelkkiä suunnittelijan arvioita rakenteen toimivuudesta. 

 

Suunnitellun rakenteen jatkokehittelyyn ja tutkimiseen sopivia kohteita on useita. 

Rakenteen saattaminen prototyyppiasteelle ja kaupalliseen tuotantoon olisi tilaajatahon 

kannalta tärkein prioriteetti. Tämä vaatisi runkorakenteeseen välittömästi liittyvien koneen 

komponenttien suunnittelua ja muokkausta runkoon sopiviksi. Lisäksi helposti 

vaihdettavissa olevien työlaiteratkaisuiden innovointi ja suunnittelu olisi toteutettava ennen 

rakenteen siirtämistä prototyyppiasteelle. Lujuusteknisessä mielessä olisi erittäin 

mielenkiintoista suorittaa vastaavan tyyppiset kuormitusmittaukset uudella suunnitellulla 

rakenteella ja tällä tavoin päästä verifioimaan tämän työn aikana tehtyjä laskelmia ja 

analyysejä. Lopullinen varmistus suunnittelun rakenteen ja siihen liittyvien laskelmien 

onnistumisesta saadaan koneen käyttökokemusten ja asiakkaiden kommenttien perusteella, 

suunnitellun runkorakenteen päätyessä kaupalliseen valmistukseen ja käyttöön. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Työn tarkoituksena on suunnitella Astex Oy:n toimeksiannosta asetettujen vaatimusten 

mukainen linkkuohjattavan, liikkuvan työkoneen runkorakenne ja suorittaa sille tarvittavat 

lujuustekniset laskelmat. Rakenteen suunnittelussa lähtötilanteena olivat rakenteen 

geometriaan ja suorituskykyyn liittyvät reunaehdot ja rajoitteet, sekä tilaajatahon 

kehittelemän prototyyppikoneen runkorakenne. Olemassa olevan rakenteen kehittelyssä oli 

tilaajatahon puolella törmätty ongelmiin ja rakennetta haluttiin kehittää ja parantaa tämän 

työn aikana suoritetun suunnittelun ja laskennan avulla. 

 

Käytännössä työ koostui neljästä eri osa-alueesta. Ensin suunniteltavalle rakenteelle 

määriteltiin sitä koskevat vaatimukset, rajoitteet ja kapasiteettirajat, joiden perusteella 

rakennetta alettaisiin suunnitella. Suunnittelutyön tueksi ja rakenteen käytönaikaisten 

kuormitusten määrittämiseksi olemassa olevalle prototyyppirakenteelle suoritettiin koneen 

käytön aikaisia kuormitusmittauksia. Näiden avulla selvitettiin rakenteen kuormittuvuutta 

ja muodostettiin rakennetta väsyttävät kuormitukset. 

 

Uusi runkorakenne suunniteltiin asetettujen rajoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. 

Suunnittelutyö eteni vaihe vaiheelta ja sen rinnalla suoritettiin laskentaa suunnitellun 

rakenteen toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi. Laskennasta saatujen tulosten avulla 

suunniteltua rakennetta muutettiin ja parannettiin vastaamaan mahdollisimman hyvin 

asetettuja vaatimuksia ja rajoitteita. Rakenteen dynaamisista kuormituksista johtuen 

kriittisimmäksi vauriokriteeriksi muodostui rakenteen väsyminen. Tämän vuoksi rakenteen 

riittävän väsymiskestävyyden varmistamiseksi suurin osa rakenteen laskennasta oli 

erilaisia väsymiskuormitusten aiheuttamien ilmiöiden analysointeja eri laskenta 

menetelmiä hyödyntäen, kuten FE-analyysiä.  

 

Työnaikana suunniteltu rakenne vastasi sille asetettuja vaatimuksia ja täytti vaaditut 

kuormitus- ja kestoikävaatimukset. Rakenteelle suoritettua suunnittelua ja laskentaa 

voidaan näin ollen pitää onnistuneena. Rakenteen käytön myötä saatavat kokemukset 

antavat lopullisen arvion rakenteen toimivuudesta ja suunnittelutyön onnistumisesta. 
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LIITTEET 

 

 

Liite I,1 

 

  

Esimerkki rungon pituussuuntaisen taivutusmomenttijakauman laskemisesta rungon 

tukireaktioiden perusteella. 

Muodostetaan taivutusmomenttijakauma rungon pituussuunnassa tilanteessa jossa taka-akselin 

tukireaktio FB=0 >> nostetaan maksimitaakka. 

Muodostetaan lauseke rungon pituussuuntaiselle taivutusmomentille yllä olevien kuormitusten 

ja reunaehtojen perusteella. 

Kuormitusten suuruudet 

     

   

Kuormituksia vastaavat momenttivarret tukipisteeseen A (etuakseli)  

     

 
  

Rungon takaapäin etuakselin tuentapisteeseen asti. y= etäisyys etuakselintuentapisteestä  

0=<y<=3150. 

 

 

 

Rungon edestäpäin etuakselin tuentapisteeseen asti.  y=etäisyys tuentapisteestä. 

 

F1 2.5kN F2 3 kN F3 2 kN F4 60 kN D1 3.5
kN

m


FA 95.324kN FB 0 Flisä 16.299kN

lF1 2873mm lF2 2044mm lF3 1744mm lF4 1420mm laks 950 mm

lkuorma 1000mm
ltot lF1 lF4 lkuorma 3.293 10

3
 mm lFlisä 3.15 10

3
 mm

Myt y( ) 43.195kNm



 

n 1

Liite II,1 

Rungon hitsiliitosten mitoituslaskelmaesimerkki: Takarungon hitsien staattinen 

mitoitus. 

Uumalevyn ja laippalevyn välisessä liitoksessa rungon poikittaisleikkeen maksimi 

leikkausvoima mitoittavana. L-tyyppinen poikkileikkaus 

Uumalevyn ja laippalevyn välisessä liitoksessa rungon poikittaisleikkeen maksimi 

leikkausvoima mitoittavana. SFS-EN-1993-1-8 mukaisesti saadaan.  

Staattinen momentti liitettävälle 

laipalle S 

Painopisteen paikka uuman yläreunasta 

laskettuna 

Painopisteen paikka uuman 

yläreunasta laskettuna 

Staattinen momentti  S liitettävälle 

laipalle 

Hitsejä yksi per leike, jos oletetaan että hitsataan 

vain toispuoleisesti pienalla. Jos molemmin 

puolin niin 2 per leike ja laippalevyä levennettävä 

ulospäin toisen pienan mahduttamiseksi. 

1.2 Takarungon erillisen alalaipan hitsit 

Leikkausvoima ''Rungon pituussuuntaiset  

momentit  

  

   

Neliömomentti ''Rungon poikkileikkauksien  

mitoitus'' laskelmasta 
  

 

Hitsejä yksi per leike, jos oletetaan että 

hitsataan vain toispuoleisesti pienalla. Jos 

molemmin puolin niin 2 per leike ja 

laippalevyä levennettävä ulospäin toisen 

pienan mahduttamiseksi. 

 

 
Toispuoleisen pienahitsin a-mitalle saadaan. 

 

Lujuustekninen a-mittavaatimus on hyvin pieni. Valitaan a-mitaksi 4 mm. 

1.3 Takarungon erillisen ylälaipan hitsit 

Leikkausvoima ''Rungon pituussuuntaiset  

momentit  
  

   

Neliömomentti ''Rungon poikkileikkauksien  

mitoitus'' laskelmasta 
  

 

 

 
Toispuoleisen pienahitsin a-mitalle saadaan. 

 

Lujuustekninen a-mittavaatimus on hyvin pieni. Valitaan a-mitaksi 4 mm. 

h 180 mm tw 16mm

b 80 mm t 16 mm
VEd 38.8kN

x0 111.5mm y0 18.5mm

I 1.28810
7

 mm
4



S b t h x0  8.768 10
4

 mm
3



a
3 w M2 S VEd

n I fu
1.05mm

h 200 mm tw 16mm

b 80 mm t 16 mm
VEd 29.8kN

x0 122.3mm y0 17.7mm

I 1.72510
7

 mm
4



S b t h x0  9.946 10
4

 mm
3



n 1

a
3 w M2 S VEd

n I fu
0.683mm



 

Liite II,2 

 

  

1.4 Takarungon poikkipalkkien (Taka-akselin keinupalkit) hitsit 

Poikkipalkkien ja uumalevyjen väliset kaksipuoleiset pienahitsit. Leikkausvoima V.Ed 

mitoittavana. Mitoitetaan taka-akselin suurimman tukireaktoion mukaiselle 

leikkauvoimalle V.Ed. Suurin tukireaktio taka-akselilla äärimmäisessä käyttötilanteessa 

80kN. Oletetaan tämän jakautuvan takasan molemmille keinupalkeille, jolloin yhden 

puolen hitsien mitoittavaksi voimaksi tulisi 20kN. Akselin keinupalkin taivutusmomentti 

palkin päässä aiheuttaa lisäksi lisärasitusta hitsille. 
Hitseihin kohdistuva leikkausvoima  

Keinupalkin pään taivutusmomentti  

Hitsien pituudet etummaisessa (1) ja 

takimmaisessa (2) palkissa 

 

 

Taivutusmomentin aiheuttama repivä lisävoima F.lisä  

  

Hitsin mitoitusyhtälöt riittävän a-mitan ratkaisemiseksi  

Etummaiselle keinupalkille Takimmaiselle keinupalkille 

  

  

Lujuustekninen a-mittavaatimus on hyvin pieni. Valitaan a-mitaksi 4 mm. 

VEd 20 kN

MEd 4.34kN m

h1 470 mm

h2 360 mm

Flisä1

MEd

h1

9.234kN Flisä2

MEd

h2

12.056kN

Flisä1

2 a h1









2

3
VEd

2 a h1









2


fu

w M2

Flisä2

2 a h2









2

3
VEd

2 a h2









2


fu

w M2

w  M2 3 VEd
2

 Flisä1
2



2 fu h1

w  M2 3 VEd
2

 Flisä1
2



2 fu h1




















0.088

0.088









mm

w  M2 3 VEd
2

 Flisä2
2



2 fu h2

w  M2 3 VEd
2

 Flisä2
2



2 fu h2




















0.117

0.117









mm



 

Liite II,3 

 

  

Uumalevyn ja laippalevyn välisessä liitoksessa rungon poikittaisleikkeen maksimi 

leikkausvoima mitoittavana. C-tyyppinen poikkileikkaus 

Painopisteen paikka uuman yläreunasta 

laskettuna 

1.5 Takarungon ylä- ja alalaipan hitsit (yhtenäiset C-malliset laippalevyt) 

Leikkausvoima ''Rungon pituussuuntaiset  

momentit  
  

   

Rungon pituussuuntainen taivutusmomentti 

 
  

Neliömomentti ''Rungon poikkileikkauksien  

mitoitus'' laskelmasta 

Hitsien pituudet ylä- ja alalaipassa puolellaan. 

  

Rungon pituussuuntaisen taivutusmomentin aiheuttama hitsin pituussuuntainen voima F.x 

 

Hitsin mitoitusyhtälöt riittävän a-mitan ratkaisemiseksi  

 

 

Lujuustekninen a-mittavaatimus on hyvin pieni. Valitaan a-mitaksi 4 mm. 

1.6 Takarungon laippa- ja uumalevyjen päittäisliitokset. 

Laippa- ja uumalevyjen päittäisliitokset hitsataan läpihitsattuina ja oletetaan 

mitoituksessa täysin tasalujiksi, tai redusoiduksi perusaineen materiaalista riippuvalla 

kertoimella. 

h 440 mm tw 16mm

b 120 mm t 16 mm
VEd 27kN

MEd 46.3kNm
x0 220mm y0 27.3mm

I 2.8610
8

 mm
4

 l 320 mm

Fx

MEd

h

2









210.455kN

Fx

a l









2

3
VEd

a l









2


fu

w M2

w  M2 Fx
2

3 VEd
2



fu l

w  M2 Fx
2

3 VEd
2



fu l




















1.547

1.547









mm



 

Liite III,1 

Kuormitusmittausten mittaussuunnitelma 

 



 

Liite IV,1 

Etuakselin kalibrointimassat ja venymät, sekä venymä- kuormasuhteen laskenta. 

 

Mitatut venymäarvot kalibrointimassoilla. 

Venymät 

liuskoilta L1 ja L2 

[μStrainia] 

  

massa, 

[kg] 

  

etäisyys 

massakeskipistees

-tä sorpan 

etureunaan [mm] 

  

käytetyt massat eriteltynä 

[kg] 

  

Venymien 

keskiarvot 

[μStrainia] 

  

L1 L2 

3.8 4.2 207 170 lava 22 + 5x37 4.11 

7.6 8.5 392 170 lava 22 +10x37 7.99 

12 13.3 614 170 lava 22+16x37 12.64 

16.4 18.4 836 170 lava 22+22x37 17.30 

20.8 23.5 1058 170 lava 22+28x37 21.95 

23.9 26.8 1206 170 lava 22+32x37 25.06 

27.3 30.5 1393 170 

lava 

22+32x37+51+15+54+67 28.98 

32 35.3 1617 170 

lava 

22+32x37+51+15+54+67+4

x56 33.68 

 

PNS-sovitus mittausdatalle venymä-kuorma-yhteyden laskemiseksi 

PNS-SOVITUKSET  

      Lasketaan apusuureet sovituksia varten 

Apusuure L1 L2 L1, xx L2, xx L1,xy L2,xy MASSA,yy 

n 8 8 14.44 17.64 786.6 869.4 42849 

Σx 143.8 160.5 57.76 72.25 2979.2 3332 153664 

Σy 7323 7323 144 176.89 7368 8166.2 376996 

Σxx 3258.3 4052.17 268.96 338.56 13710.4 15382.4 698896 

Σxy 165446.9 184500.4 432.64 552.25 22006.4 24863 1119364 

Σyy 8401343 8401343 571.21 718.24 28823.4 32320.8 1454436 

    745.29 930.25 38028.9 42486.5 1940449 

      1024 1246.09 51744 57080.1 2614689 

  Σ 3258.3 4052.17 165446.9 184500.4 8401343 

 

  



 

Liite IV,2 

 

 

Saatiin seuraava yhteys L1 ja L2 venymien, ja etuakselin tukireaktion välille PNS-

suoran apusuureiden avulla. 

 PNS-apusuure L1 L2 avg. 

A 12.856 9.272 11.0641 

B 50.209 45.164 47.687 

 

𝑚𝐿1&𝐿2,𝑎𝑣𝑔[𝑘𝑔] = 𝐴𝑎𝑣𝑔 + 𝐵𝑎𝑣𝑔 ∗ 𝜀𝐿1&𝐿3,𝑎𝑣𝑔.[𝜇𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑎] 
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Liite V,1 

 

  

Esimerkki rungon poikkileikkausten alustavista mitoituslaskelmista 

2.Kohta y=2100, moottorin apurungon takimmaisen korvakkeen kohta.  Taka-akselin 

takimmainen kiinnityspalkki 

Rungon poikkileikkausprofiili hitsattu L, ylälaipalla. Profiileja rungossa 2 kpl, uumien ulkolaidan 

etäisyydet 900 mm  

  

  

  

  

 

 

 

 x-akselin ympäri 

z-akselin ympäri 
 

 

Huomioidaan laskennassa sysäyskerroin kuvaamaa laitteen liikkeestä johtuvaa lisäystä 

kuormituksiin!! 

Profiilin painopisteen paikka x0 uuman ala- ja z0 vasemmasta yläkulmasta laskettuna ja jäyhyys 

I.x 

h 375 mm b 80 mm

tw 16mm t 16 mm

F2 4 kN Mx2100 20.24kN m

FB1 5.16kN My 1.12kN m

ex1 127 mm

ex2 8 mm

ez 225mm

x0

h tw t
h

2










 b tw  t
t

2


h tw b tw  t
174.999mm

z0

h tw
tw

2
 b tw  t tw

b tw 
2




















h tw b tw  t
13.831mm

Ix

tw h
3



12
tw h x0

h

2










2


b tw  t

3


12
 b tw  t h

t

2










x0








2

 1.09 10
8

 mm
4





 

Liite V,2 

 

 

  

Vääntökeskiön paikka x0t ja y0t 

Oletetaan vääntökeskiön paikka x0t ja y0t profiilin vasempaan yläkulmaan t/2 ja tw/2 päähän 

kulmasta. 

  

Profiilin taivutusvastus WxA ja WxB 

  

Taivuksen aiheuttamat jännitykset σ xA ja σ xB pisteissä A&C ja B 

  

Leikkausvoiman aiheuttama leikkausjännitys τ 1. Leikkausvoima V1 puolet pistekuormasta F2, 

koska kannattimet rungon molemmilla puolilla symmetrisesti. Lisäksi rungon poikkipalkilta 

akselistolta leikkausvoima FB1 

 

keskimääräinen leikkausjännitykselle τ 

1avg saadaan. 

  

Rungon poikkipalkilta tulevan leikkausvoiman aiheuttama leikkausjännitys τ 2 
 

  

Profiilin vääntöjäyhyys I.t ja vääntövastus W.t (vapaa vääntö) 

 
 

Vääntömomentti T ja vapaan väännön aiheuttamat leikkausjännitykset τ 3. Vääntömomenttia 

syntyy kahden pistekuorman epäkeskisyydestä, sekä rungon poikkipalkin hitsausliitoksen kautta 

siirtyen. 

 
 

Kuormitusten aiheuttamie jännitysten yhdistäminen von Mises- yhteisvaikutusehdon mukaisesti 

 (Hitsatut profiilit s,174) 

σ vertailu << fy,  
OK! 

Leikkausvoiman aiheuttaman 

leikkausjännityksen maksimi τ .1.max. Profiilin 

uuman keskellä 

x0t

tw

2
 y0t

t

2


WxA

Ix

x0

6.23 10
5

 mm
3

 WxB

Ix

h x0
5.451 10

5
 mm

3


xA

Mx2100 F2

WxA

48.733MPa xB

Mx2100 F2

WxB

55.696MPa

V1

F2  F  F2

2
4.5kN

1.avg

3 V1 M0

h tw
1.299MPa 1.max

1.5 3 V1 M0

h tw
1.949MPa

V2 FB1 F F2  11.61kN

2.avg

3 V2 M0

h tw
3.352MPa 1.max

1.5 3 V2 M0

h tw
5.027MPa

It
0.99

3
h tw

3
 b t

3




 6.15 10

5
 mm

4


Wt

It

t
3.844 10

4
 mm

3


T V1 ex1 x0t  V2 ex2  My 491.62 N m
3

T

Wt

12.79 MPa

vertailu xB
2

3 1.avg 2.avg 3 2 63.36MPa
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   Keskinivelen mitoituslaskelma 

  

Osa lähtöarvoista laskettu ''Uuden rungon poikkileikkausten mitoitus'' laskemassa ja ''Uuden rungon 

momenttijakaumat 4.8 uusilla mitoituskuormituksilla'' laskelmassa 

Nivelen mitoittavat voimasuureet taivutusmomentti   

leikkausvoima   

nivelholkin efektiivinen paksuus   

 

 

  

  

Levymateriaali S420, esim Ruukki Laser plus 420 MC 

  

Tappimateriaali 42CrMo4 

  

Nivelen leikkauslevyjen eri pinnoille lasketut taivutusvastukset 

 

 

 

 

Mx.950 54.005kN m

V 25.529kN

t2 35 mm

h 410 mm

t 25 mm

c 10 mm b 230 mm

d0 70mm d 60 mm

fy1 420 MPa fu1 520 MPa

fy2 750 MPa fu2 1000MPa

WAy

t
3

b d0  t b d0 
h

2

t

2










2



h

2









7.352 10
5

 mm
3



WAa

t
3

b d0  t b d0 
h

2

t

2










2



h

2
t









8.374 10
5

 mm
3



WBy

t
3

b d0  t b d0 
h

2

t

2










2



h

2
t c









8.866 10
5

 mm
3



WBa

t
3

b d0  t b d0 
h

2

t

2










2



h

2
2t c









1.039 10
6

 mm
3
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WCy

t
3

b d0  t b d0 
h

2

t

2










2



h

2
2t 2c









1.116 10
6

 mm
3



WCa

t
3

b d0  t b d0 
h

2

t

2










2



h

2
3t 2c









1.37 10
6

 mm
3



Vastaavilla taivutusvastuksilla lasketut jännitykset leikkauslevyjen pinnoilla. 

Kuormituksen osavarmuus kerroin sisältyy taivutusmomenttiin, huomioidaan 

sykäyskerroin γ F2 

  

 
 

 
 

Keskimääräinen taivutusmomentin aiheuttama puristus, tai vetojännitys 

leikkauslevyissä A...C paksuuden t yli 

  

 

 

Niveltappeihin leikkauslevyistä kohdistuvat taivuttavat 

kuormitukset FyA...FaC laskettujen leikkauslevyihin 

taivutusmomentin aiheuttamien jännitysten avulla. 

  

  

  

Ay

Mx.950 F2

WAy

110.178MPa Aa

Mx.950 F2

WAa

96.741MPa

Ba

Mx.950 F2

WBa

77.931MPa
By

Mx.950 F2

WBy

91.367MPa

Ca

Mx.950 F2

WCa

59.12MPa
Cy

Mx.950 F2

WCy

72.556MPa

A.avg

Ay Aa

2
103.46MPa B.avg

By Ba

2
84.649MPa

C.avg

Cy Ca

2
65.838MPa

FyA A.avg t b d0  413.838kN FaA FyA 413.838kN

FyB B.avg t b d0   338.595kN FaB FyB 338.595kN

FyC C.avg t b d0   263.352kN FaC FyC 263.352kN
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FyA 413.838kN

Koko niveltä tarkasteltaessa voimien summa on nolla. Yksittäisellä niveltapilla voimien summa ei 

kuitenkaan ole nolla, vaan samaan suuntaan vaikuttavien kahden  voiman summa on noin kaksinkertainen 

yksittäiseen, vastakkaiseen voimaan verrattuna. 

Niveltappiin aiheutuu vaihteleva, väsyttävä leikkauskuormitus, joka saa aikaan myös 

taivutusmomenttia. 

Niveltappeihin kohdistuvia pistekuormia vastaavat tasaiset kuormat, kun leikkauslevyn 

paksuus t on 20mm DyA...DaC 

 
 

  

  

 

Leikkausvoiman V.Ed aiheuttama leikkausjännitys τ  keskinivelen leikkauslevyissä 

 

Vertailujännitys σ.vert suurimman ja määräävimmän taivutusjännityksen σ .Ay ja 

suurimman leikkausjännityksen τ .max vaikutuksesta 

Staattisella maksimikuormalla pienempi kuin fy,  

Varmistetaan valitun nivelgeometrian kestävyys SFS-EN 1993 1-8 mukaisesti. Käytetään taulukkoa 3.9 ja 

tapausta A, jossa niveltapin korvakkeen paksuus tunnetaan. Lasketaan vaadittu geometria ja verrataan siitä 

mallinnettujen korvakkeiden geometriaan. Käytetään suurinta pistekuormaa FyA 

Korvakkeen geometrian alustava tarkastelu 

Niveltapin reiän etäisyys korvakkeen päästä, a 

 a=70 mm > a.vaat=66,4 mm OK!! 

 c=56 mm > c.vaat=43,1 mm OK!! 

Ehto d.0<=2.5 t toteutuu!! 

DyA

Ay t b d0  

t
17.628

kN

mm
 DaA

Aa t b d0  

t
15.479

kN

mm


DyB

By t b d0  

t
14.619

kN

mm
 DaB

Ba t b d0  

t
12.469

kN

mm


DyC

Cy t b d0  

t
11.609

kN

mm
 DaC

Ca t b d0  

t
9.459

kN

mm


DyA DaA 2.15
kN

mm


max

1.5V  F  F2

t b d0 
21.54MPa

vert Ay
2

3 max
2

 116.323MPa

avaat

FyA  M0

2 t fy1

2 d0

3
 66.373mm

cvaat

FyA  M0

2 t fy1

d0

3
 43.04mm
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Niveltapin leikkauskestävyys   

Ratkaistaan tapin leikkauskestävyys suurimmalla leikkausvoimalla materiaalin murtorajan fup 

suhteen. Tällöin saadaan lujuusvaatimus tapin materiaalille. 

 

 

42CrMo4: f.y ~750 MPa riittää hyvin! 

Holkin ja niveltapin reunapuristuskestävyys, kun tappi vaihdettavissa. Nivelessä käytetään 

Alumiinipronssisia holkkeja, joiden reunapuristuskestävyys on rajoittavana tekijänä 

Ratkaistaan myös materiaalin myötärajan fy suhteen, holkkimateriaali rajoittavana >> 

kuluminen holkista!! 

 

ja reunapuristuksen kapasiteetti niveltapilla 

 >>FyA 

Niveltapin reunapuristuskestävyys on riittävä staattisella maksimikuormalla. 

Nivelen holkin reunapuristuskestävyys määräytyy valittavan materiaalin mukaan 

ja täytyy tarkastella tapauskohtaisesti. 

Holkkiin kohdistuva pintapaine niveltapin puolella maksimikuormalla. 

 

Holkkiin kohdistuva pintapaine nivelen levyn reiän puolella maksimikuormalla 

 

 

 

 
Reunapuristuksen ehdot täyttyvät, OK!! 

fup

FyA M2

0.6


4
 d

2


304.928MPa

FRd

0.6


4
 d

2
 fu2

M2

1.357 10
3

 kN

fy

FyA M6ser

0.6 t2 d
328.443MPa

FRdser

0.6 t2 d fy1

 M6ser

529.2kN

p.hs

FyA  M6ser

t2 d
197.066MPa

p.hu

FyA M6ser

t d0
236.479MPa

fh.Ed

2.5fy1

 M6ser

1.05 10
3

 MPa

h.Ed 0.591
E FyA 0.3mm( )

d
2

t

 318.091MPa

fhEd h.Ed
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Niveltapin taivutuskestävyys, kun tappi vaihdettavissa 

Tapin taivutusmomentti maksimikuormituksella FE-analyysin tuloksena 

 

Niveltapin taivutusvastus W.tappi ja taivutuskestävyys M.Rd.ser kun tapin oltava 

vaihdettavissa  

 

  Taivutuskesto OK!! 

Leikkauksen ja taivutuksen yhteisvaikutuksen tarkistaminen 

 < 1  

NIVELEN LEIKKAUSLEVYT JA NIVELTAPPI OK! 

MEd.t 5.1kNm

Wtappi
 d

3


16
4.241 10

4
 mm

3


MRd.ser

0.8Wtappi fy1

M6ser

14.25kN m MRd.ser M70

MEd.t

MRd.ser









2
FyA

FRd









2

 0.221
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 Esimerkki niveltappien mitoituslaskelmasta 

  

Yleiset varmuusluvut ja kertoimet, SFS-EN 1993 mukaisesti 
 

Kuormituksen osavarmuusluku 

 
Impulssin vaikutus ajoneuvon liikkeestä johtuen (arvio)  

 
Väsyminen, suuret vauriot rakenteelle  

 
materiaalin osavarmuusluku 

 
Stabiliustarkastelut  

 
Liitosten kestävyys (ruuvit, hitsit, niveltapit) 

 
Niveltappien kestävyys käyttörajatilassa 

   
SFS-EN-1993-1-8 s.39-

41 mukaisesti 

1. Työlaitteen kiinnikkeen kaatosarana 

Nivelöintiakseli toteutettu kaksileikkeisenä niveltappiliitosena, jossa nivelen ulkolevyinä toimivat rungon 

pääkannattimen uumalevyt ja sisäosana kiinnittimen alaosan yhdysputki. Nivelen kääntyminen tapahtuu 

niveltapin ja yhdysputken sisään asennetun liukuholkin välisiltä pinnoilta. 

Alkuarvot  

Akselitapin halkaisija  Vastalevyn paksuus  

holkin halkaisija  holkkiputken leveys   
 

kiinnittimen uumalevyn paksuus   

kiinnittimen uumalevyn etäisyys 

holkin reunasta 

 

Materiaali levyssä S355 tai lujempi ja tapissa 42CrMo4 

   

 

holkkiputken asennusvälys  

F 1.5

F2 1.5

Q 1.15

M0 1.0

M1 1.0

M2 1.25

M6.ser 1.0

E 210000MPa  0.3 G
E

2 1 ( )
8.077 10

4
 MPa

d 60 mm t 16 mm

d1 70mm l 114 mm

e1 2 mm
t1 16 mm

e2 15 mm

fyt 750MPa fut 1000MPa fyl 355MPa
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Mitoituslähtökohtana oletetaan työlaitteen ja taakan koko painon kohdistuvan ääritilanteessa vain 

alimmille kiinnitystapeille, eli nivelakselille. Valitaan työlaitteen kokonaispainoiksi V.tot  

Tällöin mitoittavaksi leikkausvoimaksi V.Ed tappia kohden 

saadaan. V.tot sisältää jo kaikki varmuus- ja 

sysäyskertoimet, kuvaten maksimi ääritilannetta. 

 

 

Niveltapin leikkauskestävyys V.Rd 

 >>V.Ed  OK! 

Lasketaan vielä niveltappiin syntyvä leikkausjännitys τ .1 

keskimääräinen leikkausjännitykselle τ 1avg 

saadaan. 

Leikkausvoiman aiheuttaman leikkausjännityksen 

maksimi τ .1.max. Niveltapin keskellä 

  

Levyn ja niveltapin reunapuristuskestävyys V.b.Rd.ser kun niveltapin tulee olla 

vaihdettavissa (kiinnitysmekanismi irroitettavissa) 

 >>V.Ed  OK! 

Lasketaan vielä levyn reunan puristusjännitys σ .x.ser niveltappin levyyn kohdistamalla 

kuormalla V.Ed 

keskimääräinen puristusjännitykselle σ 

.x.ser avg saadaan. 

  

 

Leikkausvoiman aiheuttaman puristusjännityksen  

maksimi σ .x.ser max. Niveltapin kiinnitysreiän keskellä 

Niveltapin liukuholkin pintapaine σ .holkki.p (Määräävä holkin kulumisen kannalta!) 

Oletetaan kiinnittimen uumalevyjen välittämän leikkauskuormituksen jakautuvan tasaisesti koko holkin 

leveydeltä. Todellisuudessahan näin ei ole, vaan pintapainejakauma holkissa on epälineaarinen. Tarkastelu 

FEM:lla, jos kulumaa halutaan arvioida ??? 

Vtot 125 kN

VEd

Vtot

2
62.5kN

VRd

0.6


4
 d

2
 fut

M2

1.357 10
3

 kN

1.avg

3 VEd M0



4
d

2










38.287MPa 1.max

1.5 3 VEd M0



4
d

2










57.43MPa

Vb.Rd.ser

0.62 t d fyl

 M6.ser

408.96kN

x.ser.avg

3 VEd M0

d 2 t
56.382MPa x.ser.max

1.5 3 VEd M0

d 2 t
84.573MPa

holkki.p

VEd M0

d l
9.137MPa
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Niveltappiin syntyvä taivutusmomentti M.Ed 

 

Niveltapin taivutuskestävyys M.Rd.ser kun tapin oltava vaihdettavissa 

 >>M.Ed OK! 

Tappiin syntyvä taivutusjännitys σ .t.b 

 

Niveltapin yhdistetty leikkaus- ja taivutuskestävyys EC3 mukaisesti 

 <<1 OK! 

Niveltapin vertailujännitys σ .vert  von Mises ehdolla 

 Oltava pienempi kuin fy.t ja Δσ ekv.t!! 

  OK! 

  OK! 

Korvakkeen muotoilun tarkastus. EC3, tilanne 1: Korvakkeen paksuus tiedetään. 

Tarkastetaan EC3 mukaisten ehtojen täyttyminen. 

MEd

VEd

8
l 4 e1 2 t  1.203kN m

MRd.ser

0.8
 d

3


32









 fyt

M6.ser

12.723kN m

t.b

MEd M0

 d
3



32









56.736MPa

MEd

MRd.ser









2
VEd

VRd









2

 0.011

vert t.b
2

3 1.avg
2

 87.273MPa

a 70 mm a
VEd  M0

2 t fyl

2 d

3
 1

c 70 mm c
VEd  M0

2 t fyl

d

3
 1
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Tarkastellaan ruuviliitosten kestävyyttä liitokseen kohdistuvalla äärikuormitustapauksella. Ehtona, 

liitoksen ruuvit, tai liitettävät osat eivät saa myötää. 

(Ruukki hitsatut profiilit 

s.76) 

Käytetään mitoitusvoimana F.Ed kääntösylinterin maksimivoimaa joka on kerrottu kuorman 

osavarmuusluvulla (jos esim. koneella ajetaan estettä päin, jollain sylinterin kiinnitykseen kohdistuva voima 

voi nousta sylinterin tuottavaa voimaa suuremmaksi.) 

Ruuviliitosten laskelmat 

Yleiset varmuusluvut ja kertoimet, SFS-EN 1993 mukaisesti 
Kuormituksen osavarmuusluku  

Impulssin vaikutus ajoneuvon liikkeestä johtuen (arvio)   

Väsyminen, suuret vauriot rakenteelle   

materiaalin osavarmuusluku  

Stabiliustarkastelut   

Liitosten kestävyys (ruuvit, hitsit, niveltapit)  

Niveltappien kestävyys käyttörajatilassa  

Esikiristyksen varmuusluku  

   

 

Valitaan alustavasti käytettävien ruuvien lujuusluokaksi 8.8 

ja ruuvien koot M12 ja M16 

1.Staattiset laskelmat 

1.1 Keskinivelen kääntösylintereiden etupään korvake 
Taivutettu U-mallinen korvake, kiinnitys eturungon uumalevyyn ruuviliitoksella (4xM16). 

Tapin reiän etäisuus  

korvakkeen reunasta 

 kiinnityslevyn paksuus  

 uumalevyn paksuus   

korvakkeen leveys 
 kiinnityssilmukan paksuus  

reikävälit 
  

voiman vaikutuskulma  
reikien etäisyyydet  

korvakkeen reunasta 
 

 

   

Rungon uumalevy ja silmukka    

kiinnike     

Ruuvien rasitus muodostuu voiman F.Ed komponentin aiheuttamasta leikkausvoimasta, sekä momentista 

jonka voima aiheuttaa. Voiman (sylinterin) vaikutuskulmasta johtuen ruuveihin kohdistuu vetoa tietyissä 

kuormitustilanteissa. Tarkastellaan ruuvien kestävyys sylinterin äärikulmilla, jolloin seuraa epäedullisimmat 

kuormitukset. 

F 1.5

F2 1.5

Q 1.15

M0 1.0

M1 1.0

M2 1.25

M6ser 1.0

M7 1.1

E 210000MPa  0.3 G
E

2 1 ( )
8.077 10

4
 MPa

E1 200000MPa

y1 72mm t 10 mm

l 230 mm t1 16 mm

x 180 mm t2 30 mm

y 56 mm 1 10 deg

2 14 deg
x0 25 mm

y0 29.5mm d 14.13mm dkyl 14 mm

fyl 355MPa ful 490MPa w 0.9

fyk 420 MPa fuk 520 MPa b 90 mm
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Ruuvin kannan 

muotokerroin k2 
Ruuvit luokkaa 8x8 4 kappaletta    

Kulma α  10 astetta 

Voiman F.Ed komponentit   

Yhden ruuvin leikkauskestävyys V.Rd 

  <  

Leikkausjännitys τ  leikkausvoiman VEd vaikutuksesta 

keskimääräinen leikkausjännitys τ .avg 

 

Yhden ruuvin reunapuristuskestävyys, perusaine S355 määräävänä 

Alin ruuvi määräävä  

  

  <  

 

Etummaisiin ruuveihin kohdistuva vetovoima F 

 

Yksittäisen ruuvin vetokestävyys F.t.Rd (käytetään todellista jännityspinta-alaa A.s) 

M16 ruuville   

  
OK!! 

 

OK!! 

Taivutusmomentti M.Ed aiheuttaa vetoa korvakkeen etummaisissa ruuveissa. Voiman 

F.Ed y-komponentti pienentää vetovoiman suuruutta 

Taivutusmomentin M.Ed ja voiman F.Ed.y aiheuttama vetojännitys σ.x 

alimmaisessa ruuvissa.  

FEd 58.905kN
fy 640MPa fub 800 MPa

n 4 k2 0.9

FEd.x FEd cos 1  58.01kN FEd.y FEd sin 1  10.229kN

VRd

0.6fub


4
 d

2


M2

60.215kN
FEd.x

n
14.503kN VRd 60.215kN

avg

FEd.xM2

0.6


4
 d

2


1

n
 192.676MPa

k1 2.5 b

x0

3 d
0.59

Fb.Rd

k1 b ful d t1

M2

130.667kN
FEd.x

n
14.503kN Fb.Rd 130.667kN

MEd FEd.x y1  4.177kNm

F
MEd

2 x x0 

FEd.y

4
 7.63kN

As 157 mm
2



Ft.Rd

k2 fub As

 M2

90.432kN Ft.Rd F

x

F M2 

k2 0.74


4
 d

2










91.324MPa



 

b

x0

3 d
0.59
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Yhdistetään veto- ja leikkausjännitykset von Mises myötöehdolla vertailujännityksen σ 

.vert. saamiseksi 

  
OK!! 

Kulma α  14 astetta    

Voiman F.Ed komponentit   

Yhden ruuvin leikkauskestävyys V.Rd 

  <  

Leikkausjännitys τ  leikkausvoiman VEd vaikutuksesta 
keskimääräinen leikkausjännitys τ .avg 

 

Yhden ruuvin reunapuristuskestävyys, perusaine S355 määräävänä 
Alin ruuvi määräävä   

 

  <  

 

Etummaisiin ruuveihin kohdistuva vetovoima F 

 

Yksittäisen ruuvin vetokestävyys F.t.Rd (käytetään todellista jännityspinta-alaa A.s) 

M16 ruuville   

  
OK!! 

  

 
OK!! 

Taivutusmomentti M.Ed aiheuttaa vetoa korvakkeen etummaisissa ruuveissa. Voiman 

F.Ed y-komponentti pienentää vetovoiman suuruutta 

Taivutusmomentin M.Ed ja voiman F.Ed.y aiheuttama vetojännitys σ .x alimmaisessa 

ruuvissa.  

Yhdistetään veto- ja leikkausjännitykset von Mises myötöehdolla vertailujännityksen σ 

.vert. saamiseksi 

OK!! 

vert x
2

3 avg
2

 345.995MPa vert fy

FEd 58.905kN fy 640MPa fub 800 MPa

FEd.x FEd cos 2  57.155kN FEd.y FEd sin 2  14.25kN

VRd

0.6fub


4
 d

2


M2

60.215kN
FEd.x

n
14.289kN VRd 60.215kN

avg

FEd M2

0.6


4
 d

2


1

n
 195.649MPa

k1 2.5

Fb.Rd

k1 b ful d t1

M2

130.667kN
FEd.x

n
14.289kN Fb.Rd 130.667kN

MEd FEd.x y1  4.115kNm

F
MEd

2 x x0 

FEd.y

4
 6.474kN

As 157 mm
2



Ft.Rd

k2 fub As

 M2

90.432kN Ft.Rd F

x

F M2 

k2 0.74


4
 d

2










77.493MPa d 0.014m

vert x
2

3 avg
2

 347.621MPa
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Ruuvin esikiristys pienentää aksiaalisesti väsyttävää jännitysvaihteluamplitudia. Lasketaan 

esikiristysvoima ja kiristysmomentti. F.pt ja M.pt 

  

Ruuvin esijännityspiirroksen mukaisesti vain ruuviin kohdistuvan ulkoisen voiman F.A osa 

F.SA joka ylittää ruuvin esijännityksen ja alustan jouston väsyttää ruuvia. Väsyttävä voima 

F.SA saadaan selville ruuvin ja alustan joustokertoimet k.s ja k.p laskemalla. 

Ruuville  Alustalle  

  

Lisävoimakerroin ϕ , eli osa ruuvin ulkoisesta aksiaalivoimasta joka väsyttää ruuvia. 

 

1.2 Ohjaamon takapään korvake 

 

 

 

  

  

Korvakelevyn paksuus  

Laippalevyn paksuus  

 

 

 

 

U-muotoinen taivutettu levykorvake. Kiinnitys eturungon ylälaippalevyyn kolmella M16 ruuvilla. Suurin 

kuormitus tapauksella, jossa koko ohjaamon oletetaan jakautuneen neljälle korvakkeelle ja 

aiheuttavanleikkausta, sekä vetoa ruuveille. 

Fp.t

0.4fub
d

2









2



M7

45.618kN Mpt
1

2
dkyl Fp.t 319.323N m

ks

E1
d

2









2

 

t1
t

2










1.493
MN

mm
 kp

E tan 30deg( ) t1  8 mm 
2

 

t1
t

2










9.335
MN

mm



ks

ks kp
0.138

Fveto 0.25700 kg 9.81
m

s
2

  F  F2 3.863kN

Fleik Fveto

d 14.13mm n 3

fy 640MPa fub 800 MPa

t 10 mm

t1 16 mm

l0 200 mm

l 125 mm

l1 80 mm

l2 95 mm



 

b

x0

3 d
0.59
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Yhden ruuvin leikkauskestävyys V.Rd 

   
< 

Leikkausjännitys τ  leikkausvoiman F.leik vaikutuksesta 
keskimääräinen leikkausjännitys τ .avg 

 

Yhden ruuvin reunapuristuskestävyys, perusaine S355 määräävänä 
Alin ruuvi määräävä   

 

  <  

Leikkausvoima F.leik saa aikaan taivutusmomenttia joka lisäävän vetovoima F.veto.lisä 

reunimmainsessa ruuvissa. 

 

Etummaisiin ruuveihin kohdistuva vetovoima F.veto.tot 

 

Yksittäisen ruuvin vetokestävyys F.t.Rd (käytetään todellista jännityspinta-alaa A.s) 

M16 ruuville   

  
OK!! 

Voiman F.veto.tot aiheuttama vetojännitys σ.x alimmaisessa ruuvissa.  

 

  OK!! 

OK!! 

Yhdistetään veto- ja leikkausjännitykset von Mises myötöehdolla vertailujännityksen σ 

.vert. saamiseksi 

Ruuvin esikiristys pienentää aksiaalisesti väsyttävää jännitysvaihteluamplitudia. 

Lasketaan esikiristysvoima ja kiristysmomentti. F.pt ja M.pt 

VRd

0.6fub


4
 d

2


M2

60.215kN
Fleik

n
1.288kN VRd 60.215kN

avg

Fleik

0.6


4
 d

2


1

n
 13.685MPa

k1 2.5

Fb.Rd

k1 b ful d t1

M2

130.667kN
Fleik

n
1.288kN Fb.Rd 130.667kN

Fveto.lisä

Fleik l2

l0

1.835kN

Fveto.tot Fveto Fveto.lisä 5.697kN

As 157 mm
2



Ft.Rd

k2 fub As

 M2

90.432kN Ft.Rd Fveto.tot

x

Fveto.tot 

k2 0.74


4
 d

2










54.555MPa

vert x
2

3 avg
2

 59.482MPa vert fy
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Koneen ollessa lepotilassa moottorin apuunko lepää takarungon 

poikkipalkkien päällä, eivätkä apurungon ruuvit kanna kuormaa. 

Suoritetaan mitoitus erikoistilanteessa, jossa apurungon ruuveihin 

kohdistuu moottorin ja sen apulaitteiden painosta johtuva kuormitus 

sekä vetona, että leikkauksena. Tilanne  vastaisi esim. koneen 

kaatumista. Voimina F.leik kuvan 

mukaisesti ja F.veto kuvan tasosta ulospäin. Oletetaan kuormituksen jakautuvan tasaisesti kaikille ruuveille. 

Analyyttisen tarkastelun lisäksi apurungon ruuvit tarkasteltu Apurungon FE-tarkasteluissa. Ruuveina 6 kpl 

M12 

  

  

Ruuvin esijännityspiirroksen mukaisesti vain ruuviin kohdistuvan ulkoisen voiman F.A 

osa F.SA joka ylittää ruuvin esijännityksen ja alustan jouston väsyttää ruuvia. Väsyttävä 

voima F.SA saadaan selville ruuvin ja alustan joustokertoimet k.s ja k.p laskemalla. 

Ruuville  Alustalle  

  

Lisävoimakerroin ϕ , eli osa ruuvin ulkoisesta aksiaalivoimasta joka väsyttää ruuvia. 

 

1.3 Moottorin apurungon ruuvit  

Fp.t

0.2fub
d

2









2



M7

22.809kN Mpt
1

2
dkyl Fp.t 159.661N m

ks

E1
d

2









2

 

t
t1

2










1.742
MN

mm
 kp

E tan 30deg( ) t1  8 mm 
2

 

t
t1

2










10.891
MN

mm



ks

ks 0.4kp
0.286



 

b

x0

3 d
0.804

l2 320 mm

t1 4 mm

lF.leik 180 mm

l1 300 mm
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Moottorin painopisteen 

etäisyys apurungon tasosta 

 

Yhden ruuvin leikkauskestävyys V.Rd 

   
< 

OK!! 

Leikkausjännitys τ  leikkausvoiman F.leik vaikutuksesta 

keskimääräinen leikkausjännitys τ .avg 

 

Yhden ruuvin reunapuristuskestävyys, perusaine S355 määräävänä 
Alin ruuvi määräävä   

 

  <  

Leikkausvoima F.leik saa aikaan taivutusmomenttia joka lisää toisen reunan ruuvien 

vetovoimaa F.veto.lisä komponentilla 

 

Etummaisiin ruuveihin kohdistuva vetovoima F.veto.tot 

 

Yksittäisen ruuvin vetokestävyys F.t.Rd (käytetään todellista jännityspinta-alaa A.s) 

M12 ruuville   

  
OK!! 

Voiman F.veto.tot aiheuttama vetojännitys σ .x alimmaisessa ruuvissa.  

 

 OK!! 

 

Yhdistetään veto- ja leikkausjännitykset von Mises myötöehdolla vertailujännityksen 

σ .vert. saamiseksi 

n 6

Fleik 500 kg 9.81
m

s
2

  F  F2 11.036kN Fveto Fleik l 830 mm

d 10.36mm

VRd

0.6fub


4
 d

2


M2

32.37kN
Fleik

n
1.839kN VRd 32.37kN

avg

Fleik

0.6


4
 d

2


1

n
 36.367MPa

k1 2.5

Fb.Rd

k1 b ful d t1

 M2

32.667kN
Fleik

n
1.839kN Fb.Rd 32.667kN

Fveto.lisä

Fleik lF.leik

2l2

3.104kN

Fveto.tot

Fveto

6

Fveto.lisä

3
 2.874kN

As 84.3 mm
2



Ft.Rd

k2 fub As

 M2

48.557kN Ft.Rd Fveto.tot

x

Fveto.tot 

k2 0.74


4
 d

2










51.193MPa

vert x
2

3 avg
2

 81.169MPa

vert fy



 

d 14.13mm
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2.Väsymislaskelmat 

Ruuvien väsymismitoitus suoritetaan SFS-EN-1993-1-9 mukaisesti, nimellisen jännityksen menetelmää 

ruuville käyttäen. Ruuvin aksiaalisen jännityksen väsymisluokkana käytetään FAT 100 ja ruuvin 

esijännityksen pienennysvaikutus huomioidaan jännitysvaihtelussa. Ruuvin leikkausjännityksille käytetään 

FAT50-väsymisluokkaa. Väsyttävät ekvivalenttikuormitukset FEM-laskelmien ja kuormitusmittausten 

perusteella. 

2.1 Keskinivelen kääntösylintereiden etupään korvake 

Keskinivelen kääntösylintereiden korvakkeen ruuveja väsyttää sylinterin paineenvaihtelun aiheuttama 

sylinterivoiman vaihtelu. Sylinterin ekvivalentti paineenvaihtelu Δ p.ekv saatiin mittaustuloksista. 

Lasketaan paineenvaihtelun avulla ekvivalentti sylinterivoima ja sen aikaan saavat väsyttävät jännitykset 

ruuveissa. 

 vaihtojen tiheys     

  
Sylinterin voimavaihtelu Δ F.ekv 

  
 

  

Tarkastellaan molemmat äärikulmat. 

Kulma α  10 astetta   

Voiman Δ F.ekv komponentit  

Leikkausjännitysvaihtelu Δ τ , voimavaihtelun vaikutuksesta 

 

Taivutusmomentti M.Ed aiheuttaa vetoa korvakkeen etummaisissa ruuveissa. Voiman 

F.Ed y-komponentti pienentää vetovoiman suuruutta 

 

Etummaisiin ruuveihin kohdistuva vetovoiman vaihtelu Δ F.veto 

 

Taivutusmomenttivaihtelun Δ M.Ed ja vetovoimavaihtelun Δ F.ekv.y aiheuttama ruuvin 

aksiaalijännityksen vaihtelu Δ σ .x  

 

p ekv 1.82MPa f 4.2
1

s
 n 4

D1 50 mm d2 30mm

x 180 mm x0 25 mm

F ekv p ekv


4
 D1

2
 F Q 6.164kN

y 56 mm y0 29.5mm

 10 deg F ekv.x F ekv cos ( ) 6.071kN

F ekv.y F ekv sin ( ) 1.07kN

 1

F ekv.xM2

0.6


4
 d

2


1

n
 20.164MPa

M Ed F ekv.x y1  0.437kNm

F veto

M Ed

2 x x0 

F ekv.y

4
 1.334kN

 x.1

F veto M2 

k2 0.74


4
 d

2










15.963MPa
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Kulma α 14 astetta  

Voiman Δ F.ekv komponentit  

Leikkausjännitysvaihtelu Δ τ , voimavaihtelun vaikutuksesta 

 

Taivutusmomentti M.Ed aiheuttaa vetoa korvakkeen etummaisissa ruuveissa. Voiman 

F.Ed y-komponentti pienentää vetovoiman suuruutta 

 

Etummaisiin ruuveihin kohdistuva vetovoiman vaihtelu Δ F.veto 

 

 

Kestoiät N.f molempien kulmien arvoilla laskettuna leikkaus- ja 

aksiaalivoimavaihteluille. 

    

Leikkaukselle  

 Tuntia   

Aksiaalirasituksille  

Esijännitys  Osien välinen puristus 

  

Taivutusmomenttivaihtelun Δ M.Ed ja vetovoimavaihtelun Δ F.ekv.y aiheuttama ruuvin 

aksiaalijännityksen vaihtelu Δ σ .x  

Tehollinen väsyttävä aksiaalinen voimavaihtelu Δ F.x.tehollinen, kun esikiristyksen 

vähennys huomioidaan.  

Tuntia  

 14 deg
F ekv.x F ekv cos ( ) 5.981kN

F ekv.y F ekv sin ( ) 1.491kN

 2

F ekv.xM2

0.6


4
 d

2


1

n
 19.866MPa

M Ed F ekv.x y1  0.431kNm

F veto

M Ed

2 x x0 

F ekv.y

4
 1.423kN

 x.2

F veto M2 

k2 0.74


4
 d

2










17.034MPa

FAT 100 MPa FATx 50MPa m1 5 m2 3

Nf.1

FAT

 1









5

2 10
6



f 3600
s

1

3.969 10
5

 Nf.1

FAT

 2









5

2 10
6



f 3600
s

1

4.274 10
5



Fp.t 22.809kN FKr Fp.t 1 ( )  x.1
d

2









2










 21.021kN



 

Liite VIII,10 

 

  

Väsyttävä aksiaalinen voimavaihtelu ja jännitysvaihtelu  

  

  

Ruuvin kestoikä aksiaaliselle jännitysvaihteluille 

 Tuntia  

 Tuntia  

2.2 Ohjaamon takapään korvake 

     

 
Korvakelevyn paksuus   

Laippalevyn paksuus   

Aksiaalivoima  

Leikkausvoimat    

Leikkausvoimien tehollinen komponentti F.τ t 

 

Väsyttävä leikkausjänitysvaihtelu Δ τ  

  

U-muotoinen taivutettu levykorvake. Kiinnitys eturungon ylälaippalevyyn kolmella M16 ruuvilla. 

Suurin kuormitus tapauksella, jossa koko ohjaamon oletetaan jakautuneen neljälle korvakkeelle ja 

aiheuttavanleikkausta, sekä vetoa ruuveille. 

RAJOITTAVIN KESTOIKÄ 

~56000 tuntia! 

Ruuvien väsyttävät kuormitukset FE-analyysistä ''Runko suorassa, max kuormitus 

48.5kN''. Kyseiset kuormitukset kriittisimmälle ruuville. 

Ruuvin aksliaalinen 

jännitysvaihtelu Δ σ.x 

F x.teh1  x.1
d

2









2

  FKr








Fp.t 0.715kN  x.teh1

F x.teh1

d

2









2



4.561MPa

F x.teh2  x.2
d

2









2

  FKr








Fp.t 0.883kN  x.teh2

F x.teh2

d

2









2



5.632MPa

Nf..x1

FATx

 x.teh1









3

f 3600
s

1


2 10
6

 1.743 10
5



Nf..x1

FATx

 x.teh2









3

f 3600
s

1


2 10
6

 9.256 10
4



d 14.13mm n 3 fy 640MPa fub 800 MPa l1 80 mm

l2 95 mm
t 10 mm l0 200 mm

t1 16 mm l 125 mm

Fa 430 N

F1 2278N F2 198 N

Ft F1
2

F2
2

 2.287kN


Ft

0.6


4
 d

2


24.303MPa  x

Fveto.tot 

0.9


4
 d

2










20.364MPa
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Kestoiät N.f leikkausvoiman ja aksiaalivoiman suhteen 

    

Leikkaukselle  

 Tuntia  

Esijännitys  Osien välinen puristus 

  

Väsyttävä aksiaalinen voimavaihtelu ja jännitysvaihtelu  

  

Ruuvin kestoikä aksiaaliselle jännitysvaihteluille 

 Tuntia  

Tehollinen väsyttävä aksiaalinen voimavaihtelu Δ F.x.tehollinen, kun esikiristyksen 

vähennys huomioidaan.  

RAJOITTAVIN KESTOIKÄ 

~83900 tuntia! 

FAT 100 MPa FATx 50MPa m1 5 m2 3

Nf.1

FAT











5

2 10
6



f 3600
s

1

1.56 10
5



Fp.t 22.809kN FKr Fp.t 1 ( )  x
d

2









2










 20.528kN

F x.teh1  x
d

2









2

  FKr








Fp.t 0.912kN  x.teh

F x.teh1

d

2









2



5.818MPa

Nf..x1

FATx

 x.teh









3

f 3600
s

1


2 10
6

 8.396 10
4
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2.3 Moottorin apurungon ruuvit 

Apurungon kiinnitysruuvien väsyttävät kuormitukset koko rungon FE-tarkastelusta. Kuormat otettu 

apurungon kriittisimmille ruuveille, jotka ovat apurungon etummaiset kiinnitysruuvit. 

Ruuvien väsyttävät kuormitukset FE-analyysistä ''Runko suorassa, max kuormitus 

48.5kN''. Kyseiset kuormitukset kriittisimmälle ruuville. 

Aksiaalivoima  Leikkausvoimat    

Koneen kokemat sivuttaiset kiihtyvyydet työskentelyn ainana lisäävät ruuvien leikkausvoimaa. 

Huomioidaan tämä käyttämällä leikkausvoimissa lisäsysäyskerrointa γ .F2=5 

 

Leikkausvoimien tehollinen komponentti F.τ t 

 

Väsyttävä leikkausjänitysvaihtelu Δ τ  

  

Kestoiät N.f leikkausvoiman ja aksiaalivoiman suhteen 
    

Leikkaukselle  

RAJOITTAVIN KESTOIKÄ ~14600 

tuntia! 
 Tuntia  

 
Osien välinen puristus 

Esijännitys  

  

Väsyttävä aksiaalinen voimavaihtelu ja jännitysvaihtelu  

  

Ruuvin kestoikä aksiaaliselle jännitysvaihteluille 

 Tuntia  

Tehollinen väsyttävä aksiaalinen voimavaihtelu Δ F.x.tehollinen, kun esikiristyksen 

vähennys huomioidaan. Oletetaan että esikiristys pienentää väsyttävän 

aksiaavoimavaihtelun puoleen.  

Ruuvin aksliaalinen jännitysvaihtelu Δ σ .x 

Fa 190 N F1 98 N F2 727 N

F2 5

Ft F1  F2 2 F2  F2 2 3.668kN


Ft

0.6


4
 d

2


38.984MPa  x

Fveto.tot 

0.9


4
 d

2










20.364MPa

FAT 100 MPa FATx 50MPa m1 5 m2 3

Nf.1

FAT











5

2 10
6



f 3600
s

1

1.469 10
4



 0.5

Fp.t 12.261kN FKr Fp.t 1 ( )  x
d

2









2










 10.665kN

F x.teh1  x
d

2









2

  FKr








Fp.t 1.597kN  x.teh

F x.teh1

d

2









2



10.182MPa

Nf..x1

FATx

 x.teh









3

f 3600
s

1


2 10
6

 1.566 10
4





 

Liite IX,1 

Erillisten detaljien FE-laskennan raportit 

 

Rungon keskinivelen kääntösylinterin takapään korvake. 

 

Sylinterin korvake rasittuu sylinterin voiman vaihtelun aiheuttamalle väsyttävälle kuormitukselle. 

Voiman vaihtelutaajuus on koneen käytön aikana suuri ja voiman amplitudi vaihtelee pienten 

ohjausliikkeiden lähes nollavoimista täyteen sylinterivoimaan asti. Sylinterivoiman vaihtelutaajuus 

ja vaihtelun amplitudi perustuvat prototyyppikoneen mittauksien tuottamaan sylinterien 

käyttöpaineen vaihteluhistoriaan. Analysoitava detalji on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Kääntösylinterin takapään kiinnitys 

 

Analyysimallin tiedetot 

Analyysiohjelma ja tyyppi Femap/NxNastran, Staattinen 

Kokomallin 

elementtimäärä ja tyyppi 

317100, 10-solmuinen solidi, 4 solmuinen kuori 

Detaljin elementtimäärä ja 

tyyppi 

~4000, 10-solmuinen solidi 

Kontaktit Kyllä, Ruuvin ja rungon, sekä ruuvin ja sylinterin päätylenkin 

välillä. 

Kuormitus Ekvivalentti väsyttävä painevaihtelu  

Reunaehdot Muun rungon jäykkyys. Keskinivelen kiertymä estetty. Runko 

tuettuna akseleistaan. Ei esikiristystä ruuvissa. 

Materiaalimalli Lineaarielastinen teräs, S355 ja ruuville 8.8 lujuusluokka 

ES355=208000 MPa, E8.8=200000 MPa υ=0.3, ρ=7850 kg/m3 
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Tulokset 

 

Kuvassa 2 on esitetty korvakedetaljin määräävä pääjännitys väsyttävällä ekvivalenttikuormalla. 

 

Kuva 2.  Kiinnityskorvakkeen määräävin pääjännitysjakauma väsyttävällä ekvivalenttikuormalla. 

 

Kuvasta 2 havaitaan pahimman jännityskonsentraation syntyvän kiinnitysholkin kaulushitsin 

alemmalle rajaviivalle holkin ollessa V-railoon hitsattu. Pienahitsatun holkin tapauksessa myös 

juurenpuolen väsyminen  tulisi ottaa huomioon. 

 

FE-analyysiin perustuvat analyyttiset laskelmat 

 

FE-laskennan avulla saatujen kiinnikkeen kaulushitsin kriittisimmän kohdan 

jännitysarvojen avulla laskettiin detaljin kestoikä Hot-Spot-menetelmällä.  

 

  

  

Rajaviivan Hot-Spot-jännitysvaihtelu 

 

Ekvivalentin jännitysvaihtelun taajuus f 

 >> 

5 vuoden mitoituskäyttöaikana 397e6 kuormanvaihtoa >>   

Kestoikä N.f, vuotta 

 

Tutkittu detalji kestää mitoituskäyttöajan. 

Väsymiskestävyyttä voidaan parantaa suurentamalla 

hitsiä, tai holkin halkaisijaa, jos detalji osoittautuu 

ongelmalliseksi. 

 0.4t 18.3MPa  1.0t 21.7MPa

H.s 1.67 1.0t 0.67 0.4t 23.978MPa

f 4.17
1

s


m 5 CH.s 4.03 10
15

 MPa
5



Nf

CH.s

 H.s
5

1

4.173600 16 330
 6.415
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Moottorin apurungon nostolaskelma 

 

Moottorin apurungon avulla nostetaan koneen moottori ja hydraulijärjestelmät paikalleen 

koneen takarunkoon konetta kokoonpantaessa. Nostotilanteessa apurungon on kestettävä 

nostettavien osien painosta aiheutuva kuorma varmuuskertoimella 4. Varmuuskerroin 

määräytyy välittömään hengenvaaraan joutuvien asennustyötä tekevien henkilöiden takia, 

jos nostettava rakenne pettää. 

 

Valmistusteknisten seikkojen takia apurunkorakenteeksi suunniteltiin kaksi erilaista 

kehärakennetta, C-profiilinen ja RHS-profiilinen kehärunko. Molemmat rakenteet tutkittiin 

samoilla, nostotapahtumaa kuvaavilla nimelliskuormilla, käytetyn varmuusluvun ollessa 4. 

Tutkitut apurunkorakenteen on esitetty kuvissa 1 ja 2. 

 

Kuva 1. C-profiilinen 80x50x4 apurunko korvakkeineen 

 

 

Kuva 2. RHS-profiilinen 80x40x4 apurunko korvakkeineen. 
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Analyysimallin tiedetot 

 

Analyysiohjelma 

ja tyyppi 

Femap/NxNastran, Staattinen, epälineaarinen geometria ja 

epälineaarinen materiaalimalli 

Elementtimäärä 

ja tyyppi, RHS-

prof. 

4-solmuinen kuori, palkkielementit ja RBE2 rigid-spiderit 

ruuviliitoksiin, RBE3-rigid-elementit ja massaelementit kiinnitettyjen 

osien massan kuvaukseen. 10-solmuinen solidi kumivaimentimissa. 

Yht. 20100 elementtiä. 

Elementtimäärä 

ja tyyppi, C-prof. 

4-solmuinen kuori, palkkielementit ja RBE2 rigid-spiderit 

ruuviliitoksiin, RBE3 (rigid) -elementit ja massaelementit 

kiinnitettyjen osien massan kuvaukseen. 10-solmuinen solidi 

kumivaimentimissa. Yht. 15200 elementtiä. 

Kontaktit Kyllä, moottorin kiinnikkeiden ja kumivaimentimien, sekä 

kumivaimentimien ja apurungon välillä. 

Kuormitus Apurungon omapaino ja siihen kiinnittyvien laitteiden massat 

massaelementeillä massakeskipisteissä. 

Reunaehdot Nostolenkkejä kuvaava nivelellinen tuenta nostokorvakkeiden 

reikien yläreunan solmuihin 45 asteen sektorissa. Moottorin 

kiinnityskorvakkeiden Y-suuntaiset siirtymät estetty moottoria vasten 

tulevalta pinnalta. 

Materiaalimallit Teräs S355, E=208000 MPa, υ=0.3, ρ=7850 kg/m3 elasto-plastinen, 

trilineaarinen jännitys-venymäkäyrä fy=355 MPa, εy=0.00169, f1=447 

MPa, ε1=0.068, fu=490 MPa, εu=0.2 

Ruuvi lujuusluokka 8.8 E=200000 MPa, υ=0.3, ρ=7850 kg/m3 elasto-

plastinen, trilineaarinen jännitys-venymäkäyrä fy=640 MPa, 

εy=0.00305, f1=729 MPa, ε1=0.042, fu=800 MPa, εu=0.12 

Kumivaimennin, elastinen materiaalimalli, E=100 MPa, υ=0.1 

  



 

Liite IX,5 

Tulokset 

 

Analyysit suoritettiin käyttäen käytäen todellisia osien massoja kuormina. Kestävyyden 

vertailutarkastelu tehtiin käyttämällä FE-laskennan antamien von Mises-jännitysten 

myötövertailuarvona fy/4 vertailujännitystä 88 MPa rakenteen teräsosille ja 160 MPa 

ruuveille vaaditun varmuusluvun saavuttamiseksi. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty rakenteiden 

von Mises-jännitykset, sekä rakenteen muodonmuutokset viisinkertaisesti liioiteltuna. 

Detaljikuvat esittävät rakenteen kriittisintä yksityiskohtaa noston ainana. 

 

Kuva 3. C-profiilisen apurungon jännitystila nostossa. 

 

 

Kuva 4. RHS-profiilisen apurungon jännitystila nostossa. 

 

 



 

Liite IX,6 

 

Molempien apurunkovaihtoehtojen kohdalla saavutettiin riittävä kantokyky ja varmuus 

nostotilanteessa. Rakenteiden von Mises-vertailujännitykset eivät ylittäneet vertailuarvoa 

fy/4, eli alittaneet varmuuskerrointa 4 myötäämisen suhteen kuin paikallisesti etummaisen 

nostokorvakkeen kärjessä. Näissä Hot-Spot kohdissa paikalliset jännityshuiput olivat C-

profiilisessa rakenteessa 140 MPa ja RHS-profiilisessa rakenteessa 125 MPa luokkaa. 

Varmuutta materiaalin myötäämiseen noin 2.5-2.8 ja materiaalin murtumiseen 3.5-3.9. 

Rakenteen toimintaa ja siihen liittyvää varmuutta tällä geometrialla voidaan pitää riittävänä 

ja hyväksyttävänä. Nostokorvakkeiden sijoittaminen rakenteen uumalinjoille parantaisi 

rakenteen äärikestävyyttä, mutta ei näissä tapauksissa olisi mahdollista rakenteeseen 

kiinnittyvien komponenttien ja koneen takarungon asettamien geometriarajoitteiden takia. 

  



 

Liite X,1 

Särönkasvudetaljien 1.1, 2.1, 2.2 ja 3.1 jännitysintensiteettikertoimet ja lasketut 

kestoiät.  

 

Tutkit

-tu 

detalji 

Kasvu

-sykli 
K.ekv, 

[MPa∙mm½] 

ΔK.ekv, 

[MPa∙mm½] 

a 

[mm] 

Δa 

[mm] 
ΔNa 

[tuntia] 

Kokonais-

kestoikä 

Na, [tuntia] 

kun ΔK.th 

ylitetty 
Det1.1 1 123.2 0.0 0.25 0.00 0 - 

  2 126.7 3.6 0.32 0.07 5131662 - 

  3 176.6 50.0 0.50 0.18 4762 - 

  4 264.4 87.8 1.00 0.50 2446 2446 

  5 692.4 610.4 2.00 1.00 15 2461 

  6 1888.4 1203.7 4.00 2.00 4 18 

 Särönkasvun käynnistyy alkusärön 

koon ollessa ~0.9 mm 

               

Det2.1 1 660.1 0.0 0.12 0.00 - - 

  2 162.5 39.8 0.25 0.13 - - 

  3 129.8 0.6 0.75 0.50 - - 

Liitoksen juurenpuoli puristuksella K arvot pienenevät, eikä särö ala kasvaa 

 

Det2.2 1 116.8 0.0 0.12 0.00 - - 

  2 91.1 145.7 0.25 0.13 139 139 

  3 53.6 12.0 0.75 0.50 - - 

Vetojännitys vain hitsikuvun pinnalla. Särön edetessä hitsiin jännitys muuttuu puristukseksi,  

K arvot alkavat pienentyä ja särön kasvu lakkaa. 

 

Det3.1 1 161.2 0.0 0.12 0.00 0 - 

  2 193.3 32.5 0.25 0.13 12536 - 

  3 323.7 152.4 0.75 0.50 467 467 

  4 649.5 336.1 1.50 0.75 65 533 

  5 1068.7 457.5 3.00 0.50 17 550 

Särönkasvun käynnistyminen alkusärönkoon ollessa ~0.55 mm 

  

 


