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Tiivistelmä 

Tämä kandidaatintyö tarkastelee rakeisen materiaalin seulontaan liittyviä käsitteitä 

ja laitteita, etsii optimaalisia parametreja seulonnan erotustehokkuudelle 

laboratorio-olosuhteissa sekä verifioi aikaisempien tutkimuksien simulointimallia. 

Mittauksessa seulottiin erikokoisia lasipalloja. Mittausten muuttuvia parametreja 

olivat seulatason värähtelyn taajuus, kaltevuus ja syöttömassa. Värähtely edistää 

partikkelien kerrostumista, kaltevuus lisää partikkelien vierintänopeutta ja 

syöttömassan lisääminen tarkoittaa suurempaa kapasiteettia. Mittausten 

perusteella värähtelyn ja kaltevuuden lisääminen parantaa erotustehokkuutta. Sen 

sijaan liiallinen kaltevuuden ja syöttömassan lisääminen heikentää 

erotustehokkuutta. Seulonnan erotustehokkuudet määritettiin alitteiden 

kokonaismassan perusteella. Tässä työssä kokeellisesti määritettyjä 

erotustehokkuuden arvoja verrattiin Rotich et al. [2013, 2014] kehittämän seulan 

simulointimallin tuloksiin. Malli simuloi seulan erotustehokkuutta eri seulan 

parametreilla ja mallin antamat simulointitulokset noudattivat hyvin tässä työssä 

saatuja kokeellisia mittaustuloksia. 

 

  



Abstract 

This bachelor’s thesis studies concepts and equipment related to granular material 

screening, searches optimal parameters for screening efficiency in laboratory 

conditions and verifies a simulation model from previous studies. Differently 

sized glass beads were screened in the measurements. Variable parameters of the 

measurements include screening deck vibration frequency, inclination and feed 

mass of particles. Vibration promotes particle stratification, inclination increases 

flow velocity of the particles and increased feed mass means higher capacity. 

According to the measurements, increase of vibration and inclination improves 

screening efficiency. On the contrary, excessive inclination and feed mass loading 

impair screening efficiency. Total undersize masses from the measurements were 

used to determine screening efficiency. Experimental screening efficiency values 

of this thesis were compared to results of screening simulation model developed 

by Rotich et al. [2013, 2014]. Simulation model simulates screening efficiency of 

the screen with different screen parameters and results from this model followed 

experimental measurements of this thesis really well. 
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Symboliluettelo 

 

A1 alitteen massa   , kg 

As seulonta-alue    , m
2
 

B1 ylitteen osuus syötössä   , - 

C karkean tuotteen massa   , kg 

C1 puolikokoisten partikkelien osuus syötössä , - 

c leikkauspistettä suurempi fraktio ylitteessä , -   

D1 seulatason asennon tekijä   , - 

Dp partikkelin halkaisija   , m 

d pyöreän partikkelin halkaisija  , m 

dw metallilangan halkaisija   , m 

E kokonaiserotustehokkuus   , % 

E1 märkäseulonnan tekijä   , - 

F syötön massa    , kg 

F1 materiaalin tilavuuspainon tekijä  , - 

Fn partikkeleihin vaikuttava normaalivoima  , N 

F
(s)

 partikkelien välinen voima   , N 

Ft partikkeleihin vaikuttava tangentiaalivoima , N 

F
(μ)

 viskoosinen voima   , N 

f leikkauspistettä suurempi fraktio syötössä , - 

fc kitkakerroin    , - 

G1 kapasiteetin tekijä   , - 

g putoamiskiihtyvyys   , m/s
2
 

H entalpia    , J 

h aukon halkaisija   , m 

hT seulatason todellinen aukkoalue  , m 

K jousivakio    , N/m 

k lämmönjohtavuus   , W/(m∙K)  

m partikkelin massa   , kg 

mA seulatasolle kasaantunut massa  , kg 



mC ylitteen kokonaismassa   , kg 

mF syötettävän materiaalin massa  , kg 

mO seulatason yli menevän materiaalin massa , kg 

m(t) ylitteen massan väheneminen  , kg 

mU alitteiden kokonaismassa   , kg 

p paine    , Pa 

pp läpäisyn todennäköisyys   , % 

T lämpötila    , K 

Th teoreettinen alitteen määrä   , kg 

t aika    , s 

U hienon tuotteen massa   , kg 

u leikkauspistettä suurempi fraktio alitteessa , - 

v partikkelin vierintänopeus   , m/s 

v0 partikkelin alkunopeus   , m/s 

vn normaalisuunnan nopeus   , m/s 

vs nopeus    , m/s 

vt tangentiaalisuunnan nopeus  , m/s 

w aukon reunan halkaisija   , m 

x seulatason aukkokoko   , m 

αc partikkelin kiihtyvyys   , m/s
2
 

δn partikkelin normaalisuunnan siirtymä  , m 

δt tangentiaalisuunnan normaalisuunnan siirtymä , m 

ε erotustehokkuus   , - 

μ kineettinen kitkakerroin   , - 

μd viskoosisen hajoamisen kerroin  , (N∙s)/m 

θ seulatason kaltevuuskulma   , ° 

ρ tiheys    , kg/m
3 

τ seulontanopeuden vakio   , s/m
2
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I Kirjallisuusosa 

1 Johdanto 

Seulonta on tekniikaltaan tuhansia vuosia vanha ja nykyään sitä käytetään 

teollisuudessa useassa eri sovelluksessa. Nykyaikaiset seulat pystyvät seulomaan 

materiaalia tunnin aikana useita tuhansia tonneja. Yksinkertaisuudestaan 

huolimatta seulonta on suhteellisen vähän tutkittu osa-alue partikkelien 

luokittelussa. 

Seulat kuuluvat partikkeleita erotteleviin laitteisiin selkeyttimien, hydrosyklonien, 

magneettierottimien ja flotaatiolaitteiden ohella. Teollisuudessa käytettävien 

erotuslaitteiden toiminta perustuu eroteltavien partikkeleiden ominaisuuksiin. 

Yleisesti ottaen partikkelin koko on tärkein ominaisuus seulonnassa. Muita 

tärkeitä ominaisuuksia ovat partikkeleiden muoto ja taipumus kasaantua. Muiden 

erotuslaitteiden toiminta perustuu partikkelien sähköisiin, magneettisiin tai niiden 

pintojen ominaisuuksiin. Näiden lisäksi partikkelien tiheys on tärkeä tekijä, kun 

erotus on riippuvainen partikkelien käyttäytymisestä liikkuvassa fluidissa. 

[Coulson & Richardson 1990] 

Viimeisempien tutkimuksien perusteella seulontaprosesseja voidaan tehostaa 

kunnollisella suunnittelulla. Seulonnan energiatehokkuuden parantaminen on 

tärkeää kustannus- ja ympäristösyistä johtuen. Tämän kandidaatintyön 

kirjallisuusosan tarkoituksena on esitellä seulontaan liittyvät periaatteet, 

teollisuudessa käytetyt seulatyypit ja seulontaan vaikuttavat tekijät. Lisäksi 

esitetään Rotich at al. [2013, 2014] simulaatiomallin perusteet. Työn kokeellisessa 

osassa tutkitaan kokeellisesti seulaan kohdistettavan värähtelyn vaikutusta seulan 

erotustehokkuuteen, kun seulatason kaltevuutta ja värähtelyn taajuutta muutetaan 

seulontaprosessin optimoimiseksi. Lisäksi tutkitaan kokeellisten tulosten ja 

simulointimallilla saatujen tulosten yhtenevyyttä. 
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2 Seulonnan periaatteet 

Seulonta on erotusmenetelmä, joka perustuu partikkelin kokoon. Teollisuuden 

seulonnassa kiinteät partikkelit pudotetaan, kuljetetaan tai heitetään 

keskipakoisvoiman avulla seulatasoa vasten. Alikokoiset partikkelit läpäisevät 

seulan aukot ja ylikokoiset partikkelit eivät läpäise aukkoja. Useiden erikokoisten 

seulatasojen läpi mennyt materiaali erotellaan kokojakeisiin, joista tunnetaan 

partikkelien minimi- ja maksimikoot. [McGabe, Smith & Harriot 1985] Seuloja 

käytetään teollisuudessa isossa mittakaavassa partikkelien erottamiseen niiden 

koon perusteella. Pienessä mittakaavassa seulontaa käytetään tarkasti luokiteltujen 

materiaalien tuottamisessa ja kokoanalyysien tekemisessä. Seulonnan menetelmää 

voidaan käyttää halkaisijaltaan noin 50 μm:n kokoisille tai sitä suuremmille 

partikkeleille. Tätä kokoa pienempiä partikkeleita on vaikea seuloa, koska 

tarpeeksi tarkkaa ja riittävän vahvuista metallikangasta on hankala valmistaa. 

Tämän lisäksi äärimmäisen pienet partikkelit tukkivat seulatason. [Coulson & 

Richardson 1990] 

McGaben, Smithin ja Harriotin [1985] mukaan seulan tehtävänä on ottaa vastaan 

syötöstä tuleva erikokoisista partikkeleista koostuva seos ja jakaa se kahteen 

osaan, jotka ovat alite ja ylite. Alitteeseen kuuluvat seulatason aukkojen läpi 

menneet partikkelit ja ylite koostuu partikkeleista, jotka ovat aukkoja suurempia. 

Näistä toinen tai molemmat voivat olla tuote. Ihanteellinen seulataso erottaa 

tarkasti syötettävää materiaalia siten, että ylitteen pienimmät partikkelit ovat 

isompia kuin alitteen suurimmat partikkelit. Tällaista ihanteellista erottamista 

määritetään leikkauspisteellä, joka on merkkinä näiden osien välisestä erotuksesta. 

Yleensä leikkauspiste valitaan yhtä suureksi seulatason verkon aukkojen kanssa. 

Todelliset seulat eivät pysty erottamaan täydellisesti partikkeleita, joiden 

halkaisija on lähellä leikkauspistettä. Tavanomaisella testiseulalla voidaan 

saavuttaa paras mahdollinen seulontatulos, kun seulotaan pyöreitä partikkeleita. 

Partikkelit menevät kuitenkin limittäin ylitteen pienempien partikkeleiden ja 

alitteen suurimpien partikkeleiden välillä. Limitys tapahtuu etenkin silloin, kun 

partikkelit ovat neulamaisia, kuitumaisia tai ne kasaantuvat ja käyttäytyvät yhtenä 

isona partikkelina. Paksuja materiaalikerroksia seulottaessa kaupalliset seulat 

yleensä seulovat huonommin kuin testauksessa tarkasti säädetyissä olosuhteissa 
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käytettävät seulat, kun käytetään samaa aukkokokoa samalle seokselle. [McGabe, 

Smith & Harriot 1985] 

Seulontaa voidaan kuvailla todennäköisten tapahtumien sarjoina, sillä partikkelin 

koko vaikuttaa partikkeleiden todennäköisyyteen mennä seulatason läpi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että seulapintaan osuessaan partikkelilla on tietty todennäköisyys 

mennä aukon läpi.  Partikkelin halkaisijan lähestyminen seulatason aukon 

halkaisijaa laskee merkittävästi partikkelin todennäköisyyttä mennä seulatason 

aukon läpi. Lisäksi aukkojen halkaisijaa lähellä olevat partikkelikoot haittaavat 

kokonaisseulontatehokkuutta, koska partikkelit saattavat juuttua kiinni aukkoihin. 

Tämä vaikeuttaa muiden partikkeleiden kulkua ja vähentää seulan avointa aluetta. 

[Wills & Napier-Munn 2006] 

Gaudin [1939] mukaan partikkelin läpäisyn todennäköisyys pp seulatasosta 

voidaan kirjoittaa yhtälöllä 

      
   

   
 
 

   (2.1) 

jossa  x seulatason aukon koko 

  d pyöreän partikkelin halkaisija 

  w aukon reunan halkaisija 

Seulonta voidaan suorittaa joko kuivissa tai märissä olosuhteissa. 

Märkäseulonnassa materiaalia pestään tasaisesti seulatason päällä ja estetään 

partikkelien juuttumista. Karkeita partikkeleita seulottaessa seulataso voidaan 

pestä virtaavalla vedellä partikkelien erottamiseksi toisistaan, hienojen 

partikkelien poistamiseksi karkeiden partikkelien pinnalta ja tasoon tarttuvien 

materiaalien poistamiseksi. Hienot partikkelit seulotaan usein märkinä, mikä 

tarkoittaa lietemäisen materiaalin jatkuvaa syöttöä seulalle. Etenkin hiutaleisilla ja 

tiivistyneillä lietteillä on suuri viskositeetti, joka hankaloittaa lietteen virtaamista. 

Lietteen viskositeettia voidaan vähentää ylläpitämällä tason yli menevää 

poikittaisvirtausta tai voimakkaalla värähtelyllä. Samalla seulontanopeus kasvaa. 

Märkäseulonnan ongelmana on se, että materiaali joudutaan kuivaamaan 

jälkikäteen. Kuivaseulonnassa materiaalia voidaan joskus harjata kevyesti, jotta 

saataisiin aikaan ohut ja tasainen partikkelikerros. Seulaa ravistettaessa on oltava 
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tarpeeksi varovainen, jotta partikkelit eivät murskaantuisi. Isoja ja hankaavia 

partikkelia seulottaessa pitäisi käyttää lujempia seuloja, koska ne voivat rikkoa 

rakenteeltaan liian heikon seulan. [Coulson & Richardson 1990] 

Teollisuudessa käytetyt seulat koostuvat kudotusta metallilangasta, 

metallitangoista, silkki- tai muovikankaasta, rei’itetystä tai uritetusta 

metallilevyistä tai metallilangoista, jotka ovat poikkileikkaukseltaan kiilamaisia 

[McGabe, Smith & Harriot 1985]. Metallilangasta kudottua kangasta käytetään 

usein hienojen partikkeleiden ja rei’itettyjä levyjä karkeampien partikkeleiden 

seulontaan. Suurimmassa osassa isoissa teollisuuden seuloissa käytetään neliön tai 

ympyrän muotoisia aukkoja, mutta osassa voidaan käyttää rinnakkaisia tankoja tai 

yhteen pultattuja H-muotoisia lenkkejä. [Coulson & Richardson 1990] 

Teollisuuden seulat valmistetaan yleisemmin teräksestä ja ruostumattomasta 

teräksestä. Pienien partikkelien seulonnassa käytettävän aukon halkaisija vaihtelee 

välillä 0,037–4,76 mm. Sen sijaan karkeiden partikkeleiden seulonnassa 

aukkokoko voi olla jopa 400 mm kuten kappaleessa 3.2.1 käsiteltävässä Mogenser 

divergatorissa. Kuitenkin aukkokooltaan 0,1 mm pienempiä seuloja ei käytetä 

usein, koska hyvin hienokokoisten partikkelien erottamiseen löytyy 

taloudellisempia menetelmiä. [McGabe, Smith & Harriot 1985] 

3 Seulatyypit ja seulatasot 

Seulan suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat partikkelikoko, materiaalin 

syöttönopeus, seulan kulma, partikkelin muoto, avoin alue, värähtely ja kosteus 

[Wills & Napier-Munn 2006]. Useimmissa seuloissa partikkelit putoavat 

painovoiman seurauksena aukkojen läpi. Joissakin malleissa ne voidaan työntää 

aukkojen läpi harjojen tai keskipakoisvoiman avulla. [McGabe, Smith & Harriot 

1985] Värähtelevät seulat ovat erityyppisistä teollisuuden seuloista käytetyimpiä. 

Hienojakoisten ja karkeiden partikkelien seulomiseen voidaan käyttää useita 

erilaisia seulatyyppejä. [Wills & Napier-Munn 2006] Karkeat partikkelit putoavat 

helposti paikallaan olevan seulatason isoista aukoista. Sen sijaan hienoja 

partikkeleita joudutaan joko ravistamaan mekaanisesti tai pyörittämään ja 

värisyttämään sähköisesti. [McGabe, Smith & Harriot 1985] 
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Mekaanisesti käytettyihin seuloihin värähtely tuotetaan mekaanisesti tai 

sähkömagneettisella laitteella. Sähkönkulutus ja laakereiden kuluminen ovat 

korkealla tasolla, koska värähtelyn seurauksena tulee todella nopeita 

kiihtyvyyksiä ja hidastumisia. Nämä seulat voidaan joskus asentaa päällekkäin 

kerroksittain. Tällöin aukkokooltaan karkeimmat seulatasot ovat ylimpänä joko 

vaakatasossa tai jopa 45°:n kulmassa. Värähtelevä liike ja seulan vaakatasoinen 

koneisto helpottavat partikkelien liikuttamista tasoa pitkin. Annetulle 

toimenpiteelle tarvittavaa seulatason pinta-alaa ei pystytä ennustamaan ennen 

materiaalin testaamista pienessä mittakaavassa samoissa olosuhteissa. Ainoastaan 

kokeiden perusteella voidaan määrittää etenkin partikkelien taipumus 

juuttumiseen. [Coulson & Richardson 1990] 

3.1 Seulatasot 

Seulatason valinta tiettyä tehtävää varten riippuu tehtävän luonteesta ja 

tarvittavista aukoista. Aukkojen mittasuhteet (koko ja muoto), avoimen alueen 

suhde koko seulontapinta-alaan, seulatason materiaalin ominaisuudet ja seulatason 

joustavuus voivat vaikuttaa merkittävästi seulan toimintaan. Seulatasot 

valmistetaan yleensä teräksestä, kumista tai polyuretaanista. Teollisuudessa 

käytetyt seulatasot voidaan luokitella kiinnittämistavan mukaisesti, sillä ne voivat 

olla pultattuja, jännitettyjä ja modulaarisesti kiinnitettyjä seulaan. [Wills & 

Napier-Munn 2006] 

3.1.1 Pultatut seulatasot 

Yli 50 mm:n kokoisia partikkeleita seulottaessa käytetään pultattuja seulatasoja. 

Ne koostuvat isoista lävistetyistä, laser- ja plasmaleikatuista teräslevyistä, jotka 

ovat usein laitettu kumi- tai polyuretaanilevyjen väliin lisäämään kulutuksen 

kestävyyttä. Nämä jäykät levyt ovat pultattuna kiinni teräslevyihin. Tämän 

tyyppisiä käyriä levykokonaisuuksia voidaan käyttää kappaleessa 3.4.1 

käsitellyssä Trommelissa. Pultattuihin seulatasoihin voidaan suunnitella aukkojen 

muodot ja koot tilaustyönä. Aukoilla on usein levenevä profiili, joka vähentää 

partikkelien juuttumista. [Wills & Napier-Munn 2006] 
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3.1.2 Jännitetyt seulatasot 

Jännitetty seulataso koostuu kireälle venytetyistä kankaista, jotka voidaan 

jännittää seulan sivujen välillä (ristikkäin) tai seulan päätyjen välillä (päädyittäin). 

Oikean jännityksen ylläpitäminen on tärkeää seulonnan tehokkuuden ja 

ennenaikaisen häiriön estämisen kannalta. Jännitettyjä seulatasoja voidaan 

valmistaa erilaisista metallilankakudonnoista ja polyuretaanista tai kumista 

valmistetuista matoista. Perinteinen metallilangasta kudottu verkko on yleisesti 

käytössä seulatasoissa. Siinä lanka on valmistettu joko teräksestä tai 

ruostumattomasta teräksestä. Metallilangasta tehdyt verkot ovat seulatason 

materiaaliksi suhteellisen kevyitä, halpoja ja niissä on paljon avointa aluetta. 

[Wills & Napier-Munn 2006] 

Jännitettyjen seulojen avoin alue mahdollistaa seulan pienemmän pinta-alan kuin 

kappaleessa 3.1.4 käsitellyissä samalla kapasiteetilla modulaarisesti kiinnitettyihin 

seulatasoihin verrattuna. Tämän takia jännitettyjä seuloja suositaan suhteellisen 

kevyissä seulonnoissa. Metallilangan paksuuden lisäämisellä saavutetaan lankojen 

parempi lujuus, mutta samalla avoimen alueen vähentymisen myötä kapasiteetti 

kärsii. Kudontakuviot voivat olla neliön muotoisia tai suorakulmaisia. Samaa 

metallilangan halkaisijaa käyttämällä suorakulmaiset aukot muodostavat 

suuremman avoimen alueen kuin neliön muotoiset aukot. Tarvittava kapasiteetti ja 

seulonnan luonne vaikuttavat valittuun metallilangan halkaisijaan. Hienojen 

partikkelien seulontaan käytetyissä tasoissa voi olla yhtä suuri tai suurempi avoin 

alue kuin karkeiden partikkelien seulatasoissa. Hienoja partikkeleita erottelevat 

tasot ovat hauraita, koska niissä käytetään ohuempia lankoja kuin karkeampia 

partikkeleita erottelevissa seuloissa. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.1.3 Itseään puhdistavat tasot 

Niin sanotusti itseään puhdistavat metallilankatasot koostuvat metallilangoista 

puristetuista säännöllisistä aukoista. Kudontakuvioltaan itseään puhdistavat tasot 

ovat timanttimaisia, kolmiomaisia ja mutkittelevia. Näistä kudontakuvioista 

kolmiomainen ja timanttinen kuvio tuottavat paremman partikkelien erottamisen 

kuin mutkitteleva. Itseään puhdistavissa tasoissa yksittäiset langat pystyvät 

värähtelemään, mikä estää partikkelien juuttumisen aukkoihin lähes kokonaan. 

Perinteisesti aukkojen suuret välimatkat tai poikkilankojen pois jättäminen 
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aiheuttavat partikkelien juuttumista, minkä seurauksena seulonnan tehokkuus 

laskee. Itseään puhdistavien tasojen seulonnan tarkkuus voi olla lähellä 

perinteisesti punottua tasoa. [Wills & Napier-Munn 2006] 

Jännitetty kangastaso on myös mahdollista vaihtaa jännitettyyn kumi- tai 

polyuretaanimattoon. Näitä mattoja usein vahvistetaan sisäisillä teräskaapeleilla 

tai synteettisellä johdolla. Kumia ja polyuretaania käyttäessä saadaan pienempi 

avoin alue kuin teräksellä, mutta ne kestävät kulumista paremmin kuin teräs. 

Betonin täyteaineen tuottajat suosivat jännitettyä tasoa, koska heidän täytyy tehdä 

jatkuvasti muutoksia tasoon erilaisten laatuvaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi 

jännitetty taso on nopeampi vaihtaa kuin modulaarinen taso. [Wills & Napier-

Munn 2006] 

3.1.4 Modulaariset seulatasot 

Modulaariset seulatasot koostuvat moduuleista tai paneeleista, jotka kootaan 

yhdeksi tasoksi.  Kuormituksen kannalta vaativaa seulontaa varten käytetään 

yleensä kumista tai polyuretaanista valmistettuja tasoja. Molemmat näistä aineista 

tarjoavat hyvän kestävyyden hankausta varten. Kumi on myös iskunkestävää, 

joten sitä käytetään usein jopa yli 50 mm:n kokoisille partikkeleille. Sen 

sijaan märkäseulonnassa suositaan polyuretaania. Moduuliset kumi- ja 

polyuretaanipaneelit ovat yleisesti kooltaan 305 x 305 mm tai 610 x 305 mm. 

Paneelien reunat sisältävät lujan teräskehikon, jotta paneeli olisi kestävämpi. 

[Wills & Napier-Munn 2006]  

Paneelit on suunniteltu siten, että ne voidaan vaihtaa nopeasti. Suuren kuluman 

torjumiseksi tai seulonnan optimoimiseksi voidaan asentaa erilaisia paneeleja eri 

kohtiin seulaa. Moduuliset polyuretaanipaneelit kestävät poikkeuksellisen paljon 

kulutusta. Ne voivat olla jopa kymmenen kertaa kestävämpiä kuin perinteiset 

metallilangasta tehdyt kangastasot. Moduuliset seulat eivät vaadi kiristämistä ja 

vahingoittuneet paneelit voidaan vaihtaa paikan päällä. Lisäksi teräksisiin 

verkkotasoihin verrattuna kumi- ja polyuretaanipaneelit ovat hiljaisempia ja 

niiden joustavammat aukot vähentävät partikkeleiden juuttumista. [Wills & 

Napier-Munn 2006] 
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Modulaarisissa seulatasoissa eniten käytetyt aukkojen muodot ovat neliö ja 

suorakulmio. Teräviä partikkeleita seulottaessa suorakulmion muotoisissa 

aukoissa on neliön muotoisiin aukkoihin verrattuna enemmän avointa aluetta, 

suoritustehoa ja juuttumisen vastuskykyä. Pyöreitä aukkoja pidetään parhaimpana 

muotona erottamaan partikkeleita, mutta partikkelit juuttuvat niihin helposti. 

Muita aukkojen muotoja ovat kuusiokulmiot, kahdeksankulmiot, romboidit (vinot 

suunnikkaat) ja pisaramaiset kuviot. Kyseisiä aukon muotoja voidaan yhdistellä 

keskenään. Pisaran ja muita monimutkaisen muotoisia aukkoja käytetään, jos 

partikkelien juuttuminen on ongelmallista. Nämä aukot ovat kapeita ja laajenevat 

pohjaa kohti, jotta aukon läpäissyt partikkeli voisi pudota vapaasti alitteeseen. 

Modulaarisissa ja kiilamaisissa metallilankapaneeleissa on suurempi avoin alue 

kuin modulaarisissa polyuretaaniseuloissa ja niissä on kumista tai polyuretaanista 

koostuva lankapaneeli, joka on valettu kudotun tai kiilamaisen metallilankatason 

ympärille. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.2 Liikkumattomat seulat 

Liikkumattomilla seuloilla tarkoitetaan seuloja, joita ei pyöritetä tai altisteta 

värähtelylle erotuksen parantamiseksi. Partikkelit etenevät seulatasoa pitkin 

painovoimaa tai muuta keinoa käyttämällä. Liikkumattomiin seuloihin kuuluvat 

grizzlyt, flip-flow-, kaari-, pansep- ja suoraviivaiset seulat. 

3.2.1 Grizzlyt 

Grizzly on vierekkäisten kolmen metrin pituisista metallitangoista koostuva 

ruudukko, joka on asetettu kaltevalle ja paikoillaan pysyvälle rungolle [Coulson & 

Richardson 1990]. Kuvassa 3.1 on esiteltynä perinteisen grizzlyn ruudukko. 

Ensisijaisesta murskaimesta tulevat karkeat partikkelit putoavat ruudukon 

yläpäähän. Suurimmat partikkelit valuvat kohti alempana olevaa poistopäätä ja 

pienemmät partikkelit läpäisevät tason pudoten erilliseen kerääjään. Tankojen 

välinen etäisyys on 50–200 mm. Paikallaan pysyvissä ja metallilangasta kudottuja 

kaltevia seulatasoja sisältävissä seuloissa on samanlainen toimintaperiaate 

grizzlyjen kanssa ja ne pystyvät erottamaan 12–100 mm:n kokoisia partikkeleita. 

Ne ovat ainoastaan tehokkaita, kun erotetaan vapaasti virtaavia karkeita 

partikkeleita ja hienoja partikkeleita on vähän. [McGabe, Smith & Harriot 1985] 

Joissakin tapauksissa edestakaista liikettä käytetään tankojen liikuttamiseen 
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juuttumisten vähentämiseksi. Grizzlyissä on usein kalteva kulma, jonka 

suurentaminen parantaa kapasiteettia ja heikentää tehokkuutta. Märkäseulonnassa 

grizzlyissä käytettävä kulma on hyvin matala. Joissakin seuloissa pitkittäiset 

tangot voidaan korvata rei’itetyllä levyllä. [Coulson & Richardson 1990] 

 

Kuva 3.1 Grizzlyn metallitangoista koostuva ruudukko. Tangot valmistetaan 

yleensä teräksestä. [Yajko 2009] 

Paikallaan pysyvissä grizzlyissä ei käytetä värähtelyä karkeimpien partikkelien 

poistamisessa. Niillä seulotaan, kun ylikokoisten partikkelien osuus syötössä on 

pieni. Partikkelien liikuttamisen helpottamiseksi tason kulma on 35–50°.  

Paikallaan pysyvät grizzlyt ovat vähemmän tehokkaita verrattuna tavallisiin 

grizzlyihin. [Wills & Napier-Munn 2006] 

Mogensen divergatorit ja itseään puhdistavat grizzlyt käyttävät pyöreitä tankoja 

kahdessa rivissä. Joka toinen tanko on vakituisessa asennossa ja vuorottelevien 

tankojen kulmat ovat erilaisia partikkeleiden juuttumisen estämiseksi. 

Divergatoreita käytetään välillä 25–400 mm karkeiden partikkeleiden 

erottamisessa. Partikkeleja poistaessa niiden tehtävänä on myös ohjata 

hienoimmat partikkelit rännissä ensimmäisenä liukuhihnalle, jotta ne 

vaimentaisivat karkeampien partikkelien aiheuttamia iskuja. [Wills & Napier-

Munn 2006] 

3.2.2 Flip-flow -seulat 

Flip-flow -seulat käyttävät mekaanisen värähtelyn sijasta joustavia seulapaneeleja, 

jotka venyvät ja vapautuvat vaihtelevasti tuottaen liikkeen partikkelikerrokseen. 

Paneelien tuottama viskoutumisliike voi kohdistaa seulatasoon jopa 50 G:n 
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voiman ja samalla estää partikkelien juuttumisen aukkoihin. Seulan runko voi  

olla paikoillaan pysyvä tai siihen voidaan kohdistaa 2-4 G:n kiihtyvyys.  

Flip-flow -seulojen syöttönopeus voi olla jopa 800 t/h ja niitä käytetään  

0,5–50 mm kokoisten partikkelien seulontaan. Lisäksi ne soveltuvat hyvin 

kosteiden materiaalien seulontaan, joita ei pystytä erottamaan tehokkaasti 

perinteisillä värähtelevillä seuloilla. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.2.3 Kaariseulat 

Kaariseuloissa on kaaren sisältävä seulataso, joka muodostuu vaakasuorista 

kiilatangoista. Kiiloja tai uritettua polyuretaanipaneeleja käytetään kuivatukseen 

tai hyvin hienojakoisten partikkeleiden seulomiseen. Kaariseulojen yksi 

tärkeimmistä tehtävistä on veden valuttaminen pois syötettävän materiaalin 

kuivattamiseksi ja seulan kostuttamiseksi. Hankaavia materiaaleja käsiteltäessä 

seulan pinta täytyy vaihtaa usein, koska ajan myötä aukkojen reunojen terävyys 

menettää tehonsa. Juuttuneiden partikkelien poistamiseksi kaariseulaan voidaan 

asentaa mekaaninen laite, joka määräajoin värähtelee tai iskee seulaan [Wills & 

Napier-Munn 2006]. 

 

Kuva 3.2 Kaariseula, jonka seulataso koostuu kiilamaisista tangoista [Filter-

Technics]. 

Syötettävä liete tulee seulatason yläosaan tangentiaalisesti ja virtaa seulatasoa 

pitkin kohtisuoraan kiilatankojen välissä olevaa aukkoa kohti. Tämän aukon 

jälkeen lietteestä irtoaa ohut kerros, joka ohjautuu alikokoisiin partikkeleihin. 

[Wills & Napier-Munn 2006] Fonteinin [1954] mukaan suunnilleen kaksi kertaa 

ohuen kerroksen paksuiset partikkelit joutuvat kerroksen mukana alikokoon. Tätä 
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kokoa suuremmat partikkelit jatkavat matkaansa lietteen mukana. [Fontein 1954] 

Yleisesti ottaen erotus tapahtuu, kun partikkeleiden halkaisija on noin puolet 

tankojen välisestä etäisyydestä. Tämän seurauksena aukkojen tukkeutumista 

aiheutuu hyvin vähän. Kaariseulan kapasiteetti voi olla korkeintaan 180 m
3
/h ja 

sillä pystytään erottamaan halkaisijaltaan 50 μm:n kokoisia partikkeleita. [Wills & 

Napier-Munn 2006] 

3.2.4 Suoraviivaiset seulat 

Suoraviivaisia seuloja käytetään kuitujen ja puulastujen poistamiseen malmia 

sisältävästä virrasta. Suoraviivainen seula sisältää synteettisen seulakankaan, 

jonka aukot ovat yleensä 500 μm halkaisijaltaan. Väkipyöränä toimiva rulla on 

kiinnitettynä ohjauslaitteeseen, josta voidaan säätää eri nopeuksia. Laimennettu 

liete ohjataan rullien avulla liikutettavan kankaan päälle ja alikokoiset partikkelit 

valuvat kankaan läpi keräysastiaan painovoiman vaikutuksesta. Ylikokoiset 

partikkelit poistetaan väkipyörän avulla ja kangas pestään vesisuihkuilla 

tahmeasta materiaalista. Värähteleviin seuloihin verrattuna suoraviivaiset seulat 

ovat hiljaisempia ja säästävät energiaa, koska niihin ei käytetä värähtelyä. [Wills 

& Napier-Munn 2006] 

Pansep-seulalla voidaan erotella 45–600 μm:n kokoisia partikkeleita. Pansep-

seulassa on samanlainen toimintaperiaate kuin suoraviivaisessa seulassa, mutta 

yhtenäisen kankaan sijasta Pansep-seula käyttää sarjassa olevia astioita, jotka 

liikkuvat liukuhihnan tavoin. Jokaisen astian pohjassa on jännitetty lankaverkko, 

joka päästää lävitseen hienojakoisempia partikkeleita kuten suoraviivaisessa 

seulassa oleva kangas. Seulonta saavuttaa suurimman kapasiteetin 

liukuhihnaliikkeen ylä- ja alakohdassa. Lisäksi näissä kohdissa tapahtuu seulan 

puhdistus, kun liukuhihnan pyörimissuuntaa vaihdetaan. [Wills & Napier-Munn 

2006] Astioiden ylä- ja alapuolelta kohdistetaan vesisuihku, mikä edistää 

partikkelien kerrostumista ja nestemäistä käyttäytymistä. Tämän seurauksena 

alitteeseen kuuluvat partikkelit läpäisevät helpommin lankaverkon aukot. 

[Mohanty 2003] 
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3.3 Värähtelevät seulat 

Yleisesti ottaen värähteleviä seuloja käytetään, kun sekä hyvä kapasiteetti ja 

erotustehokkuus ovat tärkeitä. Niiden etuna ovat myös erotuksen tarkkuus ja 

alhaiset ylläpitokustannukset materiaalitonnia kohden. [Perry & Green 1997] 

Willsin ja Napier-Munnin [2006] mukaan värähtelevät seulat ovat 

monipuolisimpia ja tärkeimpiä seuloja kaivosteollisuudessa. Ne ovat syrjäyttäneet 

aikaisemmin käytetyt ravistetut ja edestakaisin liikutettavat seulat. Värähteleviä 

seuloja käytetään yleisesti erottamaan partikkeleita, joiden halkaisija on 

pienimmillään 45 μm ja suurimmillaan 300 mm. Värähteleville seuloille löytyy 

teollisuudessa useita eri vaihtoehtoja seulatasoiksi. Suurin osa värähtelevistä 

seuloista voidaan valmistaa siten, että niissä on useampi taso. Ylimmän tason 

tarkoituksena on erottaa karkeimmat partikkelit syötettävästä materiaalista ja 

alemmille tasoille tulevat partikkelit seulotaan uudelleen. 

Seulojen värähtelyliike on joko pyörivää, suoraviivaista tai elliptistä.  Kuvassa 3.3 

on esiteltynä seulojen värähtelyliikkeet. Pyörivässä värähtelyliikkeessä (a) yksi 

akseli on kiinnitetty kaltevan seulan painopisteeseen, minkä seurauksena koko 

seula värähtelee ympyrämäisen kuvion mukaisesti. Joskus akseli voidaan asentaa 

painopisteen yläpuolelle pyörivän liikkeen (b) tuottamiseksi. Suoraviivainen 

värähtelyliike (c) tuotetaan käyttämällä kahta akselia, joissa yhteen sovitetut 

epäsymmetriset painot pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Elliptisen pyörimisliikkeen 

(d) tuottamiseksi käytetään kolmea akselia, jotka ovat kiinnitettynä toisiinsa 

hammaspyörillä ja yhtä näistä akseleista liikutetaan. [Wills & Napier-Munn 2006] 

 

Kuva 3.3 Pyörivä (a ja b), suoraviivainen (c) ja elliptinen (d) värähtelyliike 

[Wills & Napier-Munn 2006, s. 193]  
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Seulojen värähtely voidaan tuottaa mekaanisesti tai sähköisesti.  Kuvassa 3.4 on 

esiteltynä värähtelevän mekanismin sijainti tasoon nähden molemmissa näissä 

tapauksissa. Värähtely tuotetaan yleensä värähtelevillä mekanismeilla, jotka 

perustuvat epäkeskisiin massoihin. Näillä massoilla amplitudi on 1,5–5 mm ja 

käytettävä taajuus on välillä 700–1000 rpm. Hyvä suhde amplitudin ja taajuuden 

välille on välttämätöntä hyvälle erotuksen laadulle. Hyvässä värähtelyssä pyritään 

siihen, että materiaali kulkisi seulatasoa pitkin eikä läpäisisi samasta aukkokoosta 

tai ylittäisi liian monta aukkoa.  Tämän vuoksi suurempien aukkojen kohdalla on 

käytettävä korkeampaa amplitudia sekä matalampaa nopeutta. Sen sijaan 

pienempien aukkojen kohdalla tilanne on päinvastainen. [Eloranta & Hämäläinen 

2006] Mekaaniset värähtelyt yleensä siirtyvät hyvin nopeista epäkeskoista laitteen 

runkoa pitkin jyrkästi kaltevaan seulatasoon. Puolestaan sähköinen värähtely 

siirtyy raskaista solenoideista laitteen runkoon tai suoraan seulatasoon. 

Tavallisesti värähtelevissä seuloissa ei käytetä enempää kuin kolmea seulatasoa ja 

minuutin aikana tapahtuu 1800–3600 värähtelyliikettä. Suunnilleen 1,2 x 3 m 

kokoinen seula vaatii neljä hevosvoimaa (3 kW). Pienellä amplitudilla 

voimakkaasti värähtelevät seulat eivät tukkeudu partikkeleista niin helposti kuin 

kappaleessa 3.4 käsiteltävät pyörivät seulat. [McGabe, Smith & Harriot 1985] 

 

Kuva 3.4 Mekanisesti (a) ja sähköisesti (b) tuotettu värähtelyliike [McGabe, 

Smith & Harriot 1985, s. 995]. 

3.3.1 Kaltevat seulat 

Kaltevat seulat ovat yleisesti lajittelussa käytettyjä seuloja, joihin tuotetaan 

pystysuoraa, ympyrän muotoista tai elliptistä värähtelyä. Tarvittava värähtely 

saadaan tuotettua mekaanisesti tasapainottomien painojen tai vauhtipyörien 

avulla, jotka ovat kiinnitettynä vetoakseliin. Amplitudia voidaan säätää  

lisäämällä tai poistamalla vauhtipyöriin kiinnitettyjä painoja.  Värähtelyliikkeen 
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kiertosuunta voi olla partikkelien virtaamissuuntaan nähden myötä- tai 

vastasuuntaan. Myötäsuuntainen värähtelyn kiertosuunta nopeuttaa partikkeleiden 

liikkumista tasoa pitkin ja mahdollistaa paremman suoritustehon seulalle. 

Puolestaan vastasuuntainen kiertosuunta hidastaa partikkelien liikkumista ja 

parantaa erottumista. Yleisesti yksiakseliset seulat asetetaan 15–28°:n kulmaan, 

jotta partikkelit pääsevät liikkumaan seulalla. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.3.2 Värähtelevät grizzlyt 

Värähtelevissä grizzlyissä käytettävä tason kulma on noin 20°. Niiden kapasiteetti 

on enimmillään 5000 t/h ja värähtely on ympyrän muotoista. Mineraalien 

käsittelyssä grizzlyjen tehtävänä on useimmiten toimia materiaalin lajittelijana 

ensi- ja toissijaiselle murskaimelle. Grizzlylla voidaan vähentää murskaimen 

kuormitusta, jos grizzlyssä oleva tankojen väli on yhtä suuri kuin murskaimen 

leukojen välinen etäisyys. Terästangot ovat yleensä kapenevia kohti purkupäätä, 

jotta estettäisiin kivien kiilautuminen seulan poistopään läheisyydessä isommilla 

väleillä. Terästankojen alkupää on suippo tai kupumainen, jotta ne kestäisivät 

kulutusta paremmin ja niiden päälle ei joutuisi alikokoista materiaalia. [Wills & 

Napier-Munn 2006] 

3.3.3 Horisontaaliset seulat 

Horisontaalisissa seuloissa on vaakasuora tai melkein vaakasuora taso, joten ne 

tarvitsevat vähemmän sisäkorkeutta kuin kaltevat seulat. Horisontaalisen seulan 

värähtelyyn tarvitaan kaksois- tai kolmoisakseli ja värähdysliikkeen on oltava 

lineaarista tai elliptistä. Kalteviin seuloihin verrattuna horisontaalisissa seuloissa 

on paljon tarkempi partikkelien lajittelu. Tästä johtuen horisontaaleja seuloja 

käytetään suurta seulonnan tehokkuutta vaativissa sovelluksissa. Puolestaan 

kaltevissa seuloissa on huomattavasti parempi kapasiteetti horisontaaleihin 

seuloihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että painovoima ei auta partikkelien 

liikuttamisessa horisontaaleissa seuloissa.  [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.3.4 Resonanssiseulat 

Resonanssiseulat ovat horisontaalisia seuloja, joissa seulan kehikkoon on 

kumijousituksella kiinnitettynä tasapainotettu seulataso. Seulan värähtelyn 

seurauksena taso värähtelee yhtä suurella luonnollisella resonanssilla. Seulan 
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kehikkoon tullut värähtelyenergia säilyy tasapainotetussa tasossa ja se siirtyy 

kehikkoon takaisin tulevalla liikkeellä. Resonanssiseuloissa energiahäviöt ovat 

vähäisiä ja takaisin tuleva liike tuottaa tasoon elävän toiminnan edistäen 

seulontaa. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.3.5 Veden poistavat seulat 

Veden poistavat seulat ovat värähteleviä seuloja, jotka tuottavat mahdollisimman 

kuivaa hiekkatuotetta märästä lietteestä. Veden poistavissa seuloissa käytetään 

usein lievää ylämäkeen nousevaa kallistumaa, jotta vesi ei virtaa tuotteen päälle. 

Tämän seurauksena seulan aukkoja pienemmät partikkelit jäävät loukkuun, kun 

muodostuu paksu partikkelikerros. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.3.6 Banaaniseulat 

Banaaniseulat ovat saaneet nimensä niiden käyrästä sivukuvasta. Ne sisältävät 

useita seulatasoja, joissa läpäisseet partikkelit kulkeutuvat seuraavalle 

seulatasolle. Banaaniseulojen värähtely voi olla voimakkuudeltaan jopa 4–6 G. 

Niitä voidaan käyttää murskauspiirin läheisyydessä, kun tietyn kokoiset 

partikkelit ohjataan murskaimeen. [Cleary, Sinnott & Morrison 2009] 

Banaaniseulat ovat laajasti käytettyjä seuloja, kun sekä tehokkuus että kapasiteetti 

ovat tärkeitä. Niihin mahtuu kerralla useita tonneja ja niiden tasojen kaltevuus 

vaihtuu partikkelien kulkeutuessa eteenpäin kohti poistopäätä. Syötön alussa tason 

kaltevuus on noin 40° ja syötön lopussa se on noin 30°. Syötön jälkeen kaltevuus 

laskee 3,5–5°:n välein, kunnes tason kaltevuus on 0–15°. Banaaniseuloissa 

käytetty värähtelyliike on usein lineaarista. Tason jyrkät osuudet aiheuttavat 

nopean materiaalivirran kohti tason loppupäätä aiheuttaen paremman 

seulontanopeuden hienoille partikkeleille. Tämä johtuu siitä, että partikkelit 

kerrostuvat nopeammin kuin hitaasti liikkuvassa paksussa kerroksessa. Seulatason 

aukkokokoa lähellä olevien partikkeleiden seulonta on tehokkaampaa kohti tason 

poistopäätä, koska matalamman kaltevuuden seurauksena partikkelit liikkuvat 

hitaammin. Banaaniseulan kapasiteetti voi olla arviolta kolme tai neljä kertaa 

parempi tavalliseen värähtelevään seulaan verrattuna. [Wills & Napier-Munn 

2006] 
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Kuva 3.5 Kaksitasoisen banaaniseulan rakenne, jossa ovat moottori (M), 

ylätaso (T), alataso (B), ylätason ränni (CT), alatason ränni (CM) ja 

alitteen ränni (CU) [Cleary, Sinnot & Morrison 2009]. 

3.3.7 Moduuliseulat 

Moduuliseulat koostuvat kappaleessa 3.1.4 käsitellystä useasta itsenäisestä ja 

sarjassa olevasta tasomoduulista, jotka muodostavat yhdessä yhden ison 

seulatason. Tämän etuna on se, että jokaiselle tasomoduulille voidaan erikseen 

määrittää tietty tason kaltevuus, tason pintatyyppi sekä värähtelyn taajuus ja isku. 

Tästä johtuen seulan toimintaa voidaan optimoida moduuli kerrallaan seulan eri 

kohdissa. Yksittäiset moduulit ovat kevyempiä ja mekaanisesti lujempia 

verrattuna samankokoiseen yksittäiseen seulaan. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.3.8 Mogenser sizerit 

Mogenser sizer koostuu värähtelevistä ja kaltevista seulatasoista, jotka on asetettu 

päällekkäin aukkokoon perusteella. Tasoissa olevien aukkojen koko pienenee 

kerroksittain alaspäin mentäessä. Mogenser sizerin periaatteena on se, että aukkoa 

pienemmät partikkelit tarvitsevat tilastollisesti tietyn lukumäärän tasoja läpäisyä 

varten. Mogenser sizerissa hienot partikkelit läpäisevät tasot nopeasti ja 

karkeammat partikkelit erottuvat heti ensimmäisissä kerroksissa. Jokaisen tason 

päällä pidetään ohut partikkelikerros, mikä mahdollistaa hyvän kapasiteetin. Sen 

lisäksi perinteisiin seuloihin verrattuna kuluminen, juuttuneiden partikkelien 

määrä ja tilantarve ovat vähäisempiä. Mogenser 2000 sizeria käytetään hienojen 

partikkeleiden erotukseen, mutta koko laitteen värähtelyn sijaan pelkkiin tasoihin 

kohdistuu iskuja. [Wills & Napier-Munn 2006] 
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3.3.9 Korkeataajuiset seulat 

Korkeataajuisissa seuloissa erotustehokkuus saavutetaan käyttämällä 

korkeataajuista ja matala-amplitudista värähtelyä, kun seulotaan hienoja 

partikkeleita. Noin 100 μm:n kokoisille hienoille partikkeleille käytettävä taajuus 

voi olla 3600 rpm. Sen sijaan karkeammille partikkeleille käytetään värähtelyn 

taajuutena noin 700–1200 rpm. Värähtelyn tuottamiseksi voidaan käyttää 

sähkömoottoreita tai sähköisiä solenoideja. Värähtelyn lähteet voidaan kiinnittää 

tasoon tangoilla suoraan tason yläpuolelle, jotta värinä voidaan kohdistaa 

pelkästään tasoon energian säästämiseksi. Korkeataajuisella märkäseulonnalla 

pystytään seulomaan 45 μm:n kokoisia hienoja. Seulonnan tehokkuus kärsii veden 

poistuessa materiaalista, minkä takia näissä seuloissa ylikokoisia partikkeleita 

kostutetaan vesisuihkulla pesun edistämiseksi. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.4 Pyörivät seulat 

Seulatasoja voidaan pyörittää eri tavoin seulonnan tehostamiseksi. Pyöriviin 

seuloihin kuuluvat raskaat pyörivät, Trommel-, rulla- ja ympyrän muotoiset 

seulat. 

3.4.1 Raskaat pyörivät seulat 

Raskaissa pyörivissä seuloissa on kaksi seulatasoa, jotka ovat päällekkäin. Seulan 

runkoa ja seulatasoja pyöritetään pystytasossa vaaka-akselin ympäri epäkeskon 

avulla siten, että epäkesko on syötön ja poiston puolivälissä. Vaakatasoon nähden 

toisen tason kaltevuus on 16° ja toisen 30°. Syötettävä materiaali pudotetaan 

ylemmän tason päälle lähelle sen korkeinta kohtaa. Pyörimisnopeus on välillä 

600–1800 rpm. Seulat ovat suorakulmaisia ja melko pitkiä. Niiden pituus on 

yleensä 0,5–1,2 m tai 1,5–4,3 m. Ylikokoiset partikkelit putoavat keräilyputkiin, 

jotka ovat matalammassa poistopäässä. Sen sijaan hienommat partikkelit 

läpäisevät alemman seulatason ja kulkeutuvat poistokouruun. [McGabe, Smith & 

Harriot 1985] 

McGaben, Smithin ja Harriotin [1985] mukaan hienoja partikkeleita varten 

käytettyjä seuloja pyöritetään yleensä syöttöpäässä vaakatasossa. Poistopää 

liikkuu edestakaisin, mutta se ei pyöri. Tämän liikeyhdistelmän seurauksena 

partikkelit kerrostuvat siten, että hienot partikkelit kulkeutuvat kerroksen pohjalle 
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ja päällä olevat karkeammat partikkelit työntävät ne aukkojen läpi. Usein 

seulataso on kaksinkertainen ja niiden välissä on kumipalloja erillisessä lokerossa. 

Seulonnan aikana kumipallot osuvat tasoihin ja poistavat aukkojen tukokset. Jopa 

hienoja partikkeleita varten käytetyissä seuloissa kuivat, kovat, pyöreät tai 

kuutiomaiset partikkelit menevät aukkojen läpi ongelmitta. Kuitenkin 

pitkänomaiset, tahmeat, hiutalemaiset ja pehmeät partikkelit voivat aiheuttaa 

ongelmia seulonnassa. Ne voivat seulonnan aikana kiilautua aukkoihin ja estää 

muiden partikkelien läpi menemisen. [McGabe, Smith & Harriot 1985] 

3.4.2 Trommel-seulat 

Trommel on hyvin suuri mekaanisesti käytetty seula, joka koostuu hitaasti 

pyörivästä reiällisestä sylinteristä. Trommel asennetaan lievään kaltevuuteen tai 

niiden sisällä on levyjä partikkeleiden liikuttamiseksi. Niiden seulatasojen aukot 

voivat suurentua partikkeleiden liikkuessa eteenpäin kuten kuvassa 3.6 tai monta 

seulatasokerrosta sisältävissä Trommeleissa suurin aukkokoon taso on lähimpänä 

keskustaa. Trommeleilla voidaan seuloa partikkeleita, jotka ovat 6–55 mm 

halkaisijaltaan. Märissä olosuhteissa voidaan seuloa 6 mm pienempiä 

partikkeleita. [Wills & Napier-Munn 2006] Seulottava materiaali syötetään 

huipulta ja se valuu vähitellen alaspäin seulaa pitkin ja ohittaa asteittain 

suurenevia aukkoja. Tämän seurauksena kaikkien partikkeleiden on kohdattava 

tason pienimmät aukot. Isoilla partikkeleilla on taipumus tukkia aukot ja 

ylikokoiset partikkelit pakotetaan aukkojen läpi. Lisäksi suhteellisen hauraaseen 

hienojakoiseen seulatasoon kohdistuu isojen partikkelien takia hankausta. Nämä 

ongelmat voidaan torjua joissakin määrin järjestelemällä tasot kerroksittain siten, 

että karkein seulataso asennetaan lähimmäksi keskustaa. Tällaisen järjestelyn 

heikkoutena on pieni kerrallaan käytössä oleva seulonta-alue. [Coulson & 

Richardson 1990] 
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Kuva 3.6 Trommel-seula, jossa aukkojen halkaisijat suurenevat partikkeleiden 

valuessa kohti poistopäätä [Couper et al. 2012]. 

Trommelin pyörimisnopeuden pitäisi olla tarpeeksi hidas, jotta seulottava 

materiaali ei pyörisi seulan mukana. Materiaalin pyöriminen tapahtuu seulan 

kriittisessä nopeudessa ja Trommeleita pyöritetään yleensä 30–50 % kriittisestä 

nopeudesta. Muokatussa Trommelissa seulatasot ovat kuten katkaistuja kartioita. 

Tällaiset seulatasot asennetaan akseleistaan vaakatasoon ja seulottava materiaali 

virtaa kartion kärjestä. [Coulson & Richardson 1990] 

Trommeleiden kapasiteetti on pienempi värähteleviin seuloihin verrattuna, koska 

niissä voidaan käyttää osaa tasosta kerrallaan. Lisäksi niissä partikkelit voivat 

juuttua kiinni aukkoihin helpommin. Kuitenkin Trommelit ovat halvempia, 

mekaanisesti lujia ja ne eivät tarvitse värähtelyä. Trommeleita käytetään yleisesti 

betonin täyteaineiden ja tehtaiden päästövirtojen seulonnassa. Päästövirrat 

läpäisevät tehtaan poistoputkeen kiinnitetyn Trommelin, jotta roskat eivät 

saavuttaisi prosessin muita laitteita ja pikkukivet kerääntyisi. Trommeleita 

voidaan käyttää myös malmien kuten bauksiitin märkäpesemiseen. [Wills & 

Napier-Munn 2006] 

3.4.3 Rotaspiral ja Bradford Breaker 

Trommelista on kehitetty kaksi erilaista laitetta, jotka ovat Rotaspiral ja Bradford 

Breaker. Rotaspiral on Trommelin kaltainen laite, joka on suunniteltu 

halkaisijaltaan 75–1000 μm olevien partikkeleiden äärimmäisen hienojakoiseen 

seulontaan. Rotaspiralin lieriömäisen rummun sisällä on kierre, joka liikuttaa 

partikkeleita eteenpäin. Rotaspiraliin voidaan käyttää vesisuihkuja 
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partikkelikerroksen kosteuttamiseksi ja seulatason pesemiseksi. Rotaspiralia 

voidaan käyttää myös partikkelien kuivauksessa. Bradford Breaker on 

kivihiiliteollisuuden käyttämä versio Trommelista, joka pyörii 60–70 % 

kriittisestä nopeudesta. Bradford Breakerillä on kaksi tarkoitusta, jotka ovat 

kivihiilen rikkominen pienemmiksi osiksi (75–100 mm) ja toivomattomien 

materiaalien kuten saviliuskeen, toivomattomien metallien sekä puuroskien 

erottaminen ylikokoisiin partikkeleihin. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.4.4 Rullaseulat 

Rullaseulat koostuvat rinnakkain käytetyistä rullista tai levyistä, jotka kuljettavat 

ylikokoisia partikkeleita rullien tai levyjen yli. Rullaseuloissa käytetyt rullat 

voivat olla ympyrän, elliptisen tai profiloidun muotoisia. Rullien yli 

kulkeutuessaan hienokokoisemmat partikkelit putoavat rullien tai levyjen välistä. 

Rullaseuloja käytetään 3–300 mm kokoisten partikkelien seulomiseen. 

Rullaseulojen hyvinä puolina ovat suuri kapasiteetti, vähäinen melu, tahmeiden 

materiaalien seulominen, vähäinen sisäkorkeuden tarve ja materiaalin vähäinen 

altistus koville iskuille. [Wills & Napier-Munn 2006] 

3.4.5 Ympyrän muotoiset seulat 

Ympyrän muotoiset seulat käyttävät pyörivää ja pystysuoraa liikettä. Ne koostuvat 

sarjassa läpimitaltaan 2,7 m olevista pöydän päälle tuetuista tasoista. Pöytä on 

asennettu jousien avulla pohjan päälle ja sen alapuolella riippuu kaksoisakselinen 

moottori, jonka epäkeskiset painot vaikuttavat vaakasuoraan pyörivään 

liikkeeseen. Pohjan yläosassa olevat painot synnyttävät vaakasuoran pyörivän 

liikkeen. Pystysuora liike tuotetaan pohjissa olevilla painoilla, jotka heilauttavat 

liikkuvan massan painopistettä aiheuttaen seulan pyörivän ja kallistuvan liikkeen 

seulaan. Seulaan voidaan asentaa ultraäänilaite juuttumisen estämiseksi. Ympyrän 

muotoiset seulat ovat usein määritetty siten, että ne pystyvät tuottamaan monia 

kokoluokkia. [Wills & Napier-Munn 2006] 



21 
 

 

Kuva 3.7 Ympyrän muotoinen seula, jossa seulatason keskelle syötettävä 

materiaali levittäytyy koko seulatasolle [Forever Vibrating]. 

4 Seulojen matemaattinen mallintaminen 

Seulamallit pyrkivät ennustamaan partikkeleiden virtaamista ja kokojakaumaa 

seulalla. Mallit voidaan jakaa fenomenologisiin, empiirisiin ja numeerisiin 

malleihin. [Wills & Napier-Munn 2006] 

Fenomenologiset mallit perustuvat partikkelien seulan läpäisyyn. 

Todennäköisyysteoria käsittelee seulontaa todennäköisten tapahtumien sarjoina. 

Kineettinen teoria käsittelee seulontaa useana kineettisenä prosessina. Whiten 

[1972] laajensi Gaudin [1939] luomaa teoriaa ja kehitti tehokkuuden käyrämallin, 

jossa on yksi mallin parametri. Ferrara ja Preti [1975] ovat kuvailleet seulan 

läpäisynopeuden seulan pituuden funktiona. Heidän mukaansa suurien massojen 

alaisiksi joutuva osa seulaa noudattaa nolla-asteen läpäisynopeutta. Vähemmän 

kuormitetut seulan osat noudattavat ensimmäisen asteen läpäisynopeutta. 

Molempia näitä malleja käytetään paljon seulontatietojen mallintamiseksi. 

Seulojen valmistajat käyttävät usein Willsin ja Napier-Munnin [2006] mukaan 

empiirisiä malleja, koska niiden tarkoitus on ennustaa halutulle kapasiteetille 

tarvittava pinta-ala seulatasolle. Monet malleista pyrkivät ennustamaan seulan 

läpäisseen materiaalin määrän. Yleisiä korjauskertoimia partikkeleiden 

aukkokoolle ovat niiden lukumäärät, jotka riippuvat niiden halkaisijan suhteesta 

aukkokokoon. Partikkelit ovat halkaisijaltaan lähellä, puolet tai ylikokoisia tason 
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aukon suhteen. Seulatason aukkokokoa lähellä olevat partikkelit ovat 

halkaisijaltaan 75–125 % aukon halkaisijaan suhteutettuna. Puolikokoiset 

partikkelit ovat halkaisijaltaan puolet aukon halkaisijasta. Ylikokoisilla 

partikkeleilla tarkoitetaan partikkeleita, jotka ovat seulatason aukkoa suurempia. 

Muita korjauskertoimia ovat seulottavan materiaalin tiheys, aukkojen muoto, 

haluttu seulontatehokkuus ja mahdollisen märkäseulonnan käyttö. Nämä 

kapasiteettiin perustuvat mallit ovat suuntaa-antavia ja ne on kehitetty 

tietynlaiselle seulalle. [Wills & Napier-Munn 2006]  

Perinteisen seulan mitoitusmenetelmän rajoituksena on se, että seulan täytyy olla 

mitoitettuna seulalle syötettävän materiaalin määrän mukaan. Karran [1979] 

kehittämä lähestymistapa on samankaltainen perinteiseen verrattuna, mutta se 

perustuu seulan kapasiteettiin siirtää alitteen materiaalia suhteessa seulonnan 

alueeseen. Tämä peruskapasiteetti muutetaan perinteisen menetelmän tapaan 

tekijöillä, jotka mahdollistavat syöttömateriaalin ja seulan muunnelmat 

normaaleihin testiolosuhteisiin verrattuna. [King 2001] 

Numeeriset mallit ovat laajasti käytettyjä tietokonesimulaatioita, jotka pyrkivät 

ennustamaan partikkelien käyttäytymisen prosessilaitteessa. Discrete Element 

Method -tekniikkaa käytetään mallintamisen lisäksi uusien seulojen suunnittelussa 

ja optimoinnissa. [Wills & Napier-Munn 2006] 

4.1 Seulan ainetaseet 

Seulatason massataseen yhtälöistä lasketaan kappaleessa 4.3 käsitelty seulan 

erotustehokkuus. Yksinkertainen seulatason massatase on esitettynä kuvassa 4.1. 

Seulatason massataseet voidaan kirjoittaa yhtälöillä 

              (4.1) 

                        (4.2) 

  
 

 
 

   

   
     (4.3) 

  
 

 
 

   

   
     (4.4) 

  
  

  
 

      

      
     (4.5) 
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     (4.6) 

Seulalle tulevasta syötöstä (F) muodostuu kaksi tuotetta. Karkea  

tuote (C) virtaa seulatason yli ja hieno tuote (U) virtaa seulatason läpi. Olkoon f 

leikkauspistettä suurempien partikkeleiden osa syötössä, c on leikkauspistettä 

suurempien partikkeleiden osa ylitteessä ja u on leikkauspistettä suurempien 

partikkeleiden osa alitteessa. Näin ollen f, c ja u voidaan määrittää seulomalla 

edustava näyte jokaisesta osasta laboratorioseulalla, jossa on sama aukkokoko 

kuin teollisuuden seulassa ja olettaen sillä olevan 100 % erotustehokkuus. [Wills 

& Napier-Munn 2006] 

 

Kuva 4.1 Seulataso ja sen materiaalivirrat syöttö (F), karkea tuote (C) ja hieno 

tuote (U). 

Ylikokoisen materiaalin joutumista ylitteeseen ja alikokoisen materiaalin 

joutumista alitteeseen voidaan tarkastella yhtälöistä (4.5) ja (4.6). Niiden välinen 

suhde mittaa seulan tehokkuutta erottaa karkeaa materiaalia alitteesta ja hienoa 

materiaalia ylitteestä. Näiden yhtälöiden avulla määritetään seulan 

erotustehokkuus kappaleessa 4.3. [Wills & Napier-Munn 2006] 

4.2 Kapasiteetti 

Seulan toimintaan vaikuttavat kapasiteetti ja erotustehokkuus.  Vähäisellä 

syöttövirralla ja pitkällä seulonta-ajalla pystytään saavuttamaan helpommin 

parempi erotustehokkuus.  Kuitenkin seulan kapasiteetin kasvaessa syöttövirran 

määrä lisääntyy ja seulonta-aika lyhentyy, mikä tarkoittaa käytännössä heikompaa 

erotustehokkuutta. Teollisuudessa käytetään usein melko suuria syöttönopeuksia 

ja lyhyitä seulonta-aikoja taloudellisten näkökohtien vuoksi, mikä tarkoittaa hyvää 

kapasiteettia. Suurilla syöttönopeuksilla seulan päällä on paksu kerros syötettävää 
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materiaalia. Hienojakoiset partikkelit joutuvat kulkeutumaan karkeampien 

partikkeleiden ohi kohti kerroksen pohjaa, jotta ne läpäisisivät seulan. Tämän 

seurauksena seulonnan tehokkuus heikentyy. [Wills & Napier-Munn 2006] 

Seulan kapasiteetti mitataan syötetyn materiaalin massana aikayksikössä 

seulatason pinta-alaa kohden. Maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi 

kapasiteetin täytyy olla pieni, mutta suuri kapasiteetti saavutetaan usein 

tehokkuuden heikentämisellä. Kapasiteetti ja tehokkuus ovat yleensä McGaben, 

Smithin ja Harriotin [1985] mukaan vastakkaisia tekijöitä ja käytännössä halutaan 

järkevä tasapaino niiden välille. Seulan kapasiteettia säädellään yksinkertaisesti 

vaihtelemalla laitteeseen tulevan materiaalin syöttönopeutta. Saavutettu tehokkuus 

tietyllä kapasiteetilla riippuu seulonnan luonteesta. Alitteeseen kuuluvan 

partikkelin läpäisy seulatasosta määräytyy todennäköisyyksien summasta, johon 

vaikuttavat partikkelin osumien lukumäärä tasoon ja läpäisyn todennäköisyys 

yhdelle osumalle. Partikkelit koskevat seulaan vähemmän ja häiritsevät toisiaan 

enemmän, jos seulataso on ylikuormitettu. Tämän seurauksena partikkelien 

läpäisymahdollisuudet heikentyvät. Seulonnan parempi tehokkuus saavutetaan 

vähäisemmän kapasiteetin kustannuksella, kun partikkelia kohden seulaan 

osumiset ja läpäisymahdollisuudet paranevat. 

Karkeita partikkeleita erottaville seuloille kapasiteetti on 2,7–22 kg/m
2
∙s 

partikkelien tiheyden mukaan, kun aukkojen koko on 6–100 mm. Näiden seulojen 

kapasiteetti on 0,27–2,7 kg/m
2
∙s, kun aukot ovat kooltaan 1–6 mm. Seulonta 

hankaloituu kasvavassa määrin, kun partikkelien kokoa pienennetään. Yleensä 

kapasiteetti ja tehokkuus ovat heikkoja, kun partikkelien koko on pienempi kuin 

0,1 mm. [McGabe, Smith & Harriot 1985] 

Teoreettinen alitteen määrä Th, jonka seula pystyy siirtämään, voidaan ilmoittaa 

yhtälöllä 

                                         (4.7) 

Peruskapasiteetti (tekijä A) määritellään alitteen massana, jonka tietty seula 

pystyy siirtämään laitteen pinta-alayksikköä kohden. Peruskapasiteetti kasvaa tai 

pienenee riippuen seulan olosuhteiden ja syötön luonteesta. Kapasiteettitekijöitä 

voivat olla ylitteen määrä syötössä (tekijä B), puolikokoisten partikkelien määrä 
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syötössä (tekijä C), seulatason asento (tekijä D), tekijä märkäseulontaa varten 

(tekijä E) ja materiaali tilavuuspaino (tekijä F). Näillä kaikilla tekijöillä on 

yhtenäiset arvot nimellisellä normaalilla käyttöolosuhteessa ja ne liikkuvat ylös tai 

alas seulontatehtävien vaivalloisuuden vaihdellessa. Seulatason aukkokokoa 

lähellä olevien partikkeleiden määrällä on myös merkittävä vaikutus seulan 

kykyyn siirtää alitteen materiaalia. Tästä johtuen on otettu käyttöön lisätekijä 

niiden kapasiteetille (tekijä G). Seula on suunniteltu hoitamaan tehtävänsä hyvin 

seulontapiirissä, jos teoreettinen arvo on suunnilleen yhtä suuri syötössä olevaan 

alitteen määrään nähden. Jokainen kapasiteettitekijä on kytköksissä syötön 

laatuun ja seulatyyppiin. [King 2001]. 

Kallistuksesta johtuva seulatason todellinen aukkoalue hT soveltuu painovoiman 

vaikutuksesta seulan läpi putoaville partikkeleille ja se voidaan ilmoittaa yhtälöllä 

                     (4.8) 

jossa  dw metallilangan halkaisija 

  θ seulatason kaltevuuskulma 

  h aukon halkaisija 

Karra [1979] on kehittänyt tämän yhtälön ja perustaa seulan suorituskyvyn 

todelliseen seulalla olevien partikkelien putoamiseen seulatason läpi. 

4.3 Erotustehokkuus 

Seulan erotustehokkuus voidaan määrittää seulonnassa tietyllä partikkelikoolla 

talteen otettuun tai jokaisessa tuotteessa väärään kohtaan joutuneeseen materiaalin 

massaan perustuen. Nämä ovat yleisimmät seulan suorituskyvyn kriteerit. [Wills 

& Napier-Munn 2006] 

Elorannan ja Hämäläisen [2006] mukaan seulan käytössä on mahdollista aiheutua 

vakavia ongelmia, jos seulalla on alhainen erotustehokkuus. Se voi synnyttää 

enemmän materiaalin kierrätyksestä johtuvaa kuormitusta esimerkiksi 

jauhatuspiirissä, koska osa alitteeseen kuuluvasta materiaalista palautetaan yhä 

uudelleen syöttöön. Tämä aiheuttaa kaivosteollisuuden murskausseulontapiirissä 
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olevien laitteiden ylikuormituksen. Tuotteesta riippuen seulan alhainen tehokkuus 

voi aiheuttaa myös vääränkokoisten partikkelien joutumisen tuotteeseen.  

Tyypillisellä seulan erotuksella täydellinen (100 %) erotustehokkuus ei ole 

toteutettavissa kaupallisesti. Partikkelin läpäisyn todennäköisyys laskee 

äärettömän pieneksi, kun partikkelikerros tulee äärimmäisen ohueksi. Teoriassa 

seulatason täytyisi olla äärettömän pitkä täydellisen tehokkuuden saavuttamiseksi, 

koska partikkelikerroksen muoto tulee asymptoottiseksi seulatasoa vasten.  

Kaupallisesti ajatellen täydellinen erotustehokkuus on välillä 90–95 %. 

Täydellinen erotustehokkuus määritetään laboratoriotestillä, joissa testaaminen 

kestää kerrallaan 1–3 minuuttia. Kaupallisesti tämä tarkoittaisi 30–60 metriä 

pitkää seulatasoa, vaikka pisin valmistettu seulataso on kahdeksan metriä. 

[Eloranta & Hämäläinen 2006] 

Yhdistetty erotustehokkuus tai kokonaiserotustehokkuus E saadaan kertomalla 

kappaleen 4.1 yhtälöt (4.5) ja (4.6) keskenään.  

    
                

            
   (4.9) 

Kokoa, jossa partikkelilla yhtä suuri mahdollisuus kulkeutua alikokoiseksi tai 

ylikokoiseksi tuotteeksi, kutsutaan leikkauskooksi tai erotuskooksi. Leikkauskoko 

on aina pienempi kuin seulatason suurimmat aukot. Seuloissa, joissa on 

aukkokoko ja leikkauskoko ovat samankaltaisia, karkean materiaalin määrä 

alitteessa on usein hyvin pieni. Edellistä yhtälöä voidaan yksinkertaistaa olettaen, 

että alitteessa ei ole ollenkaan karkeita partikkeleita. Tässä tapauksessa hienon 

materiaalin talteenoton yhtälö ja siten kokonaistehokkuuden yhtälö supistuvat. 

    
   

      
     (4.10) 

Tämä yhtälö on laajasti käytetty ja sitä voidaan käyttää seulojen 

erotustehokkuuden arvioinnissa eri olosuhteissa, kun seulaan käytetään samaa 

syötön arvoa. Ne eivät kuitenkaan anna absoluuttista erotustehokkuuden arvoa, 

koska erotuksen vaikeuteen ei tehdä avustusta. 

Seulonnan tehokkuuden parantamiseen käytetään nykyisin kahta menetelmää. 

Ensimmäisessä materiaalia syötetään seulatasolle monesta eri kohtaa. Tämä on 
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hankalaa etenkin erilaisten rakeisen materiaalin jakautumisen hallinnan kannalta. 

Tästä syystä tätä menetelmää käytetään harvoin käytännössä. Toisessa 

menetelmässä otetaan käyttöön uusi laite seulontaa varten kuten esimerkiksi 

vakiopaksuinen seula. Uuden seulapinnan liike vaikuttaa materiaaliin siten, että 

materiaalikerroksen paksuus pysyy samana tai lisääntyy. Hen ja Liun [2009] 

mukaan tämä liike saavuttaa ihanteellisemman liikkeen seulan toiminnan 

kannalta. 

4.4 Discrete Element Method – DEM 

1970-luvulla kehitetty Discrete Element Method (DEM) on numeerinen 

menetelmä, joka on soveltuva rakeisen aineen mekaanisen käyttäytymisen 

laskentaan. DEM:lla on menestyksekkäitä sovelluksia rakeisen aineen tekniikan 

alalla kuten geotekniikan, kaivostoiminnan ja mineraalien käsittelyn alalla. 

DEM:sta on nopeasti tullut monitieteellinen tutkimusmenetelmä, jonka 

tarkoituksena on auttaa erillisten partikkelien mikro- ja makroskooppisten 

ominaisuuksien yhteyden tutkimisessa. [Liu et al. 2013] Pohjimmiltaan DEM 

ratkaisee Newtonin liikeyhtälöitä partikkelin liikkeen selvittämiseksi ja käyttää 

kontaktilakia selvittääkseen partikkeleiden väliset kontaktivoimat. DEM sisältää 

joukon tekniikoita, jotka käyttävät täysin erilaisia käsittelyitä elementtien 

geometriaan ja kontaktivoimien muotoon. [Weerasekara et al. 2013] 

Cundall ja Strack [1979] käyttivät ensimmäisen kerran DEM:a mallintaakseen 

tiheiden kuiva-aineiden käyttäytymistä maaperän mekaniikassa. Heidän työnsä 

keskittyi käyttämään ”jousia ja vaimentimia” partikkelien vuorovaikutuksen 

kuvaamiseksi. Tämä käsite on käytössä suurimmassa osassa nykyisissä DEM-

sovelluksissa, jotka käsittelevät partikkelien virtauksia. [Li et al. 2003] DEM 

simuloi rakeista virtausta seuraamalla yksittäisiä partikkeleita ja ennustamalla 

niiden vuorovaikutukset muiden partikkeleiden ja seulaobjektien kanssa. Seulan 

objekteja voivat olla seulataso, syöttölaite, ränni ja kuljetushihna. DEM käyttää 

kontaktilakia ennustaakseen partikkeleiden välittömiä paikkoja, suuntautumisia, 

nopeuksia ja pyörimisiä. [Fernandez et al. 2011]  

Partikkeleihin vaikuttava normaalivoima Fn voidaan kirjoittaa yhtälöllä 

                (4.11) 
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jossa  K jousivakio 

  δn partikkelin normaalisuunnan siirtymä 

  ηd viskoosisen hajoamisen kerroin 

  vn normaalisuunnan nopeus 

 

Puolestaan partikkelin tangentiaalivoimalle Ft pätee yhtälö 

                (4.12) 

jossa  δt partikkelin tangentiaalisuunnan siirtymä 

  vt tangentiaalisuunnan nopeus 

 

Tangentiaalivoima Ft voidaan ilmaista myös yhtälöllä 

             (4.13) 

jossa  fc kitkakerroin 

DEM:ssa partikkelit oletetaan usein olevan erillään toisistaan ja kimmoisia. 

Törmäävien partikkelien välinen kontaktivoima jaetaan normaali- ja 

tangentiaalivoimaan yhtälöiden (4.11) ja (4.12) mukaisesti. Tangentiaalivoima 

ylittää kitkavoiman yhtälön (4.13) mukaisesti, jos partikkelit liukuvat  

toistensa yli ja tangentiaalivoima lasketaan käyttämällä kitkakerrointa. 

[Li et al. 2003] Törmäysvoimat määritetään kosketusvoimalain avulla 

partikkeleiden päällekkäisyyden määrällä, normaali- ja tangentiaalinopeuksilla. 

Normaalivoimalla on suoraviivainen jousi hylkimisvoiman tuottamiseksi ja 

vaimennin osan kineettisestä energiasta hajottamiseksi. Tangenttivoiman 

vaimennin hajottaa energian tangentiaalisesta liikkeestä ja kuvaa kontaktin 

tangentiaalista muodonmuutosta. Jousivakiolla tai jousen jäykkyydellä 

kontrolloidaan partikkelien välistä maksimipäällekkäisyyttä. [Cleary 2010] 

Lisäksi mikroskooppiset partikkelien ja seulatason objektien väliset 

vuorovaikutukset lasketaan partikkelien liikeratojen kehittyessä. Partikkeliin 
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vaikuttavat voimat (kuten kontakti- ja painovoimat) tuntemalla voidaan laskea 

jokaisen yksittäisen partikkelin nopeus ja liikerata integroimalla ajan suhteen. 

Tämä mahdollistaa kaikkien partikkeleiden rekisteröinnin ennalta määriteltyyn 

joukkoon ja sen takia kaikki vuorovaikutukset voidaan laskea tarkasti käyttämällä 

paikallisten partikkeleiden ja seulatason objektien ominaisuuksia. [Li et al. 2003] 

Clearyn, Sinnottin ja Morrisonin [2009] mukaan DEM:lla pyritään ennustamaan 

hallitsevien partikkelivirtausten törmäysten käyttäytymistä. Jokaista virrassa 

olevaa partikkelia seurataan ja niiden jokaista törmäystä seulatason ulkoreunan tai 

toisen partikkelin kanssa mallinnetaan. Partikkeleiden annetaan mennä 

päällekkäin ja päällekkäisyyden laajuutta käytetään yhdessä kontaktivoiman lain 

kanssa, jotta saadaan selville hetkelliset voimat partikkelien nykyisistä 

sijainneista, suuntautumisista, nopeuksista ja pyörimisestä. Nykyään DEM 

mahdollistaa seulontasovellusten simuloinnin miljoonilla partikkeleilla. DEM 

mallintaa yksittäisten partikkeleiden väliset törmäykset rakeisessa materiaalissa ja 

niiden kulkeutumisen geometrialtaan monimutkaisten seulatasojen läpi. [Cleary, 

Sinnott & Morrison 2009] 

Useimmat DEM-tutkimukset ovat rajoittuneet käyttämään pallomaisia 

partikkeleita, joilla on tyypillisesti liian fluidimainen olemus ja ne eivät usein 

anna oikeaa mittaa virrassa koko seulalaitteessa. Enemmän realistisesti muotoillut 

partikkelit antavat tarkemman kuvauksen rakeisesta virrasta sekä partikkeleiden 

vuorovaikutuksesta suorakulmaisten aukkojen kanssa värähtelevässä seulassa. 

Tämä tuottaa paremmat ennustukset erotuksen virtausnopeuksista ja 

suorituskyvystä. [Fernandez et al. 2011] Erikokoisten partikkeleiden seoksia 

tuotetaan simulaation alussa seulan syöttöpäähän. Simulaatiossa tallennetaan 

näiden seosten yksittäisten partikkeleiden tiedot, kun ne läpäisevät seulatason 

aukot tai ponnahtavat seulatasosta. [Liu et al. 2013] 

4.5 Smoothed Particle Hydrodynamics – SPH 

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) on partikkelin ominaisuuksiin 

perustuva menetelmä, joka on ihanteellinen mallintamaan monimutkaista vapaan 

pinnan fluidivirtauksia ja se soveltuu hyvin myös huokoisessa materiaalissa 

olevan fluidivirtauksen mallintamiseen. Monaghan [1994] kehitti SPH:n vuonna 
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1994 ja sitä on käytetty siitä lähtien mm. teollisuuden sekä geofysikaalisten 

sovellusten kuten kolmiulotteisten fluidivirtausten, öljyvuotojen, lämpö- sekä 

fluidivirtojen ja vedenalaisten räjähdysten mallintamisessa. SPH:ta voidaan 

käyttää myös lietteen virtauksen mallintamiseen tehtaissa, koska siinä on 

samanlaiset vaatimukset mallintamisessa edellä mainittujen esimerkkien ohella.  

Esimerkiksi lietteen käsittelyn mallintamisessa SPH pystyy ennustamaan 

virtauksen nostolaitteiden osuessa lietealtaaseen, nesteen valumisen 

nostolaitteesta, virtauksen ritilän läpi ja lietemassan poiston. Lisäksi SPH-

menetelmä soveltuu Fernandez et al. [2011] mukaan ihanteellisesti värähtelevän 

banaaniseulan partikkeleiden virtauksen mallintamiseen. 

Vapaan tason fluidivirtauksen SPH-mallintaminen on hyvin vakiintunut. Cleary 

[2007] on kehittänyt yhtälöt kolmiulotteiselle teolliselle ja geofysikaaliselle 

mallintamiselle vuonna 2007. SPH-menetelmä soveltaa monimutkaista vapaan 

pinnan käyttäytymistä monimutkaisesti liikkuvissa geometrioissa Navier-Stokes -

yhtälöiden ratkaisemisessa. Merkittävimmät Navier-Stokes -yhtälöt yhdessä 

lämmönsiirron kanssa voidaan ilmoittaa yhtälöillä 

  
  

  
               (4.14) 

jossa  ρ tiheys 

  t aika 

  νs nopeus 

 

  
        

  
   

 

 
   

 

 
             (4.15) 

jossa  g putoamiskiihtyvyys 

  p paine 

  F
(μ)

 viskoosinen voima 

  F
(s)

 partikkelien välinen voima 
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           (4.16) 

jossa  H entalpia 

  k lämmönjohtavuus 

  T lämpötila 

Yhtälöt (4.14), (4.15) ja (4.16) kuuluvat Lagrangen tapaan tarkastella fluidin 

liikettä. [Tong & Browne 2014]. SPH-menetelmä perustuu erillisten partikkelien 

sekä niitä ympäröivien partikkeleiden paikalliseen interpolointiin, jotta voidaan 

rakentaa jatkuva likiarvokenttä [Fernandez et al. 2011]. Nämä partikkelit liikkuvat 

paikallisen fluidin nopeudella. Jokaiselle partikkelille annetaan massa ja ajan 

mittaan niiden voidaan ajatella olevan samassa fluidin tilavuudessa. Fluidin 

muuttujat ja fluididynamiikan yhtälöt interpoloidaan jokaiseen partikkeliin ja sen 

lähimpiin naapureihin käyttämällä tasoittavaa funktiota. [Robinson, Ramaioli & 

Luding 2014]  

4.6 Rotich et al. simulaatiomalli 

Rotichin et al. [2013, 2014] tutkimuksien simulaatiomalli on johdettu Newtonin 

mekaniikan toisesta peruslaista. Tämän simulaatiomallin mukaan rakeisen 

materiaalin liikemäärän muutosnopeus on verrannollinen muuttuviin massoihin ja 

seulonta-alueeseen. Sen seurauksena pienemmät partikkelit erottuvat nopeammin 

suurempiin verrattuna, koska seulatason aukkokoko suurenee seulatasoa pitkin. 

Tästä johtuen seulonta on kääntäen verrannollinen partikkeleiden halkaisijoihin. 

Oletuksena on se, että kuivilla partikkeleilla ei ole alkunopeutta ja seulatason 

aukot ovat pyöreitä. Newtonin toinen peruslaki voidaan ilmoittaa yhtälöillä 

    
        

 

  
   

      (4.17) 

jossa  m partikkelin massa 

  αc partikkelin kiihtyvyys 

  As seulonta-alue  

  Dp partikkelin halkaisija 

  v partikkelin vierintänopeus 
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      (4.18) 

jossa  τ seulontanopeuden vakio 

Partikkelin vierintänopeuden selvittämiseksi Rotich et al. [2013] olettavat 

seulottavan materiaalin ylitteen massan vähenemisen olevan yhtä suuri kuin 

alitteen massan lisääntyminen. Newtonin toisen lain mukaisesti alussa levossa 

olevan systeemin ulkoisiin kontaktivoimiin vaikuttavat ylitteen massan 

väheneminen ja alitteen suhteellinen poistumisnopeus seulatasosta. Partikkelien 

vierintänopeus voidaan ilmoittaa yhtälöllä 

            
                  

    
   (4.19) 

jossa   v0 partikkelin alkunopeus 

μ kineettinen kitkakerroin 

  ε erotustehokkuus 

5 Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät seulonnassa 

Seulontaprosessiin voidaan vaikuttaa seulottavaan materiaaliin ja seulaan 

liittyvillä tekijöillä. Materiaalin tekijöitä ovat ominaisuudet, kosteus ja 

syöttönopeus. Seulan tekijöitä ovat värähtely sekä seulatason ominaisuudet ja 

aukkojen pinta-ala. 

5.1 Materiaalin ominaisuudet ja kosteus 

Rakeiset partikkelit ovat harvoin pallon muotoisia, joten seulonnassa muodoltaan 

epäsäännöllisten partikkeleiden täytyy suuntautua oikein aukkoon verrattuna 

läpäisyn tapahtumiseksi. Pallon muotoisten partikkeleiden suuntautuminen on 

joka kerta samanlainen aukkoon verrattuna, mikä johtuu pallon symmetrisestä 

muodosta. Levymäisillä ja pitkänomaisilla partikkeleilla on ongelmia seulan 

läpäisyssä, jos niiden poikkileikkauksia ei ole otettu huomioon seulaa 

suunniteltaessa. [Wills & Napier-Munn 2006] Epäsäännöllisten partikkelien 

seulontaa on hankala suunnitella tarkasti, koska niiden pituuden ja leveyden 
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välinen suhde vaihtelee. Partikkelien epäsäännöllinen muoto johtaa myös osan 

partikkelien joutumisen alitteeseen tai ylitteeseen, vaikka ne eivät kuuluisi sinne. 

[Yan & Gupta 2006] 

Materiaalin hienojen partikkeleiden osuudella on merkittävä vaikutus 

kerrostumisen nopeuteen. Kohti partikkelikerroksen pohjaa liikkuvien 

partikkeleiden nopeudet ja lukumäärä vaikuttavat niiden valumiseen karkeampien 

partikkeleiden ohitse. Hienojakoisten partikkeleiden määrän ollessa vähäinen ne 

liikkuvat todennäköisesti kerroksessa nopeasti. Sen sijaan suurella määrällä 

hienojakoiset partikkelit kerrostuvat hitaasti kohti kerroksen pohjaa. [Soldinger 

1999] 

Materiaalin pinnassa olevalla kosteudella ja tahmeudella on vaikutus seulonnan 

tehokkuuteen. Kostea syöttömateriaali heikentää seulomista, koska se kerääntyy ja 

juuttuu kiinni aukkoihin. Nyrkkisääntönä juuttumisen estämiseksi on se, että 

halkaisijaltaan noin 5 mm ja sitä pienemmät partikkelit täytyy seuloa joko täysin 

kuivissa tai märissä olosuhteissa. Erityisiä toimenpiteitä voidaan käyttää, jos tämä 

ei ole mahdollista. Nämä toimenpiteet voivat olla seulatason lämmittäminen 

veden pintajännityksen poistamiseksi, juuttumisen estävän kangaskudonnan 

käyttäminen ja värähtelyn lisääminen seulakankaan alapuolelle. [Wills & Napier-

Munn 2006] 

5.2 Seulatason ominaisuudet 

Seulatason kulma vaikuttaa seulonta-aikaan, koska se aiheuttaa partikkeleiden 

vierintänopeuden seulatason päällä. Seulan kaltevuus määrittää myös kulman, 

jolla partikkelit tulevat seulatason aukkoon Partikkeleihin kohdistuu läpäisyä 

ajatellen paremmat aukkojen mittasuhteet, kun ne lähestyvät aukkoja seulatason 

jyrkemmillä kulmilla Tämän seurauksena aukkojen halkaisijaa lähellä olevat 

partikkelit läpäisevät seulan paremmin. Toisaalta liian suuri kaltevuus kasvattaa 

partikkelien vierintänopeuden liian suureksi, mistä johtuen partikkelit eivät ehdi 

pudota aukosta. [Wills & Napier-Munn 2006] 

Seulataso voidaan jakaa kolmeen osaan partikkelien läpäisyn perusteella. 

Syöttöpään puolelta ensimmäisessä osassa tapahtuu suurin osa partikkeleiden 

kerrostumisesta. Tämä seulatason ensimmäinen osa on lyhyt, koska hienojakoiset 
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partikkelit valuvat nopeasti karkeampien ohitse. Tästä johtuen hieman 

karkeammat partikkelit lähestyvät aukkoja yhä nopeammin materiaalin virratessa 

tasoa pitkin. Toisessa osassa partikkelien läpäisyjen lukumäärä on 

korkeimmillaan, koska partikkelin läpäisyn jälkeen löytyy välittömästi seuraava 

sopiva partikkeli läpäisyä varten. Kolmannessa osassa partikkelien läpäisyjen 

lukumäärä laskee jatkuvasti, kun kerroksessa hienojakoisemmat partikkelit 

loppuvat ja karkeammat partikkelit jäävät jäljelle. [Subasinghe, Schaap & Kelly 

1989] Lisäksi Liu et al. [2013] ovat päätyneet tutkimuksessaan siihen 

johtopäätökseen, että seulatason pidentäminen parantaa seulonnan 

erotustehokkuutta vain tiettyyn pisteeseen asti.  Seulatason pidentäminen ei ole 

paranna erotustehokkuutta merkittävästi, kun tason pituuden ja leveyden suhde on 

suurempi kuin 3,5. 

5.3 Seula-aukkojen pinta-ala ja materiaalin syöttönopeus 

Neliön muotoiset ja suorakulmaiset aukkomuodot mahdollistavat ohuiden 

metallilankojen käytön, mikä tarkoittaa suurempaa avointa aluetta ja kapasiteettia 

seulatasolle. Neliön muotoisilla aukoilla voidaan hallita parhaiten alitteeseen 

kulkeutuvien partikkeleiden kokoa, mutta aukkojen todellinen koko pienenee 

seulatason kulmasta johtuen. Suorakulman muotoisilla aukoilla on suurempi 

kapasiteetti, mutta erotustehokkuus kärsii hieman pyöreitä tai kuutiomaisia 

partikkeleita seulottaessa. Pyöreitä, kuusikulmaisia tai venytettyjä aukkomuotoja 

voidaan käyttää rei’itetyissä levyissä, joiden tarkoituksena on kestää paremmin 

karkeampien materiaalien seulonta. Levyjä käytettäessä saavutetaan pienempi 

aukkojen avoin alue ja kapasiteetti metallilankoihin verrattuna. [Perry & Green 

1997] 

Seulan avoin alue vaikuttaa partikkelien läpäisymahdollisuuksiin aukkojen läpi. 

Avoin alue määritellään aukkojen pinta-alana suhteessa koko seulonta-alueen 

pinta-alaan. Mitä enemmän seulassa on avointa aluetta, sitä parempi mahdollisuus 

partikkelilla on saavuttaa seulassa oleva aukko. Yleisesti ottaen aukkokoon 

pienentyessä myös avoimen alueen koko pienenee. Hyvin pieniä aukkoja varten 

käytetään hauraita metallilankoja, jotta saadaan kasvatettua seulan avointa aluetta. 

Hauraita metallilankoja käytettäessä seulatason käyttöikä lyhenee paksuihin 

metallilankoihin verrattuna. [Wills & Napier-Munn 2006] 
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Seulan erotustehokkuus riippuu materiaalin syöttönopeudesta annetulle seulalle ja 

materiaalin ominaisuuksille. Hitaammilla syöttönopeuksilla todellinen 

erotustehokkuus kasvaa syöttönopeuden lisääntyessä. Aukkoja suuremmat 

partikkelit estävät kooltaan aukkoja lähellä olevien partikkelien liiallisen 

pomppimisen. Samalla ylikokoiset partikkelit lisäävät seulatason aukkokokoa 

lähellä olevien partikkelien läpäisymahdollisuuksia ja pakottavat nämä partikkelit 

seulatason läpi. Syöttönopeuden lisääminen laskee erotustehokkuutta nopeasti 

erotustehokkuuden huippukohdan jälkeen, koska seulalla ei ole tarpeeksi 

kapasiteettia erottamaan kaikki alikokoiset partikkelit. [Eloranta & Hämäläinen 

2006] 

5.4 Värähtely 

Värähtelyn tarkoituksena on liikuttaa partikkeleita seulatason pinnalla ja heittää 

ne ilmaan, jotta ne tulisivat uudelleen seulatason pinnalle. Esimerkiksi kaltevissa 

seulatasoissa pyörivällä värähtelyliikkeellä edistetään kerrostumien 

muodostumista, kun hienojakoisemmat partikkelit valuvat kerroksen  

pohjalle ja karkeat puolestaan kulkeutuvat kerroksen pintaa  

kohti. Värähtely nostaa materiaalia, tuottaa kerrostumista ja aiheuttaa 

partikkeleihin liikettä värähtelyn, joka aiheutuu impulsseista ja seulatason 

kaltevuudesta. [Eloranta & Hämäläinen 2006] Seulan keskivaiheilla kerrostumat 

edistävät seulan läpi menevien partikkeleiden lukumäärää. Riittävä värähtely estää 

partikkeleiden juuttumista aukkoihin, mutta liiallinen värähtely voi lennättää 

partikkelit pois seulalta tai liian isoon aukkoon heikentäen seulomisen tarkoitusta. 

Korkeaa värähtelyä voidaan käyttää suurilla syöttönopeuksilla, koska paksuissa 

kerrostumissa partikkelit vaimentavat toisiaan vähentäen liiallista pomppimista. 

[Wills & Napier-Munn 2006] 

Värähtelyliike vaikuttaa partikkelien liikkumisnopeuteen seulatasolla. 

Suoraviivainen ympyräliike nopeuttaa partikkelien liikettä seulatasolla ja pitää 

syöttöpäässä olevan partikkelikerroksen ohuena. Sen sijaan ympyrän muotoinen 

värähtelyliike hidastaa partikkeleita, mikä aiheuttaa niiden kasaantumisen 

syöttöpään läheisyydessä. Elliptinen värähtelyliike on näiden kahden muun 

värähtelyliikkeen välimaastossa. Tästä johtuen elliptisellä värähtelyliikkeellä 
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saadaan tasaisempi partikkelikerros koko seulatasolla suoraviivaiseen ja ympyrän 

muotoiseen värähtelyliikkeeseen verrattuna. [Dong et al. 2013] 

Värähtelyä voidaan kuvailla taajuudella, kiertoa sekuntia kohden ja amplitudilla. 

Yleensä suuria aukkoja käytettäessä värähtelyn taajuus on matala ja amplitudi on 

suuri. Sen sijaan pieniä aukkoja käytettäessä värähtelyn taajuus on korkea ja 

amplitudi on pieni. Värähtely tuotetaan usein mekaanisesti sähköisiä moottoreita 

käyttämällä tai sähkösolenoidilla. Värähteleviin seuloihin kohdistuu yleisesti 

värähtelyvoima, joka on 3–7 kertaa putoamiskiihtyvyyden suuruinen. [Wills & 

Napier-Munn 2006] 
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II Kokeellinen osa 

6 Työn tarkoitus 

Työn kokeellisessa osassa määritetään parhaimmat olosuhteet seulonnan 

erotustehokkuudelle, kun värähtelyn taajuutta ja seulatason kaltevuutta muutetaan.  

Määritys perustuu koesarjoihin, joissa panostoimisesti syötetään partikkeleita 

seulatasolle ja päästetään valumaan yhtäaikaisesti pitkin seulatasoa.  Jokaisessa 

koesarjassa nostetaan tasaisesti syötettävien partikkeleiden massaa. Seulonnan 

erotustehokkuus saadaan selville punnitsemalla koesarjan alitteet, ylitteen ja 

seulatasoon juuttuneiden partikkeleiden massa. 

7 Koelaitteisto ja mittausten suoritus 

Mittauksissa käytettävä koelaitteisto on kalteva seulataso, joka on muodoltaan 

suorakulmainen. Kuvassa 7.1 on esiteltynä koelaitteisto. Seulatason pituus on 46,0 

cm ja leveys on 34,0 cm. Varsinaisen seulonta-alueen leveys on 29,0 cm, koska 

sen molemmilla puolilla on seinämällä erotettu 2,5 cm levyinen alue. Seulatason 

syöttö- ja poistopään kulmien läheisyydessä lähtee kummaltakin puolelta 

vaakasuoraan tanko, joka on kiinnitettynä pystysuoraan ja lyhyeen putkeen. 

Seulan runkoon on kiinnitettynä neljä pystysuoraa tankoa, jotka läpäisevät nämä 

putket. Pystysuorat tangot pysyvät kiinni putkissa vaakasuorien ruuvien avulla. 

Lisäksi syöttöpäässä olevat pystytangot ovat kiinnitettynä putkiin pystysuoralla 

ruuvilla, jota kiristämällä tai löysäämällä voidaan vaihtaa seulatason kaltevuutta. 
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Kuva 7.1 Kokeellisessa osassa käytetty koelaitteisto. Siniset keräysastiat 

kiinnitetään seulatasoon kiinni seulonnan ajaksi. Kuvassa ei näy 

poistopään keräysastiaa.  

Partikkelien seulonta tapahtuu rei’itetyllä seulatasolla, joka on valmistettu 

teräksestä. Seulataso voidaan jakaa neljään osaan tasossa olevien aukkojen 

perusteella. Aukot ovat sijoitettuna verkkomaisesti tasaisesti ja ne ovat 

ympyränmuotoisia. Aukkokoot ovat halkaisijaltaan 1, 2, 3 ja 4 mm. Syöttöpäässä 

oleva seulatason ensimmäinen neljännes on aukkokooltaan pienin. Sen sijaan 

poistopään aukot ovat suurimmat kooltaan. Aukkojen väliin jäävä avoin alue 

suurenee aukkokoon suurentuessa. 

Seulatasoon on kiinnitetty partikkelien kulkusuuntaan nähden vinosti neljä 13–18 

cm:n pituista levyä, joiden tarkoituksena on kasvattaa prosessin viipymäaikaa ja 

näin ollen parantaa seulonnan tehokkuutta. Levyt ovat asetettu siten, että 

partikkelit ohjautuvat seulatason reunoilta kohti keskustaa.  Jokaisen aukkokoon 

kohdalla on vinosti kiinnitetty levy toisella puolella seulatasoa.  

Aukkojen yli tai ohi virtaava ylite pystytään keräämään seulatason poistopäästä, 

josta on poistettu seinämä. Syöttöpäähän on lisätty koko seulatason leveydeltä 

aukot peittävä osittain kalteva 4,5 cm pituinen levy, jonka avulla partikkelit 

voidaan asettaa panostoimisesti ennen yksittäistä koetta. Lisäksi levyn lievä 

kaltevuus lisää partikkelien valumisen lähtönopeutta, mikä on hyödyllistä etenkin 

hienojakoisempien partikkelien seulonnassa. 
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Kuva 7.2 Seulan läpäisseet partikkelit ohjataan kokoluokittain aukkokokojen 

mukaisesti keräysastioihin seulapinnan alapuolella kiinnitettyjen 

ohjainlevyjen avulla. 

Seulan runkoon on kiinnitettynä neljä pystysuoraa tankoa, jotka ovat putkien 

kautta kiinni seulatasossa. Rungon sisäpuolella on laite, jolla tuotetaan 

seulonnassa käytetty värähtely. Seulonnan värähtelyn taajuus säädellään 

irrallisella taajuusmuuntimella. 

Mittauksissa käytettiin kolmea seulatason kaltevuuskulmaa, neljää eri värähtelyn 

taajuutta ja kahdeksaa partikkeleiden lähtömassaa. Mittauksissa käytetyt 

kaltevuuskulmat ovat 7,5°; 12,5° ja 17,5° ja värähtelyn taajuudet ovat 0, 7, 15 ja 

20 Hz. Partikkelien lähtömassaa nostettiin 10 g välein jokaisen yksittäisen 

mittauksen välillä 10–80 g. 

Mittauksissa käytettiin 0,75; 1; 2 ja 3 mm lasipalloja. Seulottavien partikkelien 

massa punnittiin ennen jokaista mittausta. Lasipallojen syöttöseos oli sekoitus 

jokaista kokoluokkaa ja kokoluokkien sekoitussuhde pyrittiin pitämään samana 

jokaisessa mittauksessa. Syöttöseoksessa olevien kokoluokkien massa oli näin 

ollen arviolta yhtä suuri jokaisessa saman painoisessa syöttöseoksessa. Partikkelit 

syötettiin syöttöpäässä olevan levyn päälle ja pidettiin paikallaan käyttämällä 

käsin liikuteltavaa väliseinää. Tämän jälkeen säädettiin oikea värähtelyn taajuus ja 

annettiin laitteen saavuttaa kyseinen taajuus. Käsin liikuteltava väliseinä nostettiin 
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partikkeleiden edestä pois ja ajanotto käynnistettiin samalla hetkellä. Ajanotto 

pysäytettiin, kun lasi pallot eivät enää kulkeutuneet ylitteeseen. 

Ajanoton pysäyttämisen jälkeen lopetettiin seulatason värähtely, jotta se ei enää 

liikuttaisi partikkeleita seulatasolla. Seulonnan ylite ja alitteet otettiin talteen 

keräysastioista ja punnittiin yhden kokoluokan keräysastian sisältö kerrallaan. 

Tämän jälkeen keräysastiat asetettiin takaisin paikoilleen ja seulataso puhdistettiin 

perusteellisesti juuttuneista ja kerääntyneistä partikkeleista. Nämä partikkelit 

kerättiin yhteen keräysastioiden avulla ja niiden yhteismassa punnittiin. 

Kaikki mittaussarjat toistettiin kaksi kertaa käsiajanotosta mahdollisesti 

aiheutuvan kokonaisvirheen minimoimiseksi. Mittaustulokset on esitetty 

rinnakkaismittausten keskiarvona. 

8 Mittaustulosten käsittely ja tulokset 

Seulonnan eri värähtelyn taajuuden ja seulatason kaltevuuden erotustehokkuuden 

selvittämiseksi käytetään mittaustuloksien massoja. Erotustehokkuus E voidaan 

ilmoittaa yhtälöllä (8.1), kun alitteen katsotaan olevan tuote. Lisäksi yhtälössä 

(8.1) oletetaan, että syötettävästä materiaalista ei tapahdu häviöitä. 

   
  

  
        

     

  
            

     

  
              (8.1) 

jossa  mF syötettävän materiaalin massa 

  mU alitteiden kokonaismassa 

  mC ylitteen kokonaismassa 

  mO seulatason yli menevän materiaalin massa 

  mA seulatasolle kasaantunut massa 

Seulonnan erotustehokkuuden lasketut arvot on esitetty taulukoista I, II ja III. 

Lasketuissa arvoissa on käytetty alitteiden kokonaismassa ja syötettävän 

materiaalin välistä suhdetta. 
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Taulukko I Seulatason erotustehokkuus ilman värähtelyä ja värähtelyn eri 

taajuuksilla, kun seulapinnan kaltevuus oli 7,5⁰. 

Syöttömassa 
[g] 

Erotustehokkuus [%] 

0 Hz 7 Hz 15 Hz 20 Hz 

10 51,95  43,40  36,70  74,10  

20 45,75  33,93  40,03  69,08  

30 47,88  40,98  40,60  60,78  

40 49,48  37,59  31,66  60,88  

50 46,94  27,39  35,49  59,24  

60 43,28  30,23  33,65  56,83  

70 42,01  26,55  30,08  56,06  

80 37,69  26,54  26,74  55,34  
 

 

Taulukko II Seulatason erotustehokkuus ilman värähtelyä ja värähtelyn eri 

taajuuksilla, kun seulapinnan kaltevuus oli 12,5⁰. 

Syöttömassa 
[g] 

Erotustehokkuus [%] 

0 Hz 7 Hz 15 Hz 20 Hz 

10 64,65  63,00  73,80  80,70  

20 67,50  69,00  73,35  72,68  

30 63,78  68,27  74,17  73,20  

40 60,84  68,14  71,29  72,56  

50 59,41  65,44  65,15  72,01  

60 59,60  66,07  69,38  68,68  

70 60,34  64,23  67,01  71,31  

80 57,12  63,33  62,51  67,54  
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Taulukko III Seulatason erotustehokkuus ilman värähtelyä ja värähtelyn eri 

taajuuksilla, kun seulapinnan kaltevuus oli 17,5⁰. 

Syöttömassa 
[g] 

Erotustehokkuus [%] 

0 Hz 7 Hz 15 Hz 20 Hz 

10 56,20 59,85  61,85  62,90  

20 58,05 59,23  62,43  68,55  

30 61,37  60,70  60,52  67,10  

40 54,18  63,51  64,90  65,34  

50 58,79  62,80  58,98  68,22  

60 59,54  60,80  60,05  67,40  

70 57,85  57,00  58,36  62,99  

80 57,83  58,09  61,94  64,38  
 

 

Kuvissa 8.1, 8.2 ja 8.3 on esitettynä seulatason kaltevuuden ja värähtelyn 

taajuuden vaikutus erotustehokkuuteen eri syöttömassoilla taulukoiden I, II ja III 

perusteella. 

 

Kuva 8.1 Syöttömassojen vaikutus seulonnan erotustehokkuuteen eri 

värähtelyn taajuuksilla. Seulatason kaltevuus on 7,5°. 
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Kuva 8.2 Syöttömassojen vaikutus seulonnan erotustehokkuuteen eri 

värähtelyn taajuuksilla. Seulatason kaltevuus on 12,5°. 

 

 

Kuva 8.3 Syöttömassojen vaikutus seulonnan erotustehokkuuteen eri 

värähtelyn taajuuksilla. Seulatason kaltevuus on 17,5°. 

 

Kuvista 8.1, 8.2 ja 8.3 on nähtävissä, että syöttömassan lisääminen heikentää 

erotustehokkuutta. Tämän lisäksi värähtelyn taajuuden lisääminen enimmäkseen 

parantaa erotustehokkuutta. 
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Rotichin et al. [2013, 2014] simulaatiomallin johtamisessa käytetään kappaleessa 

4.6 esitettyä yhtälöä (4.18), jota integroimalla saadaan yhtälö 

     
    

  
     

  

  
      (8.2) 

jossa  m(t) ylitteen massan väheneminen 

 

Ylitteen massan väheneminen kuvastaa seulonnan erotustehokkuutta, mikä 

voidaan ilmoittaa suoraan yhtälöllä 

     
   

  
  

  
     (8.3) 

 

Simulaatiomallin verifioimisessa käytetään mittausten tuloksia, joilla 

mallinnetaan partikkelien erotustehokkuus eri vierintänopeuksilla. Mallinnuksessa 

käytettävää Matlab-ohjelmaa varten yhtälö (8.3) ilmoitetaan kertoimien a, b ja c 

avulla yhtälöllä 

                    (8.4) 

 

Kuvassa 8.4 on esitettynä mittaustulosten perusteella lasketut erotustehokkuuden 

arvot ja pienimmän neliösumman menetelmällä määritetty sovitus seulonta-ajan 

sekä partikkelin vierintänopeuden funktiona. 
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Kuva 8.4 Simulaatiomallin sovitus, kun seulatason kaltevuus on 12,5° ja 

värähtelyn taajuus on 15 Hz. 

9 Johtopäätökset ja tulosten tarkastelu 

Tässä työssä tutkittiin värähtelyn ja seulatason kaltevuuden vaikutusta seulan 

erotustehokkuuteen eri syöttömassoilla. Mittaukset suoritettiin vaihtamalla 

seulatason kaltevuutta ja värähtelyn taajuutta siten, että kullakin kaltevuudella ja 

taajuudella syötön määrää nostettiin asteittain. Mittauksissa kerättiin ja punnittiin 

seulonnan alitteet kokoluokittain, ylite ja seulatasoon juuttuneet partikkelit. 

Mittauksista suoritettiin kaksi rinnakkaissarjaa ja erotustehokkuudet määritettiin 

alitteiden kokonaismassan keskiarvojen ja syötön massan välisenä suhteena.  

Taulukossa I on esitetty kaltevuuskulman 7,5° erotustehokkuuden arvot, jotka 

laskivat syöttömassan kasvaessa. Willsin ja Napier-Munnin [2006] sekä 

Elorannan ja Hämäläisen [2006] mukaan värähtely edistää partikkelien 

kerrostumista ja estää niiden juuttumista aukkoihin, mutta Taulukon I arvot  

eivät olleet täysin kirjallisuuden mukaisesti odotetun mukaisia  

ja ne vaihtelivat paljon eri värähtelyn taajuuksien välillä. Erotustehokkuus oli 

suurimmillaan 74,10 % värähtelyn taajuudella 20 Hz ja odotusten vastaisesti 

toiseksi parhaimmat erotustehokkuudet saavutettiin ilman värähtelyä seulottaessa. 
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Muilla värähtelyn taajuuksilla tai ilman värähtelyä saavutetut erotustehokkuuden 

arvot olivat huomattavasti heikommat kuin 20 Hz taajuudella. 

Taulukossa II on esitetty kaltevuuskulman 12,5° erotustehokkuuden arvot. 

Värähtelyn taajuudella 20 Hz saavutettiin erotustehokkuuden arvo 80,70 %, kun 

syöttömassa oli pienimmillään. Taulukosta II on nähtävissä, että värähtelyn 

taajuuden pienentäminen heikentää seulonnan erotustehokkuutta. Erotustehokkuus 

laskee kuitenkin suhteellisen vähän värähtelyn taajuuden pienentämisestä. 

Taulukossa III on esitetty kaltevuuskulman 17,5° erotustehokkuuden arvot. 

Erotustehokkuus oli suurimmillaan 68,55 %, kun värähtelyn taajuus oli 20 Hz. 

Taulukosta III on havaittavissa, että syöttömassan lisäämisen seurauksena 

erotustehokkuuden arvot vaihtelivat epäsäännöllisesti. Ne olivat kuitenkin 

suhteellisen lähellä toisiaan värähtelyn taajuudesta riippumatta.  

Mittausten aikana huomattiin, että 7,5°:n kaltevuuskulmalla partikkelit 

kasaantuivat merkittävästi seulatason syöttöpäähän ja ohjaavien levyjen kohdalle 

muihin kaltevuuskulmiin verrattuna. Tämän seurauksena partikkeleita kulkeutui 

ylitteeseen todella vähäinen määrä, kun suurimmat partikkelit pysähtyivät 

hienojakoisempien partikkelien muodostamaan kasaan. Tästä johtuen 7,5°:n 

kaltevuuskulma ei ole todennäköisesti riittävän suuri ja se voi olla osasyynä 

tulosten epäjohdonmukaisuuteen. Kaltevuuskulman kasvattaminen edisti 

partikkelien vierimisnopeutta ja samalla alitteiden kokonaismassaa. 17,5°:n 

kaltevuuskulmalla partikkelien nopeus vaikutti taas jo olevan liian suuri, koska 

suurimmissa alitteiden kokoluokissa oli pienempiin kokoluokkiin kuuluvia 

partikkeleita. 

Kokonaisuutena tällä seulalla seulottaessa 7,5°:n kaltevuuskulma ei ole riittävä 

useampien kokoluokkien seulonnassa ja liian suuren kaltevuuskulman 

seurauksena ylitteen osuus kasvaa liian suureksi sekä suurempien kokoluokkien 

laatu kärsii. Värähtelyn taajuuden lisääminen parantaa erotustehokkuutta. Erot 

taajuuksien välillä ovat kuitenkin niukkoja, joten värähtelyn taajuus kannattaa 

optimoida energiatehokkuuden vuoksi. Lisäksi syöttömassan lisäämisen 

huomattiin heikentävän seulonnan erotustehokkuutta. Erotustehokkuuden kannalta 

parhaimmat tulokset saavutettiin 12,5°:n kulmalla ja 20 Hz värähtelyllä, kun 
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syöttömassan määrä oli vähäinen. Seulontakulman optimi on todennäköisesti 

suurempi epäsäännöllisen muotoisia partikkeleita seulottaessa.   

Tämän kandidaatintyön mittausten tulokset noudattavat Rotichin et al. [2013, 

2014] tutkimusten havaintoja seulatason kaltevuuden ja syöttömassan osalta. 

Rotichin et al. [2013, 2014] tutkimuksissa ei ole tarkasteltu värähtelyn vaikutusta 

seulonnan erotustehokkuuteen. Kuitenkin Rotichin et al. [2013, 2014] 

simulaatiomallilla saatavat tulokset vastaavat hyvin tämän kandidaatintyön 

tuloksia, sillä Matlab-ohjelman antamat residuaalit tuloksien ja sovituskäyrän 

välillä ovat hyvin pieniä. 

Käsiajanotto ja partikkelien juuttuminen seulatason aukkoihin olivat mahdollisten 

mittausvirheiden aiheuttajia. Lisäksi syöttöseoksen tasalaatuisena pitäminen 

jokaisessa mittauksessa oli haasteellista. Tästä johtuen seulalla kannattaisi tehdä 

jatkossa useampia rinnakkaismittauksia mahdollisten mittausvirheiden 

minimoimiseksi. 
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