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In this master’s thesis a structural vibration of a bleached and unbleached pulp storage tank 
has been studied. Due to a critical vibration the storage tank’s shell has been cracked from 
the weld of a stiffening ring. The goal of this thesis is to solve what causes the crack and 
how better storage tanks could be built through material, manufacturing or structural 
changes. 
 
This thesis begun by studying the properties, weldability and alloying elements of the du-
plex-steel as a literature study. Literature study was continued by studying different causes 
for failure in a storage tank’s shell. Measured data from a pulp mill was also studied. Final-
ly a finite element method analysis was conducted to study the eigenmodes and -
frequencies of an empty storage tank through modal analysis. The harmonic response was 
also studied by varying the level of the stored pulp to solve the frequency responses and 
finding the critical vibrations. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan duplex-teräksestä valmistetun varastosäiliön seinämän vä-

rähtelyä ja siitä syntynyttä vauriota. Työssä käydään läpi duplex-teräksien seosaineiden 

vaikutus mikrorakenteeseen, sekä hitsattavuuden ja lämmöntuonnin vaikutus materiaa-

liominaisuuksiin kirjallisuustutkimuksena. Työssä selvitetään myös mahdollisia vaurioon 

johtavia tekijöitä. Lopuksi tapausta tutkitaan tehtaalla suoritettujen mittaustuloksien avulla 

ja laskennallisesti käyttäen elementtimenetelmää eli FEM-laskentaa (äärellisten elementti-

en menetelmä). Tutkittavat varastosäiliöt sisältävät puuhakkeesta valmistettua paperimas-

saa, eli sellua. Tutkittavat varastosäiliöt ovat suuria. Tilavuudeltaan yli 10 000 m3 olevat 

säiliöt ovat 50 m korkeita ja halkaisijaltaan yli 17 m. Varastosäiliön seinämä on ylempänä 

ohuempi, sillä täyden säiliön hydrostaattisen paineen seinämään aiheuttama jännitys on 

siellä pienempi. Alaosan helman seinämän paksuus on noin 50 mm, mutta säiliön yläreu-

nan seinämän paksuus on yleensä vain 6 mm. 

 

Työ toteutetaan yhteistyössä Andritz Oy:n Kotkan toimipisteen kanssa. Andritz Oy on yksi 

johtavista järjestelmien, laitteiden ja palveluiden toimittajista paperi- ja selluteollisuudelle 

maailmanlaajuisesti. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä, mutta toimipisteitä on 

Lahdessa, Kotkassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yritys työllistää Suo-

messa yli 1000 työntekijä. (Andritz Oy in Finland, 2015.) 

 

Varastosäiliöiden suunnittelussa käytetään useita standardeja. Yleisimmät ja tärkeimmät 

ovat SFS-EN 14015 (2014) ”Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa 

käytettävien säiliöiden suunnittelu ja valmistus. Paikalla rakennettavat pystylieriön muo-

toiset tasapohjaiset maanpäälliset hitsatut terässäiliöt”, sekä Amerikan Öljyinstituutin API 

650 ”Welded tanks for oil storage”. SFS-EN 14015 on hyvin kattava säiliöiden suunnitte-

luun ohjeistava standardi, mikä ei kuitenkaan sisällä käyttöä, turvallisuusvaatimuksia, pa-

lontorjuntaa, eikä käytön aikaisia kunnossapito- tai korjaustoimintavaatimuksia (SFS-EN 

14015, 2005, s. 15). Muita suunnittelussa tärkeitä standardeja ovat painelaitedirektiivi PED 

13445 osat 1–5, siilojen ja säiliöiden standardi Eurokoodi 1, yleinen teräsrakenteiden stan-

dardi Eurokoodi 3, standardi CE-merkinnöille ja Teräsrakenneyhdistyksen tuottama suun-

nitteluohje ”Paineettomien terässäiliöiden suunnittelu ja toteutus”. Työssä käsitellään myös 
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johtavien terästeollisuuden yritysten toteuttamia tutkimuksia, sekä luotettavien tutkijoiden 

artikkeleita ja julkaisuja. Tutkimusmateriaalina pyritään käyttämään alle 10 vuotta vanhoja 

lähteitä. Vanhempia lähteitä voidaan käyttää, jos katsotaan niissä olevan tiedon olevan 

luonteeltaan vanhentumatonta. 

 

Duplex-teräksestä valmistetuissa varastosäiliöissä on ilmennyt kestävyysongelmia. Eräisiin 

käytössä oleviin säiliöihin on tullut säröjä yläosaan prosessin aiheuttamien värähtelyjen 

takia. Työssä pyritään selvittämään syitä repeämille, perustelemaan todennäköisimmät syyt 

vauriolle ja löytämään keino niiden ehkäisyyn tai välttämiseen, jotta duplex-teräksestä 

valmistettujen varastosäiliöiden riskialttiutta repeämille voidaan vähentää. 

 

Työssä esitellään ensin duplex-teräs ja sen käyttö rakennusmateriaalina. Duplex-teräksen 

hitsattavuutta ja muita lujuuteen vaikuttavia ominaisuuksia, kuten sen mikrorakenteen me-

tallurgiaa ja seostamista selvitetään kirjallisuustutkimuksena. Myöhemmin työssä selvite-

tään säiliöiden ongelmakohtia ja mahdollisia vaurioanalyysejä. Lopuksi tarkastellaan teh-

taalla mitattuja värähtelyarvoja, sekä suoritetaan laskennallinen osuus elementtimenetel-

mällä. Laskentamallien ja kirjallisuustutkimuksen perusteella pyritään löytämään teknisesti 

luotettava ratkaisu. Jatkossa työssä käytetään pelkästään termiä ”duplex” korvaamaan 

”duplex-teräs” sana, jolloin sillä tarkoitetaan yleisesti koko duplex-terästen luokkaa. 

 

1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Työn pyrkimyksenä on varmentaa duplexista valmistettujen varastosäiliöiden kestävyys. 

Tähän ratkaisuun päästään tutkimalla, mikä aiheuttaa duplexin repeämisen ja miten se voi-

daan estää. Vaikuttaako hitsauksen lämmöntuonti teräksen ominaisuuksiin heikentävästi? 

Onko sellun loiskumisella ja impulssin synnyttämällä paineaallolla vaikutusta, kun raskas 

sellupaakku putoaa syöttöputkesta iskeytyen varastoidun sellumassan pintaan? Kuinka 

paljon prosessin aiheuttama värähtely vaikuttaa vaurion syntyyn ja onko värähtelyä mah-

dollista pienentää? Onko sellun pinnankorkeudella vaikutusta värähtelyjen suuruuteen? 

 

1.2 Tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on löytää keino kestävämmän säiliön valmistamiseen joko materiaali-, 

valmistus- tai rakennemuutosten kautta. Työssä pyritään löytämään myös keinoja värähte-
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lyn vähentämiseen luomalla tekninen ratkaisu, mikä on luotettava, selkeä ja mahdollisesti 

jopa vähentäisi kustannuksia varastosäiliöiden valmistuksessa ja etenkin huollossa. 

 

Työtä rajataan käsittelemään pelkkää säiliötä. Prosessiin ei tehdä muutoksia. Työssä ei 

myöskään pyritä suunnittelemaan tai muuttamaan säiliön sisäpuolisia rakenteellisia ratkai-

suja. Työssä sovelletaan värähtelyteoriaa, lujuusopin teoriaa ja FEM-laskentaa. Yhdistä-

mällä FEM-laskentaan CFD-laskenta (Computational Fluid Dynamics), saavutettaisiin 

tarkempia tuloksia sellumassan käyttäytymisestä ja sen suhteesta seinämän käyttäytymi-

seen, mutta numeerinen virtausdynamiikka rajataan ajankäytöllisistä syistä työstä pois. Jo 

olemassa olevia mittaustuloksia käsitellään myös, koska käytännön kokeet eivät ajan puut-

teen vuoksi tule kysymykseen. Käytännön kokeiden suorittamista vaikeuttaa myös Suo-

messa sijaitsevien varastosäiliön eristekerros, joka vääristäisi tuloksia. Tässä tilanteessa 

käytännön kokeilla tarkoitetaan kokeellista moodianalyysiä (Experimental Modal Analysis, 

EMA). 

 

1.3 Taustaa 

Säröjä on havaittu etenkin duplexista valmistettujen varastosäiliöiden jäykisterenkaiden 

hitsausliitoksissa. Seinämän levynpaksuus on repeämäkohdassa 6 mm ja jäykisterengas on 

15x150 mm säiliön säteelle taivutettu lattaprofiili. Jäykisterengas on S355 rakenneterästä. 

Jäykisterengas toimii vakuumirenkaana, joka estää säiliötä lommahtamasta tuulen tai säili-

ön sisäisen alipaineen vaikutuksesta sisäänpäin. Ongelmia on ilmaantunut enemmän, kun 

säiliön kokoja on kasvatettu. Jatkossa varastosäiliöiden kokoja pyritään kasvattamaan enti-

sestään. Ongelmia aiheuttavat myös säiliöiden mitoitus pelkästään staattisesti kuormitet-

tuina, jolloin dynaamiset kuormat jäävät ottamatta huomioon. Tällä hetkellä suurimmat 

varastosäiliöt ovat 18,5 m halkaisijaltaan ja 70 m korkeita. (Nisula & Kaipainen, 2015; 

Kaipainen & Björk, 2015.) 

 

1.3.1 Prosessi 

Sellun valmistusprosessi alkaa, kun sellutehdas vastaanottaa puuta. Osa puusta varastoi-

daan ja osa vastaanotetusta puutavarasta syötetään prosessoitavaksi. Yleensä vain pieni osa 

vastaanotetusta puutavarasta menee varastoitavaksi, sillä pyrkimyksenä on käyttää mahdol-

lisimman tuoretta puutavaraa prosessissa. Puun prosessointi alkaa kuorimisesta. Kuori nos-

taa sellumassan tummuutta ja heikentää lopputuotteen lujuusarvoja. Kuoren jäämät näky-
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vät valmiissa paperissa tummina roskina. Kuorimisessa puusta poistetaan kuoren lisäksi 

epäpuhtauksia kuten metallia, kiviä ja hiekkaa. Pesty, lajiteltu ja kuorittu puu siirtyy kuo-

rinnan jälkeen hakettimelle. Haketuksessa puusta tuotetaan hyvälaatuista ja homogeenista 

haketta, josta seulotaan ylisuuret jakeet uudelleen haketettavaksi ja liian pienet jakeet eli 

purujae poistetaan kokonaan. Seulonnan jälkeen hyväksytty puuhake, eli aksepti, varastoi-

daan hakevarastoon. Suurimpien sellutehtaiden hakkeen vuosituotanto on noin kaksi mil-

joonaa tonnia. (Knowpulp, 2015.) 

 

Hakevarastosta hake siirtyy kuljettimien avulla keittoon, missä kemikaalien ja lämmön 

avulla hakkeesta poistetaan ligniiniä. Ligniini sitoo puun kuituja toisiinsa, jolloin sen pois-

tamisella saavutetaan helposti kuituuntuvaa massaa. Keitossa poistetaan myös muita puun 

uuteaineita, jotka saattavat aiheuttaa prosessia haittaavaa vaahtoamista ja saostumista. 

Yleisin keittomenetelmä on sulfaattikeitto, jossa keittokemikaalina on valkolipeä. Valkoli-

peä koostuu natriumhydroksidista ja natriumsulfidista. Sulfaattikeiton lämpötila on noin 

150–170 °C. (Knowpulp, 2015; Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 39–40.) 

 

Keiton jälkeen pesemätön sellumassa siirtyy pestäväksi. Tässä prosessissa pesemättömästä 

ruskeasta massasta erotetaan keitossa syntynyt liemi. Tämän liemen kemikaalit otetaan 

talteen mahdollisimman tarkkaan, sillä tällöin on mahdollista hyödyntää niitä uudestaan. 

Pesulla tehdään myös massan käsittely helpommaksi, sekä parannetaan valkaisemisen te-

hokkuutta. (Knowpulp, 2015; Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 40.) 

 

Pesun jälkeen pesty ruskea massa siirtyy lajitteluun. Lajittelussa massasta poistetaan keit-

tymättömiä hakepaloja sekä kuorinnasta jääneitä kuorenpaloja, hiekkaa ja kiviä. Lajittelul-

la vältetään laatuongelmia valkaistaessa massaa, jolloin saavutetaan hyvälaatuista sellua 

kohtuullisin kustannuksin. (Knowpulp, 2015; Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 40.) 

 

Pesun ja lajittelun jälkeen ruskea sellumassa siirtyy happidelignifiointiin, jossa massasta 

poistetaan jäännösligniini käyttämällä happea ja alkalia. Happi reagoi sekä ligniinin että 

hiilihydraattien kanssa alkalisissa olosuhteissa aiheuttaen monimutkaisia radikaalien ketju-

reaktioita. Happidelignifikaatio on tärkeä vaihe ympäristönsuojelun kannalta, koska sillä 

kyetään vähentämään tehtaan päästöjä. Kyseisellä happivaiheella saavutetaan myös säästö-
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jä, sillä se poistaa ligniiniä hellävaraisemmin kuin keitto. Tällöin ei menetetä prosessista 

saatavaa saantoa. (Knowpulp, 2015; Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 43–45, 139.) 

 

Happivaiheesta ruskea massa siirtyy valkaistavaksi. Valkaisussa parannetaan massan vaa-

leutta ja puhtautta. Tähän päästään poistamalla tai vaalentamalla massan värillisiä aineita, 

kuten jäännösligniiniä. Useimmiten valkaisu toteutetaan poistamalla jäännösligniini, jol-

loin jälkikellertyminen on vähäisempää. Massan puhtaus paranee jäännösligniinin poistu-

essa, koska tällöin viimeisetkin kuidut vapautuvat.  Massasta liuennut ligniini pestään pois 

valkaisuvaiheen jälkeen olevalla pesurilla. Sellu valkaistaan useassa vaiheessa, jotta sellun 

lujuusominaisuudet eivät kärsi prosessissa. (Knowpulp, 2015; Gullichsen & Fogelholm, 

2000, s. 146.) Tässä diplomityössä tutkittavat varastosäiliöt säilövät ruskeaa sellua ennen 

valkaisua ja valkaistua sellua valkaisun jälkeen. 

 

Valkaisun jälkeen massa siirretään kuivattavaksi, jos tehtaan läheisyydessä ei ole paperi-

tehdasta. Massa säilyy paremmin kuivattuna. Kuivattu sellu jälkikäsitellään, jotta sen siirto 

paperitehtaalle on helpompaa. Jälkikäsittelyyn kuuluu arkitus ja paalaus. (Knowpulp, 2015; 

Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 225.) Kuvassa 1 esitetään kappaleessa 1.3.1 esitelty kui-

tulinjan kierto. 

 

 

Kuva 1. Sellutehtaan kuitulinjan kierron vaiheet (mukaillen Knowpulp, 2015). 
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Aikaisemmin mainittujen prosessien lisäksi sellutehtaan kiertoon kuuluvat myös haihdutus, 

soodakattila, kaustisointi ja meesanpoltto. Nämä vaiheet eivät näy kuvassa 1. (Knowpulp, 

2015; Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 225.) 

 

Eri materiaaliominaisuudet omaavien massojen ja nesteiden siirtäminen prosessista toiseen 

tehokkaasti on oleellista tehtaan toiminnalle. Nesteiden siirto on yleisesti helposti järjestet-

tävissä, mutta erilaisissa muodoissa olevien massojen pumppaaminen aiheuttaa haasteita. 

Massojen sakeus voi vaihdella 1–18 % ja lämpötila 70–100 °C välillä. Keskisakean massan 

lämpötila voi kohota jopa 130 °C lämpötilaan. Haasteita massojen pumppauksiin tuo mas-

san heterogeenisyys, sillä massat voivat sisältää erilaisia epäpuhtauksia, ilmaa ja kuluttavia 

partikkeleita. Massan sakeus on tärkein yksittäinen pumpun valintaan johtava parametri. 

Jos massan sakeus on yli 8 %, pumpun yhteydessä on oltava kaasua poistava apulaite sekä 

massaa fluidisoiva juoksupyörä. (Knowpulp, 2015.) 

 

Keskisakean massan pumppu, eli MC-pumppu (Medium Consistency), sopii hyvin sellu-

massan siirtoon. Pumpattavan materiaalin sakeusaste on tällöin 8–18 %. MC-pumpulla on 

mahdollista pumpata suurista valkaisu- ja varastotorneista massaa tasaisesti ilman häiriöitä 

jopa 18 % sakeudella. Mitä suurempi sakeusprosentti, sitä enemmän sellumassa sisältää 

puun kuituja. Sakeampi massa on myös paksumpaa, jolloin siinä on myös enemmän ilmaa 

ja muita kaasuja. Pumppauksen tasaisuutta lisää varastotornin pohjalle asennettava MC-

pohjakaavari. Pohjakaavari estää myös sellun kanavoitumisen tornissa. Pumppu ei vaadi 

erillisiä laimennusvesiä, jolloin on mahdollista saavuttaa alhainen energian sekä kemikaa-

lien kulutus. (Knowpulp, 2015; Sixta et al., 2006, s. 617.) 

 

1.3.2 Varastosäiliöt 

Jatkuvasti kasvavat sellutehtaiden tuotantomäärät ovat asettaneet vaatimukset aina vain 

suuremmille varastosäiliöille. Pitkään normina olleita kooltaan 10 000 m3 säiliöitä on alettu 

suurentaa. Duplexiin siirtymisen katsotaan olevan seurausta pääasiassa kahdesta asiasta, 

sen saatavuuden parantumisesta ja sen edullisuudesta johtuen suuresta lujuudesta ja hyväs-

tä korroosionkestävyydestä. (Nisula & Kaipainen, 2015.) Säiliöitä on rakennettu myös 2 

mm paksuisella haponkestävällä teräksellä vuoratusta mustasta teräksestä (Kaipainen & 

Björk, 2015).  
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Duplexien käyttöönoton myötä on tullut myös ongelmia. Seinämän ohenemisen seuraukse-

na repeämis- ja värinäherkkyys on kasvanut. Säiliön vakuumirenkaiden ja putkikannakkei-

den hitsaus säiliön kylkeen saattaa aiheuttaa lämmöntuonnin kautta muutoksia materiaalin 

mikrorakenteisiin. Liiallisen lämmöntuonnin vaikutuksesta syntyy myös suuria sisäisiä 

jännityksiä ja muodonmuutoksia. Huonossa hitsissä voi esiintyä epäjatkuvuuskohtia, jotka 

voivat toimia myös vaurion alkukohtina. (Nisula & Kaipainen, 2015; Niemi & Kemppi, 

1993, s. 167–168.) 

 

Ruostumattoman teräksen vaihtuminen duplexiin ei aiheuttanut pelkästään ongelmia. Dup-

lexin valinnalla säiliöistä on pystytty valmistamaan kevyempiä ja sitä kautta kustannuste-

hokkaampia, sillä säiliöiden valmistamiseen tarvitaan vähemmän terästä. Varastosäiliöitä 

on saatu jopa 30–50 % keveämmiksi käyttämällä duplexia. Myös suuren korroosionkestä-

vyyden ansiosta huoltokulut ovat olleet matalat, eikä erillistä päällystämistä välttämättä 

tarvita. (Outokumpu, 2007, s. 2; Carinci et al., 2015.) Kuvassa 2 nähdään kaksi 10 000 m3 

vihreäraitaista varastosäiliötä. 

 

 

Kuva 2. Kaksi suurta varastosäiliötä Veracel:n sellutehtaalta Brasiliasta (mukaillen Veste-

rinen, 2015). 
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Säiliörakenteiden suunnittelun apuna käytetään standardisoituja vaativuusluokkia. Vaati-

vuusluokkia on kolme; vaativa, normaali ja alhainen. Vaativuusluokka määräytyy sisällön 

lämpötilan, sijainnin, rakenteellisten ominaisuuksien ja perustamisolosuhteiden ominai-

suuksien mukaan. Näiden neljän kriteerin pohjalta lasketaan suhteellinen riski, joka määrää 

vaativuusluokan. Kriteerit esitellään taulukossa 1. (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 9–14.) 

 

Taulukko 1. Säiliöluokitukselle laskettavan vaativuusluokan suhteellisen riskin kertoimet ( 

H säiliön korkeus, D säiliön halkaisija, V säiliön tilavuus) (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 

12). 

Säiliörakenteen vaurioitumisen ja sen seurauksien suhteellinen riski R = R1 R2 R3 R4 

 Vaativuusluokka Suhteellisen riskin kerroin 

R1 

Säiliön sisältö 

1. Vaaraton, T>65 °C 

2. Vaaraton, T≤65 °C 

1.1 

1.0 

R2 

Sijainti/Ympäristö 

 

1. Jatkuvan vaurion vaara 

2. Ilmeinen uhka ihmisille 

3. Satunnaisia kävijöitä 

1.5 

1.3 

1.0 

R3 

Säiliön rakenteelliset omi-

naisuudet 

(tyyppi, tilavuus, mittasuh-

teet) 

1. Jalkamainen tai jalallinen 

tuenta tai H/D > 3 

2. H > 5m tai V > 100m3 

H/D ≤ 3 

3. H ≤ 5m, V ≤ 100 m3 

1.9 

 

1.3 

 

1.0 

R4 

Perustamisolosuhteet 

Pohjasuhteet ovat homo-

geeniset 

Pohjasuhteet ovat vaihte-

levat 

Perustamisalue on kokoonpuris-  

tuva, maanvarainen 
1.3 1.5 

Perustamisalue on lähes kokoon- 

puristumaton 
1.2 1.3 

Perustus on tukipaalutettu tai 

kallionvarainen 
1.0 1.1 

 

Kun säiliön suunnittelulämpötilan on yli 65 °C, vaurioituminen voi aiheuttaa ilmeisen uhan 

ihmisille tehdasalueella, säiliön korkeus/leveys-suhde on alle 3 ja perustus on tukipaalutet-

tu, suhteellisen riskin arvoksi muodostuu 1.9. Arvon ollessa yli 1.6, mutta alle 2.2, vaati-

vuusluokaksi määräytyy normaali. Tämä velvoittaa suunnittelulta: 
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- Toimenpideluvan ja loppukatselmuksen, tai ilmoitusmenettelyn rakennusvalvonnal-

ta, mutta ulkopuolista tarkastusta ei vaadita. 

- Suunnittelijalta vaaditaan tietotaito vaativaan suunnittelutehtävään. 

- Teräsrakenteen suunnittelumenetelminä otetaan huomioon kalvotila ja taivutustila. 

Symmetrisesti kuormitetulla ja tuetuilla säiliöillä primäärisen jännityksen määrit-

täminen suoritetaan kuoren kalvoteorian mukaisesti. Paikalliset ilmiöt otetaan 

huomioon kuoreen perustuvien elastisen taivutusteorian kaavoilla tai numeerisella 

analyysillä. 

- Perustuksen suunnittelussa otetaan huomioon perustuslaatan jäykkyys ja mahdolli-

set muodonmuutokset. Maapohjan tai paalujen yhteistoiminta perustuslaatan kanssa 

tulee myös ottaa huomioon, ellei perustuslaattaa voida katsoa jäykäksi. 

- Hitsaavan työn laadun varmistustaso määritetään standardin SFS 729-3 mukaan. 

(Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 14–17; YM2/601/2015.) 

 

Säiliön vaatimusluokan ollessa normaali säiliölle ei ole standardin mukaan tarvetta suorit-

taa yhtä tarkkoja rakennusaikaisia tarkastuksia kuin vaativan vaatimusluokan säiliölle. Ra-

kennusaikaisiin tarkastuksiin kuuluu vaativalla vaatimusluokalla asennus- ja hitsaustöiden 

hyväksyminen asiantuntevan tarkastuslaitoksen toimesta töiden alkuvaiheessa. Valmiille 

rakenteelle suoritetaan rakennetarkastus. (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 15–18.) 
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2 DUPLEX-TERÄKSET 

 

 

Duplex-teräksillä käsitetään ruostumattomien terästen luokka, jonka mikrorakenne sisältää 

suurin piirtein saman määrän ferriittiä ja hienorakeista austeniittia (Alvarez-Armas, 2008, 

s. 51). Teräksellä on kuitenkin yleinen hyväksyntä jos ferriitti- ja austeniittifaasien prosen-

tuaalinen määrä seosaineessa on 30–70 % välillä. Tavoitteena on päästä 45–50 % ferriitti-

pitoisuuteen. Tällöin 50–55 % mikrorakenteesta on austeniittia. Ferriittipitoisuutta voidaan 

arvioida käyttämällä kolmea diagrammia, jotka ovat Schaeffler-, DeLong- ja WRC-1992 -

diagrammi. Duplexin hienorakeisuus seostettuna typellä ja kromilla luo teräkseen hyvin 

suuren mekaanisen lujuuden. (IMOA, 2014, s. 8, 10; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 79–

81.) Duplexia käytetään paljon sellu- ja paperiteollisuudessa, suolanpoistolaitoksissa, öljy- 

ja kaasuteollisuudessa, ruokien ja juomien käsittelylaitoksissa, missä hygienia on tärkeää, 

sekä muissa teollisuuden kohteissa, missä korroosionkestävyys on vaadittu ominaisuus. 

Duplexia käytetään muun muassa myös silloissa, lamppujen jaloissa, rakennusten ulkosei-

näpaneeleina ja kattorakenteina. Kohteina ovat myös muut säälle altistuvat arkkitehtuuriset 

kohteet. (IMOA, 2014, s. 55–56.)  

 

Nykyaikaiset duplex-teräkset voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: 

1) Lean duplexit kuten 2304, jossa on vain 0,05–0,6 % molybdeeniä. Siksi niitä kutsu-

taan monesti matalaseosteisiksi duplexeiksi. 

2) Molybdeenipitoiset lean duplexit kuten 2001, jossa on 1,8 % molybdeeniä. 

3) Standard duplexit kuten 2205, jota käytetään noin 60 % osuudella kaikesta duplexin 

käytöstä. Näitä duplexeja kutsutaan keskiseosteisiksi duplexeiksi. 

4) Super duplexit kuten 25Cr duplex -teräs 2550. 

5) Hyper duplex -teräkset, joissa on yli 25 % kromia ja myös enemmän molybdeeniä 

ja nikkeliä kuin super duplex -laaduissa. Näitä duplexeja kutsutaan myös runsasse-

osteisiksi duplexeiksi. 

(IMOA, 2014, s. 5; Koivisto et al., 2008, s. 147.) 

 

Yleisin duplex -laatu on EN 1.4462, joka koostuu 22 % kromista, 5 % nikkelistä, 3 % mo-

lybdeenistä ja 0.16 % typestä. EN 1.4462 -teräs tunnetaan myös numerolla 2205, joka viit-

taa teräksen kromi- ja nikkelipitoisuuksiin. (Alvarez-Armas, 2008, s. 52.) EN 1.4462 -
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terästä on käytetty jo yli 20 vuotta varastosäiliöiden materiaalina (Outokumpu, 2007, s. 4). 

Liitteessä 1 esitellään taulukko duplexien standardinumeroinnille. 

 

Teknisen kehityksen myötä uusien rakennemateriaalien käyttöpotentiaali kasvaa, mutta 

taloudellisuus yleensä määrää, onko materiaalia mahdollista käyttää. Teräsrakenteiden 

markkinoihin vaikuttavat suuresti raakamateriaalin hinta ja etenkin nikkelin hinta. (Otto & 

Pauly, 2008, s. 1.) Tämän seurauksena duplexien kehitystyössä pyritään nikkelipitoisuuden 

vähentämiseen, sillä se on duplexin kallein seosaine. Nikkelin ja muiden kalliiden seosai-

neiden kuten molybdeenin vähäinen määrä takaa kustannustehokkaan materiaalin verratta-

essa muihin ruostumattomiin teräksiin ja pinnoitettuihin hiiletysteräksiin. 2000-luvun alun 

seosaineiden hintojen mukaan duplexin hinta oli karkeasti kolmasosan pienempi kuin kor-

roosionkestävyydeltään vastaavan austeniittisen ruostumattoman teräksen hinta. Elinkaari-

kustannuslaskelmat viittaavat myös duplexien olevan edullisin ruostumaton teräs varas-

tosäiliöiden rakennusmateriaaliksi. Duplex ei esimerkiksi vaadi säännöllistä uudelleenpin-

noitusta ja duplexista valmistettujen varastosäiliöiden käyttöikä on pitkä. (Outokumpu, 

2007, s. 2; McGuire, 2008, s. 265.) Nikkeliä pyritään korvaamaan mangaanilla. Kor-

roosionkestävyyttä pyritään lisäämään seostamalla molybdeeniä, kuparia ja volframia. 

Duplexia käytetään vain noin 1 % osuudella kaikesta teräksen käytöstä, mutta duplexien 

käytön lisääntyminen on hyvin todennäköistä. (Alvarez-Armas, 2008, s. 56; Outokumpu, 

2007, s. 2.) 

 

Duplexien yleisimmät seosaineet ovat kromi, molybdeeni, typpi ja nikkeli. Volframia käy-

tetään myös seosaineena korvaamaan molybdeeniä. Volframi on massaprosentiltaan noin 

puolet tehokkaampaa suojaamaan ruostumatonta terästä pistekorroosiota vastaan. (IMOA, 

2014, s. 5, 8.) Pistekorroosiossa metallin pinnalle syntyy lokaaleja pieniä pistemäisiä 

kuoppia johtuen teräksen passivaatiokerroksen paikallisesta rikkoutumisesta. Ohutseinä-

mäisissä säiliöissä pistekorroosio saattaa puhkaista seinämään pienen reiän, joka saattaa 

toimia alkusärönä suuremmalle repeämälle. (Korroosiokäsikirja, 2004, s. 103; Koivisto et 

al., 2008, s. 144.)  

 

Kromilla voidaan tehokkaasti parantaa teräksen korroosionkestävyyttä. Duplex vaatii vä-

hintään 10,5 % kromiseostuksen, jotta vaadittava korroosionkestävyys voidaan saavuttaa. 

Kromi on myös tehokas ferriitin muodostaja. Kromin ja sitä kautta ferriitin määrän kasvun 
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myötä duplexin austeniittis-ferriittisen mikrorakenteen muodostumiseen vaaditaan enem-

män austeniittia muodostavaa seosainetta, nikkeliä. Tämä taas johtaa duplexin kustannus-

ten nousemiseen. Kromipitoisuus nostaa hapettumisen kestoa korotetuissa lämpötiloissa, 

kuten hitsauksessa. Tämä vaikeuttaa vähäkromisen oksidikerroksen syntyä, sillä mahdolli-

sesti syntyvän oksidikerroksen poisto peittauksella on duplexeilla hankalaa. Peittaus suori-

tetaan joko käyttämällä syövyttävää happoa tai hyödyntämällä alkalikylpyä. Cr-teräksillä 

tarkoitetaan eurooppalaisissa standardeissa perinteisesti ferriittisiä teräksiä ja CrNi-

teräksillä tarkoitetaan austeniittisia teräslajeja. (IMOA, 2014, s. 5, 8; SFS-EN 10088-1, 

2014, s. 80; Korroosiokäsikirja, 2004, s. 572.) 

 

Molybdeenillä pyritään parantamaan duplexien pistekorroosionkestävyyttä. Kromipitoi-

suuden ollessa yli 18 % molybdeenin seostamisen vaikutus piste- ja rakokorroosionkestä-

vyyteen paranee noin kolminkertaiseksi verrattuna kromin määrän lisäämiseen. (IMOA, 

2014, s. 8.) Rakokorroosio kehittyy pienissä nesteen alaisuudessa olevissa raoissa, joita 

saattaa syntyä esimerkiksi hitsauksen yhteydessä. Raossa syntyy hydrolyysireaktio, joka 

lisää raossa olevan nesteen happamuutta nostaen sen syövyttämistehokkuutta. Happamuus 

myös muuttaa ruostumattomien terästen passiivikerroksen epästabiiliksi, mikä altistaa te-

räksen korroosiolle. (Korroosiokäsikirja, 2004, s. 107–108.) Molybdeeni, kuten kromikin, 

on ferriitin muodostaja. Molybdeeniä seostetaan duplexiin maksimissaan 4 %, koska sillä 

on taipumus muodostaa haitallista mikrorakennetta. Teräksiä, missä on yli 2 % molybdee-

nia, kutsutaan CrNiMo-teräksiksi. (IMOA, 2014, s. 8; SFS-EN 10088-1, 2014, s. 80.) 

 

Typellä kasvatetaan piste- ja rakokorroosionkestävyyttä. Typpi on hyvä austeniitin muo-

dostaja ja sillä yleensä tasataankin molybdeenin ja kromin muodostamaa ferriittipitoisuut-

ta. Typpi on myös tehokkain ja halvin seosaine kasvattamaan teräksen lujuusarvoja. Lu-

juusarvojen kasvu johtuu austeniittipitoisuuden kasvusta, sekä typen ominaisuudesta hidas-

taa haitallisten faasien muodostumista. Kyseinen ominaisuus mahdollistaa duplexien pro-

sessoinnin ja valmistamisen. (IMOA, 2014, s. 8–9; SFS-EN 10088-1, 2014, s. 80.) 

 

Seostamalla duplexiin nikkeliä pyritään muodostamaan austeniitille tyypillinen pintakeski-

nen kuutiollinen hilarakenne PKK. Ilman nikkeliä hilarakenne on tilakeskinen kuutiollinen 

TKK, joka on ferriittinen rakenne. Ferriittiä syntyy tällöin etenkin hitsin muutosvyöhyk-

keelle. Duplexien nikkelipitoisuus vaihtelee yleensä 1,5–7 % välillä. Nikkeli hidastaa ty-
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pen lailla haitallisten faasien muodostumista, mutta ei ole yhtä tehokas. (IMOA, 2014, s. 9, 

20.) Kuvassa 3 nähdään nikkelin lisäyksen vaikutus teräksessä. 

 

 

Kuva 3. Nikkelin lisäyksen vaikutus teräksen mikrorakenteeseen (mukaillen IMOA, 2014, 

s. 9). 

 

Kuvassa 3 keskellä näkyvässä duplexin mikrorakenteessa nähdään valssauksen vaikutus 

ferriitti-rakeiden suuntautumisella samaan suuntaan. Kyseisellä anisotrooppisella mikrora-

kenteella on suuri vaikutus duplexin lujuuteen, sillä lujuusarvot vaihtelevat mittaussuunnan 

mukaisesti. Lujuus on suurempi kohtisuoraan valssaussuuntaan nähden. (IMOA, 2014. s. 

26.) Seosaineiden ja valssauksen lisäksi duplexin austeniittis-ferriittistä mikrorakennetta 

säädellään lämpökäsittelyillä (IMOA, 2014, s. 9). Austeniittisen ruostumattoman teräksen 

lämpökäsittelyllä pyritään rekristallisoimaan mikrorakenne ja liuottamaan haitalliset karbi-

dit. Niiden karkaisu suoritetaan yleensä veteen. Duplexien karkaisussa pyritään kuitenkin 

suurempiin jäähtymisnopeuksiin. Tällöin saavutetaan hyvä metallurginen tila hitsausta 

varten, mutta muodonmuutosten ja jäännösjännitysten riski on suurempi. (IMOA, 2014, s. 

20.) 

 

2.1 Historia 

Vaikka duplexien käyttö on parin vuosikymmenen aikana lisääntynyt varastosäiliöiden 

rakennusmateriaalina, ensimmäiset duplex-laadut tulivat markkinoille jo 1930-luvulla. 

Nämä ensimmäiset duplex-erikoisteräkset valmistettiin Ruotsissa paperiteollisuuden sul-

fiittisellun valmistukseen. Kromi-, nikkeli- ja molybdeeniseosteiset duplexit auttoivat pie-

nentämään raerajakorroosion aiheuttamia ongelmia. Raerajakorroosiota esiintyy syövyttä-

vissä ympäristöissä, missä raerajoille suotautuneet epäpuhtaudet tekevät alun korroosiolle. 

Suomessa valmistettiin duplex -valuja jo vuonna 1930, mutta patentti myönnettiin Rans-
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kalle 1936. (Alvarez-Armas, 2008, s. 51; IMOA, 2014, s. 5; Korroosiokäsikirja, 2004, s. 

115.) 

 

Kehitystyötä jatkettiin Toisen Maailmansodan jälkeen ja käyttökohteet laajenivat lämmön-

vaihtimiin ja muihin prosessiteollisuuden kohteisiin vähentämään jännityskorroosiomur-

tumia. Jännityskorroosiomurtumat tapahtuvat alueilla, joissa on sisäisen tai ulkoisen veto-

jännityksen lisäksi paikallista korroosiota. Duplexien käyttöä rajasivat kuitenkin varhaisen 

duplexin huono hitsattavuus, sillä lämmöntuonti vaikutti muutosvyöhykkeen lujuuteen 

liiallisen ferriitin muodostumisen takia. (Alvarez-Armas, 2008, s. 51; IMOA, 2014, s. 5; 

Korroosiokäsikirja, 2004, s. 117–118.) 

 

1960 ja 1970-lukujen vaihteessa alkanut nikkelin hinnan nousu nosti austeniittisten terästen 

hintaa huomattavasti. Tämä edesauttoi vähemmän nikkeliä sisältävien austeniittis-

ferriittisten terästen tuotannon kehitystä. AOD (Argon Oxygen Decarburization) ja VOD 

(Vacuum Oxygen Decarburization) -mellotusmenetelmien kehittäminen edesauttoivat dup-

lexien tuotantoa huomattavasti, sillä niiden avulla oli mahdollista vähentää tehokkaasti 

teräksen hiilipitoisuutta ja saavuttaa puhdas mikrorakenne. (Alvarez-Armas, 2008, s. 51; 

IMOA, 2014, s. 5.) 

 

2.2 Ominaisuudet 

Duplex-terästen hitsattavuus parani 1980-luvulla pääasiassa seostamalla teräkseen typpeä. 

Typpi lisää myös duplexin korroosionkestävyyttä, sekä nostaa huomattavasti myötölujuutta 

verrattuna tavanomaiseen austeniittiseen teräkseen, kuten AISI 316. 2205 duplexin myötö-

lujuus on 450 MPa kun taas AISI 316:den myötölujuus on 205 MPa. Myötölujuuden kas-

vun myötä on mahdollista pienentää seinämän paksuuksia, mikä taas pienentää rakenteen 

omaa massaa sekä vähentää materiaalikustannuksia. (Alvarez-Armas, 2008, s. 52; IMOA, 

2014, s. 26.) Taulukossa 2 vertaillaan yleisimmän duplexin ja tavanomaisten austeniittisten 

terästen mekaanisia ja korroosionkestävyyden ominaisuuksia. 
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Taulukko 2. Duplex 2205:n ja tavanomaisten austeniittisten terästen vertailua. (PCR = 

Pistekorroosionkestävyys (Pitting Corrosion Resistance), JKM = Jännityskorroosiomur-

tuma, Tkrit = Kriittinen lämpötila, 0,2 % VR = 0,2% venymäraja, Rm = Murtolujuus). (mu-

kaillen Alvarez-Armas, 2008, s. 52.) 

Materi-

aali 

Kemiallinen koostumus (%) PCR JKM Mekaaniset ominaisuudet 

 Nikkeli Molybdeeni Tkrit Tkrit 0.2 % VR Rm 

2205 4,5–6,5 2,5–3,5 35 °C 20 °C 450 MPa 620 MPa 

AISI 

304 

8–10,5 - - -2,5 °C 205 MPa 515 MPa 

AISI 

316 

10–14 2–3 15 °C -3 °C 205 MPa 515 MPa 

AISI 

317 

11–15 3–4 19 °C - 206 MPa 517 MPa 

 

Taulukosta 2 nähdään, että duplex 2205:n venymäraja ja murtolujuus ovat suuremmat kuin 

tavanomaisten ruostumattomien terästen. Myös duplexin kriittiset lämpötilat pistekorroosi-

on ja jännityskorroosion muodostumiseen ovat suuremmat. Kriittiset lämpötilat tarkoittavat 

lämpötilaa, jonka yläpuolella korroosiomekanismit käynnistyvät ja etenevät aiheuttaen 

näkyvän muutoksen materiaalissa 24 tunnin sisällä (IMOA, 2014, s. 15). Suuremmat nik-

kelipitoisuudet AISI-teräksissä johtuvat suuremmasta austeniitin määrästä. Duplexin vä-

häistä nikkelimäärää korvataan seostamalla teräkseen mangaania ja typpeä. Mangaani on 

tärkeä austeniitin muodostaja ja auttaa typen seostumista teräkseen. (SFS-EN 10088-1, 

2014, s. 80.) Kuvassa 4 esitellään duplex 2205:n, rakenneteräs 355:n sekä ruostumattoman 

teräksen AISI 304 jännitys-venymäkäyrät. 
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Kuva 4. Jännitys-venymäkäyrien vertailu duplexin, rakenneteräksen ja austeniittisen ruos-

tumattoman teräksen välillä (mukaillen Holmberg & Kähönen, 2006, s. 2). 

 

Kuvasta 4 nähdään, että duplex 2205 myötää suuremmilla jännityksillä kuin rakenneteräs 

ja austeniittinen ruostumaton teräs. Rakenneteräs kuitenkin aloittaa myötämisen myöhem-

min kuin duplex 2205. Duplexin myötäminen tapahtuu loivemalla jännitys-

venymäkäyrällä, eikä siinä näy selvää myötörajaa. Siksi ruostumattomien terästen suunnit-

telussa käytetään 0,2 venymärajaa. (Gedge, 2008, s. 2.) Rakenneteräksen ja duplexin kim-

moisuus on lähes sama. Duplexin kimmokerroin on 200 GPa ja rakenneteräksen kimmo-

kerroin on 210 GPa (Carinci et al., 2015). Duplexin suurempi myötölujuus kuitenkin mah-

dollistaa suuremman elastisen venymän seuraavan kaavan mukaan (SFS-EN 1993-1-1, 

2010, s. 42): 

 

� = �

 (1) 

 

missä � on venymä, � on jännitys ja 
 on materiaalin kimmokerroin. Duplexin suurempi 

kovuus ja lujuus vaativat kuitenkin enemmän muovaukselta, sillä materiaali on herkempi 

takaisinjoustolle, kuin austeniittinen ruostumaton teräs (Carinci et al., 2015). 
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Duplexin korroosionkestävyys mitataan yleensä pistekoroosionkeston ekvivalenssiluvulla 

(engl. PREN, Pitting Resistance Equivalent Number), joka saadaan laskemalla kaavalla 

(Alvarez-Armas, 2008, s. 53): 

 

��
 = %�� + 3,3	%�� + 1,65	%� + 16	% (2) 

 

missä %Cr on kromin määrä, %Mo on molybdeenin määrä, %W on volframin määrä ja %N 

on typen määrä massaprosenttiyksikköinä. Taulukossa 3 esitetään arvoja eri terästen seos-

aineille ja niistä lasketuille pistekorroosionkestävyyksille PREN-arvot. 

 

Taulukko 3. Teräksien seosaineiden määrä ja niistä kaavalla 2 laskettu pistekorroosion-

kestävyyden ekvivalenttiluku (mukaillen Alvarez-Armas, 2008, s. 54). 

Laatu EN %Cr %Mo %W %N PREN 

Lean duplex 1.4162 21,5 0,3 - 0,22 26 

1.4362 23 0,3 - 0,10 26 

Standardi duplex 1.4462 22 3,0 - 0,17 35 

Superduplex 1.4410 25 4,0 - 0,27 43 

1.4501 25 3,5 0,6 0,25 42 

Superausteniittiset       

904L 1.4539 20 4,2 - 0,05 35 

254 SMO 1.4547 20 6,1 - 0,20 43 

Austeniittiset       

304L 1.4307 18,2 0,3 - 0,07 20 

316L 1.4404 16,3 2,1 - 0,07 24 

317L 1.4438 18,4 3,2 - 0,07 30 

 

Materiaalit, joilla on alle 30 ekvivalenttiluku, luokitellaan lean duplexeiksi. Standardi 

1.4462 duplexin, eli 2205 duplexin pistekorroosionkestävyyden ekvivalenttiluku on 35. Yli 

40 ekvivalenttiluvun teräkset luokitellaan superduplexeiksi. Vertailukohdiksi on valittu 

superausteniittisiä teräksiä ja austeniittisiä teräksiä. Superausteniittisten teräksien pistekor-

roosionkestävyys yltää superduplexin tasolle, mutta austeniittiset teräkset jäävät lean dup-

lexien alapuolelle pistekorroosionkestävyydessä. (Alvarez-Armas, 2008, s. 54.) Mitä suu-

rempi luku, sitä parempi kesto teräksellä on pistekorroosiota vastaan ja terästä voidaan 
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pitää pistekorroosionkestävänä kun ekvivalenttiluku on 40–60 välillä (SFS-EN 10088-1, 

2014, s. 86). Taulukosta 3 nähdään myös miten kromin määrän suuruus vaikuttaa kor-

roosionkestävyyteen positiivisesti. On kuitenkin muistettava, että hyvä ekvivalenttiluku ei 

välttämättä korreloi suoraan hyvään metallurgiseen tasapainoon. Pistekorroosionkestävyy-

den ekvivalenttiluku kuitenkin antaa suuntaviivaa oikean teräslaadun valitsemiselle. 

(IMOA, 2014, s. 20).  

 

Duplexien hyvät lujuusarvot ovat seurausta suuresta typpipitoisuudesta, austeniittis-

ferriittisestä mikrorakenteesta ja joissain tapauksissa muovauksen aiheuttamasta muok-

kauslujittumisesta (IMOA, 2014, s. 21). Duplexit säilyttävät hyvät lujuusominaisuutensa 

jopa -40 °C lämpötilassa. Suuren lujuusarvon ja hyvän korroosionkestävyyden lisäksi dup-

lexien ominaisuuksia ovat hyvä väsymislujuus, hyvä eroosionkesto, hyvä hitsattavuus, suu-

ri energian absorbointikyky ja hyvä hinta-paino suhde. (IMOA, 2014, s. 26–27.) 

 

Yksi vaikeimmista ongelmista duplexilla on se, että se muodostaa helposti hauraita faaseja, 

kuten sigma, chi ja ”alpha-prime”-faasia (Alvarez-Armas, 2008, s. 51). Sigma ja chi-faasit 

saattavat saostua etenkin ferriittirakenteesta korkea kromi- ja molybdeenipitoisissa ruostu-

mattomissa teräksissä, kun lämpötilaa on korotettu noin 600–900 °C (SFS-EN 10088-1, 

2014, s. 79). Sigma-faasi laskee duplexin pistekorroosionkestävyyttä johtuen kromin ja 

molybdeenin paikallisesta köyhtymisestä. Myös duplexin sitkeys ja muovattavuus heik-

kenevät. Sigma-faasin muodostumista voidaan estää seostamalla typpeä ja karkaisemalla 

teräs mahdollisimman nopeasti veteen. (IMOA, 2014, s. 11–12.) Ferriittisessä faasissa 

muodostuva englanninkielisissä lähteissä kutsuttu ”alpha-prime”-faasi muodostuu kauem-

min kuin muut haitalliset faasit. Sitä alkaa muodostumaan vasta alle 525 °C lämpötiloissa 

korottaen duplexin kovuutta, mutta laskien sen sitkeyttä. Alpha-prime on harvoin ongel-

mallinen sen hitaan muodostumisen takia. (IMOA, 2014, s. 12–13.) 

 

2.3 Hitsattavuus 

Uusien teräslaatujen tuottaminen aiheuttaa ongelmia ennen kaikkea valmistuksessa ja liit-

tämisessä, sillä niitä on tutkittu vielä vähän suhteessa muihin teräslaatuihin. Ongelmia il-

menee etenkin hitsauksessa, jossa teräksen tarkat halutut ominaisuudet muuttuvat lämmön-

tuonnin myötä. Hitsauksen aiheuttaman paikallisen sulamisen myötä mikrorakenne saattaa 

muuttua alkuperäisestä aiheuttaen yleensä epätoivottuja ominaisuuksia, sillä jäähtymisen 
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hallitseminen hitsauksen jälkeen on vaikeaa. (Alvarez-Armas, 2008, s. 51.) Duplexien hit-

sausta on tutkittu jo useamman vuosikymmenen ajan, mutta silti se vaatii tarkat hitsausto-

leranssit ja testihitsaukset, etenkin jos materiaalinpaksuus on pieni. 

 

Duplexin hitsausta pidetään hyvin samanlaisena prosessina kuin austeniittisten ruostumat-

tomien terästen hitsausta. Duplexien hitsauksessa on kuitenkin muutamia poikkeuksia, 

mitkä austeniittista terästä hitsaamaan tottuneen hitsaajan on hyvä muistaa. Esimerkiksi 

austeniittisen teräksen railossa olevat jäysteet voidaan taitavan hitsaajan toimesta sulattaa 

perusmateriaalin mukana, mutta duplexeilla jäysteiden poistossa vaadittavat hitsaussuutti-

mella tehtävät sivuttaisliikkeet saattavat aiheuttaa liiallista lämmöntuontia. (IMOA, 2014, 

s. 40.) 

 

Suuri typpipitoisuus parantaa austeniitin muodostumista hitsauksen jälkeen. Tämä varmen-

taa haluttujen ominaisuuksien säilymisen hitsissä. (Alvarez-Armas, 2008, s. 54.) Hitsauk-

sessa mahdollisesti aiheutuvat ongelmat eivät välttämättä näy hitsaajalle työsuorituksen 

jälkeen ilman ainetta rikkomatonta testausta. Hitsaajan on ymmärrettävä, että saavuttaak-

seen lujuudeltaan ja korroosionkestävyydeltään laadukkaan liitoksen, on hänen seurattava 

tarkasti hitsausohjetta eli WPS:ää (Welding Procedure Spesification). (IMOA, 2014, s. 25.) 

Tarkastusmenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: ainetta rikkoviin DT (Destructive 

Testing) ja ainetta rikkomattomiin NDT (NonDestructive Testing) menetelmiin. Ainetta 

rikkovia menetelmiä ovat vetokoe, murtokoe, taivutuskoe ja iskusitkeyskoe. Ainetta rik-

komattomia menetelmiä ovat radiografinen tarkastus, ultraäänitarkastus, tunkeumaneste-

tarkastus, magneettijauhetarkastus ja vuotokoe. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 56–62.) 

 

2.3.1 Hitsausmenetelmät 

Duplexien yleistyessä eri hitsausmenetelmien käyttöä tutkittiin laajasti. Yksi määräävä 

tekijä hitsausmenetelmän valinnassa oli lämmöntuonnin minimointi, joka rajasi monta ta-

loudellista hitsausmenetelmää pois. Yksi näistä menetelmistä oli jauhekaarihitsaus. Myö-

hemmin kuitenkin selvisi, että lähes kaikki hitsausmenetelmät pois lukien sulatushitsaus 

käyvät duplexien hitsaukseen. (IMOA, 2014, s. 44.) Tässä kappaleessa käydään yleisimmät 

duplexien hitsausmenetelmät läpi perehtyen enemmän puikkohitsaukseen ja MAG-

täytelankahitsaukseen, sillä ne ovat yleisimmät hitsausprosessit hitsattaessa duplexista 

valmistettuja varastosäiliöitä. 
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TIG-hitsausta käytetään lyhyiden manuaalisten hitsien tuottamiseen, kuten korjaus- ja vii-

meistelyhitseihin. Oikealla suojakaasulla ja lisäaineella on mahdollista saada aikaiseksi 

luja ja korroosionkestävyydeltään laadukas hitsi. Automatisointi onnistuu yksinkertaisille 

geometrioille. Menetelmä ei ole taloudellinen vaihtoehto suurien kappaleiden hitsaukselle. 

TIG-hitsauksessa käytettävä lisäaine vastaa hitsattavaa perusainetta, mihin on yleensä seos-

tettu 2–4 % enemmän nikkeliä. Yliseostetulla lisäaineella on saatu aikaiseksi hyvää hitsiä 

liitettäessä duplexia austeniittiseen ruostumattomaan teräkseen tai hiiliteräkseen. Duplexi-

en TIG-hitsauksessa tärkeää on hyvä hitsausrailon ja juuripinnan esivalmistelu. Kuparisten 

juuritukien käyttöä tulee välttää sillä ne saattavat aiheuttaa duplexin pinnan saastumisen. 

(IMOA, 2014, s. 44–46) 

 

Kaasukaarihitsausta eli yleisemmin MIG/MAG-hitsausta käytetään pidemmille hitsauslii-

toksille, joilta haetaan hyvän tuottavuuden lisäksi taloudellista etua. Menetelmä on helposti 

automatisoitavissa yksinkertaisille geometrioille. Hitsiin syötetään jatkuvalla syötöllä nik-

kelillä yliseostettua lisäainelankaa muodostamaan halutut lujuusvaatimukset. MIG-hitsaus 

vaatii hyvän ja tasaisen railon ja juuripinnan esivalmistelun. Kuparisten juuritukien käyttöä 

tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, sillä ne saattavat aiheuttaa duplex-teräksen pinnan 

saastumisen. (IMOA, 2014, s. 46–48.) 

 

MAG-täytelankahitsaus on yksi uusimmista duplexin hitsausmenetelmistä ja se on yksi 

nopeimmin kasvavista hitsausprosesseista. Sen prosessinumero on 136. Menetelmä on sa-

manlainen kuin MIG/MAG-hitsauksessa, mutta nimensä mukaisesti hitsauksessa käytetään 

umpilangan sijasta täytejauhetta sisältävää täytelankaa. Jauheesta muodostuu hitsiä suojaa-

va kuona ja se sisältää hitsin ominaisuuksia parantavia seosaineita kuten nikkeliä ja deok-

sidaatioainesta. Hitsausmenetelmällä on hyvä tuottavuus, se on helposti mekanisoitavissa 

ja sillä on laajat asentohitsausominaisuudet. Menetelmällä saadaan aikaiseksi hyvä tun-

keuma ilman roiskeita. Austeniittisten terästen hitsauksessa pienet virheet railon valmiste-

lussa on hyväksyttäviä, mutta duplexien hitsauksessa riski lämmöntuonnin kasvun seura-

uksista on vakavampi. Hitsauskaaren iskeymät eli sytytysjäljet hitsin ulkopuolelle voivat 

muodostaa paikallisia ferriitin keskittymiä, mikä saattaa alentaa korroosionkestävyyttä. 

Huonoina puolina on menetelmän lisäainelangan kalleus verrattuna MIG/MAG-

hitsauksessa käytettävään umpilankaan. Lisäainelangat saattavat myös kostua väärin säily-

tettynä. Täytelankahitsauksella pystytään hitsaamaan eri paksuisia teräksiä aina 3 mm 
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ylöspäin. (IMOA, 2014, s. 48; Täytelankahitsaus, 2015; Lepola & Makkonen, 2006, s. 

140–143.) 

 

Puikkohitsaus on laajasti käytetty hitsausmenetelmä, sillä menetelmän soveltuvuus on laa-

ja. Sen prosessinumero on 111. Puikkohitsausta voidaan suorittaa lähes missä tahansa ym-

päristössä, sillä erillistä suojakaasua ei vaadita. Hitsausta voidaan suorittaa myös hyvin 

vaikeapääsyisissä paikoissa ja hyvin monimuotoisille geometrioille. Puikkohitsaus ei so-

vellu duplex-levyille, joiden paksuus on alle 2 mm. (IMOA, 2014, s. 48–50.) Ohuita aine-

paksuuksia hitsataan rutiilipuikolla, sillä näin saavutetaan juoheamuotoinen hitsi. Rutiili-

puikolla on mahdollista hitsata myös yläpienahitsiä. Yläpienahitsissä on syytä käyttää 

ohutta puikonpaksuutta, sillä tällöin hitsisulan määrä on pieni ja sen hallinta on helpompaa. 

Yläpienahitsauksessa suurin suositeltu puikonpaksuus on 5 mm. (Lepola & Makkonen, 

2006, s. 85–87; Lukkari, 2002, s. 100.) 

 

Vaikka puikkohitsaus tulee suorittaa aloittamalla uusi hitsi uudella puikolla vanhan hitsin 

päältä kuljettaen puikko pitkällä valokaarella haluttuun hitsauksen aloituspisteeseen, saat-

taa liitokseen jäädä hitsausvirheitä. Aloituspisteessä puikkoa pidetään paikallaan hetken 

aikaa, jotta hitsauspalon pää täyttyy lisäaineesta. Näin on mahdollista saavuttaa jatkuva 

hitsi, mutta epäjatkuvuuskohtien ja liitosvirheen riski on suuri. Puikkohitsauksessa synty-

vien epäjatkuvuuskohtien sallittu taso määrätään suunnitteluvaiheessa ja se on riippuvainen 

suunniteltavan kohteen vaativuusluokasta. Liitosvirhe voidaan välttää käyttämällä suurta 

hitsaustehoa, jolloin aikaisempi hitsausliitos sulaa uuden hitsin alla. Tällöin kuitenkin 

lämmöntuonti on suurta, mikä saattaa olla haitallista ohuelle duplexille. Muita keinoja on 

suunnata valokaari oikein ja tarkkailla hitsaussulan käyttäytymistä. (Lepola & Makkonen, 

2006, s. 89–90, 98; American Welding Society, 2004, s. 96.) 

 

Useiden aloitus- ja lopetuskohtien epäjatkuvuuskohtien riskiltä voidaan välttyä parhaiten 

käyttämällä mekanisoitua MAG-täytelankahitsausta. Duplexin hitsaamiseen suunnatun 

lisäainelangan korkea hinta verrattuna normaaliin lisäainelankaan yhdistettynä myös hinta-

vaan mekanisointiin voi kuitenkin tehdä menetelmästä kannattamattoman. MAG-

täytelankahitsauksen mekanisointi on kuitenkin helposti toteutettavissa, sillä se on kiinni-

tettävissä yleisimpiin MIG/MAG-hitsaustraktoreihin. (Lukkari, 2002, s. 231–232.) 
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Duplexien hyvästä korroosionkestävyydestä saadut hyödyt saattavat mitätöityä jos hitsauk-

sen jälkeen ei suoriteta vaadittuja jälkikäsittelyjä pinnanlaadun varmentamiseksi. Hitsauk-

sessa syntyneet roiskeet, sytytysjäljet ja reunahaavat heikentävät korroosionkestävyyttä ja 

materiaalin lujuutta. Kuvassa 5 esitellään korroosionkestävyyttä heikentäviä ydintymiskoh-

tia. 

 

 

Kuva 5. Korroosionkestävyyden kannalta haitallisia ydintymiskohtia hitsausliitoksessa ja 

sen ympärillä (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 414). 

 

Kuvassa 5 esiintyvät pinnanlaatua heikentävät hitsausvirheet voidaan estää jo hitsausvai-

heessa suorittamalla hitsaus tarkemmin tai poistamalla ne heti hitsauksen jälkeen. Poista-

minen tapahtuu mekaanisesti esimerkiksi hiomalla hienorakeisella työkalulla. Parempi 

korroosionkestävyys saavutetaan kemiallisesti, esimerkiksi peittaamalla. Optimaalinen 

pinnanlaatu saadaan yhdistämällä sekä mekaaninen, että kemiallinen puhdistaminen hit-

saustyön jälkeen. (IMOA, 2014, s. 53–54; Carinci et al., 2015; Kyröläinen & Lukkari, 

2002, s. 414.) Hitsausvaiheen laadunvalvonta tulee tapahtua hitsauksen aikana ja siihen 

tulisi osallistua hitsaajan lisäksi työnjohtajat. Tällöin hitsausvirheet voidaan korjata mah-

dollisimman varhaisessa työvaiheessa. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 56.) 

 

2.3.2 Lämmöntuonnin vaikutukset 

Hitsauksen lämmön syötön määrä lasketaan kaavalla (IMOA, 2014, s. 46): 
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�ä��ö�	 !ö""ö = # ∗ %
& ∗ 1000 (3) 

 

missä U on jännite, I on virta ja S on hitsausnopeus. Tyypillisesti lämmöntuonti on 0,5–2,5 

kJ/mm, mutta se vaihtelee perusmateriaalin mukaan. Esimerkiksi 1.4362 duplexilla se on 

0,5–1,5 kJ/mm ja 1.4462 duplexilla 0,5–2,5 kJ/mm. (IMOA, 2014, s. 46.) 

 

Austeniittisten teräksien hitsaamisessa esiintyy usein kuumahalkeilua. Ferriitin määrän 

kasvu duplexeissa kuitenkin pienentää kuumahalkeilun riskiä. Duplexin perusaine kestää 

hyvin hitsausta, mutta ongelmia esiintyy hitsin muutosvyöhykkeellä. Muutosvyöhykkeen 

ongelmat voivat esiintyä korroosionkestävyyden ja lujuusarvojen pienenemisellä, tai hitsa-

uksen jälkeisellä halkeilulla. Välttääkseen edellä mainitut ongelmat, hitsaajan tulisi keskit-

tyä minimoimaan lämmöntuontiaika. (IMOA, 2014, s. 40, 42.) 

 

Lämmöntuonti on optimoitava jokaiselle duplex-laadulle erikseen, jotta jäähtymisaika on 

oikea. Liian nopealla tai hitaalla jäähtymisajalla duplexiin muodostuu haitallista mikrora-

kennetta. (IMOA, 2014, s. 10.) Duplexien lämpökäsittelyt suoritetaan niin, että mahdolli-

sen hitsauksen jälkeen mikrorakenteen hyvät ominaisuudet säilyvät hitsattaessa hyväksy-

tyllä hitsausprosessilla. Näin pystytään ennakoimaan mikrorakenteiden muutokset. (IMOA, 

2014, s. 20.) Korotetussa työlämpötilassa hitsaamista ei suositella, sillä se saattaa olla hai-

tallista mikrorakenteelle. Korotettu työlämpötila voi olla kuitenkin tarpeen, jos työskennel-

lään kosteassa ympäristössä, esimerkiksi kondensoituneen veden vaikutuksen alaisena. 

(IMOA, 2014, s. 42.) 

 

Hitsauksen jälkeiset lämpökäsittelyt eivät yleensä ole tarpeellisia duplexeille, sillä niistä 

saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Lämmöntuonti saattaa muodostaa haitallisia 

metallifaaseja, kuten ”alpha-prime”-faasia. (IMOA, 2014, s. 42.) Hitsauksen jälkeisillä 

lämpökäsittelyillä yleensä pyritään poistamaan hitsausjännitysten vaikutus. Hitsausjänni-

tykset syntyvät, kun lämmönnousun vaikutusalueella syntyy epätasaista lämpölaajenemis-

ta. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 352–353.)   
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3 VARASTOSÄILIÖIDEN ONGELMAKOHTIEN SELVITYS 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi mahdollisia syitä varastosäiliön seinämän vaurioitumiselle. 

Säiliöt kuuluvat suunnittelun kuormaluokkaan 3 jos niiden kapasiteetti on yli 10 000 tonnia 

(SFS-EN 1991-4, 2011, s. 46). Tutkittava säiliö on yli 10 000 tonnin säiliö ja se luokitel-

laan ohutseinäiseksi hoikaksi säiliöksi, sillä sen korkeus/halkaisija -suhde on suurempi 

kuin 2,0 ja halkaisija/seinämän paksuus -suhde on suurempi kuin 200 (SFS-EN 1991-4, 

2011, s. 76, 84). 

 

3.1 Värähtely 

Säiliöiden väsymislujuuden laskenta toteutetaan säiliöille, joissa tapahtuu yksi tai useampi 

kuormitusjakso yhden vuorokauden aikana. Kuormitusjaksona tarkoitetaan yhtä yksittäistä 

kokonaista täyttöä ja tyhjennystä. Toinen tapaus, milloin väsyminen otetaan huomioon, on 

tilanne, missä säiliöön vaikuttaa värähtelyä aiheuttava koneisto, kuten pumppu. (SFS-EN 

1991-4, 2011, s. 60.) Sellun putoamisesta aiheutuva vaihtuva kuormitus tapahtuu pinnanta-

son korkeudella, missä jännitysvaihtelun voidaan katsoa olevan lähellä nollaa. 

 

Pitkäkestoinen väsyttävä vaihtuva-amplitudinen värähtely yhdistettynä hitsauksessa esiin-

tyvään alkusäröön on todennäköisin syy vaurion syntymiseen. Varastosäiliön seinämään 

kohdistuu lukuisia erisuuruisia impulsseja, jotka aiheuttavat värähtelyä eri taajuuksilla. 

Sellumassan putoaminen aiheuttaa impulsseja joka puolelle ja eri korkeuksille säiliötä 

määräytyen säiliön pinnankorkeudesta. Paikallisesti MC-massan syöttökohtaan tulee im-

pulsseja MC-massan tulppavirtausominaisuudesta johtuen. Nämä impulssit leviävät syöt-

töpisteestä eri puolille säiliötä. 

 

Korkeilla säiliöillä, joilla on yläosassaan pieni ”halkaisija-seinämän paksuus” -suhde, 

esiintyy useasti tuulenpaineen aiheuttamia värähtelyongelmia. Tämä johtuu tuulen epä-

säännöllisyydestä ja sen aiheuttamista paineen vaihteluista. Tuulen aiheuttamat värähtelyt 

voidaan katsoa jakautuvan kolmeen esiintymismuotoon: tuulenpuuskien aiheuttamiin, 

pyörreradan aiheuttamiin, sekä rengasvärähtelyihin.  (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 35.) 
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3.2 Levypinnan lommahtaminen 

Lommahduksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa levypinnan osa siirtyy kohtisuorasti levypin-

nan tason suuntaisesti levyn menettäen stabiiliutensa. Ilmiö syntyy levyssä vaikuttavien 

puristus- tai leikkausjännitysten takia. (SFS-EN 1993-1-6, 2007, s. 20.) Levypinta lom-

mahtaa, kun levyyn kohdistuva puristava kalvojännitys �( ylittää ideaalikimmoisesta mate-

riaalista valmistetun täysin suoran levyn lommahdusjännityskestävyyden kuvan 6a mukai-

sesti. Levyn ollessa suorakaiteen muotoinen ja reunoistaan nivelellisesti tuettu, lommah-

dusmuoto on kuvan 6b mukainen. (Niemi & Kemppi, 1993, s. 121.) 

 

 

Kuva 6. Kalvojännityksen vaikutus lommahdusmuodon syntyyn. (a) Kalvojännityksen 

vaikutus suoran levyn lommahdusjännityskestävyyteen. (b) Reunoistaan nivelellisesti tue-

tun levyn lommahdusmuoto. (Niemi & Kemppi, 1993, s. 121.)  

 

Kuvassa 6b levypinnan keskikohta taipuu määrän W0. Arvot m ja n tarkoittavat puoliaalto-

jen lukua pituus- ja leveyssuunnissa. Kriittinen kalvojännitys voidaan laskea seuraavalla 

kaavalla olettaen, että puoliaaltojen lukumäärä pituus- ja leveyssuunnissa on 1 (Niemi & 

Kemppi, 1993, s. 122–123.): 

 

����� = )*
"*
+*12(1 − /*) 11 + 2 2+34

*
+ 2+34

5
6 (4) 

 

missä, E on materiaalin kimmokerroin, t on ainepaksuus, a on levyn pituus, b on levyn 

leveys ja v on Poissonin vakio. Levykenttä ei kuitenkaan ole ideaalisen suora, vaan siinä on 
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yleensä pieniä vinoumia. Kuvassa 7 esitellään hitsin vaikutus sisäisten jännitysten muodos-

tumiselle. 

 

 

Kuva 7. Hitsauksen aiheuttamat jännitykset ohuessa levyssä (Lepola & Makkonen, 2006, 

s. 354). 

 

Levyjen väliseen railoon hitsattavan hitsin lämpöenergia aiheuttaa levyihin muodonmuu-

toksia. Nämä muutokset alentavat kriittistä lommahduskestävyyttä.  (Lepola & Makkonen, 

2006, s. 354.) 

 

Levypinnan muodonmuutokset saattavat aiheutua myös säiliön kokoonpanon aikana tapah-

tuvista virheistä. Varastosäiliön pystytys suoritetaan useassa työvaiheessa. Tyypillisesti 

pystytys aloitetaan helmasta ja pohjakartiosta. Tämän jälkeen vuorossa on sektoreista 

muodostuva katto. (Installation and erection manual, 2014, s. 4–11.) Seinämän pystytys 

alkaa säiliön ylimmästä levykehästä. Kaarevat, noin 6–9 metriä pitkät levyt, hitsataan toi-

siinsa pystyhitseillä käyttäen hitsaustukia ja ohjureita. Tuilla pyritään varmistamaan ympy-

rämäisyys tietyllä toleranssialueella. Säiliön ylimmän levykehän päälle nostetaan ja hitsa-

taan säiliön katto. Kun katto on kiinnitetty, nostetaan hitsattu kokonaisuus toiseksi ylim-

män levykehän päälle ja kiinnitetään siihen hitsaamalla. Tästä vaiheesta eteenpäin alkaa 

säiliön tunkkaus. Säiliön seinämään kiinnitetään useita nostopukkeja, jotka nostavat säiliö-

tä ylöspäin siten, että säiliön seinämän alle mahtuu uusi levykehä joka hitsataan säiliöön 

kiinni. Näin jatketaan koko säiliön seinämän korkeudelta, tarkastaen säiliön ja tunkkien 

suoruus vesivaa’alla. (Installation and erection manual, 2014, s. 13–20.) 
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3.3 Sellun syöttö 

Säiliön täyttämisestä syntyvät seinämiin vaikuttavat kuormat esitetään käyttäen symmetris-

tä kuormaa ja epäsymmetristä lokaalia painekuormaa. Suuremmat epäkeskisyydet esitetään 

epäsymmetrisellä paineen jakaumalla. (SFS-EN 1991-4, 2011, s. 42.) Syöttöön tulee kiin-

nittää jatkossa enemmän huomiota, sillä jatkuvasti kohoavat tuotantomäärät pakottavat 

varastosäiliöiden syötöltä toimivuutta siten, ettei se aiheuta ongelmien muodostumista tuo-

tannon muilla osa-alueilla. Syötön jakaminen useampaan putkeen varastotornin katolla 

saattaa aiheuttaa säiliön sisällä impulssin paineaallon aiheuttaman summa-aallon, kun syöt-

töputkesta putoavat sellumassat osuvat varastoidun sellun pintaan. Summa-aallon käyttäy-

tymistä on vaikea mallintaa ja sen riskejä on lähes mahdotonta ennustaa. (Kaipainen & 

Björk, 2015.) 

 

Varastosäiliöiden sellunsyötön ongelmana on suuren sellumassan putoaminen säiliöön sa-

manaikaisesti. Eräs ratkaisu on jakaa massa kolmena virtana säiliöön, asentamalla syöttö-

putken päähän käänteinen V putken alaosaan kuvan 8 osoittamalla tavalla.  

 

 

Kuva 8. Tyypillinen ratkaisu sellun syötön jakamiselle syöttöputken päässä. 

 

Syöttöputki on yleensä DN900 putki, josta syötetty sellu saattaa aiheuttaa sekunnissa useita 

kuormituksia säiliöön. Tällöin väsyttävää kuormitusta kohdistuu säiliöön vuodessa yli 
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30 000 000 sykliä, olettaen että tehdas on toiminnassa ympärivuotisesti ja sysäyksiä tulee 

yksi joka sekunti. Varastosäiliö voi olla joko päältä tai kyljestä täytettävä. 

 

Oletetaan, että värinä on voimakkainta seinämän kohdissa, missä putoamisesta aiheutuvat 

impulssiaallot kohtaavat muodostaen summa-aallon kuvan 9 mukaisesti. Kuvan skenaa-

riossa ajatellaan, että putoamismatka on 25 m ja sellun syöttönopeus on 1 m/s. Sellumassa 

jakautuu katolta syötettäessä kolmeen osaan, joista voidaan kuvitella ainakin kahden osu-

van säiliössä olevan massan pintaan lähes samanaikaisesti. 

 

 

Kuva 9. Summa-aallon muodostuminen säiliön sisällä, jos syöttö tapahtuu tyypillisellä 

putken päähän asetetulla jakajalla keskeltä säiliön kattoa. 

 

Kuvasta 9 nähdään, että summa-aaltoja muodostuu säiliön syötön suuntaisille seinämille. 

Summa-aallon voidaan ajatella muodostuvan kohtaan, jossa kahden putoamiskohdan välil-
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le piirretyn viivan puolesta välistä piirretään kohtisuorasti viiva lähimpään seinämän koh-

taan. Tilanne on kuitenkin teoreettinen, sillä säiliöön syötetään jatkuvalla syötöllä sellu-

massaa, jolloin säiliössä olevan massan pinta on koko ajan liikkeessä. Liikkeessä olevat 

aallot saattavat vaimentaa tai voimistaa uusia summa-aaltoja. Putoamiskohtia on myös 

kolme ja putoamisesta syntyvät impulssit voivat syntyä samaan aikaan tai eri aikaan sen 

mukaan, missä vaiheessa syötettävä massa irtoaa syöttöputkesta. Tähän vaikuttaa sellu-

massan sakeus ja syöttönopeus. Putoamiskohdat ovat eri paikassa syötettäessä sellumassaa 

säiliön kyljessä olevasta syöttöputkesta. Tällöin putoamiskohdat ovat lähempänä seinämää, 

jolloin myös impulssin vaikutukset ovat suuremmat. 

 

Sellun virtaus ajatellaan ei-newtonilaisen nesteen virtauksena. Massaan kohdistuvat leik-

kausvoimat rikkovat sellun kuituverkkoa, jolloin virtaus on vapaampaa ja turbulenttinen 

virtaus on mahdollinen. Tätä ilmiötä kutsutaan fluidisoinniksi. (Gullichsen & Fogelholm, 

2000, s. 265.) Kuvassa 10 esitellään sellun fluidisoinnin tärkeys, jotta saavutetaan Newto-

nilainen virtaus. 

 

 

Kuva 10. Fluidisoinnin vaikutuksen suhde leikkausjännityksen ja -nopeuden muuttuessa 

(mukaillen Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 265). 

 

Kuvasta 10 nähdään, miten ei-newtonilaisen nesteen leikkautumisnopeus (engl. shear-rate) 

kasvaa, mutta leikkausjännitys pysyy lähes vakiona ennen fluidisointia. Fluidisoinnin jäl-

keen ei-newtonilainen neste käyttäytyy samalla tavalla kuin newtonilainen neste. 
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3.3.1 Sellun ominaisuuksien vaikutus 

Sellumassan kuormat esitetään käyttämällä hydrostaattisesti jakautunutta painekuormitus-

ta. Varastosäiliön pystyvaipan kuorman katsotaan koostuvan liikkuvasta paikallisesta 

kuormasta ja kiinteästä symmetrisestä kuormasta. Suunnitteluvaiheessa näiden kuormien 

oletetaan voivan vaikuttavan samanaikaisesti. Säiliössä olevat kiintoaineet luokitellaan 

muuttuviksi kuormiksi. Jos täytön aikana syntyy epäkeskisyyttä, luokitellaan siitä syntyvät 

lokaalit painekuormat muuttuviksi ja liikkuviksi kuormiksi. Epäkeskisen täytön muut 

kuormat luokitellaan muuttuviksi ja kiinteiksi kuormiksi. Epäkeskisen painekuorman ei 

oleteta vaikuttavan yhtä aikaa symmetristen painekuormien kanssa, sillä mahdolliset epä-

keskiset painekuormat tulee ottaa huomioon erillään muista kuormitustapauksista. (SFS-

EN 1991-4, 2011, s. 44, 76.) 

 

Varastosäiliön sisältämän sellun parametrien arviointi on haastavaa, sillä parametrit voivat 

muuttua useasta syystä. Näitä syitä ovat esimerkiksi ajan vaikutus, lämpötila, tuotantome-

netelmä ja sakeusprosentin vaihtelut. Näitä parametreja määritetään koetuloksista tai mah-

dollisesti luotettavista lähteistä. Suunnittelijan kannattaa kuitenkin miettiä, mitkä paramet-

rit ovat suunnittelun kannalta oleellisia ja mitkä parametrit voidaan jättää vähemmälle 

huomiolle. (SFS-EN 1991-4, 2011, s. 66–68; Kaipainen & Björk, 2015.) 

 

Valmiin ja varastoidun sellun laadun ja ominaisuuksien muodostuminen voidaan jakaa 

kahteen luokkaan: lähtömateriaalin vaikutus ja prosessin vaikutus. Helpommin säädeltävis-

sä ovat prosessissa syntyvät ominaisuudet. Lähtömateriaalin vaikutus on silti otettava 

huomioon, esimerkiksi säätämällä prosessiparametreja. Lähtömateriaaliin liittyviä muuttu-

jia ovat puumateriaalin tasaisuus, kemiallinen koostumus, tiheys, kosteuspitoisuus ja puu-

laji. Prosessiin liittyviä muuttujia ovat haketettujen lastujen puhtaus ja koko, keiton kemi-

kaalit ja seossuhteet, kyllästämisen olosuhteet, sekä ajan ja lämpötilan vaikutukset. (Gul-

lichsen & Fogelholm, 2000, s. 32–33; Sixta et al., 2006, s. 1075.) 

 

Sellun sakeusprosentti vaikuttaa voimien syntymiseen ratkaisevasti. Sakeuden ollessa 2 % 

sellu on juoksevaa, mutta jo 6 % sakeudella sellu pysyy paremmin koossa. Tällöin paak-

kuuntunut sellumassa aiheuttaa voimia varastoidun sellun pintaan pudotessaan ja mahdolli-

sen värähtelyn syntymisen varastosäiliön ominaistaajuudella. Pienemmillä sakeusprosen-

teilla syöttö on jatkuvaa ja valuvaa, jolloin ominaistaajuus ei aktivoidu ja kriittistä värähte-
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lyä ei esiinny. Sakeusprosentin ollessa 15 %, sellun päällä voi jo kävellä. (Gullichsen & 

Fogelholm, 2000, s. 617.) Sakeusprosentin vaikutus esitellään kuvassa 11. 

 

  

Kuva 11. Sakeusprosentin vaikutus sellun juoksevuuteen (Gullichsen & Fogelholm, 2000, 

s. 617). 

 

Suuremmilla sakeusprosenteilla sellumassa voi sisältää enemmän ilmaa ja muita kaasuja. 

Tämä luo haasteen massan pumppaukselle. MC-pumpuissa on sisäänrakennettu kaasun-

poistosysteemi, joka takaa vähäkaasuisen sellun ja vakaan pumppausprosessin. Kaasun-

poistosysteemi toimii paine-erojen hallinnalla. (Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 618.) 

Kuvassa 12 esitetään kuvaaja kaasupitoisuuden suhteelle sakeusprosenttiin. 
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Kuva 12. Kaasupitoisuuden suhde sakeusprosenttiin (mukaillen Gullichsen & Fogelholm, 

2000, s. 618). 

 

Kuvasta 12 nähdään miten sakeusprosentin kasvu etenkin yli 10 %:n nostaa ilmapitoisuutta 

sellumassassa huomattavasti. 15 sakeusprosentin sellumassa voi sisältää jo yli 35 % ilmaa. 

Pienemmillä sakeuksilla ilmakuplat pääsevät massan joukosta helposti pois. 

 

Sakeusprosentti vaikuttaa myös fluidisoinnin leikkausjännityksien suuruuksiin. Suurem-

milla sakeusprosenteilla vaaditaan suuremmat leikkausjännitykset. Vaadittava jännitys 10 

% sakeudelle on 100-kertainen verrattuna 1 % sakeuteen. (Gullichsen & Fogelholm, 2000, 

s. 268.) Kuvassa 13 nähdään kuvaaja riittävän leikkausjännityksen ja sakeusprosentin välil-

lä. 
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Kuva 13. Riittävän leikkausjännityksen ja sakeuden välinen suhde männystä valmistetulla 

valkaistulla sulfaattisellulla (mukaillen Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 268). 

 

Leikkausjännitys voidaan laskea männystä valmistetulle valkaistulle sulfaattisellulle kar-

keasti kaavalla (Gullichsen & Fogelholm, 2000, s. 268.):  

 

�� = 27
1000 �* 

(5) 

 

missä �� on leikkausvoima ja C on sakeusprosentti. Kaavasta 5 nähdään että leikkausjänni-

tys on suoraan verrannollinen sakeusprosentin neliöön. 

 

3.3.2 Sellun vaikutus värähtelyihin 

Ominaistaajuuksien määrittäminen tyhjille varastosäiliöille on yksinkertaista. Tilanteen 

tekee vaikeaksi sellun pinnankorkeuden vaihtelu, sen käyttäytyminen säiliön värähdellessä 

sekä sellun materiaaliparametrit. Ominaistaajuuksien syntyyn vaikuttaa lisäksi mahdolliset 
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rakennusaikaiset virheet, kuten epäkeskisyydet ja kulmavetäymät, sekä rakennusmateriaa-

lin epätasaisuudet. 

 

Varastoitavan sellun tippuessa syöttöputkesta massan nopeus kiihtyy painovoiman seura-

uksena. Iskeytyessään säiliössä olevaan massan pintaan voima aiheuttaa massan värähtelyä 

ja loiskahtelua. Sellumassan pintaan kohdistuvan voiman suuruus määräytyy siitä, kuinka 

matalalla sellun pinta on, eli kuinka pitkän matkan sellumassa ehtii pudota. Pelkkää ener-

giaperiaatetta käyttämällä ei saada oikeaa voiman suuruutta, vaan tilanteen laskemiseksi 

pitää hyödyntää myös impulssiperiaatetta. Tällöin tilanteessa otetaan huomioon myös mi-

ten ja missä ajassa sellupaakku iskeytyy varastoidun sellun pintaan pysähtyen kokonaan, 

jakaen voiman sellun loiskahtelemisen synnyttämiseksi. Myös sellun määrällä ja materiaa-

liominaisuuksilla on vaikutusta voiman ja syntyvän värähtelyn vaimennukseen. (Kaipainen 

& Björk, 2015.) 

 

3.4 Jännitystilat ja kuormat 

Säiliöön kohdistuu useita jännityksiä ja kuormia eri syistä. Varastosäiliön mitoituksessa 

otetaan huomioon varastoidun massan hydrostaattinen paine, mahdolliset ali- tai ylipaineet, 

säiliön rakenteen staattiset ja pysyvät kuormat, tuulikuorma ja mahdollinen lumikuorma. 

Muita mahdollisia huomioon otettavia tekijöitä ovat lämpötilaerojen vaikutus, sekä maan-

järistyskuormat. Perustuksen epätasainen painuminen ja siitä syntyvä vinoutuma otetaan 

huomioon varastosäiliön suunnittelussa, jos maaperän on mahdollista painua. Mitoitukses-

sa ei oteta huomioon vinoutumaa, jos pystytään varmentamaan, että paalutus ja perustusra-

kenne on suunniteltu säiliön voimasuureiden perusteella riittäviksi. (Teräsrakenneyhdistys, 

2002, s. 27.) Kuvassa 14 esitellään teräsrakennesuunnittelijalta vaadittavat tiedot perustus-

rakenteen suunnittelijalle. 
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Kuva 14. Perustusrakenteen suunnittelijan tarvitsemat tiedot perustusrakenteen vinoutumi-

en suunnitteluun (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 35). 

 

Hydrostaattinen paine lasketaan tilanteessa, jossa täyttökorkeus on suurimmillaan. Voimi-

en suuruuteen lisätään myös mahdollinen massanpinnan yläpuolinen ylipaine ja tuulikuor-

ma Maanjäristyskuorma lisätään tapauksissa, joissa tehdas sijaitsee riskialueella järistyksi-

en synnylle. Tuulikuormaa käytetään myös laskettaessa säiliön mahdollisuutta lommahtaa 

sisäänpäin säiliön ollessa tyhjänä ja säiliön ollessa sallitun alipaineen alaisuudessa. Muita 

mahdollisesti tarkasteltavia mitoitustilanteita ovat onnettomuustilanteet, esimerkiksi tulipa-

lo tai ajoneuvon törmääminen säiliöön.  (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 33.) 

 

Säiliön sellumassan synnyttämä hydrostaattinen paine aiheuttaa varastosäiliössä kehän 

suuntaisen vetojännityksen. (Teräsrakenneyhdistys, 2002, s. 33.) Säiliössä esiintyy myös 

puristusjännityksen synnyttämiä kalvojännityksiä. Kalvojännitykset synnyttävät taivutus-

jännityksiä, joiden katsotaan superponoituvan eli summaantuvan levyn keskipinnan kalvo-

jännityksiin. Tällöin levyä voidaan kutsua taipuisaksi laataksi. (Niemi & Kemppi, 1993, s. 

154.) 
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3.5 Hitsausvirheet 

Duplexin hitsausta hallitsee kaksi tekijää, kemiallinen koostumus ja jäähtymisnopeus. No-

pealla jäähtymisellä syntyy enemmän ferriittiä muutosvyöhykkeelle, jolloin materiaalin 

lujuusarvot pienenevät. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 199.) Varastosäiliön ohuella sei-

nämällä on suuren lämmöntuonnin myötä hidas jäähtymisnopeus, jolloin riski liiallisen 

ferriitin muodostumiseen on pieni. Materiaalin kestävyyttä vähentävät huomattavasti hit-

sausvirheet ja hitsausliitoksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota railon valmistuksessa, 

sekä liitoksen jälkitarkastuksissa. Kuvassa 15 nähdään hitsausliitoksesta alkanut repeämä. 

 

 

Kuva 15. Vakuumirenkaaseen hitsatusta yläpienasta (PD) alkanut repeämä tutkittavan sel-

lutehtaan varastosäiliössä. 

 

Kuvasta 15 nähdään, että repeämä on alkanut jäykisterenkaan alapuolella olevan hitsin 

alemmasta rajaviivasta ja levinnyt noin kahden metrin mittaiseksi. Tarkkaa alkusärön si-

jaintia on mahdotonta kuvien perusteella selvittää. Levykenttien välillä oleva pystyhitsi voi 

olla todennäköinen särön alkukohta. Säiliön kuoren kaikki pysty- ja vaakahitsit ovat suun-

niteltu täysin läpihitsatuiksi päittäisliitoksiksi (SFS-EN 14105, 2005, s. 91). Seinämässä 

voi myös olla hitsin kutistumisen aiheuttamaa seinämän suuntaista lamellirepeämää. Tämä 
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kuitenkin on epätodennäköistä, sillä seinämä ei ole kovin jäykkä, jolloin sisäiset jännityk-

set kasvavat ilman lamellirepeämiä. Kutistuma siis siirtää paikallisesti seinämän ulko- ja 

sisäpintaa samassa suhteessa. Lamellirepeämät syntyvät valssatuille levyrakenteille, kun 

niitä kuormitetaan paksuussuunnassa. Repeämät syntyvät yleensä hitsausvaiheessa hitsin 

jäähtyessä, mutta ne voivat syntyä myös vaihtelevien tai iskumaisten kuormien alaisuudes-

sa. Lamellirepeämien syntyä voidaan vähentää pienentämällä hitsin tilavuutta tai hitsaa-

malla minimilukumäärän hitsauspalkoja. Hitsi tulee muotoilla siten, että saavutetaan mah-

dollisimman pienet paksuussuuntaiset jännitykset. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys 

ry., 2004, s. 116–118.) 

 

Yläpienahitsaus on haastava hitsaus etenkin kokemattomalle hitsaajalle. Liitos on syytä 

hitsata useammalla palolla, jos a-mitta on yli 4 mm. Tutkitussa tapauksessa a-mitta oli 4 

mm, jolloin siinä käytettiin yhtä palkoa. Hitsauspalko tulee hitsata suurella langansyötöllä 

käyttäen suoraa kuljetusliikettä. Lämmöntuonnin ja sulatustehon kanssa pitää olla varovai-

nen, sillä hitsi saattaa alkaa painovoiman seurauksena valua, jolloin syntyy herkästi reuna-

haava tai vastaava särön ydintymiskohta. Hitsien tulee liittyä sulavasti perusmateriaaliin, 

eikä rajaviivalla saa olla teräviä nurkkakohtia tai syvänteitä. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 

126; API 650, 2012, s. 129.) Duplex-hitsisulan valuminen on kuitenkin heikompaa kuin 

austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä, sillä se ei ole yhtä juoksevaa. Duplexien hitsa-

uksessa saavutetaan usein pienempi tunkeuma kuin austeniittisten ruostumattomien teräs-

ten hitsauksessa. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 199.)  

 

Hitsausvirheitä voidaan poistaa mekaanisesti hiomalla. Hiomisessa tulee ottaa huomioon 

kuitenkin mahdollinen korroosionkestävyyden heikkeneminen. Korroosionkestävyys voi-

daan palauttaa hiottuun kohtaan passivointikäsittelyllä. Rajaviivan hiomisella tai vasaroin-

nilla voidaan poistaa terävä hitsin liittyminen perusaineeseen. Tämä tekee hitsin liittymisen 

juoheaksi, joka nostaa hitsin väsymiskestävyyttä. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 423–

424.)   
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4 MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Andritz Oy sai toimittamansa tehtaan valkaistun ja valkaisemattoman sellun varastosäiliös-

tä värähtelyanalyysin arvoja asiakkaaltaan. Mittaus oli suoritettu valkaisemattoman sellun 

varastosäiliölle kolmesta mittauspisteestä, ja valkaistun sellun varastosäiliölle kahdesta 

mittauspisteestä. Mittauspisteet sijaitsivat säiliön kyljessä olevan syöttöputken kohdalla, 

sekä sen ylä- ja alapuolella kuvan 16 mukaisesti. 

 

 

Kuva 16. Mittauspisteiden sijainnit varastosäiliön seinämässä. (a) Valkaisemattoman mas-

san varastosäiliö, (b) valkaistun massan varastosäiliö. 

 

Kuvassa 16a esitellään valkaisemattoman massan pinnankorkeus ja mittauspisteet, sekä 

kuvassa 16b esitellään valkaistun massan pinnankorkeus ja mittauspisteet. Kuvassa 16 

nähdään myös mittauspisteiden arvioidut korkeudet. N9 viittaa syöttöputkeen, joita val-

kaisemattoman massan säiliössä on kaksi ja valkaistun massan säiliössä yksi. Mittauspis-

teiden sijainnit arvioitiin hoitotasojen ja porrastornien mittakuvista. Säiliön päälle kulkevat 
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portaat kiertävät säiliötä, joten mittauspisteet eivät kuvan 16 mukaisesti sijaitse suoraan 

päällekkäin, vaan viistosti portaiden mukaisesti. Tilanne esitetään kuvassa 17.  

 

 

Kuva 17. Mittauspisteiden sijainnit kierreportaiden mukaisesti valkaistun massan säiliössä. 

 

Kuvasta 17 nähdään, että mittauspiste 3 on lähempänä syöttöputken sijaintia kuin mittaus-

piste 1. Ylhäältäpäin katsottuna hoitotasot, joissa mittaukset on oletettavasti suoritettu, 

sijaitsevat toisiinsa nähden 34° kulmassa. Jos oletetaan, että mittauspiste 3 sijaitsee suoraan 

syöttöputken yläpuolella, mittauspiste 2 on 34° päässä ja mittauspiste 1 on 68° päässä syöt-

töputkesta. Kuljettaessa seinämää pitkin, mittauspiste 2 on tällöin 5,2 metrin päässä ja mit-

tauspiste 1 on 10,8 metrin päässä syöttöputkesta. Kuvassa 18 esitellään seinämän siirtymä 

ajan suhteen valkaisemattoman massan varastotornin alemmassa mittauspisteessä. 
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Kuva 18. Siirtymän kuvaaja ajan suhteen valkaisemattoman massan varastosäiliön alim-

massa mittauspisteessä (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 7). 

 

Kuvasta 18 voidaan karkeasti laskea, että suurempia siirtymän piikkejä syntyy noin 20 

kappaletta 10 sekunnin aikana. Suuremmat piikit ovat viittaus sellumassan putoamisesta 

säiliöön, jolloin sellun oletetaan putoavan säiliöön 2 Hz taajuudella. Piikkien aiheuttama 

siirtymä on keskimäärin 2 mm tasapainoasemasta. Kuvassa 19 esitellään seinämän siirtymä 

ajan suhteen valkaistun massan varastotornin alimmassa mittauspisteessä.  
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Kuva 19. Siirtymän kuvaaja ajan suhteen valkaistun massan varastosäiliön alimmassa mit-

tauspisteessä (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 8). 

 

Kuvasta 19 voidaan laskea, että suurempia siirtymän piikkejä syntyy noin 25 kappaletta 10 

sekunnin aikana. Suuremmat piikit ovat viittaus sellumassan putoamisesta säiliöön, jolloin 

sellun oletetaan putoavan säiliöön 2,5 Hz taajuudella. Siirtymä on suurempaa kuin val-

kaisemattoman massan varastosäiliössä ja siirtymä on keskimäärin noin 2,5 mm tasapai-

noasemasta. 

 

4.1 Valkaisemattoman massan varastosäiliö 

Tutkittavan tehtaan vuosituotanto on 4000 admt/d, eli ilmakuivaa sellumassatonnia vuoro-

kaudessa (air dry metric tonne per day). Ilmakuivan sellumassan sakeusprosentti on 90 %. 

Laskettaessa 11 % sakeusprosentilla ja 1050 kg/m3 tiheydellä, sellun tuotannon määräksi 

saadaan 0,36 m3/s. Syöttö tapahtuu säiliön kyljestä kahdella DN600 putkella, jolloin tuo-

tannon määräksi yhtä putkea kohden saadaan 0,18 m3/s. Tällöin syöttöputkesta tuleva vir-

tausnopeus on 0,64 m/s. 

 

Mittauksen aikana valkaisemattoman säiliön sellun pinnankorkeus oli 42 % säiliön koko-

naiskorkeudesta. Valkaisemattoman varastotornin korkeuden ollessa 55,5 metriä sellun 

pinnankorkeus on 23,3 metrin korkeudella. Säiliön kyljessä olevat syöttöputket ovat 35,8 

metrin korkeudessa, jolloin putoamismatkaa on 12,5 metriä. Sellu putoaa 1,59 sekunnin 
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ajan, kiihtyen nopeuteen 15,6 m/s. Sellu osuu varastoidun sellun pintaan noin 2,0 Hz taa-

juudella. Syötön tilavuusvirran ollessa 0,18 m3/s, yhdestä DN600 putkesta putoavan sellu-

massan painoksi saadaan 94,7 kg. Tällöin yhdestä syöttöputkesta putoavan sellumassan 

iskun suuruus on 11,6 kJ. Syöttönopeuden ollessa 0,64 m/s ja putoamiskorkeuden ollessa 

12,5 m, sellumassa putoaa 1,0 metrin päähän säiliön seinämästä. Oletetaan, että iskun syn-

nyttämä energia vaimenee sellussa käänteisen neliön lain mukaan etäisyyden kasvaessa, 

iskusta syntyvän energian suuruus on lähempänä olevaan seinämään jopa 220-kertainen 

kuin vastapuolella olevaan seinämään. Laskut esitetään liitteessä 2 Mathcad -muodossa. 

 

Valkaisemattoman massan varastosäiliön värähtelyä mitattiin kolmesta kohdasta; syöttö-

putken alapuolelta, syöttöputken kohdalta ja syöttöputken yläpuolelta. Syöttöputken ala-

puolelta mitattu värähtely esitetään kuvassa 20. Amplitudien arvot ovat RMS-arvoja (Root 

Mean Square), eli neliöllisiä keskiarvoja. 

 

 

Kuva 20. Valkaisemattoman massan varastosäiliön mittauspiste 1. Mittauspiste sijaitsi 

alempana kuin syöttöputki. (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 4.) 
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Kuvasta 20 nähdään, että värähtely on suurinta alle 10 Hz taajuudella. Taajuuspiikki syn-

tyy myös taajuudella 100 Hz. Taajuuden ylittäessä 20 Hz, taajuuden amplitudin arvot pie-

nenevät eikä yksittäistä piikkiä pystytä havaitsemaan. Alle 10 Hz taajuuden värähtelyjen 

arvot ovat pääasiassa seurausta sellun syöttämisestä säiliöön. Valkaisematon massa putoaa 

säiliöön noin 2,0 Hz taajuudella ja kuvaajasta nähdään että noin 2 Hz taajuudella saavute-

taan suurin amplitudi. Toiseksi suurin amplitudi löytyy taajuudella 6,5 Hz. Syöttöputken 

kohdalta mitattu värähtely esitetään kuvassa 21. 

 

 

Kuva 21. Valkaisemattoman massan varastosäiliön mittauspiste 2. Mittauspiste sijaitsi 

samalla korkeudella syöttöputken kanssa. (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 4.) 

 

Kuvasta 21 nähdään, että värähtely syöttöputken kohdalla on suurinta alle 10 Hz taajuudel-

la. Taajuuspiikki syntyy myös taajuudella 100 Hz. Toisin kuin mittauspisteessä 1, useita 

taajuuspiikkejä löytyy välillä 10–50 Hz. Myös taajuudella 100 Hz nähtävä piikki on paljon 

suurempi kuin mittauspisteessä 1. Suurin amplitudi löytyy taajuudella 5,7 Hz. Suuri taa-

juuspiikki löytyy myös taajuudella 2,0 Hz, joka on seurausta sellun putoamisesta säiliöön. 

Taajuuspiikki syntyy myös taajuuksilla 17 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 34 Hz ja 48 Hz. Taajuuspiik-

ki kohdassa 25 Hz on seurausta 1500 RPM pyörivästä pumpusta. Syöttöputken yläpuolella 

mitattu värähtelykuvaaja esitetään kuvassa 22. 
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Kuva 22. Valkaisemattoman massan varastosäiliön mittauspiste 3. Mittauspiste sijaitsi 

ylempänä kuin syöttöputki. (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 5.) 

 

Kuvasta 22 nähdään, että värähtely on jälleen suurinta taajuusvälillä 0–10 Hz. Suurin amp-

litudi löytyy taajuudella 5,7 Hz. Taajuuspiikki löytyy myös taajuudella 2,0 Hz, joka on 

jälleen seurausta sellun putoamisesta säiliöön. 100 Hz taajuuspiikki löytyy mittauspisteiden 

1 ja 2 mukaisesti myös mittauspisteestä 3. Mittauspisteestä 3 löytyy vähemmän taajuus-

piikkejä kuin mittauspisteestä 2. Yli 10 Hz taajuudella voidaan erottaa kaksi taajuuspiikkiä 

taajuuksilla 17 Hz ja 25 Hz. 25 Hz taajuuspiikki on seurausta 1500 RPM pyörivästä pum-

pusta. 17 Hz taajuuspiikki on seurausta syöttöputken läheisyydestä, sillä mittauspisteessä 1 

sitä ei esiinny ja mittauspisteessä 2 se esiintyy pienemmällä amplitudilla. 

 

4.2 Valkaistun massan varastosäiliö 

Tutkittavan tehtaan vuosituotannon ollessa 4000 admt/d, 11 % sakeusprosentilla ja 1050 

kg/m3 tiheydellä sellun tuotannon määräksi saadaan 0,36 m3/s. Syöttö tapahtuu yhdellä 

DN900 syöttöputkella. Tällöin sellumassan virtausnopeus kyljestä syötettävästä syöttöput-

kesta on 0,57 m/s. 

Valkaistun massan säiliön pinnankorkeus oli mittaushetkellä 38 % varastosäiliön koko-

naiskorkeudesta. Valkaistun sellun säiliön korkeuden ollessa 63,2 metriä massan pinnanta-
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so oli 24,0 metrin korkeudessa. Sellun syöttöputken ollessa 36,8 metrin korkeudessa pu-

toamismatka on 12,8 metriä. Tällöin sellu putoaa 1,61 sekunnin ajan ja osuessaan sellu-

massan pintaan nopeutta massalla on 15,8 m/s. Sellun putoamistaajuuden ollessa 2,5 Hz ja 

syötön tilavuusvirran ollessa 0,36 m3/s, saadaan laskettua DN900 putkesta putoavan sellu-

massan painoksi 151,5 kg. Putoava sellumassa aiheuttaa 18,9 kJ suuruisen iskun varastoi-

tuun sellumassaan osuessaan sen pintaan. Nopeuden ollessa 0,57 m/s ja putoamismatkan 

ollessa 12,8 m, sellumassa putoaa 0,9 metrin päähän seinämästä. Iskusta syntyvän energian 

suuruus on lähempänä olevaan seinämään jopa 340-kertainen kuin vastapuolella olevaan 

seinämään. Laskut esitetään liitteessä 2 Mathcad -muodossa. 

 

Valkaistun massan varastosäiliön värähtelyä mitattiin vain kahdesta kohdasta; syöttöputken 

alapuolelta ja syöttöputken yläpuolelta. Syöttöputken alapuolelta mitattu värähtely esite-

tään kuvassa 23. Amplitudien arvot ovat RMS-arvoja eli neliöllisiä keskiarvoja. 

 

 

Kuva 23. Valkaistun massan varastosäiliön mittauspiste 1. Mittauspiste sijaitsi alempana 

kuin syöttöputki. (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 5.) 

 

Kuvasta 23 nähdään, että suurimmat taajuuden arvot ovat alle 10 Hz. Suurin taajuuspiikki 

löytyy taajuudella 6,9 Hz. Taajuuspiikkejä syntyy myös arviolta taajuuksilla 2 Hz, 10 Hz, 
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20 Hz, 25 Hz ja 87 Hz. Valkaistun massan varastosäiliön mittauspisteen 1 värähtelykuvaa-

ja on hyvin samanlainen valkaisemattoman massan varastosäiliön mittauspisteen 1 värähte-

lykuvaajaan. Suurin ero on kuitenkin siinä, että valkaistun massan varastosäiliön amplitudit 

ovat suuremmat. Syynä tähän on se, että valkaistun massan varastosäiliö on tyhjempi. Täl-

löin sellumassa putoaa pidemmän matkan kasvattaen suuremman energian syntyvälle im-

pulssille. Toinen syy on se, että valkaisemattomassa säiliössä on kaksi syöttöputkea ja val-

kaistussa on vain yksi. Tällöin kerralla putoava sellumassa on painavampi valkaistussa 

säiliössä. Valkaistun massan varastotornissa ei myöskään esiinny 100 Hz taajuuspiikkiä, 

vaan korkeataajuuksinen piikki syntyy 87 Hz taajuudella. Syöttöputken yläpuolella mitattu 

värähtelykuvaaja esitetään kuvassa 24. 

 

 

Kuva 24. Valkaistun massan varastosäiliön mittauspiste 2. Mittauspiste sijaitsi ylempänä 

kuin syöttöputki. (mukaillen Rodríquez & Ortega, 2015, s. 6.) 

 

Kuvasta 24 nähdään, että suurimmat taajuuden arvot ovat tällä kertaa alle 20 Hz. Suurin 

taajuuspiikki löytyy taajuudella 3,8 Hz. Taajuuspiikkejä syntyy myös taajuuksilla 2 Hz, 6,4 

Hz, 14,5 Hz, 19 Hz ja 87 Hz. Verrattaessa valkaistun massan varastosäiliön mittauspisteen 

3 värähtelykuvaaja valkaisemattoman massan varastosäiliön mittauspisteen 3 värähtelyku-

vaajaan havaitaan, että taajuuspiikkejä syntyy samoilla taajuuksilla. Valkaistun massan 
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varastosäiliön amplitudit ovat kuitenkin suurempia. Syynä tähän on säiliöön putoava pai-

navammat sellumassat, sekä korkeampi putoamismatka. Valkaistun massan varastosäiliös-

sä ei myöskään esiinny 100 Hz taajuuspiikkiä. Korkeataajuinen värähtely syntyy valkais-

tun sellun varastosäiliöllä 87 Hz taajuudella. Verrattaessa valkaistun varastosäiliön mitta-

uspisteiden 1 ja 2 värähtelykuvaajia havaitaan, että mittauspisteessä 2 esiintyy korkeita 

taajuuspiikkejä taajuuksilla 14,5 Hz ja 19 Hz. Nämä katsotaan olevan seurausta syöttöput-

ken läheisyydestä. 
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5 FE -ANALYYSI 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään varastosäiliömalleja numeerisilla menetelmillä. Menetelmä-

nä käytetään äärellisten elementtien menetelmää eli FE-laskentaa. Menetelmä kehitettiin 

1950-luvulla lentokonetekniikan tueksi. FE-laskennassa mallinnettava kohde verkotetaan 

useaan pieneen elementtiin, jotka ovat kiinni toisissaan solmukohdista. (Szilard, 2004, s. 

365–366.) FE-laskennassa käytetään Ansys Workbench 15.0 -ohjelmistoa ja mallin geo-

metria luodaan Autodesk Inventor Professional 2015 suunnitteluohjelmalla. 

 

Ensimmäisessä mallinnuksessa tutkittiin tyhjän säiliön ominaistaajuudet. Arvoja verrattiin 

myös tehtaalla tehtyihin valkaistun massan varastotornin mittaustuloksiin. Toisessa mal-

linnusvaiheessa mallinnettiin hydrostaattisen paineen vaikutusta ominaistaajuuksien muu-

tokseen. Mallinnuksessa pyrittiin löytämään mahdollinen kriittinen sellun pinnankorkeus, 

jolla on mahdollista syntyä säiliötä vaurioittava herätetaajuus. Mallinnettava säiliö on val-

kaistun sellumassan varastosäiliö. 

 

5.1 Ominaistaajuudet 

Tyhjän varastosäiliön ominaistaajuudet laskettiin käyttämällä yläosan seinämänpaksuuksi-

na 6 mm ja 8 mm. Erityisesti tarkasteltiin säiliön yläosassa tapahtuvia ominaismuotoja, 

sekä niiden ominaistaajuuksia. Ominaistaajuuksina pyrittiin löytämään kriittisiä taajuuksia, 

joita voi syntyä tehtaan ollessa käynnissä. Näin pyrittiin selvittämään, voidaanko seinämän 

paksuutta kasvattamalla välttää kriittiset taajuudet, vai lisääntyykö säiliön kestoikä pelkäs-

tään materiaalinpaksuuden kasvun myötä. Ominaistaajuudet lasketaan myös, jotta tiedetään 

millä alueella harmoninen analyysi olisi kannattavaa suorittaa. Mallinnettava säiliö näh-

dään mittoineen kuvassa 25. 
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Kuva 25. Mallinnettava säiliö mittoineen. 

 

Säiliössä on kuusi 150x15 jäykisterengasta, lisäksi säiliön yläreunassa on leveämpi jäykis-

terengas. Katto on 15° kulmassa ja kattoa tukee 28 kappaletta 150x100x10 L-rautoja. Hel-

man seinämänpaksuus on 51 mm. Seinämänpaksuus ohenee ylöspäin ja seinämän yläosan 

paksuus on 6 mm. Mallinnuksessa säiliö tuetaan jäykästi varastosäiliön pohjalevystä. Mo-

lemmat säiliöt mallinnettiin etsimällä säiliöistä 20 alinta ominaistaajuutta. Ominaismuo-

doista etsittiin ne muodot, joissa säiliön seinämään syntyy muodonmuutoksia. Tällöin säi-

liön katon ja seinämän pystysuuntaista värähtelyä edustava ominaismuoto rajattiin pois. 20 

ominaismuodon joukossa ilmeni useita samanlaisia ominaismuotoja pareittain, joista poi-

mittiin vain toinen, sillä niiden ominaistaajuudet olivat hyvin lähellä toisiaan (< 3 % ero). 

Seinämän paksuuden ollessa 6 mm, mallissa oli noin 7 % enemmän elementtejä kuin sei-

nämän paksuuden ollessa 8 mm. Samoja ominaismuotoja löytyi 8 kappaletta. Taulukossa 4 

esitetään samanmuotoisten ominaismuotojen taajuudet sekä 6 mm että 8 mm seinämänpak-

suudella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Taulukko 4. Ominaistaajuuksien muutos seinämänpaksuuden kasvaessa 6 mm paksuudesta 

8 mm paksuuteen. 

Moodi 

Ominaistaajuudet eri paksuuksilla 

Ero [%] 6 mm [Hz] 8 mm [Hz] 

1 3,75 3,52 -6,46 

2 5,33 5,40 +1,14 

3 5,59 4,80 -16,43 

4 9,15 8,46 -8,09 

5 11,44 10,89 -5,09 

6 13,58 11,41 -19,01 

7 14,39 15,49 +7,12 

8 16,34 16,48 +0,86 

 

Seinämän paksuuden kasvattaminen laskee ominaistaajuuksia keskimäärin 6 % alaspäin. 

Suurimmat taajuuden muutokset tapahtuvat moodeilla 3 ja 6. Etenkin näillä taajuusalueilla 

värähtelevä herätetaajuus voidaan estää nostamalla seinämänpaksuutta. Taulukossa 4 esi-

tettyjen ominaistaajuuksien ominaismuodot esitetään liitteessä 3. Verrattaessa 6 mm säiliön 

ominaistaajuuksia tehtaalla mitattuihin valkaistun sellun varastosäiliön taajuuspiikkeihin 

havaitaan, että kolme taajuusarvoa on lähellä toisiaan. Nämä taajuusarvot esitellään taulu-

kossa 5. 

 

Taulukko 5. Valkaistun sellun varastosäiliön taajuuspiikkien eroavaisuus ominaistaajuuk-

siin seinämänpaksuuksilla 6 mm ja 8 mm. 

Mitattu 

arvo [Hz] 

Ominaistaajuus  

6 mm [Hz] 

Ero mitattuun 

arvoon 

Ominaistaajuus  

8 mm [Hz] 

Ero mitattuun 

arvoon 

3,8 3,75 1,3 % 3,52 7,3 % 

6,4 5,59 12,7 % 4,8 25 % 

14,5 14,39 0,8 % 15,49 6,3 % 

 

Ensimmäinen lähellä toisiaan oleva arvo on ensimmäisen moodin ominaistaajuus 3,75 Hz 

ja mittauspisteestä 2 mitattu suuriamplitudinen taajuusarvo 3,8 Hz. Ero on vain 1,3 %. Kun 

seinämänpaksuus nostetaan 8 mm:iin, ero on 7,3 %. Toinen lähellä toisiaan oleva arvo on 

kolmannen moodin ominaistaajuus 5,59 Hz ja mittauspisteestä 2 mitattu suuriamplitudinen 
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taajuusarvo 6,4 Hz. Ero näillä arvoilla on 12,7 %. Nostettaessa seinämänpaksuus 8 mm:iin, 

ero on jo 25 %.  Kolmas lähellä oleva arvo on seitsemännen moodin ominaistaajuus 14,39 

Hz ja mittauspisteestä 2 mitattu suuriamplitudinen arvo 14,5 Hz. Arvojen ero on vain 0,8 

%. Nostettaessa seinämänpaksuus 8 mm:iin, ero on 6,3 %. Tulee kuitenkin ottaa huomi-

oon, että seinämänpaksuuden muutos muuttaisi myös tehtaalla mitattuja arvoja. Ominais-

taajuuksista kuitenkin nähdään, että seinämänpaksuuden muutos ei laske taajuusarvoja 

sellun putoamisesta aiheutuvan herätetaajuuden 1,8–2,5 Hz alueelle. 

 

Tarkastellaan vielä tarkemmin taulukossa 5 esitettyjä ominaismuotoja ja vaikuttaako eri-

paksuisten levykenttien liitoskohdat ja jäykisterenkaat muotojen syntyyn. Ominaismuodot 

löytyvät liitteestä 3 ja tarkasteltavat muodot ovat moodit 1, 3 ja 7. Ensimmäinen moodi on 

3,75 Hz taajuudella värähtelevä ominaismuoto. Muoto huojuu kiertyen alaosan kartiomai-

sen osan ympäri. Toinen tarkasteltava muoto eli moodi numero 3 värähtelee 5,6 Hz taajuu-

della. Ominaismuodon suurin siirtymä syntyy kahden alimman jäykisterenkaan välissä, 

missä on kolme eripaksuista levykenttää, 8, 9 ja 10 mm. Ylempi jäykisterengas on noin 

450 mm päässä 8 mm levykentän reunasta. Viimeinen tarkasteltava moodi numero 7 vä-

rähtelee 14,4 Hz taajuudella. Ominaismuodon suurin siirtymä syntyy kolmanneksi ja nel-

jänneksi ylimmän jäykisterenkaan välissä, missä seinämänpaksuus on 6 mm. Alempi jäy-

kisterengas sijaitsee 200 mm päässä levykenttien liitoskohdasta. Kyseessä on sama jäykis-

terengas, missä repeämä on esiintynyt. Jäykisterenkaan vaurio esitellään kuvassa 15. 14–15 

Hz taajuus saattaa olla kriittinen säiliön kestävyyden kannalta. 

 

5.2 Hydrostaattisen paineen vaikutus 

Hydrostaattista painetta mallinnettiin harmonisella analyysillä muuttamalla paineen ylä-

pinnankorkeutta säiliön alaosassa kuvan 26 mukaisesti. Tutkimuksella pyrittiin löytämään 

kriittinen pinnankorkeus, millä säiliön tyhjän osion ominaistaajuuden aiheuttamat siirtymät 

ovat suuria. 
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Kuva 26. Mallinnettava valkaistun sellun varastosäiliö. Kuvan mallinnuksessa mallinnet-

tiin hydrostaattisen paineen vaikutusta, kun pinnankorkeus oli 24 m korkeudessa. 

 

Kuvassa 26 esitetyssä varastosäiliössä ei ole putkiyhteitä eikä niiden tukemiseksi suunni-

teltuja tukia tai säiliön seinämään kiinnitettäviä tukilevyjä. Säiliöön vaikuttaa tasainen pai-

nekuorma säiliön alaosan seinämiin, sekä sellun pinnantason korkeudella vaikuttaa sellun 

iskeytymisestä aiheutuva kohtisuorasti seinämään vaikuttava voima. Sellumassan pinnan-

korkeus asetettiin viidelle eri korkeudelle eri herätevoimilla taulukon 6 mukaisesti. Taulu-

kossa 6 esitellään myös mallissa käytettyjen elementtien määrä. 
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Taulukko 6. Hydrostaattisen paineen vaikutuksen mallintamisen perusluvut. 

Sellun pinnan-

korkeus [m] 

Syöttöputken 

etäisyys pinnas-

ta [m] 

Alaosan sellun-

paineen suuruus 

[kPa] 

Iskeytymisen 

aiheuttama 

voima [kN] 

FE-mallin 

elementtien 

lukumäärä 

20 16,75 103,0 6,88 219919 

22 14,75 113,3 6,45 215492 

24 12,75 123,6 6,00 214138 

26 10,75 133,9 5,51 212472 

28 8,75 144,2 4,98 209626 

 

Hydrostaattisen paineen arvot laskettiin käyttämällä nesteen pinnankorkeutta, sellun tiheyt-

tä ja putoamiskorkeutta. Saadut arvot jaettiin kahdella, jolloin katsotaan saman paineen 

vaikuttavan tasaisesti koko säiliön alaosaan. Sellun putoamisesta syntyvä voima laskettiin 

kertomalla sellun putoamisnopeus putoavan sellun massalla ja jakamalla tulo iskeytymis-

ajalla. Iskeytymisajaksi asetettiin 0,4 sekuntia. Iskeytymisaika pääteltiin kuvien 18 ja 19 

avulla, sekä ottaen huomioon sellumassan vaimennusominaisuudet. Kaikki mallit ajettiin 

harmonisella analyysillä herätetaajuusvälillä 2–7 Hz intervallivälin ollessa 0,05 Hz. Taa-

juusväli aloitetaan 2 Hz taajuudesta, sillä moodianalyysillä arvioidessa ensimmäinen omi-

naistaajuus esiintyy vasta taajuudella 3,75 Hz. Keskimääräinen laskennan pituus oli 50 

minuuttia. Kuvassa 27 nähdään säiliön neljä mittauspistettä joista siirtymävaste mitattiin. 
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Kuva 27. Siirtymävasteen mittauspisteet. 

 

Mittauspisteet sijaitsevat säiliön yläosassa kahden jäykisterenkaan välissä keskellä levy-

kenttää (1), 2900 mm syöttöputken sijainnin yläpuolella (2), syöttöputken kohdalla (3) ja 

2900 mm syöttöputken sijainnin alapuolella (4). Siirtymävaste mitattiin 100x150 mm muo-

toiselta alueelta. Sellumassan käyttäytymistä, kuten putoavan massan säiliössä aiheuttamaa 

loiskahtelua ja heilumista ei tässä tutkielmassa mallinneta, sillä CFD -laskenta rajattiin 

pois. Syöttöputken ympäriltä mitattiin siirtymävasteet, jotta pystyttiin vertaamaan saatuja 

taajuusarvoja tehtaalla mitattuihin mittaustuloksiin. Yläosan mittaustuloksista pyrittiin löy-

tämään kriittinen värähtelytaajuus, joka voisi aiheuttaa materiaalin murtumisen. Neljän 

mittauspisteen siirtymävasteet esitetään samassa kuvaajassa jokaiselle pinnankorkeuden 

arvolle. Kuvaajat esitetään käyttäen Excel -taulukkolaskentaohjelman viivakaaviota. Ku-

vassa 28 esitetään siirtymävaste neljälle mittauspisteelle, kun pinnantaso on 20 m korkeu-

dessa. 
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Kuva 28. Siirtymävaste kuvan 27 mukaisista kohdista kun pinnantaso on 20 metrissä. 

 

Kuvasta 28 nähdään, että pinnantason ollessa 20 m korkeudella, havaitaan yksi suuri siir-

tymä taajuudella 3,3 Hz. Kyseinen siirtymä tapahtuu kaikilla viidellä pinnankorkeusmallil-

la samalla taajuudella ja on seurausta säiliön huojunnasta kuvan 29 mukaisesti. 

 

 

Kuva 29. Taajuudella 3,3 Hz aktivoituva ominaismuoto kun pinnankorkeus on 20 m.  
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Alimmassa ominaismuodossa säiliö huojuu puolelta toiselle, aiheuttaen suurimman siirty-

män säiliön yläosaan. Tarkastellaan säiliön huojumisen muutosta pinnankorkeuden muut-

tuessa. Kuvassa 30 esitellään säiliön yläosasta mitattu siirtymävaste eri pinnankorkeuksilla. 

Siirtymävaste esitetään mittauspisteestä 1, sillä huojunta on suurinta säiliön yläosassa. 

 

 

Kuva 30. Huojunnan siirtymävaste mittauspisteestä 1 pinnankorkeuden muuttuessa taa-

juusvälillä 2,7–4,0 Hz. 

 

Kuvasta 30 nähdään, että yläosan siirtymä on suurimmillaan kun säiliön pinnantaso on 28 

metrin korkeudella. Tämä johtuu pinnantason rajaviivalle kohdistuvasta voimasta ja sen 

suuremmasta momenttivarresta, eli etäisyydestä täysin jäykkään tuentaan säiliön pohjassa. 

Seuraavaksi suurin siirtymä löytyy kun pinnankorkeus on alhaisimmillaan, eli 20 metrin 

korkeudella. Tämä johtuu matalasta pinnankorkeudesta, jolloin vapaata seinämää on 

enemmän. Pienin siirtymä löytyy, kun pinta on 22 metrin korkeudessa. Tällöin huojunnan 

aiheuttama siirtymä on vain kolmannes 28 metrin pinnankorkeudella tehdyn laskentamallin 

huojunnan suurimmasta siirtymästä. Kuvasta 28 löydetään seuraavaksi pienin kriittinen 

värähtelytaajuus arvolla 3,6 Hz ja sen ominaismuoto esitetään kuvassa 31.  
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Kuva 31. Taajuudella 3,6 Hz syntyvä ominaismuoto kun pinnankorkeus on 20 metriä. 

 

Kuvassa 31 esitetyssä ominaismuodossa säiliön vastakkaiset sivut siirtyvät sisäänpäin tai 

ulospäin kolmesta kohdasta, muodostaen ylhäältäpäin katsottuna pyöreäkulmaisen kolmion 

muotoisen muodonmuutoksen. Ominaismuoto syntyy kaikilla tutkituilla pinnankorkeuden 

malleilla, paitsi pinnankorkeuden ollessa 22 metriä. Tarkastellaan ominaismuodon siirty-

män muutosta pinnankorkeuden muuttuessa. Kuvassa 32 esitellään mittauspisteestä 2 mi-

tattu siirtymävaste taajuusvälillä 3,4–4,2 Hz.  
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Kuva 32. Mittauspisteen 2 siirtymävaste taajuusvälillä 3,4–4,2 Hz pinnankorkeuden muut-

tuessa. 

 

Kuvasta 32 nähdään, että suurin siirtymä syntyy, kun pinnankorkeus on 28 metriä taajuu-

della 3,8 Hz. Seuraavaksi suurin siirtymä syntyy pinnankorkeuden ollessa 20 metriä taa-

juudella 3,6 Hz. Pinnankorkeuden ollessa 22 metriä voidaan todeta, että ominaismuotoa ei 

synny, sillä siirtymä on hyvin pientä. Seuraava kuvasta 28 nähtävä taajuuspiikki syntyy 

taajuudella 5,05 Hz ja sen synnyttämä ominaismuoto esitetään kuvassa 33. 

 

 

Kuva 33. Taajuudella 5,05 Hz syntyvä ominaismuoto kun pinnankorkeus on 20 metriä. 
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Kuvassa 33 esitetyssä ominaismuodossa säiliön vastakkaiset sivut siirtyvät sisäänpäin tai 

ulospäin kahdesta kohdasta, muodostaen ylhäältäpäin katsottuna ovalisoitumismuodon. 

Ominaismuoto syntyy kaikilla pinnankorkeus malleilla, paitsi pinnankorkeuden ollessa 28 

metriä. Tarkastellaan ominaismuodon siirtymän muutosta pinnankorkeuden muuttuessa. 

Kuvassa 34 esitellään mittauspisteestä 3 mitattu siirtymävaste taajuusvälillä 4,7–5,4 Hz.  

 

 

Kuva 34. Mittauspisteen 3 siirtymävaste taajuusvälillä 4,7–5,4 Hz pinnankorkeuden muut-

tuessa. 

 

Kuvasta 34 nähdään, että suurimmat siirtymät syntyvät kun pinnankorkeus on 24 metriä ja 

26 metriä. Tällöin taajuus on 5,05 Hz. Pienin siirtymä syntyy kun pinnankorkeus on kor-

keimmillaan eli 28 metrin korkeudessa. Viimeinen kuvasta 28 nähtävä taajuuspiikki syntyy 

taajuudella 5,5 Hz ja sen synnyttämä ominaismuoto esitetään kuvassa 35. 
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Kuva 35. Taajuudella 5,55 Hz syntyvä ominaismuoto kun pinnankorkeus on 20 metriä. 

 

Kuvassa 35 esitetyssä ominaismuodossa säiliön vastakkaiset sivut siirtyvät sisäänpäin tai 

ulospäin neljästä kohdasta, muodostaen ylhäältäpäin katsottuna pyöreäreunaisen neliön 

muotoisen muodonmuutoksen. Ominaismuoto syntyy kaikilla pinnankorkeuden malleilla, 

paitsi pinnankorkeuden ollessa 22 metriä. Tarkastellaan ominaismuodon siirtymän muutos-

ta pinnankorkeuden muuttuessa. Kuvassa 36 esitellään mittauspisteestä 4 mitattu siirtymä-

vaste taajuusvälillä 5,4–7,0 Hz.  
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Kuva 36. Mittauspisteen 4 siirtymävaste taajuusvälillä 5,4–7,0 Hz pinnankorkeuden muut-

tuessa. 

 

Kuvasta 36 nähdään, että suurin siirtymä syntyy, kun pinnankorkeus on 26 metriä. Tällöin 

taajuus on 6,1 Hz. Pienin siirtymä syntyy, kun pinnankorkeus on 20 ja 24 metrin korkeu-

della. Pinnankorkeuden ollessa 22 metriä, huomattavaa siirtymää ei synny. Syntyvät taa-

juudet kuvassa 35 esitetylle ominaismuodolle jakautuvat laajalle taajuusalueelle. Taajuus-

väli on 5,55–6,7 Hz. Kuvissa 37–40 esitellään siirtymävaste pinnankorkeuksilla 22–28 

metriä taajuusvälillä 2,0–7,0 Hz. 

 

 

Kuva 37. Siirtymävaste kuvan 27 mukaisista kohdista kun pinnantaso on 22 metrissä. 



70 
 

Kuvasta 37 nähdään, että pinnantason ollessa 22 m korkeudella värähtelytaajuuksia löytyy 

kahdesta kohdasta, 3,35 Hz ja 5,0 Hz.  Myös taajuuksilla 3,65 Hz ja 5,7 Hz havaitaan muu-

toksia siirtymävasteessa, mutta siirtymän suuruudet ovat hyvin pieniä. Huomioon otettavaa 

kuvan 37 siirtymävasteessa verrattuna muihin pinnankorkeuden kuvaajiin on se, että pys-

tyakselin siirtymänarvon maksimi on 5 mm, kun muissa kuvaajissa se on 10 mm. Tällöin 

todetaan, että etenkin huojunnan aiheuttama siirtymä 22 metrin pinnankorkeusmallilla on 

pienin. 

 

 

Kuva 38. Siirtymävaste kuvan 27 mukaisista kohdista kun pinnantaso on 24 metrissä. 

 

Kuvasta 38 nähdään, että pinnantason ollessa 24 m korkeudella värähtelytaajuuksia löytyy 

neljä taajuuksilla 3,3 Hz, 3,75 Hz, 5,05 Hz ja 6,3 Hz. Kuvassa 33 esitelty taajuudella 5,05 

Hz syntyvä ominaismuoto saavuttaa suurimman siirtymänsä pinnankorkeuden ollessa 24 

metriä. Kuvassa 39 esitetään siirtymävaste, kun pinnantaso on 26 m korkeudessa. 
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Kuva 39. Siirtymävaste kuvan 27 mukaisista kohdista kun pinnantaso on 26 metrissä. 

 

Kuvasta 39 nähdään, että pinnantason ollessa 26 m korkeudella, värähtelytaajuuksia löytyy 

neljästä kohdasta. Nämä kohdat ovat 3,3 Hz, 3,7 Hz, 5,05 Hz ja 6,1 Hz. Pinnantason olles-

sa 26 metrin korkeudella, kriittisten taajuuksien siirtymät ovat keskimäärin suurimmillaan. 

Kaikkien ominaismuotojen suurimmat siirtymät ovat vähintään 1 mm. Taajuudella 6,1 Hz 

syntyvä taajuuspiikki on seurausta puolessa välissä säiliötä syntyvästä ominaismuodosta, 

mikä esitellään kuvassa 35. Piikki syntyy mittauspisteissä 2, 3 ja 4 ja on suurimmillaan 

alimmassa mittauspisteessä. Kuvassa 40 esitetään siirtymävaste, kun pinnantaso on kor-

keimmillaan mallinnuksissa, eli 28 m korkeudessa. 

 

 

Kuva 40. Siirtymävaste kuvan 27 mukaisista kohdista kun pinnantaso on 28 metrissä. 
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Kuvasta 40 nähdään, että pinnantason ollessa 28 m korkeudella värähtelytaajuuksia löytyy 

kolme kappaletta taajuuksilla 3,3 Hz, 3,8 Hz ja 6,75 Hz. Myös taajuudella 5,0 Hz havaitaan 

pientä muutosta siirtymävasteessa. Taajuuspiikit kohdissa 3,3 Hz ja 3,8 Hz ovat suurimmil-

laan, kun pinnantaso on 28 metrin korkeudella.  

 

Kuvista 28 ja 37–40 havaitaan, että pinnankorkeuden vaihtumisella on huomattavaa vaiku-

tusta kriittisten taajuuksien muodostumiselle. Siirtymien suuruuksista voidaan kuitenkin 

sanoa, että 26 m ja 28 m pinnankorkeuksilla on havaittavissa suurempia siirtymiä, kuin 

muilla pinnankorkeuksilla. Taulukossa 7 esitellään vielä pinnankorkeus mallien neljän 

moodin taajuudet, suurimmat siirtymät, sekä mittauspiste mistä siirtymä mitattiin. 

 

Taulukko 7. Taajuuden arvot siirtymineen suhteessa pinnankorkeuden vaihteluun. Siirtymä 

kohdassa suluissa oleva arvo kertoo mittauskohdan, josta suurin arvo mitattiin. Moodin 

kaksi suurinta siirtymän arvoa on korostettu. Mittauskohta 1 on ylin ja 4 on alin. 

 Pinnankorkeudet 

20 m 22 m 24 m 26 m 28 m 

Moodi Hz mm Hz mm Hz mm Hz mm Hz mm 

1 3,3 9,4 (1) 3,35 8,2 (1) 3,3 6,6 (1) 3,3 8,2 (1) 3,3 13,0 (1) 

2 3,6 1,8 (2) 3,6 0,3 (2) 3,75 1,4 (2) 3,7 1,3 (2) 3,8 2,7 (2) 

3 5,05 0,7 (2) 5,0 0,85 (2) 5,05 2,0 (2) 5,05 1,9 (2) 5,0 0,3 (2) 

4 5,55 0,5 (4) 5,7 0,05 (2) 6,3 0,7 (4) 6,1 6,1 (4) 6,75 3,0 (4) 

 

Taulukosta 7 pystytään lukemaan, että ensimmäisen moodin eli huojunnan aiheuttamat 

siirtymät kasvavat suhteessa mittauspisteen korkeuteen ja ylimmästä mittauspisteestä mita-

taan suurimmat siirtymän arvot. Suurin huojunnan aiheuttama siirtymä syntyy pinnankor-

keuden ollessa 28 metriä. Toisen moodin aiheuttamat siirtymät ovat suurimmillaan mitat-

taessa syöttöputken yläpuolelta eli mittauspisteestä 2. Suurin siirtymä havaittiin 20 m ja 28 

m pinnankorkeusmalleilla. Kolmannen moodin suurimmat siirtymät löytyvät myös mitta-

uspisteestä 2. Suurimmat siirtymät havaittiin pinnankorkeuksilla 24 m ja 26 m. Viimeisen 

moodin suurimmat siirtymät löytyvät alimmasta mittauspisteestä, eli mittauspisteestä 4. 

Suurimmat siirtymät syntyivät pinnankorkeuksilla 26 m ja 28 m. Harmonisella analyysillä 

saaduista tuloksista voidaan todeta, että kriittinen pinnankorkeus on löydettävissä. Analyy-

sin perusteella turvallinen pinnankorkeus on 22 metriä. Tällöin säiliö on 35 % täynnä. 
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5.3 Laskennallisten tulosten vertailu mittaustuloksiin 

Tehtaalla suoritettiin mittaukset, kun säiliön täyttöprosentti oli 38 %. Tällöin pinnankorke-

us on 24 metriä. Kun pinnankorkeus oli harmonisessa analyysissä 24 metrin korkeudessa, 

löydettiin 4 kriittistä taajuutta. Nämä taajuudet ovat 3,3 Hz, 3,75 Hz, 5,05 Hz ja 6,3 Hz.  

 

Kaikki neljä taajuutta olisi löydettävissä tehtaalla suoritetuista mittaustuloksista, jos tar-

kempaa mittausdataa olisi saatavilla taajuusalueelta 0–10 Hz. Tässä työssä käsiteltyjen 

mittaustulosten taajuusalue oli 0–130 Hz. Luettavissa olevat suuriamplitudiset piikit löy-

tyivät valkaistun sellun varastosäiliöön tehdyssä mittauksessa taajuusvälillä 2,0–7,0 Hz 

arvoilla 3,8 Hz ja 6,4 Hz. Nämä ovat samat kuin harmonisen analyysin toinen ja neljäs 

taajuus. 

 

5.4 Tulosten luotettavuus 

Mallinnettujen tuloksien epävarmuutta lisää putkiyhteiden, niiden tukien ja säiliöön kiinni-

tettävien porrastornien ja huoltotasojen puuttuminen mallista. Myös voimien suuruudet ja 

sijainnit lisäävät epävarmuutta, sekä mittauspisteiden mahdollinen virheellinen arviointi. 

Lisäksi säiliön valmistuksessa mahdollisesti syntyvät imperfektiot, kuten liitosten valmis-

tusvirheet ja seinämän muodonpoikkeamat aiheuttavat tulosten eroavaisuutta. FE-

analyysissä ei mallinnettu lainkaan massan käyttäytymistä. Massan aiheuttaman vaimen-

nuksen puuttuminen on yksi oleellisimmista luotettavuutta heikentävistä parametreista. On 

otettava huomioon, että kuvaajissa esitetyt siirtymät eivät ole eksakteja arvoja vaan suu-

ruusluokaltaan suuntaa-antavia. Suhteellisista arvoista ei kuitenkaan voida puhua, sillä 

kyseessä ei ole moodianalyysillä saadut arvot, vaan harmonisella analyysillä, jolloin tar-

kasteltavaan systeemiin kohdistuvat voimat vaikuttavat siirtymäarvoihin. 

 

Tulosten luotettavuutta tukee laskennallisten tulosten vastaavuus tehtaalla suoritettuihin 

mittauksiin. Sekä laskennallisesti, että mittaustuloksista saadut taajuusarvot painottuvat 3–

6,5 Hz taajuusalueelle. Myös laskennallisten mallien elementtien määrä eroaa maksimis-

saan vain noin 4,7 %, jolloin todetaan, että mallien tuloksia voidaan verrata toisiinsa. Tässä 

työssä esitetyt tulokset varmentuvat, jos tehtaalla suoritetaan uusia mittaustuloksia eri pin-

nankorkeuksilla. Jos siirtymän arvo kasvaa huomattavasti taajuudella 6,1–6,4 pinnankor-

keuden ollessa 26 metriä, voidaan todeta, että tässä työssä esitetyt tulokset ovat luotettavia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Säiliön jäykisterenkaan hitsin murtumisen estämiseksi ei ole löydettävissä yksiselitteistä 

tekijää. Vaurion syntyyn vaikuttavat voimat ja parametrit ovat luonteeltaan muuttuvia ja 

vaikeasti mallinnettavia ja syitä materiaalin heikkenemiselle on useita. Suurin tekijä vauri-

on synnylle on todennäköisesti muuttuva-amplitudisen värähtelyn aiheuttama jännitysvaih-

telu hitsauskohdassa. Lähtökohtia ja keinoja kestoiän parantamiseksi on kuitenkin tarjolla 

paljon. 

 

Yläpienahitsauksen välttämistä voitaisiin harkita käyttämällä MAG-täytelankahitsauksessa 

lyhytkaarihitsausta rutiiliasentolangalla, jolloin tunkeuma mahdollistaisi yhdeltä puolelta 

läpihitsaamisen alapienahitsauksella, sula on hyvin hallittavissa ja menetelmä synnyttää 

vähän roiskeita. Lämmöntuonti voi kuitenkin olla liian suuri 6 mm paksulle duplex-levylle, 

jolloin materiaalin mikrorakenteeseen pääsee muodostumaan liiallista ferriittipitoisuutta. 

(Lepola & Makkonen, 2006, s. 142, 149.) Toinen vaihtoehto on hitsata vakuumirenkaan 

alapuolella oleva yläpienahitsi käyttämällä kahta tai useampaa hitsauspalkoa kuvan 41 mu-

kaisesti. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 149.) 

 

 

Kuva 41. Alapienahitsin (PD) hitsaus useammalla palolla. 
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Kuvan 41 menetelmällä saadaan aikaiseksi jouhevampi liittymä hitsipalon ja seinämän 

perusaineen kanssa. Samalla kuitenkin a-mitta ja lämmöntuonti kasvavat, mikä saattaa olla 

haitallista etenkin ohuelle seinämälle. Hitsin muotoilulla tulisi saavuttaa mahdollisimman 

suuri liitospinta-ala. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 149; Suomen Hitsausteknillinen Yhdis-

tys r.y., 2004, s. 118.) NDT -tarkastusprosentin lisäämistä tulee harkita etenkin vakuumi-

renkaiden hitseissä, jos värähtelyitä ei pystytä vähentämään. Tällä varmistettaisiin hitsin 

laatu tunnistamalla särön ydintymiskohdat ja muut virheet, kuten epäjatkuvuuskohdat ja 

reunahaavat mahdollisimman aikaisin. Tutkittavan varastosäiliön halkaisija on 17,5 m. 

Tällöin säiliön kehän pituudeksi muodostuu noin 55 m. Levykenttien yhteen liittäminen 

puikkohitsauksella vaatii useita aloitus- ja lopetuskohtia, jotka saattavat muodostua kriitti-

seksi kohdaksi säiliön kestämisen kannalta. 

 

Lommahduskestävyys on verrannollinen levypinnan kokoon. Tällöin vapaata levykenttää 

voitaisiin pienentää hitsaamalla jäykisterenkaiden väliin pystyripoja. Hitsaamalla pystytuet 

myös jäykisterenkaisiin, estettäisiin seinämän paikallinen taipuminen jäykisterenkaan kier-

tymisen seurauksena. Kiertymän aiheuttama taipuminen esitellään kuvassa 42a ja jäykiste-

renkaiden väliin asetettava ripa kuvassa 42b. 

 

 

Kuva 42. Jäykisterenkaan kiertymisestä aiheutuva seinämän taipuminen (a), ja ehdotus 

tukirivalle jäykisterenkaiden välille (b). Mitat eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa. 
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Oletetaan, että yksi tukiripa on kahdesta nurkasta viistetty S355 rakenneteräksestä valmis-

tettu lattarauta, jonka mitat ovat 15x100x3035 mm. Tällöin yhden tuen painoksi muodos-

tuu noin 36 kg. Säiliön halkaisijan ollessa 17,5 metriä, kehän mitaksi muodostuu 55 metriä. 

Asetettaessa tukirivoitus 20° välein, tukiripoja tulee yhteensä 18 kappaletta noin 3 metrin 

välein. Tällöin yhden tukikierroksen kokonaispainoksi muodostuu noin 650 kg. Säiliön 

yläosan seinämän 6 mm paksuisella levykentällä on kolme jäykisterengasväliä. Kaikkien 

välien tukeminen pystytuilla lisäisi säiliön painoa hieman alle 2 000 kg, mikä on 0,4 % 

lisäys tyhjän säiliön painoon. 

 

Työssä päädyttiin tulokseen, että värähtelyn aiheuttajaa ei pystytä sulkemaan pois, mutta 

värähtelyn seuraamuksia kyetään rajaamaan lisäämällä seinämän materiaalinpaksuutta, 

lisäämällä pystyripoja säiliön yläosaan jäykisterenkaiden väliin tai välttämällä kriittisiä 

värähtelyitä aiheuttavia pinnankorkeuksia. Repeämä aiheutui varastosäiliöön, jonka tila-

vuus on 13 500 m3. Säiliöiden koon kasvaessa ei säiliöiden seinämä kestä väsyttävää 

kuormitusta, vaikka se lujuusopillisesti kestääkin staattisen kuorman ja tuulikuorman. Jos 

yli 10 000 m3 säiliöiden kestävyyttä ei pystytä varmentamaan, olisi syytä rajata rakennetta-

vat varastosäiliöt esimerkiksi 10 000–12 000 m3 suuruuteen. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityön tarkoituksena oli löytää teknisesti luotettava ratkaisu säiliöiden värähtelyn 

vähentämiseksi. Tulokseen päästiin tutkimalla duplex-teräksen mikrorakenteen ominai-

suuksia ja ominaisuuksiin vaikuttavien tekijöiden, kuten hitsauksen ja seostamisen vaiku-

tusta. Jos värähtelyä ei kyetä pienentämään, olisi syytä löytää ratkaisu värähtelyiden vas-

taanottamiselle siten, että säiliö ei vaurioidu. Suuriamplitudinen värähtely aiheuttaa suurta 

jännitysvaihtelua liitoskohdissa, mikä pienentää väsymiskestoikää. Liitoskohdan epäjatku-

vuuskohta tai muu vastaava särön alkukohta pudottaa väsymiskestävyyden arvoa huomat-

tavasti. 

 

Duplexin käyttömäärä ruostumattomissa teräsrakennekohteissa on tulevaisuudessa kasvus-

sa, sillä duplexilla on hyvät lujuus- ja korroosio-ominaisuudet. Hyvät ominaisuudet kuiten-

kin heikkenevät dramaattisesti, jos hitsaus suoritetaan huolimattomasti. Duplex-teräs on 

hyvin samanlainen hitsattava kuin austeniittinen ruostumaton teräs. Hitsin onnistumisessa 

on kuitenkin tiedostettava eroavaisuudet austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsauk-

seen, kuten hitsisulan huonompi juoksevuus. Yleisimmät säiliön seinämän hitsaus tehdään 

puikkohitsauksella tai MAG-täytelankahitsauksella. Ymmärtämällä perusmateriaalin käyt-

täytyminen, seuraamalla tarkasti hitsausohjetta ja suorittamalla vaadittavat tarkastukset on 

mahdollista saada aikaiseksi kestoiältään riittävä hitsi. 

 

Perusmateriaalin mikrorakenteen muutos hitsauksessa voi heikentää materiaalin lujuutta 

muodostamalla liiallista ferriittipitoisuutta, jos jäähtymisnopeus on nopea. Tällöin austenii-

tin pienemmän prosentuaalisen osuuden vuoksi materiaalin lujuusarvot pienenevät. Perus-

materiaalia seostamalla kyetään parantamaan austeniitin muodostumista, jolloin hitsauksen 

suorittaminen on helpompaa ja jäähtymisnopeuksien hallitseminen yksinkertaisempaa. 

Typpi on hyvä austeniitin muodostaja, jolloin typpiseosteisella duplex-teräksellä on hyvät 

lujuusarvot. Typpiseosteinen duplex-teräs säilyttää hyvin lujuusarvonsa hitsauksen jälkeen.  

Puhtaalla hitsausympäristöllä ja -aineilla varmistetaan korroosionkestävyyden säilyminen 

hitsauksen jälkeen. 
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Värähtely on kriittisin ja todennäköisin vaurioon johtava tekijä. Sen poissulkeminen ky-

seessä olevassa toimintaympäristössä on hankalaa, mutta ominaistaajuuksien ymmärtämi-

sellä on mahdollista tehdä rakennesuunnittelu siten, että vältetään kriittiset taajuusalueet. 

Värähtelyn herätteenä toimii MC-pumpun lisäksi sellun putoaminen säiliöön sekä tuulen-

puuskat. Tiedostamalla kriittiset värähtelyalueet ja seinämän levykentän lokaalit värähte-

lymuodot on mahdollista suunnitella ja valmistaa kestävä säiliö. 

 

Säiliön levykentän lommahduskestävyys on suurimmillaan, kun levykenttä on sylinteri-

mäisesti kaareva ja muodoltaan virheetön. Rakennusvaiheen mahdollinen epäsuora tunk-

kaus ja hitsauksesta johtuvat vinoutumat voivat kuitenkin pienentää lommahduskestävyyt-

tä. Tällöin lokaalit lommahdukset ovat mahdollisia. Tehtaalla kuvattujen videoiden perus-

teella vaurioon johtava tilanne on jäykisterenkaiden välissä oleva paikallinen värähtely, 

levykentän lokaali lommahdus, tai näiden yhdistelmä. 

 

Varastosäiliöt voidaan jakaa kahteen luokkaan sellun syöttömenetelmän mukaan; päältä 

syötettävät ja kyljestä syötettävät. Syötettäessä sellumassaa säiliön päältä kertyy massaan 

turhaa potentiaalienergiaa etenkin, kun varastoidun sellun pinnantaso on matalalla. Tällöin 

syntyy suuria iskumaisia kuormia varastoidun sellun pintaan. Varastoidulla, noin 11 % 

sakeusprosentin omaavalla sellulla on hyvät iskun vaimennusominaisuudet, mutta isku 

vaikuttaa silti säiliön seinämiin. Vaimennusta lisää sellun sisältämä kaasu. Kyljestä syötet-

tävillä säiliöillä sellun potentiaalienergia ei pääse kasvamaan niin suureksi kuin päältä täy-

tettävillä säiliöillä. Kyljestä täytettävien säiliöiden ongelmana on se, että sellumassa putoaa 

lähemmäksi seinämää, jolloin sen synnyttämä iskumainen voima ei ehdi vaimenemaan 

ennen seinämän kohtaamista. Kyljestä pystytään syöttämään, vaikka pinnantaso nousee 

syöttöputken yläpuolelle. Tällöin kuitenkin on riskinä, ettei sellu säily tasalaatuisena. Syöt-

töputken yläpuolelle jäävä sellun pinta ei pääse sekoittumaan kunnolla, jolloin se kuivuu. 

Tämä voidaan estää ajamalla sellun pinta syöttökohdan alapuolelle. 

 

Syötettävän sellun ominaisuuksilla on suuri vaikutus putoamisesta aiheutuvien voimien 

syntyyn. Sakeusprosentin ollessa 2 % sellu käyttäytyy nestemäisesti. Prosentin ollessa 15 

%, sellumassan päällä pystyy kävelemään. Tyypillinen varastoidun sellun sakeusprosentti 

on 11 %. Tällöin massa paakkuuntuu ja käyttäytyy ei-newtonilaisen nesteen mukaisesti. 

Muita sellun ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat varastointiaika, lämpötila ja tuotan-
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tomenetelmä. Tuotantomenetelmän lisäksi ominaisuuksiin katsotaan vaikuttavan lähtöma-

teriaalin laatu, kuten puumateriaalin tasaisuus ja puulaji. 

 

Säiliön mitoituksessa tulee ottaa huomioon varastoidun massan hydrostaattisen paineen 

suuruus kun säiliö on täynnä, säiliön sisälle mahdollisesti syntyvät ali- ja ylipaineet, säiliön 

rakenteeseen kohdistuvat staattiset ja pysyvät kuormat, sekä tuuli-, lumi- ja maanjäristys-

kuorma. Huomioon tulee ottaa myös perustuksen laatu, sekä mahdolliset onnettomuustilan-

teet. Säiliön seinämässä esiintyy puristusjännityksen aiheuttamia kalvojännityksiä, jotka 

saattavat synnyttää seinämään myös taivutusjännityksiä. 

 

Mahdollinen vaurion synnyttävä tekijä on hitsausvirhe. Suurimmat vaikuttavat tekijät dup-

lex-teräksen hitsauksen onnistumiselle ovat materiaalin kemiallinen koostumus ja hitsauk-

sen jälkeinen jäähtymisnopeus. Jos jäähtyminen on nopeaa, mikrorakenteen muutos-

vyöhykkeelle syntyy enemmän ferriittiä kuin austeniittia, jolloin lujuusarvot heikkenevät. 

Hitsattaessa paksumpaa jäykisterengasta ohueen seinämään, saattaa seinämän nopea jääh-

tymisnopeus muodostaa mikrorakenteeseen rakeista ferriittiä. Liiallinen ferriitti yhdistetty-

nä alapienan terävään rajaviivaan aiheuttaa todennäköisesti särön muodostumisen. Hitsa-

uksen aikainen ja hitsaustyön jälkeinen laaduntarkkailu on tärkeää säiliön kestävyyden 

varmentamisen kannalta. Jos työmaalla suoritettujen hitsien kestävyyttä ei kyetä varmista-

maan, tulisi harkita jäykisterenkaiden ja mahdollisten tukiripojen hitsaamista jo tehtaalla. 

Tämä nostaisi rahtikuluja, mutta näin olisi mahdollista varmentaa varastosäiliöiden jäykis-

terenkaiden hitsin laatu. 

 

Tutkittavan varastosäilön seinämän särö alkaa todennäköisesti alapienahitsin alemmalta 

rajaviivalta. Tämä viittaa siihen, että hitsi ei liity perusmateriaaliin juoheasti rajaviivan 

kohdalta. Hitsi on voinut valua painovoiman seurauksena, jolloin pussittava hitsi tekee 

rajaviivalle terävän kulman. Väsymiskestävyyttä kyetään kasvattamaan hiomalla rajaviiva 

pyöreämmäksi tai käyttämällä esimerkiksi vasarointia tai kuulapuhallusta. Kuulapuhallus 

ei kuitenkaan muuta geometriaa. Toinen mahdollinen syy repeämän syntymiselle on sei-

nämän sisäinen lamellirepeily. Lamellirepeily on mahdollista valssatuilla, paksuussuunnas-

sa kuormitetuilla levyrakenteilla. Repeily syntyy hitsin jäähtyessä, jos materiaali ei pääse 

venymään ja vapauttamaan sisäisiä jännityksiään. Toinen mahdollisuus lamellirepeilyn 

synnylle on vaihtelevat tai iskumaiset kuormat. 
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Tehtaalla suoritettujen mittausten perusteella todetaan, että säiliöön vaikuttavat kuormituk-

set ovat epäsäännöllisiä ja suuruuksiltaan epätasaisia. Iskujen taajuus on noin 2 Hz. Karke-

asti värähtelytaajuuksia löytyy valkaisemattoman sellun varastosäiliöllä 0–40 Hz taajuus-

välillä ja valkaistun sellun varastosäiliöllä 0–20 Hz. Valkaisemattomalla varastosäiliöllä 

havaittiin taajuuspiikki 100 Hz kohdalla, mitä ei valkaistulla varastosäiliöllä löytynyt. 25 

Hz taajuuspiikki löytyi lähes kaikista värähtelykuvaajista, mikä viittaa 1500 RPM pyörivän 

pumpun aiheuttamaan värähtelyyn. Lähimpänä syöttöputkea olleissa mittauspisteissä ha-

vaittiin taajuuspiikki noin 18 Hz taajuudella. Eniten taajuuspiikkejä syntyi alle 10 Hz taa-

juudella. Suurin taajuuspiikki löytyi valkaisemattoman sellun varastosäiliöllä 1,8–2,2 Hz 

taajuusalueella riippuen mittauspisteestä, ja valkaistun sellun varastosäiliöllä 2,5–3,3 Hz 

taajuusalueella. 

 

Elementtimenetelmää sovellettiin kahdella eri tavalla. Ensimmäisenä määritettiin tyhjän 

säiliön ominaismuodot ja -taajuudet moodianalyysillä, kun säiliön yläosan seinämän pak-

suus oli 6 mm ja 8 mm. Toisena laskentana määritettiin harmonisella analyysillä kriittiset 

taajuudet siirtymävasteella, varioiden säiliössä olevan hydrostaattisen paineen korkeutta ja 

pinnantason korkeudella seinämään vaikuttavaa voimaa. 

 

Moodianalyysissä etsittiin molemmilla seinämän paksuuden malleilla samat ominaismuo-

dot 20 ensimmäisen ominaistaajuuden joukosta. Samoja ominaismuotoja löytyi kahdeksan 

kappaletta. Nämä kahdeksan ominaismuotoa esiintyivät ominaistaajuusalueella 3,5–16,5 

Hz. Verrattaessa samojen ominaismuotojen ominaistaajuuksia havaittiin, että seinämän 

paksuuden kasvun myötä ominaistaajuudet laskivat keskimäärin 6 %. Suurimmillaan ero 

oli 19 %. Tutkittavalla tehtaalla suoritettujen mittaustulosten taajuudet olivat samansuurui-

sia ominaistaajuuksien kanssa. Etenkin taajuuksilla 3,8 Hz ja 14,5 Hz värähtelevä säiliö 

herättää ominaismuodon. Seinämän paksuuden kasvun myötä ominaistaajuus siirtyy kau-

emmaksi herätetaajuudesta, mutta säiliön seinämän paksuuden kasvun myötä on oletetta-

vaa, että myös tehtaalla suoritetut mittaustulokset muuttuvat. Tällöin laskennalliset omi-

naistaajuudet varastosäiliöllä, jonka yläosan seinämän paksuus on 8 mm, ovat vertailukel-

vottomia tässä työssä käsiteltyihin mittaustuloksiin. 

 

Harmonisella analyysillä etsittiin mahdollista kriittistä pinnankorkeutta, millä syntyvät 

siirtymävasteet ovat suurimmillaan. Siirtymävasteista voidaan todeta, että siirtymien suu-



81 
 

ruudet olivat pienimmillään, kun pinnankorkeus oli 22 metrissä. Tällöin säiliö on noin 35 

% täynnä. Suurimmat siirtymät syntyivät pinnankorkeuksilla 26 m ja 28 m. Säiliö on täl-

löin 41 % ja 44 % täynnä. Täyttöprosentin ollessa 40–45 % voidaan katsoa säiliön olevan 

altistunut kriittiselle värähtelylle, etenkin jos herätetaajuudet ovat noin 3,5 Hz tai 6,2 Hz. 

Turvallisen täyttöprosentin katsotaan olevan noin 35–38 %. Pinnankorkeus oli valkaistun 

sellun varastosäiliössä 24 metrin korkeudessa mittauksen aikana. Verrattaessa mittaustu-

loksia samalla pinnantasolla olevan varastosäiliön harmoniseen analyysiin löydettiin kaksi 

yhtenevää taajuutta, 3,8 Hz ja 6,4 Hz. Nämä taajuudet ovat kriittisiä säiliön kestoiän kan-

nalta ja niiden tausta ja synty tulisi tutkia niiden estämismahdollisuuksien selvittämiseksi. 

 

Jatkotutkimuskohteena tulisi tutkia pystyrivoituksen vaikutus säiliön jännityksiin, levyken-

tän lommahduskestävyyteen ja ominaismuotojen ja -taajuuksien muutokseen. Toisena jat-

kotutkimuskohteena olisi syytä tutkia säiliön täyttöastetta yli 28 metrin korkeudella. Teh-

taalla suoritettuja mittauksia tulisi myös toteuttaa ajamalla säiliön pinnankorkeutta eri ta-

soille ja mittaamalla syntyvien värähtelyiden taajuutta ja amplitudia. Kolmantena tutki-

muskohteena tulisi tutkia mahdollisuutta hitsata jäykisterenkaat pelkästään renkaan yläpuo-

lelta alapienahitsauksella. Tällöin eliminoitaisiin mahdolliset virheet jäykisterenkaan ala-

puolen yläpienahitsauksessa, kun se voitaisiin jättää suorittamatta. Yhdistämällä FE-

analyysiin myös CFD -laskennan, olisi mahdollista saada tarkempia tuloksia varastosäiliön 

käyttäytymisestä. Yhdistämällä tehtaalla suoritetut mittaustulokset ja numeerisen analyysin 

kautta saadut tulokset uskon, että on mahdollista luoda suuntaa-antava Excel-pohjainen 

ohjelma varastosäiliöiden kriittisen pinnankorkeuden laskemiselle. 
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Liite I 

Taulukko duplex-teräksien standardinumeroinneille. 

 

ISO-numero Nimike EN ASTM Koostumus   

4062-322-02-U 2202 1.4062 S32202 X2CrNiN22-2 

Austeniittis- 

ferriittiset 

teräkset 

4162-321-01-E 2101 1.4162 S32101 X2CrMnNiN21-5-1 

4362-323-04-I 2304 1.4362 S23304 X2CrNiN23-4 

4669-322-76-E - 1.4669 - X2CrCuNiN23-2-2 

4410-327-59-E 2507 1.4410 S32750 X2CrNiMoN25-7-4 

Austeniittis- 

ferriittiset 

Mo-

seostetut 

teräkset 

4424-315-00-I 1500 1.4424 S31500 X2CrNiMoSiMnN19-5-3-2-2 

4460-312-00-I 1200 1.4460 S31200 X3CrNiMoN27-5-2 

4462-318-03-I 2205 1.4462 S32205 X2CrNiMoN22-5-3 

4477-329-06-E 2906 1.4477 S32906 X2CrNiMoN29-7-2 

4480-329-00-U 2900 1.4480 S32900 X6CrNiMo26-4-2 

4481-312-60-J 1260 1.4481 S31260 X2CrNiMoN25-7-3 

4482-320-01-X 2001 1.4482 S32001 X2CrNiMoN21-5-3 

4485-332-07-U 3207 1.4485 S33207 X2CrNiMoN31-8-4 

4501-327-60-I 4501 1.4501 S32760 X2CrNiMoCuWN25-7-4 

4507-325-20-I 2520 1.4507 S32520 X2CrNiMoCuN25-6-3 

4507-325-50-X 2550 1.4507 S32550 X3CrNiMoCuN26-6-3-2 

4658-327-07-U 2707 1.4658 S32707 X2CrNiMoCoN28-8-5-1 

4662-824-41-X 2404 1.4662 S32441 X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 

 

 

Lähde: SFS-EN 10088-1. 2014. Ruostumattomat Teräkset. Osa 1: Ruostumattomien Teräs-

ten Luettelo. Helsinki: Suomen Standardisoimisliittos SFS. 127 s. Vahvistettu 24.11.2014.



Liite II, 1 

Valkaisemattoman ja valkaistun massan varastosäiliöiden Mathcad -laskut. 
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Liite III, 1 

Kuvat taulukossa 4 esitettyjen ominaistaajuuksien ominaismuodoista.  
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