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Tässä työssä tutkittiin seulamurskaimen runkorakennetta ja siihen kohdistuvia 

käytönaikaisia kuormituksia. ALLU Finland Oy on asettanut tavoitteeksi jatkokehittävälle 

seulamurskaimen sarjalle entistä paremman vastaavuuden asiakastarpeeseen. Kehitystä 

tehdään tuomalla tulevaisuudessa mahdolliseksi uusia applikaatioita seulamurskaimen 

käytölle sekä optimoimalla kauha paremmin sille esitettyyn peruskoneen kokoluokkaan. 

Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla arvioidaan seulamurskaimen rungon 

kestoikäennustetta ottaen huomioon peruskoneen kokoluokka, seulamurskaimen rungon 

koko, käyttösovellus sekä seulamurskaimen kiinnitystapa. 

 

Tutkimuksessa tehtiin aiemmin venymäliuskamittauksilla tutkitun seulamurskaimen rungon 

FE-analyysi ja sen vertailu venymäliuskamittauksen tuloksiin. Samalla menetelmällä 

arvioitiin uuden seulamurskaimen rungon kestoikä. Teoriaosuudessa avattiin 

seulamurskaimen rungon kestoikään vaikuttavia tekijöitä sekä kilpailukykyisen rungon 

menestystekijät. Tutkimuksen yhteydessä järjestettiin testejä, joissa mitattiin kauhan 

sylinterin painetta, kaivinkoneen puomien ja seulamurskaimen rungon asentoa 

seulamurskaimen runkoon kohdistuvien kuormitusvaihtelujen määrittämiseksi. 

 

Vanhan seulamurskaimen rungon FE-analyysi antoi samansuuntaiset tulokset kuin aiemmin 

suoritettu venymäliuskamittaus. Todettiin, että hot spot -menetelmä sopii hyvin 

kestoikäennusteeseen määrittämiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että pyöräkuormaajan 

kiinnityksessä uuden seulamurskaimen runko on kestävämpi kuin vanha kahdessa tärkeässä 

liitoksessa. Havaittiin, että huulilevy-sivurunko -liitoksen kestävyyttä on parannettava. 

Menetelmä, jossa seulamurskaimen runkoon kohdistuva työaikainen kuormitus selvitetään 

mittaamalla kaivinkoneen sylinterin painetta, on lupaava, mutta sen luotettavuutta on 

tarkistettava jatkotutkimuksilla. 
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The objective of this thesis was to study screener crusher’s frame structure and frame related 

duty cycles during the operation. ALLU Finland Oy has set a goal for the new screener 

crusher series to even better match customer needs. Development is carried out in the future 

by bringing new application available for screener crusher as well as by optimizing the 

bucket more to size category of base machine. The aim of study was to develop a method to 

screener crusher’s fatigue life estimate considering the size of the base machine, screener 

crusher’s frame size, application and method of screener crusher’s fixing to the base 

machine. 

 

In this study FE-analysis was done to screener crusher’s frame, which had previously 

performed strain gage measurement. The results were compared to study.  The same method 

was used to evaluate fatigue life of a new screener crusher’s frame. In the theory section 

factors affecting durability of screener crusher’s frame and success aspects for competitive 

frame were revealed. This study included tests to measure the carrier’s bucket cylinder’s 

pressure and the position of excavator’s booms and screener crusher’s frame. These 

measurements were made to determine load duty cycle for screener crusher’s frame. 

 

FE-analysis of an old screener crusher’s frame gave similar results to those previously 

carried out by strain gage measurement. Study showed that hot spot method is well for 

fatigue life estimation. New frame with wheel loader adaptation was estimated to be better 

in two important joint. Study showed that connection between tip plate and frame needs to 

be improved. Frame’s loading determination method by measuring cylinder pressure is 

promising, but it need to be improved in new researches. 
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SYMBOLI- JA LYHENNYSLUETTELO 

 

 

A m Sylinterin pinta-ala männän puolella   [mm2] 

A mv Sylinterin pinta-ala männänvarren puolella  [mm2] 

da Kaivinkoneen mekanismin mitta, kuva 17, sivu 24  [mm] 

db Kaivinkoneen mekanismin mitta, kuva 17, sivu 24  [mm] 

dc Kaivinkoneen mekanismin mitta, kuva 17, sivu 24  [mm] 

dd Kaivinkoneen mekanismin mitta, kuva 17, sivu 24  [mm] 

F m Sylinterin voima männän puolella   [N] 

F mv Sylinterin voima männänvarren puolella   [N] 

F21 Venymäliuskamittauksen kalibrointivoima  [N] 

Fb Kauhan voima    [N] 

Fc Kauhan sylinterin voima    [N] 

FM Venymäliuskamittauksen kalibrointivoima  [N] 

fy Materiaalin möytöraja    [MPa] 

h Näytteenottoväli    [s] 

KI Jännitysintensiteettikerroin    [-] 

Ks Rakenteellisen jännityksen konsentraatiokerroin  [-] 

ks Väsymislujuutta pienennettävä kerroin   [-] 

m Väsymiskäyrän kaltevuus    [-] 

Mb Kauhan momentti    [Nm] 

N Jännitysvaihtelujen lukumäärä   [-] 

n Jännitysvaihtelujen määrä    [-] 

Nf Kestoikäennuste    [h] 

P m Sylinterin paine männän puolella   [bar] 

P mv Sylinterin paine männänvarren puolella   [bar] 

p P Moottoreiden työpaine    [bar] 

R Taivutussäde     [mm] 

r Hitsireunojen pyöristyssäde   [mm] 

t Levyn paksuus    [mm] 

γFf Vakioamplitudisten jännitysvaihteluvälien osavarmuusluku [-] 

γMf Väsymislujuuksien osavarmuusluku   [-] 
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Δσ Jännitysvaihtelu    [MPa] 

ΔσC Väsymislujuuden referenssiarvo, joka vastaa 2x106 jännitysjaksoa [MPa] 

ΔσE,2 Ekvivalentti vakioamplitudinen jännitysvaihteluväli  [MPa] 

Δσekv Ekvivalentti jännitysvaihtelu   [MPa] 

Δσth Väsymislujuuden kynnysarvo   [MPa] 

σ0.4t Jännitys 0.4t etäisyydellä hitsin rajaviivalta  [MPa] 

σ1.0t Jännitys 1.0t etäisyydellä hitsin rajaviivalta  [MPa] 

σb Taivutusjännitys    [MPa] 

σhs Hot spot -jännitys    [MPa] 

σm Kalvojännitys    [MPa] 

σN Nimellisjännitys    [MPa] 

σnl Lovijännitys     [MPa] 

σnlp Epälineaarinen jännityshuippu   [MPa] 

 

CET Carbon equivalent value (hiiliekvivalentti) 

CEV Carbon equivalent value (hiiliekvivalentti) 

FAT Fatigue class (väsymiskestävyysluokka) 

FE Finite element (äärellinen elementti) 

FEM Finite element method (äärellinen elementti menetelmä) 

HBW Brinell-kovuus  

HRC Rockwell-kovuus 

IIW International Institute of Welding 

S-N-käyrä Wöhlerin jännitysvaihtelu-kestoikä käyrä 

V1 Ensimmäinen venymäliuska, alue, johon ensimmäinen venymäliuska on 

asennettu tai liitos, jonka kestävyyttä arvioidaan ensimmäisellä 

venymäliuskalla  

V2 Toinen venymäliuska, alue, johon toinen venymäliuska on asennettu tai liitos, 

jonka kestävyyttä arvioidaan toisella venymäliuskalla  

V7 Seitsemäs venymäliuska, alue, johon seitsemäs venymäliuska on asennettu tai 

liitos, jonka kestävyyttä arvioidaan seitsemännellä venymäliuskalla 

V8 Kahdeksas venymäliuska, alue, johon kahdeksas venymäliuska on asennettu 

tai liitos, jonka kestävyyttä arvioidaan kahdeksannella venymäliuskalla 
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1 JOHDANTO 

 

 

Maailmanlaajuisesti on nähty merkkejä konerakennusalan kilpailun kiristymisestä. 

Globalisaatio ja monien maiden halpa työvoima on avannut lukuisia yrityksiä, jotka tarjoavat 

edullisia koneita. Tämän seurauksena yhä useammin asiakkaat asettavat tiukat vaatimukset 

koneiden hintatasolle. Länsimaiden konerakennusalan ainoana mahdollisuutena menestyä 

maailmanmarkkinoilla on tuottaa jatkuvasti uusia innovatiivisia ja luotettavia ratkaisuja. 

Liikkuvien koneiden lisälaitteilta, kuten muiltakin koneilta on vaadittu kestävyyttä sekä 

luotettavuutta. Tämä pätee myös kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien lisälaitteille. 

Toistuvat liikkeet kuormittavat laitteita jatkuvasti ja vaativat niiden rakenteilta 

väsymiskestävyyttä. 

 

ALLU Finland Oy:lle on ilmennyt tarvetta seulamurskaimen keskisarjan, eli D-sarjan 

runkorakenteen (kuva 1) jatkokehittämiselle sekä tuoteohjelman ja tarjonnan 

selkeyttämiselle. Seulamurskain on kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan lisälaite. 

Seulamurskain on varustettu rummuilla, jota pyöritetään seulamurskaimen runkoon 

asennetuilla hydraulimoottoreilla. Moottorit kytketään peruskoneen hydrauliikkaan. 

 

 

Kuva 1. ALLU seulamurskaimet (ALLU Finland Oy, 2016). 

 

ALLU seulamurskaimet eroavat toisistaan niin runkojen kuin rumpujen osalta. Vaativiin 

käyttökohteisiin on suunniteltu kovia kuormituksia kestäviä runkoja, joita suojataan 

kulutusta kestävillä levyillä. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 

Tässä diplomityössä tutkitaan seulamurskaimen runkorakennetta ja siihen kohdistuvia 

käytönaikaisia kuormituksia. Tarkoituksena on analysoida runkorakenne, jolla pystytään 

entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tuomaan uusia mahdollisuuksia 

seulamurskaimien käytölle. Uudella rungolla sekä päivitetyllä rumpuvalikoimalla 

seulamurskaimen kapasiteettia on mahdollisuus kasvattaa. Asiakkaat saavat mahdollisuuden 

käyttää seulamurskainta erilaisissa sovelluksissa ainoastaan rumpujen vaihdolla. Samalla on 

tarkoitus pienentää tuotannon kustannuksia ja helpottaa seulamurskaimien ylläpitoa 

moduloimalla rakenteita entisti paremmin. Uuden runkorakenteen on tarkoitus paremmin 

sopeutua asiakkaan, peruskoneen sekä sovelluksen vaatimuksiin. Tällä hetkellä 

seulamurskaimen tyypillisesti valitaan ottamalla kantaa seuraaviin asioihin: 

 peruskoneen tyyppi ja painoluokka (runko) 

 prosessin vaatimus (rumpuratkaisu) 

 kapasiteetti, eli käsiteltävän materiaalin määrä (runko) 

 olosuhteet (rungon kulutuskestävyys) 

 kiinnitys peruskoneeseen (runko) 

 asiakkaiden erikoisvaatimukset (runko, rummut, optiot) 

 

Suuri osa seulamurskaimen runkorakenteen materiaalista on kulutusterästä. Runkorakenne 

hitsataan eri paksuisista levyistä, joita on leikattu, särmätty ja koneistettu. Työkierron aikana 

runkorakenteeseen vaikuttaa merkittäviä rakennetta kuormittavia yksittäisiä voimia. Samalla 

toistuvat liikkeet aiheuttavat väsyttäviä kuormituksia. Edellä mainitut asiat asettavat 

seulamurskaimen runkorakenteelle tiukat vaatimukset kestävyyden kannalta. 

Seulamurskaimen rungon hitsausliitokset ovat erityisessä tarkastelussa. Seulamurskaimet 

ovat käytössä vaativissakin ympäristöissä, jotka asettavat omat haasteet runkorakenteiden 

kulutuskestävyydelle. 

 

Nykyinen seulamurskaimen perusrakenne on kehitetty vuonna 2008. Sarjan ensimmäinen 

prototyyppi tutkittiin venymäliuskamittauksella. Kyseisessä tutkimuksessa ei ole otettu 

kantaa seulamurskaimien sopivuuteen tiettyihin peruskoneen luokkiin. 
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ALLU Finland Oy on asettanut jatkokehittävälle sarjalle tavoitteeksi sopeutua paremmin 

sille esitettyyn peruskoneen kokoluokkaan. Peruskoneen kokoluokat ilmoitetaan 

peruskoneiden painon mukaan, joka usein suoraan verrannollinen kauhaa rasittavaan 

maksimivoimaan. ALLU Finland Oy luokittelee mallistonsa erikseen kaivinkoneille sekä 

pyöräkuormaajille. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää menetelmä, jolla arvioidaan seulamurskaimen 

rungon kestoikäennustetta ottaen huomioon peruskoneen kokoluokka, seulamurskaimen 

rungon koko, käyttösovellus sekä seulamurskaimen kiinnitystapa. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi diplomityössä selvitetään seulamurskaimen rungon kestoikään vaikuttavia 

tekijöitä, määritetään sopiva FE-menetelmä (finite element eli äärellinen elementti) 

kestoikäennusteen laskemiseksi sekä tutkitaan mahdollisuutta saada tietoja runkoon 

kohdistavista kuormitusvaihteluista mittaamalla kauhan sylinterin paineita. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on verrata nykyisen sarjan prototyypin venymäliuskatutkimuksesta 

selvitettyjä kestoikäennusteitä tämän tutkimuksen yhteydessä FE-analyysilla saatuihin 

kestoikäennusteisiin. Vastaavalla menetelmällä tutkitaan uuden seulamurskaimen rungon 

kestävyyttä. 

 

1.3 Rajaukset 

Tämä diplomityö on rajattu koskemaan uutta menetelmää seulamurskaimen rungon 

kestoikäennusteen selvittämisessä, kun seulamurskain on kiinnitetty kaivinkoneeseen 

pistoasentoon. Ellei erikseen mainittu, kaivinkoneenkiinnityksellä tarkoitetaan tapausta, 

jossa seulamurskain on asennettu kaivinkoneeseen pisto-mallina, kauhapuoli eteenpäin. 

Tutkimukseen kuuluu peruskoneen painoluokan, seulamurskaimen rungon koon, 

kiinnitystavan sekä sen kestoiän riippuvuuden selvittäminen. Testien yhteydessä mitataan 

peruskoneen hydraulisylintereiden paineet, puomien ja kauhan asennot sekä 

seulamurskaimen hydrauliikan päälinjan virtaukset. 

 

Työhön kuuluu aiemmin venymäliuskamittauksilla tutkitun seulamurskaimen rungon FE-

analyysi ja sen vertailu venymäliuskamittauksen tuloksiin. Uuden seulamurskaimen rungon 

lujuuslaskentaa ja kestoiän arvioidaan samalla menetelmällä. 
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Aiemmin suoritettu venymäliuskamittaus ja sen tulokset esitetään teoriaosuudessa. 

Teoriaosuudessa avataan myös seulamurskaimen rungon kestoikään vaikuttavia tekijöitä 

sekä kilpailukykyisen rungon menestystekijät. 

 

Uusi seulamurskain kiinnitettään peruskoneeseen pultattavalla adapterilla. Kyseisen 

liitoksen tarkastelu jää tämän diplomityön ulkopuolelle. Tutkimukseen ei sisälly uuden 

venymäliuskamittauksen suorittaminen, eikä uuden menetelmän mukainen kestoikäennuste 

seulamurskaimen rungolle. 
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2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

 

Työssä esitettään kriteerejä ja menetelmä, joilla arvioidaan seulamurskaimen rungon 

kestävyyttä. Tutkimuksessa esitetään tietoja seulamurskaimen käytöstä, seulamurskaimen 

rungon materiaaleista, sekä aiemmin tämän työn ulkopuolella suoritetusta 

venymäliuskatutkimuksesta.  

 

2.1 Kuormitus 

Seulamurskaimella tarkoitetaan hydraulikäyttöisiin kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja 

muihin vastaavan tyyppisiin peruskoneisiin liitettävää hydraulikäyttöistä lisälaitetta.  

Seulamurskaimia voidaan käyttää esimerkiksi seulomiseen, murskaamiseen, sekoittamiseen 

ja erilaisten materiaalien syöttämiseen. Laitteen kiinnitys peruskoneeseen tapahtuu 

adapterilla, johon hitsataan peruskoneen lisälaitekiinnikkeeseen sopivat korvakkeet. (ALLU 

Finland Oy 2015, s. 16, 20.) 

 

Jokaisessa D-sarjan seulamurskaimessa on kaksi kiinnityspistettä. Toinen on tarkoitettu 

kaivinkoneen kiinnitykselle, toinen pyöräkuormaajan tai vastaavan peruskoneen 

kiinnitykselle. Peruskoneelle tyypillinen työkierto näissä tapauksissa poikkea toisista 

merkittävästi. 

 

2.1.1 Seulamurskaimen käyttö ja kielletyt työtavat 

Seulamurskaimia voidaan kiinnittää kaivinkoneisiin kuokka- tai pisto-kiinnityksellä (kuva 

2). 

 

 

Kuva 2. Pisto-kiinnitys (vasen) ja kuokka-kiinnitys (oikea). 
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Tyypillinen työkierto kaivurikäytössä sisältää seuraavat vaiheet: kauhaisu (eli kauhan 

täyttö), siirtäminen, käsittely sekä tyhjennys (kuva 3). 

 

 

Kuva 3. työkierron vaiheet kaivinkoneella. 

 

Työn aikana vipumekanismin kautta kauhaan välittyy voima kaivinkoneen kauhan 

sylinteristä tai kaivusylinteristä. Riippuen työkierron hetkestä, vastavoima on: 

 seulamurskaimen oma massa (tyhjennyksessä) 

 seulamurskaimen massa käsiteltävän materiaalin kanssa (siirtämisessä ja 

käsittelyssä) 

 käsiteltävästä materiaalista aiheuttama vastavoima (kauhaisussa) 

 

Käsiteltävästä materiaalista aiheuttama vastavoima välittyy kauhalle pintapaineena tai 

pistokuormana. Toistuvat liikkeet kuormittavat kauhaa ja vaativat seulamurskain rungolta 

väsymiskestävyyttä. Toisaalta, tulee tilanteita, jolloin seulamurskaimeen vaikuttaa hyvin 

isot yksittäiset kuormat, jotka vaativat seulamurskaimelta myös hyvää äärivoimien 

kestävyyttä. Suurin osa seulamurskaimen pinnoista on kosketuksessa käsittelevän 

materiaalin kanssa ja on altis kulumiselle. 
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Seulamurskainta ei voida käyttää maan kaivamiseen, kovien kiven murskaamiseen tai 

suurten ja painavien kappaleiden siirtelemiseen (ALLU Finland Oy 2015, s. 16). 

Seulamurskaimen väärinkäytöksi luokitellaan seulamurskaimen käyttäminen tukena 

peruskoneen liikuttamisessa (kuva 4, vasen) sekä materiaalin siirtäminen käyttäen 

seulamurskaimen sivuja (kuva 4, oikea). Mitä suurempi peruskone, sitä suuremmalla 

voimalla se voi kuormittaa seulamurskaimen runkoa. Tämä on otettava huomioon 

määrittäessä jokaiselle kauhalle soveltuva peruskoneen painoluokka. 

 

 

Kuva 4. Seulamurskaimen kielletyt työtavat (ALLU Finland Oy 2015, s. 34). 

 

Seulamurskaimen olleessa kiinnitettynä pyöräkuormaajaan tai vastaavaan peruskoneeseen 

sen työkierto on tyypillisesti erilainen. Materiaalin siirtäminen vie enemmän aikaa ja yksi 

työkierto voi olla kolme kertaa pidempi verrattuna kaivinkoneen työkiertoon. 

 

Uudelle seulamurskainsarjalle on asetettu tavoitteeksi jokaisen rungon optimointi sille 

tarkoitetulle peruskoneen painoluokalle. Optimoinnin suorittamiseksi on tunnettava 

seulamurskaimen rasitukset, kun sitä käytetään määritetyn painoluokan suurimmalla 

peruskoneella. Tämän lisäksi on selvitettävä, mikä on peruskoneen ja mikä on sovelluksen 

(materiaalin) osuus seulamurskaimen rasituksista. Tiedot saadaan mittamaalla 

seulamurskaimen rasituksia kahdella selkeästi eroavalla materiaalilla peruskoneen 

painoluokan pienimmällä ja suurimmalla peruskoneella (yhteensä neljä mittausta). 
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Seulamurskaimelle sopivinta peruskoneen painoluokkaa määrittäessä otetaan huomioon 

peruskoneen nostokyky ja kaatokuorma, hydrauliöljyn virtaus ja maksimi käyttöpaine sekä 

peruskoneen kaivusylinterin ja kauhan sylinterin voimat. Kuva 5 esittää tapa, jolla 

arvioidaan seulamurskaimelle sopivaa peruskoneen painoluokka. 

 

 

Kuva 5. Peruskoneen painoluokan määrittäminen. 

 

Työssä tutkitaan tarkemmin seulamurskaimen käyttöä kaivinkoneella. Tyypillisen 

kaivinkoneen rakennetta on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Tyypillinen kaivinkoneen rakenne. 
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Kaivinkoneen valmistajat yleensä esittävät kaivinkoneen suurimman saavutettavissa olevan 

voiman, kun käytetään kaivusylinteriä (kaivusylinterin voima) sekä suurimman mahdollisen 

voiman kauhan sylinterin käytöstä (kauhan sylinterin voima). Voimat mitoitetaan ISO 6015 

tai SAE J1165 standardien mukaan. Kauhan sylinterin voima määritetään kuvan 7 mukaan. 

Voiman suunta on kohtisuorassa viivaan, joka kulkee kauhan kärjen ja sen nivel pisteen, eli 

pisteen 1 kautta. 

 

 

Kuva 7. Kauhan sylinterin voiman määrittäminen (ISO 6015 2006, s. 6, 14). 

 

Kaivusylinterin voima määritetään kuvan 8 mukaan. Voiman suunta on kohtisuorassa vii-

vaan, joka kulkee kauhan kärjen ja kaivupuomin nivel pisteen, eli pisteen 1 kautta. 

 

 

Kuva 8. Kaivusylinterin voiman määrittäminen (ISO 6015 2016, s. 5, 13). 
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2.1.2 Venymäliuskatutkimus 

Aiemmin suoritetussa venymäliuskatutkimuksessa selvitettiin seulamurskaimen rungon 

yksityiskohtien jännitystiloja ja yleistä väsymiskestävyyttä sekä verrattiin kokeellisesti 

saatuja jännitysarvoja FE-analyysin tuloksiin. Seulamurskaimen runkoon asennettiin 

kahdeksan venymäliuskaa. Venymäliuskojen paikat valittiin ALLU:n tekemän FE-analyysin 

ja paikalla tehdyn mitattavan rakenteen tarkastelun perusteella. Osa paikoista edusti eniten 

rasitettua alueita, osa oli muista syystä kiinnostuksen kohteena. Kuvassa 9 on esitetty 

seulamurskaimelle asennetut venymäliuskat. Hitsausliitosten kohdalla venymäliuskat ovat 

asennettu niin, että niiden etäisyys hitsin rajaviivasta on hot spot -menetelmän mukainen, eli 

0,4*levyn paksuus. 

 

Tässä työssä tutkitaan seulamurskaimen käytössä eniten rasitettuja alueita (venymäliuskat 

V1, V2, V7) sekä seulamurskaimen sivun (venymäliuska V8). Tarkkaat venymäliuskojen 

paikat ovat esitetty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 9. Seulamurskaimelle asennetut venymäliuskat (UniSigma Oy 2009, s. A/1). 
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Kuva 10. Venymäliuskojen asennus (UniSigma Oy 2009, s. A/1-4). 

 

Tutkimuksen yhteydessä tehtiin kalibrointimittauksia (kuva 11) sekä työkiertomittauksia. 

Mittauksia suorittaessa käytettiin CAT 320C LU peruskonetta. 

 

 

Kuva 11. Kalibrointimittaus (UniSigma Oy 2009, s. B/2). 

 

Kalibrointimittauksessa seulamurskaimen runkoa kuormitettiin tunnetuilla voimilla. 

Kalibrointimittauksessa selvitettiin tunnetun voiman ja yksittäisen venymän välistä yhteyttä. 

Tätä yhteyttä käytettiin seulamurskaimeen työkierron aikana kohdistetun kuormituksen 

muuntamiseksi ekvivalentiksi jännitysvaihteluksi FE-analyysia varten. 

Kalibrointimittauksien tuloksia käytettiin myös seulamurskaimen FE-mallin kalibroinnissa. 

Tutkimuksen tuloksena olivat seulamurskaimen väsymiskestoikäennusteet liuskoittain 

(taulukko 1) ja työkierroittain sekä staattisen ja väsymisjännitysten vertailu (taulukko 2). 

Näiden lisäksi oli esitetty väsymiskestävyyden parantamisen keinoja. Seulamurskaimen 
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väsymiskestoikäennusteet olivat esitetty työkiertojen perusteella määritetyistä ekvivalentista 

jännitysheilahduksesta yhtä käyttötuntia kohden (Δσekv) sekä siitä määritetystä kestoiästä 

(Nf) tunneissa. Taulukossa 1 käyttämä suure Δσth on väsymislujuuden kynnysarvo. 

 

Taulukko 1. V1- ja V2-liitoken jännitysekvivalentti ja kestoikäennuste (UniSigma Oy 2009, 

s. D/13). 

 

 

Taulukko 2. V1- ja V2-liitoken staattisen jännityksen ja väsymisjännityksen vertailu 

(UniSigma Oy 2009, s. D/13). 

   

 

2.1.3 Kuormitusmittaus 

Mittauksien tavoitteena oli sylinterin painetta, puomien ja seulamurskaimen asentoa 

mittaamalla määrittämään kauhaan kohdistuvia kuormitusvaihteluja. Seulamurskaimen 

rungon käytönaikaisia kuormituksia esitetään muun muassa kauhan momenttikuvaajana sen 

kiinnityspisteen suhteen (kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Kuormitusmomentin määrittäminen. 
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Mittaus suoritettiin CAT 329E kaivinkoneella, johon oli kiinnitettynä DH 3-17/X75 

seulamurskain. Mittauksessa tallennettiin seuraavien antureiden tiedot: 

 anturi 1 – Pääpuomin asento (”kulma paapuomi”) [deg] 

 anturi 2 – Kaivupuomin asento (”kulma kaivupuomi”) [deg] 

 anturi 3 – Kauhan asento (”kulma kauha”) [deg] 

 anturi 4 – Sylinterin paine männän puolella (”P m”) [bar] 

 anturi 5 – Sylinterin paine männänvarren puolella (”P mv”) [bar] 

 anturi 6 – Seulamurskaimen moottoreiden työpaine (”p P”) [bar] 

 anturi 7 – Seulamurskaimen moottoreiden öljyn virtaus (”virtaus”) [l/min] 

 

Shannonin näytteenottoteoreema kertoo sopivan näytteenottotaajuuden. Teoreema selvittää 

alimman näytteenottotaajuuden. Sen mukainen näytejono vielä kantaa saman informaation 

kuin alkuperäinen signaali. Teoreema osoittaa, että tämän näytteenoton rajataajuus on kaksi 

kertaa niin suuri, kuin signaalin korkein taajuus eli kyseessä on ns. Nyquistin taajuus. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos jatkuvasta signaalista otetaan näytteitä taajuudella, 

joka on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin signaalin korkein taajuus, niin tämä voidaan 

rekonstruoida näytteistään. Useimmissa tapauksissa käytettäväksi kertoimeksi muodostuu 

5–10. (AALTO/Automaatio- ja Systeemitekniikan laitos 2010.) 

 

Yksi merkittävimmistä tapahtumista on kauhan täyttäminen, eli kauhaisu. Kaivinkoneella se 

vie keskimäärin 3–7 s. Sen aikana kauha kääntyy 90-astetta kiinnityspisteen ympäri. On 

syytä tarkistaa kyseinen tapahtumaa 10 kertaa tarkemmalla aikavälillä. Riittävä 

näytteenottoväli h on tällöin: 

 

ℎ =  
3𝑠

10×10
= 0,03𝑠     (1) 

 

Tiedot antureista tallennettiin 10 ms välein. Kyseinen aikaväli arvioitiin riittäväksi 

prosessien kuvaukselle tutkimusta varten. Kuvassa 13 on esitetty antureiden paikat. 
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Kuva 13. Antureiden paikat. 

 

Ennen varsinaista työkierron mittausta suoritettiin kaksi kalibrointimittausta. Ensimmäisessä 

kalibrointimittauksessa (kuva 14) seulamurskainta kuormitettiin tunnetulla voimalla. 

 

 

Kuva 14. Ensimmäinen kalibrointimittaus. 

 

Toisessa kalibrointimittauksessa seulamurskain kauha on käännetty ääriasennosta toiseen ja 

takaisin (kuva 15). Yläasennon (kuva 15, asento 1 ja 5) lisäksi mittauksen aikana 

seulamurskain pysäytettiin työasentoon (kuva 15, asento 2), vaaka-asentoon (kuva 15, 

asento 3) sekä tyhjennys-asentoon (kuva 15, asento 4). 
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Kuva 15. Toinen kalibrointimittaus. 

 

Kuormitusmittauksessa antureiden arvoja seurattiin normaalin työkierron aikana (kuva 16). 

Kaikki mittaukset ovat tallennettu videolla tuloksien arvioinnin helpottamiseksi. 

 

 

Kuva 16. Seulamurskaimen kuormitusmittaus. 
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Mittausten arvoista selvitetään kauhan sylinterin voima sekä kauhan momentti 

kiinnityspisteen suhteen. Kuvassa 17 on esitetty mitat, jota tarvitaan kauhan sylinterin 

voiman sekä kauhan momentin laskentaan. 

 

 

Kuva 17.  Kauhan sylinterin voiman laskenta SAE J1179 standardin mukaan (Patel & 

Prajapati 2012, s. 60). 

 

Kauhan voima (Fb) lasketaan seuraavalla kaavalla (Patel & Prajapati 2012, s. 60): 

 

𝐹𝑏 =  
𝐹𝑐×𝑑𝑎×𝑑𝑐

𝑑𝑑×𝑑𝑏
    (2) 

 

, jossa Fc  on kauhan sylinterin voima 

 da, dc, dd ja db  ovat kuvassa 17 esitetyt mitat  

 

Kauhan momentti (Mb) lasketaan kaavalla: 

 

𝑀𝑏 =  𝐹𝑏×𝑑𝑑    (3) 

 

Tarkemmat laskelmat ovat esitetty liitteessä (LIITE III: Kauhan momentin laskelma sen 

kiinnityspisteen suhteen). 
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2.2 Mitoituskriteerit 

Seulamurskaimen runko on mitoitettava kestämään käytönaikaisia kuormituksia. Yksittäiset 

suuret kuormitukset, jotka voivat tulla seulamurskaimen väärinkäytöstä, nimetään 

väärinkäytön kuormituksiksi. Normaalin työkierron aikana rungon toistuvat kuormitukset 

luokitellaan työkierron kuormituksiksi. Seulamurskaimen runko on suunniteltava siten, että 

sen koko rakenne olisi tasaluja, eli rungossa on vältettävä erittäin voimakkaasti kuormittuvia 

kohtia. Tällä tavalla pystytään varmistamaan rungon kestävyyttä nostamatta sen painoa ja 

valmistuskustannuksia. Yllä mainittujen kriteerien lisäksi hyvän käyttövarmuuden, pitkän 

kestoiän ja kilpailukykyisen tuotteen varmistamiseksi on kiinnitettävä huomio 

seulamurskaimen rungon materiaalivalintaan, valmistusprosessiin sekä 

kulumiskestävyyteen. 

 

2.2.1 Väärinkäytön vaikutus kestoikään 

Väärinkäytön voimiksi luokitellaan voimia, jotka kuormittavat seulamurskaimen runkoa 

ohjeissa kielletyillä työskentelyllä. Seulamurskaimen väärinkäytöksi luokitellaan 

seulamurskaimen käyttäminen tukena peruskoneen liikuttamisessa, materiaalin siirtäminen 

käyttäen seulamurskaimen sivuja, kaivutöiden suorittaminen tai muut tyypillisestä 

työkierrosta poikkeavat seulamurskaimen runkoa kuormittavat liikkeet ja työt. 

 

Väärinkäytön voimien suuruus määräytyy peruskoneen painosta, komponenteista, 

mekanismeista ja mitoista. Otettaessa huomioon kestoikäennusteissa väärinkäytöstä tulleita 

kuormituksia on käytettävä voimia, jotka ovat laskettu mitoitettavalle seulamurskaimelle 

sille suuremman sallitun peruskoneen koon ja maksimikuormituksen mukaan. 

 

Väärinkäyttö voi heti aiheuttaa seulamurskaimen kauhan vauriota tai huomattavasti 

pienentää seulamurskaimen kestoikää. Erityisesti vaaralliset ovat ne väärinkäyttövoimat, 

jotka vaikuttavat työkierrossa eniten kuormittaviin rungon osiin. 

 

2.2.2 Väsymisen vaikutus kestoikään 

Erilaiset hitsatussa rakenteessa käytön aikana ilmenevät särönkasvut saattavat usein rajoittaa 

rakenteen käyttöikää. Arviolta peräti 80–90 % rakenneosille sattuvista murtumisista johtuu 

väsymisestä. Alkusärö hitsin rajaviivalla saattaa saada aikaan väsymissärön. Kasvun myötä 
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särö saattaa edetä rakenneosaan kohtisuoraan hallitsevaa pääjännitystä vastaan. Hitsin juuri 

voi myös olla säröjen ydintymiskohtana. (Niemi & Kemppi 1993, s. 229, 231.)  

 

Jännitysheilahduksen suuruus on tärkein väsymiskestävyyteen vaikuttava parametri. Se 

määräytyy vaihtelevan kuormituksen aiheuttamien maksimi- ja minimijännnityksien 

erotuksena (Niemi 1996, s. 5). Lukuisista jännityshistoriassa erisuuruisina esiintyvistä 

jännitysheilahduksista Δσi johtuva särönkasvu osoittaa rakenneosan väsymiseen. Silloin, 

kun särö pääsee kasvamaan niin suureksi, ettei jäännöspoikkipinta enää kestä pahimmassa 

kuormitustilanteessa, tapahtuu väsymismurtuminen. (Niemi et al. 2004, s. 1.) 

 

Hitsatuissa rakenteissa väsymiskestävyyden kannalta heikoimmat kohdat ovat hitsiliitokset. 

Hitsiliitoksen väsymiskestävyyttä voidaan arvioida seuraavilla menetelmillä: 

 nimellisten jännitysten menetelmällä 

 hot spot, eli rakenteellisten jännitysten -menetelmällä 

 lovijännitysten ja venymien menetelmällä 

 murtumismekaanisella menetelmällä 

 

Kuvassa 18 on esitetty kolmen ensimmäisen menetelmän jännitykset, eli nimellisjännitys 

(σN), hot spot -jännitys (σhs) sekä lovijännitys (σnl). Kuvassa 18 σm on kalvojännitys, σb on 

taivutusjännitys, mutta σnlp on epälineaarinen jännityshuippu. 

 

 

Kuva 18. Hitsatun liitoksen jännitykset (Hobbacher 2013, s. 19). 

 

Kolme ensimmäistä menetelmää kuuluvat Wöhler- eli S-N-käyriin perustuviin menetelmiin, 

joissa liitosten kestoikä lasketaan kyseisiä käyriä käyttäen. Kaikissa yllä esitetyissä 

menetelmissä pyritään ottamaan huomioon liitoksen geometria ja siinä tapahtuva 

jännitysvaihtelu. Tuloksen tarkkuus riippuu menetelmästä, millä väsymiskestävyyttä on 

arvioitu. Mitä enemmän tekijöitä joudutaan ottamaan huomioon, sitä työläämpi on laskenta. 
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Taulukossa 3 on esitetty väsymismitoitusmenetelmien välisiä eroja epäjatkuvuuksien 

huomioon ottamisessa. Taulukossa 3 esitetty suure KI on jännitysintensiteettikerroin.  

 

Taulukko 3. Jännityksien laskettaessa huomioitavat epäjatkuvuudet (Niemi 2003, s. 95). 

  

 

Aiemmin suoritetussa seulamurskaimen rungon mittauksessa käytettiin venymäliuskoja 

käytönaikaisten kuormitusten selvittämiseksi sekä rungon kestoiän laskemiseksi. 

Suoritetussa mittauksessa osa venymäliuskoista oli liimattu hot spot -jännitysten 

selvittämiseksi 0,4t etäisyydellä hitsin rajaviivasta, kun taas osa oli asennettu muihin 

kiinnostaviin kohtiin, jotka eivät ollut hitsausliitosten läheisyydessä. 

 

Koska rakenteiden kuormitus pääsääntöisesti ei ole vakioamplitudinen, jännitysvaihtelujen 

jakautuman selvittäminen on ensisijaisen tärkeä väsymislujuuden ja kestoiän 

määrittämiseksi. Jakautuman määrittämiseksi on selvitettävä jännitysjaksojen suuruudet ja 

niiden lukumäärät venymäliuskamittauksella ja luokittelemalla jännitysjaksot Rainflow-

menetelmällä. Ekvivalentti jännitysvaihtelu Δσekv puolestaan voidaan laskea näin saadusta 

jakautumasta. Toisin sanoin, voidaan selvittää, kuinka suurella yhdellä jännitysvaihtelulla 

seuraa vaihtuva-amplitudikuormitusjakson vastaava vaurio. (Härkönen & Tervolla 1993, s. 

34.) 

 

Ekvivalentti jännitysvaihtelu Δ𝜎𝑒𝑘𝑣  vakioamplitudiselle jännitysvaihtelulle, joka voidaan 

verrata FAT-luokkaan (Fatigue class, eli väsymiskestoluokka), lasketaan kaavalla 

(Hobbacher 2013, s. 114): 

 

Δ𝜎𝑒𝑘𝑣 = √
𝑛×Δ𝜎𝑚

2×106

𝑚
   (4) 

 

Yhtälössä 4 m on väsymiskäyrän kaltevuus (m=3 pienillä syklimäärillä) 

 n on jännitysvaihtelujen määrä 
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Δ𝜎 on jännitysvaihtelu 

 

Kuvassa 19 on esitetty väsymislujuuden käyrät normaalijännitysten vaihteluväleille. 

 

 

Kuva 19. Väsymislujuuden käyrät normaalijännitysten vaihteluväleille (Hobbacher 2013, s. 

41). 

 

Standardi SFS-EN 1993-1-9: 2006 määrittelee S-N-käyrien pohjalta karakteristiset 

väsymislujuudet neljälletoista eri liitostyypeille ominaiselle väsymisluokalle. Symbolilla 

ΔσC ilmaistaan tiettyä liitosdetaljin väsymisluokkaa. Tämä taas vastaa väsymislujuutta 

jännitysvaihteluvälien lukumäärällä N = 2 x 106. Väsymisluokat on porrastettu geometrisen 

sarjan mukaan välillä 36…160N/mm2. Näistä kaksi suurinta väsymisluokkaa koskee vain 

hitsaamatonta perusainetta. Standardin taulukosta löytyy erilaisten liitosten väsymisluokat. 

(Saarinen 2010, s. 155) Standardin antamat väsymislujuuden arvot ovat annettu osille, joiden 

paksuus on alle 25 mm. Paksuimpien osien väsymislujuutta on pienennettävä kertoimella ks, 

joka löytyy samoista taulukoista. 

 

Tavallisista kuormista (ks. standardi EN 1990) aiheutuvat nimelliset, muunnetut nimelliset 

ja geometriset jännitysvaihteluvälit Δσ eivät saa ylittää arvoja (SFS-EN 1993-1-9 2005, s. 

18): 
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Δσ≤1,5fy    (7) 

 

jossa fy on materiaalin myötöraja 

 

Väsyttäville kuormille todennetaan myös ehdot (SFS-EN 1993-1-9 2005, s. 18): 

 

𝛾𝐹𝑓∆𝜎𝐸,2

∆𝜎𝐶/𝛾𝑀𝑓
≤ 1,0   (8) 

 

jossa γFf on ekvivalenttien vakioamplitudisten jännitysvaihteluvälien 

osavarmuusluku 

 ΔσE,2 on ekvivalentti vakioamplitudinen jännitysvaihteluväli 

 ΔσC on väsymislujuuden referenssiarvo 2x106 jännitysjaksolla 

 γMf on väsymislujuuksien osavarmuusluku 

 

Seulamurskaimen hitsaamattomien kohtien väsymiskestävyyttä arvioidaan nimellisellä 

menetelmällä käyttäen FEM-laskentaa (finite element method) ja venymäliuskamittauksien 

tuloksia. Näiden kohtien FAT-luokat valitaan SFS-EN-1993 1-9 standardin mukaan. 

 

Rakenteellisia jännityksiä voidaan määrittää kolmella tavalla: venymäliuskamittauksilla, 

laskemalla FE-menetelmällä (fenite element, eli äärellinen elementti) sekä kertomalla 

nimellinen jännitys rakenteellisen jännityksen konsentraatiokertoimella Ks 

 

Laskemalla rakenteellisen jännityksen FE-analyysillä on otettava huomioon tutkittavan 

kohdan tyyppiä. Rakenteellisen jännityksen tyypit ovat esitetty kuvassa 20. 

 

 

Kuva 20. Rakenteellisen jännityksen tyypit (Hobbacher 2013, sivu 22). 
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Lovi aiheuttaa huippujännitystä lähellä hitsin rajaviiva. On varoittava, ettei se tule mukaan 

tuloksen käytettäessä venymäliuskoja tai elementtimenetelmää. Rajaviivalta ensimmäinen 

venymäliuska on sijoitettava 0,4t etäisyydelle. Käytettäessä kahta venymäliuska, toinen on 

sijoitettava etäisyydelle 1,0t. Ekstrapoloimalla tulokset hitsin rajaviivalle saadaan 

kohtuullisella tarkkuudella hot spot -venymä ja -jännitys (kuva 21). (Niemi et al. 2004, s. 7-

8) 

 

 

Kuva 21. Hot spot -jännityksen määrittäminen (Hobbacher 2013, s. 20). 

 

Tässä tapauksessa ekstrapolointi suoritetaan kaavalla (Hobbacher 2013, s. 24): 

 

σhs = 1,67σ0.4t – 0,67σ1.0t   (9)   

 

Kaavalla 9 σhs on rakenteellinen jännitys 

 σ0.4t on jännitys 0,4t etäisyydellä hitsin rajaviivalta 

 σ1.0t on jännitys 1,0t etäisyydellä hitsin rajaviivalta 

 

Seulamurskaimen kestoikäennuste 𝑁𝑓 lasketaan kaavalla (SFS-EN 1993-1-9 2005, s. 14): 

 

𝑁𝑓 =
∆𝜎𝐶

3

(∆𝜎𝑒𝑘𝑣)3
∗ 2 ∗ 106

   (10) 

 

Kaavalla 10 ΔσC on väsymislujuuden referenssiarvo 2x106 jännitysjaksolla 

 Δσekv on ekvivalentti jännitysvaihtelu 

 

Tässä tapauksessa FAT-luokaksi (eli ΔσC) tulee, riippuen liitoksesta joko 100 tai 90 

(Hobbacher 2013, s. 75–76). 



31 

 

 

 

 

Tehollisen lovijännityksen menetelmässä kestoikäennuste 𝑁𝑓 lasketaan samalla kaavalla 

(kaava 10) kuin hot spot -menetelmässä (Hobbacher 2013, s. 112–113). Väsymislujuuden 

referenssiarvo eli FAT-luokka riippuu FE-analyysissa mitatusta jännityksestä. 

Maksimipääjännityksiä käytettäessä FAT-luokka on 225. Von Mises -jännityksiä 

käytettäessä on valittava yksi FAT-luokkaa pienempi arvo, eli FAT 200. (Fricke 2013, s. 

18). Ekvivalentti jännitysvaihtelu Δσekv mitataan loven pohjasta. 

 

2.2.3 Kulumisen vaikutus kestoikään 

Seulamurskaimen käytössä sen runko kuluu kosketuksessa käsiteltävän materiaalin kanssa. 

Hitsausliitosten kuluminen pienentää seulamurskaimen rungon kestoikä ja voi lopulta johtaa 

rungon vaurioon. Seulamurskaimen rungon osien kuluminen pienentää rungon jäykkyyttä ja 

ylikuormittaa hitsejä. 

 

Seulamurskaimen on suojattava kulutuksesta niiltä osin, jotka ovat jatkuvasti kosketuksessa 

käsiteltävän materiaalin kanssa. Mikäli suojaminen on mahdotonta, on varmistettava 

kyseisten osien kulumiskestävyyttä oikealla materiaalilla. Seulamurskaimen rungon 

kuluminen ajan mittaan on väistämätöntä, mutta oikealla materiaalivalinnalla ja 

rakenteellisella ratkaisulla pystytään varmistamaan sen pitkä kestävyys ja luotettava 

toiminta. 

 

Seulamurskaimia käytetään erilaisissa sovelluksissa. Toisissa voi esiintyä hyvin nopea 

seulamurskaimen rungon kulumista, kun taas toisissa rungon kuluminen on hyvin vähäistä. 

Kilpailukykyisen ratkaisun saavuttamiseksi on varmistettava seulamurskaimen hyvä 

toimivuuden ja pitkän kestoiän kustannustehokkailla ratkaisuilla. SSAB:lla on kokemusta, 

että kulutusteräksestä valmistettu osa voi kestää yli neljää kertaa pidempää verrattuna 

rakenneteräksestä valmistettuun osaan (kuva 22). 
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Kuva 22. Suhteellinen elinikä (Nummela 2015, s. 37). 

 

Oikeanlaisen kulutuslevyn valinnassa voidaan käyttää myös SSAB:n kehittämä WearCalc-

ohjelma, jolla voidaan ennustaa eroosion, iskujen ja liukumisen aiheuttamat kulumiset. 

 

Iskumaisen kulumisen mallissa kuluminen jaotellaan vakavaan vaurioon sekä pinnan 

plastiseen deformaatioon. Vakavassa vaurioissa iskujen seurauksena pintaan syntyy koloja 

ja ulokkeita. Eroosiomalli ennustaa abrasiivipartikkelin aiheuttama tapahtuma eli 

tapahtuuko abrasiivipartikkelin särmän tunkeutumista teräksen pintaan vai tapahtuuko 

teräksen rikkoutumista. Kulutuslevyjen eroosiokulumisen laskemiseen tämä malli käyttää 

mikrotasolla mineraalien kovuutta (SSAB AB 2016). 

 

Liukuvan kulumisen malli käyttää laskennassa kaksi rajakäyrää. Nämä käyrät kuvaavat 

pinnan vauriotyyppejä, plastista muodonmuutosta sekä leikkaavaa kulumista. 

Vauriomekanismi ja näin myös suhteellinen kestoikä määräytyvät kuluttavan materiaalin ja 

teräksen kovuuksien välisen suhteen perusteella. (SSAB AB 2016). 

 

Keskeisinä kriteereinä seulamurskaimen rungon suunnittelussa on kestävyys, taloudellisuus 

ja paino. Näiden kolmeen kriteerien toteuttaminen kerralla on kunniahimoinen tavoite. 

Seulamurskaimen rungon kulumiskestävyys on mahdollista toteuttaa kasvattamalla osien 

mittoja, suojaamalla runkoa vaihdettavilla tai hitsattavilla kulumisosilla tai valitsemalla 

kulumiskestävä materiaalia. Käytännössä seulamurskaimen kulumiskestävyys määrittyy 

huulilevyn kulutuskestävyyden mukaan. Kokemuksesta tiedetään, että kyseessä olevan 

runkomallin kulutuskestävyys on ollut erittäin hyvä. 
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2.3 Seulamurskaimen rungon materiaalin valinta 

Seulamurskaimen rungossa on käytetty eri paksuisia rakenneteräksiä, lujia teräksiä sekä 

kulutuskestäviä teräksiä. Valitsemalla oikeat materiaalit pystytään tehokasti optimoimaan 

seulamurskaimen runkoa kestävyyden, valmistettavuuden ja kustannustehokkuuden 

suhteen. 

 

Markkinoilta löytyy laaja valikoima lujia teräksiä, jotka lujuuden osalta lähestyvät 

kulutuskestäviä teräksiä, mutta hitsattavuudesta ja muokattavuudesta ovat niitä parempia. 

Kun verrataan lujia teräksiä seostamattomiin rakenneteräksiin, niin havaitaan, että niiden 

käytössä saavutetaan huomattavat edut, kuten: 

 voidaan käyttää korkeampi suunnittelujännitys 

o pienenevät materiaali-, valmistus- ja kuljetuskustannukset 

o rakenteet yksinkertaistuvat 

o kokonaispaino pienenee 

o käytetään ohuemmat materiaalit 

 saadaan suurempi hyötykuorma 

 paranee hinta/lujuus-suhde 

 pienenee hitsauksen sekä lisäaineen määrä 

(Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET 2001, s. 81.) 

 

Lujat teräkset pystyvät vastaanottamaan suuremman staattisen kuorman sekä soveltuvat 

myös rakenteisin, jolta vaaditaan väsymiskestävyyttä. Lujia teräksiä voidaan hyödyntää mm 

seuraavissa tilanteissa: 

 kun jännitysjaksojen määrät ovat pieniä 

 kun maksimijännityksen ja jännitysheilahduksen suhde on suuri 

 kun hitsin jälkikäsittelyllä tai sen muotoilulla voidaan lisätä liitoksen 

väsymiskestävyyttä 

 kun on sopiva kuormitusspektri 

 (Härkönen & Tervolla 1993, s. 33.) 
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Maksimijännityksen ja jännitysheilahduksen suuri suhde voi tulla vastaan seulamurskaimen 

väärinkäyttötilanteissa, kun koneen ohjaaja suorittaa käsittelemättömän materiaalin 

kaivamista tai käyttää seulamurskaimen tukena kääntäessä kaivinkonetta. 

 

Lujien teräksien käyttöä rajoittavat tekijät: 

 vaativa hitsaus 

 hitsauksen tai kylmämuovauksen jälkeen esiintyvät suuret jäännösjännitykset 

(haurasmurtuma, väsyminen, jännityskorroosio) 

 lujuuden kasvaessa pienenee sallittu vikakoko (suuremmat tarkastusvaatimukset) 

 ohuemmat osat keventävät rakennetta, mutta samalla jäykkyys pienenee 

(muodonmuutokset, ominaistaajuus) 

(Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET 2001, s. 82.) 

 

Lujat teräkset käyvät hyvin laitteisiin, joiden pitää kestää iskukuormituksia, kuten 

esimerkiksi kuormituksia putoavista kivistä. Kevyempi rakenne joustaa enemmän ja näin 

liike-energian muutos rakenteen joustoenergiaksi tapahtuu pienemmällä maksimivoimalla. 

Mitä suurempi on teräksen lujuus, sitä korkeammalta rakenne voi myötäämättä ottaa vastaan 

putoavan tavaran. (Niemi 2003, s. 133.) 

 

Taulukoissa 4 ja 5 on ilmoitettu suurlujuusteräksille ja kulutusteräksille tyypillisiä 

vertailukelpoisia arvoja. Taulukoissa R on levyn taivutussäde, t on levyn paksuus, CET ja 

CEV ovat kahdella eri kaavalla lasketut hiiliekvivalentit. Taulukossa 5 materiaalien 

nimellinen kovuus on ilmoitettu Brinell-asteikossa (HBW) sekä Rocwell-asteikossa (HRC).  

 

Taulukko 4. SSAB:n Strenx-merkkiset kuumavalssatut levyt (Nummela 2015). 
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Taulukko 5. SSAB:n Hardox-merkkiset kulutusteräkset (Nummela 2015). 

 

 

Kulutusteräksien tärkein ominaisuus on kulutuskestävyys. Mitä suurempi teräksen kovuus, 

sitä parempi on sen kulutuskestävyys. Kovuuden kasvaessa teräs on vaikeampi muokata ja 

hitsata. Kulutuskestävien terästen hitsaus vaati esilämmitystä, mikäli yhdistetty 

levynpaksuus ylittää valmistajan suosittaman arvon. 

 

Suurlujuus- ja kulutusteräksien käyttäminen rakenneterästen sijaan parantaa 

seulamurskaimen kestävyyttä ja alentaa sen painoa.  Oikeilla valinnoilla se johtaa jopa 

omakustannushinnan alenemiseen. Kulutusteräksestä olevia osia voidaan korvata 

suurlujuusteräksestä tehtäviin osiin, mikäli suojataan niitä kulutuksesta erillisillä 

kulutuspaloilla. Tämä on tarkoituksenmukaista, jos tulee tarvetta koneistaa kyseisiä osia tai 

suorittaa haastavampaa särmäystä. Käyttämällä suurlujuusterästä rakenneteräksen sijaan 

muissa osissa, voidaan edellä mainittujen etujen lisäksi parantaa hitsausliitosten 

väsymiskestävyyttä. Tämä kuitenkin vaatii hitsausliitoksen jälkikäsittelyä. 

 

Hyöty, joka on saavuttavissa valitsemalla kulutusteräkset tai lujat teräkset rakenneterästen 

sijan on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 6). Taulukon arvot ovat suunnan antavia. 

Lopputuotteen rakenne ja käyttöympäristö vaikuttavat kulumiskestävyyteen sekä 

painosäästöpotentiaaliin. Terästuotteiden hinnoitteluun vaikuttavat tuotteen mitat, 

tuotetyyppi sekä toimituserän koko. (Nummela 2015, s. 37.) 
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Taulukko 6. Indikatiiviset materiaalikustannukset (Nummela 2015, s. 37). 

 

 

2.4 Valmistusprosessin vaikutukset 

Yhä useammin asiakkaat haluavat saada laadukkaat koneet nopealla toimituksella ja vielä 

kohtuullisella hinnalla. Tällaiset vaatimukset voidaan toteuttaa ottamalla kantaa tuotteen 

valmistettavuuteen ja kokoonpanon ystävällisyyteen jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin 

voidaan saavuttaa seuraavat edut: 

 parantaa yrityksen kykyä vastata asiakkaiden toiveisiin 

 säästää tuotekehitykseen kuluva aika ja raha 

 nostaa tuottavuutta 

 parantaa tuotteen laatua ja luotettavuutta 

 lyhentää läpimenoaika 

 (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 9.) 

 

Seulamurskaimen runko valmistetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

tapahtuu osien valmistus. Toisessa vaiheessa hitsataan sen moduulit, kuten pohja, sivut ja 

yläosa. Viimeisessä vaiheessa suoritetaan sen lopullinen hitsauskokoonpano. 

Seulamurskaimen rungon vaadittuihin mittoihin tulee päästä ilman hitsatun rungon 

koneistusta. 

 

Hitsauksessa liitettävät osat kuumenevat epätasaisesti ja rakenteeseen voi tulla 

hitsausjännityksiä. Useimmiten hitsauksen jälkeen hitsin luona on vetoa ja muualla 

puristusta. Hitsausjännitykset voivat merkittävästi alentaa rakenteen kestävyyttä. (Eskelinen 

& Karsikas 2013, s. 50–51.) 
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Hitsausjännitykset nousevat, mikäli osat eivät käy keskenään ja niitä joudutaan pakottamaan 

tiettyihin paikkoihin. Näin on pyrittävä minimoida osien ja moduulien muodonmuutoksia 

koko valmistusprosessin aikana. 

 

Valmistusprosessin yhteydessä on käytetty 3D-skanneria, jolla selvitettiin millimetrin 

sadasosan tarkkuudella osien, moduulien ja lopullisen seulamurskaimen rungon mitat. 

Saaduilla tiedoilla on helppo seurata rungon mittoja ja muodonmuutoksia jokaisessa 

valmistusvaiheessa. Tiedot antavat erinomaiset valmiudet puuttua oikeassa 

valmistusvaiheessa oikeaan kohtaan parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. 

Hitsausjännitysten ja rakenteen muodonmuutosten pienentäminen voidaan saavuttaa 

seuraavilla menetelmillä: 

 kuumilla oikomisella 

 ennakoimalla muodonmuutokset 

 käyttämällä kiinnittimiä 

 venyttämällä kutistuneita alueita 

 hitsaamalla pienemmät hitsit 

 myöstöllä 

 hitsausjärjestyksellä 

(Eskelinen & Karsikas 2013, s. 87–89.) 

 

2.5 FEM 

Seulamurskaimen rungon kestävyyttä arvioidaan käyttäen elementtimenetelmää. Rungon 

väsymiskestoikä arvioidaan kohdistamalla malliin vanhalle rungolle aikaisemmin suoritetun 

venymäliuskamittauksen kalibrointivoiman jokaiselle tutkittavalle kohdalle esitetyllä 

korrelaatiokertoimella korotettuna. Saatua jännitystä verrataan työkierron mittauksista 

laskettuun ekvivalentin jännitysvaihteluun ja arvioiden jokaisen kohdan kestoikäennustetta. 

Elementtimenetelmä käytettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa mallin 

verkotukseen, reunaehtoihin sekä aineominaisuuksiin. 

 

2.5.1 Materiaalimallit 

FE-analyysi suoritettiin ANSYS-ohjelmassa. Elementtimallien materiaaleiksi määritettiin 

isotrooppiset materiaalit, joiden kimmokerroin on 200000 MPa ja Poissonin vakio on 0,3. 
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Taulukossa 7 on esitetty seulamurskaimen rungossa käytetyt materiaalit ja niiden 

ominaisuudet. 

 

Taulukko 7. Seulamurskaimen rungon materiaalimallit. 

 

 

2.5.2 Elementit 

Kuori- tai solidielementit voidaan käyttää hot spot -jännityksen määrittämiseen FE-

analyysiä sovellettaessa. Tällöin elementtiverkko tihennetään hot spot -kohdassa siihen asti, 

kunnes ekstrapolointi on mahdollinen. Kun kyseessä on suurten kappaleiden analyysi, se 

voidaan tehdä kaksivaiheisena. Siinä tihennetty verkko luodaan vasta paikalliseen alimalliin, 

johon kuormituksiksi tuodaan karkeampiverkkoisen päämallin tuloksina saadut 

solmupistevoimat tai -siirtymät alimallin reunoilla. (Niemi et al. 2004, s. 42.) 

 

Seulamurskaimen runko on mallinnettu yhtenä solid-mallina. Tällainen mallinnus kuvaa 

läpihitsattuja liitoksia. Aiemmin venymäliuska-antureilla tutkittuihin alueisiin (V1, V2 sekä) 

on mallinnettu myös hitsit sekä 0,3 mm rako osien väliin (kuva 23). 

 

 

Kuva 23. V1-kohdan hot spot tutkimuksen mallinnus. 

 

Seulamurskaimen runko on liian suuri tutkittavaksi yhdellä analyysillä, joten sen tutkinta 

tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan seulamurskaimen 
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analyysi karkealla verkotuksella käyttäen parabolisia tetra-elementtejä, joiden maksimi koko 

on 25 mm. Tutkittavien alueiden kohdalla elementtien maksimi koko on 10 mm. Kuvassa 

24 on esitetty ensimmäisen vaiheen verkotuksen tulos aikaisemmin venymäliuskamittauksen 

suorittaneelle kauhalle. Mallissa on 123224 elementtiä ja 249022 solmua. 

 

 

Kuva 24. Venymämittauskauhan ensimmäisen vaiheen verkotus. 

 

Toisessa vaiheessa hyödynnetään ensimmäisestä analyysistä saadut rakenteen 

muodonmuutokset ja tutkitan venymäliuska-alueet tiheällä verkotuksella. IIW:n 

(International Institute of Welding) suosituksen mukaan elementtien koko on oltava 

pienempi kuin 0,4t x t (taulukko 8). 

 

Taulukko 8. Rakenteellisten jännitysten verkotuksen suositukset (Hobbacher 2013, s. 26). 
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Analyysissa käytetään parabolisia tetra-elementtejä (kuva 25), joiden koko on maksimissaan 

1 mm. Jokaisen alimallin elementtien ja solmujen määrä esitetään kuvassa 26. 

 

 

Kuva 25. Paraboliset tetra-elementit (Ansys FLUENT 2007). 

 

 

Kuva 26. Vanhan kauhan verkotus hot spot -jännitysten selvittämiseksi. 
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Epälineaarisessa tutkimuksessa hitsausliitosten reunat ovat pyöristetty r = 1 mm säteellä 

IIW:n ohjeiden mukaan (Hobbacher 2013, s. 30). Osien välinen rako on myös muokattu 

vastaamaan epälineaarisen tutkimuksen sääntöjä (kuva 27). 

 

 

Kuva 27. V1-kohdan lovijännitys-tutkimuksen mallinnus. 

 

Epälineaarisessa tutkimuksessa alimallin verkotus on maksimikoolta 1 mm. Poikkeuksena 

on hitsin pyöristys, joka maksimikoolta on 0,05 mm. Epälineaarisen tutkimuksen mallin ja 

alimallin verkotus on esitetty kuvassa 28. 

 

 

Kuva 28. Vanhan kauhan lovijännitys-tutkimuksen verkotus. 
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Vastaavalla tavalla on tehty uuden seulamurskaimen rungon verkotusta. Kuvassa 29 on 

esitetty verkotus hot spot -jännitysten selvittämiseksi. Lovijännitysten selvittämiseksi on 

käytetty tiheämpää verkotusta (kuva 30). 

 

 

Kuva 29. Uuden seulamurskaimen rungon verkotus hot spot -jännitysten selvittämiseksi. 

 

 

Kuva 30. Uuden seulamurskaimen rungon lovijännitys-tutkimuksen verkotus. 
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2.5.3 Kuormat ja reunaehdot 

Seulamurskaimen kauhoja on tutkittu sekä kaivinkoneen (kuva 31) että pyöräkuormaajan 

kiinnityksellä (kuva 32). Molemmissa tapauksessa on mallinnettu kauhan puolikas. Keskeltä 

siirtymät ovat estetty leveyssuunnassa (z-suunta). 

 

Kaivinkoneen kiinnityksessä rungot ovat kiinnitetty korvakkeiden yläpinnoista. 

Pyöräkuormaajan kiinnityksellä rungot ovat kiinnitetty korvakkeiden takapinnoista. 

 

Kaivinkoneen kiinnityksessä rungot kuormitetaan neljästä pinnasta voimalla FM (kuva 31). 

Voima vaikuttaa (-) y-suunnassa. Tällainen kuormitus vastaa aiemmin 

venymäliuskatutkimuksessa suoritettua KAIV-FM-kalibrointimittausta, jolloin 

seulamurskaimen sisään laitetiin noin 1200 kg painava taakkaa. Pyöräkuormaajan 

kiinnityksellä (kuva 32) rungot kuormitetaan (-) x-suuntaisella voimalla (F21) käyttämällä 

lisäkiinnikettä (KKUO-F21-kalibrointimittaus). Tällöin voiman suurus on 17005 N. 

 

 

Kuva 31. Vanha (vasen) ja uusi (oikea) seulamurskain kauha kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

 

Kuva 32. Vanha (vasen) ja uusi (oikea) seulamurskain kauha kaivinkoneen kiinnityksellä.  
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3 TULOKSET 

 

 

Vanhan rungon osalta tutkimuksessa suoritetun FE-analyysin tulokset on verrattu 

aikaisemmin venymäliuskamittauksen perusteella suoritetun analyysin tuloksiin. Uuden 

seulamurskaimen rungon kestoikäennuste on laskettu käyttämällä samaa menetelmää. 

Kuormitusmittauksen tulokset on esitetty muun muassa kauhan voimana huulilevyltä sekä 

kauhan momenttina kiinnityspisteen suhteen. 

 

3.1 Vanhan seulamurskaimen rungon FE-analyysin tulokset 

Taulukossa 9 on vanhan rungon FE-analyysin tulokset. Tuloksissa esitetään 

seulamurskaimen rungon kestoikäennuste kaivinkoneen kiinnityksellä eniten kuormitetuissa 

paikoissa. Taulukossa verrataan kyseiselle rungolle aikaisemmin suoritetun 

venymäliuskamittauksen tuloksia ja niistä lasketut kestoikäennusteet FE-analyysin tuloksiin 

ja niiden kestoikäennusteisiin. FE-analyysilla on saatu kestoiänennusteet kolmella 

menetelmällä, eli hot spot -menetelmällä, lovijännitys-menetelmällä (effective notch stress) 

sekä menetelmällä, jossa kestoikäennuste lasketaan FE-analyysista venymäliuskapaikoista 

mitattujen arvojen perusteella. Mittauksen tuloksia ja laskelmia on otettu vanhasta 

tutkimuksesta. Muut tulokset ja laskelmat (liuskan paikka, hot spot sekä notch stress) 

kuuluvat tähän tutkimukseen. Rungon muodonmuutokset ja Von Mises -jännitykset näkyvät 

kuvassa 33. Muodonmuutosten suurennoskerroin on 30. 

 

Taulukko 9. Kuormitusmittauksen tulokset kaivinkoneen kiinnityksellä. 
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Kuva 33. Muodonmuutokset ja Von Mises -jännitykset kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

Kuvassa 34 on esitetty V1-alueen hot spot -tutkimuksen jännitykset. V1-alueen lovijännitys-

tutkimuksen jännitykset ovat esitetty kuvassa 35. 

 

 

Kuva 34. V1-alueen venymäliuskan suuntaiset jännitykset kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

 

Kuva 35. V1-alueen lovijännitys kaivinkoneen kiinnityksellä. 
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V2-alueen hot spot -jännityksen suuruus ja jännitysjakauma näkyvät kuvassa 36. Jännitykset 

paksuuden yli ovat esitetty kuvassa 37. Kyseisen liitoksen lovijännitys-analyysin tulos on 

esitetty kuvassa 38. 

 

 

Kuva 36. V2-alueen venymäliuskasuuntaiset jännitykset ja jännitysjakauma kaivinkoneen 

kiinnityksellä. 

 

 

Kuva 37. V2-alueen paksuussuuntainen jännitysjakauma kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

 

Kuva 38. V2-alueen lovijännitys kaivinkoneen kiinnityksellä. 
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Tutkimuksen tulokset pyöräkuormaajan kiinnityksellä ovat vastaavasti esitetty taulukossa 

10 ja kuvassa 39. Muodonmuutosten suurennoskerroin on 10. Liitoksen V1 jännitykset ja 

niiden jakaumat ovat esitetty kuvassa 40. Kuvassa 41 on saman liitoksen jännityksen 

jakauma paksuussuunnassa. V2 ja V7 jännitykset ja niiden jakaumat ovat esitetty kuvissa 42 

ja 43. 

 

Taulukko 10. Kuormitusmittauksen tulokset pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

 

 

Kuva 39. Muodonmuutokset ja Von Mises -jännitykset pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 
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Kuva 40. V1-alueen venymäliuskasuuntaiset jännitykset ja niiden jakauma 

pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

 

Kuva 41. V1-alueen paksuussuuntainen jännitysjakauma pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

 

Kuva 42. V2-alueen venymäliuskasuuntaiset jännitykset ja niiden jakauma 

pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 
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Kuva 43.  V7-alueen venymäliuskasuuntaiset jännitykset ja niiden jakaumat 

pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

Kuva 44 on esitetty V1, V2 ja V7-alueiden lovijännitykset, joita on käytetty 

kestoikäennusteiden laskemisessa lovijännitysmenetelmällä. 

 

 

Kuva 44. V1, V2 ja V7-alueiden lovijännitykset pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 
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3.2 Uuden seulamurskaimen rungon FE-analyysin tulokset 

Uuden seulamurskaimen rungon kestoikäennuste kaivinkoneen kiinnityksellä vanhan 

seulamurskaimen rungon tutkituissa paikoissa on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Tutkimuksen tulokset kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

 

Rungon muodonmuutokset ja Von Mises -jännitykset ovat esitetty kuvassa 45 Tuloksien 

esityksessä rungon muodonmuutokset ovat suurennettu. Suurennoskerroin on 40. 

 

 

Kuva 45. Muodonmuutokset ja Von Mises -jännitykset kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

Tutkimuksen tulokset pyöräkuormaajan kiinnityksellä ovat vastaavasti esitetty taulukossa 

12 sekä kuvassa 46. Muodonmuutosten suurennoskerroin on 10. 
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Taulukko 12. Tutkimuksen tulokset pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

 

 

Kuva 46. Muodonmuutokset ja Von Mises -jännitykset pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

3.3 Kuormitusmittauksen tulokset 

Ennen varsinaista kuormitusmittausta suoritettiin kaksi kalibrointimittausta. Kuvassa 47 

näkyy ensimmäisen kalibrointimittauksen tulokset. Kuvasta selviä kauhasylinterin paineet 

kalibroinnin aikana männän sekä männänvarren puolella. 
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Kuva 47. Sylinterin paineet ensimmäisessä kalibrointimittauksessa. 

 

Toisessa kalibrointimittauksessa tyhjä seulamurskain on käännetty yläasennosta seulonta-, 

vaaka-, tyhjennys- ja takaisin yläasentoon. Kuvassa 48 näkyy tämän kalibrointimittauksen 

tulokset. Kyseisessä kuvassa on esitetty kauhan pohjan kulma maahan nähden (kauhan 

kulma) sekä kauhasylinterin paineet männän sekä männänvarren puolella. 

 

 

Kuva 48. Sylinterin paineet toisessa kalibrointimittauksessa (1-yläasennossa, 2-seulonta-

asennossa, 3-vaaka-asennossa, 4-tyhjennysasennossa, 5-yläasennossa). 
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Kalibrointimittauksien jälkeen suoritettiin noin 7 minuuttia kestävä kuormitusmittaus 

ajamalla kauhalla normaalit työkierrot. Ensimmäisessä vaiheessa (kuva 49) työt suoritettiin 

rauhallisesti. Toisessa vaiheessa työt suoritettiin normaalilla urakkanopeudella (kuva 50). 

Yhteensä kuormitusmittaukseen mahtui 11 työkiertoa. 

 

 

Kuva 49. Kuormitusmittaus ensimmäinen osuus (rauhallinen työskentely). 

 

 

Kuva 50. Kuormitusmittaus toinen osuus (normaali työskentely). 
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Tarkempi kuvaus yhden työsyklin mittauksen tuloksista on esitetty kuvassa 51. Materiaalin 

käsittely (seulonta) on helposti erotettavissa seulamurskaimen moottorin öljyn virtauksella. 

Seulamurskaimen täyttö näkyy korkealla paineella sylinterin männänvarren puolella. 

Seulamurskaimen tyhjennyksestä kertoo muun muassa kauhan kulma-anturin negatiivinen 

arvo.  

 

 

Kuva 51. Työkierto (yksi sykli). 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Kaivinkoneen kiinnityksellä vanhan kauhan FE-analyysin tulokset eivät anna oikeata arvoa 

V1-aluen kohdalla, johtuen tutkimuksessa käytetystä referenssivoimasta. Kyseinen voima 

(FM) oli kohdistettu kauhan pohjaan ohi huulilevy-sivurunko liitoksen. V7-alueen 

jännitykset ovat erittäin matalat johtuen kiinnitystavasta, eli kaivinkoneenkiinnityksellä 

kyseiseen alueeseen ei kohdistu kuormitusta. V2-alueen jännitykset ovat ristiriidattomat. 

Sekä hot spot että lovijännitys-tutkimukset antavat kyseiselle liitokselle hyvin samanlaiset 

tulokset kestoikäennusteina. Sen sijan venymäliuskamittauksen kestoikäennuste kyseiselle 

liitokselle on isompi (taulukko 13). Näin iso ero voi johtua hitsatun seulamurskaimen rungon 

ja tutkimuksessa käytetyn 3d-mallin eroista. 

 

Taulukko 13. Vanhan kauhan V2-alueen kestoikäennuste kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

 

Vanhan kauhan pyöräkuormaajan kiinnityksellä FE-analyysin tulokset ja venymäliuska-

tutkimuksen tulokset ovat lähempänä toisia. FE-analyysin hot spot -menetelmällä 

suorittamat kestoikäennusteet ovat hyvin samanlaiset lovijännitys-menetelmän tuloksiin. 

Venyväliuskamittauksen kestoikäennuste V2-liitokselle edelleen poikkea merkittävästi FE-

analyysin tuloksista. Tässäkin tutkimuksessa tuloksien ero voi johtua hitsatun 

seulamurskaimen rungon ja tutkimuksessa käytetyn 3d-mallin eroista. (taulukko 14). 

 

Taulukko 14. Vanhan kauhan kestoikäennusteet pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 
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Uuden kauhan V2-kohdan kestävyys kaivinkoneen kiinnityksellä on huomattavasti parempi 

kuin vanhan kauhan kestävyys kyseisellä alueella (taulukko 15). 

 

Taulukko 15. Uuden kauhan V2-alueen kestoikäennuste kaivinkoneen kiinnityksellä. 

 

 

Pyöräkuormaajan kiinnityksellä uuden kauhan odotetaan kestävän pidemmän ajan V2- ja 

V7-liuskojen luona, mutta vähemmän V1-liuskalla (taulukko 16).  

 

Taulukko 16. Uuden kauhan kestoikäennusteet pyöräkuormaajan kiinnityksellä. 

 

 

Uuden kauhan tutkimuksien tulokset kaivinkoneenkiinnityksessä ja 

pyöräkuormaajakiinnityksessä poikkeavat toisistaan merkittävästi, mitä ei ollut havaittavissa 

vanhan rungon tutkimuksessa. Uuden kauhan V1-kohdan kestävyyttä on syyttä nosta, sillä 

kyseisen alueen kestävyyttä heikentää jatkuvasta materiaalin kosketuksesta aiheuttava 

kuluminen. Kyseinen tuntimäärä (1500-1700 tuntia) on saavuttavissa yhden vuoden 

työskentelyllä suorittaessa työt yhdessä vuorossa. 

 

FE-analyysin tulokset kertovat, että V2-alueella uuden kauhan kestoikä on pidempi 

kaivinkoneen kiinnityksellä. Vanhan kauhan tutkimuksessa tilanne on toinen. Tähän on 

kiinnitettävä huomiota. Tässä vaiheessa ei voida sanoa, että uuden seulamurskaimen rungon 

tutkimukset tulokset ovat vääriä, sillä rungolla on uudet mitat, osien paksuudet sekä 

tarkastuksessa olevat kohdat toteutettu eri tavalla. Uuden kauhan tutkimuksen tulokset on 

tarkistettava toisella menetelmällä, eli käyttämällä FE-analyysissa toisia kuormitusvoimia 

tai varmistettava tulokset venymäliuskamittauksella. 
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Vanhan ja uuden seulamurskaimen rungon analyysin tuloksista nähdään, että hot spot ja 

lovijännitys-menetelmät antavat hyvin samanlaisia tuloksia. Seulamurskaimen rungon 

kestoikäennusteen laskemiseksi on käytettävä hot spot -menetelmä, sillä se on nopeampi ja 

sen tulokset eivät ole niin herkkiä mallinnukselle ja verkotukselle. Kriittiset liitokset on 

tarkistettava molemmilla menetelmillä virheiden välttämiseksi. 

 

Kuormitusmittauksen tuloksien tarkastelu on aloitettava ensimmäisestä 

kalibrointimittauksesta. Kuvassa 52 on esitetty ensimmäisen kalibrointimittauksen tulokset 

kauhan momenttina sen kiinnityspisteen suhteen. 

 

 

Kuva 52. Ensimmäisen kalibrointimittauksen tulokset momenttina kauhan kiinnityspisteen 

suhteen. 

 

Ensimmäisen kalibrointimittauksen tulokset kiinnostavilla ajanhetkillä ja niistä lasketut 

sylinterin voimat ovat esitetty taulukossa 17. Taulukosta selviä sylinterin paine (P mv), 

pinta-ala (A mv) sekä voima (F mv) männänvarren puolella, kuten myös paine (P m), pinta-

ala (A m) sekä voima (F m) männän puolella. Tämän mittauksen voima kauhan huulilevyltä 

ja kauhan momentti kiinnityspisteen suhteen ovat esitettynä taulukossa 18. Laskennalliset 

tulokset taakan aiheuttamasta momentista kauhan kiinnityspisteen suhteen on esitetty 

taulukossa 19. 
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Taulukko 17. Sylinterin voima ensimmäisessä kalibrointimittauksessa. 

 

 

Taulukko 18. Kauhan momentti ensimmäisessä kalibrointimittauksessa. 

 

 

Taulukko 19. Taakan aiheuttama momentti. 

 

 

Tuloksista nähdään, että taakan aiheuttama kauhan momentin muutos kiinnityspisteen 

suhteen (5000 Nm) on suurempi kuin taakan laskennallinen vaikutus (4315 Nm). Sen sijan 

taakan vapautuksesta on mitattu taakan laskennallista vaikutusta pienempi arvo (2953 Nm). 

Tämä kalibrointi vastaa työsyklin käsittely-tapahtumaa. On järjestettävä lisää testejä, tämän 

ilmiön tutkimiseksi sekä oikean tuloksen mittaamiseksi. 

 

Toisessa kalibrointimittauksessa seulamurskainta on käännetty tyhjänä ääriasennosta toiseen 

ja takaisiin. Ennen mittauksen aloitusta kauhan sylinteri ajettiin pohjaan kääntämällä 

seulamurskainta yläasentoon. Mittauksen aikana ääriasentojen lisäksi kauha pysäytettiin 

työ-, vaaka- ja tyhjennysasentoon. Kuvassa 53 näkyy mitatun kauhan momentin vertailu 

laskennallisiin tuloksiin. Kauhan laskennalliset tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Niitä ei 

laskettu tarkasti, siis ei otettu mukaan kaivinkoneen osien painoa. 
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Kuva 53. Kauhan momenttien vertailu. 

 

Tuloksista nähdään, että testin alussa (ääriasento, 0-17 s) ja ennen viimeistä kääntöä 

(tyhjennysasento, 58-73 s) kauhan mitattu momentti poikkea huomattavasti laskennallisesta 

momentista. Tämä ilmiö johtuu siitä, että sylinteri ajettiin ääriasentoon. Sen sijan 

kalibrointimittauksen lopussa (100 s) ääriasennon jälkeen sylinterin paineet oli vapautettu. 

 

Tämän kalibrointimittauksen tuloksista nähdään, että luotettavat mittaukset vaativat kauhan 

ääriasentojen välttämistä tai sylinterin paineen vapauttamista ääriasentoja jälkeen. 

 

Tarkasteltaessa kuormitusmittauksen tuloksia työkierron aikana huomiota on kiinnitettävä 

kolmeen tapahtumaan: kauhaisuun, seulontaan sekä tyhjennykseen. Kauhan momentti 

kiinnityspisteen suhteen koko työkierron aikana on esitetty kuvassa 54. 
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Kuva 54. Kauhan momentti kiinnityspisteen suhteen (koko työkierto). 

 

Tarkasteluun otetun työsyklin kauhan momentti kiinnityspisteen suhteen on esitetty kuvassa 

55. Kuvaan on merkattu kiinnostavat tapahtumat (täyttö, seulonta, tyhjennys). 

 

 

Kuva 55. Kauhan momentti kiinnityspisteen suhteen (yksi sykli). 

 

Kuvassa 56 kyseisen työsyklin mittauksen tulokset (tumma viiva) on verrattu maksimi 

arvoihin (vihreä viiva). Maksimi arvot on muodostettu syöttämällä sylinterin männänvarren 

puolelle paine 320 bar sekä männän puolelle 5 bar. Kuvassa oleva vaaleasininen viiva esittää 
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karkeasti arvioitua laskennallista arvoa seulonta-tapahtumassa. Violetti viiva on 

laskennallisesti arvioitu tyhjennys-tapahtuman minimiarvo. 

 

 

Kuva 56. Tuloksien vertailu. 

 

Kuvasta nähdään, että kauhan täytön aikana kauhaan kohdistuu suurin voima, jonka 

kaivinkoneen kauhan sylinteri pystyy vastustamaan. Täytön aikana saaneiden 

mittaustuloksien luotettavuutta ei pystytä todentamaan tässä tutkimuksessa. 

Täyttötapahtuman tuloksien arviointia varten on suoritettava uusia mittauksia, joissa kauha 

kuormitetaan rajusti, kevyesti ja normaalisti. Tuloksia on verrattava ja todettava, näkyykö 

kuormitustapa mittauksista. 

 

Seulonnan aikana mittauksen arvot antoivat vääriä tuloksia. Heti seulonnan jälkeen, kun 

alkoi kauhan käännös tyhjennysasentoon, mittauksen arvot lähestyivät laskennallista tulosta. 

Välttääkseen vääriä mittauksen arvoja ennen seulontaa ja sen jälkeen on vapautettava 

sylinterin männän puolella oleva paine. 
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Tyhjennystapahtuman maksimiarvo on huomattavasti suurempi kuin laskennallisesti 

suoritettu tulos koska sylinteri ajetaan ääriasentoon, joka vääristää tuloksia. 

Kestoikäennusteeseen kannata käyttää laskennallista arvoa. 

 

Erikseen on mainittava seulamurskaimen kiinnitystavasta. Pistoasennuksessa maksimi 

saavuttava kauhan sylinterin voima on huomattavasti pienempi kuin kuokka-asennuksessa. 

Voiman suuruuteen vaikuttaa kaksi tekijää. Ensimmäinen vaikuttava tekijä on etäisyys 

kauhan kiinnityspisteestä huulilevyyn (dd-mitta). Toinen vaikuttava tekijä on sylinterin 

voima. Kuokka-asennettuna kauhan sylinterivoima lähtee männän puolelta, jonka pinta-ala 

on suurempi kuin männänvarrenpuolinen pinta-ala. Näin samoilla paineiden lähtöarvoilla 

sylinterin voima kuokka-asennossa on suurempi kuin pisto-asennossa. Kuvassa 57 on 

esitetty dd-mitan ero pisto- ja kuokka-asennossa. Kuva esittää kuormitusmittauksessa 

käytettävän seulamurskaimen mittoja. 

 

 

Kuva 57. Pisto- ja kuokka-asennon ero. 

 

Seulamurskaimen momentti sen kiinnityspisteen suhteen maksimi paineilla on esitetty 

kuvassa 58. Pisto-asennuksessa paine männänvarren puolella on 320 bar, mutta männän 

puolella 5 bar. Kuokka-asennuksessa paineet ovat päinvastaiset. Kuvassa 59 on esitetty 

vastaavasti kauhan sylinteri voimat maksimipaineilla. 
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Kuva 58. Kauhan momentti kiinnityspisteen suhteen. 

 

 

Kuva 59. Kauhan voima huulilevyllä. 
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Tutkimuksessa seulamurskaimen rungon kestoiän ennustamiseen käytetty menetelmä ei 

sovellu muiden runkojen tutkimiseen, koska se määrittää kuormituksen vain muutamalle 

kauhan alueelle. Uuden seulamurskaimen runko poikkeaa vanhasta, joten jää epävarmaksi, 

voidaanko käyttää samaa kuormituskerrointa saman kohdan kestävyyden tarkastelussa. Näin 

esimerkiksi uudessa rungossa V2-alue poikkeaa merkittävästi vanhasta. 

 

Teoria-osuudessa on esitetty seulamurskaimen tyypillinen työsykli. Esitetystä 

seulamurskaimen käyttötavasta selviää, että seulamurskaimen runkoa kuormittavat 

seuraavat vaiheet: kauhaisu, materiaalin käsittely sekä tyhjennys. Nämä tapahtumat on 

otettava mukaan seulamurskaimen kestoikäennustamisen arvioitiin. Adapterin kiinnitystä 

sekä sen kiinnitysaluetta kuormittavat kaikki kolme tapahtumaa. Sen sijan V1- ja V2-alueet 

kuormittuvat eniten kauhaisun aikana. Tyhjennys-tapahtuman määrittäminen FE-

analyysissa on helppoa. Myös materiaalin käsittelyn aikana seulamurskaimen runkoa 

kuormittava voima on määritettävissä FE-analyysillä. Reunaehtojen määrittäessä kauhaisu-

tapahtumassa huulilevyn yläpinnan siirtymät on estettävä. Toinen adapterin akseli on 

lukittava askelin suunnassa ja radiaalisuunnassa, mutta on jätettävä vapaaksi kiertymään. 

Voima on kohdistettava toiseen adapterin akseliin. Voiman suunta ja suuruus on 

määritettävä kuormitusmittauksen perusteella. 

 

Kuormitusmittauksen luotettavuus sekä uuden menetelmän tarkistaminen edellyttävät uutta 

venymäliuskamittausta. Yksi venymäliuskoista on liimattava kaivinkoneen sylinterivoimaa 

välittävään vipumekanismiin osaan. FE-analyysia varten on tärkeä määrittää 

kuormitusvoima. Sen selvittämiseen seulamurskaimen pohjaan on kiinnitettävä vähintään 

kaksi venymäliuska. Myös sivurunkoon on liimattava kaksi venymäliuskaa. Näiden 

venymäliuskojen sijainnit on oltava samoja kuin tässä tutkimuksessa (venymäliuskat V1 ja 

V2). Myös V7-venymäliuska on kiinnitettävä samaan paikkaan. Loput käytettävistä 

venymäliuskoista on kiinnitettävä adapterikiinnitysrakenteeseen. Niiden tarkat sijainnit on 

selvitettävä erikseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksessa saatiin aikaiseksi uuden seulamurskaimen rungon kestoikäennuste, joka oli 

laskettu aiemmin suoritetun vanhan seulamurskaimen rungon venymäliuskamittauksen 

perusteella. Tuloksien mukaan pyöräkuormaajan kiinnityksessä uuden seulamurskaimen 

rungon kahden kriittisen liitoksen kestoikä on parempi kuin vanhassa konstruktiossa. 

Havaittiin myös, että huulilevy-sivuruno -liitoksen kestävyyttä on parannettava. 

 

Vanhan rungon tutkimuksesta selvitettiin, että hot spot -menetelmä antaa riittävän tarkat 

tulokset ja on työn laajuudelle sopiva. Samalla kuitenkin todettiin, että seulamurskaimen 

rungon kestävyyden kannalta kriittiset liitokset on syytä laskea myös 

lovijännitysmenetelmällä. Vanhan seulamurskaimen rungon tutkimuksesta selvisi, että FE-

analyysissa käytetty referenssikuormitus kaivinkoneen kiinnityksessä oli järjestetty 

epäasiallisesti. 

 

Teoriaosuudessa avattiin seulamurskaimen rungon kestoikään vaikuttavia tekijöitä sekä 

kilpailukykyisen rungon menestystekijöitä. Rungon kestoikään vaikuttavat rungon 

rakenteeseen liittyvät tekijät olivat: rungon muotoilu, käytetyt materiaalit, osien paksuudet 

sekä valmistusprosessi. Todettiin myös, että seulamurskaimen käytön aikana rungon 

kestävyyteen vaikuttavat toistuvat rungon kuormitukset, käsittelevän materiaalin 

kosketuksesta aiheuttava seulamurskaimen osien ja hitsien kuluminen sekä 

seulamurskaimen väärinkäytöstä aiheuttavat voimat. 

 

Uudelle seulamurskaimen sarjalle ALLU Finland Oy on asettanut tavoitteeksi sopeutua 

paremmin sille esitettyyn peruskoneen kokoluokkaan. Tämän tavoitteen toteuttaminen vaatii 

seulamurskaimen käyttöaikaisten kuormituksien selvittämistä. Tutkimuksessa esitettiin 

tapaa, jolla selvitetään seulamurskaimen runkoon kohdistuvat käytönaikaiset kuormitukset 

mittaamalla kaivinkoneen sylinterin painetta sekä kaivinkoneen puomien ja 

seulamurskaimen rungon asentoa. Tutkimuksen yhteydessä kyseinen menetelmä testattiin ja 

todettiin lupaavaksi. Menetelmä antaa mahdollisuuden tulevaisuudessa laskennallisesti ja 

mittaamalla suunnitella kauha sille ajateltuun peruskoneen kokoluokan mukaan. 
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Työssä todettiin, että seulamurskaimen kuormitus määräytyy kaivinkoneen koon (eli 

sylinterin koon sekä vipumekanismin mittojen), adaptoinnin mittojen (adapterirakenteen 

korkeus), adaptoinnin tyypin (pisto- vai kuokka-asennus), seulamurskaimen rungon 

korkeuden ja leveyden, käyttötavan sekä sovelluksen (applikaation) mukaisesti. Kun nämä 

tekijät otetaan huomioon kestoikäennusteen laskelmissa, voidaan selvittää jokaiselle 

kaivinkoneen painoluokalle parhaiten sopiva kauha. 

 

Jatkotutkimuksena on laadittava kestoikäennuste, jossa jokainen työsykli on jaettu kolmeen 

tapahtumaan, eli kauhaisuun, materiaalikäsittelyyn sekä tyhjennykseen. FE-analyysin 

reunaehtoja määrittäessä kauhaisu-tapahtumassa huulilevyn yläpinnan siirtymät on 

estettävä. Toinen adapterin akseli on lukittava askelin suunnassa ja radiaalisuunnassa, mutta 

on jätettävä vapaaksi kiertymään. Voima on kohdistettava adapterin toiseen akseliin. 

Voiman suunta ja suuruus on määritettävä kuormitusmittauksen perusteella. 

Materiaalikäsittely-tapahtuman analyysissa voima on kohdistettava seulamurskaimen 

pohjaan. Voima on suunnattava alaspäin seulamurskaimen olleessa seulonta-asennossa. 

Voiman suuruus on laskettava kauhan koon sekä käsiteltävän materiaalin mukaan tai 

otettava kuormitusmittauksen tuloksista. Seulamurskaimen tyhjennys-tapahtumassa 

kauhaan vaikuttaa vain oma paino, joten kyseisen tapahtuman FE-analyysi voidaan suorittaa 

ilman kuormitusmittauksen tuloksia. Jos halutaan ottaa huomioon seulamurskaimen 

kestoikäennusteeseen väärinkäyttötilanteet, on suoritettava jokaisesta väärinkäyttö-

tilanteesta FE-analyysi ja sen tulokset on lisättävä kestoikäennusteen laskentaan.    

 

Kuormitusmittauksen luotettavuutta on selvitettävä lisätutkimuksilla, jossa samaan aikaan 

suoritetaan venymäliuskamittaus sekä mitataan kuormituksia työssä esitetyllä menetelmällä. 

Yksi venymäliuskoista on liimattava kaivinkoneen sylinterivoimaa välittävään 

vipumekanismin osaan, muut seulamurskaimen runkoon. Venymäliuskat on sijoitettava niin, 

että on mahdollista selvittää seulamurskaimen runkoon vaikuttavat voimat työkierron 

aikana. 

 

Tutkimuksien tietoja pystytään sellaisenaan hyödyntämään uusien seulamurskaimien 

runkojen suunnittelussa. Yhdistettäessä tutkimuksessa saatuja FE-analyysin tietoja ja 

kehitettyä mittausmenetelmää todellisten kuormitusten kertymästä voidaan jatkossa 

suunnitella uusia entistä paremmin asiakastarvetta vastaavia tuotteita.  
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