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Tässä diplomityössä tarkastellaan kohdeyrityksen viherlipeäsuotimien nousukanavissa ja 

niiden tuennoissa esiintyviä kestävyysongelmia. Työssä kuvataan nousukanavan ja sen 

tukien rakenne, ja esitellään niissä ilmenneitä vaurioita sekä aiemmin tehtyjä muutoksia 

kanavan kestävyyden parantamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia 

jännityksiä nousukanavaan ja tukiin syntyy, miten hyviä aiemmin tehdyt muutokset ovat, ja 

tarvittaessa kehittää rakennetta kestävämmäksi.  

 

Kolmen eri kokoluokan suotimista tehdään FE-analyysi, jossa tutkitaan nousukanavan 

jännityksiä ja vertaillaan niitä niin eri kokoluokan suotimien kuin myös vanhan ja uuden 

rakenteen välillä. Jännitystuloksista havaitaan nousukanavan sisäpuolella vaikuttavan 

hydrostaattisen paineen olevan suurin jännitysten aiheuttaja kanavassa ja sen tuissa. Saatujen 

jännitystulosten perusteella arvioidaan eri rakenneyksityiskohtien väsymiskestoikää. 

Kestoikiä tarkastelemalla huomataan uusien paranneltujen nousukanavien olevan 

kestävämpiä, mutta tietyissä yksityiskohdissa, erityisesti suuremmissa suotimissa, 

jännitykset ovat yhä liian suuria, jotta riittävä kestoikä voitaisiin taata. Tämän perusteella 

jatkokehitykseen valitaan kaksi eri kohtaa nousukanavasta. 

 

Jatkokehityksessä virtauksenohjainlevyjen, lisälevyn ja niiden kohdalla nousukanavaa 

toimivimmaksi vaihtoehdoksi havaitaan kanavan sisäpuoliset pyörötangot. Kanavan 

sisäpuoliset jäykisteet eivät ole optimaalisin ratkaisu viherlipeän virtauksen kannalta, mutta 

tilanpuutteen ja kanavan ulkopuolisten jäykisteiden, kuten palstalevyjen, tehottomuuden 

takia niiden todetaan olevan paras vaihtoehto. Nousukanavan yläkulmassa jännitykset 

saadaan parhaiten pienemmiksi käyttämällä painekuoren ulkopuolella ylimääräistä 

jäykisterengasta yläkulman kohdalla, ja poistamalla hitsi yläkulmassa sijaitsevan U-palkin 

ja sivulaatikon väliltä.   
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This Master’s thesis considers the problems in durability in the circulation ducts and their 

supports of the target company’s green liquor filters. The thesis describes the structure of 

the circulation ducts and its supports and presents both the damages that occurred in them 

and the modifications previously made to improve their durability. The aim of the study is 

to examine what kind of stresses arise in the circulation ducts and their supports, how good 

are the modifications made earlier, and to develop the structure more durable where needed. 

 

FE-analysis is made of the filters in three sizes, where the stresses of the circulation ducts 

are studied and compared both between the different filter sizes and between the old and the 

new structure. From the stress results it is observed that the hydrostatic pressure operative 

inside the circulation duct is the greatest cause of the stresses in the duct and its supports. 

The fatigue life of different structural details is estimated based on the obtained stress results. 

By examining the fatigue lives, it can be noticed that the new enhanced circulation ducts are 

more durable, but in certain details, especially in the larger filters, the stresses are still too 

large in order that a sufficient fatigue life could be ensured. Based on that, two different 

sections of the circulation duct are selected for further development. 

 

Round bars inside the circulation duct near flow distribution plates, an additional plate, and 

the duct near them, are the most functional option found in the development. Internal 

stiffeners of the duct are not the most optimal solution for the green liquor flow, but because 

of the lack of space outside the duct and the inefficiency of the external stiffeners, like cover 

plates, they are determined to be the best option. In the top corner of the circulation duct, the 

best way to reduce stresses is to use an additional stiffening ring outside the shell of the 

pressure vessel and to remove a weld between a U-bar and a side casing.  
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σ15 mm Jännitys 15 mm etäisyydellä hitsin rajaviivasta 
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Nf Kestoikä väsymiselle sykleissä 
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v Poissonin vakio 

 

ENS Tehollinen lovijännitys, Effective Notch Stress 

FEA Elementtimenetelmä, Finite Element Analysis 

FEM Elementtimenetelmä, Finite Element Method 

IIW International Institute of Welding  
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1 JOHDANTO 

 

 

Viherlipeäsuotimella poistetaan sakkaa ja muita epäpuhtauksia viherlipeästä, ja se on tärkeä 

osa sulfaattisellun valmistukseen kuuluvaa kemikaalikiertoa, jossa sellunkeitossa käytettyjä 

kemikaaleja palautetaan takaisin kiertoon. Suodatuksen jälkeen viherlipeä on valmis 

kaustisointiin, jossa viherlipeä muutetaan sellunkeittoon tarvittavaksi valkolipeäksi. 

(KnowPulp 2020; Theliander 2009, s. 335—343). 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan kohdeyrityksen suunnittelemien ja valmistamien 

viherlipeäsuotimien nousukanavissa ja niiden tuennoissa esiintyviä kestävyysongelmia ja 

etsitään ratkaisuja ongelmakohtien kestävyyden parantamiseksi. Nousukanavissa, 

tuennoissa ja niiden hitsiliitoksissa on usean vuoden ajan löydetty säröjä ja murtumia, jotka 

pahimmillaan havaitaan jo vuoden sisällä laitteen käyttöönotosta. Tämä aiheuttaa 

tuotannollista haittaa ja lisää kustannuksia niin asiakkaalle kuin toimittajallekin. 

Rikkoutuneiden kohtien korjaus on mahdollista, mutta korjaaminen on vain lyhytaikainen 

apu eikä poista taustalla olevaa ongelmaa. Yritys on muuttanut rakennetta kestävämmäksi, 

mutta vielä ei ole tietoa miten tehokkaita tehdyt muutokset ovat ja saavatko ne rakenteen 

kestämään koko sille tarkoitetun käyttöiän ajan. 

 

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä kohdeyrityksenä toimivan Andritz Oy:n Kotkan 

toimipaikan kanssa. Andritz Oy on yli 40 maassa toimivan teknologiayritys Andritzin 

suomalainen tytäryhtiö, joka toimittaa järjestelmiä, laitteistoja ja palveluita muun muassa 

sellu- ja paperiteollisuuden käyttöön (Andritz Oy 2020). 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja –kysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää viherlipeäsuotimien nousukanaville ja niiden tuille 

rakenne, joka kestää koko laitteen käyttöiän ajan. Tutkimuksen ensimmäisenä ongelmana on 

selvittää, minkälaisia jännityksiä nousukanaviin kohdistuu käytön aikana. Ongelmana on 

myös selvittää miten jo tehdyt muutokset nousukanavien ja tukien rakenteessa vaikuttavat 

kestävyyteen ja onko olemassa kestävyyden kannalta tehokkaampia ratkaisuja. 

 

Tutkimusongelmien pohjalta voidaan muodostaa seuraavat tutkimuskysymykset: 
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 Mitä jännityksiä nousukanaviin kohdistuu käytön aikana?  

 Ovatko nykyiset muutokset nousukanavien ja tukien rakenteessa riittäviä, jotta 

vaurioilta vältytään tulevaisuudessa?  

 Kuinka paljon kestävämpiä uusien suotimien nousukanavat ovat vanhoihin 

rakenteisiin verrattuna? 

 Miten rakenteen kestoikää olisi mahdollista parantaa? Onko rakenteen kehitykselle 

vielä tarvetta? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja rajaukset 

Tutkimus alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa kuvataan lyhyesti valkolipeän 

valmistusprosessi ja millainen rooli viherlipeäsuotimella on siinä. Viherlipeäsuotimen 

toiminta ja sen pääosat esitellään keskittyen erityisesti nousukanavaan ja sen tukiin. Tämän 

jälkeen kuvataan kaksi hitsatun rakenteen väsymiseen työssä käytettyä 

väsymislaskentamenetelmää: nimellisen jännityksen menetelmä sekä rakenteellisen 

jännityksen eli hot spot –menetelmä. 

 

Rakenteen ongelmakohdat esitellään käyttäen apuna kohdeyrityksen tarkastus- ja 

kunnossapitoraportteja, ja lisäksi esitellään kyseisten ongelmakohtien parantamiseksi 

aiemmin tehdyt muutokset. Rakenteeseen kohdistuvia jännityksiä selvitetään 

elementtimenetelmän (finite element analysis, FEA; finite element method, FEM) avulla 

analysoimalla suotimia kolmessa eri kokoluokassa. Jännitystuloksista arvioidaan rakenteen 

kriittiset kohdat, ja tuloksia hyödynnetään laskemalla näiden yksityiskohtien kestoiät. Osasta 

yksityiskohdista muodostetaan alimallit, joista saadaan tarkemmat jännitystulokset hot spot 

–menetelmällä tehtävää väsymislaskentaa varten. Viherlipeäsuotimen täytöstä tai pesusta 

mahdollisesti aiheutuvien lämpötilojen muutosten ja kierrätyspumpun mahdollisesti 

aiheuttamien värähtelyjen vaikutusten tarkastelu jätetään työstä pois, koska niiden 

vaikutustapaa rakenteeseen ei voida todeta varmuudella. 

 

Kestoikiä vertaillaan niin eri kokoluokan suotimien kuin uuden ja vanhan rakenteen välillä, 

minkä pohjalta voidaan arvioida niin rakenteen eri yksityiskohtien jännityksiä kuin myös 

sitä, kuinka toimivia rakenteelle jo tehdyt muutokset ovat ja minkälaisia muutoksia rakenne 

mahdollisesti vielä tarvitsee. Rakenteen uusia eri kehitysideoita testataan FEM:n avulla ja 

saatuja tuloksia verrataan yhteen alkuperäisistä suodinmalleista. Kehitysideoista tehdään 
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ehdotus rakenteen parantamiselle, joka on sovellettavissa kaikille suodinko’oille. 

Kehityksessä keskitytään pitämään nousukanavan rakenne mahdollisimman 

muuttumattomana, eikä kehitysideoissa oteta huomioon vaihtoehtoja jotka muuttaisivat 

koko suotimen toimintaperiaatetta tai vaatisi suurempia geometrian muutoksia.  

 

Työssä käsitellään nousukanavan ja sen tuennan pahimpia ongelmakohtia, jotka ovat 

virtauksenohjaimet ja nousukanava niiden kohdalta, kanavan yläkulma, ja kanavaa tukeva 

3. tuki. FE-analyysin tulosten perusteella 3. tuen jatkokehitys jätetään kuitenkin 

toteuttamatta. 
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2 VIHERLIPEÄN SUODATUS 

 

 

Sulfaattimenetelmällä tarkoitetaan kemiallista sellun valmistusmenetelmää, jossa 

puuhaketta keitetään valkolipeässä. Keiton tarkoituksena on poistaa puun kuituja sitovaa 

ligniiniä, jotta selluloosasta ja hemiselluloosasta muodostuva puuhake kuituuntuu helposti. 

Kemikaalikierto on tärkeä osa sulfaattimenetelmää, jossa keittokemikaalit otetaan talteen, 

käsitellään ja palautetaan uudelleen aktiiviseen muotoon. (KnowPulp 2020). Kuvassa 1 on 

esitetty kemikaalikierron kulku ja siihen liittyvät osaprosessit.  

 

 

Kuva 1. Kemikaalikierto sulfaattimenetelmässä (KnowPulp 2020). 

 

2.1 Valkolipeän valmistus valkolipeälaitoksella 

Valkolipeä on voimakkaan emäksinen seos, jossa veteen on sekoittunut pääosin 

natriumhydroksidia (NaOH) ja natriumsulfidia (Na2S). Keiton seurauksena keittoliemeen on 

sekoittunut orgaanisia aineita (kuten puun ligniiniä) sekä epäorgaanisia kemikaaleja 

(enimmäkseen natriumia ja rikkiä), ja tätä seosta kutsutaan mustalipeäksi. Mustalipeän 
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palauttaminen takaisin valkolipeäksi aloitetaan poistamalla siitä ylimääräinen vesi 

haihduttamossa, jolloin mustalipeän kuiva-ainepitoisuus kasvaa noin 13—18 prosentista 

aina 65—85 prosenttiin. (KnowPulp 2020; Krotcheck & Sixta 2006, s. 967—975). 

 

Kun haluttu kuiva-ainepitoisuus on saatu aikaan, mustalipeä viedään poltettavaksi 

soodakattilalle, jonka tehtäviä ovat epäorgaanisten keittokemikaalien talteenotto ja 

regenerointi, orgaanisen aineksen poltto ja lämmön talteenotto. Palamisen jälkeen 

soodakattilan tulipesän alaosaan kerääntyy kemikaalisulaa, johon liuottamalla 

laihavalkolipeää saadaan aikaan viherlipeää. (KnowPulp 2020; Krotcheck & Sixta 2006, s. 

980—988).    

 

Soodakattilalta pääasiassa natriumkarbonaatista (Na2CO3) ja natriumsulfidista koostuva 

viherlipeä viedään valkolipeälaitokselle, jonka tarkoitus on muuttaa se takaisin 

sellunkeittoon sopivaksi valkolipeäksi. Valkolipeän valmistusvaiheet valkolipeälaitoksella 

voidaan lyhyesti jakaa kaustisointiin ja meesanpolttoon, jotka ovat osa kemikaalikiertoon 

kuuluvaa kalkkikiertoa. (KnowPulp 2020).  

 

Kaustisoinnissa viherlipeä muutetaan kalkin avulla takaisin keittoon soveltuvaksi 

valkolipeäksi. Kaustisointireaktio tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin poltettu kalkki eli 

kalsiumoksidi (CaO) reagoi viherlipeän sisältämän veden kanssa muodostaen 

kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) ja lämpöä. Tätä vaihetta kutsutaan sammutukseksi. Sen 

jälkeen saatu kalsiumhydroksidi reagoi viherlipeän sisältämän natriumkarbonaatin kanssa, 

jolloin muodostuu kalsiumkarbonaattia (CaCO3) ja natriumhydroksidia. (KnowPulp 2020; 

Krotcheck & Sixta 2006, s. 986—987). 

 

Kaustisoinnin sivutuotteena syntynyt kalsiumkarbonaatti eli meesa erotellaan valkolipeästä 

selkeyttämällä tai suodattamalla. Tämän jälkeen valkolipeä on valmis 

uudelleenkäytettäväksi. Meesa puolestaan käsitellään pesemällä ja polttamalla se 

meesauunissa. Meesanpoltossa kalsiumkarbonaatti hajoaa hiilidioksidiksi ja kaustisoinnissa 

tarvittavaksi kalsiumoksidiksi. Meesanpolton ansiosta tarvittavan ostokalkin määrä vähenee. 

(KnowPulp 2020; Krotcheck & Sixta 2006, s. 986—991). Lohkokaavio valkolipeän 

valmistuksesta valkolipeälaitoksella on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2. Valkolipeän valmistuksen lohkokaavio (KnowPulp 2020). 

 

2.2 Viherlipeän ristivirtaussuodin 

Soodakattilalta tuleva viherlipeä sisältää epäpuhtauksia, vierasaineita ja sakkaa, jotka täytyy 

ennen kaustisointia poistaa viherlipeästä kaustisoinnin ja meesauunin toiminnan 

edistämiseksi. (KnowPulp 2020). Viherlipeän sisältämä sakka on sekoitus orgaanisia ja 

epäorgaanisia aineita, vaikkakin orgaanisen aineksen osuus on yleensä hyvin matala. Sakka 

koostuu muun muassa magnesiumista, mangaanista, raudasta, alumiinista ja piistä, mutta 

suurin osa sakasta on kalsiumia. (Theliander 2009, s. 338). Sakan tyypillinen 

alkuainepitoisuuksien jakauma on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Alkuaineiden tyypillinen jakauma viherlipeän sisältämässä sakassa (Theliander 

2009, s. 338). 

Alkuaine C Ca Mg Mn Al Si Fe P Ti 

Pitoisuus 

(massaprosentti) 

1—

15 

10—

35 

2—

15 

1—5 0,5—

3 

0,3—

3 

0,3—

2 

0,05—

0,1 

0—

0,05 
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Vierasaineiden poistaminen tapahtuu joko siihen tarkoitetulla suotimella tai selkeyttimellä. 

Suotimen käytöllä on useita etuja verrattuna selkeyttimeen: suotimen erottelutehokkuus on 

parempi eikä viherlipeän tiheyden vaihtelu vaikuta tehokkuuteen. Suodatus on mahdollista 

ristivirtaus-, kasetti-, putki- tai rumpusuotimella. (Theliander 2009, s. 339). Tässä 

kappaleessa kuvataan ristivirtausperiaatteella toimivaa suodinta, jollainen myös työssä 

tutkittu suodin on. 

 

Kun laihavalkolipeä on liuotettu sulaan, muodostunut viherlipeä pumpataan liuottajalta 

raakaviherlipeäsäiliöön ja sieltä edelleen kevyesti paineistettuun viherlipeäsuotimeen, jossa 

suodatus tapahtuu. Suodatuksen jälkeen puhdistettu viherlipeä pumpataan 

suodoskammioista pumppaussäiliön kautta viherlipeän varastosäiliöön. (KnowPulp 2020, 

Aaltonen 2018, s. 4). Viherlipeäsuotimen prosessikuva on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Viherlipeäsuotimen prosessikuva. (Mukaillen Aaltonen 2018, s. 5). 

 

Suodatus alkaa, kun suotimen pohjalle kerättyä viherlipeää pumpataan kierrätyspumpulla 

nousukanavaa pitkin suotimen yläosassa sijaitsevaan jakolaatikkoon, jonne viherlipeästä 

muodostuu noin 10—20 cm korkuinen pintakerros. Jakolaatikosta viherlipeän annetaan 

valua tasaisesti alapuolella sijaitsevia suodinelementtejä pitkin. Suotimessa olevan paine-

eron ansiosta osa viherlipeästä suodattuu suodinkankaan läpi, jonka jälkeen viherlipeä 
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ohjautuu suodoskammioihin. Voimakkaan alaspäin suuntautuvan virtauksen ansiosta 

sakasta ei pääse muodostumaan suodinkankaan pintaan suodinkakkua, joka on usein 

ongelmana muissa viherlipeän suodatukseen tarkoitetuissa suodintyypeissä. (KnowPulp 

2020; Aaltonen 2018, s. 5). 

 

Suodatuksen jälkeen tapahtuu sakeutus, jossa sakkasäiliöstä pumpataan sakkaa suotimeen ja 

jolloin sakka saadaan sakeutumaan paremmin. Sakeutuksen jälkeen suotimessa oleva sakka 

ohjataan takaisin sakkasäiliöön. Paine-eron kasvaessa suotimessa riittävän suureksi 

tiedetään suodinkankaiden tukkeutuneen. Tällöin suodatus keskeytetään ja suotimen sisällä 

oleva neste ohjataan sakkasäiliöön. Suodin pestään kuumalla vedellä, jonka jälkeen käytetty 

pesuvesi pumpataan laihalipeäsäiliöön. Suodin täytyy myös ajoittain pestä laimealla 

happoliuoksella. (KnowPulp 2020; Aaltonen 2018, s. 6). 

 

2.2.1 Suotimen nousukanavan rakenne 

Andritz LimeGreen on ristivirtausperiaatteella toimivien viherlipeäsuotimien tuoteperhe, ja 

suotimia on saatavilla seitsemässä eri kokoluokassa tarvittavasta suodatuskapasiteetista 

riippuen. Suotimia voidaan käyttää rinnan, jolloin yhdellä valkolipeälaitoksella on käytössä 

yhdestä kolmeen suodinta. Suodintyypit luokitellaan paineastian halkaisijan ja niiden 

sisältämien suodinelementtien lukumäärän perusteella taulukon 2 mukaisesti. Suurimman 

suodintyypin vuorokautinen suodatuskapasiteetti on sama kuin kuudella pienimmän 

kokoluokan suotimella. 

 

Taulukko 2. Andritz LimeGreen –suodintyypit. 

Suotimen tuotenimi Halkaisija (mm) Suodinelementtien määrä (kpl) 

GLF2435 2 400 35 

GLF2870 2 800 70 

GLF3490 3 400 90 

GLF36125 3 600 125 

GLF38150 3 800 150 

GLF42175 4 200 175 

GLF45210 4 500 210 
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Suotimen pääosat on esitetty kuvassa 4. Kuvassa esitettyjen osien lisäksi suotimeen kuuluvat 

muun muassa suodinelementit kiinnityksineen ja miesluukut. Paineastia osineen ja 

suodinelementit valmistetaan austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, helma 

rakenneteräksestä, ja pultit, mutterit sekä muut kiinnikkeet joko hiiliteräksestä tai 

haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Suodinkangas on polypropeenia. Paineastian 

suunnittelua, valmistusta ja tarkastusta ohjaavat kohdemaan painelaitestandardit. 

Paineastian alaosa toimii suodattamattoman viherlipeän ja sakan säiliönä, kun taas 

keskivaiheilla sijaitsevat huoltotaso ja soikean- tai pyöreänmuotoiset suodoskammiot. 

Paineastian yläosassa puolestaan sijaitsevat muun muassa jakolaatikko ja suodinelementit. 

 

 
Kuva 4. Ristivirtaussuotimen pääosat. Oikeanpuoleisessa kuvassa paineastia ja helma ovat 

asetettu läpinäkyväksi sisäpuolisen rakenteen hahmottamisen helpottamiseksi. (Mukaillen 

Aaltonen 2018, s. 8). 
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Suorakulmion muotoiset suodinelementit ovat kooltaan 750 x 4000 x 20 millimetriä. 

Elementit asennetaan paikoilleen viiden elementin paketteina paineastian yläpäädyn kautta 

paikan päällä valkolipeälaitoksella. Suodinelementit asennetaan lähes koko paineastian 

alaosasta ylös kulkevassa nousukanavassa olevan Y-haaran väliin. Itse nousukanavan 

tarkoituksena on ohjata kierrätyspumpun pumppaama viherlipeä paineastian pohjalta ylös. 

Nousukanavan oikealla ja sulavalla muotoilulla virtausnopeus saadaan säädettyä sopivaksi 

ja samalla varmistetaan viherlipeän tasainen jakautuminen jakolaatikon koko pinta-alalle. 

Jakolaatikon tasainen pinta varmistaa viherlipeän tasaisen valumisen kaikkien 

suodinelementtien pinnalle. Omat haasteensa muotoiluun tuovat kuitenkin painekuoren ja 

elementtien aiheuttama ahdas ja rajattu tila. Nousukanava on havainnollistettu kuvassa 5. 
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Kuva 5. Viherlipeäsuotimen nousukanava. Osa kanavasta on asetettu läpinäkyväksi. 

(Mukaillen Aaltonen 2018, s. 10). 

 

Nousukanava on tuettu neljällä tavalla. Alimpana sijaitseva 1. tuki tukee kanavaa 

korkeussuunnassa, ja sen neljä putkimaista jalkaa on hitsattu toisesta päästä paineastiaan ja 

toisesta päästä tukirenkaaseen, joka on kiinnitetty kanavaan. Nousukanava on keskitetty 

samalla ruuvien avulla. 2. tuessa nousukanavan ympärille on hitsattu rengas, joka yhdistyy 

painekuoreen kahden hitsatun putken välityksellä. 3. tuessa paineastian ja kanavan väliin on 

palstalevyjen kautta hitsattu kaksi taivutettua levyä molemmin puolin Y-haaraa. Lopulta 

nousukanava on hitsattu yläpäästä kiinni painekuoreen ja U:n muotoiseen palkkiin (jatkossa 

U-palkkiin), joka myös kiinnittyy painekuoreen. 
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Nousukanavan yläosassa sisäpuolella kanavaa sijaitsee kaksi loivasti taivutettua 

virtauksenohjainlevyä, joiden tehtävänä on estää viherlipeän takaisinvirtausta sekä levittää 

virtausta, jotta viherlipeä jakautuu tasaisesti jakolaatikkoon. Lisäksi virtauksenohjainten 

kohdalla on kuusi pienempää levyä, joiden päälle voidaan laskea huoltotaso 

suodinelementtien asentamista varten. 
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3 HITSATUN RAKENTEEN VÄSYMINEN 

 

 

Standardi SFS EN 1993-1-9 määrittelee väsymisen ”vaihtuvista jännityksistä aiheutuvana 

rakenneosassa tapahtuvana säröjen ydintymisenä ja kasvuna” (SFS EN 1993-1-9, 2005, s. 

7). Särön riittävän kauan jatkunut kasvu johtaa ajan mittaan väsymismurtumaan rakenteessa. 

Hitsiliitokset ovat erityisen herkkiä väsymiselle esimerkiksi hitsausvirheiden, 

jäännösjännitysten ja geometrian aiheuttamien epäjatkuvuuksien ja 

jännityskonsentraatioiden takia, minkä vuoksi hitsattujen rakenteiden väsymislujuus voi olla 

paljon pienempi kuin hitsaamattomien rakenteiden (Maddox, 1991, s. 19—24).  

 

Väsymiskestävyyttä voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, joista yleisimmin käytettyjä 

ovat nimellisen jännityksen, rakenteellisen jännityksen (hot spot) ja tehollisen 

lovijännityksen (effective notch stress, ENS) menetelmät. Väsymistä voidaan tutkia myös 

paikalliseen venymään tai murtumismekaniikkaan perustuvilla menetelmillä. Neljä ensin 

mainittua menetelmää perustuvat S-N-käyriin ja väsymis- eli FAT-luokkiin, kun taas 

murtumismekaniikka perustuu särönkasvunopeuteen. (Björk, 2014, s. 192). 

 

3.1 Nimellisen jännityksen menetelmä 

Nimellinen jännitys (σnom) on tutkittavan rakenteen poikkileikkauksesta laskettava jännitys, 

jossa ei ole mukana esimerkiksi hitsin aiheuttamaa paikallisen jännityksen kasvua. 

Monimutkaisemmissa rakenteissa muunnettu eli paikallinen nimellisjännitys ja sen 

vaihtuvuus poikkileikkauksessa täytyy ottaa huomioon. Rakenteen makrogeometrinen 

muoto ja epäjatkuvuudet, kuten suuret aukot kappaleessa, aiheuttavat paikallista 

nimellisjännitystä. Esimerkkejä tällaisista makrogeometrian vaikutuksista nimelliseen 

jännitykseen on esitetty kuvassa 6.  Kulma- ja sovitusvirheiden ja hitsien vetäytymisen 

aiheuttamat sekundääriset taivutukset täytyy myös ottaa huomioon, mikäli ne ylittävät S-N-

käyrien jo valmiiksi olettamat kappaleen valmistuksen epätarkkuudet. Yksinkertaisista 

rakenteista nimellisjännitys voidaan laskea palkkiteoriaa käyttäen, mutta 

monimutkaisemmilla kappaleilla elementtimenetelmän käyttö palkkielementeillä on 

suositeltavaa. (Hobbacher, 2016, s. 15—17). 

 



21 

 

 

Kuva 6. Esimerkkejä makrogeometrisista vaikutuksista ja niiden aiheuttamista 

muunnetuista nimellisjännityksistä: (a) aukot, (b) käyrät palkit, (c) leveät ja (d) käyrät laipat, 

(e) jännityskeskittymät, (f) eksentrisyydet. (Mukaillen Hobbacher, 2016, s. 15). 

 

Luokiteltujen rakenneyksityiskohtien ja hitsiliitosten väsymistarkastelut perustuvat 

nimelliseen jännitysvaihteluun joko normaali- tai leikkaustasoissa.  Standardissa SFS EN 

1993-1-9 on määritelty väsymisluokat monien erilaisten yksityiskohtien väsymistapauksille. 

FAT-luokat kertovat rakenneyksityiskohdan vertailuarvon, jolla rakenne kestää kaksi 

miljoonaa sykliä. Normaalijännityksen alaisen rakenteen kestoiälle eli kuormitussyklien 

määrälle Nf pätee seuraava yhtälö. (Hobbacher, 2016, s. 34—40; SFS EN 1993-1-9, 2005, s. 

12—35). 

 

𝑁𝑓 = (
𝐹𝐴𝑇

∆𝜎𝑛𝑜𝑚
)

𝑚

∙ 2 ∙ 106 (1) 

 

Yhtälössä Δσnom on nimellisjännityksen vaihtelu, FAT on tutkitun rakenneyksityiskohdan 

väsymisluokka ja m kuvaa S-N-käyrän kulmakerrointa, joka alle kymmenelle miljoonalle 

syklille on normaalisuuntaisen jännitysvaihtelun tapauksessa 3 (Hobbacher, 2016, s. 40). 

International Institute of Weldingin (IIW) suositusten ja SFS EN 1993-1-9:n S-N-käyrät 

poikkeavat toisistaan hieman, sillä IIW:n suosituksissa ei ole määritetty väsymisrajaa ja 

käyrän taitekohdat ovat eri kohdissa. IIW:n S-N-käyrät edustavat uudempia koetuloksia, 

mutta standardin käyrät ovat identtiset viiteen miljoonaan sykliin asti. (Björk, 2014, s. 199). 

Kuvassa 7 on esitetty IIW:n suositusten mukainen väsymislujuuden S-N-käyrät teräkselle. 
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Kuva 7. Teräksen S-N-käyriä väsymisluokilla 36—160 vakioamplitudiselle 

normaalijännitykselle. (Mukaillen Hobbacher, 2016, s. 38). 

 

3.2 Rakenteellisen jännityksen eli hot spot –menetelmä 

Rakenteellinen eli hot spot –jännitys (σhs) on hitsin rajaviivalle muodostuva jännitys, joka 

ottaa huomioon rakenteen epäjatkuvuuskohdat, muttei ota huomioon hitsin rajaviivan 

epälineaarista lovijännitystä. Näin ollen hot spot –jännitys koostuu kalvojännitys- (σm) ja 

levyrakenteen pinnalle sen muodosta aiheutuvan taivutusjännityskomponentin (σb) 

summasta kuvan 8 mukaisesti. (Hobbacher, 2016, s. 18; Niemi et al., 2018, s. 7—9). Kuvassa 

9 on lisäksi esitelty esimerkkejä yksityiskohdista, joihin muodostuu rakenteellisia 

jännityskeskittymiä. 
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Kuva 8. Hot spot –jännitys jaettuna sen kalvo- ja taivutusjännityskomponentteihin. Hot spot 

–jännitys on lineaarinen levynpaksuuden yli. (Mukaillen Niemi et al., 2018, s. 7). 

 

 

Kuva 9. Esimerkkejä rakenteen yksityiskohdista, joista aiheutuu rakenteellisia 

jännityskeskittymiä. (a) pitkittäisen sivuttaisliitoksen pää, (b) eripaksuisten levyjen liitos, (c) 

palstalevyn pää, (d) pitkittäisliitoksen pää, (e) eripaksuisten kappaleiden liitos. (Mukaillen 

Hobbacher, 2016, s. 18). 

 

Hot spot –menetelmää käytetään erityisesti tapauksissa, joissa väsymissärön oletetaan 

alkavan hitsin rajaviivalla, ja kun nimellisen jännityksen menetelmää ei voida käyttää 
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rakenteen monimutkaisen geometrian takia tai kun rakenteelle ei löydy sopivaa 

väsymisluokkaa standardeista. Menetelmä ei sovellu tapauksiin, joissa särö kasvaa hitsin 

juuren puolelta eikä pitkittäissuuntaan kuormitetuille jatkuville hitseille. Hot spotit voidaan 

luokitella tyypin ”a” ja tyypin ”b” hot spoteihin. Niiden erona on se, että tyypissä ”a” hitsin 

rajaviiva on levyn pinnassa, jolloin särö pääsee kasvamaan levyn suuntaisesti, kun taas 

tyypissä ”b” rajaviiva on levyn reunassa, jolloin särö kasvaa levyn paksuuden yli. 

(Hobbacher, 2016, s. 18—20; Niemi et al., 2018, s. 5—6).  Tyypin ”a” ja ”b” hot spotit on 

esitetty kuvassa 10. Rakenteellisen jännityksen menetelmällä työssä laskettavat osat on 

esitetty luvussa 4.3.2. 

 

 

Kuva 10. Tyypin ”a” ja tyypin ”b” hot spotit. (Mukaillen Hobbacher, 2016, s. 20). 

 

Rakenteellinen jännitys selvitetään usein FE-analyysilla käyttämällä kuori-, levy- tai 

solidielementtejä. Hot spot –jännitys voidaan laskea levyn pinnalta ekstrapoloimalla 

määrätyiltä etäisyyksiltä mitatut jännitykset. Mittauspisteiden etäisyydelle ja verkotuksen 

tiheydelle löytyvät omat ohjeensa riippuen onko kyseessä tyypin ”a” vai tyypin ”b” hot spot 

ja käytetäänkö suhteessa tiheää vai harvaa verkotusta. (Niemi et al., 2018, s. 17—23). 

Kuvassa 11 on esitetty suositellut elementtikoot ja ekstrapolointipisteet tyypin ”a” ja ”b” 

kuori- ja solidielementeille. Kuvassa t on levynpaksuus. 
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Kuva 11. Suositeltu verkotus ja ekstrapolointipisteet rakenteellisen jännityksen 

menetelmässä. (Mukaillen Hobbacher, 2016, s. 24). 

 

Tarkempi tapa hot spot –jännitysten etsimiseen olisi ensin ekstrapoloida hitsin rajaviivan 

kaikki jännityskomponentit ja ratkaista sitten hot spotin pääjännitykset ja niiden suunnat. 

Käytännössä joko maksimipääjännityksen tai rajaviivan normaalisuuntaisen 

jännityskomponentin ekstrapolointi on kuitenkin riittävää. Pääjännityksiä käytettäessä 

monimutkaisissa rakenteissa jännitysten suunnat voivat vaihdella ekstrapolointipisteiden 

välillä, mikä voi vaikeuttaa valintaa tyypin ”a” ja ”b” hot spotin välillä. (Niemi et al., 2018, 

s. 21). 

 

Ekstrapolointi tapahtuu sijoittamalla ekstrapolointipisteiden jännitykset sitä vastaavaan 

yhtälöön. Yhtälöitä on yhteensä neljä: ”a”- ja ”b”-tyypin hot spoteille on molemmille yhtälöt 

sekä harvalle että tiheälle verkotukselle. Suhteellisen harvaa verkkoa käytettäessä 

rakenteellisen jännityksen σhs ekstrapolointiin on olemassa seuraavat yhtälöt. 

 

𝜎ℎ𝑠 = 1.50 ∙ 𝜎0.5𝑡 − 0.50 ∙ 𝜎1.5𝑡 (2) 

 

𝜎ℎ𝑠 = 1.5 ∙ 𝜎5 𝑚𝑚 − 0.5 ∙ 𝜎15 𝑚𝑚 (3) 
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Yhtälö 2 kuvaa tyypin ”a” hot spotia, ja siinä σ0.5t on jännitys 0.5 t etäisyydellä hitsin 

rajaviivasta ja vastaavasti σ1.5t on jännitys 1.5 t etäisyydellä rajaviivasta. Yhtälö 3 kuvaa 

tyypin ”b” hot spotia, ja siinä σ5 mm on jännitys 5 mm ja σ15 mm 15 mm etäisyydellä 

rajaviivasta. (Hobbacher, 2016, s. 23—24). 

 

Hot spot –jännityksen FAT-luokka teräkselle on aina joko 90 tai 100 riippuen liitostyypistä. 

Yksityiskohdan rakenteellisen kestoikä sykleissä Nf saadaan käyttämällä yhtälössä 1 

nimellisen jännityksen σnom tilalla rakenteellista jännitystä σhs.  
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4 SUOTIMEN NOUSUKANAVASSA ILMENNEET ONGELMAT JA NIIDEN 

ANALYSOINTI 

 

 

Viherlipeäsuotimen nousukanavassa ja sen tuennassa on havaittu säröjä ja murtumia 

vuodesta 2013 lähtien. Ongelmia on ollut erityisesti nousukanavan yläkulmassa, josta 

kanava on hitsattu painekuoreen, virtauksenohjainten alakulmassa virtauksenohjainten ja 

kanavan rajalla sekä 3. tuella. Kyseiset kohdat on ympyröity kuvassa 12. Ongelmat ovat 

haasteellisia, koska jokaisessa edellä mainituissa kolmessa kohdassa vaurioita on 

pahimmassa tapauksessa löydetty jo noin vuoden tai alle vuoden päästä laitteen 

käyttöönotosta.  

 

 

Kuva 12. Nousukanavan rakenteen ongelmakohdat. Yksityiskohtien näkemiseksi rakennetta 

on yksinkertaistettu ja osa siitä on asetettu läpinäkyväksi. 
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Nousukanavan yläkulman rakenne on monimutkainen kokonaisuus, jossa on useita eri 

suunnissa olevia hitsejä. Ongelmaksi on muodostunut hitsi kanavan ylänurkassa kohdassa, 

jossa kanava kiinnittyy painekuoren palstalevyyn sekä U-palkkiin. Hitsissä on ollut alkusärö 

tai siihen on muodostunut särö juuren puolelle, joka on jännitysvaihteluiden vuoksi päässyt 

kasvamaan. Hitsistä särö on levinnyt myös nousukanavan levyyn. Kanavan yläkulman 

vaurioita on esiintynyt muutamissa eri suotimissa, joista eräs on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Repeämä kanavan yläkulmassa ja sen hitsissä. 

 

Kanavan ja virtauksenohjainten välinen hitsi on kanavan yläkulmaa yleisempi 

ongelmakohta, ja vaurioita esiintyy erityisesti suuremmissa suotimissa. Hitsi murtuu 

virtauksenohjainlevyn alareunasta ja särö etenee hitsin rajaviivalla virtauksenohjainlevyn 

sivua pitkin ylöspäin. Kanava pääsee usein repeytymään sekä vaakasuunnassa että 

virtauksenohjaimen mukaisesti pystysuunnassa. Kanavaa on korjattu muun muassa 

uudelleenhitsaamalla kanava umpeen ulkopuolelta ja hiomalla. Kanavaa on myös 

korjauksissa jäykistetty kanavan ulkopuolelle hitsatuilla jäykistekaarilla ja 

virtauksenohjaimen taakse asennetuilla palstalevyillä. Eräässä tapauksessa kanavasta on 

virtauksenohjainten kohdalta leikattu nelikulmion muotoinen pala ja hitsattu uudet 

virtauksenohjaimet sisältävä uusi kanavan osa. Kuvassa 14 on esitetty kanavan repeämiä ja 



29 

 

eräs kanavaan tehty korjaushitsi. Kuvassa 15 on esitetty kanavan muita kanavaan tehtyjä 

korjauksia. 

 

Kuva 14. Kanavassa virtauksenohjainlevyjen kohdalla esiintyneitä murtumia. 
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Kuva 15. Kanavan korjauksia: uudet virtauksenohjaimet ja kanavan osa (vasemmalla), 

palstalevyt virtauksenohjainten takana (oikealla ylhäällä) ja jäykistekaaret kanavan 

ulkopuolella. Jäykistekaaret ovat tilanpuutteen takia elementtien kohdalta ohuempia. 

 

3. tuen vauriot ovat esiintyneet aiemmin hitsissä, mutta tuen rakenteen muutos suorasta 

levystä taivutettuun levyyn on tuonut esiin uuden ongelman. Taivutetut tuet ovat hajonneet 

taitteen kohdalta, missä osasyynä voivat olla Wengin ja Pekozin kuvailemat 

jäännösjännitykset kylmämuovatun levyn taitoksessa. Kylmätaivutuksessa levy puristetaan 

plastiselle alueelle, mitä seuraa elastinen puristuksen poistaminen. Tämä muuttaa 

materiaaliominaisuuksia, ja suuret epäelastiset muodonmuutokset johtavat rakenteellisiin 

jäännösjännityksiin. (Weng & Pekoz, 1990, s. 1611—1612). 3. tuen vaurioita on esitetty 

kuvassa 16. 
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Kuva 16. 3. tuen vaurioita: suoran tuen ja palstalevyn välisen hitsin murtuma (ylhäällä 

vasemmalla) ja levyn murtumia taitoksen kohdalta. 

 

4.1 Rakenteeseen tehdyt muutokset 

Koska rakenteen ongelmat ovat jatkuneet jo pitkään, siihen on ehditty tehdä muutoksia 

paremman väsymiskestävyyden saamiseksi. Kuten aiemmin on todettu, ahdas tila 

painekuoren ja suodinelementtien välissä rajoittaa kanavan muotoilua, ja se rajoittaa myös 

kanavan ulkopuolisten tuentojen käyttöä. Sisäpuolisilla tuennoilla puolestaan voi olla 

vaikutuksia virtaukseen ja sitä kautta suotimen toimintaan. 

 

Nousukanavan levynpaksuutta on kasvatettu viidestä millimetristä kahdeksaan millimetriin. 

Kanavan yläosa valmistetaan useammasta levyosasta kuvan 17 mukaisesti, jolloin vältytään 

niin hitseiltä tiukimman säteen kohdalla kuin myös neljästä eri suunnasta risteäviltä hitseiltä. 

Lisäksi taivutussädettä kanavan yläkulmassa on kasvatettu suuremmaksi. 
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Kuva 17. Muutoksia kanavan yläosassa. Oikealla näkyvä nykyinen kanavan yläosa 

valmistetaan aiemman kahden taivutetun levyn sijaan neljästä levyosasta. 

 

Virtauksenohjaimiin on tehty muutoksia tekemällä entisiin suorakaiteen muotoisiin levyihin 

lovet. Muutoksen tarkoituksena on aikaansaada jännitysvuon jouhevampi eteneminen 

levyssä ja pienentää hitsiin kohdistuvaa kuormitusta. Lisäksi suuremman kokoluokan 

suotimiin on virtauksenohjainten alapuolelle kolmansien tukien välille otettu käyttöön 

virtauksenohjainta muistuttava lisälevy, joka tukee kanavaa ja ottaa vastaan osan kanavan 

ylempään osaan, kolmansiin tukiin ja virtauksenohjaimiin kohdistuvista kuormituksista. 

Lovetut virtauksenohjaimet ja lisälevy on esitetty kuvassa 18. 
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Kuva 18. Vasemmalla virtauksenohjainten uusi muoto. Aiemmin virtauksenohjaimet olivat 

suorakulmion muotoisia. Oikealla näkyy suurempiin suotimiin käyttöönotettu lisälevy. 

 

3. tukea on muutettu eri tavoin. Alun perin palstalevyjen välillä on käytetty suoraa levyä 

kiinnittämään kanava painekuoreen, mutta myöhemmin tilalle on otettu taivutettu levy. 

Taivutetun levyn toinen pää kiinnittyy hieman eri kohtaan kanavaa kuin suora levy. 

Taivutetun kohdan murtumat ovat johtaneet tuen taivutussäteen kasvattamiseen, mistä on 

toistaiseksi ollut hyviä kokemuksia. 

 

4.2 Rakenteen kuormitus 

Rakenteeseen kohdistuu neljää erilaista kuormitusta, jotka ovat hydrostaattinen paine, 

lämpölaajeneminen, rakenteen oma paino sekä käytönaikainen sisäinen paine. 

Hydrostaattinen paine aiheutuu kanavan sisältämästä viherlipeästä, jonka tiheytenä 

käytetään arvoa 1 180 kg/m3. Suurimpien suotimien nousukanavaan viherlipeää mahtuu jopa 
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reilu 10 tonnia kanavan ollessa täynnä. Hydrostaattinen paine kasvaa kanavassa tällöin 

suurimmillaan noin 0.13 MPa:iin. 

 

Kanavan lämpölaajenemista aiheuttavat pesuveden ja suodatettavat viherlipeän lämpötilat, 

jotka ovat noin 90—100 °C. Vaihtelevat lämpötilat aiheuttavat lämpötilaeroja kanavan ja 

muun suotimen välille esimerkiksi pesun tai suotimen täytön yhteydessä. Suotimeen sisäinen 

paine on mitoitettu nousemaan käytön aikana 6 barin ylipaineeseen  

 

Hydrostaattisen paineen, lämpötilan ja sisäisen paineen muutokset suodatuksen eri vaiheissa 

aiheuttavat rakenteeseen vaihtuvan kuormituksen, joka aiheuttaa väsymistä rakenteessa. 

Väsymiskestoiän arviointia varten oletetaan rakenteen käyvän läpi neljän tunnin mittaisia 

kuormitussyklejä. Rakenteen ikätavoite on 10 vuotta, joten rakenteen vähimmäiskestoikä on 

21 900 sykliä. 

 

4.3 Rakenteeseen vaikuttavien jännitysten analysointi 

Käytönaikaisten jännitysten mittaaminen esimerkiksi venymäliuskojen avulla on vaikeaa, 

sillä se vaatisi pääsyä laitteen sisälle. Tämän vuoksi rakenteeseen vaikuttavia jännityksiä 

tutkitaan käyttäen elementtimenetelmää. 

 

Elementtimenetelmällä tehtävään analyysiin valitaan yhteensä kuusi viherlipeäsuodinta 

kolmesta eri kokoluokasta. Suodintyypit GLF38150 ja GLF45210 edustavat suuremman 

kokoluokan suodinta ja GLF2870 on näitä kahta pienempi suodin. Jokaisesta kolmesta 

suodintyypistä valitaan vanhempaa ja uudempaa rakennetta edustava suodin. Vanhan ja 

uuden suotimen eroavaisuudet eivät ole täysin yksiselitteisiä, mutta pääsääntöisesti erot 

noudattelevat luvussa 4.1 esiteltyjä muutoksia kanavan ja virtauksenohjainten geometrian 

osalta. Kuitenkin esimerkiksi kanavan 3. tuki on jokaisessa analysoidussa mallissa kaareva, 

pois lukien vanha GLF2870, jossa kyseistä tukea ei ole ollenkaan. Analysoitavat suotimet ja 

niiden toimitusvuodet on lueteltu taulukossa 4. 
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Taulukko 4. FE-analysointiin valitut viherlipeäsuotimet. 

Suodintyyppi Vanha/uusi rakenne Toimitusvuosi 

GLF2870 Vanha 2018 

Uusi 2019 

GLF38150 Vanha 2016 

Uusi Ei vielä toimitettu 

GLF45210 Vanha 2016 

Uusi 2019 

 

Analyysissa käytetään viherlipeäsuotimien 3D-malleja, jotka yksinkertaistetaan Autodesk 

Inventor Professional 2020 –ohjelmalla FE-analyysin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. 

Yksinkertaistuksessa 3D-malliin jätetään paineastian kuori jäykisterenkaineen, suotimen 

nousukanava ja nousukanavaa välittömästi tukevat rakenteet. 3D-mallista poistetaan näin 

ollen muun muassa helma, suodinelementit, suodoskammiot, miesluukut, kiinnikkeet ja reiät 

paineastiassa. Lisäksi erilaisia epäjatkuvuuksia, kuten levyosien välisiä aukkoja tai 

lävistyksiä toisiinsa on muokattu sekä hitsausviisteitä poistettu FE-analyysin 

helpottamiseksi. Yksinkertaistettu 3D-malli viedään Ansys Workbench 2019 –ympäristöön 

stp-tiedostona, ja jotta yksittäisiä osia ja osakokonaisuuksia olisi myöhemmin helpompi 

tutkia, jokainen osa pidetään 3D-mallissa omana solidinaan. 3D-mallin symmetriaa 

hyödynnetään halkaisemalla se pituussuunnassa keskeltä puoliksi Ansys 

DesignModelerissa. Siten FE-analyysissa tarvittavien elementtien määrä voidaan puolittaa 

ja samalla lyhentää tarvittavaa laskenta-aikaa. Kuvassa 19 on esitetty yksi alkuperäisistä 3D-

malleista ja sitä vastaava analyysia varten yksinkertaistettu malli. 
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Kuva 19. Yksi alkuperäisistä 3D-malleista (vasemmalla) ja siitä FE-analyysia varten tehty 

yksinkertaistettu 3D-malli. Vasemmanpuoleisessa kuvassa painekuori on asetettu 

läpinäkyväksi, ja oikeanpuoleisessa kuvassa suodin on halkaistu puoliksi symmetrisyyden 

nojalla. 
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Suotimen helma kiinnittyy painekuoreen alapäädyn ja vaipan rajalla. Tästä johtuen malli 

tuetaan kiinteästi alapäädyn pinnasta, joka on kosketuksessa vaippaan. Hydrostaattinen 

paine asetetaan kanavan sisäpinnoille pois lukien virtauksenohjauslevyjen ja muiden 

kanavan sisällä olevien levyjen pinnat. Hydrostaattisessa paineessa vapaa pinta asetetaan 

kanavan ylimmälle pinnalle. Rakenteen omaa painoa kuvaamaan asetetaan koko mallille 

maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys g, joka on 9.807 m/s2. Rakenteen sisäinen paine 

asetetaan vaikuttamaan painekuoren sisäpinnoilla. 

 

Analyysimalli verkotetaan tetraedrin ja heksaedrin muotoisilla kvadraattisilla 

solidielementeillä, jolloin kussakin elementissä on joko kymmenen tai 20 solmua. 

Elementtiverkkoa tihennetään hieman kanavassa ja sen tuennassa, jonka jälkeen jokaisessa 

koko suotimen sisältävässä mallissa on suotimesta riippuen noin 450—600 000 elementtiä. 

Kuvassa 20 on esitetty esimerkki erään viherlipeäsuotimen globaalin mallin verkotuksesta. 
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Kuva 20. Viherlipeäsuotimen globaalin mallin verkotus. 

 

Koska suotimen osat ovat mallissa omina solideinaan, niiden välille lisätään 

kontaktielementit. Pääsääntöisesti kontaktielementit asetetaan koskettavien pintojen välille. 

Tietyissä kohdissa, kuten kanavan yläosan ja painekuoren välisessä kontaktissa tai tukien ja 

palstalevyjen välisissä kontakteissa, toisena kontaktigeometriana käytetään kappaleen 

särmiä, jotka ovat kosketuksessa toiseen osaan. Tämän tarkoituksena on paremmin esittää 
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todellisuudessa osien välissä olevaa hitsiliitosta. Kontaktityyppinä käytetään sidottua 

kontaktia, joka estää pintojen tai särmien välisen liukumisen ja erottumisen. FE-mallin 

materiaalina käytetään Ansys Workbenchin datapankista löytyvää terästyyppiä, jonka 

materiaaliarvot on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. FE-laskennassa käytetyt materiaaliarvot. 

Tiheys ρ [kg/m3] Kimmokerroin E [GPa] Poissonin vakio v [-] 

7 850 200 0.3 

 

FE-analyysi jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen tutkittavasta 

suotimesta analysoidaan globaali malli kokonaisuudessaan edellä kuvatuilla reunaehdoilla. 

Suotimien globaalia käyttäytymistä ja eri yksityiskohtien von Misesin vertailujännityksiä ja 

muodonmuutoksia tarkastellaan. Saatuja tuloksia vertaillaan sekä eri suodinkokojen että 

vanhan ja uuden rakenteen kesken. Lisäksi tutkitaan, ovatko luvussa 4 esitetyt 

ongelmakohdat havaittavissa analysoiduissa malleissa. Rakenteen globaalia käyttäytymistä 

tutkimalla pyritään ymmärtämään, miten suodin käyttäytyy käytön aikana ja mihin eri osat 

pyrkivät liikkumaan. Jännityksiä ja muodonmuutoksia tarkastelemalla etsitään kanavan 

kriittisiä kohtia. Vertailujen tarkoituksena on selvittää, onko suotimen koolla vaikutuksia 

tuloksiin ja ovatko kanavan rakenteeseen tehdyt muutokset toimivia. 

 

Toisessa vaiheessa luodaan alimallit ensimmäisen vaiheen perusteella valikoituvista 

yksityiskohdista ja tehdään niiden analysointi. Alimallinnuksen avulla voidaan saada suuren 

mallin pienemmistä yksityiskohdista tarkempia tuloksia ilman että ratkaisuaika pitenee 

kohtuuttomaksi. Kun koko suodin on analysoitu, kiinnostavat yksityiskohdat rajataan 3D-

mallista ja niille tehdään omat analyysit. Analysointi tapahtuu siirtämällä globaalista 

mallista kuormitukset alimalliin globaalin mallin ja alimallin välisille leikkauspinnoille. 

Alimallit verkotetaan kuvan 11 mukaisella harvan verkotuksen elementtikoolla, jonka 

jälkeen rajaviivan normaalisuuntaiset jännityskomponentit määrätyllä etäisyydellä 

ekstrapoloidaan käyttäen yhtälöitä 2 ja 3. Näin saatujen jännitystulosten avulla arvioidaan 

rakenteen yksityiskohtien kestoikää rakenteellisen jännityksen menetelmällä. Lisäksi 

alimalleja hyödynnetään kestoiän laskemiseen nimellisen jännityksen menetelmällä.  
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4.3.1 Globaalien mallien FE-analyysi 

Tutkimus on laaja FE-analyysin osalta, eikä kaikkia tuloksia esitetä kirjallisessa työssä. 1. ja 

2. tuennan tarkastelut jätetään pois, sillä niissä ei ole tähän mennessä havaittu vaurioita eikä 

globaaleja malleja tarkasteltaessa voida todeta niiden olevan kriittisiä. 

 

Analyysin perusteella nousukanavan soikea muoto pyrkii kuormituksen alaisena pyöreään 

muotoon kuvan 21 osoittamalla tavalla, vaikka todellisuudessa kanavan pyöristyminen ei ole 

silmin havaittavaa. Kiinnitykset painekuoreen ja U-palkkiin pitävät kanavan paremmin 

muodossaan estäen kanavan yläpäädyn pyöristymistä, tosin hydrostaattinen painekin on 

kanavan yläosassa pienimmillään. Myös virtauksenohjaimet estävät pyöristymistä omalla 

kohdallaan kanavaa, kun taas pahimmat muodonmuutokset kanavassa tulevat kaikissa 

tutkituissa suotimissa 2. ja 3. tuen välille missä pyöristymisilmiö on voimakkainta. 

Nousukanavan alaosassa on käytetty pyöreää putkea, ja siellä muodonmuutokset ovat 

pienempiä ja lähes kokonaan suotimen korkeussuuntaisia. Kanavan korkeussuuntaiset 

muodonmuutokset viittaavat siihen, että suotimen sisäinen paine työntää painekuoren 

päätyjä kauemmas toisistaan, jolloin nousukanava pääsee hieman venymään 

pituussuunnassa. Tämän voi todeta myös käyttämällä kuormituksena pelkkää sisäistä 

painetta, jolloin venyminen korostuu erityisesti kanavan alimmissa osissa. 
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Kuva 21. Suunnat, joihin kuormitettu kanava pyrkii liikkumaan sekä kanavan liioiteltu 

muoto. Ilmiö on havaittavissa myös kuvassa 22. 

 

Painekuori laajenee myös säteen suuntaisesti. Laajeneminen yhdessä kanavan pyöreäksi 

pyrkimisen kanssa aiheuttaa etenkin kolmannelle tuelle monenlaisia kuormituksia. 

Kohdassa, jossa tuki kiinnittyy kanavaan, kanava pyrkii vetäytymään sisäänpäin aiheuttaen 

vetokuormituksen tukeen. Taivutettu tuki pyrkii oikenemaan, mikä etenkin suuremmilla 

kanavan muodonmuutoksilla aiheuttaa taitoksen kohdalle suuria jännityksiä. Kuvassa 22 on 

esitetty 3. tuen ja kanavan muodonmuutoksia tuen kohdalla. 
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Kuva 22. Muodonmuutokset kanavassa 3. tuen kohdalla, jossa rautalankamalli näyttää 

alkuperäisen muodon. Muodonmuutokset kuvassa on skaalattu kymmenkertaisiksi 

todellisuuteen nähden. 

 

Suurimmat nousukanavan muodonmuutokset löytyvät kahden suuremman kokoluokan 

suotimen vanhemmista rakenteista. Niissä suurin muodonmuutos suodinelementtien 

puoleisessa osassa kanavaa on yli 14 mm, mikä ahtaassa tilassa ja 5 mm levynpaksuudella 

on jo merkittävä. Uudessa rakenteessa vastaavat muodonmuutokset ovat keskikokoisessa 

suotimessa 2.3 mm ja suurimmassa suotimessa 3.8 mm. Molemmissa uusissa kanavissa on 

käytetty suurempaa levynpaksuutta ja 3. tukien väliin on asetettu lisälevy muodonmuutoksen 

maksimikohdan yläpuolelle. Myös 3. tuen muodonmuutokset tippuvat kahdessa 

suuremmassa suodintyypissä noin 5 millimetristä 1.1 millimetriin. Pienimmässä 

suodintyypissä kanavan muodonmuutokset ovat jo vanhan rakenteen osalta 2.8 mm, ja 
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kanavan paksuutta lisäämällä muodonmuutoksen maksimi puolittuu. Uudessa pienessä 

suotimessa lisälevyä ei ole asennettu, mutta toisin kuin vanhassa rakenteessa, siitä löytyy 3. 

tuki. Virtauksenohjaimilla muodonmuutokset putoavat kaikissa kokoluokissa vanhan ja 

uuden rakenteen välillä alle puoleen. Kuvassa 23 on esitetty esimerkki GLF45210:n vanhan 

ja uuden rakenteen muodonmuutoksista. Taulukkoon 6 on koottu yhteen valikoitujen 

kanavan yksityiskohtien suurimmat muodonmuutokset. 

 

 

Kuva 23. GLF45210 vanhan (vasemmalla) ja uuden nousukanavan muodonmuutokset 

millimetreissä 2. tuelta lähtien. Levynpaksuuden kasvattaminen ja lisälevy 3. tukien välissä 

pienentävät maksimimuodonmuutosta yli 10 mm. 
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Taulukko 6. Valikoitujen nousukanavan osien suurimmat muodonmuutokset millimetreissä. 

Kanavan 

yksityiskohta 

GLF2870 GLF38150 GLF45210 

Suodin Vanha Uusi Vanha Uusi Vanha Uusi 

Kanava 2.79 1.42 14.30 2.33 14.4 3.75 

3. tuki - 0.68 4.95 1.10 5.22 1.18 

Virtauksen-

ohjaimet 

1.16 0.54 2.77 0.87 2.09 0.83 

(Lisälevy) - - - 0.70 - 0.85 

 

Koko kanavan ja tukien suurimmat vertailujännitykset löytyvät virtauksenohjainlevyjen 

alareunasta tai kanavasta kohdasta josta virtauksenohjaimen alareuna alkaa. Kanavissa, 

joissa virtauksenohjainten alapuolella on lisälevy, jännityshuiput tulevat vastaaviin kohtiin 

levyn alareunaa. Kanavalevyssä vertailujännitysten huiput kohoavat joissakin tapauksissa 

reilusti yli materiaalin myötörajan ollen pahimmillaan yli 700 MPa vanhassa 

keskikokoisessa ja 530 MPa vanhassa suuressa suotimessa. Uudemmissa malleissa 

keskikokoisen suotimen maksimijännitykset laskevat 310 ja suuren 346 megapascaliin, 

joissa kyseinen jännitys tulee lisälevyn kohdalle kanavaa. Pienessä suodintyypissä 

jännityksen maksimi kanavassa on huomattavasti pienempi muuttuen vanhan ja uuden 

rakenteen välillä 190 MPa:sta noin sataan megapascaliin. Kanavan 

maksimivertailujännitykset esiintyvät kaikissa suotimissa elementtien puolella kanavaa, ja 

painekuoren puolella levyjen kohdalla jännitykset ovat pienempiä. Kuvassa 24 on esitetty 

suurin kaikista analysoiduista suotimista havaittu jännitys kanavassa ja 

virtauksenohjainlevyssä. 
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Kuva 24. Suurimmat havaitut vertailujännitykset kanavassa (715 MPa) ja 

virtauksenohjaimessa (604 MPa). Kuva GLF38150:n vanhasta mallista. Huomioitavaa on, 

että virtauksenohjainten kohdalla huippuvertailujännitykset esiintyvät molempien 

virtauksenohjainlevyjen kohdalla, kun taas lisälevyn kohdalla jännityspiikki on yhdessä 

pisteessä. 

 

Virtauksenohjainlevyissä vertailujännitykset ovat keskimäärin noin 80 % kanavan 

maksimista. Sama suhde pätee keskikokoisen suodintyypin uuden rakenteen lisälevylle, 
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mutta suurimmassa uudessa suotimessa lisälevyn huippujännitys on puolet kanavan 

maksimista. Uusien virtauksenohjain- ja lisälevyjen alapuolella olevien lovien pohjalla 

jännityksen maksimit ovat virtauksenohjaimissa noin 50—60 MPa ja lisälevyissä 125—140 

MPa. 

 

3. tuen vertailujännitykset ovat suurimmillaan vanhemmissa suotimissa tuen ja palstalevyn 

välisessä hitsissä. Keskikokoisessa suotimessa jännitys on yli 400 MPa ja suuressa 

suotimessa lähes 300 MPa. Näihin kahteen suotimeen tulee myös taitoksen suurimmat 

jännitykset, noin 210 ja 260 MPa. Uusissa malleissa jännitykset ovat merkittävästi 

pienempiä, sillä esimerkiksi keskikokoisen suotimen 3. tuen vertailujännitykset ovat 

ainoastaan hieman yli 50 MPa. 3. tuen vertailujännitykset vanhassa ja uudessa GLF45210-

suotimessa on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. 3. tuen vertailujännitykset vanhassa (ylhäällä) ja uudessa GLF45210-suotimessa. 
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Kanavan yläkulma on haasteellinen kohta FE-analyysille, sillä kanavan, U-palkin kärjen ja 

painekuoreen kiinnitetyn palstalevyn välille jää useimmissa analysoiduissa suotimissa 

aukko, joka todellisuudessa täyttyy hitsatessa. Aukko aiheuttaa epäjatkuvuuskohdan 

rakenteeseen, mikä voi aiheuttaa pientä epävarmuutta jännitystuloksissa. Jos aukko 

mallinnetaan täytetyksi, analysoitaessa aiheutuu kuitenkin suuri jännityspiikki sekä 

kanavaan että U-palkin ”kärkeen”, joten on perusteltua jättää se tekemättä.  

 

Kanavan yläkulman vertailujännityshuipun paikat vaihtelevat eri suotimien välillä, mutta 

tulevat aina joko sisäpuolelle tiukimman säteen kohtaan, sisäpuolelle kohtaan johon 

palstalevyn ja kanavan levyn välinen hitsi päättyy, tai ulkopuolelle kohtaan johon U-palkin 

ylempi kärki kiinnittyy. Yläkulman maksimivertailujännitykset pienenevät myös 

uudemmissa suotimissa, mutta esimerkiksi ero vanhan ja uuden suuren kokoluokan 

yläkulman jännitysten välillä ei ole yhtä huomattava kuin muissa tutkituissa 

yksityiskohdissa. Kuvassa 26 on esitetty yläkulman ja U-palkin vertailujännitykset uudessa 

suuren kokoluokan suotimen nousukanavassa. 
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Kuva 26. Vertailujännitykset uuden GLF45210-suotimen nousukanavan yläkulmassa ja U-

palkissa. U-palkin ylemmän kärjen huippujännitykset kasvavat joissakin tapauksissa yli 400 

MPa:iin. Ero ylemmän ja alemman kärjen välillä selittyy sillä, että U-palkin alempi laippa 

ei ole hitsattu painekuoreen vaan on kiinni ainoastaan kanavassa. 

 

Kuten edellä on todettu, nousukanavan vertailujännitykset ja muodonmuutokset ovat 

huomattavasti pienempiä uusissa rakenteissa. Pienimmässä tutkitussa suodinkoossa tulokset 
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pysyvät maltillisella tasolla, mutta suuremmissa malleissa jännitykset ylittävät pahimmillaan 

reilusti materiaalin myötörajan. Kaikki edellä kuvaillut suurimmat vertailujännitystulokset 

kanavan valikoiduille yksityiskohdille on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Valikoitujen nousukanavan osien suurimmat vertailujännitykset 

megapascaleissa. 

Kanavan 

yksityiskohta 

GLF2870 GLF38150 GLF45210 

Suodin Vanha Uusi Vanha Uusi Vanha Uusi 

Kanava 189 101 715 310 530 346 

3. tuki - 44 418 56 293 110 

3. tuen säteen 

alue 

- 33 211 50 264 81 

Virtauksen-

ohjaimet 

146 68 604 124 454 104 

Virtauksen-

ohjainten lovi 

- 52 - 53 - 62 

(Lisälevy) - - - 256 - 170 

(Lisälevyn 

lovi) 

- - - 124 - 140 

Kanavan 

yläkulma 

181 113 231 188 184 166 

 

Käyttämällä rakenteen kuormituksena ainoastaan hydrostaattista painetta voidaan todeta, 

että se aiheuttaa lähes kokonaan nousukanavaan kohdistuvat jännitykset. Sisäinen paine 

puolestaan aiheuttaa kanavassa suurempia jännityksiä ainoastaan kanavan yläkulmaan 

pienelle alueelle sekä U-palkkiin ja 2. tukeen. Oman painon merkitys on koko rakenteessa 

minimaalinen.  

 

4.3.2 Alimallien FE-analyysi 

Alimallinnukseen valikoidaan kanava virtauksenohjainten ja lisälevyn kohdalla, 

virtauksenohjaimet, lisälevy ja 3. tuki. Kanavan ja virtauksenohjain- tai lisälevyn sekä 3. 
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tuen alimalleista etsitään normaalijännityksiä hitsin rajaviivalta. Lisäksi 3. tuen taivutetun 

kohdan alimallista otetaan tarkempi vertailujännitys käyttäen seitsemää elementtiä 

levynpaksuuden yli. Virtauksenohjaimissa, lisälevyssä ja 3. tuessa on käytetty 10 mm ja 

kanavassa levynpaksuutta 5—8 mm elementtikokona. Kuvissa 27 ja 28 on esitetty yhden 

suotimen alimallit verkotuksineen. 

 

 

Kuva 27. Yhden suotimen kanavan ja virtauksenohjainten alimalli ja sen verkotus. 
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Kuva 28.  Yhden suotimen kanavan 3. tuen alimallit ja niiden verkotus. 

 

Normaalijännitykset kanavassa, virtauksenohjaimissa ja 3. tuessa luetaan kuvan 29 

osoittamista solmupisteistä. Kanava edustaa tyypin ”a” hot spotia, kun taas 

virtauksenohjaimet, lisälevy ja 3. tuki ovat tyypin ”b” hot spoteja. Yhtälöiden 2 ja 3 

perusteella kanavan jännitykset luetaan 0,5 t ja 1,5 t etäisyydeltä hitsin rajaviivasta, ja 

virtauksenohjainten, lisälevyn ja 3. tuen jännitykset luetaan 5 mm ja 15 mm etäisyyksiltä. 

FAT-luokiksi valitaan kanavalle ja 3. tuelle 100 MPa sekä virtauksenohjaimille ja 

lisälevyille 90 MPa. 3. tuen taitokselle käytetään hitsaamattoman osan FAT-luokkaa 160 

MPa. Valitut FAT-luokat on esitetty liitteessä I.   
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Kuva 29. Virtauksenohjaimen / lisälevyn (punainen), kanavan (vihreä) ja 3. tuen (keltainen) 

solmupisteet, joilta jännitykset luetaan. 3. tuen solmupisteet määräytyvät sen mukaan, mistä 

kohtaa tukea kussakin suotimessa löytyvät suurimmat jännitykset. 

 

4.4 Rakenteen yksityiskohtien kestoiän arviointi 

Kestoiän arviointiin käytetään alimalleista saatavia jännitystuloksia. Yhtälöihin 2 ja 3 

sijoitettavat normaalijännityksen arvot antavat kunkin yksityiskohdan rakenteellisen 

jännityksen. Rakenteellinen kestoikä eri yksityiskohdille lasketaan yhtälön 1 mukaisesti 

kanavalle, virtauksenohjaimille, lisälevylle ja 3. tuen hitsille. Nimellinen kestoikä lasketaan 

3. tuen taivutetulle osiolle. Yksityiskohtien kestoiät eri suotimissa on esitetty taulukoissa 

8—10 ja ne on laskettu sijoittamalla eri yksityiskohtien jännitystulokset liitteessä II 

esitettyihin laskentapohjiin. 
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Taulukko 8. GLF2870:n eri yksityiskohtien rakenteelliset kestoiät. 

GLF2870 

Vanha Jännitys 5 

mm / 0,5 t 

etäisyydellä 

[MPa] 

Jännitys 15 

mm / 1,5 t 

etäisyydellä 

[MPa] 

Laskennallinen 

kestoikä 

sykleissä 

Laskennallinen 

kestoikä 

vuosissa 

Kanava 183 115 194 716 89 

Virtauksenohjaimet 95 54 959 409 438 

Uusi  

Kanava 99 54 194 716 517 

Virtauksenohjaimet 65 15 2 005 677 916 

3. tuen hitsi 54 24 5 989 402 2 735 

3. tuen taitos* 31 - 283 982 185 129 672 

*Kestoikä nimellisen jännityksen menetelmällä. 

 

Taulukko 9. GLF38150:n eri yksityiskohtien rakenteelliset kestoiät. 

GLF38150 

Vanha Jännitys 5 

mm / 0,5 t 

etäisyydellä 

[MPa] 

Jännitys 15 

mm / 1,5 t 

etäisyydellä 

[MPa] 

Laskennallinen 

kestoikä 

sykleissä 

Laskennallinen 

kestoikä 

vuosissa 

Kanava 731 487 3 229 1 

Virtauksenohjaimet 465 230 7 404 3 

3. tuen hitsi 373 234 23 066 11 

3. tuen taitos* 219 - 782 718 357 

Uusi  

Kanava 332 190 30 661 14 

Lisälevy 219 22 45 365 21 

Kanava 

(virtauksenohjainten 

kohdalla) 

121 77 683 236 312 

*Kestoikä nimellisen jännityksen menetelmällä. 

 



55 

 

Taulukko 9. GLF38150:n eri yksityiskohtien rakenteelliset kestoiät. 

Uusi  

Virtauksenohjaimet 94 21 655 837 299 

3. tuen hitsi 57 40 6 879 719 3 141 

3. tuen taitos* 49 - 69 541 402 31 754 

*Kestoikä nimellisen jännityksen menetelmällä. 

 

Taulukko 10. GLF2870:n eri yksityiskohtien rakenteelliset kestoiät. 

GLF45210 

Vanha Jännitys 5 

mm / 0,5 t 

etäisyydellä 

[MPa] 

Jännitys 15 

mm / 1,5 t 

etäisyydellä 

[MPa] 

Laskennallinen 

kestoikä 

sykleissä 

Laskennallinen 

kestoikä 

vuosissa 

Kanava 670 437 4 121 2 

Virtauksenohjaimet 539 248 4 542 2 

3. tuen hitsi 294 187 47 405 22 

3. tuen taitos* 264 - 447 661 204 

Uusi  

Kanava 367 221 23 539 11 

Lisälevy 274 48 25 084 11 

Kanava 

(virtauksenohjainten 

kohdalla) 

115 68 756 663 346 

Virtauksenohjaimet 97 23 606 848 277 

3. tuen hitsi 48 34 36 066 578 905 16 468 757 

3. tuen taitos* 79 - 16 820 797 7 681 

*Kestoikä nimellisen jännityksen menetelmällä. 

 

Kriittisimmät yksityiskohdat löytyvät keskisuuresta ja suuresta suotimesta. Vanhoissa 

GLF38150- ja GLF45210-suotimissa kanavan ja virtauksenohjainten laskennalliset kestoiät 

ovat noin 3 200 ja 7 400 välillä, mikä vuosiksi muutettuna tarkoittaa kestoikää reilu vuodesta 

alle neljään vuoteen. Uusissa vastaavissa suotimissa virtauksenohjaimiin ja kanavaan niiden 

kohdalla kohdistuu huomattavasti pienempiä jännityksiä, ja kyseisten suotimien heikoimpia 
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kohtia ovat lisälevy ja kanava sen kohdalta. Niissä saavutetaan keskisuuressa suotimessa 

30 600—45 300 syklin ja uudessa ainoastaan 23 500—25 000 syklin kestoikä.  

 

3. tuen hitsien kestävyys on vanhoissa malleissa laskennallisesti myös heikko, sillä 

keskikokoisessa suotimessa päästään ainoastaan 23 000 syklin ja suuressa suotimessa noin 

kaksinkertaisen syklimäärän kestoikään. Kyseisten tukien taitoskohdat eivät ole 

laskennallisesti yhtä kriittisiä, vaikka niidenkin nimellisjännitykset ovat reilusti yli 200 MPa. 

FE-analyysi ei kuitenkaan ota huomioon taitokseen syntyviä jäännösjännityksiä, joten 

todellinen jännitys tukien taitoksessa on todennäköisesti huomattavasti suurempi. Uusien 

suotimien kolmansien tukien hitseissä ja taitoksissa puolestaan jännitykset ovat kaikissa 

kokoluokissa niin pieniä, ettei niiden voida olettaa hajoavan normaalikäytössä. 

 

Pienimmässä GLF2870-suotimessa sekä vanhan että uuden rakenteen osalta kestoiät ovat 

riittävällä tasolla. Suurimmat jännitykset esiintyvät vanhan mallin kanavassa 

virtauksenohjainten kohdalla, mutta kestoikä siinäkin on lähes 200 000 sykliä. Kaikkien 

suotimien kestoiät paranevat merkittävästi vanhan ja uuden rakenteen välillä, mutta uusien 

suotimien lisälevy aiheuttaa uuden ongelmakohdan kanavan kestävyydelle.     
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5 RAKENTEEN KESTÄVYYDEN PARANTAMINEN 

 

 

Rakennetta lähdetään kehittämään tavoitteena pienentää jännityksiä kriittisissä kohdissa, 

jotka ovat uusissa rakenteissa kanava lisälevyn kohdalla sekä kanavan yläkulma. 3. tuella 

sekä vertailujännitykset että väsymiskestoiät ovat uusissa suotimissa sellaisella tasolla, ettei 

niiden muuttamiselle tai parantamiselle ole toistaiseksi tarvetta, joten niiden jatkokehitys 

jätetään tässä työssä tekemättä. Mikäli 3. tuet väsyvät uusissa suotimissa edelleen rikki, ovat 

niiden taitoksissa esiintyvät jäännösjännitykset todennäköisesti hyvin suuria. Tällöin tuen 

muuttamista täytyy pohtia uudelleen.  

 

Myös 3. tukien tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa, sillä sen poistaminen mallista ei 

käytännössä vaikuta lainkaan esimerkiksi kanavan vertailujännityksen maksimiin. Tämä käy 

ilmi kuvasta 30, jossa on esitetty uuden GLF45210:n kanavan vertailujännityksen ja 

muodonmuutoksen maksimit kanavan ollessa normaalisti tuettu sekä erilaisilla 2. ja 3. tuen 

muutoksilla. 3. tuen poistaminen ei juurikaan vaikuta vertailujännitykseen kanavassa, kun 

taas 2. tuen poistamisella on suurempi vaikutus. 3. tuki on suhteessa suureen nousukanavaan 

niin löysä, ettei se pysty estämään kanavaa liikkumasta. 
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Kuva 30. 2. ja 3. tuen poistamisen vaikutukset kanavan maksimivertailujännitykseen ja –

muodonmuutokseen.  

 

5.1 Kehitysideat ja niiden testaus 

Ideoinnissa parantaa kanavaa lisälevyn ja virtauksenohjainten kohdalta keskitytään 

ensisijaisesti löytämään keinoja kanavan jäykkyyden lisäämiseksi. Jäykkyyden lisäämisellä 

voidaan yrittää pienentää kanavan soikean muodon pyrkimistä pyöreäksi, mutta kanavan 

ollessa soikea ilmiöltä ei voida kokonaan välttyä. Jäykkyyttä yritetään lisätä myös kanavan 

yläkulmassa. 

 

Kehitysideat mallinnetaan ja analysoidaan FEM:llä käyttäen pohjana uutta GLF45210-

suodinta, jonka jälkeen vertailujännitystuloksia verrataan alkuperäiseen rakenteeseen. 

Tavoitteena on pienentää vertailujännityksiä kyseisellä alueella. FE-analyyseistä 

huomataan, että muutokset kanavan ja lisälevyn kohdalla eivät vaikuta kanavan yläkulman 

käyttäytymiseen eivätkä yläkulman muutokset vaikuta kanavaan ja lisälevyyn. Lopuksi 
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kappaleessa käsitellään kanavaan liittyviä valmistukseen liittyviä seikkoja, joilla rakenteen 

kestävyyttä voitaisiin parantaa. 

 

5.1.1 Kanava, lisälevy ja virtauksenohjaimet 

Kanavan ja virtauksenohjainten tai lisälevyn alueella kanavan jäykistäminen on hankalaa 

monesta syystä. Kanavan levynpaksuuden kasvattamisesta olisi apua, mutta jo nykyisen 8 

mm paksuisen kanavan mittoihin valmistaminen on vaikeaa. Kanavan ulkopuolisten 

jäykisteiden, kuten palstalevyjen tai jäykisterenkaiden, käyttöä vaikeuttaa tilan puute. 

Suodinelementtien ja kanavan etäisyys toisistaan on vain muutama kymmenen millimetriä, 

ja kanavan ja painekuoren väliin jää tilaa ainoastaan noin 10 mm. Aiemmin kanavaa on 

elementtien puolelta korjattu kaaren muotoisilla jäykisteillä, jotka eivät yllä kanavan toiselle 

puolelle ja ovat päistään paksumpia kuin elementtien kohdalta. Sisäpuolelle kanavaa 

asennettavat jäykisteet ovat myös hankalia, sillä ne voivat vaikuttaa suodattimen toimintaan 

esimerkiksi hidastamalla virtausnopeutta liikaa. Ideoita kanavan kestävyyden 

parantamiseksi lisälevyn kohdalta on esitetty seuraavaksi kohdissa A—C. 

 

A: Pyörötangot (20 mm) kanavan sisällä lisälevyn alapuolella (kanavan leveämmässä tai 

kapeammassa suunnassa). 

Kanavan pyörötangoilla lisälevyn alapuolelta jäykistämisen tarkoituksena on estää kanavaa 

muuttamasta muotoaan ja siten pienentää jännityshuippuja sekä jakaa niitä useampaan 

kohtaan. Tangot auttavat pienentämään vertailujännityksiä kanavassa ja lisälevyssä. 

Kanavan kapeammassa suunnassa kulkevat tangot osoittautuvat paremmaksi vaihtoehdoksi, 

sillä leveämmässä suunnassa kulkevien tankojen päihin muodostuu suurempia 

jännityshuippuja, sillä elliptisen kanavan pienemmän kaarevuussäteen alueella jännitykset 

ovat suurempia kuin loivemman säteen alueella. Jo kahta tankoa vaakasuunnassa rinnakkain 

käyttämällä kanavan suurin vertailujännitys putoaa muuttamattoman rakenteen lähes 350 

MPa:sta noin 220 MPa:iin. Lisälevyn jännitys laskee vain reiluun 30 MPa:iin alkuperäisestä 

130 MPa:sta, mutta tankojen maksimijännitys on hieman suurempi kuin alkuperäisen 

rakenteen lisälevyssä. Kuvassa 31 on esitetty lisälevyn alapuolelle sijoitetut pyörötangot. 
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Kuva 31. Lisälevyn alapuolelle sijoitetut 20 mm paksut pyörötangot nousukanavan 

leveämmässä suunnassa (vasemmalla) sekä kapeammassa suunnassa. 

 

Jännitykset kanavassa pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi minimoimalla kuitenkin 

tarvittavien pyörötankojen määrä. Tankojen määrää ja sijoittelua muuttamalla voidaan 

arvioida erilaisten vaihtoehtojen toimivuutta, mutta optimaalisin ratkaisu eroaa erikokoisilla 

suotimilla. Yleisellä tasolla voidaan tehdä tankojen käytöstä seuraavat huomiot, joiden 

voidaan olettaa pätevän kaikille suodinko’oille: 

 Lisälevyn alapuolella tankoja täytyy olla vaakasuunnassa useampia, jotta 

jännityshuippu ei jakaudu ainoastaan yhdelle tangolle ja yhteen kohtaan kanavaa. 

Tankojen tulee olla riittävällä etäisyydellä lisälevyn alareunasta, esimerkiksi 

mahdollisimman alhaalla samaa kanavan levyosaa, johon lisälevy kiinnittyy. 

 Liian kaukana vaakatasossa toisistaan olevat tangot saavat aikaan suuremman 

jännityshuipun tankojen päissä, kun taas liian lähellä toisiaan olevat tangot 

aiheuttavat suuremman jännityshuipun kanavan levyssä. Enemmän kuin kolmea 

tankoa käytettäessä vertailujännitysten huiput eivät enää laske huomattavasti.  

 Tangot lisälevyn alapuolella eivät yksistään ole täysin riittävät, sillä lisälevyn 

alareunan kohdalle jää vielä suurehko jännityshuippu. Siksi tankoja täytyy lisätä 

myös lähemmäksi lisälevyn alareunaa. Yksi tanko suoraan lisälevyn alapuolella 

aiheuttaa lähes yhtä suuren jännityshuipun tankoon, kuin ilman tankoa aiheutuisi 
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lisälevyyn. Yksi ratkaisu on asentaa lisälevyn alareunan alapuolelle tanko 

molemmille puolille vaakasuunnassa lisälevyä, jolloin sekä tankojen, lisälevyn että 

kanavan jännitykset ovat maltillisia. Tangot lisälevyn alareunan tasolla eivät ole yhtä 

toimivia, sillä jännitykset ovat suurempia tankojen välisen pidemmän, kanavan 

korkeussuuntaisen, välimatkan vuoksi. 

 Käyttämällä tankoja lisälevyä on mahdollista lyhentää noin puoleen alkuperäisestä. 

Lisälevyn poistaminen kokonaan ei ole järkevää, sillä se nostaisi jännityksiä jonkin 

verran virtauksenohjainten alareunan kohdassa. Lisälevy on myös mahdollista 

korvata käyttämällä muutamaa tankoa lisälevyn pituisella alueella, mutta 

korvaamisen kannattavuutta tulee harkita. 

 

Viidellä pyörötangolla, kuten kuvassa 31 on esitetty, tankojen vertailujännitysten maksimi 

on noin 160 MPa. Maksimi tulee alempien reunimmaisten tankojen suodinelementtien 

puoleiseen päähän, mutta huippujännitys on jo 5 mm päässä tangon päästä enää alle 100 

MPa. Tankojen kohdalle muodostuva kanavan maksimijännitys on noin 150 MPa, mikä 

tarkoittaa noin 57 % pudotusta verrattuna alkuperäiseen rakenteeseen. Lisälevyn alareunassa 

vertailujännityksen maksimi on ainoastaan 40 MPa (alkuperäisessä 170 MPa), lisälevyn 

lovessa 25 MPa (140 MPa) ja kanavan levyssä lisälevyn kohdalla vajaa 90 MPa (346 MPa). 

Virtauksenohjainlevyjen alareunassa ja loven kohdalla jännitykset eivät juurikaan muutu 

alkuperäiseen suotimeen verrattuna. Kuvassa 32 on esitetty vertailujännitykset 

pyörötangoissa ja niiden kohdalla kanavassa. 
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Kuva 32. Vertailujännitykset pyörötangoissa ja nousukanavassa. 

 

Pyörötankojen käyttö voi kuitenkin olla ongelmallista, sillä niiden vaikutusta viherlipeän 

virtaukseen on vaikea arvioida. Kierrätyspumppu on tarkoitettu nykyiselle nousukanavan 

rakenteelle, ja ylimääräiset osat kanavan sisällä voivat heikentää virtausta siten, ettei 

viherlipeä enää jakaudu tasaisesti suodinelementeille tai aiheuttaa pyörteitä ja 

takaisinvirtausta. 

 

B: Jäykistekaaret kanavan ulkopuolella. 

Kuvien 15 ja 33 kaltaiset, kanavan ulkopuoliset jäykistekaaret pienentävät lisälevyn ja 

kanavan vertailujännityksiä suodinelementtien puolella noin 350 MPa:sta noin 300 MPa:iin, 

mutta painekuoren puoleisessa reunassa eivät muutu juuri lainkaan, vaan pysyvät noin 320 

MPa:ssa. Ylempänä kanavaa virtauksenohjainten lähettyvillä jäykistekaarille ei 

todennäköisesti ole tarvetta, sillä jännitykset ovat siellä melko pieniä tai paikoin 

olemattomia.  
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Kuva 33. Kanavan ulkopuoleiset jäykistekaaret. 

 

C: Palstalevy kanavan ulkopuolella tai kanavan levynpaksuuden lisääminen lisälevyn 

kohdalta. 

Palstalevyistä kanavan ulkopuolella lisälevyn kohdalla ei ole juurikaan hyötyä 

vertailujännitysten pienentämiseen kanavassa tai lisälevyssä. Erikokoisia testattuja 

palstalevyjä on esitetty kuvassa 34. Kanavan levynpaksuuden lisääminen kahdeksasta 

12:een millimetriin pudottaa kanavan vertailujännityshuipun alle puoleen (155 MPa). 

Levynpaksuuden lisääminen kuitenkin nostaa hieman lisälevyn maksimijännitystä. Kuten 

edellä on todettu, levynpaksuuden lisääminen ei kuitenkaan valmistettavuuden kannalta ole 

mielekästä, sillä jo nykyisellä paksuudella kanava on erittäin haasteellinen valmistaa 

haluttuun muotoonsa.  
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Kuva 34. Erilaisia palstalevyjä kanavan ulkopuolella lisälevyn kohdalla.  

 

5.1.2  Kanavan yläkulma 

Kuten edellä on todettu, kanavan yläkulman ja U-palkin jännitystulosten tarkasteluissa tulee 

olla varovainen, sillä täysin todellisuutta vastaavaa rakennetta ei ole järkevää mallintaa. 

Tämä pätee myös kehitysideoiden tarkasteluissa. Jännityshuippuja yläkulmassa muodostuu 

muun muassa U-palkin kärkeen ja sen kohdalle kanavaa, mutta erityisesti kanavan 

jännitysten pienentäminen on tärkeää repeytymisen välttämiseksi. Ideoita kanavan 

yläkulman kestävyyden parantamiseksi on esitetty seuraavaksi kohdissa D—G. 

 

D: Levyt nousukanavan sisällä kanavan yläosassa. 

Kanavan yläosassa kanavan sisäpuolisten levyjen tarkoituksena on estää kanavan 

pullistumista levyjen suunnassa. Levyt kanavan sisällä johtaisivat virtauksenohjainten päälle 

laskettavan huoltotason rakenteen muuttamiseen ja vaikuttaisivat huoltotasolla 

työskentelyyn. Yhden tai kahden levyn käyttö voisi olla mahdollista, mutta kolme levyä 

tekisi työskentelyn tasolla lähes mahdottomaksi. Kuitenkin kolmeakin levyä kokeilemalla 

vertailujännitykset kanavassa levyjen yläpuolella nousevat yli 200 MPa:iin, vaikka 

jännitykset itse levyissä ovat lähes olemattomia. Yhdellä tai kahdella levyllä jännitykset 

levyjen yläpuolella kanavassa ovat jonkin verran suurempia. Levyistä huolimatta jännitykset 
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kanavan yläkulmassa eivät juurikaan laske. Kuvassa 35 on esitetty vertailujännitykset 

kolmea levyä käytettynä. 

 

 

 

Kuva 35. Vertailujännitykset nousukanavan yläosaan lisätyissä levyissä. 

 

E: Viistot pyörötangot tai levyt nousukanavan sisällä kanavan yläkulmassa. 

Kuvassa 36 esitettyjen viistojen pyörötankojen tai vaihtoehtoisesti samassa suunnassa 

kulkevien levyjen nousukanavan yläkulmassa on tarkoituksena pienentää kuvassa 37 

esitettyä kanavassa tapahtuvan muodonmuutoksen vaikutusta kanavan yläkulmassa. Tangot 

pienentävät jännityksiä kanavan yläkulmassa ja U-palkin kärjessä melko hyvin, mutta 

tankojen terävämpään päähän muodostuu yli 300 MPa:n huippuvertailujännitys. 
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 Kuva 36. Viistot pyörötangot nousukanavan sisällä kanavan yläkulmassa. 

 

 

Kuva 37. Muodonmuutokset uuden GLF45210-suotimen nousukanavan yläosassa. Kuvassa 

näkyvä pitkä kaareva levy on palstalevy, jonka välityksellä U-palkki ja kanavan yläosa 

kiinnittyvät painekuoreen. 

 

F: U-palkin muutokset. 

Erinäisillä U-palkin muutoksilla ja jäykistämisillä, kuten kuvassa 38 esitetyillä U-palkin 

taustalevyllä ja levynpaksuuden kasvattamisella 8 mm:stä 20 mm:iin U-palkin 

vertailujännitykset pienenevät jonkin verran, mutta nousukanavan yläkulman 

maksimijännitykset puolestaan kasvavat. Vastaavasti kanavan yläkulman jäykistäminen 

levyillä ja tangoilla kasvattaa U-palkin ja erityisesti sen kärjen jännityksiä huomattavasti. 

Yläkulman paksuntaminen kuvan 39 tyyppisellä levyllä pienentää myös kanavan 
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jännityksiä, mutta U-palkin kärjen jännityksen kasvamiselta ei silti vältytä. Lisäksi kyseinen 

levy vaatisi paremman muotoilun, sillä levyn nurkkaan muodostuu suuri 

vertailujännityspiikki, joka yhden elementin matkalla laskee kuitenkin voimakkaasti. 

 

 

Kuva 38. Erilaisia U-palkin muutoksia: ylhäällä U-palkin laippojen välille lisätty taustalevy 

ja alhaalla eri variaatioita paksummasta U-palkista. 20 mm levystä taivutettua U-palkkia ei 

ole mahdollista valmistaa haluttuihin mittoihin, joten se on tehty kahdesta levystä. 
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Kuva 39. Nousukanavan yläkulman paksuntaminen kanavan sisäpuolisella levyllä. 

 

U-palkin ohentaminen 8 mm:stä 4 mm:iin lisää odotetusti U-palkin vertailujännityksiä, 

mutta U-palkin kärjessä jännitykset laskevat. Ohentaminen laskee jonkin verran myös 

nousukanavan yläkulman jännityksiä, mutta kanavan huippujännitykseen se ei vaikuta. 

Yläkulman taivutussäteen kasvattaminen 100 mm:stä 150 mm:iin laskee huomattavasti U-

palkin kärjen maksimivertailujännitystä, mutta kanavan yläkulman huippujännitys nousee 

noin 200 MPa:iin. Yläkulman taivutussäteen muutos on esitetty kuvassa 40. 

 

 

Kuva 40. Yläkulman taivutussäteen suurentaminen 100 mm:stä 150 mm:iin pienentää 

vertailujännityksiä kanavassa, mutta kasvattaa yläkulman maksimijännitystä. 
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U-palkin irrottaminen poistamalla kuvassa 41 esitetty hitsi, jolla U-palkki kiinnittyy 

sivulaatikkoon ja painekuoreen, pienentää koko U-palkin maksimivertailujännityksen 

ainoastaan 60 MPa:iin, mutta kanavan yläkulman huippujännitys kasvaa noin 275 MPa:iin.  

 

 

Kuva 41. U-palkin, sivulaatikon ja painekuoren palstalevyn välinen hitsi.  Sivulaatikko on 

kuvassa U-palkin vasemmalla puolella ja palstalevy yläpuolella. Palstalevy ei yllä U-palkin 

alalaippaan asti, joten alalaippaa ei ole tarkoitus hitsata kiinni painekuoreen. 

 

U-palkin irrottaminen pelkästä sivulaatikosta laskee kanavan yläkulman jännityksen noin 

115 MPa:iin ja U-palkin kärjen jännityksen noin 220 MPa:iin, mutta luo uuden 

jännityshuipun toiseen kohtaan U-palkkia. Kuvassa 42 on esitetty vertailujännitystulokset 

U-palkissa ja kanavan yläkulmassa, kun U-palkki on irrotettu sivulaatikosta.  
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Kuva 42. Kanavan yläkulman ja U-palkin vertailujännitykset U-palkin ollessa irrotettuna 

alhaalla punaisella kuvatusta sivulaatikosta. U-palkin maksimijännitys, noin 290 MPa, tulee 

U-palkin ylälaipan toiseen kärkeen. 

 

U-palkin irrottamisesta syntyvän U-palkin uuden jännityshuipun pienentämiseksi tutkitaan 

U-palkin pidentämisen vaikutusta. Pidentämisen seurauksena sekä kanavan yläkulman että 

U-palkin kärjen maksimivertailujännitys kasvaa hieman verrattuna alkuperäiseen 

rakenteeseen. Poistamalla jälleen kiinnitys U-palkin ja sivulaatikon väliltä puolestaan laskee 

hieman huippujännitystä alkuperäiseen verrattuna, mutta jännitykset ovat silti isompia kuin 

normaalikokoisen kiinnittämättömän U-palkin tapauksessa. Pidennetty U-palkki on esitetty 

kuvassa 43. 
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Kuva 43. Pidennetty U-palkki. 

 

G: Painekuoren jäykisterengas. 

Painekuoren ulkopuolelle, kanavan yläreunan tasolle, lisättävän ylimääräisen painekuoren 

jäykisterenkaan tarkoitus on estää kuvasta 37 nähtävää kanavan yläreunan muodonmuutosta. 

Kuvassa 44 on havainnollistettu jäykisterengas. Jäykisterenkaan ansiosta palstalevyn 

päätyjen z-suuntaiset muodonmuutokset ovat 70 % ja keskiosan x-suuntaiset 

muodonmuutokset 45 % alkuperäisen rakenteen muodonmuutoksista. 
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Kuva 44. Ylimääräinen jäykisterengas painekuoren ulkopuolella. Alemmassa kuvassa 

jäykisterenkaan ja palstalevyn välillä oleva painekuori on piilotettu kuvasta. 
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X- ja Z-suuntaiset muodonmuutokset U-palkin ja palstalevyn välisessä kiinnityskohdassa 

ovat minimaalisia, jolloin kyseiseen kohtaan syntyvää taivutusta jäykisterengas estää. 

Vertailujännitysten maksimit nousukanavan yläkulmassa pienenevät 137 MPa:iin 

alkuperäisestä 166 MPa:sta ja U-palkissa 180 MPa:iin alkuperäisestä 280 MPa:sta.  

 

5.2 Kehitysideoiden yhdistäminen ja muita huomioita kehityksessä 

Edellä esitettyjen kehitysideoiden vaikutukset ovat hyvin paikallisia. Yksikään 

nousukanavan yläkulman parannuksista ei vaikuta käytännössä lainkaan vertailujännityksiin 

lisälevyssä, virtauksenohjaimissa tai niiden kohdassa kanavaa. Sama pätee myös 

päinvastaisesti, joten kehitysideoiden yhdistämisessä voidaan keskittyä kummankin 

ongelma-alueen parhaiden vaihtoehtojen valintaan erikseen.  

 

Nousukanavassa virtauksenohjainten ja lisälevyn kohdalla jännitysten kannalta parhaan 

vaihtoehdon tarjoaa kanavan kapeammassa suunnassa kulkevat pyörötangot. Kuvan 45 

mukaisella FAT-luokalla 71 MPa ja esimerkiksi edellä esitetyn viiden halkaisijaltaan 20 mm 

pyörötangon konservatiivisella 162 MPa:n maksimivertailujännityksellä saadaan nimellisen 

jännityksen menetelmällä tankojen kestoiäksi yli 165 000 sykliä eli reilu 75 vuotta. 5 mm 

päässä maksimijännityksestä vertailujännitys on kuitenkin enää noin 110 MPa, joka antaisi 

noin 535 000 syklin tai 245 vuoden nimellisen kestoiän. 

 

 

Kuva 45. Pyörötangoille käytetty FAT-luokka. (Mukaillen Hobbacher, 2016, s. 59). 

 

Pyörötankojen lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kanavan ulkopuolisia jäykisteitä, jolloin 

tulee olla varovainen painekuoren puolen nousukanavasta tullessa kriittisemmäksi lisälevyn 

tai virtauksenohjainten kohdalla. Lisälevyn lyhentäminen puoleen alkuperäisestä on 

mahdollista, ja mikäli pyörötangot osoittautuvat toimivaksi ratkaisuksi, lisälevy on 

mahdollista myös korvata pyörötangoilla. Pienimmissä suotimissa kanavan jännitykset ovat 

niin pieniä, ettei lisälevylle, pyörötangoille tai muillekaan kanavan jäykisteille ole uusissa 

malleissa tarvetta.  



74 

 

 

Pyörötankojen lisäksi kanavan ulkopuolisilla jäykistekaarilla on tarpeen mukaan mahdollista 

lievittää suodinelementtien puoleisen kanavanosan jännityksiä. Pelkät palstalevyt lisälevyn 

tai virtauksenohjainlevyjen taustalla eivät ole toimivia ratkaisuja, mutta koko kanavan 

paksuntaminen lisälevyn kohdalta toimii, mikäli paksumman kanavan valmistamiseen 

löytyy sopiva konepaja. 

 

Kanavan yläkulman jännityksiin painekuoren ulkopuolelle lisättävä ylimääräinen 

jäykisterengas on laskennallisesti toimiva ratkaisu, sillä jännitykset putoavat renkaan myötä 

huomattavasti. Kun jäykisterenkaan käytön lisäksi U-palkin ja sivulaatikon välinen hitsi 

poistetaan, vertailujännitykset putoavat edelleen kanavan yläkulmassa 105 MPa:iin ja U-

palkin kärjessä vajaaseen 130 MPa:iin. Kiinnityksen poistaminen johtaa kuormien 

vaikutuksesta hyvin pieneen U-palkin ja sivulaatikon erkaantumiseen. Raon muodostuminen 

osien välille voi johtaa viherlipeän vuotamiseen, joten U-palkin ja sivulaatikon väli täytyy 

suojata esimerkiksi tiivisteellä tai erillisellä suojalevyllä. 

 

Hitsien jälkikäsittelyllä on mahdollista parantaa hitsin rajaviivan puoleista 

väsymiskestävyyttä. Esimerkiksi hiomalla tai TIG-käsittelyllä voidaan kasvattaa FAT-

luokkaa 1,3-kertaiseksi tai korkeintaan 112 MPa:iin rakenneyksityiskohdilla, joiden 

alkuperäinen FAT-luokka on korkeintaan 90 MPa. FAT-luokan 1,3-kertaistuminen pidentää 

yksityiskohdan kestoikää noin 2,2-kertaiseksi (1,33 = 2,197). Vastaavasti rakenteellisen 

jännityksen menetelmässä hiotuille tai TIG-käsitellyille kuormaa kantaville pienahitseille 

voidaan käyttää FAT-luokkaa 112 MPa. (Hobbacher, 2016, s. 66—69; Haagensen & 

Maddox, 2013, s. 10—19). Lisävaatimuksia nousukanavan hitseille on tehty aiemminkin. 

Esimerkiksi virtauksenohjainlevyjen hitseihin vaaditaan nykyään jouhevaa ylimenokohtaa, 

joka voidaan toteuttaa joko hitsaamalla tai viimeistelemällä. 

 

Muun muassa mikrorakenteen muutokset lämmön vaikutusalueella (Gariboldi & Previtali, 

2005) ja pinnankarheus (Maronne et al., 2003; Meurling et al., 2001) vaikuttavat termisesti 

leikattujen levyjen reunojen väsymiskestävyyteen.  Lisälevyn ja virtauksenohjainlevyjen 

reunan elliptisestä pyöristyksestä voi olla apua niiden väsymiskestävyyden kannalta. Myös 

3. tukien kestävyyttä on mahdollista parantaa esimerkiksi hiomalla taivutettujen levyjen 

plasmaleikatut särmät. 
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6 TULOSTEN POHDINTA 

 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen viherlipeäsuotimia ja analysoitiin vanhoja ja 

uusia suotimia eri kokoluokissa elementtimenetelmän avulla. Jännitystulosten perusteella 

laskettiin väsymiskestoiät laitteiden eri yksityiskohdille. Parannusta vaativille kohdille 

tehtiin jatkokehitystä, joista parhaiden vaihtoehtojen kohdalla jännityksiä saatiin laskemaan 

huomattavasti paremmalle tasolle. Eri parannusehdotusten yhdistelmällä on todennäköistä, 

että uusi suodin kestää sen tavoitellun kestoiän verran. 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja objektiivisuus 

Tutkimuksessa rakenteelle asetetut kuormitukset ovat sellaisia, joiden tiedetään varmasti 

kohdistuvan rakenteeseen. Esimerkiksi nousukanavan hydrostaattinen paine on kuormitus, 

joka todellisuudessa varmasti kohdistuu käytönaikaisesti kanavaan. Jos lähtötiedot ovat 

epävarmoja ja perustuvat arvailuihin, työn tulokset olisivat epärelevantteja. Tästä syystä 

lämpötilojen muutoksen vaikutusta ei työssä oteta mukaan, koska niiden vaikutuksesta ei 

voida olla varmoja. 

 

Tutkimuksen aikana etsittiin FEM:n avulla nousukanavan ominaistaajuuksia, joita löytyi 

myös kierrätyspumpun herätetaajuuden läheisyydestä. Kanavan sisältämän viherlipeän 

vaikutusta ei voitu kuitenkaan luotettavin keinoin ottaa ominaistaajuuksien tarkastelussa 

huomioon, joten tyydytään vain toteamaan, että kanava voi päästä värähtelemään, mikä 

edelleen voi heikentää rakenteen mekaanista kestävyyttä. 

 

Kestoikätulokset vastaavat melko hyvin todellisuutta, sillä rakenteen tutkituista 

yksityiskohdista esimerkiksi noin vuoden tai parin sisään hajoamaan todetut yksityiskohdat 

ovat myös hajonneet nopeimmin, kun taas esimerkiksi pienemmissä suotimissa 

tutkimuksessa todettujen ongelmakohtien vaurioita ei ole esiintynyt. Uusien suotimien 

todellisesta kestävyydestä ei voida vielä saada vertailutietoa, sillä suotimet ovat olleet 

käytössä vasta vähän aikaa tai niitä ei ole vielä toimitettu lainkaan. 
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6.2 Avaintulokset 

Työn yhtenä tavoitteena oli selvittää nousukanaviin ja niiden tuentoihin kohdistuvia 

jännityksiä sekä eri kokoluokan viherlipeäsuotimissa että myös vanhemmissa ja uusissa 

suotimissa. Jännitykset selvitettiin yhteensä kuudesta eri suotimesta, ja hydrostaattisen 

paineen vaikutus huomattiin määrääväksi jännitykseksi kanavan ja tukien kestävyyden 

kannalta. Kanavan muodonmuutoksia tutkimalla opittiin ymmärtämään myös sen globaalia 

käyttäytymistä ja kuinka kanavan soikea muoto pyrkii pyöreäksi. 

 

Pienimpien suotimien kanavien jännitykset ovat niin pieniä ja jännitysten perusteella 

lasketut väsymiskestoiät niin pitkiä, että ne voidaan olettaa riittävän kestäviksi. 

Suuremmissa kokoluokissa erot jännitystuloksissa vanhan ja uuden suotimen välillä olivat 

huomattavia, ja erityisesti nousukanavan levynpaksuuden lisäämisen voidaan todeta olevan 

merkittävä tekijä uusien suotimien pienemmissä jännityksissä. Hälyttävimpiä 

jännitystuloksia saatiin vanhoista suotimista, joiden tietyissä yksityiskohdissa 

vertailujännitykset olivat hyvin suuria. Eri rakenteen yksityiskohdille tehtyjen 

kestoikälaskelmien perusteella voidaan tehdä johtopäätökset siitä, kuinka paljon 

kestävämpiä uudet nousukanavat tukineen ovat vanhoihin verrattuna. 

 

Uusissa rakenteissa virtauksenohjainten jännitykset pienenivät suuresti, mutta uutena 

yksityiskohtana käyttöön otettu lisälevy aiheutti uuden kriittisen kohdan nousukanavaan. 

Lisäksi kanavan yläkulmassa jännitykset eivät olleet juurikaan pienempiä uudessa 

rakenteessa. Näistä syistä johtuen aiemmin kanavaan tehtyjen muutosten ei voida todeta 

riittäviksi kanavan kestävyyden kannalta. Siksi työssä katsottiin tarpeelliseksi etsiä 

ratkaisuja tiettyjen osien kestävyyden parantamiseksi. Kuitenkin kanavan 3. tuen todettiin 

olevan uusissa rakenteissa riittävä, joten sitä ei lähdetty muuttamaan. 

 

Rakenteen kestoikää parannettiin ideoimalla ratkaisuvaihtoehtoja niin nousukanavan 

yläkulmaan kuin myös lisälevyn, virtauksenohjainten ja niiden alueelle kanavaa kohdalle. 

Yläkulman parannusehdotusten ei todettu vaikuttavan jännityksiin alempana kanavassa ja 

päinvastoin. Parhaiksi ideoiksi valikoituivat lisälevyn tai virtauksenohjainten alapuolelle 

sijoitettavat pyörötangot, U-palkin ja sivulaatikon välisen hitsin poistaminen sekä 

painekuoren ulkopuolelle sijoitettava ylimääräinen jäykisterengas. Tankojen vaikutukset 

viherlipeän virtaukseen ja sitä kautta koko suotimen toimintaan tulee selvittää ennen niiden 
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käyttöönottoa. U-palkin ja sivulaatikon väli tulee myös tiivistää tai peittää suojalevyllä, jotta 

viherlipeä ei pääse vuotamaan.  

 

6.3 Tulosten uutuusarvo, yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Yrityksen viherlipeäsuotimien nousukanavien kestävyyttä ei ole aiemmin tutkittu näin 

laajasti, ja kanavien käyttäytymisen ymmärtäminen on arvokasta. Tärkeää on huomata erot 

jännityksissä ja kestävyydessä niin eri suodinkokojen kuin myös vanhan ja uuden rakenteen 

välillä. Rakenteelle jo aiemmin tehtyjen muutosten positiivinen vaikutus on tutkimuksen 

perusteella selvää, mutta samalla voidaan todeta myös tiettyjen yksityiskohtien 

jatkokehityksen tarpeellisuus.  

 

Rakenteen jatkokehitys tuo hyödyllistä tietoa toimivista ratkaisuista, mutta myös sellaisista 

ratkaisuista, kuten lisälevyn taustalla olevista palstalevyistä, jotka eivät auta jännitysten 

pienentämisessä. Jatkokehityksen tuomat ideat ovat helposti sovellettavissa koko 

viherlipeäsuotimien tuoteperheeseen. 

 

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa etsittiin ratkaisuja ainoastaan nykyisen nousukanavan parantamiseksi. Koko 

viherlipeäsuotimen rakenteen ja toimintaperiaatteen muuttaminen on asia, jota 

tulevaisuudessa on hyvä pohtia. Tilanpuute suotimen sisällä asettaa haastavat rajoitteet 

nousukanavan suunnittelulle, jota esimerkiksi ulkopuolelle sijoitettavassa nousukanavassa 

ei samalla tavalla olisi. Myös nousukanavan tuennan muuttamista toisenlaiseksi olisi hyvä 

tutkia. Miten nousukanava toimisi ja millaisia jännityksiä siihen kohdistuisi, jos kanavaa 

esimerkiksi ei kiinnitettäisi jäykästi yläpäästä painekuoreen vaan sen annettaisi liikkua 

vapaammin? 

 

Hydrostaattinen paine todettiin määräävimmäksi nousukanavan kuormitukseksi, mutta 

suotimen värähtelyn ja lämpötilan muutosten vaikutus nousukanavaan on arvoitus. 

Esimerkiksi kylmän suotimen nopea täyttö kuumalla viherlipeällä tai suotimen lämpötilasta 

eroavassa lämpötilassa tehtävä pesu voivat aiheuttaa jännityksiä. Siitä ei ole luotettavaa 

tietoa, mihin nämä jännitykset kohdistuvat ja ovatko ne merkityksellisiä. 
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Nousukanavan sisäisten pyörötankojen vaikutus virtaukseen täytyy selvittää laskemalla. 

Nykyisellään kummassakin Y-haarassa on yhdeksän levyä, joten viiden tangon lisääminen 

ei välttämättä ole merkittävää suuressa kanavassa. Pyöreän muodon tulisi olla 

virtausvastuksen kannalta edullisempi, mutta tangot ovat myös levyjä jonkin verran 

paksumpia. 

 

Rakenteellisen jännityksen menetelmän käyttö tässä työssä on työmäärän kannalta loogista 

tutkittaessa lukuisia eri suotimia ja niiden monia eri yksityiskohtia, mutta tarkemmat 

väsymiskestoiän arviot olisi voitu saada käyttämällä esimerkiksi teholliseen 

lovijännitykseen perustuvaa menetelmää. Tarvittaessa todettuja ongelmakohtia voisi 

jatkossa siis tutkia ENS:n avulla, jolla myös esimerkiksi nousukanavan yläkulman hitsin 

juuren puolen väsyminen voitaisiin ottaa huomioon. Myös hitsien laadun ja jälkikäsittelyn 

vaikutuksia olisi mahdollista tutkia tarkemmilla väsymislaskentamenetelmillä. 

Hitsausvirheitä voisi tutkia hot spot –menetelmällä ja hitsin laatua ENS-menetelmällä tai 

vaihtoehtoisesti 4R-menetelmällä mikäli jännityssuhde ja hitsin jäännösjännitykset halutaan 

ottaa huomioon. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin viherlipeäsuotimien nousukanaviin ja niiden tukiin liittyneitä 

väsymiskestävyysongelmia. Työssä tutustuttiin valkolipeän valmistusprosessin kautta 

viherlipeän ristivirtaussuotimeen, jolla viherlipeästä poistetaan sakkaa ja muita vierasaineita. 

Tutkittua nousukanavaa pitkin viherlipeä pumpataan ylös suotimessa, josta se valuu alaspäin 

suodinelementtejä pitkin. Nousukanavaan ja sen tukiin kohdistuvia jännityksiä haluttiin 

selvittää työssä, sillä niissä on esiintynyt väsymiseen viittaavia vaurioita jo pitkään. 

Vaurioiden johdosta rakennetta on ehditty parantaa jo aiemmin, joten myös näiden 

parannusten vaikutuksia nousukanavan kestävyyteen haluttiin tutkia. Jännityksiä selvitettiin 

FE-analyysin avulla kolmesta erikokoisesta suotimesta, ja jännityksiä nousukanavan eri 

yksityiskohdissa vertailtiin niin eri kokoluokkien kuin myös vanhan ja uuden rakenteen 

välillä. 

 

Jännitystulosten perusteella arvioitiin eri rakenneyksityiskohtien väsymiskestoikiä 

käyttämällä sekä nimellisen että rakenteellisen jännityksen menetelmiä. Vanhoissa 

suotimissa saatiin paikoin hälyttävän lyhyitä kestoikiä kohdissa, jotka vastasivat hyvin 

rikkoutuneissa suotimissa havaittuja vauriokohtia. Jännitykset suuremmissa 

viherlipeäsuotimissa olivat yleisesti suurempia kuin pienemmissä suotimissa, ja niin 

nousukanavan muodonmuutokset kuin jännityksetkin olivat huomattavasti pienempiä 

uudemmissa rakenteissa kuin vanhoissa. Pienimmässä tutkitussa suodinmallissa kestoiät 

olivat sekä vanhassa että uudessa rakenteessa riittäviä. Kahden suuremman kokoluokan 

suotimien tulosten perusteella arvioitiin, että jatkokehitystä vaativat nousukanavan yläkulma 

sekä virtauksenohjainten, lisälevyn ja niiden kohdan kanavassa käsittävä alue. Sekä 3. tuen 

hitsien että taitosten katsottiin olevan riittävän kestäviä uusissa suotimissa, joten niiden 

kehitys jätettiin työssä pois. 

 

Jatkokehityksessä testattiin FE-analyysia käyttäen lukuisia ideoita lisäämällä ne uuteen 

suurimman kokoluokan suotimeen. Lisä- ja virtauksenohjauslevyjen alueella kanavan 

sisäpuolen virtauksen mahdollinen heikkeneminen ja ulkopuolen tilanpuute rajoittavat 

suunnittelua, ja kanavan levynpaksuuden lisääminen todettiin mahdottomaksi 

valmistettavuuden kannalta. Kanavan ulkopuolelle lisättävät jäykistekaaret pienensivät 
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jännityksiä suodinelementtien puolella kanavaa, mutta painekuoren puoleisessa osassa 

kanavaa jännitykset eivät muuttuneet. Lisälevyn takana olevista palstalevyistä ei todettu 

olevan juurikaan hyötyä. Pyörötangot kanavan sisäpuolella osoittautuivat laskennallisesti 

toimivaksi ratkaisuksi, mutta niiden vaikutusta virtaukseen täytyy arvioida tarkemmin. 

 

Kanavan yläkulmassa toimivaksi ratkaisuksi ehdotettiin painekuoren ulkopuolelle 

sijoitettavan ylimääräisen jäykisterenkaan ja U-palkin ja sivulaatikon välisen hitsin 

poistamisen yhdistelmä. Lisäksi työssä todettiin esimerkiksi levyn särmien hionnan ja 

hitsien jälkikäsittelyn voivan auttaa väsymiskestävyyden parantamisessa. 
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