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1 JOHDANTO

Työssä tutkitaan MenSe oy:n suunnittelemaa ja valmistamaa raivauspäätä, joka on esitetty
kuvassa 1. Rp-80 raivauspäätä käytetään yleisesti metsien raivaustyömailla. Se kiinnitetään
joko harvesterin kouraan tai kaivinkoneeseen. Raivauspään rakenne ja toiminta käydään
periaatetasolla läpi terän esittelyn yhteydessä. Työssä keskitytään tutkimaan puun
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat leikkaustilanteessa terään, sekä raivauspään terän
kokeman rasituksen vaikutusta terässä esiintyviin siirtymiin ja jännityksiin. Tutkinta
tehdään FEM- laskentaan perustuvalla ANSYS- ohjelmalla.

Kuva 1. Rp-80 raivauspää. (Mense Oy, dokumenttiarkisto)

Yleisesti tiedetään, että puun leikkaamisesta on saatavilla hyvin vähän tutkimustietoa.
Suurin osa tutkimuksesta on kohdistunut puun työstöön kuten sorvaamiseen tai
höyläämiseen. Yleisemmin käytettyä puun katkaisumenetelmää, sahaamista on sen sijaan
tutkittu huomattavasti enemmän, mutta lujuusteknisesti nämä menetelmät ovat kaukana
toisistaan eikä tutkimustuloksia voi yleistää koskemaan molempia menetelmiä.

Puun

rakennetta

selvitetään

tarvittavalla

tasolla

kappaleen

kaksi

yhteydessä.

Rakenneselvityksen yhteydessä pureudutaan seikkoihin, jotka liittyvät oleellisesti puun
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lujuusominaisuuksiin. Rakenneselvitys pyritään rajaamaan hyvin tarkkaan niihin
seikkoihin, joiden suora yhteys lujuusominaisuuksiin voidaan todentaa.

Lujuusteknisesti puu on enemmänkin rakenne kuin homogeeninen esine. Puun
ominaisuuksiin vaikuttavat useat eri muuttujat, jotka vaihtelevat jopa päivän sisällä. Edellä
mainituista syistä johtuen terälle ei voida esittää yhtä yleispätevää kuormitustapausta, vaan
useiden eri approksimaatioiden summa. Tästä seuraa se, että työssä tullaan kuormituksen ja
niistä johtuvien jännitysten osalta esittämään ennemminkin ilmiöitä kuin tarkkoja tuloksia.
Tutkinnassa

keskitytään

teräkulmien

muutosten

aiheuttamiin

jännitys-

ja

siirtymämuutoksiin.

Ansys- ohjelman käyttämä FEM-laskennan teoria käydään läpi riittävällä tasolla. Ansysmallinnus käydään yksityiskohtaisesti läpi ja mallinnetut terät esitellään. Koska puun
leikkaamista on tutkittu hyvin vähän, eikä siitä löydy tarpeeksi laajoja tuloksia, työssä
johdetaan terään kohdistuvat voimajakaumat lujuusopin ja puun rakenteeseen liittyvän
teorian pohjalta. Tulosten käsittelyn yhteydessä käydään läpi tulosten mahdolliset
virhelähteet sekä esitetään saaduista tuloksista johdetut päätelmät.

Työssä tutkitaan myös teoriatasolla vaihtoehtoista terämallia, jonka pohjalta tarjotaan
vaihtoehtoa käytössä olevalle teräprofiilille. Vaihtoehtoisen profiilin valinnassa käytettiin
myös puun työstöön liittyvää teoriaa hyväksi. (Edellä mainittu teoria esitetään kappaleessa
3.1.)
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1.1 Rp – 80 raivauspää

Rp – 80 raivauspää on suunniteltu lisälaitteeksi harvestereihin tai kaivinkoneisiin. Rp – 80
käytetään pääasiassa talousmetsien raivaustyömailla. Raivauspäällä on 120 cm:n
leikkausala ja sillä pystytään katkaisemaan kertakatkaisulla 9 cm:n vahvuisia puita.
Sahausominaisuuden avulla katkaisuvahvuus pystytään nostamaan 15 cm. Käyttötaajuus
koneella on 120 iskua/minuutti. Raivauspää toimii hydraulimoottorilla, joka ottaa
käyttövoiman työkoneen hydraulijärjestelmästä. Kampikoneiston avulla rotaatioliike
muutetaan edestakaiseksi translaatioliikkeeksi.

Kuvassa 2 on esitetty periaatteellinen kuva raivauspäästä. Kohta yksi kuvaa harvesterin
kouran vartta, kohta kaksi harvesterin kouran kiinnittymistä raivauspäähän ja kohta kolme
on leikkurin käyttömoottori. Terien edestakainen liike moottorin pyörimisliikkeestä
saadaan aikaan kohtien neljä ja viisi muodostamasta mekanismista. Kohdan neljä
molemmista päistä laakeroitu vipuvarsi on kiinnitetty epäkeskeisesti pyörivään moottoriin,
ja moottorin pyöriessä saadaan aikaan vaakasuora liike ylemmälle terälle (kohta 6).
Vastaavanlainen laakeroitu vipuvarsi on kohdassa viisi. Kyseinen vipuvarsi on kiinnitetty
varrella, joka sijaitsee vipuvarsien neljä ja viisi välissä, kohdan neljä mekanismiin, jolloin
saadaan myös alemmalle terälle aikaan vaakasuora liike. Jo aikaisemmin mainitut
leikkuuterät esiintyvät kohdassa kuusi. Kohdassa seitsemän ja kahdeksan esitetään terien
kiinnitys. Terät kiinnitetään toisiinsa kuvan kohdassa kahdeksan olevalla tukivarrella.
Vastaavanlainen tukivarsi on myös terän alla. Terissä on ovaalin muotoiset reiät (kuva 3,
terän mittapiirustukset), joiden läpi kohdassa seitsemän esitetyt neljä pulttia viedään. Pultit
ovat kosketuksissa terien reikiin laakereiden välityksellä, jolloin hallittu translaatioliike on
mahdollinen.
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Kuva 2. Rp – 80 raivauspää, periaatekuva. (Mense Oy, dokumenttiarkisto)

1.2 Terät

Terä on valmistettu HARDOX 300-teräksestä. Kyseinen teräslaatu soveltuu hyvin
kulutuksen alaiseen työstöön ja on tällöin hyvä valinta kyseiseen kohteeseen. HARDOX
300- teräksen myötöraja on 950 MPa:a ja murtoraja 980 MPa:a. (Hardox 2009). Kuvassa 3
on mittapiirustukset raivauspään terästä. Mittapiirustukset on saatu MenSe Oy:n
dokumenttiarkistosta. Käytännössä terän muotoa on kehitetty MenSe Oy:n toimesta
kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja käytännössä, ei niinkään teorian pohjalta. Tällä hetkellä
käytössä olevan terän paksuus on 16 mm. Terän leikkaavan osan syvyys on 96 mm ja
suuaukon halkaisija 86.7 mm. Terät on teroitettu 30o kulmaan sekä ylä- että alapuolelta.
Alapuolisella teroituksella haetaan

vastavoimaa puun

leikkauksesta aiheutuvalle

vertikaaliselle kuormalle. Aikaisemmissa versioissa on havaittu ongelmia juuri terän
taittumiseen liittyen. Ylä- ja alaterän välillä on 3 mm rako. Jos terät taipuvat leikkauksessa
liikaa, ne joutuvat keskenään kontaktiin. Kontaktin vaarana on terien tai pahemmassa
tapauksessa koko raivauspään vaurioituminen.
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Kuva 3. Terän mittapiirustukset. (Mense Oy, dokumenttiarkisto)

5

2 PUUN TYÖSTÖN TEORIA
2.1 Puun rakenne
Puun rakennetta ja ominaisuuksia kuvatessa käytetään yleisesti sylinterikoordinaatistoa.
Puusta erotetaan leikkauspinnat, joiden avulla kuvataan rungon

rakennetta ja

ominaisuuksia. Sylinterikoordinaatiston kaksi koordinaattiakselia ja kolmannen normaali
määräävät kunkin leikkauspinnan. Niistä käytetään nimityksiä poikkileikkaus, joka on
vaakatasossa syitä kohtisuoraan oleva leikkaus, säteen suuntainen leikkaus, joka on
pystysuunnassa oleva säteen suuntainen leikkaus ja tangentin suuntainen leikkaus, joka on
tangentti puun rungon säteen piirtämälle kaarelle. (Kärkkäinen 1977, s. 16-17) Tässä
työssä tutkittavalla raivaimella leikataan puuta edellä mainitulla vaakatasossa syitä
kohtisuoraan olevalla leikkauksella. Kuvassa 4 esitetään edellä mainitut poikkileikkaukset.

Kuva 4. Poikkileikkaukset (Kärkkäinen 2003, s.15).

Puu koostuu lähes yksinomaan soluista, ei niinkään soluväleistä. Puun solut voidaan jakaa
kahdenlaisiin soluihin niiden muodon perusteella. Soluja on myös jaoteltu niiden funktion
perusteella, mutta tässä työssä jaottelu tehdään niiden muodon perusteella. Suippusolut
ovat muodoltaan suippoja, leveyttään paljon pidempiä ja tylppysolut ovat tiiliskiven
muotoisia kulmistaan pyöreähköjä. Edellä mainitut solut muodostavat puuhun solukoita,
jotka

voidaan

jakaa

parekyymin-

eli

tylppysolukoihin

ja

prosenkyymi-

eli

suippusolukoihin. Solukoilla on erilaisia tehtäviä ja ne on nimetty päätehtävänsä mukaan:
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perussolukko, rajoitussolukko, johtosolukko ja eristesolukko. Esimerkiksi rajoitussolukon
tehtävänä on suojata puuta ei-toivottuja ympäristövaikutuksia vastaan. (Kärkkäinen 2003,
s. 16) Kuvassa 5 esitetään periaatteellinen kuva puun rakenteesta.

Kuva 5. (Kärkkäinen 2003, s.23)

Puun poikkileikkaus koostuu vuosilustoista. Puun keskustaan muodostuu ydin ja sen
ulkopuolelle johtojännekehä. Puun ydin on parenkyymissolukkoa, jolla ei ole mekaanista
lujuutta. Ydin on noin muutaman millimetrin vahvuinen ja sen läpimitta kasvaa tyvestä
latvaan päin. Johtojännekehä koostuu primaarisestä puusta, sekudaarisestä puusta,
sekunkaarisestä nilasta, jälsistä, primaarisesta nilasta, korteksista ja epidermista. Ytimen
ympärille muodostuneista vuosilustoista voidaan puun iän lisäksi tarkkailla puun kevät ja
kesä kasvua. Vuosilustosta voidaan silmämääräisesti erottaa vaaleampi osa, joka on puun
kevät kasvun aikana muodostunut osa vuosiluustoa ja tummempi osa, joka taas muodostuu
kesän aikana. Rungon uloin elävistä soluista muodostuvaa kerrosta kutsutaan mantopuuksi,
joka on väriltään yleensä vaalea. (Kärkkäinen 2003, s.17-19)
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2.2 Puun kosteus

Puussa olevaa veden määrää voidaan kuvata monella tapaa. Nykyisin keskeisimpiä
käsitteitä ovat kosteus ja kosteussuhde. Kosteudella tarkoitetaan nesteen ja puuaineen
massan suhdetta, kun taas kosteussuhteella tarkoitetaan veden massan ja kuivan puuaineen
massan suhdetta. Puun kyllästymispisteellä tarkoitetaan sitä kosteussuhdetta, jonka puu voi
saavuttaa vesihöyrystä jossakin tietyssä lämpötilassa, kun suhteellinen höyrypaine on 1.
(Kärkkäinen 1977, s. 124)

Veden määrä puuaineessa vaihtelee jopa vuorokauden sisällä. Puun kosteus on
suurimmillaan aamulla ja pienimmillään iltapäivällä. Myös yksittäisen rungon kosteus
vaihtelee. Männyillä eniten vaikuttava tekijä on pinta- ja sydänpuun ero. Sydänpuun
muodostumiseen liittyy voimakas kosteuden aleneminen verrattuna mantopuuhun.
Lehtipuilla ei vastaavanlaista ilmiötä ole. Manto- ja sydänpuun kosteusero männyillä on
huomattava. Koko tukkirungon mantopuun kosteussuhde on 120…150 % ja sydänpuun
32…37 %. Kuusella kosteus on samaa luokkaa. Tästä syystä sydänpuun poikkileikkauksen
suhde rungon poikkileikkaukseen vaikuttaa kosteussuhteeseen. Tästä johtuen tukkipuiden
keskimääräinen kosteussuhde alenee hieman tyvestä n. 10…20 % korkeudelle asti ja sitten
kohoaa tasaisesti latvaan asti. Lehtipuilla on yleisesti todettu, että kosteus alenee ytimestä
pintaan päin ja kohoaa tyvestä latvaan päin. Säteensuuntainen vaihtelu on siis erilaista kuin
havupuilla. Lehtipuilla kosteuden aleneminen ytimestä pintaan päin johtuu siitä, että puun
tiheys kasvaa samassa suunnassa. Samoin kosteuden lisääntyminen tyvestä latvaan päin
voidaan osittain selittää sillä, että tiheys alenee samassa suunnassa. (Kärkkäinen 2003, s.
125-130)

Saman puulajin rungon kosteusvaihteluihin vaikuttaa havupuilla eniten puun ikä. Tämä
johtuu siitä, että sydänpuu alkaa muodostua runkoon vasta puun vanhemmalla iällä.
Nuorempien puiden kosteusprosentti on tästä syystä huomattavasti korkeampi kuin
vanhempien. Lehtipuilla ei ole yhtä suuria eroja eri-ikäisten puiden välillä, mutta tiheyden
kasvaessa iän myötä kosteusprosentti laskee. Myös saman ikäisten runkojen välillä on
havaittu huomattavia kosteuseroja. Useissa tutkimuksissa on todettu että puun kosteus
määräytyy osittain perinnöllisyys tekijöistä. Tämä selittää samoilla kasvupaikoilla olevien
puiden kosteuksien vaihtelun. (Kärkkäinen 2003, s. 131)
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2.3 Puun tiheys

Puun tiheyttä voidaan tarkastella monissa eri olosuhteissa. Puun kuivatiheydellä
tarkoitetaan tilannetta, jossa puun massa ja tilavuus on mitattu absoluuttisen kuivana.
Ilmakuivatiheydessä tiheys on mitattu tilassa, jossa puun kosteussuhde on 12 %. Kuivatuoretiheydessä puun massa on mitattuna puun ollessa kuiva ja tilavuus puun syiden ollessa
kyllästymispistettä korkeammassa kosteudessa. Tuoretiheys on tiheys mitattu puun ollessa
tuoreena. Kuiva-ilmakuiva tiheydessä puun massa on mitattu kuivana ja tilavuus
ilmakuivana. Koska puun massa ja sen tilavuus kasvaa sen kosteusprosentin kasvaessa
(kyllästymispisteeseen saakka) voidaan tiheystunnusten välille johtaa yksinkertaiset
riippuvuudet. (Kärkkäinen 2003, s. 133)

Yleisesti voidaan todeta, että puuntiheys kasvaa ytimestä pintaan päin. Männyllä kuivatuore tiheys kohoaa rungossa selvästi ja jatkuvasti hidastuvalla nopeudella ytimestä pintaan
päin. Iäkkäämmillä puilla pinnan ja ytimen tiheysero saattaa olla huomattava.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa on todettu, että puun ytimen ja pinnan tiheysero voi olla jopa
25…109 kg/m3, kun tarkastelun kohteena oli 10 % korkeus rungossa. Mainitulla
korkeudella ytimen ja pinnan välinen ero on suurimmillaan. Edellä esitetty malli voidaan
yleistää lähes kaikkiin havupuihin sekä lehtipuihin. Esimerkiksi koivulla on havaittu
samankaltaista tiheyden muutosta kuin edellä esitetyllä männyllä. Keskimääräiset erot
ytimen ja pinnan välillä ovat suurillakin puilla kuitenkin selvästi alle 100 kg/m3. Kuvassa 7
esitetään vuosiluustojen ja tiheyden yhteyttä. (Kärkkäinen 2003, s. 141-143)
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Kuva 7. Kuvaaja Kuiva-tuoretiheys vs. Vuosiluustot (Kärkkäinen 2003, s. 143)

Puun tiheys alenee tyvestä latvaan päin. Tämä on luonnollista, koska puun tyveen
kohdistuu suurempia rasituksia esimerkiksi tuuli- tai lumikuormasta. Männyllä tiheyden
aleneminen tyvestä latvaan päin on selvää. Ruotsalaisessa tutkimuksessa on kuivatuoretiheyden ero tyven ja latvan välillä selvästi yli 100 kg/m3. Kuusi on ainoa poikkeus,
jolla tiheys ei kasva tyvestä latvaan eikä ytimestä pintaan. Kuusella on havaittu tiheyden
pysyvän vakiona niin tyvestä latvaan kuin ytimestä pintaan.
tutkimustuloksia kyseisestä ilmiöstä.(Kärkkäinen 2003, s. 145)
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Kuvassa 8 esitetään

Kuva 8. Suomalaisten puulajien kuiva-tuoretiheyden vaihtelu pituuden mukaan.
(Kärkkäinen 2003, s. 147)

Rungon tiheyteen vaikuttavat monet tekijät. Kaikilla puilla joiden tiheys lisääntyy ytimestä
pintaan, rungon iän lisääntyminen merkitsee keskimääräisen tiheyden kasvamista.
Vastaavasti jos tiheys pienenee ytimestä pintaan, niin ikään myötä tiheys pienenee. Jos
tiheys ei merkittävästi muutu ytimestä pintaan päin, kuten kuusella, ei ikäkään vaikuta
puun tiheyteen. (Kärkkäinen 2003, s. 156)

Männyllä kuten muillakin puulajeilla on havaittu, että suureen kasvunopeuteen liittyy
alhainen tiheys. Tämä on havaittavissa kun vertaillaan eri kasvupaikoilla kasvaneiden
puiden tiheyksiä. Yleisesti on todettu että kasvunopeuden vaikutus on suurimmillaan
nuorissa puissa. Puukohtaisesti suurimmat erot ovat tyvessä ja vastaavasti pienimmät
latvassa. (Kärkkäinen 2003, s. 156)

Maantieteellisesti ei ole pystytty todistamaan suoraa yhteyttä puun tiheydelle. Suomessa on
havaittu että puuaines on tiheimmillään Keski-Suomessa ja sekä etelään että pohjoiseen
siirryttäessä tiheys pienenee. Nuorissa puissa tiheyserot ovat suurimmat, puun iän
noustessa tiheyserot pienenevät. (Kärkkäinen 2003, s. 163)
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Vuodenajan vaihtelu vaikuttaa eniten tuoretiheyteen. Havupuiden tuoretiheys on
suurimmillaan talvella ja pienimmillään kesällä. Lehtipuilla tuoretiheys huippu on juuri
ennen lehtien puhkeamista keväällä. Yleisesti voidaan todeta että tuoretiheysluvut ovat
epätarkkoja suuren luontaisvaihtelun johdosta. Karkeana yleistyksenä voidaan todeta, että
mäntytukkien tuoretiheys on talvella 800…950 kg/m3 ja kesällä 750…850 kg/m3.
Kuusitukeilla vastaavat arvot ovat talvella 800…900 kg/m3 ja kesällä 700…800 kg/m3 ja
koivutukeilla talvella 900…990 kg/m3 ja kesällä 800…990 kg/m3. Yleisesti voidaan todeta
että koivun tuoretiheys on suurin ja kuusen pienin. Kuvassa 9 kuvataan tutkimustuloksia
eri puulajien tiheyksistä suhteessa korkeuteen. (Kärkkäinen 2003, s. 165)

Kuva 9. Puiden tiheysarvoja (Kärkkäinen 2003, s.166–174)

2.4 Puun lujuusominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Yleisesti kappaleen mekaanisella lujuudella tarkoitetaan sen kykyä vastustaa siihen
vaikuttavien voimien vaikutusta. Puu on materiaali, joka pienin poikkeuksin noudattaa
Hooken lakia suhteellisuusrajaan saakka. Lujuusopissa käytetystä Hooken laista korvataan
kimmomoduuli E kertoimella a, joka sisältää puulajin kosteuden ja lämpötilan
vaikutukset. Kimmomoduuli on erilainen kohtisuorassa, säteen suuntaisessa ja tangentin
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suuntaisessa leikkauksessa, mutta samaa suuruusluokkaa vedossa, puristuksessa ja
taivutuksessa. Kun puukappaletta kuormitetaan suhteellisuusrajan yli, muodonmuutos ei
noudata enää Hooken lakia. Kuormitusta edelleen lisättäessä kappaleen murtumiseen
saakka, saavutetaan murtoraja. Sekä kimmo- että murtoraja tarkoittavat jännityksiä.
Vastaavat venymät ovat kimmoinenvenymä ja murtovenymä. Kun puuta puristetaan,
venymän sijasta puhutaan puristumisesta. Yleisesti ainetta pidetään hauraana, jos ennen
murtumista ei tapahdu pysyviä muodonmuutoksia. Jos taas pysyvä muodonmuutos on
huomattava ennen murtumista, on aine sitkeää. Puun lujuutta kuvataan tavallisesti
murtojännityksellä, eli jännityksellä joka vallitsee murtorajalla. Poikkeuksellisesti lujuus
voidaan ilmoittaa suhteellisuusrajalla vallitsevalla jännityksen arvolla. Lujuusopissa puuta
tarkastellaan kappaleena, jonka ominaisuudet ovat erilaiset syiden säteen tai tangentin
suunnassa. Käytännössä puun lujuusominaisuudet ovat ilmiönä hyvin monimutkaiset
esimerkiksi metalleihin verrattuna, koska puuta tulisi käsitellä enemmänkin rakenteena
kuin

homogeenisenä

aineena.

Makroskooppisella

tasolla

eroavaisuuksia

löytyy

vuosilustoista, mikroskooppisella tasolla puun rakenne on monimutkainen trakeiden
muodostama kenno, joka on ydinsäteiden muodostama verkko ja soluseinämätasolla
kyseessä on selluloosan ja hemiselluloosan lujittama ligiinimatriisi. (Kärkkäinen 2003, s.
208-209).

Puun kimmoiset ominaisuudet ovat hyvin erilaiset eri suuntiin. Syiden ja säteen suuntainen
kimmomoduulin suhde havupuilla on 41…122 ja lehtipuilla 12…62. Säteen suuntainen
kimmomoduuli on taas 1,5…6 kertaa tangentin suuntaista kimmomoduulia suurempi.
Tutkimusten mukaan kimmomoduuli kasvaa likimain suoraviivaisesti puun tiheyden
lisääntyessä. Parhaiten tämä pitää paikkansa, kun kyseessä on luonnonmetsien puu. Ytimen
lähettyvillä kimmomoduuli on hyvin vähän riippuvainen tiheydestä. Kosteuden
lisääntyessä kimmomoduuli alenee suoraviivaisesti puun syiden kyllästymispisteeseen asti,
jonka jälkeen kosteuden nousu ei enää vaikuta kimmomoduuliin. Myös lämpötilan nousu
vaikuttaa kimmomoduuliin. Lämpötilan ollessa 0…20

o

C välillä kimmomoduulin

aleneminen on hidasta ja voimistuu tämän jälkeen. Pakkaslämpötiloissa kasvava puu on
erityisen

jäykkää.

Kimmomoduulin

suuruuteen

vaikuttaa

myös

kuormitustapa.

Kuormitusnopeuden kasvaessa kimmomoduuli kasvaa jatkuvasti hidastuvalla nopeudella.
Lujuustutkimuksissa käytettävällä nopeusalueella vaikutus on kuitenkin vähäinen. Edellä
esitetyillä tekijöillä on riippuvuussuhteet. Kimmomoduulin lisääntyminen puun tiheyden
kasvaessa on vähäisempää kosteassa kuin kuivassa puussa. On myös havaittu että
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lämpötilan nousu alentaa kimmomoduulia enemmän kosteassa kuin kuivassa puussa.
(Kärkkäinen 2003, s. 209–211)

Kuten elastiset myös puun lujuusominaisuudet ovat erilaiset puun syiden, säteen ja
tangentin suunnassa. Puun mekaaninen lujuus riippuu myös määritystavasta ja ulkoisista
olosuhteista. Tästä syystä puun lujuus määritetään operationaalisesti. (Kärkkäinen 2003,
s.212)

Puun halkaistavuus on määritteenä läheistä sukua puun vetolujuudelle syiden suuntaa
vastaan, joka on helpommin käsitettävissä. Halkaisulujuudessa kuormitus kohdistuu
kahden pinnan rajaviivalle eikä pinnalle kuten vetolujuudessa. Kyseinen lujuus voidaan
määritellä muiden lujuusominaisuuksien perusteella. Yleisesti halkaistavuus tyydytään
ilmoittavaan sanallisesti: helposti halkaistava – vaikeasti halkaistava. Vaikeasti halkaistava
puu on tiheää ja ydinsäteiden määrä on runsas. (Kärkkäinen 2003, s.212)

Puristuslujuus syitä vastaan kohtisuoraan on huomattavasti pienempi kuin syiden
suuntainen puristuslujuus, yleisimmillä puulajeilla se on vain noin 4…25 % syiden
suuntaisesta lujuudesta. Syitä vastaan kohtisuorassa puristuksessa on erotettava käsitteet
kokonaispuristus, kiskopuristus ja leimapuristus. Kokonaispuristuksessa kappaleen koko
pintaa kuormitetaan ja kiskopuristuksessa kuormitus on rajattu painekuorma, esimerkkinä
ratakiskon kohdistama kuormitus ratapölkkyyn ja leimapuristuksessa kuormitusalueen
ulkopuolella on paineetonta pintaa. Kuvassa 10 esitetään puun suhteellista puristumista
murtorajaan asti. (Kärkkäinen 2003, s.214)
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Kuva 10. Säteensuuntainen puristus (Kärkkäinen 2003, s.214).

Lujuusominaisuuksiin vaikuttaa yleensä eniten tiheys. Vaikutus on niin selvä, että
ennestään tuntemattoman puulajin monet lujuusominaisuudet voidaan ennustaa varsin
hyvin pelkästään tiheyden avulla. Menetelmään on kehitetty useita yhtälöitä. Eniten
käytetty yhtälö on
s = ad b

(1)

,missä
s on lujuus [MPa]
a on kerroin
d on suhteellinen tiheys
b on eksponentti

Kerroin a ja eksponentti b on luettavissa esimerkiksi Amstrong’in (1983) kirjallisuus
tutkimuksesta. Tutkimustuloksista esitetään esimerkkiote alla olevassa taulukossa 1.
Käytetyt yhtälöt on havaittu niin toimiviksi, että useille puulajeille on laskettu pelkästään
niitä koskevat yhtälöt. (Kärkkäinen 2003, s.217–219).
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Taulukko 1. Puulajin lujuus ja tiheys. (Kärkkäinen 2003, s. 219)
Lujuusominaisuus
Taivutuslujuus ilmakuivana
Taivutuslujuus tuoreena
Puristuslujuus
syidensuuntaan ilmakuivana
Puristuslujuus
syidensuuntaan tuoreena

Suhteelinen tiheys
Kuiva-ilmakuivatiheys
Kuiva-tuoretiheys
Kuiva-ilmakuivatiheys
Kuiva-tuoretiheys

Kerroin a
167,4
126,9
85,3
62

Eksponentti b
1,03
1,14
0,95
1,17

Kosteus vaikuttaa eri lujuusominaisuuksiin eri tavalla. Useimmat lujuusominaisuudet ovat
suurimmillaan puun ollessa absoluuttisen kuivaa. Kuivatussa puussa puristuslujuus syiden
suuntaan on kaksinkertainen ja vetolujuus puolitoistakertainen verrattuna tuoreeseen
puuhun. Yleisesti on huomattu että kuivaus kasvattaa huomattavasti enemmän puristus- ja
taivutuslujuutta, kuin vetolujuutta. (Kärkkäinen 2003, s.219)

Lämpötilan alentuessa puun lujuus kasvaa. Erityisen paljon lisääntyy kasvavan puun lujuus
lämpötilan alentuessa. Syy saattaa olla puun sisäinen kuivuminen eli soluseinämän veden
siirtyminen soluonteloon, mikä aiheuttaa mantopuuhun tangentin suuntaista vetojännitystä,
mikä lisää esijännitettyjen kappaleiden teorian mukaan puun jäykkyyttä ja lujuutta.
(Kärkkäinen 2003, s.219)
2.5 Puun lujuus lyhytaikaisessa kuormituksessa
Kun puuta kuormitetaan siten, että murtojännitys saavutetaan 1…700 sekunnin kuluessa on
havaittu, että lujuus riippuu murtojännityksen saavuttamiseen käytetyn ajan logaritmista
lineaarisesti. Kokeissa on havaittu, että suhteellinen lujuus on yhden sekunnin aikaa
käytettäessä 21…24 % suurempi kuin standardikokeissa, eli ns. staattisissa kokeissa.
Huomioitavaa on, ettei tällä kuitenkaan ole vaikutusta kimmomoduuliin. Kun
kuormitusaikaa käytetystä yhdestä sekunnista alennetaan kasvaa lujuus jatkuvasti.
Esimerkiksi kun murtumiseen kuluu aikaa 0,1 sekuntia on taivutuslujuus 30 % suurempi
kuin standardikokeessa. (Kärkkäinen 2003, s.223)
2.6 Puun kitka
Teräksen ja puun välinen kitka muodostuu pääasiallisesti adheesion vaikutuksesta, jos
pinnat ovat sileät ja kuormitus ei ole suuri. Tällöin ei käytetyllä nopeudella ole suurta
merkitystä kitkan suuruuteen. Märkää puuta työstettäessä veden viskositeetilla on suuri
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merkitys. Yleisesti voidaan todeta, että tuoreella puulla on aina suurempi kitkakerroin kuin
kuivalla puulla. Myös työstönopeus vaikuttaa kitkakertoimeen. Tavanomaisilla nopeuksilla
työstettäessä puun kitka alenee työstönopeuden kasvaessa. Liikenopeuden lisäksi myös
pintojen suuruus vaikuttaa kitkaan. Kun teräs liukuu puuta vasten, liikettä vastustavassa
voimassa on kaksi komponenttia, joista toinen aiheutuu puun muodonmuutoksesta ja
toinen pintojen välisestä adheesiosta. Työstöterän pinta-alan ollessa suuri huomattavaa
muodonmuutosta ei tapahdu, pääosa kitkasta aiheutuu adheesiosta, kun taas pinta-ala on
pieni, terä painautuu puuhun ja suurempi osa vastustavasta voimasta aiheutuu puun
muodonmuutoksesta. Tutkimusten mukaan kitkakerroin esimerkiksi männyllä voi
vaihdella 0,1…0,7 välillä. (Kärkkäinen 2003, s.245)
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3 KÄYTETYT MENETELMÄT
3.1 Leikkuumuuttujat puun työstössä

Tässä kappaleessa käydään läpi puun työstössä esiintyviä parametreja. Tutkimukset, joihin
alla esitettävät johtopäätökset pohjautuvat, liittyvät pääasiassa puun työstämiseen, ei
niinkään leikkaamiseen. Kuitenkin molemmissa tapauksissa ilmiöt ovat pääpiirteittäin
samankaltaisia. Tästä johtuen kappaleessa 3.1 esitettyjä tutkimuksia tulisi tarkastella, ei
niinkään lukujen, vaan tapahtuvien ilmiöiden valossa.

Puun työstössä voidaan erottaa kolme eri pääleikkaussuuntaa, jotka ovat pitkittäistyöstö,
poikittaistyöstö ja päätypuuntyöstö (Erkki Kuusisto 1978, s.10) Kuvassa 11 esitetään
pääleikkaussuunnat.

Kuva 11. Leikkuusuunnat vuosirenkaisiin nähden (Erkki Kuusisto 1978, s.10)
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Terän leikkuupinnat ovat rintapinta, päästöpinta ja sivupäästöpinnat. Rintapinnan ja
päästöpinnan välistä kulmaa kutsutaan terän suuksi. Terän leikkuukulmat ovat
päästökulma, teroituskulma ja rintakulma. (Erkki Kuusisto 1978, s.11). Kuvassa 12
esitetään pääleikkuukulmat.

Kuva 12. Terän pääleikkuukulmat (Erkki Kuusisto 1978, s.11)

3.1.1 Terän kulmat

Teräkulman valinta on monimutkainen ongelma, johon vaikuttavat työstettävä materiaali,
teräaine ja – tyyppi. Teräkulmat vaikuttavat mm. terän kulumiseen, työstöjälkeen ja
leikkuuvoimiin eli tehon tarpeeseen. Leikkuuvoimien kannalta edullisin päästökulma on
välillä 10…20o, erityisesti koville ja hauraille metalliterille suositellaan tätä päästökulmaa.
(Erkki Kuusisto, 11)

3.1.2 Leikkausvoimat ja niihin vaikuttavat tekijät

Terän tunkeutuessa kiilamaisesti puuhun työstön aikana vaikuttavat siihen kuvan 13
mukaiset voimat. Pääleikkuuvoima F1, joka on liikkeen mukainen tangentiaalivoima ja
leikkuupaine voima F2. Terään vaikuttaa myös pääleikkuuvoima F3, jonka vaikutussuunta
on kohtisuorassa voimien F1 ja F2 suuntiin nähden. Leikkuusuunnan vaikutus
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pääleikkuuvoimaan on voimakas. Liikenopeudella ei ole vaikutusta voimiin. (Erkki
Kuusisto, s.13)

Kuva 13. Leikuuvoiman jakautuminen pääleikkuuvoimaan F1 ja leikkuupaineeseen F2
(Kuusisto 1987, s.13).

Leikkuuvoima on suoraan verrannollinen saman puulajin tilavuuspainoon. Eri puulajien
kohdalla riippuvuus ei ole täysin lineaarinen, mutta selvä yhteys on havaittavissa. Kuvassa
14 esitellään tulos laajasta koesarjasta, jossa oli mukana puita Suomesta ja ulkomailta.
(Kuusisto 1987, s.16)

Kuva 14. Pääleikkuuvoiman riippuvuus tilavuuspainosta, 5 mänty, 10 mahonki, 15
punapyökki ja 20 pochhloz(Kuusisto 1987, s.15).
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Puun kosteuden vaikutus leikkuuvoimaan on monimutkaisempi. Koivua työstettäessä on
havaittu, että leikkuuvoiman maksimi on 10 %:n kosteuspitoisuuden kohdalla.
Leikkuuvoima pienenee kosteuden tästä arvosta pienentyessä tai kasvaessa. (Kuusisto
1987, s.16)
Puun lämpötilan noustessa 0 oC:sta ylöspäin laskee leikkuuvoima hieman, kun taas puun
jäätyessä on leikkuuvoimassa pieni hyppäys, jonka jälkeen lämpötilan edelleen laskiessa
nousee leikkuuvoima hieman. (Kuusisto 1987, s.16). Kuvassa 15 on esitetty eräitä
tutkimustuloksia lämpötilan vaikutuksesta leikkuuvoimaan.

Kuva 15. Lämpötilan vaikutus leikkuuvoimaan (Eero Kivimaa 1952, s. 19).

3.2 FEM-laskennan perusteet

Seuraavassa esitellään elementtimenetelmän eli FEM (Finite Element Method) laskennan
perusteet. Työssä suoritettiin FEM- analyysi terälle, käyttäen ANSYS- ohjelmaa. Kyseinen
ohjelma pohjautuu elementtimenetelmään.
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Elementtimenetelmä on 1950-luvulla kehitetty numeerinen laskentamenetelmä, jonka
avulla voidaan mm. analysoida rakenteita. Menetelmä perustuu siihen, että tarkasteltava
rakenne jaetaan äärelliseen määrään osia - elementtejä, jotka liittyvät toisiinsa
solmupisteiden avulla. Liitoskohdat sallivat siirtymien ja jännitysten siirtymisen niiden yli.
Liitoksilla yhdistetyt elementit ovat niin pieniä, että siirtymät ja jännitykset voidaan
helposti approksimoida näiden avulla. (NAFEAMS 1986, s.1-3)

Tämän työn tapauksessa, jossa tarkastellaan lujuusteknisiä ominaisuuksia, mallinnukseen
sisältyy geometria, materiaaliominaisuudet, tuennat ja kuormitukset. Oleellista analyysissä
on määrittää rakenneosien jäykkyysominaisuudet, jossa tulee huomioida kaikki
jäykkyyteen vaikuttavat tekijät.

Kun ratkaistaan tämän työn mukaista rakennetehtävää, on kolme perustetta jotka täytyy
ottaa huomioon. Nämä samat perusteet huomioidaan riippumatta kuormitustapauksesta, tai
rakenteen materiaalista. Ensiksi rakenne tulee olla tasapainossa, jos rakenteeseen vaikuttaa
esim. dynaaminen kuormitus, tällöin sille tulee antaa massan hitautta kuvaava parametri.
Toiseksi yhteensopivuus ehto, tämä venymä - siirtymä yhteys on puhtaasti geometrinen,
joka riippuu venymästä, muodonmuutoksesta ja rakenteen geometriasta. Kolmanneksi
jännitys – venymä yhteys, tämä yhteys on empiirisen tutkimuksen tulos. Ehto voi sisältää
lämpötilan aiheuttamaa laajenemista tai vain jännityksestä johtuvaa venymää. Jokaisessa
kolmessa tapauksessa muutosten ollessa pieniä, ratkaisuyhtälöt ovat lineaarisia.
(NAFEAMS 1986, s.9)
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3.3 Mallinnus
3.3.1 Terän mallintaminen
Seuraavassa esitellään raivauspään terän mallintaminen Ansys- ohjelmalla. Esimerkkikuvat
on poimittu 16 mm terän mallinnuksen yhteydessä. Terästä tehtiin myös mallit, joissa terän
paksuutta pienennettiin. Prosedyyrinä jokainen mallinnus oli identtinen kaiken muun paitsi
paksuuden määrittämisen osalta. Terä mallinnettiin MenSe Oy:tä saatujen mittapiirustusten
mukaan, pieniä yksinkertaistuksia lukuun ottamatta.

Terän mallintaminen aloitettiin määrittelemällä mallinnettavalle kappaleelle vaadittavat
materiaalitiedot. Kimmomoduuliksi asetettiin 210000 MPa ja Poissonin vakioksi 0,3.
Mallinnuksessa käytettiin elementtityyppeinä Shell63- kuorielementtiä ja Solid45- 3Dtilavuuselementtiä.

Kuorielementit ovat 2D- elementtejä, joilla on palkkielementeistä poiketen myös leveys.
Kuorielementeillä on kuusi vapausastetta x-, y- ja z-translaatiot sekä vastaavat rotaatiot.
Elementti määritellään neljän solmun avulla ja sille annetaan paksuus sekä jäykkyys ja
materiaaliominaisuuksia vastaavat arvot. (Ansys)

Tilavuuselementeillä nimensä mukaan mallinnetaan 3D- kappaleita. Tilavuuselementti
koostuu kahdeksasta solmusta, joiden avulla elementti määritetään. Jokaisella solmulla on
kolme vapausastetta x-, y-, ja z-translaatiot. Elementillä voidaan kuvata plastisoitumista,
virumista, pullistumia, muokkauslujittumista sekä suuria siirtymiä ja venymiä. (Ansys)

Teränmallin pohja määritettiin 2D- tasossa. Pohjan luontiin käytettiin makroa, joka on
esitetty liitteessä 1. Pohjaan jouduttiin tekemään yksinkertaistuksia, jotta 3D- malli olisi
mahdollista määrittää. Terän pohja ei todellisuudessa ole muodoltaan puoliympyrä, vaan
joitain asteita suurempi (kuva 3). Käytännössä tämän olisi voinut mallintaa 2D-pohjaan,
mutta kaltevaa 3D-mallia siitä ei voi tehdä ilman että terän muu geometria kärsisi. Näiden
seikkojen johdosta terän mallia yksinkertaistettiin. Mallinnettu pohja esitetään kuvassa 16.
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Kuva 16. Mallin pohja.

Pohjan mallinnuksen jälkeen teräpinnan poikkileikkaukset mallinnettiin. Poikkileikkausten
avulla kaltevat teräosat pystytään pursottamaan pitkin terän takaseinämän muotoviivaa.
Kuvassa 17 esitetään poikkileikkaukset.
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Kuva 17. Terän poikkileikkaukset.

Seuraavaksi mallinnettiin pinnat mallille. Huomioitavaa on, että pinnat mallinnettiin
runko-osalle, suurimman pinta-alan omaavalle osalle ja edellä esitellyille terien
poikkileikkauksille. Terän kaltevan eli leikkaavan osan xy-tason pinta määräytyy
pursotuksen yhteydessä, eikä sitä tällöin määritetä etukäteen. Kuvassa 18, esitetään edellä
mainitut pinnat.
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Kuva 18. Pinnat.

Tasojen määrityksen jälkeen tasoille määritettiin elementtikoot, jonka mukaan tasot
verkotettiin elementtiverkoilla. Elementtiverkko määritettiin siten, että se on tiheimmillään
tarkastelupisteessä eli kohdassa, jolla puuta leikataan, sekä maksimi siirtymän alueella.
Koska työssä tutkinnan primääri tarkoitus on tutkia siirtymiä ja etukäteen tiedetään, että
maksimi siirtymät kohdistuvat terän päähän, on perusteltua asettaa sinne tihein
elementtiverkko. Kuvassa 19 esitetään mallinnettu verkko. Kuvan terä on 16 mm paksu.
Jokaiselle terälle annettiin hieman erilaiset elementtikoot paksuussuunnassa, mutta
kuitenkin siten, että oleelliset elementit eli tarkastelupisteen läheisyydessä olevat ovat
samankokoisia. Tarkasteltavalla alueella eli leikkaavan terän reunalla elementin pituus on
3 mm.
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Kuva 19. Elementtiverkko.

Elementtiverkkojen mallinnuksen jälkeen terä pursotettiin muotoonsa. Kuten edellä
mainittiin, 3D- elementtinä käytettiin Solid45- elementtiä. Terän runko pursotettiin sekä
ylöspäin, että alaspäin, jotta leikkaava terän runko pystyttiin mallintamaan. Leikkaavat
terät pursotettiin terän poikkipinnoista, alkaen terän juuresta (pyöristyksen keskikohdasta)
ja edettiin terän päähän. Kuvassa 20 esitetään pursotetut terät. Lopullinen malli esitetään
kuvassa 21.
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Kuva 20. Pursotetut terät.
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Kuva 21. Lopullinen terä.

Pieniä yksinkertaistuksia lukuun ottamatta, terä pystyttiin mallintamaan hyvin.
Elementtiverkko vaikuttaa pääasiallisesti hyvältä. Joissain paikoissa elementtien kulmat
ovat hieman terävät, jolloin ne saattavat aiheuttaa liiallista jäykkyyttä malliin.

3.3.2 Reunaehdot
Mallille asetettiin seuraavanlaiset reunaehdot. Leikatuissa osissa estettiin kaikki siirtymät
ja kiertymät. Todellinen tilanne ei vastaa täysin mallinnettua tilannetta, mutta on siitä hyvä
approksimaatio. Todellisuudessa esimerkiksi puun jo leikattu osa tukee osittain terän
alaosaa. Tämänkaltaista reunaehtoa on vaikeaa mallintaa, ja toisaalta teorian pohjalta ei
todellista tukivoimaa voida todentaa, jolloin kyseinen tapaus jätetään huomiotta.
Huomioitavaa edellä esitetyssä tapauksessa on, että kyseinen yksinkertaistus vie tuloksia
varmalle puolelle, koska lisätuki pienentäisi luonnollisesti siirtymiä. Kuvassa 22 esitetään
malli, jossa on reunaehdot paikalla.

29

Kuva 22. Malli reunaehdoilla.

3.3.3 Ulkoinen kuorma
Työn haasteellisin osuus oli mallintaa terälle kohdistuvat rasitukset leikkaustilanteessa.
Yleisemmin puun katkaisu suoritetaan sahaamalla, eikä leikkaamalla. Markkinoilla on
joitakin sovelluksia leikkaamisesta, mutta näitä leikkureita käytetään pääasiassa oksien
leikkaamiseen. Tästä syystä ei teoriapohjaista tutkimustietoa asiasta juurikaan löydy.
Ongelmallista tapauksessa on myös se, ettei kahta sellaista puuta löydy, joilla olisi
lujuusteknisesti samanlaiset parametrit. Yksittäisen puunkin tapauksessa lujuusarvot
vaihtelevat suuresti vuodenajan ja jopa vuorokauden ajankohdan mukaan.

Huomioitavaa kuormituksen valinnan yhteydessä on myös, että terän mahdollinen
vaurioituminen johtuu todennäköisesti väsymisestä. Terälle kohdistuu dynaaminen
kuormitus, jolloin terämateriaali väsyy toistuvan kuormituksen seurauksena. Kuormitus

30

voidaan ajatella dynaamiseksi tapauksessa, jossa yksittäinen runko vaatii useamman
leikkauksen katketakseen. Toisaalta kuormituksen tekee dynaamiseksi myös usean puun
katkaiseminen. Dynaamista kuormitusta on vaikea mallintaa, koska kuten edellä mainittiin
puille on mahdotonta antaa yhteisiä lujuusparametreja. Raivauspään käyttäjän tulisi myös
käyttää mahdollisimman tasapuolisesti leikkurin kaikkia teriä, jotta tulokset saataisiin
vastaamaan todellisuutta.

Näistä syistä leikkaustapahtumaa yksinkertaistetaan, ja sillä pyritään esittämään lähinnä
yksittäistä leikkausta ja pelkistettyä ilmiötä. Tuloksiksi saadaan viitteellisiä arvoja siitä,
miten terän ohentaminen vaikuttaa terän taipumaan ja jännityksiin. Saatujen tulosten avulla
voidaan hakea kirjallisuudesta viitteellisiä arvoja terän kestolle. Todellisuudessa
raivauspäälle tulisi tehdä laboratoriotutkimukset, jolloin saataisiin selville todelliset
jännitykset. Raivauspään jännityksiä tulisi tutkia myös käytännössä, jolloin saataisiin
esimerkiksi yhden päivän aikana tulevat jännitykset. Näillä tuloksilla voitaisiin mallintaa
väsyttävä kuorma vastaamaan todellisuutta.

Normaalisti raivauspäällä leikataan puita, jotka mahtuvat terän juureen saakka, kuten
kuvassa 23 olevassa vasemmanpuoleisessa tapauksessa esitetään. Kyseinen tapaus ei ole
lujuusteknisesti kovinkaan kriittinen. Huomattavasti kriittisempää on kuvan 23
oikeanpuoleinen tapaus, jossa puu leikataan useammassa osassa sahaamalla, jolloin
kuormitus kohdistuu vain hampaan kärjelle ja aiheuttaa taivutusnormaalijännitystä terän
juureen päin. Yleisen lujuusopin teorian pohjalta voidaan valita jälkimmäinen tapaus
tarkastelukohteeksi kriittisempänä vaihtoehtona.
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Kuva 23. Puun leikkaus.

Kuorma mallinnetaan seuraavasti. Terän kärjen tulee kumota puun leikkauslujuus, jotta
terä ylipäätä tunkeutuu puun sisään. Tässä tapauksessa terän kaltevan pinnan kuormitus
yksinkertaistetaan siten että sille asetetaan horisontaali kuorma, joka vastaa puun
puristuslujuutta kohtisuoraan syitä vastaan. Huomioitavaa on, että samanlainen
painekuorma asetetaan myös terän kaltevalle alapinnalle. Todellisuudessa terään kohdistuu
kuorma, joka on kombinaatio puun painosta, terän ja puun välisestä kitkasta ja tarvittavasta
leikkausvoimasta. Jokainen edellä esitetyistä tekijöistä sisältää muuttujia, joita saatavilla
ollut kirjallisuus ei pystynyt määrittämään. Toisaalta, kuten puun teoriaosiossa on esitetty,
yksittäistä kuormitusmallia ei voida määrittää siten, että se vastaisi suurempaa joukkoa
puita. Leikkauksen yhteydessä on aina huomioitava myös ulkoiset tekijät kuten vuoden- tai
vuorokaudenaika.

Periaatteellisella tasolla mallinnus tehdään vastaamaan koivun leikkaamista, koska koivu
on leikattavista puulajeista lujin. Alla esitettävässä taulukossa 2 esitetään lujuusarvoja eri
puulajeille, joista koivun arvot on poimittu.

Puun lujuusarvojen etsinnän yhteydessä havaittiin että taulukoituja lujuusarvoja on niukasti
saatavilla. Oleellista lujuusarvojen etsinnässä on tiedostaa, että puun lujuusarvot
vaihtelevat hyvin suuresti riippuen sen kosteusasteesta. Lujuusarvoissa on huomattavia
eroja, kun vertaillaan tuoretta ja kuivaa puuta. Useat saatavilla olevista taulukoista ovat
puutteellisesti informoituja. Harvat taulukot määrittelevät esimerkiksi sekä puun kosteuden
että tiheyden. Alla esitettävä taulukko valittiin sen perusteella, että se antaa
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suuruusluokassa keskimääräisiä lujuusarvoja verrattuna muihin saatavilla oleviin
taulukkoihin.

Taulukko 2. Puulajien lujuusarvoja (Ikonen & Kantola 1986, s.38).
Puulaji

Tiheys
(kg/m^3)

Taivutuslujuus (MPa)

Haapa
490
530
Harmaaleppä
680
Jalava
515
Kataja
630
Koivu
Kuusi
460
540
Lehmus
590
Lehtikuusi
Mänty
500
750
Pihlaja
730
Punapyökki
700
Saarni
690
Tammi
Tervaleppä
540
620
Tuomi
660
Vaahtera
1) Syiden suunassa
2) Syitä kohtisuoraan

83
80
79
127
75
98
92
91
106
112
105
91
90
113

Vetolujuus (MPa)

Puristuslujuus (MPa)

1

2

1

2

Leikkauslujuus (MPa)

60
82
69
135
82
85
106
103
103
132
162
90
93
93

3,6
4
7
2,8
4,9
2,4
3,6
8,2
7,7
4
6,9
3,5

41
41
46
43
52
46
46
50
50
60
56
49
57
49
53

2,7
11
11
5,7
1,8
6,7
7,6
9,3
11
11
6,5
3,5

6,6
8,6
12,5
6,6
4,5
9
9,9
12
7,9
12,2
10,9
4,5
9

Taulukon 2 mukaan terävälle kärjelle asetettaan leikkausjännitys 12,5 MPa ja kalteville
tasoille pintapaine 11 MPa. Leikkausjännitys annettiin viivakuormana kaltevien tasojen
väliselle rajaviivalle. Painekuorma jaettiin jokaiselle kaltevalla tasolla olevalle elementille.

Tämä kuormitustapaus on siis karkea approksimaatio, mutta toisaalta yksinkertaisuus
mahdollistaa kokeen helpon toistettavuuden tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa, jos
leikkausta aletaan käsitellä kokeellisesti, voidaan myös laskentaa tällöin tarkentaa.
Kuvassa 24 esitetään kuormitettu 16 mm paksuinen terä. Terällä olevat nuolet kuvaavat
terälle asetettua kuormitusta.
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Kuva 24. Terä kuormituksen alaisena.

3.3.4 Tulosten tarkasteluun käytettävä polku (path)
Jotta terissä esiintyviä siirtymiä olisi helpompi vertailla, mallinnettiin jokaiseen terään
samaan kohtaan polku, jolta haluttuja arvoja voidaan lukea. Polku sijoitettiin terään siten,
että siitä saadaan kaikki tarvittava informaatio terässä esiintyviin maksimaalisiin siirtymiin.
Kuvassa 25 on esitetty kyseinen polku. Terä on kuvattu alhaaltapäin. Polun aloituspiste on
kaaren keskipisteellä ja lopetuspiste terän kärjessä. Polku kulkee terän alareunassa, jossa
maksimi siirtymät sijaitsevat. Polun avulla voidaan lukea siirtymätilaa terän reunalta.
Polku antaa tarkkaa siirtymää solmujen kohdalla ja muilta osin keskiarvostettua tulosta.
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Kuva 25. Polku
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4 TULOKSET
Tuloksissa seurattiin pääasiassa siirtymiä, mutta tarkastelu kohdistui myös jännityksiin.
Jännitysten osalta oleellista oli pitää huolta siitä, etteivät minkään mallin jännitysarvot
ylittäneet käytössä olevan materiaalin myötörajaa. Kuten jo aiemmin mainittiin, myös
tulosten tarkastelussa tulee ottaa huomioon kuormituksessa tehdyt approksimaatiot.
4.1 Jännitykset
Taulukossa 3 esitetään terämallien eri jännitykset.

Yleisesti voidaan todeta, että

jännitykset pysyvät lähes samoina eri terämallien välillä. Tämänkaltainen tulos on
odotusten mukainen, koska terän geometria pysyy samana. Terän kaltevuuden muutoksesta
aiheutuu eri jännitystasoilla tapahtuvat vaihtelut. Hyvänä vertailujännityksenä tässä
tapauksessa voidaan pitää Von Mises’n jännitystä. Von Mises’n jännitysarvo ottaa
huomioon moniaksiaaliset jännitykset, joita tässä tapauksessa esiintyy. Voidaan todeta, että
jännitykset pysyvät selvästi myötöjännityksen alapuolella.

Taulukko 3. Jännitykset.
Terä
Von Mises
paksuus (MPa)
16 mm
402,10
399,88
14 mm
381,26
12 mm
10 mm
420,86

Seuraavassa

esitellään

xy- jännitys
(MPa)
140,38
120,00
135,60
151,63

xz- jännitys
(MPa)
17,79
13,60
12,72
12,82

Ansys-analyysistä

saadut

yz- jännitys
(MPa)
25,00
17,20
16,16
14,40

jännityskuvat,

joista

ilmenee

jännityshuippujen sijainti geometriassa. Alla esitettävät kuvat ovat 16 mm terän
analyysistä. Vastaavanlaiset kuvat saatiin jokaisesta terämallista, vain hieman eri
jännitysarvoilla (taulukko 3.) Kuvat voidaan siis yleistää jännitysten sijainnin mukaan
jokaiseen terämalliin.

Kuvassa 26 esitetään Von Mises’n jännityshuiput. Odotetusti jännityshuiput sijaitsevat
hampaan juuren läheisyydessä. Suurin yksittäinen voimakomponentti on oletettavasti
taivutusnormaalijännitys. Huomioitavaa kuvassa on De Saint Venantin teorian mukainen
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ilmiö, jossa ulkoinen kuormitus vaikuttaa vain hyvin paikallisesti (Pennala 1994, s.38).
Liitteessä esitetään jännitysjakaumat jokaiselle yksittäiselle jännitystasolle.

Kuva 26. Von Mises- jännitys.

4.2 Siirtymät
Yleisesti siirtymissä on pidettävä huolta, ettei ylä- ja alaterä kosketa toisiaan missään
vaiheessa leikkausta. Ansys- analyysi ei anna siirtymien kohdalla tuloksia, jotka vastaavat
todellista tapausta. Reunaehdot eivät vastaa todellisuutta silloin, kun terä on leikkautunut
puun sisään. Tämä johtuu siitä, ettei teorian pohjalta voida mallintaa puusta aiheutuvaa
tukea terän alapinnalle. Tuloksia tuleekin tarkastella vain siinä valossa, miten terän
ohentaminen vaikuttaa yleisesti siirtymiin.

Kuvassa 27 on esitetty terän deformoitunut muoto. Kuvassa on havaittavissa niin siirtymää
kuin kiertymää. Kiertymä johtuu siitä, ettei profiili ole symmetrinen, eikä ulkoinen kuorma
jakaudu symmetrisesti profiilin neutraaliakselien leikkauspisteen suhteen.
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Kuva 27. Deformoitunut terä.

Alla esitettävässä kuvassa 28 Ansys- mallista saadut siirtymät on tulostettu MatLabmatematiikka ohjelman avulla. Tulostuksessa käytettiin apuna MatLab:n sisäistä polyfitfunktiota, joka antaa tarkasteltavalle datalle sovitusfunktion. Tässä tapauksessa jokaisen
terän siirtymille käytettiin kolmannen asteen sovitefunktiota. Käytetty makro esitetään
liitteessä.

Siirtymät on poimittu kohdassa 3.3.4 esitetyltä polulta. Kuten aiemmin on esitetty, polku
sijaitsee

kohdassa,

jossa

esiintyvät

maksimi

siirtymät.

Siirtymissä

käytetään

keskiarvostettuja tuloksia, jossa esitetään yhden elementin kohdalla vain yhtä arvoa.
Siirtymät ovat vektorisummia, jossa on otettu huomioon jokaisen koordinaattiakselin
suuntaiset siirtymät. Vaikka pääasiassa on kiinnostuttu vain pystysiirtymistä, jotka
aiheuttavat mahdolliset teräkosketukset, on perusteltua käyttää tässä yhteydessä
vektorisummaa. Edellä mainitussa reunaehto-ongelmasta johtuen ei Ansys:ta saatuja
siirtymiä voida pitää luotettavina, jolloin on perusteltua esittää siirtymiä yleisemmin.
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Tuloksista voidaan todeta, ettei terän ohennus vaikuta radikaalisti siirtymiin. Siirtymien
muutokset ovat maksimissaan 0,1 mm. Huomioitavaa on, ettei maksimi siirtymä esiinny 10
mm paksuisella terällä, vaan 12 mm terällä ja minimi 14 mm terällä eikä 16 mm terällä.
Tämä voi mahdollisesti johtua MatLab:n laskentatarkkuudesta. Toisaalta terän ohennuksen
yhteydessä myös terän leikkauskulma vaihtuu. Kun ohennuksessa on muokattu vain terän
yläpuolista kaltevaa pintaa, muuttuu terään vaikuttavien voimien suhde jokaisen terän
kohdalla. Kun otetaan huomioon sekä terän ohentuminen että voimien suhteen
muuttuminen, voi seurauksena olla tulosten mukainen ilmiö. On syytä muistaa että erot
ovat hyvin pieniä, jolloin kovinkaan tarkkoja johtopäätöksiä ei voida vetää. Yleisesti
voidaan todeta, että siirtymät eivät muutu kovinkaan huomattavasti terän ohennuksen
yhteydessä.

Kuva 28. Siirtymäkuvaajat.
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5 TULOSTEN ANALYSOINTI
5.1 Mahdolliset virhelähteet
Yleisellä tasolla FEM- malli sisältää aina virheitä riippumatta tekijän huolellisuudesta.
Seuraavassa käydään läpi mahdollisia virhelähteitä. Normaalisti mallinnuksen yhteydessä
pyritään laskemaan sama tapaus jotain muuta kautta, kuten esimerkiksi yksikertaisten
kaavojen

avulla, jolloin voidaan pois sulkea kertaluokka virheet, esimerkiksi

yksikkömuunnosvirheet. Tässä työssä varmennus saatiin useiden mallien kautta. Jokainen
terä käsiteltiin yksittäistapauksena, jolloin tapaukset tukivat tulosten valossa toisiaan.
Tulosten pohjalta voidaan pitää tuloksia ainakin oikeansuuntaisina. Virhelähteiden
tarkastelussa keskitytään siis pienempiin virheisiin.

Malliin jouduttiin tekemään fyysisiä yksinkertaistuksia, jotta terä pystyttiin mallintamaan.
Yksinkertaistukset olivat hyvin pieniä, eikä niiden nähdä vievän tuloksia ainakaan
radikaalisti väärään suuntaan.

Ainainen ongelma mallintamisessa on elementtiverkon tiheys. Työssä pyrittiin pitämään
elementtiverkko mahdollisimman tiheänä lähellä terän leikkaavaa osaa ja harventamaan
sitä terältä poispäin mentäessä. Kuten yleensäkin, myös tässä tapauksessa elementtiverkon
tiheys sisältää mahdollisen lähteen tulosten epätarkkuuteen.

Mallissa havaittiin olevan teräväkulmaisia elementtejä. Yleisesti teräväkulmaisten
elementtien tiedetään antavan mallille liian suurta jäykkyyttä. Terävät elementit sijaitsivat
kuitenkin alueella, joka ei vaikuta oleellisesti analyysin tulokseen. Tämän perusteella
voidaan todeta, että ongelma on havaittu, mutta sen ei katsota vääristävän tuloksia
merkittävästi.

Suurimman virheen tässä työssä aiheuttaa kuormitus. Toisaalta, koska työssä keskityttiin
esittämään enemminkin ilmiön tasolla leikkaustapausta, ei valittua kuormitusta voida pitää
suoranaisena virheenä. Oleellista analyysissa on, että jokaiselle mallille asetettiin
samanlainen ja samansuuruinen kuorma ja että kuorman suuruus vastaa todellista tapausta.

40

5.2 Terän geometrian teoreettinen kehittäminen
Seuraavassa esitetään mahdollisia vaihtoehtoisia profiileja leikkausterälle. Tarkastelu
tehdään puhtaasti teoria pohjalta. Tapausta tutkitaan 2D- tasossa, joka voidaan yleistää
vastaamaan tutkimuksessa esiintyvän Rp- 80 raivauspään mukaista terää.

Yleisesti teräprofiilin valinnalla tulisi pyrkiä tapaukseen, jossa terä kulkee puun läpi
suoraan, eikä kaarru leikkauksen yhteydessä. Kuvassa 29 esitetään ideaalitapaus
leikkaukselle. Kuvassa leikkaus on esitetty kolmessa osassa, lähtien ylimmästä kuvasta.

Kuva 29. Leikkaus.

Oleellista terän profiilin suunnittelussa on pyrkiä tapaukseen, jossa sekä profiili että
kuormitus ovat symmetrinen neutraaliakselin ympäri. Tällöin vääntökeskiölle ei
summaudu vääntöä, jolloin leikkausliike on suoraa. Tämän hetkisessä ratkaisussa terälle
aiheutuu momenttia johtuen leikkauspintojen koko erosta. Mahdollinen ratkaisuvaihtoehto
olisi salmiakkikuvion muotoinen leikkauspoikkipinta. Profiili on kaksikertaisesti
symmetrinen ja myös kuormitus jakautuu sille symmetrisesti. Kuvassa 30 esitetään
periaatteellinen kuva molemmista profiileista. Kuvan vasemmalla puolella on nykyinen
profiili ja siihen vaikuttava kuorma, joka esitetään pistekuormana ja siitä seuraava
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momentti. Kuvan oikealla puolella on ehdotettu profiili ja kuormitus, jolloin terään ei
aiheudu momenttia.

Nykyisen profiilin kohdalla on käytetty tässä työssä käytössä olevaa approksimaatiota
kuormituksesta. Riippumatta siitä mikä todellinen leikkauksesta aiheutuva kuormitus on,
saa se aikaan nykyisessä profiilissa kuvan mukaista momenttia.

Kuva 30. Poikkipintaprofiilit.

Ratkaisussa tulee huomioida, että kuormitus ei

välttämättä ole symmetrinen, vaikka

profiili sitä olisi. On hyvinkin mahdollista, että esimerkiksi puun oma paino aiheuttaa
ylimääräistä kuormaa terän yläpinnalle ja toisaalta terän alaosaan voi vaikuttaa tukireaktio,
jonka puun oma lujuus saa aikaan. Profiiliin vaikuttavia rasituksia tulisi tutkia laboratorioolosuhteissa, jolloin profiili voitaisiin suunnitella ideaaliksi kuormitusten suhteen.
Kuten osiossa 3.1.1 on esitetty, edullisin päästökulma on välillä 10…20o, jos
tarkastelunäkökohtana on tarvittava teho, leikkausjälki ja terän kuluminen. Tämän pohjalta
terän päästökulmaksi esitetään 20o.

Terän profiilin muokkauksen yhteydessä tulee huomioida koko raivauspään päämitat, ettei
terää muuteta siten, että joudutaan muokkaamaan koko leikkausmekanismia. On
muutenkin suositeltavaa pitää leikkuri mahdollisimman modulaarisena, jotta yksittäisten
osien muokkaus ei aiheuta ylimääräistä muutostarvetta muuhun osaan raivauspäätä.

Kuvassa 31 esitetään vaihtoehtoinen profiili, jonka mitat on pyritty valitsemaan siten, ettei
mekanismia jouduta muokkaamaan. Terän kärjen leveyttä on kasvatettu 40 mm:stä 44
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mm:n ja korkeus on pidetty samana kun käytössä olevassa terässä, jolloin terän kulma on
kuvan mukaisesti 20o.

Kuva 31. Salmiakkiprofiili.

5.3 Jatkotoimenpiteet
Jos raivauspäätä lähdetään kehittämään työssä esitetyn teorian pohjalta, tulisi terän
rasituksia tutkia laboratorio-olosuhteissa. Venymäliuskojen avulla voidaan todentaa
venymien kautta terän todelliset jännitykset. Jännitysarvojen pohjalta voidaan valita
terägeometria ja dimensiot. Geometrian valinnassa tulee huomioida toivottu terän
lineaarinen leikkausliike eli momenttia terässä tulee välttää.

Puun valinta laboratoriotutkimuksiin tulee suorittaa huolellisesti, jotta tulokset olisivat
tarpeeksi

edustavat.

Huomiota

tulee

kiinnittää

puun

kosteuspitoisuuteen

sekä

testauslämpötilaan. Kuten puun ominaisuuksien esittelyn yhteydessä on osoitettu, puun
tiheys vaihtelee huomattavasti maantieteellisestä sijainnista riippuen. Myös tämä seikka
tulisi huomioida koejärjestelyissä.

Terän geometrian ja mittojen valinnassa tulee ottaa huomioon mekanismin modulaarisuus.
Mittojen valinnan yksi kriteereistä tulisi olla se, ettei raivauspään muita rakenneosia
jouduttaisi muuttamaan. Asiakkaan kannalta mahdollinen raivauspään terän vaihto tulisi
olla mahdollista suorittaa mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Sitä kautta ylimääräiset
osien vaihdot terien vaihtojen yhteydessä ovat epätoivottuja.
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Lopullisen terän kohdalla tulisi miettiä onko kannattavaa valmistaa jokaiselle asiakkaalle
terä, jonka käyttöaste on mahdollisimman lähellä 100 %, vai valmistaa terä, joka sopii
kaikille

puulajeille

ja

kaikkiin

olosuhteisiin.

Taloudelliset

vaihtoehdoista tulisi tutkia ja tehdä ratkaisut niiden pohjalta.
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hyödyt

molemmista

6 YHTEENVETO
Työssä tutkittiin MeSe oy valmistamaa Rp- 80 raivauspäätä. Tutkimus keskittyi
raivauspään terän kehittämiseen. Terän geometriaa ja dimensioita pyrittiin optimoimaan,
jotta ne saataisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin vallitsevia käyttö-olosuhteita. Toisin
sanoen terän käyttöastetta pyrittiin kohottamaan.

Kappaleessa 2 käytiin läpi puun ominaisuuksia. Ominaisuuksien tutkinta ja esittely rajattiin
niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat puun leikkauksessa. Tärkeimmät tekijät puulajin lisäksi
ovat puun kosteusprosentti sekä lämpötila. Tutkimuksissa tuli myös esille, että puun
maantieteellinen sijainti vaikuttaa ominaisuuksiin.

Kirjallisuustutkimuksen yhteydessä huomattiin, että puun leikkausta on tutkittu hyvin
vähän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yleisesti puut katkaistaan sahaamalla. Leikkaus ja
sahaus ovat lujuusteknisesti hyvin kaukana toisistaan, jolloin sahauksen teoriaa ei
sovellettu työssä. Puun työstöä on tutkittu ja siitä on saatavilla kattavia tutkimustuloksia.
Työstöön pohjautuvaa tutkimusta sovellettiin kappaleessa 3 esitellyissä teoriassa. Teoria ei
siis pohjaudu puun leikkaamiseen, mutta sovelletusti sitä voidaan pitää esitetyn teorian
pohjana.

Terä mallinnettiin Ansys- ohjelmalla. Mallilla pyrittiin esittämään leikkauksesta aiheutuvat
rasitukset terällä. Analyysissa tutkittiin terässä esiintyviä jännityksiä, niiden sijaintia ja
terän siirtymiä. Terän paksuutta varioitiin ja tutkittiin, miten se vaikuttaa jännityksiin ja
siirtymiin. Varioinnin pohjalta tehtiin johtopäätöksiä mahdollisiin terämuutoksiin.

Terän nykyiselle geometrialle esitettiin vaihtoehtoinen ratkaisu. Ratkaisun tarkoituksena
on vähentää terälle aiheutuvaa

momenttia ja sitä kautta terän vääntymistä. Tarjottu

ratkaisu on periaatteellinen ja sen mittoja tulee optimoida leikkauskohteen mukaan.
Jatkotoimenpiteissä suositetaan tehtäväksi laboratoriomittauksia, jolloin terään kohdistuvat
todelliset rasitukset saadaan selville. Lopullisissa terävalinnoissa tulisi tutkia onko
kannattavampaa räätälöidä jokaiselle asiakkaalle oma terä vai suunnitella muutama terä,
jotka sopisivat lähes kaikille puutyypeille ja kaikkiin olosuhteisiin.
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LIITTEET
Liite1- mallinnuksessa käytetty makro

!**************************
!Lähtöarvot
!**************************
fini
/clear
/prep7
ET,1,63
ET,2,45
MP,EX,1,210000
MP,PRXY,1,0.3
!**************************
!Geometrian mallintaminen,
!keypointit ja viivat
!**************************
k,1,0,140.4,0,
k,2,0,115.9,0
k,3,39.3,76.6,0
k,4,63.8,76.6,0
k,5,37,63.5,0
k,6,61.5,63.5,0
k,7,35.15,39.5,0
k,8,59.65,39.6,0
k,9,43.35,0,0
k,10,67.86,0,0
k,11,81.58,0,0
k,12,106.08,0,0
k,13,89.98,39.6,0
k,14,114.48,39.6,0
k,15,88.13,63.5,0
k,16,112.63,63.5,0
k,17,110.33,76.6,0
k,18,85.83,76.6,0
k,19,189.53,76.6,,
k,20,214.03,76.6,,
k,21,186.63,63.5,0
k,22,211.13,63.5,0
k,23,184.78,39.6
k,24,209.28,39.6,0
k,25,192.28,0,0
k,26,217.28,0,0
k,27,231.18,0,0
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k,28,255.68,0,0
k,29,239.38,39.6,0
k,30,263.88,39.6,0
k,31,237.53,63.5,0
k,32,262.03,63.5,0
k,33,259.73,76.6,,
k,34,235.23,76.6,,
k,35,299.03,140.4,0
k,36,299.03,115.9,0
k,37,0,76.6,0
k,38,149.63,76.6,0
k,39,299.03,76.6,0
k,40,0,186.3,0
k,41,299.03,186.3,0
k,42,149.63,140.4,0
k,43,149.63,115.9,0

l,1,2
l,3,5
l,5,7
l,7,9
l,4,6
l,6,8
l,8,10
l,3,4
l,5,6
l,7,8
l,9,10
l,10,11
l,11,13
l,13,15
l,15,18
l,12,14
l,14,16
l,16,17
l,11,12
l,13,14
l,15,16
l,17,18
L,19,21
L,21,23
L,23,25
L,20,22
L,22,24
L,24,26
L,19,20
L,21,22
L,23,24
L,25,26
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L,26,27
L,27,29
L,29,31
L,31,34
L,28,30
L,30,32
L,32,33
L,27,28
L,29,30
L,31,32
L,34,33
L,36,35
L,35,41
L,41,40
L,40,1
L,42,43
L,8,13
L,24,29
LARC,2,3,37,39.3,
LARC,1,4,37,39.3+24.5,
LARC,17,43,38,39.3,
LARC,18,42,38,39.3+24.5,
LARC,43,19,38,39.3,
LARC,42,20,38,39.3+24.5,
LARC,33,36,39,39.3,
LARC,34,35,39,39.3+24.5,

!**************************
!Geometrian mallintaminen,
!areat
!**************************
FLST,2,4,4
FITEM,2,1
FITEM,2,52
FITEM,2,51
FITEM,2,8
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,8
FITEM,2,2
FITEM,2,9
FITEM,2,5
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,3
FITEM,2,10
FITEM,2,6
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FITEM,2,9
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,4
FITEM,2,11
FITEM,2,7
FITEM,2,10
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,12
FITEM,2,13
FITEM,2,49
FITEM,2,7
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,19
FITEM,2,16
FITEM,2,20
FITEM,2,13
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,17
FITEM,2,21
FITEM,2,14
FITEM,2,20
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,18
FITEM,2,22
FITEM,2,15
FITEM,2,21
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,53
FITEM,2,48
FITEM,2,54
FITEM,2,22
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,55
FITEM,2,29
FITEM,2,56
FITEM,2,48
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,23
FITEM,2,30
FITEM,2,26
FITEM,2,29
AL,P51X
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FLST,2,4,4
FITEM,2,24
FITEM,2,31
FITEM,2,27
FITEM,2,30
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,25
FITEM,2,32
FITEM,2,28
FITEM,2,31
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,33
FITEM,2,34
FITEM,2,50
FITEM,2,28
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,40
FITEM,2,37
FITEM,2,41
FITEM,2,34
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,38
FITEM,2,42
FITEM,2,35
FITEM,2,41
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,39
FITEM,2,43
FITEM,2,36
FITEM,2,42
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,57
FITEM,2,44
FITEM,2,58
FITEM,2,43
AL,P51X
FLST,2,17,4
FITEM,2,45
FITEM,2,46
FITEM,2,47
FITEM,2,52
FITEM,2,5
FITEM,2,6
FITEM,2,49
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FITEM,2,14
FITEM,2,15
FITEM,2,54
FITEM,2,56
FITEM,2,26
FITEM,2,27
FITEM,2,50
FITEM,2,35
FITEM,2,36
FITEM,2,58
AL,P51X

!**************************
!Geometrian mallintaminen,
!mesh
!**************************
FLST,5,38,4,ORDE,9
FITEM,5,1
FITEM,5,-21
FITEM,5,28
FITEM,5,33
FITEM,5,-44
FITEM,5,51
FITEM,5,-52
FITEM,5,57
FITEM,5,-58
CM,_Y,LINE
LSEL,,,,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,7,,,,,,,1
FLST,5,2,4,ORDE,2
FITEM,5,49
FITEM,5,-50
CM,_Y,LINE
LSEL,,,,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,8,,,,,,,1
MSHKEY,0
FLST,5,12,5,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,-7
FITEM,5,14
FITEM,5,-18
CM,_Y,AREA
ASEL,,,,P51X
CM,_Y1,AREA
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CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FLST,5,12,4,ORDE,7
FITEM,5,23
FITEM,5,-27
FITEM,5,29
FITEM,5,-32
FITEM,5,48
FITEM,5,55
FITEM,5,-56
CM,_Y,LINE
LSEL,,,,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,3,,,,,,,1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,28
CM,_Y,LINE
LSEL,,,,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,7,,,,,,,1
MSHKEY,0
FLST,5,4,5,ORDE,2
FITEM,5,10
FITEM,5,-13
CM,_Y,AREA
ASEL,,,,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/eof
Liite 2- tasojännitykset.
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xy- jännitys.
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xz- jännitys.
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yz- jännitys.
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LIITE 3- MatLab makro.
% Tulosten plottaus
% D10,D12,D14,D16 ovat txt-tiedostoja, jotka ovat poimittu Ansystuloksista
clear all
close all
clc
% 10 mm terä
data10=load('D10.txt')';
x10=data10(1,:);
y10=data10(2,:);
p10=polyfit(x10,y10,3);
t10=0:.01:140;
% 12 mm terä
data12=load('D12.txt')';
x12=data12(1,:);
y12=data12(2,:);
p12=polyfit(x12,y12,3);
t12=0:.01:140;
% 14 mm terä
data14=load('D14.txt')';
x14=data14(1,:);
y14=data14(2,:);
p14=polyfit(x14,y14,3);
t14=0:.01:140;
% 16 mm terä
data16=load('D16.txt')';
x16=data16(1,:);
y16=data16(2,:);
p16=polyfit(x16,y16,3);
t16=0:.01:140;
% Tulosten plottaus
plot(t10,polyval(p10,t10),'r',t12,polyval(p12,t12),'g',t14,polyval(p14,t1
4),'b',t16,polyval(p16,t16),'k');
grid on
axis([0, 150, 0, 0.35]);
title('Terien maksimi siirtymät')
xlabel('Polku juuresta kärkeen [mm]')
ylabel('Siirtymä [mm]')
legend('10mm-terän siirtymä','12mm-terän siirtymä','14mm-terän
siirtymä','16mm-terän siirtymä')
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