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ESIPUHE 

Hihnakuljettimen rummun mitoitus on rakenteen näennäisestä yksinkertaisuudesta 

huolimatta vaativa tehtävä. Vaikka varsinkin rummun sylinterivaipan mitoitus on ol-

lut pienen piirin kiinnostuksen kohteena jo noin sata vuotta, on sen kehitys ollut 

hidasta. 

Olen toiminut massatavaran käsittelylaitteiden parissa yli kahdenkymmenen vuo-

den ajan usean eri toimeksiantajan palveluksessa ja tunnistan monia rummun mitoi-

tukseen liittyviä ongelmia. Mielenkiintoni tehdä aiheesta väitöstutkimus heräsi 

vuonna 2012 tehtyäni asiakastoimeksiantona rummun mitoitusohjelman, minkä yh-

teydessä heräsi ajatus kehittää laskentaa edelleen. Näin päädyin kantamaan oman kor-

teni kekoon. 

Ensin haluan kiittää professori Erno Keskistä, joka mahdollisti väitöstutkimuksen 

suostumalla työn ensimmäiseksi ohjaajaksi. Myöhemmin ohjaajaksi vaihtui profes-

sori Reijo Kouhia, jolle osoitan erityiskiitokset väsymättömästä ohjauksesta ja kan-

nustamisesta tutkimuksen kestäessä.  

Esitarkastajien panos tutkimuksen onnistumiselle on myös ollut tärkeä. Siksi kii-

tän esitarkastajaa, TkT Marko Matikaista rakentavasta kritiikistä ja asiallisesta tarkas-

tustyöstä. Samoin kiitän esitarkastajaa, professori emeritus Juha Paavolaa, jonka työ 

varsinkin tutkimuksen kielenhuollossa on ollut poikkeuksellisen perusteellista. Tut-

kimuksen englanninkielisen tiivistelmän tarkastamisesta kiitän FL Tarmo Ahve-

naista. 

Olen saanut tutkimukseeni myös taloudellista tukea Seinäjoen ammattikorkea-

koululta ja Transportörteknik i Norr AB:ltä. Parhaat kiitokset tuesta ja mielenkiin-

nosta aihetta kohtaan. 

 

 

Lahdessa kesäkuun 10. päivänä 2020 

 

 

Ilkka Estlander  
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TIIVISTELMÄ 

Hihnakuljettimen rummun vaipan mitoitus on laskennallisesti vaativa tehtävä. Yh-

dessä kuljetinjärjestelmässä voi olla kymmeniä rumpuja, joiden nopea, luotettava ja 

taloudellinen mitoitus on yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Väitöstutkimuk-

sessa päämääränä on kehittää entistä nopeampi ja tarkempi menetelmä hihnakuljet-

timen rummun sylinterivaipan jännitystilan määrittämiseksi. Tavoitteina pyritään saa-

maan tietoa todellisista hihna-sylinterikontaktin pintapainejakaumista sekä kehittä-

mään analyyttinen laskentamalli, joka huomioi vaipan jännitystilassa myös akselin ja 

päädyn jäykkyyksien vaikutukset. Työ jakaantuu kokeelliseen- ja laskennalliseen 

osuuteen.  

Kokeellisessa osuudessa suunnitellaan rummun hihna-sylinterikontaktin pintapai-

neen määrittämiseksi sopiva mittalaitteisto sekä tutkitaan kokeellisesti veto- ja taitto-

rummun painejakaumia eri hihnakulmilla käyttäen yhtä yleisesti käytettyä hihnatyyp-

piä. Koetulosten perusteella määritetään hihnapainejakaumille matemaattiset kehitel-

mät Tschebyscheffin- ja kosinisarjakehitelmin. 

Työn laskennallisessa osuudessa vertaillaan ensin kokeellisesti saadun pintapaine-

jakauman matemaattisen kehitelmän ja tasaisesti jakaantuneen kuormituksen antamia 

jännitys- ja siirtymätiloja FEM-laskentana. Koska mittausten perusteella saatu mate-

maattinen esitys osoittautuu raskaaksi ja sen antamat tulokset ovat lähellä tasaisen 

kuormituksen aiheuttamia tuloksia, päätetään käyttää laskennallisessa osiossa jat-

kossa tasaisesti jakaantunutta kuormitusta. 

Vaipan matemaattisessa mallissa käytetään kuormitus- ja siirtymätilojen kuvaami-

seen sini- ja kosinimuotoisia kaksois-Fourier –sarjoja. Sijoittamalla kuormitusten ja 

siirtymäyritteiden sarjakehitelmät tasapainoyhtälöihin, saadaan jokaista sarjan termiä 

kohden lineaarinen yhtälöryhmä tuntemattomien kertoimien ratkaisemiseksi. Lisäksi 

symmetriset ja antisymmetriset muodot separoituvat kahdeksi kolmen tuntematto-

man yhtälöryhmäksi. Edelleen määritetään sisäiset rasitukset sekä vaipan sisä- ja ul-

kopintojen jännitystila. 

Työn tärkeimpänä tavoitteena on kehittää nopea ja tarkka laskentamenetelmä 

rummun sylinterivaipan mitoittamiseksi. Tässä onnistutaan, sillä menetelmän avulla 

voidaan jännitystila määrittää tarkemmin perinteiseen niveltuentaiseksi oletettuun 
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vaippaan verrattuna. Rakenteen suurimmat jännitysarvot syntyvät juuri vaipan päi-

hin, mistä särönkasvu käytännössäkin usein alkaa. Myös ratkaisunopeus on vain 

murto-osa FEM-laskennan ja mallinnuksen vaatimasta kokonaistyöajasta.  
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ABSTRACT 

The dimensioning of a conveyor pulley shell is a computationally demanding task. A 

conveyor system may have dozens of pulleys, whose fast, reliable, and economical 

dimensioning is important for competitiveness. The present dissertation is aimed to 

develop faster and more accurate methods to determine the stress state of pulley 

shell. The contributions aimed are to gain information on the real belt-cylinder con-

tact pressure distribution and to develop differential methods that take into account 

the stiffness of the shaft and the end plates in the stress state of the cylinder shell. 

The thesis is divided into the experimental and the computational sections. 

In the experimental section, measurement devices are designed to determine the 

contact pressure between the belt and the cylinder shell. The measurements are im-

plemented at both the drive and tail end, using various belt wrap angles with one 

common belt type. According to the test results, mathematical equations are deter-

mined based on Tschebyscheff and cosine series development. 

The computational section first compared the stress and displacement states of 

the contact pressure, calculated with mathematical equations and the uniformly dis-

tributed loads, which are calculated by FEM. Because the mathematical description 

of the measured contact pressure proved to be complicated, and the stress and dis-

placement states between the measured contact pressure and uniformly distributed 

loads are nearly equal, it is functional to use uniformly distributed loads also in later 

calculations. 

In the mathematical model of the cylinder shell, sine and cosine double Fourier 

series are used to describe the load and displacement states.  

Loads and deformations are divided into symmetrical and antisymmetrical com-

ponents which uncouples the corresponding unknown coefficients, thus resulting 

into two systems of equations, both having three unknowns for each (m,n) terms. 

Further, international loads and stresses are solved. 

One of the goals of the thesis is to develop a rapid and accurate method for 

dimensioning the pulley shell. The goal is reached as the method provides more ac-

curate stress results than traditional joint supported shell equations. Maximum 

stresses appear particularly at the ends of the shell, where the cracks usually initiate. 
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In addition, the solution time required by the novel method is only a fraction of that 

of total FEM solution and modelling. 
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SYMBOLIT 

Latinalaiset symbolit 

 

A, B, C, D päädyn yhtälöiden kertoimet 

Af, Bf, Cf, Df päädyn yhtälöiden kertoimet, ulkoreunassa niveltuenta 

Afl, Bfl, Cfl, Dfl päädyn yhtälöiden kertoimet, ulkoreunassa joustava tuenta 

Ar, Br, Cr, Dr päädyn yhtälöiden kertoimet, ulkoreunassa jäykkä tuenta 

As kalvoanturin mittauspinta-ala 

A1, A3 hihnapainejakauman kaksitermisen sinisarjan kertoimet 

D sylinterivaipan aksiaalijäykkyys 

Dp päädyn taivutusjäykkyys 

E kimmomoduuli 

FM ulkoinen voima yz-tasossa koepenkissä vetorumpukäytön si-
muloinnissa 

Fy rummun tukivoimien resultantin y-suuntainen komponentti 

yz-tasossa koepenkissä 

Fyd voima akselituentaisen käytön momenttivarresta 

Fz rummun tukivoimien resultantin z-suuntainen komponentti 

yz-tasossa koepenkissä 

Fzb laakerivoima hihnavoimista 

Mf mittalaitteen ilmaiseva magnitudi mitatusta voimasta  

Mfl päädystä vaipalle aiheutuva tukimomentti 

Mr σr-jännitysten tuottama momentti 

Mrθ τrθ -jännitysten tuottama momentti 

Mt taivutusmomentti päädylle 

Mx σx-jännitysten tuottama momentti 

Mxd vääntömomentti päätylevylle, kaksi käyttöyksikköä 

Mxdl vääntömomentti käyttöyksikön puoleiselle päätylevylle  

Mxdr vääntömomentti käyttöyksikön vastapuolen päätylevylle 

Mxθ τxθ -jännitysten tuottama momentti  
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Myb taivutusmomentti päädylle laakerivoimasta 

Mzd taivutusmomentti päätylevylle käyttöyksikön momenttikor-
vakkeesta, kaksi käyttöä 

Mzdl taivutusmomentti käyttöyksikön puoleiselle päätylevylle käy-
tön momenttikorvakkeesta 

Mzdr taivutusmomentti käyttöyksikön vastapuolen päätylevylle käy-
tön momenttikorvakkeesta 

Mθ σθ -jännitysten tuottama momentti 

Mθr σθr -jännitysten tuottama momentti  

Mθx σθx -jännitysten tuottama momentti 

Nr σr-jännitysten tuottama resultantti 

Nrθ τrθ -jännitysten tuottama resultantti 

Nx σx -jännitysten tuottama resultantti 

Nxθ τxθ -jännitysten tuottama resultantti 

Nθ σθ -jännitysten tuottama resultantti  

Nθr σθr -jännitysten tuottama resultantti 

Nθx σθx -jännitysten tuottama resultantti 

Pr säteispintapaine 

Prc säteispaine hihnakulman suhteen kosinimuotoisessa jakau-
massa 

Prk keskimääräinen hihnapaine, taittorumpu 

Prk1 keskimääräinen hihnapaine, vetorummun hihnan kuorman-
puoli 

Prk2 keskimääräinen hihnapaine, vetorummun paluupuoli 

Pro suurin säteispaine hihnakulman suhteen kosinimuotoisessa ja-
kaumassa 

Prx laskennallinen säteispaine rummun pituussuunnassa 

Prxm mitattu säteispaine rummun pituuskoordinaatin suhteen 

Prθ laskennallinen säteispaine rummun kulman funktiona 

Prθm mitattu säteispaine rummun kulmakoordinaatin suhteen 

Pr0 rummun pituussuunnassa tasan jakaantunut säteispintapaine 

Pr1 yksitermisen jakauman säteispintapaine 

Pr2 kaksitermisen jakauman säteispintapaine 

Pt tangentiaalipintakuorma 

Pt0 tasan jakaantunut tangentiaalipintakuorma 



xiii 

R differentiaaliyhtälöiden apusuure 

T Eulerin kaavan mukainen hihnavoima 

T0 lineaarisesti jakaantunut hihnavoima 

T1 kuormitetun puolen hihnavoima 

T2 paluupuolen hihnavoima 

X, Y, Z vaipan ulkoiset aksiaali-, säteis- ja tangentiaalipintakuormat 

�̅�, �̅�, �̅� vaipan ulkoiset symmetriset aksiaali-, säteis- ja tangentiaalipin-
takuormat 

�̿�, �̿�, �̿� vaipan ulkoiset antimetriset aksiaali-, säteis- ja tangentiaalipin-
takuormat 

�̅�𝑚,𝑛, �̅�𝑚,𝑛, �̅�𝑚,𝑛 vaipan ulkoisten symmmetristen aksiaali-, säteis- ja tangenti-

aalipintakuormien sarjakertoimet 

�̿�𝑚,𝑛, �̿�𝑚,𝑛, �̿�𝑚,𝑛 vaipan ulkoisten antimetristen aksiaali-, säteis- ja tangentiaali-

pintakuormien sarjakertoimet 

c laakerin ja päädyn keskiöetäisyys 

d etäisyys momenttikorvakkeen keskeltä laakerin keskelle 

dk akselin keskiosan halkaisija 

dki akselin halkaisija kiristyselementillä 

dl akselin halkaisija laakerilla 

e Neperin luku 

ek etäisyys akselin keskiosan päästä laakerin keskelle 

fprx laskennallisen painejakauman pituussuuntaisen funktion sar-
jakehitelmä 

fprθ laskennallisen painejakauman kulmansuuntaisen funktion sar-
jakehitelmä 

fx laskennallisen painejakauman pituussuuntaisen funktion sar-
jakehitelmän kerroin 

fθ laskennallisen painejakauman kulmansuuntaisen funktion sar-
jakehitelmän kerroin 

h sylinterivaipan paksuus 

k sylinterivaipan mittasuhdeluku 

ke päätylevyn taivutusjäykkyys sisäreunan ulkoisen pistemomen-
tin suhteen 

kei päätylevyn sisäreunan taivutusjäykkyys ulkoreunan viivamo-
mentin suhteen 
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keo päätylevyn ulkoreunan taivutusjäykkyys ulkoreunan viivamo-
mentin suhteen 

ks sylinterivaipan taivutusjäykkyys reunan viivamomentin suh-
teen 

ksa päätylevyjen välissä olevan akselinosan puolikkaan taivutus-
jäykkyys 

kte päätylevyn vääntöjäykkyys 

kts päätylevyn ja päätylevyjen välissä olevan akselinosan yhdis-
tetty vääntöjäykkyys 

l päätylevyjen keskiöetäisyys 

lk akselin keskiosan puolikkaan pituus 

lM momenttivarsi vetorummun käytön simuloinnissa koepen-
kissä 

m sarjan summatermi kulmanmuutoksen suunnassa 

n sarjan summatermi vaipan pituussuunnassa 

prx mitatun säteispaineen suhteelliset koordinaatit ja mittaustu-
lokset rummun pituussuunnassa 

prθ mitatun säteispaineen suhteelliset koordinaatit ja mittaustu-
lokset rummun kulman funktiona 

qr z-suuntainen leikkausvoima 

qx z-suuntainen leikkausvoima 

qθ z-suuntainen leikkausvoima 

r päädyn säteensuuntainen koordinaatti 

ri sisäsäde 

rm vaipan keskisäde 

ro ulkosäde 

t päädyn paksuus 

u, v, w sylinterikoordinaatiston siirtymät aksiaali-, säteis- ja tangenti-
aalisuunnassa 

�̅�, �̅�, �̅� sylinterikoordinaatiston symmetristen kuormien aiheuttamat 
siirtymät 

�̿�, �̿�, �̿� sylinterikoordinaatiston antimetristen kuormien aiheuttamat 
siirtymät 

�̅�𝑚,𝑛�̅�𝑚,𝑛, �̅�𝑚,𝑛 sylinterikoordinaatiston symmetristen kuormien aiheuttamien 

siirtymien summakertoimet 
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�̿�𝑚,𝑛, �̿�𝑚,𝑛, �̿�𝑚,𝑛 sylinterikoordinaatiston antimetristen kuormien aiheuttamien 

siirtymien summakertoimet 

x, y, z rummun vaipan koordinaattisuunta rummun pituusakselin-, 
tangentin- ja normaalin suunnassa 

xm painemittauksen rummun vaipan pituussuunnan koordinaatti 

 

Kreikkalaiset symbolit 

 

α tarkastelukulma hihnan avautumiskohdan keskilinjasta mita-
ten 

αm painemittauksen rummun vaipan kulmakoordinaatti 

αr ulkoreunaltaan jäykästi tuetun päädyn sisäreunan kulmanmuu-
toksen kerroin 

β hihnan avautumiskulman puolikas 

γf ulkoreunaltaan nivelisesti tuetun päädyn ulkoreunan kulman-
muutos 

γfl ulkoreunaltaan joustavasti tuetun päädyn ulkoreunan kulman-
muutos 

γrθ θ-suuntainen liukuma rθ-tasossa 

γxθ θ-suuntainen liukuma xθ-tasossa 

γ1 akselin ja päädyn liitoskohdan kulmanmuutos ulkoisesta tai-
vutusmomentista 

δ siirtymä 

δFzb laakerin tukivoiman suunta hihnan avautumiskulman keskilin-
jan suhteen 

εr r-suuntainen suhteellinen venymä 

εx x-suuntainen suhteellinen venymä 

εθ θ-suuntainen suhteellinen venymä 

θ rummun päädyn ja rummun vaipan kulmakoordinaatti 

θ1 akselin ja päädyn liitoskohdan kiertymä ulkoisesta vääntömo-
mentista 

μ suppeumakerroin 

μf kitkakerroin rummun vaipan ja hihnan välillä 

σeq von Mises-jännitys  

σeqi von Mises-jännitys vaipan sisäpinnalla 

σeqo von Mises-jännitys vaipan ulkopinnalla 



xvi 

σr r-suuntainen normaalijännitys 

σx x-suuntainen normaalijännitys 

σxi x-suuntainen normaalijännitys vaipan sisäpinnalla 

σxo x-suuntainen normaalijännitys vaipan ulkopinnalla 

σθ θ-suuntainen normaalijännitys 

σθi θ-suuntainen normaalijännitys vaipan sisäpinnalla 

σθo θ-suuntainen normaalijännitys vaipan ulkopinnalla 

τrz z-suuntainen leikkausjännitys rz-tasossa 

τrθ θ-suuntainen leikkausjännitys rθ-tasossa 

τxθ θ-suuntainen leikkausjännitys xθ-tasossa 

τxθi θ-suuntainen leikkausjännitys xθ-tasossa vaipan sisäpinnalla 

τxθo θ-suuntainen leikkausjännitys xθ-tasossa vaipan ulkopinnalla 

τθr r-suuntainen leikkausjännitys θr-tasossa 

τθxi x-suuntainen leikkausjännitys θx-tasossa vaipan sisäpinnalla 

τθxo x-suuntainen leikkausjännitys θz-tasossa vaipan ulkopinnalla 

τθz z-suuntainen leikkausjännitys θz-tasossa 

φ päädyn yhtälöiden apusuure 

φf päädyn sisäreunan kulmanmuutos, ulkoreuna nivelisesti tuettu 

φfl päädyn sisäreunan kulmanmuutos, ulkoreuna joustavasti tu-
ettu 

φr päädyn sisäreunan kulmanmuutos, ulkoreuna jäykästi tuettu 
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LYHENTEET 

ANS Oletettu luonnollinen suhteellinen venymä (Assumed Natural 
Strain) 

BEM Reunaelementtimenetelmä (Boundary Element Method) 

CBR Kontinuumiperustainen resultanttimuotoinen kuorielementti 
(Continuum Based Resultant) 

DIC Digitaalinen kuvannuskorrelaatio (Digital Image Correlation) 

FDM Differenssimenetelmä (Finite Difference Method) 

FEA  Elementtianalyysi (Finite Element Analysis) 

FEM Elementtimenetelmä (Finite Element Method) 

MTM Muunneltu siirtomatriisi (Modified Transfer Matrix) 

Tscheb Tschebyscheffin polynomifunktio 

TMB Siirtomatriisin perustuva elementti (Transfer Matrix Based  

 Element) 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

Sylinterikuorirakenteisia teräsrumpuja käytetään erilaisissa massatavaran siirtoon tar-

koitetuissa hihnakuljettimissa. Käyttöyksikkö käsittää yleensä ainakin moottorin, 

vaihteen ja vetorummun (Kuva 1.1). 

 

 

Kuva 1.1. Tyypillinen hihnakuljettimen käyttöyksikkö [Kömi JT T:mi 2018] 

Tehokkaammissa kuljettimissa käytetään usein kahta käyttöyksikköä eli yhtä veto-

rummun molemmissa päissä. Tyypillinen vetorumpu käsittää akselin, kaksi päätyle-

vyä ja vaipan (Kuva 1.2). 

 

 

 

Moottori
i 

Kuljetinhihna 

Vaihdeyksikkö 

Vetorumpu 

Runkorakenne 
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Kuva 1.2. Tyypillinen vetorumpurakenne yhdelle käyttöyksikölle 

Kuljettimen rakenneosista rumpujen, varsinkin niiden sylinterivaippojen, mitoitus on 

edelleen keskeinen osa kuljettimen suunnittelua. Laajassa kuljetinjärjestelmässä saat-

taa olla jopa kymmeniä rumpuja, joten vaippojen paksuuksien mitoituksella on olen-

nainen rooli varsinkin kiireisessä tarjousvaiheessa koko toimituksen hintaa määritel-

täessä. Yleisesti käytössä olevilla FEM-laskentaohjelmilla rummun mitoitus on toki 

mahdollista mutta analyysimenetelminä ne ovat hitaita niin tarjous- kuin suunnitte-

luvaiheessa silloin, kun määritettäviä rumpuja on paljon. Taloudellisten näkökohtien 

lisäksi rumpujen hallittu mitoitus on tärkeää myös kuljettimen luotettavan toiminnan 

turvaamiseksi.  

Kuljetinrumpuja on kahdentyyppisiä: vetorummut välittävät tehoa käyttöyksi-

költä hihnalle ja taittorummut ainoastaan muuttavat hihnan kulkusuuntaa ja pitävät 

toisinaan yllä hihnan esikiristystä. Vetorummulla hihnavoima T1 on suurempi mate-

riaalia kuljettavalla yläpuolella kuin alapuolella vaikuttava paluupuolen hihnavoima 

T2 (Kuva 2.1), kun taas taittorummulla yläpuolen hihnavoima T1 on yhtä suuri kuin 

paluupuolen hihnavoima T2 (Kuva 2.2). 

Perinteinen rummun vaipan mitoitus perustuu Langen Hannoverin teknilliselle 

yliopistolle laatimaan väitöskirjaan differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseksi [Lange 

1963, s. 22-44]. Langen esityksessä vaipan päädyt on oletettu päistään nivelöidyiksi 

ja sylinteri-hihnakontakti rummun pituussuunnassa sinimuotoisesti jakautuneeksi. 

Samaa mitoitusmenetelmää kehitetään tässä työssä edelleen siten, että vaipan mitoi-
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tuksessa huomioidaan myös akselin ja päätylevyjen jäykkyyksien vaikutus sylinteri-

vaipan jännitysjakaumaan, jolloin vaipan jännitystila voidaan selvittää tarkemmin. 

Toinen tarkennettava tekijä rummun suunnittelutyössä on se, että todellinen pinta-

paineen jakaantuminen rummun ja hihnan välillä tunnetaan huonosti ja laskennalli-

sessa mitoituksessa käytetään erilaisia oletuksia jakauman suhteen. Tässä tutkimuk-

sessa paneudutaan myös todellisen hihna-sylinterikuorirakennekontaktin määrittämi-

seen kokeellisesti. Tarkoitusta varten rakennettiin koelaitteisto, jolla pintapainemit-

tauksia tehtiin ja tuloksina esitetään sekä mitattuja pintapainejakaumia että niiden pe-

rusteella laadittuja pintapainejakauman matemaattisia esityksiä. Saatuja mittaustulok-

sia hyödynnettiin edelleen vaipan mitoitusmenetelmää kehitettäessä. Työn tuloksena 

esitetään kuormitus- ja mitoitusmenetelmä, mikä soveltuu niin vetorumpujen kuin 

taittorumpujenkin sylinterivaipan analysointiin. 

Rummun kuormitus on luonteeltaan dynaamista, joten mitoitus tulee tehdä sekä 

staattisen maksimikuorman, stabiiliuden että väsymisen suhteen. Palkkimalleja käyt-

täen akselin mitoitus on kohtuullisen tarkkaa mutta vaippa ja päätylevyt ovat raken-

netyypeiltään kuorimaisia ja näiden mitoitukseen tarvitaan monitahoisempia ja työ-

läämpiä kuorirakenteiden mitoitusmenetelmiä. 

Vaipan mitoitus tehdään perinteisesti erillisenä osana käyttäen kuorimallia ja olet-

tamalla päädyt nivelöidysti tuetuiksi [Lange 1963, s. 28-29, Scholich 1965, Lu 1986, 

Hills 1983, Das 1987, Longman 1989a, Longman 1994]. Tällöin mitoitusperusteeksi 

väsymisen suhteen muodostuu vaipan pituussuuntainen hitsi ja suurin jännitysvaih-

teluväli esiintyy usein keskellä vaippaa. Pituushitsi on kuitenkin yleensä laadultaan 

hyvä ja viimeistelty, mistä johtuen sen väsymisvaurio ei ole kovin yleinen. Käytän-

nössä vaipan vaurio alkaakin usein väsymällä alkaneen särönkasvun johdosta päädyn 

ja vaipan liitospinnasta [King 1986]. Tähän on kaksi pääsyytä: liitos tehdään yleensä 

hitsaamalla ulkopuolelta päädyn puoli-V-railoon, jolloin liitoksen sisäpintaa ei päästä 

hitsaamisen jälkeen viimeistelemään. Tällöin sisäpinnalle jää helposti erilaisia hallit-

semattomia epäjatkuvuuskohtia ja hitsausvirheitä, joiden johdosta jo matalakin jän-

nitysvaihtelu saattaa johtaa särön ydintymiseen. Toinen syy on päädyn ja vaipan lii-

toksen paikallinen jäykkyyden muutos. Jäykkien päätyjen tuentavaikutus aikaansaa 

sen, että vaipalle syntyy paikallinen jännityskeskittymä liitoksen läheisyyteen eli siis 

alueelle, missä hitsin varmistamattomasta laadusta johtuen on muutenkin riskiä särön 

ydintymiselle ja kasvulle. Kehitetyllä mitoitusmenetelmällä saadaan esiin myös jäyk-

kyyden muutoksesta johtuvat jännityshuiput päädyn ja vaipan rajapinnassa, mihin 

perinteiset lähestymistavat eivät sovellu kovin hyvin [Estlander 2016]. Vaipan päiden 

tuentojen vaikutukset saadaan huomioitua siirtämällä päätyjen tukimomentit vaipan 

päihin pintakuormapareina. 
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1.2 Tutkimuskysymykset 

Tämän työn myötä haettiin ratkaisuja seuraaviin haasteisiin: 

1. kokeellisen mittausmenetelmän kehittäminen hihna-sylinterikontaktin pinta-

paineen mittaamiseksi 

2. pintapainejakauman selvittäminen hihnakuljettimen rummun ja lattahihnan 

välillä kokeellisesti määritettynä  

3. matemaattisen mallin kehittäminen kuvaamaan kokeellisen pintapaineja-

kauman tuloksia 

4. laskentamenetelmän kehittäminen rummun vaipan jännitystilan määrittä-

miseksi kokeellisesti, määritellyt pintapainejakaumat sekä akselin ja päädyn 

jäykkyys huomioiden. 
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2 TEOREETTISTA TAUSTAA 

Kapeiden kiila- ja lattahihnojen hihna-sylinterikontaktia on tutkittu ja esitelty kirjalli-

suudessa [Cepon 2009]. Samoin putkihihnakuljettimen hihnan ja ohjausrullien välisiä 

kosketusrasituksia esitetään [Barburski 2015, Vieroslav 2015] mutta leveämpien lat-

tahihnakuljettimen kokeellisia kosketuspainejakaumia hihnan ja vaipan välillä löytyy 

kirjallisuudesta vähän. Luvun 2.1 kirjallisuuskatsauksessa on käyty läpi hihnakuljetti-

men rummun mitoituksen kehittymistä viimeisen vajaan sadan vuoden aikana ja Lu-

vussa 2.2 on puolestaan esitelty yleisimpiä sylinteri-hihnakontaktin kuvaamiseen käy-

tettyjä matemaattisia esityksiä. Luku 2.3 keskittyy kuvaamaan muita mahdollisia rum-

puun vaikuttavia kuormituksia [Estlander 2016]. 

2.1 Kirjallisuustutkimus rummun mitoituksesta    

Kirjallisuudessa on esitelty tieteellisiä artikkeleita liittyen rumpujen suunnitteluun lä-

hes sadan vuoden ajalta. Eniten tutkimusta on tehty maissa, joissa on suuria rumpu-

valmistajia kuten Australiassa, Saksassa ja Etelä-Afrikassa. Lisäksi mm. Intiassa on 

tuotettu joitakin tieteellisiä artikkeleja. Rumpujen mitoitus on perinteisesti tehty itse-

näisesti eri osille eli akseli, päätylevyt ja vaippa on mitoitettu erillisinä. Ensimmäiset 

päätylevyille ja vaipalle käytetyt kaavat olivat yleisluontoisia koskien pyöreitä, tasa-

vahvuisia laattoja ja sylinterikuoria [Reißner 1929, Roark 1932, s. 3-41, Roark 1938, 

s. 169-194, Timoshenko 1940, s. 257-266]. Varsinaisesti rumpuja koskevia ensim-

mäisiä yleisesti tunnettuja rummun mitoitusyhtälöitä esitti Sitzwohl [Sitzwohl 1948]. 

Hänen havaintojensa mukaan mm. rumpu, jonka hihnan avautumiskulma on pieni, 

vaatii paksumman vaipan kuin vastaavilla hihnavoimilla kuormitettu rumpu, jolla on 

suurempi hihnakulma (Kuva 2.1). Hänen tutkimuksessaan hihnakulma oli vapaasti 

valittavissa.  Hihnakuorma rummun pituussuunnassa oletettiin tasan jakautuneeksi.  

Joitakin mitoitusyhtälöitä akselin, päätylevyjen ja vaipan yhdistelmälle esitti Williams 

vuonna 1950 [Williams 1950].  Laakerin tukivoimista johtuvan taivutusmomentin ja-

kaumista akselin ja päädyn kesken tutki ensimmäisinä Hasselgruber vuonna 1954 

[Hasselgruber 1954]. Vuonna 1963 Borchardt julkaisi kaksi artikkelia pyörivän akse-

lin mitoituksesta väsymisen suhteen [Borchardt 1963a, Borchardt 1963b]. 



 

24 

Viitatuin tutkimus rummun laskennallisesta mitoituksesta rummun vaipan ja päädyn 

osalta on Langen Hannoverin teknilliseen yliopistoon laatima väitöskirja vuodelta 

1963 [Lange 1963]. Hän esitti yhtälöt päätylevyjen ja vaipan jännitystilan ja siirtymien 

määrittämiseksi. Lange käytti kuormitusten, siirtymätilan ja jännitysten määrittämi-

seen Fourierin sarjakehitelmiä. Hänen tutkimuksessaan hihnan avautumiskulma oli 

180 astetta ja vaipan päädyt oletettiin nivelisesti tuetuiksi. Lange jakoi hihnakuormat 

symmetrisiin ja antimetrisiin komponentteihin ja sovelsi menettelyään sekä veto- että 

taittorummuille. Useimmat uudemmat analyyttiset mitoitusmenetelmät pohjautuvat 

hänen tutkimuksiinsa. Vuonna 1965 Scholich julkaisi artikkelin, jossa huomioitiin 

vaipan mitoituksessa myös ulkoisen aksiaalivoiman ja taivutusmomentin vaikutukset 

yhdistämällä ulkoiset kuormat palkkimallin avulla Langen kuorimalliin [Scholich 

1965].      

Toinen usein referoitu tutkimus on Schmoltzin väitöskirja Hannoverin teknilli-

seen yliopistoon vuodelta 1974 [Schmoltzi 1974]. Hän kehitti menetelmiä päädyn 

kiristyselementin suunnitteluun ja lisäksi tarkensi päätylevyn laskentamenetelmiä 

sekä käytti erilaisia kuormitusjakaumia vaipan mitoitukseen perustuen Langen mitoi-

tusmenetelmiin.         

1970-luvulla yleistyi elementtimenetelmän (FEM, FEA) käyttö myös kuljetinrum-

pujen mitoituksessa laskentakapasiteetin lisääntyessä tietokoneissa. Vuonna 1975 

Lindner julkaisi tunnetun rummun FEM-analyysin [Lindner 1975]. Hän käytti TPS- 

10-ohjelmaa pääasiassa pyörähdyssymmetristen jännitys- ja siirtymäkenttien lasken-

taan käyttämällä kolmionmuotoisia 2D-tasoelementtejä.  

Hills ja Baught esittelivät mitoitusmenetelmän, mikä pohjautuu päädyn osalta Ti-

moshenkon kuoriteoriaan. He käyttivät Fourierin kaksoissarjoja vaipan siirtymätilan 

määrittämiseen. Menetelmä on melko samansuuntainen kuin Langen teoria mutta 

pintapainejakauma hihnan ja rummun vaipan välillä rummun ympäri on annettu ko-

sinimuotoisena funktiona [Hills 1983]. Käytännöllisiä mitoitusyhtälöitä rummun 

osille on esittänyt myös King [King 1983, King 1986]. Lu on tehnyt tarkennuksia 

Langen malliin vuonna 1988 [Lu 1988]. Hän kehitti vapaasti valittavan hihnan avau-

tumiskulman sallivan menetelmän käyttäen rummun pituussuunnassa tasan jakaan-

tunutta hihnakuormaa. Samoihin aikoihin samantyyppisiä ratkaisuja esitteli Das ja 

Pal [Das 1987]. Langen teoriaa on kehittänyt edelleen myös Longman [Longman 

1989a, Longman 1994]. Hän huomioi tutkimuksissaan myös vähemmän merkityk-

sellisiä kuormitustermejä ja esitti mitoitusmenetelmiä rummun vaipan mitoitta-

miseksi sallien vapaasti valittavan hihnakulman ja rummun pituussuunnassa sinimuo-
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toisen hihnakuormajakauman. Hän julkaisi myös menetelmiä sekä suorien että tur-

biinimuotoisien päätylevyjen suhteellisten siirtymien, siirtymien ja jännitysten mää-

rittämiseksi [Longman 1989b].    

Vuonna 1993 Sethi ja Nordell vertailivat rummun jännitystilan tuloksia tekemällä 

numeerisia FEM-analyyseja (Ansys-ohjelmisto), analyyttisia laskelmia perustuen 

Langen teorioihin (PSTRESS-ohjelmisto) sekä kokeellisia mittauksia venymäliuskoin 

käytössä oleville rummuille [Sethi 1993]. He myös määrittivät ohjeellisia sallittuja jän-

nitysarvoja rummun detaljeille.  

Uudentyyppisen rummun vaipan jännitysten mitoitusmenetelmän, siirtomatriisi-

menetelmän (MTM), kehittivät Xiangjun ja Sethi vuonna 1993 [Xiangjun 1993]. 

MTM perustuu siirtomatriisin uudelleenmuodostamiseen elementtimenetelmää hyö-

dyntäen. Vertailu osoitti MTM-menetelmän olevan tarkempi kuin Langen teoria ja 

nopeampi kuin FEM. Toisen, Langen teoriasta poikkeavan tavan määrittää rummun 

jännitystila, julkaisi Reicks [Reicks 1996]. Hän lähestyi ongelmaa murtumismekanii-

kan keinoin. Vuonna 1999 Ravikumar ja Chattopadhyay esittelivät FEM-analyyseja 

kokonaisille rumpurakenteille [Ravikumar 1999]. He hyödynsivät tutkimuksissaan 3-

solmuisia, ohuita kartionmuotoisia kuorielementtejä ja kolmiomaisia rengaselement-

tejä. Käytännöllisiä mitoituskaavoja ja kertoimia esittelivät kirjassaan Golka, Bollin-

ger ja Vasili [Golka 2007, s. 169-185]. He esittivät myös kaavan vaipan lommahduk-

selle [Estlander 2016]. 

2.2 Kuormitusten jakaantuminen hihna-sylinterikontaktissa 

Kuten luvussa 1.1 mainittiin, on kuljetinrumpuja kahdentyyppisiä: vetorumpuja, 

jotka välittävät tehoa käyttöyksiköltä hihnalle (Kuva 2.1) ja taittorumpuja, jotka ai-

noastaan muuttavat hihnan kulkusuuntaa ja pitävät toisinaan yllä hihnan esikiristystä 

(Kuva 2.2). Kuljettimet ovat pääosin joko vaakasuuntaisia tai nousevia, jolloin kulje-

tettava materiaali siirtyy sekä vaaka- että pystysuunnassa. Nousukulma on yleensä alle 

20 astetta, koska suuremmalla nousukulmalla materiaali sen lepokulmasta riippuen 

saattaisi alkaa vieriä hihnalla alaspäin. Rummun ylempää, eli materiaalipuolen hihna-

voimaa merkitään T1:llä. Paluupuolen hihnavoimaa puolestaan merkitään symbolilla 

T2. Vetorummun pyörimissuunta on T2:n mukainen ja taittorummun T1:n.   
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Kuva 2.1. Hihnapaineen lineaarinen jakaantuminen tarkastelukulman funktiona, vetorumpu 

 

 
Kuva 2.2. Hihnapaineen tasainen jakaantuminen tarkastelukulman funktiona, taittorumpu 

Vetorummuissa käytetään usein hihnavoiman laskennallisen jakauman kuvaamiseen 

Eulerin kaavaa, mikä tunnetaan paremmin köysipyörien ja kapeiden hihnojen yhtey-

destä silloin, kun tutkitaan paljonko kuorman puoleinen vetovoima T1 voi olla ilman 

köyden tai hihnan luistamista. Kaava on muotoa 

 

𝑇1 = 𝑇2𝑒
𝜇𝑓(2𝛽),        (2.1) 
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jossa T2 on paluupuolen hihnavoima ja μf  kitkakerroin rummun ja hihnan välillä, 

kun π-β ≤ θ ≤ π+β. Muut yhtälöissä esiintyvät geometriset symbolit esitellään Ku-

vissa 2.1 ja 2.2. Kirjallisuudessa on yleisesti käytössä kaksi eri tapaa kuvata hihnavoi-

man jakaantumista kulman funktiona. Ensimmäinen on edellä esitelty eksponentiaa-

linen yhtälö, jota siis kutsutaan Eulerin kaavaksi. Vetorummulla (T1 > T2, ei luista-

mista) Eulerin kaava hihnavoimalle T (θ) voidaan kirjoittaa muotoon 

𝑇(𝜃) = 𝑇2𝑒
𝜇𝑓(𝜃−𝜋+𝛽),       (2.2) 

kun π-β ≤ θ ≤ π+β. Toinen tapa esittää hihnavoiman T0 (θ) jakaantumista on line-

aarinen jakauma, jolloin 

𝑇0(𝜃) = 𝑇2 + (𝑇1 − 𝑇2)
𝜃−𝜋+𝛽

2𝛽
,      (2.3) 

kun π-β ≤ θ ≤ π+β. Edellä esitetyt hihnavoimajakaumat ovat lähellä toisiaan silloin 

kun hihnan avautumiskulma on 180-200 astetta [Lange 1963, s. 32-33]. Hills ja Baugh 

ovat olettaneet taittorummun kosketuspaineen kulman funktiona Prc(θ) olevan ko-

sinimuotoisesti jakaantuneen (Kuva 2.3) [Hills 1983], jolloin kaava saa muodon 

𝑃𝑟𝑐(𝜃) = 𝑃𝑟𝑜 cos [
(𝜃−𝜋)𝜋

2𝛽
] ,        (2.4) 

 

 

Kuva 2.3. Kosinimuotoinen kosketuspainejakauma tarkastelukulman funktiona 
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jossa Pro on suurin säteispaine, kun π-β ≤ θ ≤ π+β. Kosketuspaineen jakaantumi-

nen vaipan ja hihnan välillä rummun pituussuunnassa riippuu mm. hihnan raken-

teesta, avautumiskulmasta jne. [Lange 1963, s. 44, Ravikumar 1999]. Joitakin jakaan-

tumismalleja on esitelty Langen väitöstutkimuksessa [Lange 1963, s. 31-34, 44]. Hä-

nen tutkimuksessaan hihnan avautumiskulma on 180 astetta ja kosketuspaine kuva-

taan yksitermisenä jakaumana. Edelleen vaipan tuennat päätyyn oletetaan nivelisiksi, 

toisin sanoen ne eivät välitä taivutusmomenttia päädyn ja vaipan välillä. Samaten tut-

kimuksessa oletetaan rummulla olevan käyttöyksikkö akselin molemmissa päissä, jol-

loin molemmat päädyt välittävät yhtä paljon vääntömomenttia. 

Toinen yleisesti käytetty kosketuspainejakauma rummun pituussuunnassa on ta-

san jakaantunut kuormitus [Das 1987, Lu 1988]. Kolmas kirjallisuudessa esiintyvä 

kuormitusjakauma on kaksiterminen jakauma, jonka mainitaan olevan lähimpänä to-

dellista [Lange 1963, s. 44, Schmoltzi 1974, Ravikumar 1999]. Nämä kolme jakauma-

tyyppiä esitetään kaavamaisesti Kuvassa 2.4 [Estlander 2016].  

 

Kuva 2.4. Kirjallisuudessa useimmin käytetyt hihnan kosketuspaineen jakaumat rummun pituussuun-

nassa 

Rummun pituussuunnassa tasan jakaantunut paine Pr0(θ) saadaan yhtälöstä 

𝑃𝑟0(𝜃) =
𝑇(𝜃)

𝑟𝑏
,        (2.5) 

kun π-β ≤ θ ≤ π+β, T(θ) on hihnavoima kulman θ funktiona ja b on hihnan leveys. 

Koska koordinaatiston origo on x-suunnassa sijoitettu keskelle hihnaa, kirjoitetaan 

yksiterminen painejakauman 𝑃𝑟1(𝑥, 𝜃) yhtälö muotoon 
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𝑃𝑟1(𝑥, 𝜃) =
𝜋𝑇(𝜃)

2𝑟𝑏
sin [

𝜋(
𝑏

2
−𝑥)

𝑏
],      (2.6) 

kun π-β ≤θ ≤ π+β. Kaksitermisen jakauman 𝑃𝑟2(𝑥, 𝜃) yhtälö saa muodon 

𝑃𝑟2(𝑥, 𝜃) =
𝑇(𝜃)

𝑟𝑏
{𝐴1 sin [

𝜋(
𝑏

2
−𝑥)

𝑏
] + 𝐴3 sin [

3𝜋(
𝑏

2
−𝑥)

𝑏
]},    (2.7) 

kun π-β≤θ≤π+β ja kertoimien A1 ja A3 summa = π/2. Suurin lineaarisen jakauman 

aiheuttama tangentiaalinen pintakuorma Pt(x,θ) ilman hihnan luistamista on 

𝑃𝑡(𝑥, 𝜃) = 𝜇𝑓𝑃𝑟(𝑥, 𝜃),       (2.8) 

kun π-β ≤ θ ≤ π+β. Yleinen tapa kirjallisuudessa on olettaa tangentiaalinen pinta-

kuorma 𝑃𝑡0 tasan jakaantuneeksi koko hihnan kontaktipinnalle, eli π-β ≤ θ ≤ π+β, 

jolloin kaava saa muodon  

  𝑃𝑡0 =
𝑇1−𝑇2

2𝛽𝑟𝑏
.          (2.9) 

2.3 Ulkoiset kuormat 

Kaikki päätylevyjen ja vaipan kuormitukset eivät synny pelkästään hihnakosketuk-

sesta vaan kuormia voi syntyä myös käyttöyksiköistä niiden tuennasta riippuen.  
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Kuva 2.5. Hihnavoimien laakerivoima Fzb ja suuntakulma δFzb 

Hihnavoimista johtuva laakerivoima Fzb (Kuva 2.5) voidaan esittää muodossa 

𝐹𝑧𝑏 =

√[cos(𝛽−
𝜋

2
)(𝑇1+𝑇2)]

2
+[sin(𝛽−

𝜋

2
)(𝑇1−𝑇2)]

2

2
.     (2.10) 

Laakerivoiman Fzb suuntakulma δFzb hihnan avautumiskulman keskilinjan suhteen 

(θ =0) on 

𝛿𝐹𝑧𝑏 = tan−1 [
sin(𝛽−

𝜋

2
)(𝑇1−𝑇2)

cos(𝛽−
𝜋

2
)(𝑇1+𝑇2)

].      (2.11) 

Laakerien tukivoimat aiheuttavat taivutusmomenttia, mikä jakautuu akselin ja päädyn 

kesken taivutusjäykkyyksien suhteessa (Kuva 2.6 b). Laakerivoimista aiheutuva, pää-

tylevyjä kuormittava taivutusmomentti Myb saadaan kaavasta 

𝑀𝑦𝑏 =
𝐹𝑧𝑏𝑐

1+
𝑘sa
𝑘𝑒

,        (2.12) 
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a)      b) 

Kuva 2.6. a) Laakerivoimista aiheutuva taivutusmomentti päätylevyille b) akselin puolikkaan taivutus-

jäykkyys ksa ja päätylevyn taivutusjäykkyys ke 

jossa ksa kuvaa päätylevyjen välissä olevan akselinosan puolikkaan taivutusjäykkyyttä 

ja ke päätylevyn taivutusjäykkyyttä ulkoisen taivutusmomentin Fzbc aiheuttaman ak-

selin pään kulmanmuutoksen γ1 suhteen. Toisioakselille tuetulla käyttöyksiköllä syn-

tyy myös akselin ja päädyn kesken jakaantuvaa taivutusmomenttia sekä käyttöyksikön 

massasta että momenttikorvakkeesta (Kuva 2.7). Mikäli käyttöyksikkö on tuettu 

toisioakselistaan ainoastaan rummun akselille ja vaihteen pyöriminen estetään mo-

menttikorvakkeella, aiheuttaa käyttöyksikkö taivutusmomenttia myös vetorummulle.  

 

 

l 
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Kuva 2.7. Taivutusmomentit päätylevyille toisioakselituentaisella käyttöyksiköllä 

Taivutusmomentti Mzdl käyttöyksikön puoleisessa päätylevyssä voidaan kirjoittaa 

muotoon 

𝑀𝑧𝑑𝑙 =
𝐹𝑦𝑑𝑑(𝑐+𝑙)

(1+
𝑘𝑠𝑎
𝑘𝑒

)(2𝑐+𝑙)
,       (2.13) 

jossa Fyd on käyttöyksikön tuennasta momenttikorvakkeelle aiheutuva voima. Taivu-

tusmomentti Mzdr käyttöyksikön vastakkaispuoleisessa päätylevyssä saadaan vastaa-

vasti kaavasta 

𝑀𝑧𝑑𝑟 =
𝐹𝑦𝑑𝑐𝑑

(1+
𝑘𝑒
𝑘sa

)(𝑙+2𝑐)
.       (2.14) 

Mikäli rummulla on käyttöyksikkö akselin molemmissa päissä, on molemmissa pää-

tylevyissä yhtä suuri taivutusmomentti Mzd, jolloin  

𝑀𝑧𝑑 = 𝑀𝑧𝑑𝑙 = 𝑀𝑧𝑑𝑟 =
𝐹𝑦𝑑𝑐

1+
𝑘sa
𝑘𝑒

.      (2.15) 

Rummun vaipalle välitettävän vääntömomentin jakautuminen päätylevyjen kesken 

riippuu käyttöyksikköjen määrästä ja akselin, päätylevyjen sekä vaipan vääntöjäyk-

kyyksistä. Jos rummulla on vain yksi käyttöyksikkö, saadaan käyttöyksikön puoleisen 

päätylevyn välittämä vääntömomentti Mxdl  kaavasta 
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𝑀𝑥𝑑𝑙 =
(𝑇1−𝑇2)𝑟

1+
𝑘𝑡𝑠
𝑘𝑡𝑒

,        (2.16) 

jossa kte on päätylevyn vääntöjäykkyys ja kts päätylevyn ja päätylevyjen välissä olevan 

akselinosan yhdistetty vääntöjäykkyys akselin pään kiertymän θ1 suhteen (Kuva 2.8).  

 

Kuva 2.8. Vääntömomentin (T1-T2)r aiheuttama kiertymä θ1, käyttöyksikön puoleisen päätylevyn 

vääntöjäykkyys kte, akselin ja käytön vastapuoleisen päätylevyn yhdistetty vääntöjäykkyys kts  

Käytännössä käyttöyksikön puoleinen päätylevy välittää yli 95 % vääntömomentista 

käytettäessä vain yhtä käyttöyksikköä. Käyttöyksikön vastakkaisen puolen päätylevyn 

välittämä vääntömomentti Mxdr puolestaan on tällöin 

𝑀𝑥𝑑𝑟 =
(𝑇1−𝑇2)𝑟

1+
𝑘𝑡𝑒
𝑘𝑡𝑠

.        (2.17) 

Jos käyttöyksikköjä on kaksi eli yksi molemmissa päissä akselia, jakautuu välitettävä 

vääntömomentti molemmissa päätylevyissä tasan, jolloin yhden päädyn rummun vai-

palle välittämä vääntömomentti Mxd on siis 

𝑀𝑥𝑑 = 𝑀𝑥𝑑𝑙 = 𝑀𝑥𝑑𝑟=
(𝑇1−𝑇2)𝑟

2
.      (2.18) 

Edellisten ulkoisten kuormien lisäksi voi rummulle syntyä muitakin vähäisempiä 

kuormia rakenteesta riippuen. Suoraan rummun akselille tuetusta käyttöyksiköstä ai-

heutuu rummulle taivutusmomenttia myös käyttöyksikön massasta. Lisäksi vaihteen 

toisioakselin hammaspyörän mahdollinen hammastuksen vinouskulma aiheuttaa 
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rummun akselille normaalivoimakuormitusta. Näiden kuormitusten lisäksi käytettä-

essä kiristyselementtiä akselin ja päädyn liittämiseksi syntyy päädyille ja akselille kuor-

mituksia. Käyttöyksikön massan vaikutus rummun mitoitukseen ei yleensä ole mer-

kittävä. Samaten vaihteen toisioakselin hammaspyörän hammastuksen mahdollisen 

vinouskulman vaikutus on rummun kuormituksena vähäinen ja kuormittaa lähinnä 

akselia. Lisäksi tavallisesti rummun käyttöyksikön puoleinen laakeri on ohjaava, eli 

ottaa vastaan aksiaalikuorman, jolloin aksiaalivoima kuormittaa rummun akselia vain 

ohjaavaan laakeriin saakka. Kiristyselementin käytöstä johtuva kuormitus puolestaan 

vaikuttaa lähinnä päätyyn ja akseliin mutta vaipalle asti sen vaikutus on vähäinen. 
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3 SOVELTUVAT TUTKIMUSMENETELMÄT 

Kirjallisuudessa esiintyy kolmen tyyppisiä analyysimenetelmiä rummun jännitystilan 

arvioimiseen:          

  

- analyyttiset menetelmät 

- numeeriset menetelmät 

- kokeelliset menetelmät. 

3.1 Analyyttiset menetelmät 

Kirjallisuudessa esiintyvät rummun vaipan mitoituksessa käytetyt analyyttiset mene-

telmät jaotellaan kirjallisuudessa kahteen kategoriaan: 

      

- Fourierin sarjaratkaisumenetelmä 

- muunnettu siirtomatriisimenetelmä (MTM). 

3.1.1 Fourierin sarjaratkaisumenetelmä 

Valtaosa rummun mitoitusta käsittelevistä menetelmistä elementtimenetelmää lu-

kuunottamatta pohjautuu Langen 1963 esittämiin differentiaaliyhtälöihin [Lange 

1963, s. 22-44]. Niissä kuorirakenteen kuormitus-, siirtymä- ja jännitystilaa kuvataan 

kaksois-Fourier-sarjan avulla. Menetelmää on esitelty laajemmin vaipan laskennan 

yhteydessä Luvussa 7. 

3.1.2 Muunnettu siirtomatriisimenetelmä (MTM) 

Vuonna 1993 esittelivät Qiu ja Sethi aiemmin esitellyistä poikkeavan rummun mitoi-

tusmenetelmän nimeltään muunnettu siirtomatriisi (Modified Transfer Matrix, 

MTM) [Qiu 1993]. Siirtomatriisimenetelmän perusteet on kehitetty jo kymmeniä 
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vuosia sitten ja menetelmä on ollut suosittu ratkaistaessa yksidimensioisia staattisia 

ja dynaamisia ongelmia ennen elementtimenetelmän yleistymistä. Kyseinen mene-

telmä yhdistelee osittain hyviä ominaisuuksia sekä analyyttisista menetelmistä että 

elementtimenetelmästä (FEM). MTM-menetelmällä on rajoitteita käsiteltäessä mo-

nimutkaisia reunaehtoja. Qiu ja Sethi esittivät, että MTM-menetelmän rajoitukset 

voidaan ohittaa muotoilemalla diskreetit yhtälöt hyödyntäen elementtimenetelmän 

periaatteita. Itse asiassa uudelleenmuotoiltu siirtomatriisi onkin sovellus erikoisesta 

FEM-elementistä. Näitä erikoisia elementtejä kutsutaan siirtomatriisiin perustuviksi 

ääreellisiksi elementeiksi (Transfer Matrix Based Finite Elements, TMB). Artikkelis-

saan Qiu ja Sethi esittelivät kolme erityyppistä TMB-elementtiä eli akselille, päätyle-

vylle ja sylinterikuorelle kullekin omansa. MTM-menetelmällä on mahdollista rat-

kaista lineaarisesti kimmoisia laskentamalleja. Kuten elementtimenetelmässä myös 

MTM-menetelmässä tulosten tarkkuus on riippuvainen siirtomatriisiin perustuvien 

elementtien lukumäärästä [Patel 2011]. 

3.2  Numeeriset menetelmät 

Numeerisista menetelmistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä likimääräisiä menetel-

miä, joiden tarkkuus paranee laskentapisteitä lisättäessä. Näistä yleisimpiä ovat: 

 

- elementtimenetelmä (Finite Element Method, FEM) 

- reunaelementtimenetelmä (Boundary Element Method, BEM) 

- differenssimenetelmä (Finite Difference Method, FDM). 

3.2.1 Elementtimenetelmä (FEM) 

Courant esitti vuonna 1943 painotettujen jäännösten menetelmän variaation, jossa 

ratkaistavia funktioita kuvataan paloittain jatkuvilla polynomeilla [Courant 1943]. 

Clough nimesi menetelmän vuonna 1960 elementtimenetelmäksi (Finite Element 

Method, FEM), mikä nimitys on vakiintunut sittemmin yleisesti käyttöön [Clough 

1960]. Menetelmän käyttö yleistyi 1970-luvulla tietokoneiden laskentakapasiteetin 

kasvun myötä. Aiemmissa rumpuanalyyseissa tutkijat mallinsivat rumpujen osien jän-

nitystilaa käyttämällä hihnakuormille oletettua painejakaumaa rummun vaipan pin-

nalle. Rumpujen FEM-analyyseissa useimmin käytetyt painejakaumat on esitelty lu-
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vussa 2.2. Nykyaikaisissa FEM-ohjelmissa on mahdollista mallintaa myös rakentei-

den kokoonpanoja huomioiden rakenneosien erilaiset kontaktityypit. Todellista vas-

taavan hihnakontaktin mallintaminen hihnan ja vaipan välillä on vaikeaa. Tähän on 

useita syitä:  

         

- kontakti hihnan ja vaipan välillä on epälineaarinen 

- vetorummun vaippa on usein pinnoitettu pehmeällä ja uritetulla pinnoit-

teella kitkan lisäämiseksi 

- hihnan fysikaalisia ominaisuuksia on vaikea kuvata matemaattisesti koska 

ne sisältävät kangas- tai teräsvahvikkeita ja hihnan jäykkyys vaihtelee eri 

suunnissa 

- hihnan kuormitus on ajasta riippuvainen, sillä kuormituksen alaisena hih-

nassa tapahtuu relaksoitumista. 

3.2.2 Reunaelementtimenetelmä (BEM) 

Reunalementtimenetelmän (Boundary Element Method) syntyprosessi on monivai-

heinen ja sen varsinaista kehittäjää on vaikea nimetä. 1960-luvulla tietokoneiden 

yleistymisen myötä alkanut numeeristen menetelmien kehitys toi mukanaan erilaisia 

variaatioita reuna-arvotehtävien ratkaisuun mutta terminä reunaelementtimenetelmä 

alkoi esiintyä artikkeleissa vasta 1970-luvun alussa [Cheng 2005]. Reunaelementtime-

netelmä on käytännöllinen laskentamenetelmä, jossa ratkaistaan reunaintegraaliyhtä-

löitä numeerisesti, kun kysymyksessä on ääretön, puoliääretön tai hyvin laaja alue. 

Reunaelementtimenetelmä perustuu Greenin funktion käyttöön kappaleen muodon-

muutosten ja jännitysten laskennassa.   

3.2.3 Differenssimenetelmä (FDM) 

Differenssimenetelmät (Finite Difference Method, FDM) ovat matematiikassa käy-

tettyjä likimääräismenetelmiä, joilla haetaan ratkaisua differentiaaliyhtälöille käyttäen 

derivaattaa approksimoivia differenssiyhtälöitä. Menetelmän matemaattisia perus-

teita on esitellyt ensimmäisten joukossa Richardson [Richardson 1911]. Menetelmän 

yksinkertaisuus tekee siitä käyttökelpoisen laskettaessa laaja-alueisia ongelmia. Diffe-

renssimenetelmällä on paljon yhteistä elementtimenetelmän kanssa ja menetelmällä 

voidaan tarkastella myös epälineaarisia tehtäviä. 
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3.3 Kokeelliset menetelmät 

Seuraavanlaisia kokeellisia menetelmiä arvioitiin hihnan kontaktipaineen määrittämi-

seen: 

 

- käänteinen menetelmä  

- digitaalinen kuvantamiskorrelaatiomenetelmä (DIC, ICT) 

- elektriteettikalvoanturit 

- paineenmittauskalvot 

- pienoispaineanturit. 

3.3.1 Käänteinen menetelmä 

Tampereen yliopistolla on tehty joitakin väitöstutkimuksia, joissa on hyödynnetty 

käänteistä menetelmää (Inverse Method) tuntemattomien kuormitusten ratkaisemi-

seen [Romppanen 2008, s. 24-45, Jokinen 2010, s. 27-37]. Käänteisellä menetelmällä 

voidaan määrittää tuntemattomia kuormituksia käänteisesti mittaamalla pinnan siir-

tymiä ja määrittämällä niiden kautta vallitsevia jännityksiä. Pinnan jännitystilaa mita-

taan yleensä venymäliuskoin. Kuormitusten selvittämiseksi tarvitaan niin kutsuttu 

vaikutusmatriisi, joka muodostetaan kuormittamalla rakennetta tunnettujen kuor-

mien avulla ja mittaamalla rakenteeseen syntyvä jännitystila. Vaikutusmatriisi voidaan 

muodostaa myös laskennallisesti, mikäli rakenteesta voidaan muodostaa riittävän 

luotettava laskentamalli. 

3.3.2 Digitaalinen kuvantamiskorrelaatiomenetelmä (DIC) 

Ensimmäiset artikkelit digitaalisesta kuvantamiskorrelaatiomenetelmästä (Digital 

Image Correlation method, DIC, Stereo Image Correlation Technique, ICT) ilmes-

tyivät 1980-luvulla [Sutton 1983, Chu 1985]. Varhaiset sovellukset olivat tasotapauk-

sia mutta menetelmä yleistettiin 1990-luvulla myös puhtaasti 3D-tapauksille [Kahn-

Jetter 1990]. Menetelmällä on mahdollista mitata kosketuksettomasti rakenteen siir-

tymiä. Edelleen menetelmä tarjoaa työkaluja erilaisten elastisten ja plastisten muo-

donmuutosten mittaamiseen staattisissa, dynaamisissa ja stabiiliuteen liittyvissä kuor-

mitustapauksissa. 
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Digitaalisella kuvannuskorrelaatiomenetelmällä tuotetaan kolmiulotteista informaa-

tiota kahdesta tai useammasta suunnasta.  Kahteen kuvaan tarvitaan kaksi kameraa, 

mitkä on suunnattu samaan pisteeseen eri suunnista. Tämän informaation avulla 

määritetään laskennallisesti kyseisen pisteen sijainti molemmissa kuvissa.  

3.3.3 Elektriteettikalvoanturit 

Ohuita elektriteettikalvoantureita on tutkittu ja kehitetty 1990-luvulta lähtien ja eräs 

kehitystyön edelläkävijöitä on Kuopion yliopisto. Tekniikka on alkujaan kehitetty 

helpottamaan turbokoneiden epävakaiden ja nopeasti vaihtelevien virtauksien pai-

neenmittausta [Ahtiainen 2010]. Sensori koostuu ohuesta elektriteettikalvosta, minkä 

molemmille puolille sijoitettu elektrodit. Elekriteettikalvon paksuudenmuutos pai-

neen tai voiman vaikutuksesta aiheuttaa potentiaalieron elektrodien välillä (Kuva 3.1) 

[Wogt 2008]. Anturin etuja ovat edulliset valmistuskustannukset (voidaan valmistaa 

itse kaupallisista kalvoista) sekä pieni ja periaatteessa vapaavalintainen muoto. Val-

miita elektriteettikalvoantureita ei ole toistaiseksi kaupallisilla markkinoilla. Kirjalli-

suudesta ei myöskään löydy mainintaa siitä, kestääkö anturityyppi mekaanista koske-

tusta ja kalvon tason suuntaista kuormitusta.  

 
Kuva 3.1. Elektriteettipainekalvoanturin periaatepiirros 

3.3.4 Paineenmittauskalvot 

Paineenmittauskalvoja on kehitetty 1980-luvulta lähtien. Ensimmäiset sovellukset 

otettiin käyttöön lääketieteessä mutta nykyään kalvoja käytetään monentyyppisissä 
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mekaanisissa mittauskohteissa. Useimmat mittauskalvot esittävät paineenvaihtelut 

graafisesti värimuutoksin eikä muuta mittausvälineistöä kalvon lisäksi tarvita. Pai-

neenmittauskalvon etuja on sen mittausalueen vapaasti valittava muoto ja koko sekä 

edullisuus, mutta huonona puolena voidaan mainita sen karkea ja kapea mittausalue 

sekä kertakäyttöisyys. Kaupallisten paineenmittauskalvojen mitta-alueet ovat suu-

ruusluokaltaan noin 50 kPa:sta aina 300 MPa:n asti. 

3.3.5 Pienoispaineanturit 

Ohuita, venymäliuskoihin ja Whitstonen mittasiltaan perustuvia paineantureita, on 

myös saatavana kaupallisina versioina. Antureita on kahdentyyppisiä: joko hyvin 

ohuita (n. 0,6 mm), joita voidaan sijoittaa suoraan mitattavien pintojen väliin tai upo-

tettavia. Anturien toiminta perustuu ohueen kalvomaiseen mittauspintaan, jonka ala-

pinnalle venymäliuskat on sijoitettu. Kuormitettuna mittasillan resistanssi muuttuu 

ja näin voidaan sisään syötettävän ja ulostulevan jännitteen muutoksen kautta laskea 

vallitseva paine tai voima. Kyseistä anturityyppiä testattiin vaippaan tehtyyn syven-

nykseen sijoitettuna. Ongelmaksi muodostui anturin päälle laitettavan, syvennyksen 

täyttävän täyteaineen valinta. Koska anturin yläpinta on suora, tulee anturi siis upot-

taa vaippaan ja täyttää syvennys lisäaineella, jotta saadaan pinta noudattamaan rum-

mun kaarevaa pintaa. Väliaineen kimmoisuudesta riippuen paineanturi näytti erilaisia 

arvoja. Ongelmaksi muodostui myös syvennyksen ja anturin johtojen vaatiman reiän 

aiheuttama vaipan paikallinen jäykkyyden muutos ehjään vaippaan nähden. 

3.3.6 Painekalvoanturit 

Markkinoilta on saatavana myös hyvin ohuita (n. 0,2 mm) pietsoresistiivisiä kalvoan-

tureita, joilla on mahdollista mitata joko voimaa tai painetta kahden kosketuksissa 

olevan pinnan väliltä. Varsinainen sensoriosa on sijoitettu kahden ohuen polyesteri- 

tai polyamidikalvon väliin. Kalvojen väliin on sijoitettu hopeasta valmistettu, sähköä 

johtava rengas, jonka keskelle on sijoitettu paineherkkää nestettä. Anturilla on kuor-

mittamattomana suuri resistanssi (kymmeniä megaohmeja) ja puristuskuormitetta-

essa sen resistanssi putoaa voimakkaasti kymmeniin kilo-ohmeihin. Kalvoanturin 

etuja ovat edullinen hinta ja mahdollisuus sijoittaa niitä myös kaareville pinnoille, 

kunhan kaarevuussäde on riittävän suuri. Huonoihin puoliin voidaan lukea niiden 

heikko mittaustarkkuus sekä hitaus reagoida nopeisiin ilmiöihin. 
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3.3.7 Mittausmenetelmän valinta 
 

Edelläesitellyistä mittausmenetelmistä seuraavat menetelmät suljettiin pois seuraavin 

perustein: 

 

- käänteisen menetelmän epäiltiin osoittautuvan sylinterikuoren mittaamiseen 

vaativaksi lähinnä vaikutusmatriisin muodostamisen suhteen 

 

- digitaalinen kuvantamiskorrelaatiomenetelmä arvioitiin hankalaksi pienten 

siirtymien, hihnakosketuksen, muuttuvan hihnakulman ja hihnan heikon 

pinnanlaadun vuoksi 

 

- elektriteettikalvoantureita ei valmisteta kaupalliseen tarkoitukseen ja niiden 

omavalmistus sekä mittaamisen harjoittelu olisivat todennäköisesti vaatineet 

paljon aikaa ja perehtymistä asiaan. Elektriteettikalvoanturien soveltumisesta 

pintapaineen kosketusmittaukseen ei myöskään ollut saatavilla tietoa 

 

- paineenmittauskalvot olisivat mahdollisesti soveltuneet tarkoitukseen muu-

ten hyvin mutta niiden karkea indikaatio olisi hankaloittanut tulosten tulkin-

taa. Lisäksi riittävän suurien kalvojen löytäminen osoittautui hankalaksi. Ar-

kit olivat myös kohtalaisen kalliita ja kertakäyttöisiä 

 

- pienoispaineanturien upottamisen täyttämiseen ehjän vaipan tasolle ei löy-

detty sopivaa täyteainetta ja upottaminen olisi ohentanut vaippaa paikalli-

sesti, jolloin mittaustulokset olisivat saattaneet vääristyä. 

Epätarkkuudestaan huolimatta ohuiden painekalvoanturien käyttö osoittautui sovel-

tuvimmaksi mittausmenetelmäksi. Niiden sijoittaminen rummun pinnalle onnistuisi 

helposti ja mittaaminen hallittaisiin harkituista menetelmistä parhaiten. Ne olivat 

myös edullisia, joten kalibrointiin ja mittausten harjoitteluun voitaisiin käyttää yli-

määräisiä antureita kohtuullisin kustannuksin. 
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4 HIHNAPAINEEN MITTAUS KALVOANTUREIN 

4.1 Koejärjestelyt 

Kokeellisia mittauksia varten rakennettiin opiskelijatyönä mittauspenkki Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun konetekniikan laboratoriossa (Kuva 4.1). Penkin mittausten 

kannalta oleellisimmat osat on esitelty Kuvassa 4.2. Penkin avulla mitattiin kosketus-

painetta hihnan ja rummun välillä. Mitattavan rummun (halkaisija 400 mm, osa 3 

Kuvassa 4.2) pinnalle sijoitettiin tasajaolla 8 kappaletta 0,2 mm vahvuista Flexiforce 

A201 -kalvoanturia (Kuva 4.3 b) riviin puolen hihnan leveydelle 35 mm:n välein, 

koska painejakauma oletettiin symmetriseksi yli koko hihnan leveyden rakenteen ja 

kuormituksen symmetriasta johtuen. Kalvoanturit olisi ollut järkevää sijoittaa koko 

hihnan leveydelle mutta rummun pyörittämisestä johtuen niiden jäykkien johtimien 

ohjaus kahdelta puolelta rumpua olisi tehnyt mittaamisesta vaikeaa. Kalvoantureiden 

resistanssi muuttuu paineen funktiona, jolloin mittaamalla jännitteen muutosta saa-

daan laskennallisesti selville myös paineenmuutos. Hihnaksi (osa 4, Kuva 4.2) valit-

tiin EP 500/3 5+1.5 -hihna, mikä on yleinen hihnatyyppi 500 mm leveää hihnaa 

käytettäessä. Hihnan merkinnässä 500 tarkoittaa hihnan murtolujuutta yksikössä 

N/mm leveysmillimetriä kohden.  Luku 3 puolestaan kertoo tekstiilivahvikekerrok-

sien määrän, 5 on materiaalipuolen kumituksen paksuus millimetreinä ja 1,5 taas puo-

lestaan on telojen puolisen (sisäpuolen) kumituksen vahvuus millimetreinä. Hihnan 

leveydeksi valittiin 500 mm rummun leveyden ja halkaisijan perusteella. Laitteessa on 

neljä siirreltävää telaa (osat 6, Kuva 4.2), joita siirtämällä muutettiin kulloistakin mi-

tattavaa hihnan avautumiskulmaa noin 20 asteesta aina 245 asteeseen. Lisäksi käy-

tössä oli voima-antureita (osat 1-2, Kuva 4.2), joiden avulla mitattiin hihnavoimien 

suuruutta. Yhteensä käytössä oli 12 mittauskanavaa. Hihnan kireyttä säädeltiin ruu-

vikiristyksellä alarummun (osa 8, Kuva 4.2) kautta. Simuloitaessa vetorumpukäyttöä 

alarumpu lukittiin varsin (osat 9, Kuva 4.2) runkoon ja kuormitettiin sitten ylempää 

rumpua vastaavalla varrella (osa 10, Kuva 4.2), jolloin hihnavoimat muuttuivat eri-

suuruisiksi mitattavan rummun eri puolilla [Estlander 2016].  
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Kuva 4.1. Hihnapaineen mittauspenkki Seinäjoen ammattikorkeakoulun materiaalitekniikan labo-

ratoriossa 
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Kuva 4.2. Hihnapaineen mittauspenkin 3D-malli. 1: vetorumpukäytön hihnavoimien säätö, voima-

anturit, 2: hihnan kiristys, voima-anturit, 3: mitattava ylärumpu, 4: hihna, 5: ylärummun pituussuuntai-

set tuet, 6: siirrettävät telat hihnakulman säätämiseksi, 7: alarummun pituussuuntaiset tuet, 8: ala-

rumpu (apurumpu), 9: alarummun lukitusvarret vetorumpumittauksiin, 10: ylärummun momenttivarret 

vetorumpumittauksiin 

4.2 Anturien kalibrointi 

Sekä paine- että voima-anturien kalibrointi suoritettiin kahdesti erilaisin järjestelyin 

käyttämällä apuna Inspectan kalibroimaa Zwick Z100 –kuormituslaitetta. Kalibrointi 

suoritettiin ennen varsinaisia hihnapainemittauksia puristamalla kalvoanturia rum-

mun kanssa samansäteisen alumiinivastimen, hihnanpalan sekä rummun + hihnan 

säteisen alumiinipainimen välissä. Vastimeen liitettiin ensin 0,1 mm vahvuinen muo-

vikalvo tasaamaan koneistetun pinnan epätasaisuuksia. Seuraavaksi pinnaksi lisättiin 

0,2 mm vahvuinen muovikalvo, johon tehtiin paineanturin kokoinen loveus, jotta 

anturin pinta olisi kalvon tasolla. Muovikalvon ja anturin päälle liitettiin vielä 0,1 mm 

vahvuinen kalvo, jonka tarkoituksena oli eliminoida hihnan kitkasta syntyvät leik-

kausvoimat. Koska hihnan pinnanlaatu ja vahvuus vaikuttivat epätasaisilta, tehtiin 

2 1 

7 

5 

4 3 

6 

8 

9 

10 
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kalibrointimittauksia varten kolme erillistä hihnanpalaa samasta hihnalaadusta. Kuor-

mitukset tehtiin jokaisella kolmella hihnapalalla ja kirjattiin keskiarvot mittaustulok-

sista. Tuloksien perusteella määritettiin mittaustulosten keskiarvoja myötäilevät 

funktiot käyränsovitustekniikkaa hyväksi käyttäen (Kuva 4.4).  

  

a)     b) 

Kuva 4.3. a) Rumpu, painin ja hihnanpala kalvoanturien kalibroinnissa kuormituskoneessa. b) kal-

voanturien sijoittelu rummun pinnalla. Hihnan keskilinja antureista muodostuvan nuolikuvion kärjessä 

Mitattavan rummun pinnalla käytettiin samankaltaista muovikalvosuojausta kuin ka-

librointikappaleissa, jotta mittaus olisi mahdollisimman samankaltainen. Ensimmäis-

ten mittausten yhteydessä kuitenkin huomattiin, että mitatut painearvot olivat sel-

västi pienempiä kuin niiden todellisuudessa pitäisi olla. Tämän pääteltiin johtuvan 

siitä, että herkkien anturien lähellä olevat 0,05 mm vahvuiset tuentateipit kantoivat 

osan anturien painekuormasta. Lisäksi anturien jäykkyys oli todennäköisesti pie-

nempi kuin samalla tasolla olevan 0,2 mm vahvuisen muovikalvon, jolloin hihnan 

vetokuormituksen erilaisesta luonteesta kalibroinnin puristuskuormitukseen nähden 

anturit ottivatkin oletettua vähemmän painekuormaa vastaan. Tätä ongelmaa kom-

pensoitiin laittamalla anturien päälle 0,2 mm vahvuiset lisäteipit, jolloin anturien mit-

tauskohdat olivat korkeammalla kuin muovikalvon pinta, minkä vaikutuksesta antu-

rien näyttämät painearvot kasvoivat. Lisäksi poistettiin ylimääräiset teipit mahdolli-

suuksien mukaan anturien mittauspinnan läheltä. Näiden seikkojen johdosta anturien 

kalibrointi ja sitä kautta niiden näyttämät paineet jännitteen funktiona piti kuitenkin 
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määrittää uudelleen. Tämä päätettiin tehdä suoraan mitattavalle rummulle käyttä-

mällä välissä jälleen hihnanpalaa sekä painimena jo aiemmin käytettyä alumiinikap-

paletta (Kuva 4.3 a). Kuvassa 4.4 on esitetty kahden eri kalvoanturin kalibrointitu-

loksia sekä niiden keskiarvoista käyränsovitustekniikalla määritettyjä kolmannen as-

teen polynomifunktioita. Kääntämällä kalibrointikaavat muotoon Fk=f(Mf) saatiin 

varsinaisissa rummun mittauksissa laskettua mitatun magnitudin Mf funktiona rum-

mun anturien kohdalla kulloinkin vaikuttava voima Fk ja edelleen jakamalla se anturin 

mittauspinta-alalla As saatiin määritettyä säteispintapaine Pr. Anturit eivät ole kovin 

tarkkoja, sillä jo kalibrointivaiheessa suoritettujen erillisten mittausten keskinäiset ku-

vaajat poikkeavat toisistaan, vaikka kuormituslaite on todettu hyvin tarkaksi (Kuva 

4.4).  

 

 

 
a)    b) 

Kuva 4.4. a) Ensimmäisen mittausmoduulin 0-kanavan magnitudi Mf  kuormitusvoiman Fk funktiona, 

Zwick Z100 –kuormituslaitteella suoritettu kalibrointi. b) ensimmäisen mittausmoduulin 1-kanavan ka-

librointikuvaaja 

4.3 Mittaukset 

Vetorumpujen hihnan avautumiskulma on käytännössä pääsääntöisesti välillä 180-

240 astetta ja taittorummuilla kulma puolestaan on välillä 30-180 astetta. Taittorum-

pumittausten hihnan avautumiskulmat olivat 19, 63,8, 88,5, 113,3, 149,6 ja 179,6 as-

tetta ja hihnavoima pidettiin kaikissa mittauksissa vakiona (20 kN). Mittaukset suo-

ritettiin kääntäen rummun anturien sijaintikohta eri astelukujen kohdalle ja kirjaa-

malla sitten kunkin asteluvun anturien lukemat staattisessa tilassa. Kukin mittaus 

Mf = 6E-10(Fk
3/N3) - 2E-

06(Fk
2/N2) + 0,0035(Fk/N) + 
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toistettiin neljästi ja tämän jälkeen määritettiin tuloksista keskiarvot. Vetorumpukäyt-

töä varten säädettiin hihnavoima kuormituspuolella 25,5 kN:n ja paluupuolella 14,5 

kN:n. Hihnan avautumiskulmat olivat 179,6, 206,1 ja 244,0 astetta. Vetorumpukäy-

tön simuloinnin suuresta työmäärästä johtuen kunkin hihnan avautumiskulman mit-

taukset tehtiin vain kerran. Mittauspisteiden sijainnit rummun vaipalla on esitetty ku-

vassa 4.5 [Estlander 2016]. 

 

Kuva 4.5. Mittauspisteiden 1-8 x-koordinaatit rummulla T2:n puolelta katsottuna, origo hihnan keski-

linjalla 

Taulukossa 4.1 on esitetty mittapisteiden x-koordinaatit rummun pituussuunnassa.  

 Taulukko 4.1. Mittauspisteiden x-koordinaatit  

Mittauspisteen numero Mittauspisteen x-koordinaatti [mm] 

1 -245 

2 -210 

3 -175 

4 -140 

5 -105 

6 -70 

7 -35 

8 0 
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Kuvissa 4.6 ja 4.7 on esiteltyinä mitattavan- eli ylemmän rummun vapaakappalekuvat 

yz-tasossa rummun päästä katsoen. Kuva 4.6 esittää taittorumpuun kohdistuvia ul-

koisia voimia, joista Fy on pystysuuntaisten tukireaktioiden resultantti ja Fz  puoles-

taan vaakasuuntaisten tukireaktioiden resultantti. Kuvassa 4.7 on edellisten lisäksi 

vielä ulkoinen voima FM ja momenttivarsi lM, joiden avulla saadaan aikaan rummulle 

vääntömomenttia, mikä puolestaan aikaansaa eri suuruiset hihnavoimat eli T1>T2, 

kuten vetorumpukäytöissä. Tällöin hihnan liikkuminen estetään lukitsemalla alempi 

rumpu.  

 

Kuva 4.6. Taittorummun (ylempi rumpu) vapaakappalekuva yz-tasossa rummun päästä katsoen 

 

T2=T1 T
1
 

Fy 

Fz=0 

β β 
z 

y 
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Kuva 4.7. Vetorummun (ylempi rumpu) vapaakappalekuva yz-tasossa rummun päästä katsoen. Ala-

rumpu lukittu 

 

 

 

T2 T1>T2
 

Fy 

Fz 

Fm 

lM 

β β 

z 

y 
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5 HIHNAPAINEMITTAUSTEN TULOKSET 

Mittaustuloksina esitetään rummun ja hihnan välinen säteispaine pituuskoordinaatin 

ja tarkastelukulman funktioina. Säteishihnapainejakauma tarkastelukulman suhteen 

on esitetty siten, että nollakohta on hihnan avautumiskulman keskikohta, eli α = 0 

vastaa kulmaa θ = 180 astetta. Miinusmerkkiset kulman α  arvot ovat hihnan paluu-

puolella (T2) keskikohdasta mitaten aina hihnan avautumiskulman puolikkaaseen ja 

positiiviset arvot puolestaan hihnan vetopuolella (T1) keskikohdasta mitaten myös 

hihnan avautumiskulman puolikkaaseen eli -β ≤ α ≤ +β, (Kuva 5.1). 

 

 

Kuva 5.1. Laskentakohdan kulmakoordinaatin α määritelmä 

5.1 Pintapainejakauma, taittorumpu      

Tuloksina esitetään jokaisen taittorumpukäytön neljän mittaussarjan mittausten kos-

ketuspainejakaumien keskiarvot rummun pituuskoordinaatin ja tarkastelukulman 

funktioina (Kuva 5.2) ja mittausten prosentuaaliset keskiarvon keskivirheet (Tau-

lukko 5.1). 
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a) 2β = 19,0o    b) 2β = 19,0o 

 

 

c) 2β = 63,8o    d) 2β = 63,8o 

 

 

e) 2β = 88,5o    f) 2β = 88,5o 
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g) 2β = 113,3o    h) 2β = 113,3o 

 

 

i) 2β = 149,6o    j) 2β = 149,6o 

 

 

k) 2β = 179,6o    l) 2β = 179,6o 

 
Kuva 5.2. Vasemmanpuoleiset kuvat: taittorummun pintapaine Pr(x) rummun pituuskoordinaatin 

funktiona, hihnan keskilinja oikeassa reunassa. Oikeanpuoleiset kuvat: pintapaine Pr(α) tarkastelu-
kulman funktiona 
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Taulukko 5.1. Taittorummun eri hihnakulmien pintapaineen mittaustulosten keskiarvon keskivirheet 

Hihnan avautumiskulma 2β [ast.] Keskiarvon keskivirhe [%] 

19,0 2,8 

63,8 3,5 

88,5 2,6 

113,3 2,8 

149,6 2,6 

179,6 3,1 

5.2 Pintapainejakauma, vetorumpu      

Kuten edellä mainittiin, oli vetorumpukäytön simulointi koepenkin avulla huomat-

tavan työlästä ja hidasta. Tästä johtuen jokaisen avautumiskulman mittaukset tehtiin 

vain kerran eikä keskiarvon keskivirheitä voitu määrittää. Tuloksina esitetään veto-

rumpukäytön mittausten kosketuspainejakaumat rummun pituuskoordinaatin ja tar-

kastelukulman funktioina (Kuva 5.3).  

 

 

a) 2β = 179,6o    b) 2β = 179,6o 

 

c) 2β = 206,1o    d) 2β = 206,1o 
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e) 2β = 244,0o    f) 2β = 244,0o 

 

Kuva 5.3. Vasemmanpuoleiset kuvat: vetorummun pintapaine Pr(x) rummun pituussuunnan koordi-
naatin funktiona, hihnan keskilinja oikeassa reunassa. Oikeanpuoleiset kuvat: pintapaine Pr(α) tar-

kastelukulman funktiona 
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6 HIHNA-SYLINTERIKONTAKTIN PAINEJAKAUMAN 
MATEMAATTINEN TARKASTELU 

Mitatulle hihna-sylinterikontaktille sovitettiin keskiarvostettujen mittaustulosten pe-

rusteella tuloksia myötäilevä sarjakehitelmä. Parhaiten mittaustuloksia vastaavat sar-

jakehitelmät valittiin Pearsonin korrelaatiokertoimiin perustuen. Taittorummulle va-

littiin sekä rummun pituussuunnan että kulman suhteen kosinimuotoinen sarjakehi-

telmä (Pearsonin korrelaatiokerroin rummun pituuskoordinaatin funktiona = 1 ja 

rummun tarkastelukulman funktiona = 0,987). Vetorummulle puolestaan valittiin 

rummun pituussuunnan funktiona kosinimuotoinen- ja kulman funktiona 

Tschebyscheffin tyypin I sarjakehitelmä [Arfken 1985, s. 731-737]. Kyseisille sarja-

kehitelmille saatiin Pearsonin korrelaatiokertoimeksi rummun pituussuunnan funk-

tiona = 1 ja rummun tarkastelukulman funktiona = 0,999.  Rummun pituussuun-

nassa on oletettu painejakauma symmetriseksi hihnan keskilinjan suhteen. Esityk-

sissä koordinaatiston origo on sijoitettu rummun pituussuunnassa (x-suunta) keskelle 

vaippaa. Kuten Luvun 5 mittaustulosten esittelyssäkin, on säteishihnapainejakauma 

tarkastelukulman suhteen esitetty siten, että nollakohta on hihnan avautumiskulman 

keskikohta, eli α = 0 vastaa kulmaa θ = 180 astetta ja -β ≤ α ≤ +β (Kuva 5.1).  

6.1 Taittorummun pintapainejakauman matemaattinen kuvaus 

Taittorummun osalta esitetään 179,6 asteen avautumiskulman tulokset (siis noin 180 

astetta), mikä on yleisin kuljettimissa käytössä oleva kulma. Työ suoritettiin seuraa-

vasti: neljän tehdyn mittaussarjan rummun pituussuunnan mittaustulokset keskiar-

vostettiin ja tulokset skaalattiin siten, että maksimiarvoksi saatiin = 1 (Kuva 6.1). 

Tämän jälkeen laskettiin alkuarvoista keskimääräinen säteispaine Prk. Se määritettiin 

hihnavoiman, hihnan leveyden ja rummun säteen avulla Kaavan (2.8) mukaisesti. 

Tarkastelukulman α funktiona saaduista mittaustuloksista (Kuva 5.2 l) valittiin mit-

taussarja, jossa mittaustulokset olivat korkeimmat (Kuva 6.1).  
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Kuva 6.1. Dimensiottomiksi skaalatut säteispainejakaumat rummun pituuskoordinaatin funktiona. Mi-

tatut ja skaalatut keskiarvot (Prxm) merkitty punaisilla pisteillä, laskennalliset arvot (Prx) sinisellä 

 

Kuva 6.2. Maksimisäteispintapaineen jakaumat tarkastelukulman funktiona. Mitatut arvot (Prαm) mer-

kitty punaisilla pisteillä ja sovitetut (Prα) sinisellä 

Keskiarvoistettuja mittaustuloksia kuvataan yhdistämällä pituus- ja kehäkulman 

suuntaiset funktiot ja saatu yhtälö esitetään sarjakehitelmänä (Yhtälö 6.1). Seuraavissa 

[mm] 

[ast.] 

[MPa] 
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taulukoissa on esitettynä alkuarvot pituuskoordinaatin- (Taulukko 6.1) ja kehäkul-

man funktiona (Taulukko 6.2):     

Taulukko 6.1. Pituussuuntainen koordinaatti x  ja vastaava suhteellinen paine prx. b = hihnan leveys 

x -7b/14 -6b/14 -5b/14 -4b/14 -3b/14 -2b/14 -b/14 0 

prx 0,509 0,845 0,687 0,752 0,547 1,001 0,778 0,464 

         

x b/14 2b/14 3b/14 4b/14 5b/14 6b/14 7b/14  

prx 0,778 1,001 0,547 0,752 0,687 0,845 0,509  

Taulukko 6.2. Kulmakoordinaatti α  ja vastaava paine prα  suhteessa keskimääräiseen paineeseen 

Prk 

α -91 -85 -80 -60 -40 -20 0 

prα -0,015Prk 1,160Prk 1,110Prk 1,095Prk 1,115Prk 1,220Prk 1,225Prk 

        

α 20 40 60 80 85 91  

prα 1,215Prk 1,190Prk 1,135Prk 1,145Prk 0,830Prk -0,015Prk  

Seuraavassa yhtälössä on yhdistettynä pituussuunnan ja kulman funktiot sarjakehi-

telmäksi 

𝑝𝑟(𝑥, 𝛼) = [∑ 𝑓𝑥𝑛
cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑏
)11

𝑛=0 ] [∑ 𝑓𝛼𝑚
cos (

𝑚𝛼

100
)12

𝑚=0 ],   (6.1) 

jonka kertoimet fxn ja fαm on esitetty Taulukossa 6.3. 

Taulukko 6.3. Kertoimet fxn ja fαm 

n, m 0 1 2 3 4 5 6 

fxn 0,228 0,471 0,38 -0,359 -0,319 0,471 0,155 

fαm -1,299 -0,158 1,707 1,644 -0,541 -2,065 -0,715 

        

n, m 7 8 9 10 11 12  

fxn -0,723 0,04 0,766 -1,096 0,451 -  
fαm 1,807 1,634 -1,495 -2,127 2,715 -0,86  
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Kuvassa 6.3 on esitetty kaavan (6.1) määrittämä säteispintapainejakauma Pr(x,α). 

 

Kuva 6.3. Laskennallinen säteispaine Pr(x,α) mittaustulosten kautta määritettynä 

6.2 Vetorummun pintapainejakauman matemaattinen kuvaus  

Myös vetorummun hihnan 179,6 asteen avautumiskulman sarjakehitelmä määritet-

tiin mitatun hihna-sylinterikontaktin mittaustulosten perusteella kuten taittorum-

munkin. Rummun pituussuunnassa työ tehtiin keskiarvostamalla tulokset ja jälleen 

skaalaamalla ne siten, että maksimiarvoksi saatiin=1 (Kuva 6.4). Tämän jälkeen las-

kettiin alkuarvoista keskimääräinen säteispaine Prk1 kuormitetun puolen hihnavoi-

masta T1  ja lisäksi keskimääräinen säteispaine Prk2 paluupuolen hihnavoimasta T2 

Kaavan (2.8) mukaisesti hihnan ja rummun kontaktien reuna-alueille. Tarkastelukul-

man α funktiona saaduista mittaustuloksista (Kuva 5.3 b) valittiin mittaussarja, jossa 

mittaustulokset olivat korkeimmat (Kuva 6.4).  

 

 

 

Pr (x,α) [MPa] 

x [mm] α [ast.] 
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Kuva 6.4. Dimensiottomiksi skaalatut säteispainejakaumat rummun pituuskoordinaatin funktiona. Mi-

tatut ja skaalatut keskiarvot (Prxm) merkitty punaisilla pisteillä, laskennalliset arvot (Prx) sinisellä 

 

Kuva 6.5. Maksimisäteispintapaineen jakaumat tarkastelukulman funktiona. Mitatut arvot (Prαm) mer-

kitty punaisilla pisteillä ja sovitetut (Prα) sinisellä 

 

Yhdistämällä pituus- ja kehäkulman avulla lausutut funktiot saatiin kosini- ja 

Tschebyscheffin tyypin I sarjoja käyttämällä aikaan kaava, jolla pyritään kuvaamaan 

keskiarvoistettuja mittaustuloksia [Arfken 1985, s.731-737]. Tulokset esitetään jälleen 

sarjakehitelmänä. Tschebyscheffin tyypin I polynomimuotoisen sarjakehitelmän ter-

mit voidaan laskea rekursiokaavalla 

[mm]

[MPa] 

[ast.] 
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    Tscheb𝑛+1(𝑥) =  2𝑥 Tscheb𝑛(𝑥) − Tscheb𝑛−1(𝑥).           (6.2) 

Taulukossa 6.4 esitettynä alkuarvot pituuskoordinaatin- ja Taulukossa 6.5 kulman 

funktiona.  

Taulukko 6.4. Pituussuuntainen koordinaatti x  ja vastaava suhteellinen paine prx. b = hihnan leveys 

x -7b/14 -6b/14 -5b/14 -4b/14 -3b/14 -2b/14 -b/14 0 

prx 0,653 1,000 0,768 0,789 0,567 0,990 0,794 0,535 

         

x b/14 2b/14 3b/14 4b/14 5b/14 6b/14 7b/14  

prx 0,794 0,990 0,567 0,789 0,768 1,000 0,653  

Taulukko 6.5. Kulmakoordinaatti α ja vastaava paine prα suhteessa keskimääräisiin paineisiin prk1 ja 

prk2 

α -91 -82 -72 -62 

prα -0,0154Prk2 0,858Prk2 0,858Prk2 

+(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

0,858Prk2 

+2(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

     

α -22 -0 22 42 

prα 0,858Prk2 

+4(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

0,858Prk2 

+5(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

0,858Prk2 

+6(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

0,858Prk2 

+7(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

     

α 72 82 91  

prα 0,858Prk2 

+9(0,908 Prk1-

0,858 Prk2)/10 

0,908Prk1 -0,0042Prk1  

Yhdistämällä pituus- ja kehäkulman avulla lausutut funktiot saadaan säteispaineja-

kaumalle muoto 

𝑝𝑟(𝑥, 𝛼) = [∑ 𝑓𝑥𝑛
cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑏
)11

𝑛=0 ] [∑ 𝑓𝛼𝑚
Tscheb (

𝑚𝛼

100
)13

𝑚=1 ],   (6.3) 

jonka kertoimet fxn ja fαm on esitetty Taulukossa 6.6. 
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Taulukko 6.6. Kertoimet fxn ja fαm 

n, m 0 1 2 3 4 5 6 

fxn 0,268 0,481 0,346 -0,384 -0,295 0,509 0,153 

fαm - 0,018 -0,292 -0,026 -0,217 -0,011 -0,126 

        

n, m 7 8 9 10 11 12 13 

fxn -0,743 0,058 0,796 -1,121 0,468 - - 

fαm 0,007 -0,051 0,017 -0,009 0,014 0,003 0,007 

Kuvassa 6.6 on esitetty koetuloksiin sovitettu Yhtälön (6.3) määrittämä säteispinta-

painejakauma Pr(x,α). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kuva 6.6. Laskennallinen säteispaine Pr(x,α) mittaustulosten kautta määritettynä 

6.3 Mittaustulosten- ja tasaisen kuorman mukaisen 
pintapainejakauman tulosten vertailua 

Koska mitatun säteishihnapaineen matemaattinen esitys osoittautui työlääksi diffe-

rentiaaliyhtälöjen ratkaisemista ajatellen, päätettiin vertailla tuloksia tasan jakaantu-

neen kuorman tuottamiin tuloksiin. Vertailuun valittiin koerummun vaipan mittojen 

mukainen ja 180 asteen hihnan avautumiskulman omaava taittorumpukuormitettu 

Pr(x,α) [MPa] 

α [ast.] 

x [mm] 
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vaippaosa. Mitattu pintapainejakauma ei muistuta mitään lähteissä käytettyä teoreet-

tista jakaumaa (tasan jakaantunut, yksiterminen jakauma, kaksiterminen jakauma). 

Kokeilujen perusteella lähimmäksi samankaltaisia tuloksia antoi rummun pituus-

suunnassa tasan jakaantunut kuormitus, jolla vertailulaskelmat päädyttiin tekemään. 

Vertailulaskelmat tehtiin Comsol Multiphysics 5.3a-ohjelmistolla. Ohjelma valittiin 

käytössä olleista ohjelmista kuormitusten vertailuun siksi, että sillä oli mahdollista 

antaa kuormitusjakaumat monimutkaisina funktioina. Vaipan yksinkertaisesta raken-

teesta johtuen elementtiverkoksi voitiin valita säännöllinen verkko (mapped mesh) 

ilman paikallisia tihennyksiä. Mallissa oli 6300 noin 10 mm x 10 mm kokoista, neli-

önmuotoista ja nelisolmuista kuorielementtiä (shell) sekä jäykät päätytuennat (fixed). 

Verkon tiheys valittiin ensin ohjelman valmisvalinnoilla erittäin tiheäksi (extremely 

fine). Tämän jälkeen tutkittiin tulosten konvergointia vielä puolittamalla elementin 

sivun pituus, jonka tuloksena mallin suurin von Mises-jännitys muuttui enää 0,65 %. 

Tämän perusteella arvioitiin verkon olevan riittävän tiheä. Kuormituksina käytettiin 

mittaustulosten perusteella sovitettua sarjakehitelmän muotoista (Kuva 6.7 a) ja tasan 

jaettua pintapainetta (Kuva 6.7 b). Tasaisen kuorman pintapaine laskettiin integroi-

malla Yhtälö 6.1 siten, että Kaavan 6.4. mukaan saadulla vakiosäteispintapaineella 

saatiin voimaresultantiltaan yhtä suuri ja samansuuntainen kuorma. Koska kuormi-

tusjakauma on kahden tason suhteen symmetrinen, riittää kun integrointi suoritetaan 

kuormitusalan neljänneksen kokoiselle pinta-alalle, jolloin yhtälöksi saadaan 

    

        𝑃𝑟 = ∫ ∫
𝑃𝑟(𝑥,𝛼)

𝛽
𝑏
2

d𝑥 d𝛼.                                                                                                (6.4)
𝑏/2

0

𝛽

0

 

 

 

 
a) b) 

Kuva 6.7. Vaipan säteispintapainejakauma Pr. a) Yhtälön 6.1 mukainen säteispintapainejakauma 

ja b) Yhtälön 6.4 mukaan laskettu tasainen säteispintapaine 

Pr  Pr  
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Laskennan tuloksina esitetään molempien tapausten von Mises-jännitykset (Kuvat 

6.8), siirtymien resultantit (Kuvat 6.9) sekä suurimmat von Mises-jännitykset yli le-

vynpaksuuden kulma-asemassa α=0o eli hihnan aukeamiskulman keskikohdassa 

(Kuvat 6.10). 

 

 
a) b) 

Kuva 6.8. Von Mises-jännitykset σeq vaipan pinnoilla. a) mitattu kuormajakauma ja b) tasainen 

kuorma 

 

 
a) b) 

Kuva 6.9. Vaipan siirtymien resultantit δ. a) mitattu kuormajakauma ja b) tasainen kuorma 

σeq 

σeqo 
σeq 

δ δ 
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a)      b) 

Kuva 6.10. Vaipan suurimmat von Mises-jännitykset σeq yli levynpaksuuden vaipan pituusuunnassa, 

kun tarkastelukulma α=0o. a) mitattu kuormajakauma ja b) tasainen kuorma 

Tasainen kuorma aiheutti 0,7 % pienemmän maksimijännityksen kuin mittausten pe-

rusteella määritetty kuormitusjakauma maksimiarvojen esiintyessä molemmissa ta-

pauksissa vaipan tuetun reunan läheisyydessä. Siirtymien resultanteissa puolestaan 

tasainen kuorma aiheutti 3,4 % suuremman maksimisiirtymän kuin mittausten pe-

rusteella määritetty kuormitusjakauma. Molemmissa tapauksissa siirtymien suurin re-

sultanttiarvo esiintyi vaipan keskellä. Kuvista vertaillen eri kuormitusjakaumien tuot-

tamat jännitys- ja siirtymätilat näyttävät hyvin samankaltaisilta. Lisäksi Kuvassa 6.10 

esitellyt von Mises-jännityskuvaajat ovat varsin yhteneväiset sekä muodoiltaan että 

tuloksiltaan. 

    

-250                -150                -50        0        50                 150                 250 -250                -150                -50        0        50                 150                 250 
x [mm] x [mm] 

σeq [MPa] σeq [MPa] 
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7 SYLINTERIVAIPAN JÄNNITYSTILAN 
ANALYYTTINEN RATKAISU 

Luvuissa 6.1 ja 6.2 määritettiin mittaustuloksia myötäilevät sarjakehitelmät sekä 

taitto- että vetorummun säteispintapainejakaumille.  Ne ovat kuitenkin muodoltaan 

sen kaltaiset, että niitä tuskin voidaan pitää yleispätevinä kaikille hihnatyypeille. Mit-

taustulokset saattavat olla oikeansuuntaisia, mikä tarkoittaisi sitä, että hihnan jäyk-

kyydessä rummun pituussuunnassa on tekstiilivahvikkeista tai kumin epähomogee-

nisuudesta johtuen vaihtelua. Toinen vaihtoehto on se, että anturien epätarkkuudesta 

(Kuva 4.4) johtuen tulokset vääristyvät mutta toisaalta kuvaajien muoto on säilynyt 

läpi mittausten hyvin samankaltaisena. Joka tapauksessa tutkittaessa luvun 6.1 taitto-

rummun pituussuuntaisen säteispainejakauman skaalattuja arvoja Prxm (Kuva 6.1) 

saadaan otoksen keskiarvoksi ja keskihajonnaksi 0,698±0,184. Vastaavasti vetorum-

mun pituussuuntaisen säteispainejakauman skaalattujen arvojen Prxm (Kuva 6.4) 

otoksen keskiarvoksi ja keskihajonnaksi saatiin 0,762±0,174. Näiden havaintojen pe-

rusteella sylinterivaipan jännitysjakauman matemaattista mallia lähdettiin muodosta-

maan käyttämällä mittaustulosten perusteella rummun pituussuunnassa vakiota ja 

kulman suhteen lineaarista hihnakuormajakaumaa, mikä Luvun 6.3 perusteella näytti 

antavan lähes samankaltaisia tuloksia kuin mittaustulosten perusteella johdettu mo-

nimutkainen kosini- ja Tschebyscheffin sarjoja hyödyntävä yhtälö. Laskentamalli 

noudattaa Love-Kirchhoffin hypoteeseja eli keskipinnan normaalin suuntaiset nor-

maalijännitykset jätetään huomioimatta ja keskipinnan normaalit säilyvät myös de-

formoituneen keskipinnan normaaleina [Mikkola 1980, s. 112]. Hihnakontaktista 

johtuvien kuormien lisäksi vaipan laskennassa huomioitiin myös laakerien tukivoi-

mista päädyille ja edelleen vaipalle aiheutuva taivutusmomentti. 

7.1 Laakerivoimista päädylle aiheutuvat kuormat 

Kuten Luvussa 2.3 on esitetty, laakerien tukivoimat aiheuttavat kuormia myös pää-

dyille ja sen kautta rummun vaipalle. Laakerivoimia itsessään ei huomioida tässä yh-

teydessä, sillä ne syntyvät hihnavoimien vaikutuksesta ja tulevat siis vaipan lasken-
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nassa huomioitua niiden kautta. Sen sijaan laakerivoimasta aiheutuu taivutusmo-

mentti, mikä jakaantuu jäykkyyksien suhteessa päädyn ja akselin kesken Yhtälön 

(2.12) mukaisesti. Laakerivoimasta aiheutuvaa päädyn keskiön ottaman taivutusmo-

mentin osuutta kuvataan jatkossa symbolilla Mt. Taivutusmomentti Mt puolestaan 

aiheuttaa päädyn ulkoreunan liitokselle leikkausvoiman qr sekä taivutusmomentin Mr 

ja vääntömomentin Mrθ (Kuva 7.1 a). Päädyn ulkoreunan tuennasta rummun vaip-

paan aiheutuu tukimomentti, mikä vähentää vaipan päihin syntyvää taipumakulmaa 

mutta lisää jännitystä vaipan päissä verraten nivelisesti tuettuun vaippaan. Vaipalle 

aiheutuva kuormitus riippuu vaipan, päädyn ja akselin keskinäisistä jäykkyyssuhteista. 

Päädyn vaipan reunalle välittämän tukimomentin määritys suoritettiin differenssime-

netelmään (FDM) perustuen [Longman 1989b].  

 
a) b) 
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c) 

Kuva 7.1. a) päädyn keskiössä vaikuttava ulkoinen taivutusmomentti Mt  sekä sisäiset rasitukset ja 

mittaparametrit, b) pinta-alkion jännitysresultantit, c) pinta-alkion jännityskomponentit 

Kuvan 7.1 jännitysresultantit saadaan integroimalla jännityskomponentit kuoren 

paksuuden t yli 

     𝑀𝑟 = + ∫𝜎𝑟𝑧d𝑧,                                                                                                                (7.1)

𝑡
2

−𝑡
2

 

     𝑀𝑟𝜃 = + ∫𝜏𝑟𝜃𝑧d𝑧,                                                                                                            (7.2)

𝑡
2

−𝑡
2

 

      𝑁𝑟 = + ∫𝜎𝑟d𝑧,                                                                                                                  (7.3)

𝑡
2

−𝑡
2

 

      𝑁𝑟𝜃 = + ∫𝜏𝑟𝜃d𝑧,                                                                                                               (7.4)

𝑡
2

−𝑡
2

 

       𝑞𝑟 = + ∫𝜏𝑟𝑧d𝑧,                                                                                                                 (7.5)

𝑡
2

−𝑡
2
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    𝑀𝜃 = + ∫𝜎𝜃𝑧d𝑧,                                                                                                                  (7.6)

𝑡
2

−𝑡
2

 

    𝑀𝜃𝑟 = + ∫𝜏𝜃𝑟𝑧d𝑧

𝑡
2

−𝑡
2

,                                                                                                              (7.7) 

    𝑁𝜃 = + ∫𝜎𝜃d𝑧,                                                                                                                     (7.8)

𝑡
2

−𝑡
2

 

    𝑁𝜃𝑟 = + ∫𝜏𝜃𝑟d𝑧,

𝑡
2

−𝑡
2

                                                                                                   (7.9) 

     𝑞𝜃 = + ∫𝜏𝜃𝑧d𝑧.

𝑡
2

−𝑡
2

                                                                                                    (7.10) 

 

Päädyn tasapainoyhtälöt muodostetaan pinta-alkiolle Kuvan 7.1 mukaisesti yhtälöin 

 

   (𝑀𝑟 +
𝜕𝑀𝑟

𝜕𝑟
d𝑟) (𝑟 + d𝑟)d𝜃 cos (

d𝜃

2
) − 𝑀𝑟𝑟d𝜃 cos (

d𝜃

2
) − (𝑀𝑟𝜃 +   

𝜕𝑀𝑟𝜃

𝜕𝑟
d𝑟) (𝑟 +

   d𝑟)d𝜃 sin (
d𝜃

2
) + 𝑀𝑟𝜃𝑟d𝜃 sin (

d𝜃

2
) + (𝑀𝜃𝑟 +   

𝜕𝑀𝜃𝑟

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑟 cos(d𝜃) −𝑀𝑟𝜃d𝑟 −   (𝑀𝜃 +

   
𝜕𝑀𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑟 sin(d𝜃) − (𝑞𝑟 +

𝜕𝑞𝑟

𝜕𝑟
d𝑟)   (𝑟 +    d𝑟)d𝜃d𝑟 cos (

d𝜃

2
) − 𝑞𝑟𝑟d𝜃𝑟

d𝜃

2
sin(d𝜃) −

   (𝑞𝜃 +   
𝜕𝑞𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑟 [

d𝑟

2
cos(d𝜃) −    𝑟d𝜃 sin(d𝜃)] + 𝑞𝜃 d𝑟

d𝑟

2
= 0,     (7.12) 

   (𝑞𝑟 +
𝜕𝑞𝑟

𝜕𝑟
d𝑟) (𝑟 + d𝑟)𝑑𝜃 − 𝑞𝑟𝑟𝑑𝜃 + (𝑞𝜃 +

𝜕𝑞𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑟 − 𝑞𝜃d𝑟 = 0.         (7.13) 



 

69 

Jättämällä pois termit, jotka ovat kertaluvultaan pienempiä kuin drdθ ja olettaen kul-

mat pieniksi, jolloin cos(d𝜃) ≈ 1, cos(d𝜃/2) ≈ 1,  sin(d𝜃) ≈ d𝜃 ja sin(d𝜃/2) ≈

d𝜃/2 sekä huomioimalla, että 𝑀𝑟𝜃 = 𝑀𝜃𝑟, saadaan Yhtälöt (7.11-7.13) yksinkertais-

tettua muotoon 

𝑞𝜃 =
1

𝑟

𝜕𝑀𝜃

𝜕𝜃
+

2

𝑟
𝑀𝜃𝑟 +

𝜕𝑀𝑟𝜃

𝜕𝑟
,      (7.14) 

𝑞𝑟 =
𝜕𝑀𝑟

𝜕𝑟
+

𝑀𝑟−𝑀𝜃

𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑀𝜃𝑟

𝜕𝜃
,      (7.15) 

∂𝑞𝑟

𝜕𝑟
+

𝑞𝑟

𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑞𝜃

𝜕𝜃
= 0.       (7.16) 

Sijoittamalla leikkausvoimien (7.14) ja (7.15) lausekkeet tasapainoyhtälöön (7.16), 

saadaan taivutusmomentin avulla lausutuksi tasapainoyhtälöksi 

   
𝜕2𝑀𝑟

𝜕𝑟2 +
2

𝑟

𝜕𝑀𝑟

𝜕𝑟
+

𝑀𝑟

𝑟2 +
1

𝑟2

𝜕2𝑀𝜃

𝜕𝜃2 −
1

𝑟

𝜕𝑀𝜃

𝜕𝑟
−

𝑀𝜃

𝑟2 +
2

𝑟

𝜕2𝑀𝜃𝑟

𝜕𝜃𝜕𝑟
+

3

𝑟2

𝜕𝑀𝜃𝑟

𝜕𝜃
= 0.    (7.17) 

          

Päädyn suhteellisia venymiä kuvataan tässä päädyn taipuman funktion w = f(r,θ) 

osittaisderivaatojen avulla. Koska päätylevyn paksuus on pieni suhteutettuna rum-

mun muihin dimensioihin, voidaan suhteellisten venymien 휀𝑟, 휀𝜃 ja liukuman 𝛾𝑟𝜃 

lausekkeet kirjoittaa muotoon 

휀𝑟 = −𝑧
𝜕2𝑤

𝜕𝑟2 ,        (7.18) 

휀𝜃 = −𝑧 (
1

𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑟
+

1

𝑟2

𝜕2𝑤

𝜕𝜃2),       (7.19) 

𝛾𝑟𝜃 = −2𝑧
∂

𝜕𝑟
(

1

𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝜃
).       (7.20) 

Jännityskomponentit 𝜎𝑟 , 𝜎𝜃 ja 𝜏𝑟𝜃 voidaan lausua tasojännitystilaan perustuen line-

aarikimmoisen, isotrooppisen materiaalimallin tapauksessa muodossa 

𝜎𝑟 =
𝐸

1−𝜇2
(휀𝑟 + 𝜇휀𝜃),       (7.21) 

𝜎𝜃 =
𝐸

1−𝜇2
(휀𝜃 + 𝜇휀𝑟),       (7.22) 

𝜏𝑟𝜃 =
𝐸

2(1+𝜇)
𝛾𝑟𝜃 = 𝜏𝜃𝑟,       (7.23) 
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jossa E on kimmomoduuli ja μ Poissonin vakio. Suhteellinen venymätila ja jännitys-

tila ovat yhteydessä rakenteen siirtymätilaan kuten myös kuormitustilaan. Otetaan 

käyttöön kuoren taivutusjäykkyydelle Dp  kaava 

   𝐷𝑝 =
𝐸𝑡3

12(1−𝜇2)
.           (7.24) 

Kuten lähteissä [Longman 1989b, Scholich 1965], oletetaan leikkausvoiman 𝑞𝜃 vai-

kutuksen olevan niin vähäinen, että se jätetään jatkossa huomioimatta. Lisäksi yhtä-

löiden selkeyttämiseksi otetaan käyttöön siirtymän w osittaisderivaatoille merkinnät 

[Longman 1989b, s. 10] 

   𝑤′ =
𝜕𝑤

𝜕𝑟
,           (7.25) 

𝑤• =
𝜕𝑤

𝜕𝜃
 .        (7.26) 

Tällöin jännitysresultanttien yhtälöiksi saadaan 

𝑀𝑟 = −𝐷𝑝 (𝑤′′ +
𝜇

𝑟
𝑤′ +

𝜇

𝑟2 𝑤••),      (7.27) 

𝑀𝜃 = −𝐷𝑝 (𝜇𝑤′′ +
1

𝑟
𝑤′ +

1

𝑟2 𝑤••),      (7.28) 

𝑀𝜃𝑟 = −𝐷𝑝(1 − 𝜇) (
1

𝑟
𝑤•′ −

1

𝑟2 𝑤•) = 𝑀𝑟𝜃 ,     (7.29) 

𝑞𝑟 = −𝐷𝑝 (𝑤′′′ +
1

𝑟2 𝑤••′ +
1

𝑟
𝑤′′ −

2

𝑟3 𝑤•• −
1

𝑟2 𝑤′).    (7.30) 

Yksinkertaistetaan laskentaa hyödyntäen seuraavia oletuksia: 

- maksimitaipuma oletetaan löytyvän hihnakulman keskiviivalta (θ=π) 

- siirtymätila on symmetrinen hihnakulman keskiviivan poikittaisakselin suh-
teen 

- siirtymätila on antimetrinen hihnakulman keskiviivan suhteen. 

 Edelleen oletetaan, että taipuma w voidaan esittää muodossa 

 

𝑤(𝑟, 𝜃) = 𝑅(𝑟) cos(𝜃).       (7.31) 
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Kirjoittamalla uudelleen Yhtälö (7.17) sijoittamalla taipuma w Yhtälön (7.31) muo-

dossa saadaan tasapainoyhtälöksi       

   -𝐷𝑝 (𝜇𝑅′′′′ +
2

𝑟
𝑅′′′ −

2

𝑟2 𝑅′′ −
2−𝜇

𝑟3 𝑅′ −
4−4𝜇

𝑟4 𝑅) cos(𝜃) = 0.      (7.32) 

Sijoittamalla edellä esitetty taipuman yhtälö derivaattoineen Yhtälöihin (7.27-7.30) 

saadaan jännitysresultanttiyhtälöt muotoon: 

𝑀𝑟 = −𝐷𝑝 (𝑅′′ +
𝜇

𝑟
𝑅′ −

𝜇

𝑟2 𝑅) cos(𝜃),     (7.33) 

𝑀𝜃 = −𝐷𝑝 (𝜇𝑅′′ +
1

𝑟
𝑅′ −

1

𝑟2 𝑅) cos(𝜃),      (7.34) 

𝑀𝜃𝑟 = −𝐷𝑝 (
1−𝜇

𝑟
𝑅′ +

1−𝜇

𝑟2 𝑅) sin(𝜃) = 𝑀𝑟𝜃 ,     (7.35) 

 𝑞𝑟 = −𝐷𝑝 (𝑅′′′ +
1

𝑟
𝑅′′ −

2

𝑟2 𝑅′ +
2

𝑟3 𝑅) cos(𝜃).     (7.36) 

Seuraavaksi lasketaan päädyn keskiössä vaikuttava, laakerivoimista aiheutuva ulkoi-

nen taivutusmomentti Mt integroimalla jännitysresultantit päädyn ulkokehän reuna-

viivan yli (Kuva 7.1 a), eli 

 

    𝑀𝑡 = + ∫ 𝑀𝑟𝑟d𝜃 cos(𝜃) − ∫ 𝑀𝑟𝜃𝑟d𝜃 sin(𝜃) − ∫ 𝑞𝑟𝑟d𝜃 cos(𝜃).

𝜋

−𝜋

𝜋

−𝜋

𝜋

−𝜋

                   (7.37) 

Sijoittamalla Yhtälöön (7.37) aiemmin johdetut Yhtälöt (7.33, 7.35 ja 7.36), saadaan 

päätylevyn keskellä vaikuttavan ulkoisen taivutusmomentin Mt lausekkeeksi 

𝑀𝑡 = 𝜋𝐷𝑝 (𝑅′′′𝑟2 − 3𝑅′ +
3

𝑟
𝑅).      (7.38) 

Siirrytään ratkaisemaan yhtälön (7.32) suluissa olevan homogenisen osan kertoimet 

reunaehdoista. Siirtymätilan, taipumakulman tangentin, taivutusmomentin ja leik-

kauskuorman yhtälöiksi saadaan 

𝑅 = 𝐴𝑟 + 𝐵𝑟3 + 𝐶
1

𝑟
+ 𝐷𝑟 ln(𝑟),      (7.39) 

𝑅′ = 𝐴 + 3𝐵𝑟2 − 𝐶
1

𝑟2 + 𝐷[ln(𝑟) + 1],     (7.40) 
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𝑅′′ = 6𝐵𝑟 + 2𝐶
1

𝑟3 + 𝐷
1

𝑟
,       (7.41) 

𝑅′′′ = 6𝐵 − 6𝐶
1

𝑟4 − 𝐷
1

𝑟2,       (7.42) 

 

 

Kuva 7.2. Ulkoreunaltaan jäykästi tuetun päädyn parametrit 

missä A, B, C, D ovat homogenisen yhtälön ratkaisuyritteen kertoimet. Jäykästi tuetun 

päädyn (Kuva 7.2) reunaehdot ovat  

𝑅(𝑟𝑜) = 0,        (7.43) 

𝑅′(𝑟𝑜) = 0,        (7.44) 

𝑅(𝑟𝑖) = 𝜑𝑟𝑟𝑖,        (7.45) 

𝑅′(𝑟𝑖) = 𝜑𝑟,        (7.46) 

jossa ri on päädyn sisäsäde, ro päädyn ulkosäde ja φr päädyn sisäsäteen kulmanmuu-

tos ulkoisesta taivutusmomentista Mt. Vielä tarvitaan yhteys laakerivoimista aiheutu-

van momentin Mt ja sen aiheuttaman päädyn sisäreunan kulmanmuutoksen φr vä-

lillä. Se saadaan kaavasta [Roark 1983, s. 368] 

ri 

ro 

φr 

Mt 

Mr 

Mr 
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𝑀𝑡 =
𝐸𝑡3

𝛼𝑟
𝜑𝑟 =

𝐸𝑡3

𝛼𝑟
𝑅′(𝑟𝑖),       (7.47) 

jossa kerroin αr saadaan Roarkin kaavaan liittyvästä taulukosta ja on riippuvainen 

päädyn sisäsäteen ri  ja ulkosäteen ro suhteesta. Kirjoittamalla Yhtälöt (7.39-7.42) ja 

jäykkätuentaisen ulkokehän tapauksen Reunaehdot (7.43-7.46) matriisimuotoon voi-

daan määrittää kertoimet Ar – Dr yhtälöryhmästä 

   .        (7.48) 

Kun vakiot on ratkaistu, voidaan myös sisäiset rasitukset määrittää. Yhdistämällä Yh-

tälöön (7.33) Yhtälöt (7.39, 7.40 ja 7.42) ja sijoittamalla säteeksi päädyn ulkosäteen 

ro saadaan päädyn ulkosäteen tukikuormat, joista tarvitaan myöhemmin taivutusmo-

mentin yhtälöä 

𝑀𝑟 = −𝐷𝑝 [𝐵𝑟𝑟𝑜(6 + 2𝜇) + 𝐶𝑟
2−2𝜇

𝑟𝑜
3 + 𝐷𝑟

1+𝜇

𝑟𝑜
] cos(𝜃).   (7.49) 

Sijoittamalla saadut kertoimet Yhtälöön (7.38) voidaan myös tarkistaa laakerivoi-

masta syntyvä momentti kaavasta 

𝑀𝑡 = −4𝜋𝐷𝑟𝐷𝑝 .        (7.50) 

Edelliset kaavat on laskettu ulkosäteeltään jäykästi tuetulle päädylle, joten ratkaistaan 

seuraavana nivelisesti ulkoreunaltaan tuetun päädyn (Kuva 7.3) yhtälön homogeni-

sen osan kertoimet.  
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Kuva 7.3. Ulkoreunaltaan nivelisesti tuetun päädyn parametrit 

Tuntemattomien termien määrittämiseen tarvitaan reunaehdot 

𝑅(𝑟𝑜) = 0,        (7.51) 

𝑅′′(𝑟𝑜) = 0,        (7.52) 

𝑅(𝑟𝑖) = 𝜑𝑓𝑟𝑖,        (7.53) 

𝑅′(𝑟𝑖) = 𝜑𝑓.        (7.54) 

Ratkaistaan jälleen Yhtälön (7.48) tapaan nivelisesti tuetun päädyn ulkokehän kertoi-

met Af – Df  yhtälöryhmästä 

 

 

ri 

ro 

φf 

Mt 

γf 
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.     (7.55) 

Kertoimien ratkaisun jälkeen voidaan ratkaista vapaasti tuetun päädyn kulmanmuu-

tos 𝛾𝑓 ulkoreunalla ulkoisen taivutusmomentin Mt vaikutuksesta. Seuraavaksi ratkais-

taan edellisiä tuloksia hyödyntäen päädyn tukimomentti vaipalle huomioiden päädyn 

tuennan eli vaipan pään joustavuus (Kuva 7.4). 

a)     b) 

Kuva 7.4. a) ulkoreunaltaan joustavasti tuetun päädyn parametrit. b) vaipan vapaan reunan taivutus-

jäykkyys ks viivamomentin Mfl suhteen 

Vaipan reunan taivutusjäykkyys ks määritetään viivamomentilla kuormitetun vapaa-

reunaisen sylinterin ratkaisun avulla (Kuva 7.4 b) [Roark 1983, s. 462], eli 

ri 

ro 

φfl 

Mt 

γfl 
Mfl 

Mfl 

ks 

ks 

ro 

γfl 

Mfl 

ks 

h 
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𝑘𝑠 = √
3(1−𝜇2)

𝑟𝑜
2ℎ2

4 𝐸ℎ3

12(1−𝜇2)
,       (7.56) 

jossa h on sylinterivaipan paksuus. Päädyn sisäreunan taipumakulma Yhtälön (7.49) 

mukaan lasketun jäykän ulkokehän tukimomentin Mr vaikutuksesta saadaan ratkai-

semalla ensin yhtälöstä ulkokehältään nivelisesti tuetun tapauksen sisäkehän kulman-

muutoksen φf  ja jäykästi ulkokehältään tuetun tapauksen sisäkehän kulmanmuutok-

sen φr erotus. Sisäkehän taivutusjäykkyys kei momentin Mr suhteen saadaan edelleen 

kaavasta 

𝑘𝑒𝑖 = −
𝑀𝑟

𝜑𝑓−𝜑𝑟
.        (7.57) 

Päädyn ulkoreunan taipumakulman taivutusjäykkyys keo viivamomentin suhteen 

puolestaan saadaan jakamalla edellisen yhtälön tapaan jäykän päädyn tukimomentti 

Mr nivelisesti tuetun päädyn ulkoreunan kulmanmuutoksella γf , jolloin kaavaksi saa-

daan 

𝑘𝑒𝑜 = −
𝑀𝑟

𝛾𝑓
.        (7.58) 

Päädyn vaipalle aiheuttama tukimomentti Mr jakaantuu päädyn ulkoreunan ja vaipan 

jäykkyyksien suhteessa, jolloin päädystä vaipalle aiheutuvaksi tukimomentiksi Mfl 

voidaan kirjoittaa 

𝑀𝑓𝑙 = 𝑀𝑟
𝑘𝑒𝑜

𝑘𝑒𝑜+𝑘𝑠
.        (7.59) 

Päädyn ulkoreunan kulmanmuutos γfl saadaan vähentämällä tukimomentin vaikutus 

nivelisesti tuetun päädyn kulmanmuutoksesta γf, eli 

𝛾𝑓𝑙 = 𝛾𝑓 −
𝑀𝑓𝑙

𝑘𝑒𝑜
.        (7.60) 

Vastaavasti päädyn sisäreunan kulmanmuutos φfl saadaan vähentämällä tukimomen-

tin vaikutus nivelisesti tuetun päädyn kulmanmuutoksesta φf, jolloin kaavaksi saa-

daan 

𝜑𝑓𝑙 = 𝜑𝑓 −
𝑀𝑓𝑙

𝑘𝑒𝑖
.        (7.61) 
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Kun vaipan joustavuuden vaikutus on huomioitu, voidaan reunaehdot kirjoittaa 

muotoon 

𝑅(𝑟𝑜) = 0,        (7.62) 

𝑅′(𝑟𝑜) = 𝛾𝑓𝑙,        (7.63) 

𝑅(𝑟𝑖) = 𝜑𝑓𝑙𝑟𝑖,        (7.64) 

𝑅′(𝑟𝑖) = 𝜑𝑓𝑙 .        (7.65) 

Ratkaistaan jälleen Yhtälön (7.48) tapaan kertoimet Afl – Dfl  yhtälöryhmästä 

.    (7.66) 

Nyt päädyn ulkoreunan tukisuureet voidaan ratkaista sijoittamalla Yhtälöihin (7.33-

7.36) Yhtälöt (7.39-7.42) sekä sijoittamalla säteeksi päädyn ulkosäteen ro ja yhtälöryh-

mästä (7.66) saadut kertoimet Afl – Dfl , jolloin yhtälöiksi saadaan 

 

𝑀𝑟 = −𝐷𝑝 [𝐵𝑓𝑙𝑟𝑜(6 + 2𝜇) + 𝐶𝑓𝑙
2−2𝜇

𝑟𝑜
3 + 𝐷𝑓𝑙

1+𝜇

𝑟𝑜
] cos(𝜃),   (7.67) 

𝑀𝜃 = −𝐷𝑝 [𝐵𝑓𝑙𝑟𝑜(2 + 6𝜇) + 𝐶𝑓𝑙
−2+2𝜇

𝑟𝑜
3 + 𝐷𝑓𝑙

1+𝜇

𝑟𝑜
] cos(𝜃),   (7.68) 

𝑀𝑟𝜃 = −𝐷𝑝(1 − 𝜇) (−2𝐵𝑓𝑙𝑟𝑜 + 𝐶𝑓𝑙
2

𝑟𝑜
3 − 𝐷𝑓𝑙

1

𝑟𝑜
) sin(𝜃),   (7.69) 

𝑞𝑟 = −𝐷𝑝 (8𝐵𝑓𝑙 − 𝐷𝑓𝑙
2

𝑟𝑜
2) cos(𝜃).      (7.70) 
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7.2 Sylinterivaipan jännitykset 

Sylinterivaipan jännitystilan ratkaisu tapahtuu kehittämällä kaikki siirtymäfunktiot ja 

ulkoiset kuormat kaksois-Fourier -sarjakehitelmiksi [Lange 1963, s. 22-44]. Kuormi-

tus- ja siirtymäyhtälöt on jaettu symmetrisiin ja antimetrisiin osiin, joista symmetriset 

edustavat taittorummun kuormituksia ja antimetriset lisättynä symmetrisiin vetorum-

mun eri suurista hihnavoimista johtuvia kuormituksia. Hihnan avautumiskulma voi-

daan valita vapaasti. Laskennan yksinkertaistamiseksi on lähtöarvot ja reunaehdot 

valittu seuraavasti: 

 

- sylinterivaipan päissä tangentiaalisuuntainen siirtymä on estetty eli v(0) = 

v(l) = 0, jolloin tilanne vastaa käyttöyksikköä akselin molemmissa päissä, 

mikäli kyseessä on vetorumpu 

- sylinterivaipan päissä säteensuuntainen siirtymä on estetty eli w(0) = w(l) 

= 0 

- vaipan keskellä pituussuuntainen siirtymä on estetty eli u(l/2) = 0 

- vaipan paksuus h on pieni suhteessa vaipan pituuteen l ja keskisäteeseen rm 

- pituussuuntainen siirtymä w on pieni suhteessa seinämänpaksuuteen h 

- vaipan paksuus h on vakio 

- päädyn paksuus t on vakio 

- hihnan leveys b oletetaan yhtä suureksi kuin päätyjen keskiöetäisyys l 
- taittorummulla vaipan symmetrisinä kuormina huomioidaan hihnan kontak-

tipinnalle tasan jakaantunut säteishihnapaine ja laakerivoimien aiheuttamasta 

momentista vaipan päille päädyn leveydelle syntyvät tukimomentit pinta-

kuormaparina (�̅�) sekä vaipan päille päädyn leveydelle t jakaantuva normaa-

livoima pintakuormina (�̅�) 

- vetorummulla huomioidaan edellisten lisäksi antimetrisinä kuormituskom-

ponentteina pituussuunnassa tasan jakaantunut ja kulman suhteen lineaari-

sesti yli hihnan kontaktipinnan muuttuva säteishihnapaine (�̿�) ja kitkakuor-

mana hihnan ja vaipan kontaktipinnalle tasan jakaantunut kitkakuorma (𝑌̿̿ ̿) 

- laakerivoimien resultanttien on oletettu vaikuttavan hihnan avautumiskul-

man keskilinjan suunnassa eli vaipan päätyjen keskiöistä suuntaan θ=180 

astetta (Kuva 7.5 a) 

- päädyn ylittävää osaa vaipasta ei huomioida. 

Mikäli kyseessä on taittorumpu eli hihnavoimat T1 ja T2 ovat yhtäsuuret, antimetriset 

termit häviävät. Kuvan 7.5 b) mukaisen pinta-alkion tasapainoyhtälöt ovat 
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a)       b) 

 

c) 

 

Kuva 7.5. a) koordinaatisto, b) pinta-alkion jännitysresultantit, c) pinta-alkion jännityskomponentit 

 

   (𝑁𝑥 +
𝜕𝑁𝑥

𝜕𝑥
d𝑥) 𝑟𝑚d𝜃 − 𝑁𝑥𝑟𝑚d𝜃 + (𝑁𝜃𝑥 +

𝜕𝑁𝜃𝑥

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑥 − 𝑁𝜃𝑥d𝑥 + 𝑋𝑟𝑚d𝜃d𝑥 = 0,     

            (7.71) 

   (𝑁𝜃 +
𝜕𝑁𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑥𝑟𝑚 − 𝑁𝜃d𝑥𝑟𝑚 + (𝑁𝑥𝜃 +

𝜕𝑁𝑥𝜃

𝜕𝑥
d𝑥) 𝑟𝑚d𝜃𝑟𝑚 − 𝑁𝑥𝜃𝑟𝑚d𝜃𝑟𝑚 +

   𝑌𝑟𝑚d𝜃d𝑥𝑟𝑚 +   𝑀𝜃d𝑥 − (𝑀𝜃 +
𝜕𝑀𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑥 + 𝑀𝑥𝜃𝑟𝑚d𝜃 − (𝑀𝑥𝜃 +

𝜕𝑀𝑥𝜃

𝜕𝑥
d𝑥) 𝑟𝑚d𝜃 =    0,   

               (7.72) 
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   𝑍d𝑥𝑟𝑚d𝜃 + [(𝑞𝜃 +
𝜕𝑞𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑥 − 𝑞𝜃d𝑥] cos (

d𝜃

2
) + (𝑞𝑥 +

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
d𝑥) 𝑟𝑚d𝜃 −   𝑞𝑥𝑟𝑚d𝜃 +

   [(𝑁𝜃 +
𝜕𝑁𝜃

𝜕𝜃
d𝜃) d𝑥 + 𝑁𝜃d𝑥] sin (

d𝜃

2
) = 0,            (7.73) 

joissa X, Y ja Z ovat vaipan ulkoiset aksiaali-, säteis- ja tangentiaalipintakuormat. 

Tässä vaiheessa huomioidaan, että z-suuntaiset leikkausvoimat saadaan derivoimalla 

momentin yhtälöt eli 𝑞𝜃 = 𝜕𝑀𝜃/(𝑟𝑚
𝜕𝜃) + 𝜕𝑀𝑥𝜃/𝜕𝑥 ja 𝑞𝑥 = 𝜕𝑀𝑥/𝜕𝑥 + 𝜕𝑀𝜃𝑥/(𝑟𝑚𝜕𝜃). 

Sieventämisen ja jättämällä pois kertaluvultaan dθ:aa pienemmät termit, sekä oletta-

malla kulmat pieniksi, jolloin cos(d𝜃/2) ≈ 1 ja sin(d𝜃/2) ≈ d𝜃/2, saadaan tasa-

painoyhtälöt yksinkertaistettua muotoon 

    𝑟𝑚
2 𝜕𝑁𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑟𝑚

𝜕𝑁𝜃𝑥

𝜕𝜃
+ 𝑋𝑟𝑚

2 = 0,         (7.74)  

𝑟𝑚
2 𝜕𝑁𝑥𝜃

𝜕𝑥
+ 𝑟𝑚

𝜕𝑁𝜃

𝜕𝜃
− 𝑟𝑚

𝜕𝑀𝑥𝜃

𝜕𝑥
−

𝜕𝑀𝜃

𝜕𝜃
+ 𝑌𝑟𝑚

2 = 0,    (7.75) 

𝑟𝑚𝑁𝜃 +
𝜕2𝑀𝜃

𝜕𝜃2 + 𝑟𝑚
𝜕2𝑀𝑥𝜃

𝜕𝑥𝜕𝜃
+ 𝑟𝑚

2 𝜕2𝑀𝑥

𝜕𝑥2 + 𝑟𝑚
𝜕2𝑀𝜃𝑥

𝜕𝑥𝜕𝜃
+ 𝑍𝑟𝑚

2 = 0.   (7.76) 

Jännitysresultanttien yhtälöt saadaan integroimalla seinämänvahvuuden h yli, jolloin 

yhtälöt saavat muodon  

   

 𝑁𝑥 = ∫𝜎𝑥

𝑟𝑚 + 𝑧

𝑟𝑚
d𝑧,                                                                                                             (7.77)

ℎ
2

−ℎ
2

 

  

  𝑁𝑥𝜃 = ∫ 𝜏𝑥𝜃

𝑟𝑚 + 𝑧

𝑟𝑚
d𝑧,                                                                                                           (7.78)

ℎ
2

−ℎ
2

 

    

   𝑀𝑥 = − ∫ 𝜎𝑥

(𝑟𝑚 + 𝑧)𝑧

𝑟𝑚
d𝑧

ℎ
2

−ℎ
2

,                                                                                                   (7.79) 

    𝑀𝑥𝜃 = − ∫𝜏𝑥𝜃

(𝑟𝑚 + 𝑧)𝑧

𝑟𝑚
d𝑧,                                                                                               (7.80)

ℎ
2

−ℎ
2
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    𝑁𝜃 = ∫ 𝜎𝜃d𝑧,

ℎ
2

−ℎ
2

                                                                                                       (7.81) 

    𝑁𝜃𝑥 = ∫𝜏𝜃𝑥d𝑧

ℎ
2

−ℎ
2

,                                                                                                                   (7.82) 

    𝑀𝜃 = − ∫ 𝜎𝜃𝑧d𝑧,                                                                                                                (7.83)

ℎ
2

−ℎ
2

 

    𝑀𝜃𝑥 = − ∫𝜏𝜃𝑥𝑧dz.                                                                                                             (7.84)

ℎ
2

−ℎ
2

 

 

Sylinterikuoren tasojännitystilan jännityskomponentit 𝜎𝑥 , 𝜎𝜃 ja 𝜏𝑥𝜃 voidaan lausua 

tasojännitystilaan perustuen lineaarikimmoisen, isotrooppisen materiaalimallin ta-

pauksessa suhteellisten venymien avulla yhtälöistä 
 

𝜎𝑥 =
𝐸

1−𝜇2
(휀𝑥 + 𝜇휀𝜃),       (7.85) 

𝜎𝜃 =
𝐸

1−𝜇2
(휀𝜃 + 𝜇휀𝑥),       (7.86) 

𝜏𝑥𝜃 =
𝐸

2(1+𝜇)
𝛾𝑥𝜃 ,        (7.87) 

joissa sylinterikuoren suhteelliset venymät 휀𝑥 , 휀𝜃 ja liukuma 𝛾𝑥𝜃 saadaan yhtälöistä 

휀𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 𝑧

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 ,        (7.88) 

휀𝜃 =
1

𝑟𝑚

𝜕𝑣

𝜕𝜃
−

𝑧

𝑟𝑚(𝑟𝑚+𝑧)

𝜕2𝑤

𝜕𝜃2 +
𝑤

𝑟𝑚+𝑧
,      (7.89) 

𝛾𝑥𝜃 =
1

𝑟𝑚+𝑧

𝜕𝑢

𝜕𝜃
+

𝑟𝑚+𝑧

𝑟𝑚

𝜕𝑣

𝜕𝑥
− (

𝑧

𝑟𝑚
+

𝑧

𝑟𝑚+𝑧
)

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝜃
.     (7.90) 
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Kaavojen yksinkertaistamiseksi otetaan käyttöön suureet aksiaalijäykkyys D ja mitta-

suhdeluku k sekä seuraavat lähteen mukaiset merkintätavat osittaisderivaatoille koor-

dinaatin x ja kulman θ suhteen [Longman 1989a, s. 12, Longman 1994, s. 121] 

𝐷 =
𝐸ℎ

1−𝜇2,        (7.91) 

𝑘 =
ℎ2

12𝑟𝑚
2,        (7.92) 

[𝑓(𝑥, 𝜃)]′ =
𝜕[𝑓(𝑥,𝜃)]

𝜕𝑥
,       (7.93) 

[𝑓(𝑥, 𝜃)]• =
𝜕[𝑓(𝑥,𝜃)]

𝜕𝜃
.       (7.94) 

Jännitysresultanttien yhtälöt voidaan edellä esitetyin merkinnöin kirjoittaa muodossa 

𝑁𝑥 = 𝐷 (𝑢′ +
𝜇

𝑟𝑚
𝑣• +

𝜇

𝑟𝑚
𝑤 − 𝑟𝑚𝑘𝑤′′ +

𝜇𝑘

𝑟𝑚
𝑤••),    (7.95) 

𝑁𝑥𝜃 =
𝐷(1−𝜇)

2
(𝑣′ +

1

𝑟𝑚
𝑢• + 𝑘𝑣′ − 2𝑘𝑤•′),     (7.96) 

𝑀𝑥 = −𝐷𝑘(𝑟𝑚𝑢′ − 𝑟𝑚
2𝑤′′ + 𝜇𝑣• + 𝜇𝑤 − 𝜇𝑤••),    (7.97) 

𝑀𝑥𝜃 = −𝐷𝑘(1 − 𝜇) (𝑟𝑚𝑣′ − 𝑟𝑚𝑣•′ +
1

2
𝑢•),     (7.98) 

𝑁𝜃 = 𝐷 (
1

𝑟
𝑣• +

1

𝑟
𝑤 + 𝜇𝑢′),      (7.99) 

 𝑁𝜃𝑥 =
𝐷(1−𝜇)

2
(𝑣′ +

1

𝑟𝑚
𝑢•),      (7.100) 

 𝑀𝜃 = 𝐷𝑘(𝑤•• + 𝜇𝑟𝑚
2𝑤′′),      (7.101) 

 𝑀𝜃𝑥 = −𝐷𝑘(1 − 𝜇) (
𝑟𝑚

2
𝑣′ + 𝑟𝑚𝑤•′).     (7.102) 

Edelleen Yhtälöt (7.74-7.76) saadaan edellä käyttöönotetuin merkinnöin muotoon 

   𝑟𝑚
2𝑢′′ +

1−𝜇

2
𝑢•• + 𝜇𝑟𝑚𝑤′ +

(1+𝜇)𝑟𝑚

2
𝑣•′ − 𝑟𝑚

3𝑘𝑤′′′ + 𝜇𝑟𝑚𝑘𝑤••′ +
𝑋𝑟𝑚

2

𝐷
= 0,      (7.103) 



 

83 

   [
(1+𝜇)𝑟𝑚

2
+

(1−𝜇)𝑘𝑟𝑚

2
] 𝑢•′ + 𝑣•• +

(1−𝜇)𝑟𝑚
2(1+3𝑘)

2
𝑣′′ + 𝑤• − 𝑘𝑟𝑚

2(2 − 𝜇)𝑤•′′ −    𝑘𝑤••• +

    
𝑌𝑟𝑚

2

𝐷
=     0,              (7.104) 

   𝜇𝑟𝑚𝑢′ + 𝑣• + 𝑤 + 𝑘𝑤•••• + 2𝑘𝑟𝑚
2𝑤••′′ + 𝑘𝑟𝑚

4𝑤′′′′ − 𝑘𝑟𝑚
2(2 − 𝜇)𝑣•′′ −

    𝑘𝑟𝑚(1 − 𝜇)𝑢••′ −     𝑘𝑟𝑚
3𝑢′′′ − 𝑘𝑟𝑚

2𝑤′′ +
𝑍𝑟𝑚

2

𝐷
= 0.          (7.105) 

Taittorummun vaippaan vaikuttavat ainoastaan symmetriset ulkoiset kuormat ja ve-

torummun vaippaan niiden lisäksi myös antimetriset. Kuormitukset kehitetään kak-

sois-Fourier -sarjoiksi. Rummun pituussuuntainen ulkoinen kuormitus X on sym-

metrisen �̅� ja antimetrisen �̿� osuuden summa 

    𝑋 = ∑ (�̅� + �̿�)𝑚,𝑛 ,          (7.106) 

jossa 

�̅� = �̅�𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,      (7.107) 

�̿� = �̿�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,       (7.108) 

joissa l on sylinterivaipan pituus. Myös tangentiaalisuuntainen ulkoinen kuormitus 

jaetaan symmetriseen ja antimetriseen osuuteen 

𝑌 = ∑ (�̅� + �̿�)𝑚,𝑛 ,       (7.109) 

jossa 

�̅� = �̅�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,      (7.110) 

�̿� = �̿�𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) .       (7.111) 

Säteissuuntainen ulkoinen kuormitus Z jaetaan kehäkulman θ suhteen symmetriseen 

�̅� ja antimetriseen �̿� osaan 

𝑍 = ∑ (�̅� + �̿�),𝑚,𝑛         (7.112) 

 



 

84 

jossa 

�̅� = �̅�𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
),      (7.113) 

�̿� = �̿�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) .       (7.114) 

Laakerivoimien päädyille synnyttämän taivutusmomentin Mt  aiheuttaman symmet-

risen osuuden aksiaalikuorman �̅� vaipan päihin oletetaan vaikuttavan päätyjen pak-

suuden t leveydellä. Aksiaalikuorma qr on ratkaistu Yhtälöstä (7.70) eli se on päädyn 

ulkosäteen tukikuorma suunta käännettynä. Koska päätyjä on kaksi, tulee myös yh-

tälöitä summattaviksi yhtä monta. Kuormat kehitettyinä Fourierin sarjoiksi antavat 

yhtälön 

   �̅� =
2𝑞𝑟

𝜋
∑ ∑ {

−1

𝑛
sin (

𝑛𝜋𝑡

𝑙
)∞

𝑛=1
1
𝑚=1 +

1

𝑛
[sin(𝑛𝜋) − sin (

𝑛𝜋(𝑙−𝑡)

𝑙
)]} cos(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
)   

                         (7.115) 

Tangentiaalisuuntaisella kuormalla ei esiinny symmetristä kuormituskomponenttia, 

joten 

  �̅� = 0.            (7.116) 

Päädyn jäykkyydestä ja laakerivoimasta johtuva, vaipan päissä vaikuttava tukimo-

mentti Mr lukeutuu myös symmetrisiin kuormiin. Mr on ratkaistu Yhtälössä (7.49). 

Sen vaikutus vaipalle annetaan suunnaltaan käännettynä pintakuormaparina, joiden 

molempien vaikutusleveys on puolet päädyn paksuudesta t (Kuva 7.6). Se vaikuttaa 

molemmissa päissä vaippaa eli pintakuormia tulee vaipalle yhteensä neljä. Lisäksi sa-

maan yhtälöön lisätään symmetrinen hihnapaine, jolloin kuorman symmetrisen osan 

�̅� Fourierin sarjakehitelmäksi saadaan 

  �̅� =
16𝑀𝑟

𝜋𝑡2
∑ ∑ {

1

𝑛
sin2 (

𝑛𝜋𝑡

4𝑙
)∞

𝑛=1
1
𝑚=1 −

1

𝑛
sin (

3𝑛𝜋𝑡

4𝑙
) sin (

𝑛𝜋𝑡

4𝑙
) −

1

𝑛
sin [

𝑛𝜋(𝑙−
3𝑡

4
)

𝑙
] sin (

𝑛𝜋𝑡

4𝑙
) +

   
1

𝑛
sin [

𝑛𝜋(𝑙−
𝑡

4
)

4𝑙
] sin (

𝑛𝜋𝑡

4𝑙
)} cos(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) +

   
2(𝑇1+𝑇2)

𝜋2𝑟𝑙
{∑ ∑

𝛽

𝑛
sin2 (

𝜋𝑛

2
) cos(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) −∞

𝑛=1
0
𝑚=0 ∑ ∑

1

𝑚𝑛

∞
𝑛=1

∞
𝑚=1 cos(𝜋𝑚) sin(𝛽𝑚) [cos(𝜋𝑚) −

   1] cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
)},              (7.117) 
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jossa hihnakulman puolikasta merkitään jälleen symbolilla β. 

 

Kuva 7.6. Päädyn tukimomentin Mr aiheuttama kuormitus siirrettynä sylinterivaipalle pintakuormapa-

rina 2Mr/t 

Pituussuuntaisella kuormalla ei esiinny antimetristä kuormituskomponenttia �̿�. Täl-

löin siis todetaan jälleen 

�̿� = 0.         (7.118) 

Vetorummun vaipalla teho siirtyy kitkan välityksellä tangentiaalisuuntaisena kuor-

mana rummulta hihnalle. Oletetaan kuorman jakaantuvan kosketuspinnalle tasan. 

Kuorman antimetrisen osan �̿� Fourierin sarjakehitelmäksi saadaan 

   �̿� =
2(𝑇1−𝑇2)

𝜋2𝑟𝑙
{∑ ∑

1

𝑛
sin2 (

𝜋𝑛

2
) cos(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) −∞

𝑛=1
0
𝑚=0

   ∑ ∑
1

𝛽𝑚𝑛
cos(𝜋𝑛) sin(𝛽𝑚)[cos(𝜋𝑚) − 1]∞

𝑛=1
∞
𝑚=1 cos(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
)}.    (7.119) 

Vetorummun vaippaa kuormittaa myös antimetrinen säteensuuntainen hihnapaine 

�̿�. Sen Fourierin sarjakehitelmä kirjoitetaan muotoon 

    �̿� = −
4(𝑇1−𝑇2)

𝜋2𝛽𝑟𝑙
∑ ∑

1

𝑚2𝑛
cos(𝜋𝑚)∞

𝑛=1
∞
𝑚=1 [cos2 (

𝜋𝑛

2
) − 1] [sin(𝛽𝑚) −

     𝛽𝑚 cos(𝛽𝑚)] sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
).        (7.120) 
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Myös siirtymätila jaetaan symmetristen ja antimetristen kuormien aiheuttamiin ter-

meihin ja kehitetään kaksois-Fourier -sarjoiksi. Pituussuuntainen siirtymä u ja sen 

symmetrinen- �̅� sekä antimetrinen osuus �̿� saadaan sarjakehitelmästä 

𝑢 = ∑ (�̅� + �̿�),𝑚,𝑛        (7.121) 

jossa 

�̅� = �̅�𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,      (7.122) 

�̿� = �̿�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) .      (7.123) 

Samoin tangentiaalisuuntainen siirtymä ν ja sen symmetrinen- �̅� sekä antimetrinen 

osuus �̿� saadaan yhtälöstä 

 𝑣 = ∑ (�̅� + �̿�),𝑚,𝑛          (7.124) 

jossa 

 �̅� = �̅�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,         (7.125) 

 �̿� = �̿�𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
).          (7.126) 

Säteissuuntainen siirtymä w ja sen symmetrinen- �̅� sekä antimetrinen osuus �̿� puo-

lestaan voidaan kirjoittaa 

 𝑤 = ∑ (�̅� + �̿�)𝑚,𝑛 ,          (7.127) 

jossa 

  �̅� = �̅�𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
),          (7.128) 

  �̿� = �̿�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
).           (7.129) 
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Kaavojen selkeyttämiseksi otetaan käyttöön apusuure 𝜑, joka määritetään kaavalla  

    𝜑 =
𝑛𝜋𝑟𝑚

𝑙
.          (7.130) 

Sijoittamalla edellä esitetyt kuormitusten ja siirtymäyritteiden sarjakehitelmät tasapai-

noyhtälöihin (7.103-7.105), saadaan jokaista sarjan (m,n)-termiä kohden lineaarinen 

yhtälöryhmä tuntemattomien kertoimien  �̅�𝑚,𝑛, �̿�𝑚,𝑛, �̅�𝑚,𝑛, �̿�𝑚,𝑛, �̅�𝑚,𝑛 ja �̿�𝑚,𝑛 rat-

kaisemiseksi. Lisäksi symmetriset ja antisymmetriset muodot separoituvat kahdeksi 

kolmen tuntemattoman yhtälöryhmäksi, eli 

[

�̅�𝑚,𝑛

�̅�𝑚,𝑛

�̅�𝑚,𝑛

] =
𝑟𝑚

2

𝐷

[
 
 
 
 𝜑2 +

(1 − 𝜇)𝑚2

2

−(1 + 𝜇)𝜑𝑚

2
−𝜇𝜑 − 𝑘(𝜑3 − 𝜇𝜑𝑚2)

−[(1 + 𝜇) + 𝑘(1 − 𝜇)]𝜑𝑚

2
𝑚2 +

(1 − 𝜇)(1 + 3𝑘)𝜑2

2
𝑚 + 𝑘(2 − 𝜇)𝑚𝜑2 + 𝑘𝑚3

𝜇𝜑 + 𝑘(1 − 𝜇)𝜑𝑚2 + 𝑘𝜑3 −𝑚 − 𝑘(2 − 𝜇)𝑚𝜑2 −1 − 𝑘(𝑚2 + 𝜑2)2 + 𝜑2 ]
 
 
 
 
−1

[

�̅�𝑚,𝑛

�̅�𝑚,𝑛

�̅�𝑚,𝑛

], 

(7.131) 

[

�̿�𝑚,𝑛

�̿�𝑚,𝑛

�̿�𝑚,𝑛

] =
𝑟𝑚

2

𝐷

[
 
 
 
 𝜑2 +

(1 − 𝜇)𝑚2

2

(1 + 𝜇)𝜑𝑚

2
−𝜇𝜑 − 𝑘(𝜑3 − 𝜇𝜑𝑚2)

[(1 + 𝜇) + 𝑘(1 − 𝜇)]𝜑𝑚

2
𝑚2 +

(1 − 𝜇)(1 + 3𝑘)𝜑2

2
−𝑚 − 𝑘(2 − 𝜇)𝑚𝜑2 − 𝑘𝑚3

𝜇𝜑 + 𝑘(1 − 𝜇)𝜑𝑚2 + 𝑘𝜑3 𝑚 + 𝑘(2 − 𝜇)𝑚𝜑2 −1 − 𝑘(𝑚2 + 𝜑2)2 + 𝜑2 ]
 
 
 
 
−1

[

�̿�𝑚,𝑛

�̿�𝑚,𝑛

�̿�𝑚,𝑛

]. 

(7.132) 

Kun siirtymäkertoimet on ratkaistu, saadaan jännitysresultanteiksi 

  𝑁𝑥 =
𝐷

𝑟𝑚
∑ [−𝜑�̅�𝑚,𝑛 + 𝑚𝜇�̅�𝑚,𝑛 + (𝜇 + 𝑘𝜑2 − 𝜇𝑘𝑚2)�̅�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) +

   
𝐷

𝑟𝑚
∑ [−𝜑�̿�𝑚,𝑛 − 𝑚𝜇�̿�𝑚,𝑛 + (𝜇 + 𝑘𝜑2 − 𝜇𝑘𝑚2)�̿�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
),       (7.133) 

  𝑁𝑥𝜃 =
𝐷(1−𝜇)

2𝑟𝑚
∑ [−𝑚�̅�𝑚,𝑛 + 𝜑(1 + 𝑘)�̅�𝑚,𝑛 + 2𝑘𝑚𝜑�̅�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) +

   
𝐷(1−𝜇)

2𝑟𝑚
∑ [𝑚�̿�𝑚,𝑛 + 𝜑(1 + 𝑘)�̿�𝑚,𝑛 − 2𝑘𝑚𝜑�̿�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,        (7.134) 

  𝑀𝑥 = −𝐷𝑘 ∑ [−𝜑�̅�𝑚,𝑛 + 𝑚𝜇�̅�𝑚,𝑛 + [𝜑2 + 𝜇(1 + 𝑚2)]�̅�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) −

   𝐷𝑘 ∑ [−𝜑�̿�𝑚,𝑛 − 𝑚𝜇�̿�𝑚,𝑛 + [𝜑2 + 𝜇(1 + 𝑚2)]�̿�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,      (7.135) 

   𝑀𝑥𝜃 = −𝐷𝑘(1 − 𝜇)∑ [−
𝑚

2
�̅�𝑚,𝑛 + 𝜑�̅�𝑚,𝑛 + 𝑚𝜑�̅�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) +

   −𝐷𝑘(1 − 𝜇) ∑ [
𝑚

2
�̿�𝑚,𝑛 + 𝜑�̿�𝑚,𝑛 − 𝑚𝜑�̿�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,          (7.136) 
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  𝑁𝜃 =
𝐷

𝑟𝑚
∑ [−𝜇𝜑�̅�𝑚,𝑛 + 𝑚�̅�𝑚,𝑛 + �̅�𝑚,𝑛]𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) + 

𝐷

𝑟𝑚
∑ [−𝜑𝜇�̿�𝑚,𝑛 −𝑚,𝑛

   𝑚�̿�𝑚,𝑛 + �̿�𝑚,𝑛] sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
),             (7.137) 

   𝑁𝜃𝑥 =
𝐷(1−𝜇)

2𝑟𝑚
∑ (−𝑚�̅�𝑚,𝑛 + 𝜑�̅�𝑚,𝑛)𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) + 

𝐷(1−𝜇)

2𝑟𝑚
∑ (𝑚�̿�𝑚,𝑛 +𝑚,𝑛

    𝜑�̿�𝑚,𝑛) cos(𝑚𝜃) cos (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,              (7.138) 

   𝑀𝜃 = −𝐷𝑘 ∑ (𝑚2 + 𝜇𝜑2)�̅�𝑚,𝑛𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) − 𝐷𝑘 ∑ (𝑚2 +𝑚,𝑛

   𝜇𝜑2)�̿�𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) sin (
𝑛𝜋𝑥

𝑙
) ,                  (7.139) 

  𝑀𝜃𝑥 = −𝐷𝑘(1 − 𝜇) ∑ (
𝜑

2
�̅�𝑚,𝑛 + 𝑚𝜑�̅�𝑚,𝑛)𝑚,𝑛 sin(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) − 𝐷𝑘(1 −

   𝜇)∑ (
𝜑

2
�̿�𝑚,𝑛 − 𝑚𝜑�̿�𝑚,𝑛)𝑚,𝑛 cos(𝑚𝜃) cos (

𝑛𝜋𝑥

𝑙
) .                        (7.140) 

 

Kuvassa 7.7. esitetyt jännityskomponentit ulko- ja sisäpinnoilla lasketaan kuoren kaare-

vuudesta johtuva neutraaliakselin siirtyminen huomioiden kaavoista 

 
Kuva 7.7. Jännityskomponenttien sijainnit pinta-alkiolla 

𝜎𝑥𝑜 =
𝑁𝑥

ℎ
−

6𝑀𝑥(ℎ−2𝑟𝑚𝑘)

ℎ3(1−𝑘)
,       (7.141) 

𝜎𝑥𝑖 =
𝑁𝑥

ℎ
+

6𝑀𝑥(ℎ+2𝑟𝑚𝑘)

ℎ3(1−𝑘)
,       (7.142) 

𝜎𝜃𝑜 =
𝑁𝜃

ℎ
−

6𝑀𝜃

ℎ2 ,        (7.143) 
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𝜎𝜃𝑖 =
𝑁𝜃

ℎ
+

6𝑀𝜃

ℎ2 ,        (7.144) 

𝜏𝑥𝜃𝑜 =
𝑁𝑥𝜃

ℎ
−

6𝑀𝑥𝜃(ℎ−2𝑟𝑚𝑘)

ℎ3(1−𝑘)
,      (7.145) 

𝜏𝑥𝜃𝑖 =
𝑁𝑥𝜃

ℎ
+

6𝑀𝑥𝜃(ℎ+2𝑟𝑚𝑘)

ℎ3(1−𝑘)
,      (7.146) 

𝜏𝜃𝑥𝑜 =
𝑁𝜃𝑥

ℎ
−

6𝑀𝜃𝑥

ℎ2 ,       (7.147) 

𝜏𝜃𝑥𝑖 =
𝑁𝜃𝑥

ℎ
+

6𝑀𝜃𝑥

ℎ2 ,       (7.148) 

 

joissa alaindeksi ”𝑜” viittaa ulkopintaan ja ”𝑖” sisäpintaan. Tasojännitystilan von Mi-

ses-jännitykset ulko- ja sisäpinnoilla saadaan kaavoista 

𝜎𝑒𝑞𝑣𝑜 = √𝜎𝑥𝑜
2 + 𝜎𝜃𝑜

2 − 𝜎𝑥𝑜𝜎𝜃𝑜 + 3𝜏𝑥𝜃𝑜
2,     (7.149) 

𝜎𝑒𝑞𝑣𝑖 = √𝜎𝑥𝑖
2 + 𝜎𝜃𝑖

2 − 𝜎𝑥𝑖𝜎𝜃𝑖 + 3𝜏𝑥𝜃𝑖
2.     (7.150) 

7.3 Vaipan jännitystilan numeerinen ratkaisu 

Numeerinen ratkaisu tehtiin lineaarisena FEM-laskentana koerummun mukaiselle 

vaipalle. Luvuissa 7.1 ja 7.2 esitellyt yhtälöt sijoitettiin Mathcad Prime 4.0-laskenta-

pohjaan ja FEM-laskelmat tehtiin sekä taitto- että vetorummulle. Saatuja tuloksia 

verrattiin Finnsap 8.1-ohjelmistolla koko rummulle tehtyyn palkki/kuorimallin tu-

loksiin. FEM-malli käsittää 9660 9-solmuista ANS9 (Assumed Natural Strain) CBR 

-kuorielementtiä (Continuum Based Resultant) ja 11 kappaletta 2-solmuista palk-

kielementtiä (Kuva 7.8). ANS9 -elementtityypin, jonka pitäisi olla lukkiutumaton, 

kunhan elementtiverkko ei ole liian harva, venymät interpoloidaan Lagrangen muo-

tofunktioilla. Elementti integroidaan käyttämällä 3 x 3 Gaussin integrointia. Myös 

elementin sisäsolmulla on siirtymä- ja kiertymävapausasteet. Elemettityyppiä suosi-

tellaan juuri kaarevien kuorirakenteiden laskentaan [Insinööritoimisto FEMdata Oy 

2003, s. Os 4-30 – Os 4-50, Insinööritoimisto FEMdata Oy 2002, s. LTO 11-1 – 

LTO 11-6]. Elementtiratkaisun suppenemista seurattiin tihentämällä verkkoa, kun-

nes vaipan von Mises-jännityksen maksimiarvo muuttui enää 3,8 % edelliseen verk-

kotiheyteen nähden. Maksimiarvo sijaitsi vaipan reunalla päädyn läheisyydessä. 
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Kuva 7.8. Finnsap-laskennan FEM-malli 

Rummun ja vaipan päämitat on esitetty Taulukossa 7.1. 

 

Taulukko 7.1. Esimerkkirummun päämitat ja materiaaliparametrit 

Selite Parametri 

Vaippa  

Pituus (päätyjen keskiöetäisyys) l=535 mm 

Keskisäde rm=196,85 mm 

Vaipan paksuus h=12,3 mm 

Pääty  

Paksuus t=25 mm 

Sisäsäde ri=45 mm 

Ulkosäde (keskelle ro=196,85 mm 

Akseli  

Keskiosan halkaisija dk=70 mm 

Kiristyselementin ulkohalkaisija dki=90 mm 

Akselin halkaisija laakerin kohdalla dl=60 mm 

Keskiosan pituuden puolikas lk=225 mm 

Etäisyys keskiosalta laakerille ek=135 mm 

Materiaaliparametrit  

Kimmomoduuli E=206000 MPa 

Suppeumakerroin μ=0,3 
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7.3.1 Taittorummun jännitysjakaumat 

Taittorummun vaipan esimerkkilaskennan kuormat valittiin vastaamaan kokeelli-

sessa osuudessa käytettyjä kuormituksia. Hihnan avautumiskulmaksi valittiin yleisin 

eli 2β=180 astetta ja sekä veto- että paluupuolen hihnavoimiksi T1=T2=20 kN. 

Laskentapohjan Fourier-sarjaratkaisuun käytettiin sekä rummun pituussuunnan- että 

tarkastelukulman suhteen sataa termiä, eli m=100 ja n=100. Koska jännitystila on 

symmetrinen vaakatason suhteen, esitetään tässä jännitystilakuvaajat vain vaipan ala-

osalle. Kuvissa 7.9-7.10 sekä Kuvissa 7.11 a ja b on esitetty sarjaratkaisun ja element-

timenetelmän tuottamat vaipan jännitysjakaumat ulkopinnalla rumpua altapäin kat-

sottaessa eli kulman ollessa 0 ≤ θ ≤ π. Kuvan 7.11 c- ja d-kohdissa on vertailun 

vuoksi esitetty myös perinteiset nivelisen päädyn ratkaisut ilman akselin ja päätyjen 

jäykkyydestä syntyvää, Kuvan 7.6 mukaisen taivutusmomentin Mr tukevaa vaiku-

tusta.  

 

a)    b) 

Kuva 7.9. Rummun ulkopinnan pituussuuntainen normaalijännitys σxo altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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a)     b) 

Kuva 7.10. Rummun ulkopinnan tangentiaalisuuntainen normaalijännitys σθo altapäin katsottuna 

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

a) b) 
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c) d) 

Kuva 7.11. Rummun ulkopinnan von Mises-jännitys σeqo altapäin katsottuna (0 ≤ θ ≤ π). a) 

sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu, c) niveltuentaisen vaipan vertailuarvot, 

sarjaratkaisuna las-kettu jakauma, d) niveltuentaisen vaipan FEM-ratkaisu 

Kuvissa 7.12-7.14 on esitetty sarjaratkaisun ja elementtimenetelmän tuottamat vai-

pan jännitysjakaumat sisäpinnalla rumpua altapäin katsottaessa eli kulman ollessa  

0 ≤ θ ≤ π . 
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a)    b) 

Kuva 7.12. Rummun sisäpinnan pituussuuntainen normaalijännitys σxi altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

 

 

 

a)    b) 

Kuva 7.13. Rummun sisäpinnan tangentiaalisuuntainen normaalijännitys σθi altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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a)    b) 

Kuva 7.14. Rummun sisäpinnan von Mises-jännitys σeqi altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

Taulukossa 7.2 on esitetty eri jännityskomponenttien sekä von Mises-jännitysten 

maksimi- ja minimiarvot sarjaratkaisuina ja FEM:llä laskettuina. 

Taulukko 7.2. Taittorummun vaipan jännitysten minimi- ja maksimiarvot 

Pinta σ Min. 

sarjaratkaisu 

[MPa] 

Min. 

FEM 

[MPa] 

Max. 

sarjaratkaisu 

[MPa] 

Max. 

FEM 

[MPa] 

ulko σxo -17,5 -11,7 15,9 15,6 

 σθo -11,2 -7,9 9,0 6,1 

 σeqo 0,2 0,3 15,3 13,8 

sisä σxi -18,4 -17,4 20,1 13,3 

 σθi -6,9 -6,4 3,9 3,5 

 σeqi 0,2 0,8 19,4 15,8 

7.3.2 Vetorummun jännitysjakaumat 

Vetorummun vaipan kuormat valittiin kokeellisessa osuudessa käytettyjä kuormituk-

sia suuremmiksi, jotta ero taitto- ja vetorummun jännitysjakaumissa näkyisi selvem-

min ja kuorman- sekä paluupuolen hihnavoimien suhde olisi lähempänä todellisia, 
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käytössä olevien vetorumpujen hihnavoimia. Hihnakulmaksi vetorummullakin valit-

tiin yleisin eli 2β=180 astetta ja kuorman puolen hihnavoimaksi T1=80 kN ja pa-

luupuolen T2= 20 kN. Laskentapohjan Fourier-sarjaratkaisuun käytettiin sekä rum-

mun pituussuunnan- että tarkastelukulman suhteen sataa termiä, eli m=100 ja 

n=100. Kuvissa 7.15-7.17 on esitetty sarjaratkaisun ja elementtimenetelmän tuotta-

mat vaipan jännitysjakaumat ulkopinnalla rumpua altapäin katsottaessa eli kulman 

ollessa 0 ≤ θ ≤ π.  

 

a)    b) 

Kuva 7.15. Rummun ulkopinnan pituussuuntainen normaalijännitys σxo altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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a)    b) 

Kuva 7.16. Rummun ulkopinnan tangentiaalisuuntainen normaalijännitys σθo altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

 

a)     b) 

Kuva 7.17. Rummun ulkopinnan von Mises-jännitys σeqo altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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Kuvissa 7.18-7.20 on esitetty sarjaratkaisun ja elementtimenetelmän tuottamat vai-

pan jännitysjakaumat sisäpinnalla rumpua altapäin katsottaessa eli kulman ollessa 0 

≤ θ ≤ π. 

 

 

 

a)    b) 

Kuva 7.18. Rummun sisäpinnan pituussuuntainen normaalijännitys σxi altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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a)    b) 

Kuva 7.19. Rummun sisäpinnan tangentiaalisuuntainen normaalijännitys σθi altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

 

 

a)    b) 

Kuva 7.20. Rummun sisäpinnan von Mises-jännitys σeqi altapäin katsottuna  

(0 ≤ θ ≤ π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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Taittorummusta poiketen vetorummun jännitystila ei ole symmetrinen vaakatason 

suhteen, joten esitetään erikseen jännityskuvaajat myös ylhäältä katsottuna. Kuvissa 

7.21-7.23 on esitetty sarjaratkaisun ja elementtimenetelmän tuottamat vaipan jänni-

tysjakaumat ulkopinnalla rumpua päältäpäin katsottaessa eli kulman ollessa π ≤ θ ≤ 
2π. 

 

 

a)    b) 

Kuva 7.21. Rummun ulkopinnan pituussuuntainen normaalijännitys σxo päältäpäin katsottuna  

(π ≤ θ ≤ 2π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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a)    b) 

Kuva 7.22. Rummun ulkopinnan tangentiaalisuuntainen normaalijännitys σθo päältäpäin katsottuna 

(π ≤ θ ≤ 2π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

 

 

a)    b) 

Kuva 7.23. Rummun ulkopinnan von Mises-jännitys σeqo päältäpäin katsottuna  

(π ≤ θ ≤ 2π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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Kuvissa 7.24-7.26 on esitetty sarjaratkaisun ja elementtimenetelmän tuottamat vai-

pan jännitysjakaumat sisäpinnalla rumpua päältäpäin katsottaessa eli kulman ollessa 

π ≤ θ ≤ 2π. 

 

 

a)    b) 

Kuva 7.24. Rummun sisäpinnan pituussuuntainen normaalijännitys σxi päältäpäin katsottuna  

(π ≤ θ ≤ 2π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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a)   b) 

Kuva 7.25. Rummun sisäpinnan tangentiaalisuuntainen normaalijännitys σθi päältäpäin katsottuna (π 

≤ θ ≤ 2π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 

 

a)    b) 

Kuva 7.26. Rummun sisäpinnan von Mises-jännitys σeqi päältäpäin katsottuna  

(π ≤ θ ≤ 2π). a) sarjaratkaisuna laskettu jakauma, b) FEM-ratkaisu 
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Taulukossa 7.3 on esitetty eri jännityskomponenttien sekä von Mises-jännitysten 

maksimi- ja minimiarvot sarjaratkaisuina ja FEM:llä laskettuina. 

Taulukko 7.3. Vetorummun vaipan jännitysten minimi- ja maksimiarvot 

Pinta σ Min. 

sarjaratkaisu 

[MPa] 

Min. 

FEM 

[MPa] 

Max. 

sarjaratkaisu 

[MPa] 

Max. 

FEM 

[MPa] 

ulko σxo -43,9 -37,7 39,8 50,7 

 σθo -27,9 -29,8 22,4 19,9 

 σeqo 0,0 0,7 38,4 45,5 

sisä σxi -50,3 -54,8 50,3 41,5 

 σθi -26,5 -24,4 15,3 14,0 

 σeqi 0,7 0,9 48,7 50,6 
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8 TULOSTEN TARKASTELUA 

8.1 Pintapainejakauman mittaukset 

 

Rummun ja hihnan eri avautumiskulmilla mitatut kontaktipainejakaumat rummun 

pituussuunnan funktiona olivat säännöllisen samankaltaisia hihnalenkin ja rummun 

kontaktikohdasta riippumatta (Kuvien 5.2 ja 5.3 vasemmanpuoleiset kuvat). Jakauma 

ei kuitenkaan muistuta mitään lähteissä [Lange 1963, s. 31-34, 44, Schmoltzi 1974, 

Das 1987, Lu 1988, Ravikumar 1999] käytettyä teoreettista jakaumaa (tasan jakaan-

tunut, yksiterminen jakauma, kaksiterminen jakauma). Pintapaine hihnan vapaassa 

reunassa oli suunnilleen sama kuin hihnan keskellä mutta vaihteli muualla voimak-

kaasti. Kuvaajan perusteella voisi epäillä systemaattista virhettä mutta syytä siihen ei 

saatu selville. Erääksi syyksi epäiltiin muun muassa rummun epätasaista sorvausta, 

toisin sanoen halkaisijan vaihtelua, mittauskohdasta riippuen. Tätä ei kuitenkaan 

esiintynyt ainakaan mittakellon tai siniviivaimen antaman tarkkuuden rajoissa ja jous-

tava hihna sen todennäköisesti kompensoisi pois, koska hihnavoimat olivat kuitenkin 

suhteellisen suuret. Yksi epäilty syy oli hihnan huono pinnanlaatu mutta tällöin ja-

kauma ei toistuisi eri hihnankohdissa samankaltaisena. Lisäksi epäiltiin kalibroinnin 

epäonnistumista ja tästä syystä se suoritettiinkin uudelleen vielä mittausten jälkeen 

kokonaiselle rummulle (Kuva 4.2 a). Kyseinen toimenpide ei kuitenkaan jakaumia 

muuttanut vaan tulokset pysyivät edelleen samankaltaisina. Antureiden epätarkkuus-

kaan ei selitä jakaumaa, koska painejakauman muoto säilyy mittauksesta toiseen. 

Epäsäännöllinen painejakauma voi selittyä sillä, että testihihna oli uusi ja valmistus-

vaiheessa mahdollisesti syntyvien sisäisten jännitysten johdosta sen jäykkyys ei vält-

tämättä ole vakio vaan siinä on jäykkyyden vaihtelua tarkastelukohdasta riippuen. 

Tätä mahdollisuutta pyrittiin eliminoimaan pitämällä hihnaa erittäin kireällä muuta-

man vuorokauden mutta jakauma ei kuitenkaan siitäkään muuttunut. Hihnan pitäisi 

rakenteellisesti tekstiilivahvikkeesta huolimatta olla tasajäykkä yli koko leveyden 

mutta ilmeisesti se ei sitä kuitenkaan ole. Toinen mahdollinen selitys ilmiölle on se, 

että hihna pyrkii kuormitettaessa kapenemaan ja siksi aaltoilee rummun pinnalla ol-

lessaan kitkasta johtuen, jolloin kosketuspaine käyttäytyy samoin. Tällöinkin tosin 
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voisi kuvitella aaltoilun olevan erilaista eri hihnankohdilla koska hihnalenkin rum-

mun kanssa kosketuksessa oleva kohta kuitenkin vaihteli eri mittauksissa.  

Hihnan ja taittorummun välinen kontaktipaine on tarkastelukulman funktiona 

myös muodoltaan kaikissa mittauksissa samankaltainen (Kuvan 5.2 oikeanpuoleiset 

kuvat). Hihnan tullessa kosketukseen sekä irrotessa rummulta näkyy hetkellinen pin-

tapaineen nousu. Tällaista kosketuspainehuippua ei ole teoreettisissa jakaumissa kir-

jallisuudessa esitetty. Teoreettisesti tarkasteltuna voisi pikemminkin ajatella koske-

tuspaineen olevan lähellä nollaa juuri kosketuspinnan reunalla, kuten Hills ja Baugh 

ovat esittäneet, kuva 2.3 [Hills 1983]. Edelleen pintapaine näyttää kasvavan hieman 

reunojen huippujen välillä avautumiskulman keskikohtaa (θ=180 ast.) kohden. 

Tämä selittyy osittain sillä, että mittausanturien kohdalla on yhteensä 0,4 mm:n vah-

vuudelta muovikalvoja eli hihna on tällöin kireämmällä. Kalvoista johtuvan teoreet-

tisen kireydenkasvun vaikutus pintapaineeseen pitäisi tosin olla maksimissaan vain 

noin 0,004 MPa eli sen ei pitäisi näkyä kuvaajissa. Pintapainejakauman muoto nou-

dattaa siis kosketuspinnan reunojen painehuippujen välillä lähinnä lineaarista mallia 

(Kuva 2.2) mutta on hieman kupera. 

Vetorumpukäytön simuloinnin mittaustulokset muistuttavat jakaumiltaan taitto-

rumpukäytön vastaavia (Kuvan 5.3 oikeanpuoleiset kuvat). Rummun kosketuspaine-

jakauma pituussuunnan funktiona on samankaltainen ja myös kosketuskulman funk-

tiona esitettäessä on nähtävissä pintapaineessa huippuarvo hihnan tullessa rummulle 

ja lähtiessä rummulta. Hihnavoima kasvaa suunnilleen lineaarisesti huippuarvojen 

välillä paluupuolen hihnavoimasta T2 kuorman puolen hihnavoimaa T1 kohti kuten 

kuvassa 2.1. Mittaustuloksissa näkyy paikallisia virheitä, mitä olisi voitu vähentää te-

kemällä useampia vastaavia mittauksia ja keskiarvostamalla ne, kuten tehtiin taitto-

rumpumittauksissa. Lisäksi mittauksia vaikeutti se, että hihna piti esijännittää uudel-

leen aina tarkastelukulmaa muutettaessa ja hihna menettää nopeasti kireyttään ajan 

funktiona eli relaksoituu. Tällöin hihnan esikiristys vaihtelee helposti mittauksen ai-

kana. 

8.2 Pintapainejakauman matemaattinen sovite 
 

Mitattujen pintapainearvojen perusteella laaditut matemaattiset sovitemallit saatiin 

vastaamaan mittaustuloksia hyvin sekä taitto- että vetorummulla Pearsonin korrelaa-

tiokertoimien ollessa lähellä yhtä (0,987-1) (Kuvat 6.1, 6.2, 6.4 ja 6.5). Matemaatti-

sesta esityksestä tuli kuitenkin raskas ja säteispintapainejakauman muoto vaikuttaa 
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muutenkin niin yksilölliseltä, että sen käyttäminen yleisenä jakaumamuotona ei vai-

kuta tarkoituksenmukaiselta (Kuvat 6.4 ja 6.6). Kuten luvussa 6.3 on esitetty, saatiin 

FEM-laskelmassa koetuloksiin verrattuna samankaltaisia tuloksia käyttämällä rum-

mun pituussuunnassa tasaista- ja hihnan tarkastelukulman suhteen lineaarisesti 

muuttuvaa säteispainejakaumaa. 

8.3  Vaipan jännitystilan laskennallinen tarkastelu 
 

Kuvissa 7.10 a ja b on esitetty vaipan von Mises-jännitysjakaumat sarjaratkaisuna ja 

FEM:llä laskettuna ulkopinnalla rumpua altapäin katsottaessa eli kulman ollessa 0 ≤ 
θ ≤ π. Kuvan 7.10 c- ja d-kohdissa on puolestaan vertailun vuoksi esitetty myös 

perinteiset, nivelisen päädyn von Mises-jännitysjakaumat ilman akselin ja päätyjen 

jäykkyydestä syntyvää, Kuvan 7.6 mukaisen taivutusmomentin Mr tukevaa vaiku-

tusta. Nivelpäätyisen vaipan sarjaratkaisun mukaiset suurimmat jännitykset (kuva 

7.11 c) jäävät 49,5 % matalammiksi kuin jos päädyn ja akselin jäykkyys huomioidaan 

(Kuva 7.11 a). FEM:llä lasketun niveltuentaisen vaipan suurimmat jännitysarvot 

(Kuva 7.11 d) puolestaan ovat 38,8 % matalampia kuin vastaavat arvot päädyn ja 

akselin jäykkyys huomioiden (Kuva 7.11 b). Kuvista voidaan myös havaita, että ni-

veltuentaisten tapausten suurimmat jännitysarvot löytyvät keskeltä vaippaa, kun taas 

päädyt ja akselin huomioivissa tapauksissa suurimmat arvot ovat päädyn ja vaipan 

liitospinnan läheisyydessä.  

Luvuissa 7.3.1 ja 7.3.2 esitetyt, sarjaratkaisulla määritetyt vaipan ulko- ja sisäpin-

tojen jännitystilan graafiset kuvaajat näyttävät silmämääräisesti varsin samankaltai-

silta verrattuina FEM-laskennan tuloksina saatuihin kuvaajiin, vaikka numeroar-

voissa esiintyykin hajontaa (Kuvat 7.9-7.26). Graafisien kuvaajien eroihin vaikuttaa 

osaltaan vielä se, että sarjaratkaistujen arvojen kuvaajat esittävät suoristetun vaipan 

osan jännitysjakaumaa, kun taas FEM-kuvaajat ovat sylinterivaipan kunkin katse-

lusuunnan projektiopintoja eli alta (0 ≤ θ ≤ π) tai päältä (π ≤ θ ≤ 2π). Vaipan 

paksuuden mitoituksessa käytetään yleisesti yhtenä mitoitusperusteena suurinta von 

Mises-jännitystä. Vaipan suurin von Mises-jännitys syntyi molemmilla kuormitustyy-

peillä vaipan sisäpintaan päädyn liitoksen läheisyyteen, mistä särön kasvu rumpuvau-

riotapauksissa todellisuudessakin usein alkaa (Kuvat 7.14, 7.26). Taittorummun vai-

pan sarjaratkaisun suurin von Mises-jännitys oli 22,8 % suurempi kuin FEM:llä las-

kettu arvo (Taulukko 7.2). Vetorummun von Mises-jännityksen sarjaratkaisun suurin 

arvo oli puolestaan 3,8 % pienempi kuin vastaava FEM-arvo (Taulukko 7.3). Sarja-
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ratkaisun tulosten eroon suhteessa FEM-tuloksiin vaikuttaa useampi tekijä. Yksi sel-

keä eronaiheuttaja on laakerivoimasta päädylle ja sitä kautta vaipan reunoihin vaikut-

tava tukimomentti, mikä oli noin 50 % suurempi kuin FEM-laskelmissa. Tämä joh-

tuu siitä, että Kaava (7.56) antaa vaipan reunalle suuremman jäykkyyden kuin mitä 

liitoksella on elementtiratkaisun perusteella. Tukimomentissa huomioitiin likikaavoin 

vaipan ja päädyn keskinäiset jäykkyydet ja niistä johtuva tukimomentin pienenemi-

nen vaipan päissä mutta päädyltä vaipalle siirtyvä momentti on edelleen liian suuri. 

Toinen eronaiheuttaja oli vaipan päädyn laskentamallin siirtymäreunaehdot. Siirty-

mätilaa kuvattiin Fourierin kaksoissarjoilla siten, että vaipan pituussuunnassa keski-

kohdalla ei ollut pituussuuntaista siirtymää eli u(l/2) = 0 ja puolestaan vaipan päissä 

säteen suuntainen- ja vaipan tangentin suuntainen siirtymä olivat nollia eli v(0) = 

v(l) = 0 ja w(0) = w(l) = 0. Kyseinen tuenta ei siis täysin vastaa niveltuentaa, joka 

sallisi päädyn vapaan kulmanmuutoksen, vaan vaipan päät pyrkivät reunaehtojen joh-

dosta muuttumaan kuormitettuina ellipsin muotoisiksi.  

Eräs mahdollinen eronaiheuttaja on päädyn jäykkyydestä johtuvan tukimomentin 

siirtäminen vaipan päihin pintakuormaparina päädyn leveydelle. Kuorman kuvaami-

nen sini- tai kosinimuotoisena sarjakehitelmänä vaatii suuren määrän summatermejä 

rummun pituussuunnassa johtuen kuorman vaikutusleveyden kapeudesta suhteessa 

rummun pituusmittaan. Vaikka nyt käytetty 100 summatermiä (n=100) on suuri 

määrä, on se edelleen niin vähäinen, että varsinaisen hihnapainekuorman kohdalla 

näkyy kuormituksessa edelleen aaltoilua johtuen päädyn momentista. Kuormituksen 

antotapa saa myös aikaan sen, että sarjaratkaisujen jännityskuvaajat eroavat FEM-

jännityskuvaajista aivan vaipan päissä päädyn vahvuuden leveydellä. 

Lisäksi täytyy edelleen huomioida, että kaikkien FEM:lla tehtyjen laskelmien tu-

loksetkin ovat likimääräisiä. Ratkaisun tarkkuutta testattiin ratkaisemalla tehtävä eri 

elementtijaoilla. Tässä tapauksessa ero suurimmassa von Mises-jännityksessä oli 3,8 

% kahdella tiheimmällä verkolla lasketun ratkaisun välillä. FEM-tulokset eivät siis ole 

absoluuttinen totuus vaan korkeintaan hyvä approksimaatio todellisuudesta. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustulokset osoittavat, että rummun vaipan jännitystilan määrittäminen on 

edelleen vaativa tehtävä, vaikka laskentaohjelmistot ja mittalaitteet ovatkin kehitty-

neet nopeasti sitten Langen 1963 tekemän väitöstutkimuksen [Lange 1963]. Kysei-

nen väitöstyö on edelleen sylinterivaipan mitoituksen suhteen oleellinen perusteos, 

vaikka aikaa työn julkaisusta on kulunut yli 55 vuotta.  

Hihnanpainemittauksista saatiin tietoa yhden hihnatyypin ja rummun hihnapai-

nejakaumista. Jotta tuloksista voitaisiin tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä, tulisi mit-

tauksia tehdä useille erilaisille hihnoille ja rummuille. Samaten koska mittaustapahtu-

mat olivat staattisia, ei voida tietää liittyykö rummun dynaamiseen käyttöön jotakin, 

mikä ei ole tullut ilmi staattisissa mittauksissa. Dynaamisilla mittauksilla voitaisiin 

myös mahdollisesti vähentää hihnan relaksoitumista, mikä näkyy paikallisina virheinä 

staattisissa mittaustuloksissa.  

Hihnanpaineen mittaustulosten esittäminen matemaattisessa muodossa oli ny-

kyisten ohjelmistojen avulla mahdollista varsin kohtuullisin toimenpitein. Sen sijaan 

mitattujen, monimutkaisten hihnapainejakaumien käyttö kaikkia hihna- ja sylinteri-

kontakteja kuvaavina olisi ollut liian yleistävää. 

Työn tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää nopea ja riittävän tarkka laskentamene-

telmä rummun sylinterivaipan mitoittamiseksi. Tässä onnistuttiin siinä mielessä hy-

vin, että menetelmän avulla saatiin jännitystila vaipan päissä eli päädyn ja vaipan ra-

japinnassa määritettyä tarkemmin perinteisesti mitoitettuun vaippaan verrattuna. 

Maksimiarvot esiintyivät kuvaajissa juuri vaipan päissä, mistä särönkasvu käytännös-

säkin usein alkaa. Lisäksi graafiset jännityskuvaajat näyttävät hyvin samankaltaisilta 

FEM:llä laskettuihin, koko rummun laskentamallin vaippaosan kuvaajiin, verrattuna. 

Von Mises-jännitysten maksimiarvot olivat myös numeerisesti samaa suuruusluok-

kaa kuin FEM-arvot. Myös laskenta-aika on murto-osa verrattuna FEM-ohjelmien 

vaatimaan, koko rummun mallinnuksen ja määrittelyn vaatimaan aikaan.  

Vaikka vaipan mitoitukseen johdetut laskentakaavat antavat kohtuullisia approk-

simaatioita vaipan jännitystilasta, olisi tarkkuutta vielä mahdollista parantaa. Tarken-

taminen vaatisi päädyn ja vaipan laskentamallien yhdistämistä liitospinnan sisäisten 

rasitusten ratkaisemiseksi ja siirtymäfunktioiden uudelleenmäärittämistä. Myös jän-

nitysten kokeellinen mittaaminen esimerkiksi venymäliuskoin ja telemetrialaittein 
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kaytössä olevan kuljettimen rummusta antaisi tarkempaa tietoa jännitystilan lasken-

nallista määrittämistä varten. 
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