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Tässä diplomityössä analysoidaan kuormatilojen tyhjentämiseen käytettävän purkulait-
teen rakennetta lujuusopin kannalta sekä tarkastellaan laitteen rakennetta toiminnalli-
suuden ja valmistuksen näkökulmasta. Työssä on kaksi selkeää päämäärää, jotka ovat 
osittain yhteydessä toisiinsa. Ensimmäinen päämäärä on tutkia laitteen mekaniikkaa ja 
tehdä tämän avulla parannusehdotuksia, jotta laite saataisiin yksinkertaisemmaksi ja 
painopiste lähemmäksi purkulaitteen ja sitä kuljettavan pyöräkuormaajan kiinnityskoh-
taa. Toinen päämääristä on selvittää rakenteessa vaikuttavat voimat, jännitykset ja muo-
donmuutokset. Näiden avulla tehtiin ehdotuksia rakenteen muutoksista, jotta painoa 
saataisiin kevennettyä niiltä osin, missä ylimääräistä materiaalia on sallittujen jännitys-
ten ja muodonmuutosten rajoissa. 

Koska purkulaitteen työliikkeet ovat laajat, käytettiin valmisohjelmalla tehdyissä 
analysoinneissa voimien laskentaan jäykkää monikappalemekaniikkaa ja vastaavasti 
jännitysten ja muodonmuutosten tutkimiseen joustavaa monikappalemekaniikkaa. Ana-
lysointi suoritettiin valmisohjelmalla sekä työssä kehitetyllä laskentamallilla. Kehitetys-
sä laskentamallissa hyödynnettiin Scilab-ohjelmaa ja sen yhteydessä 2d-
palkkielementtejä ja sauvaelementtejä. Tämän laskentamallin avulla laskettiin alustavat 
jännitykset koko työliikkeen aikana, jotta kriittisimmät kohdat voidaan tarkastella huo-
mattavasti enemmän aikaa vievällä valmisohjelmalla, joka käyttää laskelmissa 3d-
solidielementtejä. Sylinterivoimat laskettiin sekä kehitetyllä laskentamallilla koko työ-
liikkeen aikana että valmisohjelmalla käyttäen jäykän kappaleen dynamiikkaa. 

Rakenteen dimensioita tutkimalla päädyttiin tulokseen, että hydraulisäiliön paikkaa 
muuttamalla saadaan painopiste siirtymään haluttuun suuntaan, koska se vapauttaa tilaa 
muille toimilaitteille. Valmistuksen kannalta edullisiksi ratkaisuiksi löydettiin kuormati-
lan ovien lukitusmekanismin ja nostosylinterien kaatumisen eston muuttamiset yksin-
kertaisemmiksi. Laskentamallien avulla saatiin rakenteessa vaikuttavat voimat ja jänni-
tykset selville, ja niiden avulla saatiin painoa kevennettyä noin 880 kiloa. Tuloksista 
huomattiin, että piikkien profiilin rakennetta muuttamalla etenkin jännitykset saadaan 
pienemmäksi ja piikkien profiilia voidaan keventää tämän ansiosta. Tarkastelun kohtee-
na oleva saksimekanismi kaipasi puolestaan vahvistusta laskelmien perusteella. Työn 
avulla voidaan vetää johtopäätös, että saatuja tuloksia kannattaisi hyödyntää seuraavaa 
laitetta suunniteltaessa, koska ne ovat toteutettavissa. 
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ABSTRACT 
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LAAKSONEN, TUOMO : Analyzing the Unload Machine of the Bioenergy Cargo 
Spaces 
Master of Science Thesis, 95 pages, 9 Appendix pages 
March 2012 
Major: Applied Mechanics 
Examiners: Professor Arto Lehtovaara and Professor Reijo Kouhia 
Keywords: Unload machine, multibody mechanics, finite element method 
 
This thesis analyzes a structure of an unload machine of cargo spaces from a strength of 
materials standpoint. It also examines the structure of the unload machine from func-
tionality and manufacturing standpoints. The work includes two main goals that are 
partly related to each others. The first goal is to study the unload machine mechanics. 
The obtained results are used to simplify the machine and to get a centre of gravity clos-
er to an attachment point of the unload machine and a wheel loader. Another goal is to 
find out forces, stresses and deformations of the structure. These results are used to 
make proposals for changing the structure in order to reduce a weight of unnecessary 
materials within allowable stresses and deformations. 

Both rigid multibody mechanics and flexible multibody mechanics were used to cal-
culate forces and stresses due to wide work movements. Rigid multibody mechanics 
was used to determine forces and flexible multibody mechanics was used to determine 
stresses and deformations. The analysis was accomplished with a commercial software 
and a self-programmed method. The self-programmed algorithm was developed with 
Scilab-software and the calculations were based on 2d-beam elements and truss ele-
ments and cylinder elements. This calculation method was used to determine prelimi-
nary stresses and deformations during the work movements. After that, the most critical 
points were calculated with commercial software by using 3d-solid elements (more spe-
cific). Cylinder forces were calculated both with the self-programmed method using 
flexible beam elements and with the commercial software using rigid multibody dynam-
ics. 

The examination of the structure showed that the centre of gravity can be adjusted to 
a desired direction by changing a place of a hydraulics tank because then more space is 
released for other actuators. Changing the mechanism of door lock and simplifying the 
crash barrier of lifting cylinders were economical solutions from manufacturing point of 
view. The used calculation methods proved to be an efficient way to identify the forces 
and stresses and therefore the weight of the unload machine could be reduced by 880 
kilograms. Furthermore, the thesis showed that stresses can be diminished by changing 
the structure of a spike profile and therefore the spike profile could be lightened. The 
calculations also showed that the scissor mechanism requires minor reinforcement. To 
sum up the results obtained are usable and exploitable. 
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1 JOHDANTO 

Bioenergian käytön lisääminen energian tuotannossa on yksi varteenotettava tulevai-
suuden vaihtoehto. On varmaa, että uusiutuvia ja ympäristöystävällisiä luonnonvaroja 
tullaan käyttämään entistä enemmän jo pelkästään Euroopan unionin tekemien si-
toumusten myötä. Etenkin Suomessa yksi varteenotettavista bioenergian muodoista on 
hakkeen ja turpeen käyttäminen voimalaitosten polttoaineena. Jotta energian kuljetus-
ketjut toimisivat joustavasti aina metsästä voimalaitoksille asti, tulee kuljetusmuotoja 
kehittää, jotta saavutetaan tarpeeksi kustannustehokkaat kuljetusmuodot. 

Noin kaksi vuotta sitten allekirjoittanut pääsi mukaan projektiin, jossa pyrittiin ke-
hittämään etenkin hakkeelle ja turpeelle uudenlainen kuormatila ja sen tyhjennyslaitteis-
to. Kehitystyö johti kahden prototyypin valmistukseen, jotka vakuuttivat toimivuudel-
laan. Tämän takia oli mielekästä jatkaa kehitystyötä. Tämä diplomityö on jatketta tälle 
kaksi vuotta sitten alkaneelle kehitystyölle.  

Käytössä huomattiin, että tyhjennyslaitteistoa, joka kulminoituu pyöräkuormaajaan 
kiinnitettävään kippilaitteeseen, tulisi keventää ja kuorman painopistettä tulisi saada 
lähemmäksi pyöräkuormaajan ja purkulaitteen kiinnityspistettä. Lisäksi käytössä tuli 
esille ongelmia joihin ei osattu varautua. Tämän takia laitteeseen asennettiin jälkikäteen 
lisärakenteita, jotka mahdollistivat sen käytön.  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua laitteen mekaniikkaan ja rakenteeseen. 
Tutustumisen jälkeen etsitään mahdollisia parannusehdotuksia, jotta painopiste saadaan 
lähemmäksi pyöräkuormaajaa ja rakenne saadaan yksinkertaisemmaksi sekä valmistuk-
sen kannalta helpommaksi. Toinen tärkeä päämäärä on määrittää laitteen käytönaikai-
nen jännitys- ja muodonmuutostila ja tehdä niiden avulla ehdotus rakenteen kohdista, 
joita voitaisiin keventää. 

Työn alussa esitetään purkulaitteen toimintaperiaate ja tärkeimmät ominaisuudet. 
Tämän jälkeen käydään läpi teoria, jota käytettiin muodostettaessa laskentamallit raken-
teen jännitysten ja rakenteessa vaikuttavien voimien määrittämistä varten. Laskentamal-
lin muodostus on esitetty teoriaosuuden jälkeen. Laskentamallin muodostuksen jälkeen 
esitetään tuloksia rakenteessa vaikuttavista voimista ja jännityksistä, joita verrataan 
valmisohjelmalla saatuihin tuloksiin. Tulosten pohjalta tehtiin johtopäätökset, jotka esi-
tetään työn lopussa. 
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2 PURKULAITE   

Tässä luvussa kerrotaan purkulaitteen toimintaperiaate ja käydään läpi tärkeimmät omi-
naisuudet sekä työliikkeet, jotka tulee ottaa huomioon työtä tehdessä. Purkulaitteesta on 
tällä hetkellä olemassa kehitysvaiheen toinen prototyyppi, jota tässä työssä tarkastellaan 
ja pyritään kehittämään. Tämän takia kaikki tieto on empiiristä tai saatu kyselyjen avul-
la. Mitään kirjallista tietoa ei ole, sillä idea on uusi, eikä ole tiedossa, että täysin vastaa-
vaa menetelmää olisi olemassa.  

2.1 Käyttökohde ja ominaisuudet 

Opinnäytetyössä tarkasteltavaa purkulaitetta käytetään erikoisvalmisteisten kuormatilo-
jen tyhjentämiseen. Nämä erikoisvalmisteiset kuormatilat on suunniteltu erityisesti bio-
energian, kuten hakkeen, turpeen ja pelletin kuljettamista ajatellen. Kuormatila on kulje-
tettavan bulkkitavaran säilytys- ja kuljetustila, joka on ulkomitoiltaan 20 jalan kontin 
mukainen. Kuormatilan toinen pitkistä sivuista toimii ovena, jonka kautta kuljetettava 
tavara saadaan purettua purkulaitteen avulla. Kuvassa 2.1 näkyy idea kuormatilojen 
tyhjentämisestä. Lastaaminen tapahtuu pääsääntöisesti kuormaajan avulla kuormatilan 
yläpuolelta, joka on avoin tai sen katolla on liikuteltava peite.  
 

 
Kuva 2.1. Kuorman purkamisen periaatekuva. 
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Purkulaitteen käyttö yhdessä erikoisvalmisteisten kuormatilojen kanssa energian kuljet-
tamiseen ja purkamiseen on uusi idea, jonka avulla hake ja turve on helppo kuljettaa ja 
tyhjentää voimalaitoksilla mahdollisesti nykyisiä menetelmiä nopeammin käyttäen ole-
massa olevaa kalustoa. Kuorma tyhjennetään purkulaitteen avulla kippaamalla kuorma-
tila sivulle suoraan joko junan vaunun tai auton perävaunun päältä. 

Kuvassa 2.1 pyöräkuormaajassa kiinni oleva laite on tässä diplomityössä tarkastel-
tava kuorman purkulaite. Se kiinnitetään pyöräkuormaajaan pikaliittimellä, jonka avulla 
muutkin apulaitteet, kuten kauhat, saadaan kiinni pyöräkuormaajaan. Tämän avulla pur-
kulaite on nopea ja helppo kiinnittää pyöräkuormaajaan ja päinvastoin irrottaa, kun pyö-
räkuormaajalle on muuta käyttöä kuin kuormatilojen kippaaminen. Kuvassa 2.2 näkyy 
purkulaitteen kuljetusasento, jolloin sylinterit ovat asennusmitoillaan sekä kippausasen-
to, jolloin sylintereitä on liikuteltu. 
 

 
 

Kuva 2.2. Purkulaite kuljetusasennossa (vasen) ja kippausasennossa (oikea). 

 
Kuljetusasennossa oleva pyöräkuormaaja ajetaan vaunun päällä lepäävän kuormatilan 
soliin pyöräkuormaajan avulla. Kuvassa 2.3 näkyy kuormatilan sivussa olevat solat, 
joihin piikit työntyvät. Kun piikit on ajettu soliin, lukitaan kuormatila purkulaitteeseen 
kiinni, jotta kuormatila ei pääse liukumaan pois purkulaitteen piikkien päältä, kun sitä 
kallistetaan. 
 

 
Kuva 2.3. Piikkien ajaminen kuormatilan soliin ja lukitusmekanismien kohdistus. 
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Lukitus tapahtuu purkulaitteessa olevien lukitustappien avulla, jotka ohjautuvat kuorma-
tilan seinässä oleviin koloihin. Kuormatilan solat on suunniteltu siten, että piikit ohjaa-
vat automaattisesti lukitustapit kuormatilan seinän vastinkoloihin. Lukitustapit käänne-
tään hydraulisesti 90 astetta, jolloin ne kääntyvät kuormatilan seinän taakse. Lukituksen 
periaate näkyy kuvasta 2.4. 
 

           
Kuva 2.4. Kuormatilan lukitus purkulaitteeseen. 

 
Kuormatilan lukitsemisen jälkeen suoritetaan kippaus. Kuten kuvista 2.1 ja 2.2 nähdään, 
purkulaitteen piikeistä nousee päällimmäinen osa ilmaan ja loppuosa purkulaitteesta 
tukeutuu vaunun pohjaa vasten. Kippauksen aikana purkulaite ottaa tukea kiinnityskoh-
dan välityksellä pyöräkuormaajasta, minkä avulla purkulaite pysyy paikallaan. Piikkien 
päällimmäistä osaa nostetaan nostosylinterien avulla ja työnnetään eteenpäin työn-
tösylinterien avulla. Kun kuormatila on työnnetty riittävästi vaunun ulkopuolelle, jotta 
kuorma ei tipu kiskoille tai pyörien päälle tyhjennettäessä, avataan ovet. Tämän jälkeen 
kuormatila nostetaan vielä ääriasentoon, jotta kuorma pääsee tyhjenemään. Tyhjenty-
mistä avitetaan lopuksi täryttimillä, jotka sijaitsevat purkulaitteessa. Tarkemmat kuva-
ukset työliikkeiden eri vaiheista löytyvät luvusta 2.2. 

Purkulaitteessa on myös kolme ovien avausmekanismia, joilla kuormatilan ovet ava-
taan hydraulisesti. Myös näiden mekanismien tapit ohjautuvat kuormatilan vastinreikiin 
automaattisesti piikkien ja solan muodon avulla, kun piikkejä työnnetään soliin. Ovien 
avaus perustuu siihen, että kuormatilassa olevaa trapetsitankoa pyöritetään, jolloin oven 
edessä oleva lukitusharava kääntyy ja ovi pääsee avautumaan. Kuormatilassa oleva luki-
tusmekanismi on hieman monimutkainen ja vaatii tutustumista, jotta idea tulee selville. 
Purkulaitteen osalta lukitus on kuitenkin yksinkertainen, sillä se perustuu siihen, että 
purkulaitteen lukitusmekanismin tappi pyörähtää 180 astetta. Lukitus on osoittautunut 
melko käteväksi, joten sitä ei tulla tässä työssä muuttamaan kuormatilan osalta miten-
kään. Purkulaitteessa oleva mekaniikka on sen sijaan tutkimuskohteena.  

Kippauksen jälkeen kuormatila lasketaan takaisin vaunun päälle, lukitaan ovet, 
käännetään lukitustapit auki, joiden avulla kuormatila on kiinni purkulaitteessa, ja lo-
puksi ajetaan piikit ulos kuormatilasta. Kaikki tarvittavat toiminnot voidaan tehdä pyö-
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räkuormaajan hytistä käsin. Ainoastaan konttilukot, joiden avulla kuormatilan on kiinni 
vaunuissa kuljetuksen aikana, tulee avata käsin hytin ulkopuolelta. 

Purkulaitteessa on oma hydrauliyksikkönsä, jota käytetään pyöräkuormaajan hyd-
rauliikan avulla. Tässä työssä ei paneuduta hydraulisiin ominaisuuksiin, mutta työn on-
nistumisen kannalta tarvittavia tietoja käytetään hyväksi. Yksi oleellisimmista on hyd-
raulisäiliön koko, joka tulee säilyttää yhtä suurena. Lisäksi liikkeiden ohjaus tulee tun-
tea, jotta osataan määrittää laskennassa käytettävät menetelmät ja lähtöarvot oikein. 
Toiminnan kannalta oleellisia kohtia ovat lisäksi kuvissa 2.1 ja 2.2 nostosylinterien si-
vuilla näkyvät teleskooppiohjurit, jotka estävät nostosylintereitä kaatumasta kuormatilaa 
päin sekä saksimekanismi, joka tukee nousevia piikkejä kippaustilanteessa ja joiden 
tarkoitus on tasata nostoliikettä, mikäli kuorma on jakautunut epätasaisesti nousevien 
piikkien suhteen.  

2.2 Työliikkeet ja reunaehdot 

Kuormatilan kippaus toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Jokaisen vaiheen pysäytyksen 
jälkeen odotetaan pieni hetki, että liike tasaantuu ennen kuin aloitetaan seuraava vaihe. 
Kippausvaiheet ovat seuraavat: 
  

1. Alkunosto 
2. Työntö 
3. Kallistus 

 
Alkunostossa liikutetaan pelkästään nostosylintereitä, jolloin nostosylinterin puoleinen 
piikkien pää lähtee nousemaan ja piikki pyrkii pyörähtämään kuvassa 2.5 näkyvän piik-
kien kärjessä olevan nivelpisteen C ympäri. Alkunoston tärkein tarkoitus on kääntää 
piikkien kärjessä oleva nivelöity varsi vaaka-asennosta pois. Etupään nivelöity varsi 
näkyy parhaiten oikean puoleisessa kuvassa 2.6. Tällöin työntösylintereille tulee tarvit-
tava momenttivarsi, jotta työntösylinterit pystyvät jatkamaan varren kääntämistä saman 
nivelpisteen ympäri. Piikkien mahdollisimman pienen rakennekorkeuden vuoksi sekä 
etupään varsi että työntösylinteri ovat kuljetusasennossa samassa linjassa yhdessä nivel-
pisteen kanssa, jolloin momenttivarsi on nolla. Alkunoston aikana työntösylinteri on 
uivaa mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että sylinteri ei vastusta sylinterivarren liikettä, joka 
piikin pyörähtämisen takia pitenee. 
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Kuva 2.5. Kuormatilan alkunoston (nostovaihe 1) alku- ja loppuasento. 

 
Työntövaiheen tarkoitus on liikuttaa kuormatilaa eteenpäin kuvan 2.6 mukaisesti. 
Kuormatilaa liikutetaan eteenpäin, jotta ovia avattaessa kuorma ei tipu suoraan vaunun 
sivuun, vaan irtaantuu hieman vaunun pyöristä ja mahdollisesti junaradan kiskoista, 
mikäli kipataan junavaunujen päältä. Kuten edellä todettiin, alkunostossa liikutetaan 
nostosylintereitä, jotta työntösylinterit jaksavat valitulla painetasolla liikkua koko is-
kunpituuden verran ja työntää kuormatilan vaunun reunan ulkopuolelle. 
 

 
 

Kuva 2.6. Kuormatilan työntövaiheen (nostovaihe 2) alku- ja loppuasento. 

 
Työntövaiheen jälkeen nostosylinterit liikutetaan maksimi iskunpituuteen, jotta kuorma-
tila kallistuu mahdollisimman paljon. Tämä kallistusvaihe on esitetty kuvassa 2.7. En-
nen kallistusvaihetta, heti työntövaiheen jälkeen, avataan kuormatilan ovet, jotta kuorma 
pääsee purkautumaan pois kuormatilasta. Omien näköhavaintojeni mukaan kuorma pur-
kautuu pääsääntöisesti muutamassa suuressa erässä kallistusnoston eri vaiheissa, jotka 
eivät ole ennustettavissa. Pääsääntöisesti kuormatila on tyhjentynyt kokonaan ennen 
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kuin nostosylinterit on nostettu loppuun asti. Purkulaitteessa on täryttimet, joita käyte-
tään kallistusvaiheen jälkeen varmistamaan kuorman tyhjeneminen.  
 

 

 

 
Kuva 2.7. Kuormatilan kallistusvaiheen (nostovaihe 3) alku- ja loppuasento. 

 
Kuvassa 2.8 on esitetty purkulaitteen muut ääriasennot, joita ei ole tarkoitus käyttää 
tyhjentämisessä. Nämä asennot tulee huomioida kuitenkin työn suunnitteluosassa, siten 
että ne on mahdollisuus toteuttaa, vaikkei niitä käytetäkään, kun purkulaitteella tyhjen-
netään kuormatiloja. Nämä asennot on mahdollista toteuttaa, sillä purkulaitetta on mah-
dollista ohjata myös manuaalisesti. Kuvassa 2.8 esitetty nostovaihe vastaa tilannetta, 
jossa työntöä ei suoriteta ollenkaan. 

Taulukkoon 2.1 on koottu tarpeellinen tieto eri nostovaiheiden dimensioista ja nos-
tonopeuksista. Näitä tietoja käytetään myös laskentavaiheessa luvussa 4.2.  
 

 
Kuva 2.8. Kuormatilan muut mahdolliset kippausasennot. 
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Taulukko 2.1. Purkulaitteen dimensiot eri nostovaiheissa. 

  Alkunosto Työntö Loppunosto 

Mitta A (mm)  1655 - 2830  2830 - 2830 2830- 5642  

Mitta B (mm)  2000- 2068 2068 - 3500  3500 - 3500  

Mitta α (deg) 0 - 20   20 – (-5) (-5) - 55  

Vaiheen kesto (s) 10   15  15 

 
Kuten taulukosta 2.1 nähdään, nostovaiheen kokonaiskesto on noin 40 sekuntia. Tyhjen-
tämisen jälkeinen laskuvaihe kestää myös noin 40 sekuntia. Silloin kuorma on kuitenkin 
vähäinen, sillä kuormana on enää pelkkä tyhjä kuormatila, laitteen oma paino sekä 
mahdolliset ulkoiset kuormitukset, kuten tuulikuormat. Laskuvaiheessa kippausvaiheen 
osat ajetaan käytännössä päinvastaisessa järjestyksessä.  
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3 TEORIA 

Opinnäytetyössä käytettävä teoria on pääasiassa elementtimenetelmän soveltamista dy-
naamisen monikappalejärjestelmän tehtävään. Koska tarkasteltava kohde on liikkuva 
nostolaite, joka pysäytetään haluttuihin asentoihin, esiintyy laskelmissa sekä dynaamisia 
että staattisia ilmiöitä. Dynaamisten ilmiöiden tarkastelemiseen käytetään joustavan 
monikappaleärjestelmän mallinnustapaa, kun halutaan saada selville jännityksiä ja 
muodonmuutoksia. Nivelvoimia tarkasteltaessa käytetään jäykkää monikappalemeka-
niikkaa, joka on huomattavasti nopeampi keino laskea nivelvoimia ilman rakenteen 
joustoja.  

3.1 Monikappalemekaniikan perusteet  

Monikappaledynamiikka kuvaa mekaanisen järjestelmän dynaamista käyttäytymistä, 
jossa järjestelmä koostuu yhteen kytketyistä jäykistä sekä joustavista osista, jotka voivat 
kokea suuria translaatio- ja rotaatioliikkeitä [1]. Osat voivat olla esimerkiksi palkkeja, 
sauvoja tai sylintereitä [2]. Lisäksi komponenteilla on mahdollisuus olla kontaktissa 
toisiinsa tai ympäröivään ympäristöön. Tyypillisimpiä liitoksia komponenttien kesken 
ovat sarananivel, pallonivel sekä prismaattinen- ja planaarinen liitos. [1] 

Joustavien kappaleiden muodonmuutoksen mallintamiseen käytetään erilaisia viite-
kehyksiä. Käytetyimmät viitekehykset ovat:  
 

• Kelluva viitekehys 

• Mukana kiertyvä viitekehys 

• Inertiaalinen viitekehys 
 
Inertiaalisessa lähestymistavassa käytetään globaalia kiinteää interiaalikoordinaatistoa, 
joka kuvaa monikappalesysteemin osien liikkeet. Kelluvassa- ja mukana kiertyvässä 
viitekehyksessä käytetään keskimääräistä referenssikehystä, joka on kiinnitetty jokai-
seen joustavaan komponenttiin. Referenssikoordinaatisto seuraa keskimääräistä paikal-
lista jäykän kappaleen liikettä. Referenssikoordinaatiston käyttö helpottaa komponent-
tien sisäisten voimien laskentaa, sillä venymä ja jännitys ovat muuttumattomia jäykän 
kappaleen liikkeen aikana. Venymiä tarkasteltaessa voidaan käyttää pienten venymien 
teoriaa ja kierrettyä Cauchyn jännitystä. Inertiaalista viitekehystä käytettäessä muodon-
muutoksen esitystapa on valittu siten, että elementin liike sisältää sekä jäykän kappaleen 
liikkeen että muodonmuutoksen, joita ei ole eroteltu toisistaan. Tämä tekniikka kehitet-
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tiin kontinuumikappaleiden dynaamisia analyysejä varten, jossa kappaleet kokevat suu-
ria rotaatioita ja muodonmuutoksia. [1] 

3.2 Palkkielementti 

Joustavan monikappalejärjestelmän palkkiosia varten on kehitetty useita palkkielement-
tejä, joita käytetään monikappaledynamiikan laskelmissa. Yleisimmät ovat Euler-
Bernoulli-palkki ja Reissnerin palkki [1; 2]. Palkit eroavat siinä, miten ne kuvaavat 
leikkausvoiman vaikutusta taipumaan. Euler-Bernoulli-palkkielementti ei ota huomioon 
poikittaista leikkausmuodonmuutosta, vaan palkin poikkileikkauksen oletetaan säilyvän 
tasona ja normaalin suuntaisena palkin keskiviivaan nähden muodonmuutoksen jälkeen. 
[1] 

Tässä työssä käytetään Reissnerin palkkielementtiä, jonka kuvaus perustuu kiinteään 
inertiaalikoordinaatistoon. Reissnerin palkkimalli on geometrisesti epälineaarinen yleis-
tys Timoshenkon palkkimallista. Reissnerin palkkimallissa palkkielementin poikkileik-
kaus säilyy tasona myös muodonmuutoksen jälkeen, mutta se ei ole välttämättä normaa-
linsuuntainen palkin keskiviivaan nähden. Lisäksi poikkileikkauksen kiertymävapausas-
teet ja siirtymävapausasteet on eroteltu toisistaan, toisin kuin Euler-Bernoulli-palkilla. 
Elementtien solmujen kiertymävapausasteiden kuvaamisessa käytetään useita paramet-
risointitapoja, kuten Eulerin kulmat, Eulerin parametrit ja rotaatiovektori. [1]    

Euler-Bernoulli-palkkia ei käytetä inertiaalikoordinaatistossa, sillä siinä palkin kes-
kiakselin mukaan vaakasuuntaisia ja pystysuuntaisia siirtymiä kuvataan eri muotofunk-
tioilla. Tätä ei voida tehdä inertiaalikoordinaatiston tapauksessa, jossa kaikki siirtymät 
mitataan globaalin koordinaatiston origosta ja näin ollen eroa vaakasuuntaisille ja pys-
tysuuntaisille siirtymille ei saada. [1]  

3.2.1 Reissnerin palkin kuvaus tasossa 

Reissnerin palkin siirtymät muodostetaan kuvan 3.1 geometriasta. Kaksiulotteisessa 

tapauksessa palkin differentiaalista janaa kuvataan symbolilla '\ ja sen asemaa ilmais-

taan yhtälöillä i q i�\� sekä r q r�\� ennen deformaatiota. Palkin differentiaalijanan 

tangentiaalista kulmaa vaakasuoraan nähden merkitään symbolilla ��, jolloin voidaan 

kirjoittaa yhteys cos�� q iv�\� ja sin�� q r@�\�, missä heittomerkit tarkoittavat deri-

vointia \:n suhteen. [3] 
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Kuva 3.1. Reissnerin palkin muodonmuutoksen geometria [Muokattu 3]. 

 

Deformaation johdosta deformoitumattoman tilan pisteet i q i�\� ja r q r�\� siirtyvät 

paikkaan i�\� y _�\� ja r�\� y z�\�. Oletetaan, että poikittaiset viivat, jotka olivat 
alun perin kohtisuoria palkin keskiviivan eli pituusjanan suhteen, eivät välttämättä pysy 

kohtisuorina vaan kääntyvät kulman � verran. Tällöin deformoituneessa pisteessä i�i� y _�\� ja r�\� y z�\� olevan suoran ja y-akselin välinen kulma on �. Palkin dif-

ferentiaalijanan '\ suhteellista pituuden muutosta merkitään symbolilla 9. Kuvan 3.1 
avulla saadaan suuntakulmien yhtälöt deformoituneessa tilassa [3] 
 
 iv y _@1 y 9 q cos�� y ��                                                                                   �3.1� 

 rv y z@1 y 9 q sin�� y ��.                                                                                   �3.2� 

      
 
Palkin deformoituneen differentiaaliviivan päissä oletetaan vaikuttavan normaalivoima T3, leikkausvoima Y3 ja taivutusmomentti O3. Tämän lisäksi palkissa vaikuttaa voima 

intensiteetit X?, X� ja momentti intensiteetti N, jotka ovat viivakuormituksia. Palkin 

tasapainoehdot saadaan kirjoittua kuvan 3.2 avulla. 
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Kuva 3.2. Reissnerin palkin voimakuvaaja. [Muokattu 3] 

 
Vaaka- ja pystysuuntaisten voimien sekä elementin päätepisteen suhteen otetun momen-
tin tasapainoehdot ovat  
 �T3cos� � Y3sin��v y X? q 0     (3.3)   
 �T3sin� y Y3cos��v y X� q 0     (3.4)   

 O3v y �1 y 9��Y3cos� � T3sin�� y N q 0.    (3.5) 
 

Palkissa vaikuttavat voimat kirjoitetaan venymän �, liukuman � ja kaarevuuden � avulla 
seuraavasti 
 T3 q >���, �, ��,   Y3 q >���, �, ��,   O3 q >
��, �, ��.  (3.6)   

 
Numeerista ratkaisua varten muodostetaan virtuaalisen työn lauseke 
 



 13 

� �T3$� y Y3$� y O3$��'\,�
,�

q � BX?$_ y X�$z y N$�D'\,�
,�y ��T3cos� � Y3sin��$_ y �T3sin� y Y3cos��$zy O3$��,�,� ,                                                                           �3.7� 

 
joka on ekvivalentti tasapainoyhtälöiden ja mekaanisten reunaehtojen muodostaman 
systeemin kanssa. Geometristen yhteyksien (3.1) ja (3.2) avulla saadaan kuvien 3.1 ja 
3.2 mukaiselle elementille kaarevuuden, venymän ja liukuman lausekkeiksi [3]   
 � q �v � ��v         (3.8)   
 � q �1 y 9�cos� � 1       (3.9)   
 � q �1 y 9�sin�.       (3.10)   
 
Venymä ja liukuma voidaan ilmoittaa muodossa 
 � q �iv y _@�cos� y �rv y z@�sin� � 1    (3.11)   
 � q �rv y z@�cos� � �iv y _@�sin�.     (3.12)  
 
Myös momenttitasapaino saadaan muotoon 
 O3v y �1 y 9�Y3 � �T3 y N q 0.      (3.13)  

3.2.2 Reissnerin palkin muoto elementtimenetelmässä  

J. C. Simo ja L. Vu-Quoc kehittivät elementtimenetelmän muotoon vuonna 1986 palk-
kielementin, joka voi kokea suuria rotaatioita ja translaatioita, mutta sen taustalla ovat 
pienet muodonmuutokset edellisessä luvussa olevan teorian mukaan [4]. Lisäksi palk-
kielementti huomioi leikkausmuodonmuutoksen, mikä voi olla merkittävä korkeaprofii-
lisilla palkkirakenteilla [5]. Tässä työssä esitetty palkkielementti perustuu Simon ja Vu-
Quocin johtamaan palkkielementtiin, joka löytyy kokonaisuudessaan lähteistä 4 ja 6.  
Palkin peruskinematiikka on esitetty kuvassa 3.3. Kinematiikassa on huomioitavaa, että 

palkin muodonmuutoksia seuraava paikkavektori �� ja liikkuvat suuntavektorit ���, �"� 
lausutaan inertiakoordinaatiston mukaan relatiivisesti kaavojen (3.15) – (3.17) mukai-
sesti. [4]  
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Kuva 3.3. Reissnerin palkin geometrian kuvaus [Muokattu 4]. 

 
Palkkimallin pääotaksuma on, että deformoitumattoman palkin pituusakselin normaalin 
suuntaiset tasot säilyvät tasoina myös deformaation aikana, mutta eivät välttämättä koh-
tisuorassa palkin keskiviivaan nähden. Näin voidaan kirjoittaa kaava (3.14) materiaali-
partikkelipisteen paikkavektorille, joka sijaitsee deformoitumattomassa tilassa kuvan 

(3.3) mukaisesti paikassa ��9� y �"9". Sama johto pitää paikkansa vaikka materiaali-

piste ei sijaitsekaan alkutilassa inertiaalikoordinaatiston akselilla 9�, kuten kuvassa 3.3. 
[4]  
 ����, �", �� q �����, �� y �"�"���, ��     (3.14)  
 
Muuttuvat paikka- ja suuntavektorit saadaan kirjoitettua inertiaalikoordinaatistossa seu-
raavasti 
 �����, �� q ��� y _����, ���9� y _"���, ��9"    (3.15) 
 �����, �� q cos����, ��9� y sin����, ��9"    (3.16)   
 �"���, �� q �sin����, ��9� y cos����, ��9".    (3.17)  
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Muodonmuutoksen mukaan muuttuvat poikkileikkauksen suuntavektorit lausutaan 
myöhempää vaihetta varten vektorimuodossa kaavan (3.18) mukaan [4].  
 ����"� q # �9�9"� ,   jossa # q �cos� �sin�sin� cos� �    (3.19)  

3.2.3 Reissnerin palkin kineettinen energia 

Systeemin kineettinen energia inertiaalikoordinaatistossa saadaan lausuttua tutussa neli-
öllisessä muodossa. Kineettistä energiaa muodostettaessa tarvitaan muuttuvien suunta-
vektorien derivaatat ajan suhteen [4] 
 ��� q ���",   �"� q �����.       (3.20)  
 
Tällöin palkin valitun pisteen paikkavektorin derivaatta ajan suhteen saadaan alla ole-
vaan muotoon 
 �� q ��� � �"����       (3.21)   ��� q _�� 9� y _"� 9".        (3.22) 
 
Kun kaavat (3.21) ja (3.22) sekä suuntavektoreiden kaava (3.19) yhdistetään, saadaan 
paikkavektorin derivaatta lopulta neliölliseen muotoon 
 ���� ��" q �_� �" y _� ""� y �""�� " � 2���"��j\�_�� y \HU�_"� �.  (3.23)  

 
Kineettinen energia saadaan lausuttua massan ja nopeuksien avulla seuraavasti 
 

I q � � ����, �"� ���� ��"� "⁄
��� "⁄ �

�
� '��'�".                                                  �3.24� 

  
 
Näin päästään lopulliseen kineettisen energian muotoon 
 

I q 12 ��()�_� �" y _� ""� y G)�� "�'��,�
�                                                        �3.25� 

 

jossa kertoimet (), ja G) saadaan yhtälöistä 
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() q � ���"�����, �"�� "�
�� "�

'�",                                                               �3.26� 

    

G) q � ���"�����, �"��""
� "�

�� "�
'�".                                                            �3.27� 

 

Yhtälön (3.26) termi () sekä yhtälön (3.27) termi G) ovat inertiavakioita. Yhtälöissä 

symboli � on tiheys ja F on palkin korkeus ja b palkin leveys. [4] 

3.2.4 Reissnerin palkin potentiaalienergia 

Vaikka palkki voikin kokea suuria siirtymiä, lasketaan sen potentiaalienergia pienten 
venymien teorian mukaan, koska venymät ajatellaan pieniksi. Poikkileikkauksen keski-

määräiselle venymälle � ja kaarevuudelle � on määritelty vektorimuotoiset lausekkeet 

alla olevien kaavojen mukaan. Kaavoissa heittomerkki tarkoittaa derivointia ��: U suh-

teen ja �^ suuntavektoria, joka on kohtisuorassa �9�, 9"�- tasoa vastaan. [4] 
 � q ��v � ��        (3.28)   
 � q �@�^        (3.29)   
 

Komponentti � mittaa palkin deformoituneen akselin kulmakertoimen ja poikkileikka-

uksen normaalin välistä eroa, jossa poikkileikkauksen normaali on suuntavektorin �� 
suuntainen kuvan 3.4 mukaisesti. Kuva 3.4 esittää palkin differentiaalipalan venymä-

komponentteja. Kaarevuus � mittaa puolestaan poikkileikkauksen kiertymän astetta 
palkin deformoitumattoman pituuden mukaan. [4] 
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Kuva 3.4. Venymäkomponenttien fysikaalinen tulkinta pienten muodonmuutosten tapa-

uksessa [Muokattu 4]. 

 

Muodonmuutoskomponentin � lauseke (3.28) saadaan yhtälön (3.30) muotoon derivoi-
malla yhtälö (3.15) puolittain ja vähentämällä siitä yhtälö (3.16). Lausekkeessa veny-
män komponentti on jaettu inertiaalikoordinaatiston suuntiin kuvan 3.4 mukaisesti [4] 
 � q ��9� y �"9" q ��1 y _�@� � �j\��9� y �_"v � \HU��9".  (3.30)   
 
Vaihtoehtoisesti venymä voidaan ilmaista palkin deformaation mukaan muuttuvien vek-

toreihin ���, �"� suuntaisesti, muuttamalla muodonmuutoskomponentti (3.30) näiden 
suuntavektoreiden suuntaisesti käyttämällä suuntavektoreiden välistä yhteyttä (3.19) 
 � q !��� y !"�",        (3.31)  
 
jossa 
 ¡!�!"¢ q # ¡1 y _�v � �j\�_"v � \HU� ¢.       (3.32)  

 
Potentiaalienergian lauseke voidaan kirjoittaa lopulliseen muotoon muodonmuutoskom-

ponenttien avulla, kun suuntavektoreina käytetään liikkuvia vektoreita ���, �"� [4] 
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£ q 12 ��8(!�" y A(,!"" y 8G��@�"�'¤ y £�� � ]�����0, ��.�
�     �3.33� 

 

Lausekkeessa (3.33) termi £��  tarkoittaa palkissa vaikuttavien ulkoisten voimien po-

tentiaalienergiaa ja ]��� on palkissa mahdollisesti vaikuttava pyörimisakselin 9^ suun-
tainen vääntömomentti. [4] 

3.2.5 Reissnerin palkin liikeyhtälöt 

On tärkeää ymmärtää, että venymän � komponentit suunnissa ���, �"�, jotka on esitetty 

tässä yhteydessä muodossa �!�, !"� , ovat muuttumattomia palkin jäykän kappaleen 
liikkeessä, mikä ei lisää palkin sisäistä potentiaalienergiaa. Venymäkomponenttien esit-
täminen edellä johdetussa muodossa on välttämätön ehto, jotta edellä esitetty teoria pi-
tää paikkansa. Simo ja Vu-Quoc esittävät venymäkomponentin muuttumattomuuden 
jäykän kappaleen liikkeessä. [4] 

Jakautuneiden voimien, jotka seuraavat muodonmuutoksen mukana, potentiaali pal-

kin pituuden yli �0, K� kirjoitetaan kaavan (3.34) muodossa 
 

£�� q ��N¥ • �9^ y UV • ���'��,�
�                                                          �3.34� 

 

jossa UV���, �� q UV����, ��9� y UV"���, ��9" ja N¥���, �� q N¥���, ��9^ ovat ulkoinen 
voima ja momentti palkin pituusyksikköä kohti. Reissnerin palkin liikeyhtälöt saadaan 
Hamiltonin periaatteen (3.35) avulla ja ne voidaan jakaa translaatio- ja kiertymäkompo-
nenttien mukaan kahteen osaan. [4] 
 

K q $ � �I � £�'� q 0<�
<�

                                                                           �3.35� 

  

()�� � y §()�� � � ¨#5# ¡1 y _�v � cos�_"v � sin� ¢©v � UV q 0   (3.36)  

 

G)�� y §G)�� � 8G�vv � ¡ �_"@1 y _�@¢ #5# ¡1 y _�v � cos�_"v � sin� ¢ � N¥ q 0 (3.37)  

 

Liikeyhtälöiden kaavoissa (3.36) ja (3.37) olevat matriisit 5 ja # sisältävät jäykkyysva-
kioita sekä tangenttikulmia 
  5 q ¨8( 00 A(-© ,   # q �cos� �sin�sin� cos� �.    (3.38)  
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Yhtälöt (3.36) ja (3.37) muodostavat epälineaarisen osittaisdifferentiaaliyhtälöjärjestel-
män, joka määrittelee järjestelmän dynamiikan. Liikeyhtälöiden avulla saadaan määri-
teltyä palkkielementin jäykkyys-, vaimennus- ja massamatriisit sekä sisäiset voimavek-
torit. Myöhempänä olevaa palkkielementin johtoa varten otetaan käyttöön merkinnät 
 U q �U�U"� q #5# ¡1 y _�v � cos�_"v � sin� ¢ ,   N q 8G�v.    (3.39)  

 

Kaavassa U���, �� q U����, ��9� y U"���, ��9" ja N���, �� q N���, ��9^ ovat palkin 
sisäiset voimat ja sisäinen momentti, jotka vaikuttavat palkin deformoituneella pinta-

alalla. Voiman komponentit ovat suuntiin 9� ja 9" eli inertiaalikoordinaatiston akselei-
den suuntiin. [4] Liikeyhtälöiden kaavat (3.36) ja (3.37) voidaan kirjoittaa alla olevaan 
muotoon [6] 
 �'����, �� y &'����, �� y W�'���, ��� q >���, ��.    (3.40)  
 

Kaavassa oleva termi � q 6H/E�(), (), G)� ja termi & q 6H/E�§(), §(), §G)�. Vektorit '���, �� ja >���, �� ovat seuraavanlaiset 
 

'���, �� q ª�� y _����, ��_"���, ������, �� « ,   >���, �� q ªUV����, ��UV"���, ��N¥���, ��«.                   �3.41�  

 

Yllä oleva yhtälö (3.40) on yleistetyn siirtymävektorin '���, �� suhteen epälineaarinen 

osittaisdifferentiaaliyhtälö. Yhtälön (3.40) heikko muoto A�', �� saadaan kertomalla se 

mielivaltaisella painofunktiolla � ja integroimalla palkin pituuden �0, K� yli [4] 
 

A�', �� q � � ��'� y &'� y W�'� � >�'��.�
�                                           �3.42� 

 

Siirtymät ja painofunktio ovat funktioita koordinaatista ��, ja ne voidaan kirjoittaa kaa-
vojen (3.43) ja (3.44) muotoon, kuten elementtimenetelmässä on tapana tehdä. 
 

'���, �� q ¬ T+����%+����
+�                                                                       �3.43� 

 

����� q ¬ T+�����+�
�

+�                                                                                �3.44� 

 

Kantafunktiovektori T���� on muotoa  
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 T���� q �T�����, … , T������.                                                                �3.45� 
  

Koska painofunktiot ovat mielivaltaisia, liikeyhtälö (3.42) voidaan kirjoittaa vielä dis-
kreettiin muotoon 
 O%� ��� y 6%� ��� y WB%���D q :���,     (3.46)  

 

jossa O ja 6 ovat konsistentti massamatriisi ja konsistentti vaimennusmatriisi. %��� q�%����, … , %�����  on yleistetty siirtymävektori, WB%���D on sisäisten voimien vektori, 

joka riippuu siirtymistä %��� ja :��� on voimavektori. [6] 

3.2.6 Palkin massa- ja jäykkyysmatriisi sekä sisäin en voimavektrori 

Konsistentti massamatriisin saadaan laskettua suoraan vertailemalla liikeyhtälön kaavo-
ja (3.42) ja (3.46), jossa massamatriisin yleinen yhtälö on esitetty, sekä ottamalla siirty-
mille yhteys (3.43) ja painofunktioille yhteys (3.44) huomioon 
 

O q � T �����T����'��.�
�                                                                    �3.47� 

 
Mikäli käytetään lineaarisia muotofunktioita ja oletetaan että palkki on tasapaksu ja 
homogeeninen, saadaan massamatriisille muoto 
 

O q .°̄
±²²
²²³
2 0 0 1 0 00 2 0 0 1 00 0 2H" 0 0 H"1 0 0 2 0 00 1 0 0 2 00 0 H" 0 0 2H"µ́µµ

µ¶.     (3.48)  

 

Massamatriisissa N3 on palkin kokonaismassa ja H on palkin poikkileikkauksen jäy-
hyyssäde. Reissnerin palkkimallin elementille voidaan jokaiselle siirtymäsuureelle käyt-
tää yksinkertaisia lineaarisia muotofunktioita, koska siirtymä- ja rotaatiovapausasteet 
ovat toisistaan riippumattomia. [5] 

Vaimennusmatriisi 6 saadaan myös kaavojen (3.42) ja (3.46) mukaan kirjoitettua 
muotofunktioiden avulla integraalimuotoon (3.50) [6]. 
 

6 q � T ����&T����'��
�

�                                                                    �3.49� 
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Kaavan (3.46) sisäisten voimien vektori saadaan johdettua liikeyhtälön kaavojen (3.36) 
ja (3.37) sekä sisäisten voimien ja sisäisen momentin kaavan (3.39) avulla. Merkinnällä 
 � q ��9� y �"9" y �^9^,      (3.50)  
 
saadaan liikeyhtälön sisäisten voimien vektorille muoto 
 

� � • W�'�'��
�

�
q � ����U�v y �"U"v y �^Nv�

�y �^��1 y _�@�U" � _"@U���'��.                                  �3.51� 
 

Kun yllä olevan kaavan oikea puolen osat summataan ja käytetään tietoa ��U� y �"U" y�^N q 0, saadaan sisäisten voimien tekemä virtuaalinen työ kirjoitettua muodossa [6] 
 

� � • W�'�'�� q � 6��'�� • ªU��'�U"�'�N�'�« '��,�
�

�
�                                        �3.52� 

 

jossa 6��'� on differentiaalioperaattori 
 

6��'� q
±²²
²³ SS�� 0 _"@0 SS�� ��1 y _�@�0 0 SS��

µ́µµ
¶.     (3.53)  

 
Sisäiset voimat voidaan lopulta kirjoittaa muodossa 
 

W+2<�'�� q ��6��'��T����� ªU��'��U"�'��N�'��«�
� '��.                                    �3.54� 

 

Yllä olevassa kaavassa (3.54) symboli '� kuvaa yhtälön (3.43) mukaista siirtymäinter-

polaatiota. Tangentiaalinen jäykkyysmatriisi I B'CD saadaan, kun sisäisten solmuvoimi-

en yhtälölle ̧ � • W�'�'�� ��,��  tehdään linearisointi kiinteässä pisteessä ' q 'C. [6] Si-

säisten voimien kaava (3.39) voidaan kirjoittaa muotoon 
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ªT��'�T"�'�O�'� « q 5 ¹# B'CD º1 y _�@_"@�v » � º100»¼      

 

ªU��'�U"�'�N�'�« q #B'CD ªT��'�T"�'�O�'� «.      (3.55)  

 

Kaavassa (3.55) matriisit 5 ja #B'CD ovat 

 5 q 6H/E�8(, A(,, 8G�,      (3.56)  
 

#B'CD q ¹cos� �sin� 0sin� cos� 00 0 1¼.      (3.57)   

 

Linearisointi pisteessä 'C perustuu siihen, että derivointi suoritetaan suuntaan &' q�&_�, &_", &�� pisteessä 'C. Lähteessä [6] on esitetty yksityiskohtaisempi johto, miten 
sisävoimien linearisoituun tulokseen (3.58) päädytään 
 ''� |¾� ¿� � • W�'C y �&'�'�� 

��,�� À
q � 6�B'CD� • #B'CD5# B'CD6�B'CD&''�� y 

��,�� � 6"� 
�,�• AB'CD6"&''��.                                                              �3.58� 

 

Yllä olevan yhtälön matriisit 6" ja AB'CD ovat seuraavat 

 6" q 6H/E � SS�� , SS�� , 1�,      (3.59)  

 

AB'CD q Â 0 0 �U"B'CD0 0 U�B'CD�U"B'CD U�B'CD ���1 y _Ã�@�U�B'CD y _Ã"@U"B'CD�Ä. (3.60)  

 
 

Muutos &'���� kirjoitetaan samalla tavalla muotofunktioiden avulla kaavan (3.61) 
muodossa kuin, miten siirtymätkin esitetään 
 

&'���� q ¬ T+����&%+
�

+� .                                                                         �3.61� 
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Tangentiaaliselle jäykkyysmatriisille saadaan pisteessä 'C� q 'C muoto 
 I B'C�D q IB'C�D y IJB'C�D.      (3.62)  

 

Kaavassa oleville matriiseille on seuraava tulkinta: IB'C�D esittää tangentiaalisen jäyk-

kyysmatriisin materiaalista osaa ja IJB'C�D esittää geometrista osaa [6] 

 

IB'C�D q ��6�B'C�DT����� #B'C�D5# B'C�D6�B'C�DT����'��
�

� ,   �3.63� 

 

IJB'C�D q ��6"T����� AB'C�D6"T����'��
�

� .                                     �3.64� 

 
Kaikkien edellä mainittujen matriisien integrointi voidaan suorittaa numeerisesti käyttä-
en Gaussin integrointia. Mikäli halutaan välttää leikkauslukkiintuminen, on tangentti-
matriisi hyvä integroida käyttäen vähennettyä integrointia. [6] Palkkielementillä on yk-
sinkertaiset muotofunktiot, sillä siirtymä- ja rotaatiovapausasteet ovat toisistaan riippu-
mattomia [5] 
 T����� q 1 � ��K ,   T"���� q ��K .                                                           �3.65� 

 
Tyypilliset lineaariset muotofunktiot ovat kaavan (3.66) mukaiset [2]. Tällöin kaavan 
(3.43) mukaiset siirtymät saadaan muotoon 
 _���� q _�T����� y _"T"����,  z���� q z�T����� y z"T"����,      (3.66) ����� q ��T����� y �"T"����.  

3.3 Pituuttaan muuttava sauvaelementti 

Hydraulisylinteriä mallinnettaessa voidaan käyttää pituuttaan muuttavaa sekä kääntyvää 
sauvaelementtiä. Pituuttaan muuttavan sauvan johto on esitetty lähteessä [5]. Elementin 
kinematiikka perustuu pienten venymien eli insinöörivenymien käyttöön. Lisäksi sau-
van jännitys-venymäkäyrän oletetaan noudattavan Hooken lakia. Elementin johdossa 

sauvan kuormittamattomalle pituudelle käytetään tunnusta KL, joka muuttuu ajan funk-

tiona. Samalla ajan hetkellä olevaa deformoitunutta pituutta merkitään symbolilla K2. 
Sauvan kuormittamaton pituus voidaan kirjoittaa muotoon [5] 
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KL q K� y K���.        (3.67) 
 

Kaavassa pituus K� on sauvan kuormittamaton pituus alkutilassa ja K��� on pituuden 
muutos ajan funktiona, kuten kuva 3.5 osoittaa. 
 

 
Kuva 3.5. Pituuttaan muuttavan sauvan geometrian kuvaus. [5] 

 

Sauva on alkutilassaan asemassa � q ���, p�, �", p"� ja deformaation jälkeen kokee 

solmusiirtymävektorin % q �_�, _", _^, _Å�. Näin deformoituneen pituuden neliö saa-
daan muotoon [5] 
 K2" q �� y %� (-�.�� y %� q i (-�.i.    (3.68)   

 

Yllä olevassa kaavassa vektori i on deformoituneen kappaleen asemavektori. Symmet-

rinen matriisi (-�. on muotoa 

 

(-�. q Â 1 0 �1 00 1 0 �1�1 0 1 00 �1 0 1 Ä.     (3.69)  

  
Venymä, joka on riippumaton sauvan jäykän kappaleen liikkeestä, määritellään seuraa-
vasti [5] 
 

� q K2KL � 1 q K2" � KL"KL�KL y K2� .                                                                     �3.70� 

 
Kuten edellä määriteltiin palkille, määritellään myös sauvalle sisäiset solmuvoimat, 
jotka saadaan kun summataan sauvan normaalijännitysten tekemä virtuaalinen työ ele-
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mentin tilavuuden ̀L yli. Sauvaelementin sisäinen solmuvoimavektori määritellään kaa-
valla 
 

W+2< q � 0 ��' L̀ q (���K2 (-�.�� y %� q (�8�K2 (-�.i 
ÆÇ

,               �3.71� 

 

missä 8 on sauvan kimmomoduuli, (� on sauvan alkuperäisen poikkileikkauksen ala ja �� sauvan normaalijännitys. Matriisi 0 on kinemaattinen matriisi sauvan virtuaalisten 

solmupistesiirtymien $% ja virtuaalisten venymien $� välillä [5] 
 $� q $K2KL q 1KLK2 i (-�.$% q 0$%.                                                    �3.72� 

 
Sauvan tangentiaalinen jäykkyysmatriisi saadaan kaavasta (3.71) samalla tavalla kuin 
palkkielementille eli linearisoimalla sisäisten voimien lauseke. Palkkielementillä li-

nearisionti tehtiin kolmeen suuntaan, sauvaelementillä linearisointi tehdään suuntiin &% 

ja &�, eli suuntiin, joita käytetään sauvan sisävoimien muodostamisessa. Symboli • tar-
koittaa pistetuloa. 
 K�W+2<: &%, &��q W+2<�y È(���K2 (-�. y È 8(�K2" KL � (���K2̂ É (-�.ii (-�.É • &%

y 8(�K�KL" (-�.i&�                                                             �3.73� 

 
Linearisoitu sisäisten voimien lauseke voidaan kirjoittaa lyhyemmässä muodossa 
 K�W+2<: &%, &�� q W+2<� y Ê • &% y W�+2<&�.    (3.74)   
 

Kaavan termi Ê  tarkoittaa tangentiaalista jäykkyyttä eli sisäenergian linearisointia 

suuntaan &%. Jälkimmäistä termiä voidaan käyttää dynamiikan tehtävän aikaintegroin-
nissa. [5] Massamatriisi saadaan, kun integroidaan hitausvoimien tekemä virtuaalinen 
työ elementin alueen yli 
 

$c�LL q � $�T%� • ��T%� �' L̀ q $% • � �T T' L̀%� 
ÆÇ

 
ÆÇ q $% • �O%� �.                                                                     �3.75� 

 
Yllä olevasta yhtälöstä nähdään, että massamatriisi on 
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O q � �T T' L̀
 

ÆÇ
,                                                                                      �3.76� 

 
joka saadaan kaavan (3.77) muotoon olettamalla sauva tasapaksuksi ja homogeeniseksi 
ja käyttämällä lineaarisia muotofunktioita [5]. 
 

O q .Ë° Ì2 00 2 1 00 11 00 1 2 00 2Í      (3.77)   

 

Massamatriisissa termi N, tarkoittaa elementin massa. 

3.4 Rayleghin vaimennus 

Palkille johdettiin vaimennusmatriisi kaavan (3.49) muotoon. Sitä voitaisiin käyttää 
liikeyhtälöissä vaimennusmatriisina, mutta on myös muita keinoja muodostaa dynaami-
sen järjestelmän vaimennus. Yksi keino mallintaa rakenteen vaimennus, on käyttää 
Rayleighin vaimennusta. Rayleighin vaimennuksen periaate on esitetty seuraavasti [7] 
 6 q �O y ÎI.       (3.78)   
 

Kaavassa 6 on vaimennusmatriisi, O on massamatriisi ja I on jäykkyysmatriisi. Para-

metrit � ja Î ovat ennalta määrättyjä kertoimia. Rayleighin vaimennuksen käytön yksi 

suurimmista eduista on se, että käytetään ortogonaalista muunnosta, jolloin U-

vapausasteiselle rakenteelle saadaan U-kappaletta riippumattomia yhtälöitä. Systeemeil-

le, joissa on paljon vapausasteita, on vaikea arvata tarkkoja arvoja kertoimille � ja Î 
analyysin alussa. Rakenteen käyttäytymisestä tiedetään se, että modaalinen massaosuus 
vähenee kun ominaistaajuus nousee. Ensimmäisen muodon massan osuus on noin 45 
prosenttia, toisen muodon 20 prosenttia, kolmannen muodon 10 prosenttia ja niin edel-
leen. 

Palkin johdossa esitetty rakenteen liikeyhtälö (3.46) saadaan ortogonaalisen muun-
noksen jälkeen muotoon [7] 
 ���� O����Ï��Ð y ���� 6����Ï��Ð y ���� I ������� q ���� :.

         (3.79)   
 

Yllä oleva yhtälö muuntuu U-kappaleeseen riippumattomaan yhtälöön 
 Ï��ÑÐ y 2Ñ�ÑÏ��ÑÐ y �Ñ"Ï�ÑÐ q �:�.     (3.80)   
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Symboli � on rakenteen siirtymä muuttuneessa modaalisessa koordinaatistossa,  on 

suhteellinen vaimennus riippumattomassa muodossa Ò, � on järjestelmän ominaistaa-

juus ja : on muunnettu voimavektori muuttuneessa koordinaatistossa. �� on järjestel-
män normalisoitu ominaisvektori. Yllä oleva ortogonaalinen muunnos on pätevä, kun 

vaimennusmatriisi on jokin funktio massamatriisista O ja jäykkyysmatriisista I. Tästä 
syystä on kannattavaa esittää vaimennusmatriisi kaavan (3.78) muodossa, koska näin 
vaimennustermi muuttuu muotoon [7] 
 

���� 6���� q Â� y Î��" 00 � y Î�"" . 0. 0. .0 . . .. � y Î�2"
Ä.  (3.81)   

 
Edelleen symmetrian avulla saadaan yhtälö 
 2��� q � y Î��",  2"�" q � y Î�"",       (3.82)   … … … … … … … .,  22�2 q � y Î�2".  
 
Näin yhden irrallisen vapausasteen vaimennustermi saadaan muotoon 
 + q �2�+ y Î�+2 .                                                                                          �3.83� 

 
Kaavasta nähdään, että suhteellinen vaimennus on verrannollinen systeemin ominaistaa-
juuteen. Mikäli suhteellinen vaimennus piirretään ominaistaajuuden funktiona, saadaan 
tyypillinen käyrä, joka on kuvan (3.6) mukainen. [7] 
 

 
Kuva 3.6. Suhteellisen vaimennuksen ja ominaistaajuuden suhde [7]. 
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Mikäli dynaamisen rakenteen vapausasteiden lukumäärä on suuri, voidaan kuvaajasta 

katsoa arvot +, kun tiedetään arvot � ja Î. Näin säästytään mittaamasta arvot + joka 
vapausasteelle. Olennaisimmat ovat muutamat ensimmäiset muodot, joilla on merkittä-
vä osuus massan jakaumasta. Esimerkiksi teräsrakenteella, jolla on 500 vapausastetta, 
havaitaan, että lähes 100 prosenttia massasta ilmenee jo 15 ensimmäisessä muodossa. 
Sen sijaan, että käyttäisi suhteellisen vaimennuksen arvona jokaisella 15 ensimmäisellä 
muodolla arvoa 5 prosenttia, kannattaa mieluummin aloittaa käyttämällä 2 prosentin 
vaimennusta ensimmäisessä muodossa ja määritellä suhteellinen vaimennus 15. muo-
dossa 5 prosenttiin. [7] 

Kahden ensimmäisen ominaistaajuuden �� ja �" sekä niiden suhteellisten vaimen-

nuskertoimien � ja " avulla saadaan laskettua kertoimet � ja Î [8]. 
 � q 2���"���" � "����"" � ��"                                                                        �3.84� 

 Î q 2�"�" � �����"" � ��"                                                                                  �3.85� 

 

Ominaistaajuudet �� ja �" voidaan esimerkiksi laskea elementtimenetelmällä tai mitata 
kokeellisesti. [8]    

3.5 Liikeyhtälön linearisointi 

Liikeyhtälö (3.86) johdettiin luvussa 3.2.5. Yhtälössä esiintyvät termit olivat seuraavat: O on massamatriisi, 6 on vaimennusmatriisi, WB%���D on sisäisten voimien vektori ja :��� on ulkoisten voimien vektori 
 O%� ��� y 6%� ��� y WB%���D q :���.     (3.86)  

 
Luvuissa 3.2.6 ja 3.3 luotiin palkkielementille ja pituuttaan muuttavalle sauvaelementil-
le sisäisten voimien vektorista tangentiaalinen jäykkyysmatriisi linearisoimalla sisäisiä 

voimia pisteessä %Ó q 'C kertomatta tarkemmin sen fysikaalista ja matemaattista lähtö-
kohtaa. Tangentiaalisen jäykkyysmatriisin luonti perustuu liikeyhtälön (3.87) ratkai-
suun. Yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon [2] 
 [�%, %� , %� , �� q O%� ��� y 6%� ��� y WB%���D � :��� q O%� ��� �E�%, %� , �� q 0.                                                                                               �3.87�   
 

Kun yllä oleva liikeyhtälö, jossa [�%, %� , %, �� � tarkoittaa liikeyhtälön residuaalia, lineari-

soidaan pisteessä %Ó, saadaan [2] 
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 [��, %, %� , %� � q [��, %Ó, %� Ó, %� Ó� y Ô[Ô%� &%� y Ô[Ô%� &%� y Ô[Ôi &i.                 �3.88� 

 
Kaavassa olevia derivointeja merkitään seuraavasti. [2] 
 Ô[Ô%� q O 

 Ô[Ô%� q 6                                                                                                           �3.89� 

 Ô[Ô% q I  

 
Yllä olevista yhtälöistä huomataan, että massamatriisi ja vaimennusmatriisi säilyvät 
samoina, koska ne eivät ole kiihtyvyyden tai nopeuden funktioita. Puolestaan sisäener-
giat riippuvat siirtymistä, jolloin tangentiaaliselle matriisille saadaan muoto 
 

I q Ô ÕWB%���DÖÔ% ,                                                                                  �3.90� 

 

jossa sisäenergia on ilmoitettu muodossa ¸ � • W�'�'�� ��,�� . Liikeyhtälön ratkaisussa 

pyritään saamaan residuaalitermi nollaksi pisteessä %Ó, jolloin voidaan kirjoittaa lineari-
sointi [2] 
 O&%� y 6&%� y I &% q �[��, %Ó, %� Ó, %� Ó�.               (3.91)  

3.6 Newmarkin aikaintegrointi 

Liikeyhtälön (3.91) ratkaisuun käytetään Newmarkin menetelmää, joka on yleinen rat-
kaisumenetelmä rakenteellisen dynamiikan ongelmissa. Menetelmä on yksiaskelinen 
menetelmä, joka on erikoistunut toisen kertaluvun systeemien ratkaisuun, mutta sillä 
voidaan ratkaista myös siirtymien ja nopeuksien ensimmäisen asteen Taylorin sarjat. 
Newmarkin kaavat siirtymille ja nopeuksille ovat 
 %�2n� q %�2 y �1 � ��F%�2 y �F%�2n�,                (3.92)   
 %2n� q %2 y F%�2 y Õ�" � ÎÖ F"%�2 y ÎF"%�2n�,              (3.93)   
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jossa F on aika-askel ja kertoimet � ja Î ovat vapaita parametreja. Parametreista tiede-
tään kuitenkin se, että kaavan (3.94) parametrien arvoilla saavutetaan keskimääräinen 
vakiokiihtyvyys. Nämä arvot antavat parhaan tarkkuuden ja stabiiliuden koko taajuus-
alueen yli lineaarisille systeemeille [2]  
 � q 12 ,   Î q 14.                                                                                            �3.94� 

 
Mikäli halutaan käyttää numeerista vaimennusta, saadaan se aikaan modifioimalla arvo-

ja � ja Î. Paras tapa on ottaa käyttöön kolmas muuttuja �, jolloin parametrit saavat ar-
vot kaavan (3.95) mukaan. 
 

� q 12 y �,   Î q 14 ×� y 12Ø" ,   � Ù 0                                                     �3.95� 

 

Kaavan (3.93) avulla muodostamalla vähennyslasku %2n�hn� � %2n�h , saadaan kiihtyvyy-
den ja siirtymän muutoksien välinen yhteys [2] 
 &%� q 1ÎF" &%.                                                                                               �3.96� 

 
Tämän jälkeen voidaan ratkaista nopeuden ja siirtymien muutosten välinen yhteys 
 &%� q �ÎF &%.                                                                                                 �3.97� 

 

Nyt voidaan kirjoittaa iteraatiokierroksella Ê siirtymien, nopeuksien ja kiihtyvyyksien 
arvot 
 %�2n�hn� q %�2n�h y &%� q %�2n�h y 1ÎF" &%,                                                   �3.98� 

 %�2n�hn� q %�2n�h y &%� q %�2n�h y �ÎF &%,                                                      �3.99� 

 %2n�hn� q %2n�h y &%.                                                                                   �3.100� 
 
Koska Newmarkin aikaintegrointimenetelmää sovelletaan nyt epälineaariseen systee-
miin, tarvitaan iteroinnin aloittamiseksi solmupistesiirtymien, nopeuksien ja kiihtyvyyk-
sien alkuarvaukset. Niille käytetään kaavojen (3.101) – (3.103) mukaisia arvoja, kun 
kyseessä on keskimääräinen vakiokiihtyvyys [2] 
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%�2n�� q 0,                 (3.101)  
 %�2n�� q %�2 y �1 y ��F%�2,               (3.102)  
 %2n�� q %2 y F%�2 y Õ�" � ÎÖ F"%�2.              (3.103)  

 
Kun kaavojen (3.96) ja (3.97) yhteydet sijoitetaan liikeyhtälöön (3.91), saadaan liikeyh-

tälö, jossa on tuntemattomana ainoastaan siirtymän muutos &% [2] 

  
O 1ÎF" &% y 6 �ÎF &% y I &% q [��, %Ó, %� Ó, %� Ó�.                              �3.104� 

 

Nyt kaavasta on helppo ratkaista siirtymän muutos &% jokaisella iteraatiokierroksella ja 
päivittää tämän jälkeen kiihtyvyyksien, nopeuksien ja siirtymien asemat kaavoilla (3.98) 

- (3.100). Siirtymän muutos &% on ratkaistu alla olevassa kaavassa 
 &% q ¤ ��[��, %Ó, %� Ó, %� Ó�,               (3.105)  
 

jossa esiintyvä matriisi ¤  on 
 

¤ q I y �ÎF 6 y 1ÎF" O.                                                                     �3.106� 

 
Iteraation eteneminen on havainnollistettu kuvassa (3.7). Kuten kuvasta nähdään, siir-
tymien, nopeuksien ja kiihtyvyyksien muutokset päivitetään siihen asti, kunnes iteraatio 

on supennut ja voidaan merkitä [ Ú 0. 
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Kuva 3.7. Iteratiivisen Newmarkin ratkaisumenetelmän eteneminen [Muokattu 2]. 

 
Iteraation suppenemista testataan jäännöksen normiin perustuvalla ehdolla (3.107), jossa 

suppenemiskriteeri �� valitaan riittävän pieneksi [2]. 
 �|[|� Û ��                 (3.107)  

3.7 Sylinterin redusoitu kimmokerroin 

Hydraulisylinterin joustoa kuvataan tehollisella puristuskertoimella 0�, joka vastaa me-
tallien kimmomoduulia. Teholliseen puristuskertoimeen on redusoitu nesteen, mahdolli-
sen liukenemattoman ilman ja mekaanisten osien jousto. Kun toimilaitteella liikutellaan 
suuria massoja, saattaa nesteen ja mekaanisten osien jousto aiheuttaa värähtelyongel-
mia. Neste puristuu kokoon huomattavasti herkemmin kuin metallit, sillä esimerkiksi 
teräkseen verrattuna tehollisen puristuskertoimen arvot ovat noin sadasosa teräksen 
kimmomoduulista. Hydrauliikkajärjestelmän tehollinen puristuskerroin saadaan yhtälös-
tä (3.108), 
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10� q 10Ö y ,̀0, àba y �̀0� àba y 3̀03 àba y +̀0+ àba ,                      �3.108� 

 

jossa 0Ö on öljyn puristuskerroin, 0, sylinterin puristuskerroin, 03 putken puristusker-

roin, 0� letkun puristuskerroin, 0+ ilman puristuskerroin, ̀+ liukenemattoman ilman 

tilavuus ja ̀ aba järjestelmän joustava kokonaistilavuus. Joustava kokonaistilavuus saa-
daan kaavalla (3.109) ja sylinterien ja putkien puristuskertoimet kaavalla (3.110). [9] 
 

àba q ,̀ y �̀ y 3̀                (3.109)   
 

Kaavassa ̀, on sylinterin tilavuus, ̀� letkun tilavuus ja ̀3 putken tilavuus.  
 0� q 8�\�6�                                                                                                  �3.110� 

 

Sylinterien ja putkien puristuskertoimen kaavassa (3.110) 8� on rakenneosan kimmo-

moduuli, \� seinämän paksuus ja 6� sisähalkaisija. Hydraulijärjestelmissä käytettävät 
letkut ovat yleensä kumista ja ne on vahvistettu yhdellä tai useammalla teräskudoksella. 
Puristuskerroin on pieni tällaisilla letkuilla. Arvot ovat noin 70-400 MPa. [9] 

3.8 3D-solidielementti 

Työssä käytettävässä Ansys-ohjelmassa joustavat osat voidaan mallintaa käyttäen mitä 
tahansa 3-D solidielementtiä, kuorielementtiä tai palkkielementtiä, jotka Ansys-
ohjelman elementtikirjastosta löytyy [10]. Työssä käytetään SOLID185-, SOLID186- 
tai SOLID187-elementtiä. Alapuolella on kuva (3.8) kahdeksansolmuisesta SOLID185- 
sekä 20-solmuisesta SOLID187-elementistä sekä kuva (3.9) 10-solmuisesta SOLID 
187-elementistä.  
 

 

 

 

 
 
 

Kuva 3.8. 8-solmuinen SOLID185-elementti ja 20-solmuinen SOLID186-elementti [10]. 
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Kuva 3.9. 10-solmuinen SOLID187-elementti [10]. 

 
Edellä olevat elementit ovat käytettävissä Ansyksessa laskettaessa suurten siirtymien 
tehtäviä. Mikäli nelikulmio elementeissä käytetään keskisolmuja, on kyseessä SOLID-
186-elementti, ja ilman keskisolmuja on kyseessä SOLID185-elementtejä. Kun malli 
halutaan verkottaa käyttäen tetraedrielementtejä, käyttää Ansys Solid187-elementtiä. 
SOLID185 ja SOLID186 elementit on mahdollista degeneroida myös tetraedri-, pyra-
midi- tai särmiöelementiksi. [10] 

Kuoret voidaan mallintaa käyttäen kontinuumimekaniikkaan perustuvia solidiele-
menttejä. Solidielementtejä käytetään monenlaisissa kuormitustapauksissa, kuten taivu-
tus-, leikkaus-, vääntö-. puristus- ja vetokuormituksissa sekä näiden yhdistelmissä. Jotta 
elementit toimisivat hyvin jokaisessa tapauksessa, tulee niiden läpäistä standardit tes-
tiongelmat. Elementtien suurin ongelma, joka vaikuttaa tulosten tarkkuuteen, on lukkiu-
tuminen. Alla on listattu tapaukset, jotka aiheuttavat lukkiutumista. [1] 
 

• Leikkauslukkiutuminen 

• Kalvolukkiutuminen 

• Puolisuunnikaslukkiutuminen 

• Paksuuslukkiutuminen 

• Tilavuuslukkiutuminen 
 
Leikkauslukkiutumista tapahtuu, kun käytetään matala-asteisia interpolaatiofunktioita. 
Puhtaan taivutustapauksen tilanteessa leikkausvenymät korostuvat liikaa tässä tapauk-
sessa. Kalvolukkiutuminen tulee kysymykseen käyristyneillä elementeillä puhtaan tai-
vutuksen tapauksessa, jolloin kalvovenymät korostuvat liikaa. Puolisuunnikaslukkiutu-
minen on yhteydessä kalvolukkiutumiseen, ja sitä tapahtuu, koska kalvovoimat eivät ole 
samansuuntaisia elementtien reunojen kanssa ja näin ne aiheuttavat momentin, joka 
vastustaa taivutusta. [1] 

Paksuuslukkiutuminen on myös yhteydessä kalvolukkiutumiseen. Puhtaan taivutuk-
sen tapauksessa Poisson vakio aktivoi myös normaalivenymien suhteessa kohtisuorassa 
olevat venymät. Tilavuuslukkiutuminen tulee kyseeseen, kun käytetään lähes kokoonpu-
ristumatonta materiaalia, jolloin Poisson vakio on lähellä arvoa 0.5. [1] 
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Lukkiutumisia voidaan estää muutamalla tekniikalla, kuten ali-integrointi (reduced in-

tegration methods), sekaelementtimenetelmä (assumed field methods), luonnollisten 
muodonmuutos muotojen elementit (natural-modes elements) ja korkeamman asteen 
elementtien käyttö (higher-order elements). Korkeamman asteen elementeillä tulee ky-
seeseen keskipisteiden käyttö. Se vaikeuttaa kuitenkin elementtien liitoksia toisiinsa 
nähden sekä liitoselementtien käyttöä. [1] 

Inertiaalikoordinaatistossa elementtien sisäisten voimien ilmaisu sisältää rotaatio- tai 
deformaatiomatriisin, jossa rotaatio voidaan määritellä jäykän kappaleen rotaationa. [1] 
Ansys-laskelmissa, jossa esiintyy suuria rotaatioita, käytetään solidielementeillä rotaa-

tiomatriisia Z2, joka muodostetaan siirtymäkentästä käyttäen deformaatiogradienttia 
yhdessä polaarisen hajotusteoreeman kanssa. Suurissa rotaatioissa oletetaan, että veny-
mät ovat pieniä ja niissä käytetään lineaarista venymää. Rakenteen ei oleteta muuttavan 
muotoaan muuta kuin jäykän kappaleen liikkeen osalta. [10] Ansys käyttää suurten ro-
taatioiden tapauksessa co-rotationaalista tapaa. Toinen tapa, josta kerrottiin Reissnerin 
palkin tapauksessa, on absoluuttinen solmukoordinaatisto, joka ei käytä inkrementaali-
sia rotaatioita ollenkaan. [11]. Co-rotationaalista tapaa käytettäessä epälineaarisuus si-
sällytetään venymä-muodonmuutos yhteyteen kaavan (3.111) mukaisesti 
 02 q �0	��]2�,                 (3.111) 

  

 jossa 0	 on yleinen pienten venymien ja siirtymäkentän yhteys elementin lokaalissa 

koordinaatistossa. ]2 on ortogonaalinen muodonmuutos elementin alkuperäisestä koor-
dinaatistosta elementin kiertyneeseen koordinaatistoon. Muuttuneen elementin koor-
dinaatisto eroaa alkuperäisestä koordinaatistosta jäykän kappaleen rotaation verran. Tä-

ten kiertomatriisi ]2 erottelee kokonaissiirtymästä jäykän kappaleen rotaation. Jäyk-
kyysmatriisi kirjoitetaan co-rotationaalisille elementeille [10] 
 

I* q � �]2� �0	� 6�0	��]2�'`. 
Æ                                                          �3.112� 

 
Elementin sisäiset voimat (restore forces) saadaan muotoon 
 :*2; q � �]2� �0	� �6���2*d�'`, 

Æ                                                           �3.113� 

 

jossa venymä on muotoa ��2*d� q �0	��_S2�. �_S2� on muodonmuutos, joka aiheuttaa 
elementin venymän kierretyssä koordinaatistossa. Venymän aiheuttama muodonmuutos 

tulee erotella kokonaissiirtymistä �_2�. Solidielementin muodonmuutosmatriisi ]2 saa-
daan seuraavasti 
 �]2� q �]	��Z2�,                 (3.114)  
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jossa ]	 on alkuperäinen muodonmuutosmatriisi ja Z2 on rotaatiomatriisi. Kokonais-

muodonmuutos �_� jaotellaan kahteen osaan 
 �_� q �_;� y �_S�,                 (3.115)  
 

jossa �_;� edustaa jäykän kappaleen liikettä ja �_S� edustaa deformaatiosiirtymiä, jotka 
aiheuttavat venymää. Deformaatiosiirtymistä erotellaan jäykän kappaleen translaatio 
[10] 
 �_<S� q �Z2����	� y �_�� � ��	�.               (3.116)  
 

Kaavassa �Z2� on edellä mainittu sen hetkinen rotaatiomatriisi, ��	� on alkuperäiset 

elementin koordinaatit globaalissa koordinaatistossa ja �_� on elementin siirtymävektori 
globaalissa koordinaatistossa. [10] Jännitys-venymäyhteys saadaan muotoon 
 � q 6,�.                  (3.117) 
 

Kaavassa 6, on symmetrinen matriisi, joka isotrooppisilla materiaaleilla on [12] 
 

6, q 8�1 y Ü��1 � 2Ü�
±²
²²²
³1 � Ü Ü Ü 0 0 0Ü 1 � Ü Ü 0 0 0Ü Ü 1 � Ü 0 0 00 0 0 0.5 � Ü 0 00 0 0 0 0.5 � Ü 00 0 0 0 0 0.5 � Üµ́µµ

µ¶.   �3.118� 

 
Venymäkomponentit on esitetty vektorissa (3.119) ja jännityskomponentit vektorissa 
(3.120). 
 � q ��?, ��, �Ý , ��Ý , �?Ý , �?�� 

               (3.119)  

 � q ��?, ��, �Ý , ��Ý , �?Ý , �?�� 
               (3.120)   

 
Venymä-siirtymäyhteys on seuraavanlainen 
 

� q ¨Ô_Ôi , ÔzÔr , ÔgÔÞ , ÔzÔÞ y ÔgÔr , Ô_ÔÞ y ÔgÔi , Ô_Ôr y ÔzÔi© .                         �3.121� 

 
Elementtimenetelmässä totuttuun tapaan, siirtymät lausutaan elementin muotofunktioi-

den T avulla [12] 
 _ q T%.                 (3.122)  
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Kaavassa % tarkoittaa elementtien siirtymiä. Käyttämällä kaavaa (3.122) saadaan veny-
mille ja siirtymille yhteys (3.123), jota käytettiin kaavoissa (3.112) ja (3.113). 
 � q 0	%                 (3.123)  
    
Solidielementit muodostetaan käyttäen isoparametristä kuvausta, jossa kinemaattista 

matriisia 0	 muodostaessa tulee huomioida muutosta kuvaava Jacobin matriisi kaavan 
(3.124) mukaisesti, kun muodostetaan kaavan (3.121) mukaisia derivaattoja. [12] 
 

ßàà
á
ààâ

Ô_Ô�Ô_Ô�Ô_Ôãàà
ä
ààå q æ

ßàà
á
ààâ

Ô_ÔiÔ_ÔrÔ_ÔÞãàà
ä
ààå                                                                                       �3.124� 

 
Kaavassa ξ, η ja ζ ovat isoparametrisen emoelementin koordinaatit [12].                   

3.9 Jäykän monikappalejärjestelmän dynamiikka 

Jäykän kappaleen malleissa Ansyksessä on mahdollista käyttää joko MPC184 Rigid 
link –elementtiä tai Rigid beam –elementtiä [10]. Jäykän kappaleen käyttäminen tuo 
ratkaisijaan lisää sidosehdot, joita joustavilla elementeillä ei välttämättä ole. Liikeyhtälö 
saadaan muotoon 
 O%� q 01 ç q E�%, %� , ��.                (3.125)  
 

Kaavassa λ tarkoittaa Lagrangen kertoimia ja 01 on holonomisten sidosehtojen è q 0 
gradienttia 
 01 q ÔèÔ% .                                                                                                   �3.126� 

  
 
Linearisoimalla yhtälö (3.125), saadaan liikeyhtälö muotoon 
 �O 00 0� ¨&%�&ç�© y �5< 00 0� ¨&%�&ç�© y ¨ I< 01 01 0 © �&%&ç� q � [Ó�èÓ�.         �3.127� 

 
Kaavassa tangentiaalinen matriisi saadaan kaavan (3.90) tapaan muotoon [13] 
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I< q � $E$% y $�O%� �$% y $B01 çD$% .                                                        �3.128� 

 
Koska kyseessä on jäykkä kappale, ei kappaleessa vaikuta sisäisiä voimia. Näin sisäis-
ten voimien osuus jää pois myös muodostettaessa tangentiaalista jäykkyysmatriisia ja 
jäykkyysmatriisista tulee huomattavasti yksinkertaisempi. Residuaalivektori on muotoa 
[13] 
 [Ó q E�%, %� , �� � O%� � 01 ç.                                                               �3.129�  
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4 MENETELMÄT 

4.1 Rakenne ja reunaehdot 

Yksi oleellisimmista tekijöistä työn aloittamisen kannalta oli huolellinen tutustuminen 
laitteen rakenteeseen. Koska työn päämääränä on rakenteen painon pudottaminen ja 
painopisteen muuttaminen lähemmäksi pyöräkuormaajaa, tutustuttiin työssä aluksi pur-
kulaitteen rakenteeseen, mikäli rakennetta muuttamalla saataisiin parannuksia haluttui-
hin päämääriin. Lähtökohta tarkasteluun oli hyvä, sillä rakenne oli jo ennestään tuttu. 
Lähtökohtaisesti tiedossa oli toiminnan kannalta ominaisuudet, jotka toimivat hyvin 
sekä ominaisuudet, joita haluttiin kehittää parempaan suuntaan. Työn alussa tehtiin 
muistio, johon kirjattiin reunaehdot, jotka määräävät rakenteen dimensioita tai ovat toi-
minnan kannalta välttämättömiä. Reunaehdot on esitetty liitteessä yksi. Oletuksena tie-
tenkin oli, että nykyiset sylinterit säilyvät samoina, mikäli ne eivät ole ylimitoitettuja ja 
kaikki äärimitat säilyvät samoina. Tosin sylintereitä saisi vapaasti muuttaa, mikäli työs-
sä keksittäisiin parempia ideoita nostosylinterien sijoitukselle tai vaikka koko nostome-
kanismille. Työliikkeet tulee kuitenkin säilyä samanlaisina. 

4.2 Ohjelmoitu laskentamalli 

Rakenteen muutosten suunnitteluvaiheen jälkeen tehtiin Scilab-ohjelmalla laskentamal-
li, jolla saadaan helposti ja nopeasti sylinterivoimat ja alustavat rakenteessa vaikuttavat 
jännitykset laskettua nostoliikkeen eri vaiheissa. Laskentamalli suunniteltiin siten, että 
se toteuttaa rakenteelliset muutokset, jotka purkulaitteeseen tässä työssä on muutettu. 
Mikäli rakenne joudutaan palauttamaan aikaisempaan muotoon, on laskentamalli toteu-
tettu siten, että sitä on helppo muokata. Laskentamalli tehtiin Scilab-ohjelmalla, sillä sen 
lisenssi on käytettävissä ilmaiseksi, eikä tämän ansiosta tarvitse sijoittaa rahaa uusiin 
laskentaohjelmiin. Lisäksi laskentamalli on näin käytettävissä myös työn jälkeen. Muut 
laskelmat on tehty kaupallisilla ohjelmilla teknillisen yliopiston lisensseillä, joten niiden 
käyttö ei onnistu työn jälkeen ilman taloudellista panostusta. 

Laskentamallin on tarkoitus antaa suuntaa antavia tuloksia rakenteen jännityksistä 
sekä sylinteri- ja nivelvoimista eri nostovaiheissa, jotta rakenteen tarkempi tarkastelu 
osataan rajata oikeisiin alueisiin. Rakenteen tarkempi tarkastelu tehdään Ansys-
ohjelmalla, jonka käyttö esitetään luvussa 4.3. Scilab-ohjelmalla kehitetyllä laskenta-
mallilla ei ole tarkoitus tarkastella epätasaisia kuormituksia tai nostosaksien jännityksiä. 
Tämän takia rajoituttiin pelkkään 2d-tapaukseen ja kehitetyllä laskentamallilla tutkittiin 
purkulaitteen piikkien toista puolta erillisenä kokonaisuutena.  
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4.2.1 Ulkoisten kuormien määritys 

Teräsrakenteiden, sylinterien, laakereiden ja akselien mitoitusta varten on laitteeseen 
kohdistuvat ulkoiset voimat tiedettävä. Pääasiassa ulkoiset kuormitukset johtuvat kuor-
matilasta ja kuorman painosta sekä kuorman liikuttamisesta, mikä aiheuttaa hitausvoi-
mia. Sylinterien liikkeen pysäytykset ja liikkeelle lähdöt aiheuttavat lisäksi hetkellisiä 
dynaamisia voimia rakenteeseen. Sylintereiden liikkeiden muutokset oletetaan tapahtu-
van äkkinäisinä muutoksina. Täten myös muutoksista aiheutuvat kuormitukset syntyvät 
hetkellisinä lyhytkestoisina kuormituksina. Myös kuorman irtoaminen kuormatilasta 
aiheuttaa rakenteeseen kuormia kuten myös täryttimet, joita käytetään kuorman tyhjen-
tämiseen loppuvaiheessa. Koska laitetta käytetään ulkotiloissa, kohdistuu rakenteeseen 
myös tuulikuormia. Tässä työssä ei ollut laajuuden takia mahdollisuutta tutkia tarkasti 
kaikkia kuormitustapauksia yhdessä, vaan paneudutaan rakenteen kannalta oleellisim-
piin kuormiin, joiden avulla rakenne saadaan mitoitettua kriittisimpien tapauksien mu-
kaan. Lisäksi kuorman irtoamisesta ja täryttimistä aiheutuvat kuormitukset ovat hanka-
lasti selvitettävissä ja ne vaativat todennäköisesti huomattavan lisätyön. Työssä on ole-
tettu, että kuorman aiheuttama massa ja massan liikuttaminen on suurin ulkoisia voimia 
aiheuttava tekijä normaalissa nostotilanteessa.  

Täten ulkoisista kuormista puhuttaessa tarkoitetaan käytännössä kuormituksia, jotka 
syntyvät kuormatilan liikuttamisesta sekä staattisista kuormista, kun purkulaite on pai-
koillaan. Myös dynaamiset, liikkeen muutoksista johtuvat, kuormitukset oletetaan kriit-
tisiksi rakenteen mitoituksen kannalta. Rakenne mitoitetaan melko konservatiivisesti, 
sillä kaikkia kuormitusyhdistelmiä ei pystytä huomioimaan yhtä aikaa.  

Kuormatilasta ja kuorman painosta johtuvat ulkoiset kuormat saadaan kuvien 4.1 ja 
4.2 perusteella. Elementeissä vaikuttavat ulkoiset voimat riippuvat liikkuvan piikin 
asemasta, kuorman jakautumisesta kuormatilassa ja kuormatilan painopisteen paikasta. 
Koska purkulaitteella on tarkoitus purkaa kahta erilevyistä kuormatilaa, autolla kuljetet-
tava kuormatila sekä junalla kuljetettava kuormatila, molemmat tapaukset tulee tarkas-
tella erikseen. Taulukoihin 4.1 ja 4.2 on listattu eri kuormatilojen mitat ja painopisteen 
paikat riippuen siitä, mikä on kuljetettavan bulkkitavaran ominaistiheys. Kuorman yh-
teispaino saa molemmissa tapauksissa olla enintään 20 tuhatta kiloa. Mikäli kuormatila 
estää tilavuutensa puolesta maksimi painon, käytetään suurinta mahdollista painoa. 

 
Taulukko 4.1. Kuormatilan painopisteen paikka ominaistiheyden mukaan. 

Autokuormatila (2550mm) 

    

  

  

  

Ominaistiheys 

(kg/m
3
) 

Painopisteen korkeus 

(m) 

Kuorman korkeus 

(m) 

Kuorman paino 

(kg) 

Hake 430 1410 2750  20000 

Turve 399  1395 2750 18650 

Pelletti 650   1015 1830  20000 
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Taulukko 4.2. Kuormatilan painospisteen paikka ominaistiheyden mukaan. 
Junakuormatila (3400mm) 

    

  

  

  

Ominaistiheys 

(kg/m
3
) 

Painopisteen korkeus 

(m) 

Kuorman korkeus 

(m) 

Kuorman paino 

(m) 

Hake 430 1185 1950 20000 

Turve 399 1240 2110 20000 

Pelletti 650 930 1350 20000 

 
Scilab-ohelmalla lasketussa 2d-mallissa on oletettu, että kuorma on tasaisesti jakautunut 
kuormatilan pohjalle. Tämä olettamus pitääkin melko tarkasti paikkansa, mikäli kuor-
matila on täynnä energiahaketta tai turvetta. Puolitäydellä kuormalla kuormatila voi 
mahdollisesti olla hieman toispainoinen, mutta tällöin kuorman paino ei ole suurin sal-
littu paino. 2d-tapauksissa kuorman epätasainen jakautuminen ei vaikuta laskennassa 
muuta kuin kuorman suuruuteen, sillä laskentamallissahan tarkastellaan vain piikin tois-
ta puolta. Kuormatilan liukuminen pois palkin päältä on estetty kuormatilan lukituksella 
piikkiin kuvan 4.1 mukaisesti.  

 
Kuva 4.1. Kuormatilan aiheuttamat voima lukituslaitteelle. 

 
Kuormatila makaa liikkuvan piikin päällä siten, että sen pohja koskettaa koko ajan pii-
kin pohjaa koko kuormatilan leveydeltä, kun oletetaan, että piikin taipumat eivät ole 
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suurempia kuin kuormatilan pohjan taipumat piikin kohdalla. Lukitus on piikkien koh-

dalla korkeudella F� piikin lasketusta massakeskiöstä mitattuna. Lukituksen voima koh-

distuu koko kippauksen ajan palkin suuntaisena kuormatilaan. Lukitusvoiman :� voi-
daan ratkaista yhtälöstä 
 :� � Asin� q 0.       (4.1)  
 

Yhtälössä esiintyvä lukitusvoiman osuus :� tulisi voimaan vasta silloin, kun kuormati-
laa palkissa kiinni pitävä kitkavoima on pienempi kuin painovoiman aiheuttama voima A�, joka pyrkii liu’uttamaan kuormatilaa pois palkiston päältä. Tämän on kuitenkin ole-
tettu olevan merkityksetön, sillä kitkavoima jakautuisi joka tapauksessa lähes samalla 
tavalla, mikäli se otettaisiin huomioon. Ainut ero olisi, että kitkavoima jakautuisi use-
ammalle elementille, mutta suunta ja suuruus olisivat samat. 

Kuten kuvasta 4.1 nähdään, pyrkii piikkien suuntainen painovoima A? pyöräyttä-
mään kuormatilaa pisteen A ympäri. Pyörähtämisestä aiheutuu palkin normaalin suun-

tainen voimapari, jossa voiman suuruus on  :�" 
 A?Ie � :�"gh q 0.                                                                                       �4.2� 

 

Yhtälössä I3 on kuormatilan painopisteen etäisyys palkiston keskiviivasta, ga on 

kuormatilan leveys ja A? on kuormatilan painovoiman komponentti piikkien keskiviivan 
suuntaan. Voimia ei ole ratkaistu kuormatilan vapaakappalekuvasta, vaan voimat on 

ajateltu olevan erillisiä toisistaan. Esimerkiksi lukitusvoima :� ei vaikuta momenttiyhtä-
löön (4.2) ollenkaan. Pyörähtäminen on ajateltu estettävän palkin normaalin suuntaisilla 
voimilla, jotka vaikuttavat kuormatilan reunoilla. Voimat olisi voitu esittää myös toisel-
la tapaa, mutta nämä oletetaan olevan lähellä oikeita voimia kuormatilan lukituksesta 
johtuen. 

Yllä olevat ulkoisten voimien aiheuttamat lukitusvoimat on siirretty kuvan 4.1 koh-
taan E, sillä lukituskohdassa ei ole elementtien solmukohtaa, mikä johtuu lukituskohdan 

etäisyydestä �F�� palkin keskiviivaan nähden. Lukituspisteen etäisyys F� palkkielemen-
tin solmukohtaan E, aiheuttaa momentin samaiseen solmupisteeseen. Koska voimat 

tulee esittää inertiaalikoordinaatiston suunnissa, on pisteiden tukivoimat :� ja :�" jaettu 

interiaalikoordinaatiston suuntiin i ja r. 
Kuormatilan painovoiman osuus, joka vaikuttaa palkiston keksiviivaan nähden koh-

tisuorassa suunnassa, ajatellaan tasan jakautuneeksi voimaksi palkkielementeille, joiden 
päällä kuormatila lepää. Tästä saadaan kuvan 4.2 avulla palkkien ulkoiset voimat, jotka 
aiheutuvat kuormatilan normaalivoimasta.  
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Kuva 4.2. Ulkoisten kuormien ekvivalenttiset kuormat palkkielementeillä. 

 

Normaalivoiman suuruus pituusyksikköä kohden yhdelle elementille on X qÊ* Acos� K*⁄ , joka ajatellaan tasan jakautuneeksi voimaksi elementtien osuudelle. 

Symboli Ê* tarkoittaa kokonaisvoiman (10 0000 N) osuutta elementillä. Normaalivoima 
aiheuttaa palkkielementin solmuille sekä pystysuuntaisia, vaakasuuntaisia että moment-
tikuorituksia. Solmuissa vaikuttava voimavektori palkin koordinaatistossa muodostetaan 
ekvivalenttisten solmukuormitusten avulla, joka on esitetty lähteessä [11] Euler-
Bernoulli-palkille. Solmukuormitukset eivät ole konsistenttejä Reissnerin palkin kanssa, 
jossa käytetään lineaarisia interpolaatiofunktioita tosin kuin Euler-Bernoulli-palkilla 
 

>v q é0, XM*2 , XM*"12 , 0, XM*2 , � XM*"12  ê .                     �4.3� 

 
Normaalivoiman aiheuttamat palkkia kohtisuoraan olevat kuormitukset on käännetty 
inertiaalikoordinaatiston suuntaan kiertomatriisin (4.4) avulla [11] 
 

KR q  
±²²
²²³

M N 0 0 0 0�N M 0 0 0 00 0 1 0 0 00 0 0 M N 00 0 0 �N M 00 0 0 0 0 1µ́µµ
µ¶.     (4.4)  
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Kiertomatriisin kaavassa lyhenne M q cos��� ja N q sin���. Kulma � on laskettu sol-
mupisteiden avulla käyttäen kuvan 4.2 pisteitä E ja H elementeille 4, 5, 6 ja 7. Tätä 

kulmaa on käytetty muodostettaessa kiertomatriisia KR jokaiselle elementille, jossa 
kuorman paino vaikuttaa. Autokuormatilassa voima jakautuu kuvan 4.2 elementeille 4, 
5 ja 6. Junakuormatilassa voima jakautuu elementeille 4, 5, 6 ja 7. Elementtien nume-
rointi nähdään tarkemmin laskentamallin elementtiverkon muodostamisen yhteydessä. 
Lopullinen voima, joka vaikuttaa valitussa inertiaalikoordinaatistossa, saadaan muotoon 
 >*?< q KR >v.        (4.5)  
 
Kiertomatriisia muodostettaessa on huomioitu suuntakulmien etumerkit. Suuntakulma \HU��� on negatiivista, mikäli %�° Û %ë ja muuten positiivista. Suuntakulma �j\��� on 
aina positiivista, sillä ei ole mahdollista liikuttaa piikkejä siten, että arvo olisi negatiivi-
nen. Kuten edellä todettiin, normaalivoiman aiheuttama kitkavoima on jätetty huomioi-
matta palkeissa. Kitkavoima, joka vaikuttaa palkin yläpinnalla, aiheuttaisi palkkiele-
mentin aksiaalisuuntaisen voiman lisäksi myös momenttisuureen, sillä yläpinta ja palkin 
keskiviiva eivät ole samalla tasolle. Kitkavoiman vaikutus on oletettu vähäiseksi ja tä-
män takia jätetty huomioimatta. Myös tuulikuormat on 2d-tapauksessa jätetty huomioi-
matta, sillä Reissnerin tasopalkilla ei ole mahdollista tarkastella vääntösuureita tai palk-
kiin nähden kohtisuorista voimista aiheutuvia momenttikuormituksia. 

Elementtien omien massojen aiheuttamat kuormitukset on muodostettu kuten kuvan 
4.2 mukainen ulkoinen kuormakin, eli jakaen elementin keskipisteessä vaikuttava massa 
palkin keskiviivan suuntaan ja sitä vastaan kohtisuoraan suuntaan. Keskiviivan suuntai-
nen voima on jaettu tasan molempiin solmuihin. Elementtien omien massojen aiheutta-
ma kuormitusvektori on  
 :* q �/ �� �� / �� ��.                                                              �4.6� 
 

Ulkoisten voimien vektorissa symboli / q �" N*Esin�*, � q �" N*Ecos�* ja � q�ì N*Ecos�*K*. Kulma �* on elementin keskiviivan ja inertiaalikoordinaatiston x-

akselin suuntainen kulma, kuten kuvan 4.2 tapauksessakin. N* on elementin massa ja K* elementin pituus. Mikäli kyseessä on sauva, jätetään momenttivoiman alkiot 3 ja 6 
muodostamatta. Lisäksi voimien merkeissä on huomioitu vaakasuunta, mikäli palkki 
kääntyy siten, että sen solmut muuttavat toisiinsa nähden paikkaa inertiaalikoordinaatis-
tossa x-akselin suhteen. Näin käy esimerkiksi kuvan 4.3 elementeillä 1, 2 ja 3. Voimat 
on kierretty inertiaalikoordinaatiston suuntaan kiertomatriisin (4.4) avulla, kuten kaa-
vassa (4.5) on myös tehty. Myös kiertomatriisin kulmia muodostettaessa on huomioitu 

elementin solmujen suhde toisiinsa, mikä vaikuttaa kiertomatriisin arvoihin M ja N. Tä-
mä on saatu aikaiseksi kirjoittamalla muutama lisärivi ulkoisten kuormitusten muodos-
tusohjelmaan käyttäen elementin solmukoordinaatteja ja niiden keskinäisiä paikkoja. 
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Elementtien oman painon aiheuttamien voimien muodostamiseksi on tehty oma alioh-
jelma, joka laskee elementin lokaalit solmuvoimat. Ohjelmaan syötetään vaadittavien 
pintasuureiden ja ominaistiheyden lisäksi elementin solmunumerot ja elementin solmu-

koordinaatit hetkellä �, josta ohjelma laskee automaattisesti kiertomatriisin suuntakul-
mien merkit solmukoordinaattien avulla. Saadut elementtien painosta aiheutuvat voimat 
on tämän jälkeen ladottu globaalin matriisiin vaatimiin paikkoihin oman ohjelman avul-
la. Ohjelma latoo solmunumeroiden avulla lokaalin elementin alkiot oikeille paikoille 
globaalissa matriisissa. 
 :*?< q �Y, (, K, W, �, E� 
 
Yllä olevasta funktiosta nähdään, mitä alkuarvoja ulkoisten voimien muodostusohjelma :*?< tarvitsee. Symboli Y sisältää solmujen arvot hetkellä �, ( on elementtien pinta-

alojen vektori, K elementtien pituuksien vektori, W ulkoisen kuorman paino, ρ element-

tien materiaalin ominaistiheys ja E putoamiskiihtyvyyden arvo. Kaikki suureet on an-
nettu SI-järjestelmän mukaisesti. 

4.2.2 Elementtiverkon muodostus 

Luvussa 2.2 esitellyistä työliikkeistä ensimmäinen vaihe – alkunosto – on toteutettu eri 
elementtiverkolla kuin muut vaiheet. Tämä johtuu siitä, että malli saadaan helpommin ja 
pienemmällä työllä toimimaan alkunoston alkuvaiheessa. Muuten mallissa tulisi käyttää 
enemmän kontaktiehtoja, mikäli käytettäisiin samaa elementtiverkkoa kuin kahdessa 
muussa nostovaiheessakin. Malli on silti todenmukainen, sillä työntösylinteriä ei liikute-
ta alkunoston aikana. Kääntyvä varsi toimii yhdessä piikin kanssa kuten jatkuva palkki 
aina niveleen I asti (kuva 4.3), sillä kuormitus pyrkii painamaan piikkiä kääntyvää vartta 
vasten koko ajan. Näin mallissa vältytään käyttämästä kontaktia, jonka piikin ja käänty-
vän varren yhteentörmäys muodostaa. Lisäksi työntösylinteri on jätetty mallintamatta, 
sillä se on uiva alkunostossa, eikä ota kuormituksia vastaan. 

Kuvasta 4.3 nähdään alkunoston elementtiverkko. Nostosylinteri (elementti 1) on 
mallinnettu käyttäen pituuttaan muuttavaa sauvaa. Kääntövarsi (elementti 2), johon nos-
tosylinteri on kiinnitetty, mallinnettiin palkkielementillä, jotta siihen on helpompi muo-
dostaa kontaktit, jotka estävät sauvan kääntymisen toiseen suuntaan elementtiin kolme 
nähden. Piikin liikkuva osa on muodostettu viidellä (elementit 3,4,5,6,7) teorialuvussa 
esitetyllä Reissnerin palkkielementillä. Perusrungon piikin liikkumaton osa on mallin-
nettu viidellä palkkielementillä (elementit 8,9,10,11,12), siten että todellisuutta vastaa-
vien tukien kohdalle tulee elementin solmukohta. Lisäksi sylinterien kiinnityskohdassa 
on solmukohta. 

Nivelet on muodostettu solmuvapausasteiden avulla. Mikäli kahden palkkielementin 
solmukohdassa on nivel, on niveleen asetettu molemmille palkkielementeille oma rotaa-
tiovapausaste. Varsinaista saranaelementtiä ei tarvita, sillä solmunumeroinnin avulla 
nivelet muodostuvat automaattisesti, kun käytetään kuvanmukaisia solmuvapausasteita. 
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Purkulaitteen yleistetty asemavektori alkunoston laskentavaiheessa on esitetty alla. Va-
paat solmut on muodostettu käyttäen numerojärjestelmää, jotta tarvittavat funktiot on 
helppo ohjelmoida solmujen numeroiden avulla.  
 % q �%�, %", %^, … , %^^�        
 
Kahdessa muussa nostovaiheen tapauksessa käytetään kuvan 4.4 mukaista elementti-
verkkoa. Tässä mallissa etupään kääntyvä varsi (elementti 13) sekä työntösylinteri 
(elementti 14) on mallinnettu sauvaelementillä ja pituuttaan muuttavalla sauvaelementil-
lä, joten purkulaitteen kaikki liikkuvat osat ovat laskentamallissa mukana. Nostosylinte-
rin pituuden muutos on nolla, mikäli sitä ei liikutella valitussa tarkasteluvaiheessa. Sa-
moin työntösylinterin pituuden muutos ajan funktiona on nolla, kun pelkkää nostosylin-
teriä liikutellaan. Työntö- ja nostosylinteri eivät liiku samanaikaisesti minkään nosto-
vaiheen aikana. Muut elementit ovat samoja, kuten kuvan 4.3 mallissakin, sillä muutok-

sella, että palkkielementti 7 katkeaa nyt ennen nivelpistettä æ, kuten todellisuudessa. 
Yleistetty asemavektori kuvan 4.4 laskentamallin tapauksissa on esitetty alla. 
 % q �%�, %", %^, … , %^í� 
 
Alkunoston laskentamallissa on kaksi solmuvapausastetta vähemmän kuin kahden 
muun nostovaiheen laskentamallissa.    
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4.2.3 Globaalien matriisien muodostus

Globaaleja jäykkyys-
voimien vektoreita varten
globaalit matriisit ja 
vittää kuin laskennan
mia kysytään jokaisella itera
mukaisesti. Newmark
iteratiivinen laskenta.

Iteratiivisen ratkaisun ohella Newm
tehtävän ratkaisua varten kaikki tarpeelliset alkuarvot. Tarpeellisia alkuarvoja ovat: 
elementtien pituudet, elementtien poikkipinta
rien lepopituudet sekä
ruus ja solmukoordinaattien alkuarvot tehtävän alussa.
ei tarvitse kirjoittaa alku
Newmark-ratkaisija.  
 

   
                               Kaavio 4.1.
 
Kuten kaaviosta 4.1 nähdään, sisältää 
jelmia, jotka suoritetaan globaalien matriisien muodostuksen yhteydessä. 
baalien matriisien muodostus on toteutettu käyttäen samaa kaavaa. Aluksi on muodo
tettu elementtien loka

Globaali 
massamatriisi

Lokaali palkin 
massamatriisi

Lokaali sauvan 
massamatriisi

Lokaali sylinterin 
massamatriisi

Globaalin 
matriisin 

muodostus

Globaalien matriisien muodostus  

- ja massamatriiseja sekä globaalin sisäisten voimien
varten on tehty omat ohjelmat, jotka muodostavat

ja vektorit jokaisella laskentakerralla. Massamatriisia ei tarvitse pä
ää kuin laskennan alussa, sillä se ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta.

mia kysytään jokaisella iteraatiokierroksella ohjelmassa Newmark
ark–ratkaisija on pääohjelma, jossa suoritetaan 

iteratiivinen laskenta. 
ratiivisen ratkaisun ohella Newmark-ratkaisija on pääohjelma, johon kirjoitetaan 

tehtävän ratkaisua varten kaikki tarpeelliset alkuarvot. Tarpeellisia alkuarvoja ovat: 
elementtien pituudet, elementtien poikkipinta-alat, elementtien jäyhyyssuureet, sylint

sekä sylinterien liikenopeudet, materiaalivakiot, ulkoisen voiman su
ruus ja solmukoordinaattien alkuarvot tehtävän alussa. Kaavion 4.1 muihin

tarvitse kirjoittaa alkuarvoja, vaan kaikki tarvittavat arvot tuodaan
  

Kaavio 4.1. Scilab-laskentamallin ohjelmahierarkia

Kuten kaaviosta 4.1 nähdään, sisältää globaalien matriisien muodostus
taan globaalien matriisien muodostuksen yhteydessä. 

baalien matriisien muodostus on toteutettu käyttäen samaa kaavaa. Aluksi on muodo
lokaalit matriisit, jotka ladotaan vastaamaan globaalin matriisin alkio

Newmark-
ratkaisija

Lokaali palkin 
massamatriisi

Lokaali sauvan 
massamatriisi

Lokaali sylinterin 
massamatriisi

Globaalin 
matriisin 

muodostus

Globaali 
jäykkyysmatriisi

Lokaali palkin 
jäykkyysmatriisi

Lokaali sauvan 
jäykkyysmatriisi

Lokaali sylinterin 
jäykkyysmatriisi

Globaalin 
matriisin 

muodostus

Globaali sis. 
voim. vektori

Globaalin 
vektorin 

muodostus

Globaali ulk. 
voim. vektori
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a sekä globaalin sisäisten voimien ja ulkoisten 
tka muodostavat tehtävän mukaiset 

Massamatriisia ei tarvitse päi-
alussa, sillä se ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. Näitä ohjel-

ark-ratkaisija kaavion 4.1 
hjelma, jossa suoritetaan luvussa 3.6 esitetty 

ratkaisija on pääohjelma, johon kirjoitetaan 
tehtävän ratkaisua varten kaikki tarpeelliset alkuarvot. Tarpeellisia alkuarvoja ovat: 

elementtien jäyhyyssuureet, sylinte-
sylinterien liikenopeudet, materiaalivakiot, ulkoisen voiman suu-

Kaavion 4.1 muihin aliohjelmiin 
tarvittavat arvot tuodaan pääohjelmasta 

 

laskentamallin ohjelmahierarkia. 

globaalien matriisien muodostusohjelmat alioh-
taan globaalien matriisien muodostuksen yhteydessä. Kaikkien glo-

baalien matriisien muodostus on toteutettu käyttäen samaa kaavaa. Aluksi on muodos-
vastaamaan globaalin matriisin alkioi-

Globaali ulk. 
voim. vektori

Globaalin 
vektorin 

muodostus
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ta ohjelmalla globaalin matriisin muodostus tai vektoreiden ollessa kyseessä käytetään 
ohjelmaa globaalin vektorin muodostus. 

Lokaaleista matriiseista on teorialuvussa muodostettu ohjelmoinnin kannalta lop-
puun asti lokaalit massamatriisit, sauvan jäykkyysmatriisi ja sauvan sisäisten voimien 
vektori. Palkin jäykkyysmatriisit ja sisäisten voimien vektori on johdettu integraalimuo-
toihin (3.64), (3.65) ja (3.55) asti. Matriisit on johdettu tietokoneohjelmia varten sopi-
viksi käyttäen Gaussin integrointia ja muotofunktioita (3.66). Integrointi on suoritettu 
loppuun ennen ohjelmointia, mutta tässä työssä ei esitellä integrointia, sillä se on hyvin 
pitkä. Alla on esitetty matriisit ja vektorit muodossa, josta nähdään, mitä parametreja ne 

tarvitsevat toimiakseen Scilab-ohjelmaan ohjelmoidussa muodossa. Symboli I tarkoit-

taa jäykkyysmatriisia, O tarkoittaa massamatriisia ja : tarkoittaa sisäistä voimavektoria. 

Alaindeksi W tarkoittaa lokaalia palkkielementtiä, ¤ tarkoittaa lokaalia sauvaelementtiä 

ja ¤rM tarkoittaa pituuttaan muuttavaa lokaalia sauvaelementtiä.   
 I3 q  I3�8(, A(,, 8G, �0, p0, 6�  I, q I,�8(, �0, p0, 6�  I,�d q I,�d�K�, 8(, �, p, ÊÊ, �� 

  O3 q O3�(, G, �, �0, p0�  O, q O,�d q O�N�  

 :3 q �8(, A(,, 8G, �0, p0, 6�  :, q :,�8(, �0, p0, 6�  :,�d q :,�d�K�, 8(, �, p, ÊÊ, �� 

 IJdkl q �o�, Y, 6, �, 8(, A(,, 8G, K,� OJdkl q �o�, (, G, �� :Jdkl q �o�, Y, 6, �, 8(, A(,, 8G, K,� 
  

 
Tätä työtä varten yllä olevista ohjelmista on muodostettu sylinterin lokaali jäykkyysmat-
riisi ja sisäisten voimien vektori. Palkki- ja sauvaelementtien lokaalit matriisit ovat ol-
leet valmiina jo opintojen aikana tehtyjen töiden ansiosta ja niiden toimivuus on tarkas-
tettu. Kaikki globaalit matriisit ja Newmark-ratkaisija on koodattu tätä työtä varten, sillä 
ne ovat tehtäväkohtaisia ja niitä ei ollut valmiina. Lisäksi ladontaohjelmat on muodos-
tettu tässä työssä. 

Kaavoista nähdään, että jäykkyysmatriisit ja sisäisten voimien vektorit tarvitsevat 

toimiakseen elementin aksiaalijäykkyyden 8(, leikkausjäykkyyden A(,, taivutusjäyk-

kyyden 8G sekä inertiaalikoordinaatiston x-akselin suuntaiset koordinaatit �, y-

suuntaiset koordinaatit p, solmusiirtymät 6, solmujen x-suuntaiset alkuasemat �0 ja 

solmujen y-suuntaiset alkuasemat p0. Lisäksi massamatriisit tarvitsevat pinta-alan (, 
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neliömomentin G, materiaalin ominaistiheyden � ja sauvaelementit valmiiksi lasketun 

elementin massan N. Pituuttaan muuttava sauvaelementti eli sylinteri tarvitsee vielä 

sauvan alkupituuden K�, pituuden muutoskertoimen ÊÊ ja hetkellisen laskenta-ajan �. 

Globaalien matriisien muodostusohjelmissa o� tarkoittaa solmukoordinaattien alku-

arvoja, Y solmujen arvoja ajan hetkellä � ja 6 solmusiirtymiä ajan hetkellä �. Symbolit 8(, A(, ja 8G ovat vektoreita, jotka sisältävät jokaisen elementin jäykkyysvakiot. K, on 
vektori, joka sisältää sylinterien alkuasemat ja pituudenmuutoksen arvot. Globaalien 
matriisien ja globaalien vektoreiden muodostusohjelmaa varten on tehtävän alussa tau-
lukoitu elementtien solmukoordinaattien numerot globaalin tehtävän mukaisesti. Jokai-
selle elementeille on muodostettu oma vektori, jossa on kyseisen elementin solmunume-
rot globaalin tehtävän mukaisesti alla olevaan tyyliin kuvan 4.3 tapauksessa. 
 6j>1 q �0,0,1,2�  6j>2 q �1,2,32,3,4,33�   … … … ….  6j>12 q �27,0,28,29,30,31�  
  
Numero nolla tarkoittaa sitä, että kyseinen elementin vapausaste ei ole vapaa. Tällöin 
sitä osuutta ei tule globaaleihin matriiseihin ja vektoreihin. Laskentaa varten on muo-

dostettu vapaiden solmujen alkuarvovektori o� alla olevaan tyyliin kuvan 4.3 tapauk-
sessa sekä jokaisen elementin x- ja y-suuntaiset alkuarvot. 
 o� q �%��, %"�, %�̂ … %^^� �  

 �0� q �0, %���,   p0� q �0, %"��  �0" q �%��, %�̂�,   p0" q �%"�, %Å��  … … … … … … ….  �0�" q �%"ë� , %"î� �,   p0�^ q �0, %^�� �  
 
Mikäli elementillä on jokin vapausaste, joka ei ole vapaa, on tämän koordinaatin ase-
man paikalle laitettu tietenkin solmun arvo inertiaalikoordinaatistossa. Lokaalien mat-
riisien ja vektoreiden kaavoissa esiintyvät tarvittavat solmusiirtymät on ratkaistu luvus-
sa 4.2.6 esitellyllä tavalla. Newmark-ratkaisija antaa yleisen solmusiirtymävektorin tu-
lokseksi alla olevan vektorin. 
 6 q �'�, '", '^ … '^^�  
 
Elementtien solmusiirtymävektorit on muodostettu yleisen solmusiirtymävektorin mu-
kaisen solmunumeroinnin avulla jokaiselle elementille alla olevaan tyyliin. 
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6� q �0,0, '�, '"�  6" q �'�, '", '^, 'Å�  … … … … … … …  6�^ q �'"ë, 0, '"ì, '"î, '^�, '^��    
 
Samalla tavalla on muodostettu solmujen paikkavektorit jokaiselle elementille ajan het-

kellä �. Lopuksi on muodostettu jokaisen elementin lokaali massamatriisi, lokaali jäyk-
kyysmatriisi, lokaali sisäisten voimien vektori ja lokaali ulkoisten voimien vektori edel-
lä muodostettujen paikka- ja solmusiirtymävektorien avulla. 

Esimerkiksi muodostettaessa jäykkyysmatriisia on jokaiselle elementille kirjoitettu 
elementin lokaalin jäykkyysmatriisin muodostusfunktio yllä esitettyjen suureiden mu-
kaan. Alla on esimerkki, miten lokaalit jäykkyysmatriisit on muodostettu kuvan 4.3 ta-
pauksessa aliohjelmassa globaali jäykkyysmatriisi. 
 I*� q I,�d�K�, 8(�, ��, p�, ÊÊ, �� I*" q I3�8(", A(,", 8G", �0", p0", 6"�  … … … … … … ….  I*�^ q I3�8(�^, A(,�^, 8G�^, �0�^, p0�^, 6�^�  
 
Pääohjelma Newmark-ratkaisija muodostaa tehtävän alussa jokaisen lokaalin elementin 
tarvitseman jäykkyysvakion, paikkavektorin, solmusiirtymät ja elementtien alkuarvot 

syötettyjen alkuarvojen mukaan. Muuttuvat suureet 6+, �+ ja p+ saadaan automaattisesti 
Newmarkin-ratkaisijasta jokaisella iteraatikierroksella ja aliohjelmat osaavat hakea uu-
det arvot automaattisesti näistä ratkaistuista arvoista pääohjelmasta.  

Globaaleja matriiseja muodostettaessa nämä lokaalit matriisit ja vektorit pitää vielä 
latoa oikeille paikoilleen globaaliin matriisiin. Lokaalit matriisit ovat dimensioltaan U Ó U, jossa U on elementin vapausasteiden lukumäärä. Matriisit ladotaan globaaliin 
matriisiin oikeille paikoilleen ohjelman globaalin matriisin muodostus avulla. 

Globaalin matriisin ladontaohjelma hakee elementin solmunumerovektorista 6j>+ 
aluksi ensimmäisen alkion ja lukitsee globaalista matriisista kyseisen numeron rivin. 

Alla olevissa kaavoissa lukittua riviä merkitään termillä /�. Sen jälkeen juoksutetaan 

juoksevaa numeroa Ò niin kauan kuin kyseisen elementin vektorissa 6j>+ on alkioita, ja 

asetetaan lukitun rivin sarakkeeseen /", jonka numero on solmunumerovektorin nume-

ron arvo, lokaalista matriisista alkio I+,Ñ alla olevan esityksen mukaan. 

 /�  ï 6j>+     H q 1 … U-  /"  ï 6j>Ñ    Ò q 1 … U-  I��,��J  ï I+,Ñ�  

   
Kun lukittu rivi on saatu muodostettua, lukitaan globaalista matriisista seuraavaksi rivi, 

jonka numero vastaa solmunumerovektorin 6j>+ alkiota kaksi. Tämän jälkeen juoksute-
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taan jälleen juoksevaa numeroa Ò ykkösestä solmunumerovektorin pituuteen U- asti, 
joka on sama kuin kyseisen elementin solmunumeroiden määrä. Mikäli solmunumero-
vektorissa on arvo nolla, tarkoittaa tämä sitä, että elementin vapausaste on lukittu ja se 
ei tule globaaliin matriisiin ollenkaan. Tässä vaiheessa ladonnassa hypätään seuraavaan 

arvoon H tai Ò. Alla on esimerkki kuvan 4.3 mukaisen elementin kolme globaalin jäyk-
kyysmatriisin rivin yksi kolmen ensimmäisen alkion muodostuksesta. 
 /� q 6j>�93�� q 3,     Ê_U H q 1  

 /" q 6j>�93�� q 3,   Ê_U Ò q 1  I^,^J�*^� q I�,���*^�  … … … ….  /" q 6j>�93�" q 4,   Ê_U Ò q 2 

 I^,ÅJ�*^� q I�,"��*^� … … … ….  /" q 6j>�93�^ q 5,   Ê_U Ò q 3  I^,íJ�*^� q I�,^��*^�  
 
 
Tällä tavalla on muodostettu aliohjelmissa jokaisen laskentamallin elementin lokaalit 
matriisit globaalin matriisin mukaisesti ja lopuksi summattu kaikki yhteen, jolloin saa-
daan lopullinen globaali matriisi. 
 IJ q I J�*�� y I J�*"� y ð y I J�*�"�    

    
 

Yllä olevassa kaavassa termi I J�*+� tarkoittaa yllä olevan tavan mukaisesti ladottua 

elementin H jäykkyysmatriisia globaalissa muodossa. Aivan samalla tavalla toimii glo-
baalien vektoreiden muodostus, mutta vektoreiden tapauksessa tarvitsee juoksuttaa vain 

termiä /�. 

4.2.4 Kontaktien huomioon ottaminen 

Luvussa 2.1 mainittiin nostosylinterin taipumuksesta kaatua kohti kuormatilaa, mikäli 
kaatumista ei ole estetty. Sylinterin kaatuminen tulee myös laskennan jälkeisissä tulok-
sissa esille, mikäli kaatumisen estoa ei huomioida laskentamallissa. Lisäksi laskenta 
pysähtyy helposti, koska elementtien paikat siirtyvät mielivaltaisiin asentoihin, mikäli 
sylinteri ja kääntövarsi pääsevät vapaasti kääntymään mielivaltaiseen paikkaan. Tämän 
jälkeen laskenta ei enää löydä elementeille oikeaa paikkaa seuraavalla aika-askeleella. 
Täten kontaktit tulee tehdä myös kääntövarrelle, jotka on mallinnettu elementillä kaksi 
kuvissa 4.3 ja 4.4, sillä todellisuudessa myös sen kääntyminen on estetty kuormatilaan 
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päin. Kaatumisen estot on todellisuudessa toteutettu lattarautojen avulla, jotka ottavat 
kaatumismomentin vastaan. Estojen toteutus on esitetty luvussa 5.1.5. Niitä ei voida 
mallintaa tähän yksinkertaiseen laskentamalliin omina elementteinään, joten kontaktit 
tukien ja kääntövarren sekä nostosylinterin välillä on toteutettu toisella tapaa. 

Scilab-laskentamallissa kontaktit toteutettiin seuraamalla laskennan aikana nos-
tosylinterin, kääntövarren ja elementin kolme (kuva 4.5) mukaisia kulmia intertiaali-
koordinaatistossa. 
 

 
Kuva 4.5. Nostosylinterin ja kääntövarren kontaktiehtojen määritys. 

 
Kuvan 4.5 perusteella on valittu kolme kulmaa, joiden avulla saatiin muodostettua ehdot 
kulmien välisille ehdoille sekä solmukoordinaattien ja kulmien yhteisille ehdoille. 
 �� Ù �"                            (piste C ei saa leikata elementin 3 jatkoa)  �K,� � K*"�cos�^ Û %^   (piste D ei saa leikata elementtiä 1) 
 

Ehdoissa esiintyvä symboli K,� tarkoittaa sylinterin yksi pituutta ajan hetkellä � ja K*" 
elementin kaksi pituutta. Globaaliin jäykkyysmatriisiin on lisätty valmiiksi lisäjäyk-

kyystermit solmujen %� ja %^^ varalle, jotka aktivoituvat, mikäli jompikumpi yllä maini-
tuista kulmien ehdoista ei toteudu. Tämä solmunumerointi vastaa nostovaihetta yksi. 

Nostovaiheessa kaksi ja kolme, solmu %^^ vaihtuu solmuksi %^í, kuten tehtävän solmu-
numerointi osoittaa. Lisäjäykkyys on kaavan (4.8) mukainen kääntövarren tapauksessa 
ja kaavan (4.7) mukainen nostosylinterin tapauksessa. 
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Im�n q ñ 8n(nKn0, N__�jHU, Òj\   �K,� � K*"�cos�^ Ù %^ò                         �4.7�  
 

Imóón q ñ 8nGnKn0, N__�jHU, Òj\   �" Û ��ò                                                    �4.8� 

 

Kaavoissa olevat termit 8n, (n, Gn ja Kn valitaan siten, että jäykkyydestä tulee tarpeeksi 
suuri, jotta se estää laskelmissa ei-halutut siirtymät. Kaava (4.8) on muodostettu käyttä-
en oletuksena ulokepalkkia, jota painetaan alaspäin uloimmasta kohdasta. Jäykkyys 
vastaa jäykkyyttä, joka estää palkin kulman muutosta ulokkeen juuressa. Kaavassa (4.7) 
oleva jäykkyys on muodostettu siten, että painettaisiin sauvaa sisäänpäin. Sylinterin 
kaatumisen estävä jäykkyys tulee vapausasteelle yksi ja kääntövarren kaatumisen estävä 
jäykkyys vapausasteelle 33 kuvan 4.5 tapauksissa, jossa vapausastenumerointi vastaa 
nostovaihetta yksi. 

Jäykkyyksien lisäksi vapausasteelle 33 on lisätty sisäinen voima globaaliin sisäiseen 
voimavektoriin, joka syntyy, mikäli kääntövarsi taipuu sallitun ehdon yli. Voima on 
kaavan (4.9) mukainen ja se vastaa vapausasteessa 33 olevaa voimaa, joka syntyy, kun 
ulokevartta painetaan, ja joka aktivoituu, kun kulmien ylitys tapahtuu 
 

:móón q È�8nGn|�� � �"|,   Òj\ �" Û ��0,   N__�jHU É.                                            �4.9� 

 
Nostovaiheen kaksi alussa tulee huomioida lisäksi kontakti, jossa palkkielementti 7 ja 
kääntyvä varsi (elementti 13) ovat kosketuksissa toisiaan vasten nostovaiheen alkuvai-
heessa. Mikäli ehtoa ei huomioida, liikkuvan piikin rakenne muuttuu peilikuvaksi kiin-
teän palkistoon nähden (elementti 12). Nostovaiheessa yksi tämä on estetty eri lasken-
tamallin avulla. Ehto on muodostettu kuvan 4.6 avulla.  
 

 
Kuva 4.6. Liikkuvan piikin ja kääntövarren kontaktiehdon määritys. 
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Ehto on saatu vapausastenumeroinnin ja kulmien avulla muotoon 
 %�î Ù %�° y K*ë Ó sin�|�í|�    �piste I ei saa leikata elementtiä 13�.  
 
Mikäli yllä oleva ehto ei toteudu, aktivoituu globaalin jäykkyysmatriisin lisäjäykkyys-
termi, joka on muodostettu vapausasteen 19 varalle. Lisäjäykkyys on kaavan (4.10) mu-
kainen. 
 

Im�ûn q ñ �üýü�ü0, N__�jHU, Òj\   %�î Û %�° y K*ë Ó sin�|�í|�ò             �4.10�     

4.2.5 Alkuarvojen ja vakioiden määritys 

Palkki- ja sauvaelementit tarvitsevat jokaiselle lokaalille elementille poikkipintasuureet 
sekä kimmokertoimen, liukumoduulin ja materiaalin tiheyden. Kimmokerroin ja liuku-
moduuli on helppo määrittää palkki- ja sauvaelementeille, jotka on valmistettu teräkses-
tä. Koska piikki kapenee kuljettaessa kohti piikin kärkeä, muuttuu myös poikkipintasuu-
reet piikin eri osissa. Tämän takia palkkielementtien poikkipintasuure ei ole sama jokai-
sella palkkielementillä. Poikkipinnan pinta-ala ja neliömomentti voitaisiin määrittää 
funktiona piikin suuntaisen akselin suhteen ja integroida palkkielementin yli muodostet-
taessa elementtejä. Tämä on kuitenkin työläs tapa. 

Koska palkin poikkipinta muuttuu vain hieman elementin päätepisteissä, on muo-
dostettu elementeille vakio pinta-ala ja neliömomentti jokaisessa palkkielementissä. 
Tämä tehtiin ottamalla keskiarvo elementin pään neliömomenteista ja pinta-aloista. Ku-
vassa 4.7 on esimerkki palkin päiden poikkipintamuodosta. 
 

 
Kuva 4.7. Palkkielementin poikkipinta-arvojen määritys. 
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Poikkipintasuureet on laskettu kaavan (4.11) mukaan, jolloin on saatu vakiot poikkipin-
tasuureet koko elementin alueella. 
 

(*+ q (-� y (-"2 ,   G*+ q G-�nG-"2                                                               �4.11� 

 

Kaavassa alaindeksi \1 tarkoittaa lokaalin elementin solmua yksi ja alaindeksi \2 sol-

mua kaksi. ( on pinta-alan ja G neliömomentin symboli. Jännitysten laskentaa varten 
muodostetaan lisäksi palkin ylempi- ja alempi taivutusvastus. Taivutusvastuksen arvot 
on laskettu kaavoilla (4.12) ja (4.13) sekä keskiarvo taivutusvastuksista kaavalla (4.14). 
 c�dä� q G-�Fr� ,   c�dä" q G-"Fr"                                                                      �4.12� 

 c�d�� q G-�F/� ,   c�d�" q G-"F/"                                                                     �4.13� 

 c�dä q c�dä� y c�dä"2 ,   c�d� q c�d�� y c�d�"2                                 �4.14� 

 

Kaavoissa Fr+ tarkoittaa solmun H poikkipinnan pintakeskiön etäisyyttä profiilin yläpin-

nasta ja F/+ solmun H poikkipinnan pintakeskiön etäisyyttä profiilin alapinnasta.  
Seuraavassa aliluvussa esiteltävä iterointikeino tarvitsee alkuarvot, joista lähdetään 

liikkeelle. Paikkakoodinaattien alkuarvot on saatu Solidworks-mallin avulla. Purkulaite 
on mallinnettu Ansys-laskentaa varten Solidworksilla, josta on helppo katsoa eri lasken-
tavaiheiden paikkakoordinaatit liikuttamalla sylinterit haluttuun paikkaan, josta aloite-
taan laskenta, ja tämän jälkeen mitataan elementtien solmujen koordinaatit. Koordinaatit 
on annettu millin tarkkuudella alkuarvoihin. Alkuasemia määriteltäessä on käytetty 
avuksi viivoja, jotka on muodostettu palkkien painopisteen mukaan, ja otettu viivan 
koordinaatit alkuasemiksi. Solmupisteiden nopeuksien ja kiihtyvyyksien alkuarvot ovat 
nolla, sillä liikkeet pysäytetään jokaisen nostovaiheen jälkeen ja odotetaan että liike 
tasaantuu ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen.       

4.2.6 Siirtymien ratkaisu iteroimalla 

Siirtymät on ratkaistu Newmarkin menetelmällä, joka on esitelty luvussa 2. Laskenta-
malliin ohjelmoitu Newmarkin ratkaisija on esitetty liitteessä 2. Ratkaisijassa siirtymi-
en, nopeuksien ja kiihtyvyyksien ensimmäinen arvaus eli iteraatiokierros saadaan rat-
kaisemalla yhtälöt [13] 
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 /2n�� q 0,  z2n�� q z2 y F/2�1 � ��,       (4.15) i2n�� q i2 y Fz2 y F"/2�1 2⁄ � Î�.  
   

Kaavoissa yläindeksi 0 tarkoittaa iteroinnin ensimmäistä alkuarvausta aika-askeleella U y 1. Alaindeksi U tarkoittaa edellistä aika-askelta. F on aika-askeleen pituus ja termit � sekä Î ovat Newmarkin aikaintegrointimenetelmän vakioita, jotka on esitetty kaavois-
sa (3.107) ja (3.108). 
Iteraatiokierroksia suoritettiin laskennan jokaisella aika-askeleella enintään 30. Iterointi 
lopetetaan, mikäli residuaalin normi toteuttaa ehdon 
 |Z| Û 1 Ó 10�í.       (4.16)  
 
Mikäli iterointi ei suppene ennen 30. kierrosta, aloitetaan laskenta alusta. Kuten liitteen 
ratkaisijan iterointisilmukasta nähdään, jokaisella iterointikierroksella päivitetään glo-
baali jäykkyysmatriisi, vaimennusmatriisi sekä sisäisten voimien vektori. Massamatrii-
sia ei päivitetä, sillä se ei ole riippuvainen tuntemattomista suureista. Päivitettyjen mat-
riisien jälkeen lasketaan siirtymän muutos kaavalla (4.17). Siirtymän muutoksen avulla 
saadaan päivitettyä seuraavan iteraatiokierroksen arvaus myös muille suureille käyttäen 
yhtälöitä 
 

&_ q × 1F"Î OJ�bþ y �ÎF 5J�bþ y IJ�bþØ�� Z,                                    �4.17� 

 /2n�hn� q /2n�h y 1ÎF" &_, 
z2n�hn� q z2n�h y �ÎF &_,                                                                              �4.18� i2n�hn� q i2n�h y &_. 

 
Epätasapaino saadaan yhtälöstä 
 Z q �OJ�bþ/2n� � 5J�bþz2n� � :+2< y :*?<.   (4.19)  
   
Yhtälössä olevien globaalien matriisien muodostus on esitetty luvussa 4.2.3. Ensimmäi-
sen aika-askeleen siirtymien arvaus voitaisiin tehdä myös laskemalla aluksi rakenteen 
staattinen tehtävä ja käyttämällä tästä saatuja siirtymiä dynaamisen analyysin alkuarvoi-
na. 
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4.2.7 Jälkiratkaisija 

Newmark-ratkaisijalla saadut siirtymien, nopeuksien ja kiihtyvyyksien arvot tallenne-
taan Scilab-ohjelmassa Excel-taulukoksi, jossa on kirjattu jokaisen aika-askeleen vapa-
usasteiden arvot. Excel-taulukko tuodaan jälkiratkaisijaan, joka käyttää laskettuja sol-
musiirtymien arvoja haluttujen tulosten ratkaisuun. Jälkiratkaisija ei ratkaise enää itera-
tiivisesti mitään arvoja, joten sen avulla on nopea tarkastella haluttuja ilmiöitä. 

Sylinterien voimat saadaan luvussa 3 esitetyn pituuttaan muuttavan sauvan sisävoi-
mien avulla kaavalla (4.20), nyt kun siirtymät ovat tiedossa joka aika-askeleella. 
 

:+2< q 8 8(KP �                                                                                             �4.20� 

 

Vektori 8 q ���� ���i" � i�� ��r" � r�� i" � i� r" � r��, jossa i� ja r� ovat 

elementin solmun yksi paikkakoordinaatit sekä i" ja r" elementin solmun kaksi paikka-

koordinaatit. KP on sauvan kuormittamaton pituus. Sisävoimista otetaan solmujen arvot :� ja :", joista saadaan sauvan suuntainen voima Pythagoraan avulla. 
 

:,=� q �:�" y :""                                                                                        �4.21� 

   
Samalla tavalla on laskettu kaikkien muidenkin solmukohtien voimat. Mikäli kyseessä 
on palkkielementti, tulee sisäisiin solmuvoimiin lisäksi taivutusmomentti. Taivutuksen 
aiheuttamat jännitykset on laskettu ylemmän ja alemman taivutusvastuksen avulla palk-
kielementille.  
 �� q O+c�dä,+                                                                                                    �4.22� 

 �� q O+c�d�,+                                                                                                    �4.23� 

 

Kaavassa oleva termi O+ tarkoittaa laskettavassa solmussa H olevaa taivutusmomenttia, 
mikä on laskettu sisäisen voimavektorin avulla. Koska laskelmissa on käytetty palk-
kielementtejä, saadaan taivutusmomentin arvo pelkästään elementtien solmupisteissä. 
Muiden kuin solmukohtien taivutusmomentti on muodostettu palkin vapaakappaleku-
vasta kuvan 4.8 mukaisesti. 
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Kuva 4.8. Palkkielementin solmuissa vaikuttavat voimat. 

 

Taivutusmomenttikuvion muodostusta varten on saadut solmuvoimat :,��, :,=�, :,�" ja 

:,=" kierretty palkin suuntaisiksi ennen kuin palkin taivutusmomenttikuvio on muodos-

tettu. Tämä on saatu tehtyä kiertomatriisin K avulla 
 

:3 q K:� .        (4.24)  
 

:3 tarkoittaa palkin suuntaisia voimia ja :� inertiaalikoordinaatiston suuntaisia voimia. 
Nyt kun kaikki voimat ovat palkin koordinaatiston suuntaisia, on taivutusmomenttiku-
vio muodostettu voimien avulla. Kiertomatriisin avulla saadaan palkin pituusakselin 

suuntaiset ja sitä vastaan kohtisuoraan vaikuttavat voimat :? ja :=. Näiden avulla on 

muodostettu leikkausjännitys sekä normaalivoiman :? aiheuttama normaalijännitys. 
 

�� q :?(*+                                                                                                        �4.25� 

 

� q :�(*+                                                                                                           �4.25� 

 
Von-Mises- jännitys palkin ylä- ja alapinnalla saadaan kaavasta 
 

�	
 q √�" y 3�",       (4.27)  
 

jossa normaalijännitykseen � on yhdistetty normaalivoiman aiheuttama normaalijänni-

tys �� ja taivutuksen aiheuttama normaalijännitys �� tai ��.   
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4.3 Ansys-laskentamalli 

Työssä mallinnettiin purkulaitteen osat Ansys-laskentemallia varten siten, että luvussa 5 
esitetyt rakenteelliset muutokset on huomioitu osien mallinnuksessa. Samoja rakenteel-
lisia muutoksia on käytetty myös laskettaessa Scilab–ohjelman avulla rakennetta. An-
sys-mallissa on tarkasteltu aluksi piikkien muodonmuutokset ja piikeissä vaikuttavat 
jännitykset olemassa olevien levynvahvuuksien perusteella, mutta uusilla rakenteellisilla 
muutoksilla, kuten Scilab-mallissakin. Tämän jälkeen laskentamalleja on muokattu tu-
losten perusteella ja laskettu uudet muodonmuutokset ja jännitykset, joiden avulla on 
saatu tehtyä ehdotukset levyjen vahvuuksista lujuuden perusteella. Lujuuslaskentamal-
lissa on seitsemän eri osakokonaisuutta, kuten kuvasta 4.9 nähdään. 
 

 
Kuva 4.9. Purkulaiteen Ansys-laskentamallin mallinnetut osakokonaisuudet. 

 
Ensimmäinen on kuvan 4.9 mukaan numeroitu hitsattu perusrunko, jossa on perusrun-
gon piikit sekä hydraulisäiliö ja kiinnitysosat pyöräkuormaajaa varten. Osakokonaisuus 
kaksi on liikkuvat piikit, jotka on yhdistetty levyllä toisiinsa. Yhdyslevyssä on kiinni 
lukituslaitteiden mekanismeja, joita lujuuslaskentamalliin ei ole otettu mukaan raken-
teen tarkasteluissa. Myös tämä osakokonaisuus on hitsattu kiinteä rakenne. 

Liikkeen muodostamisen kannalta oleelliset osat kolme ja neljä ovat myös kiinteitä 
hitsattuja rakenteita, jotka on mallinnettu yhdeksi osaksi. Osia neljä on mallissa kaksi 
kappaletta, molempien piikkien kärjissä omansa. Osaan kolme on hitsattu kiinnityskor-
vakkeet ja tangot, joihin tulee kiinni liikkuvan saksimekanismin yläpää. Sylinterit, osat 
viisi ja kuusi, on mallinnettu putkikappaleina. Nostosylinteri (osa kuusi) on oikeasti 
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teleskooppisylinteri, mutta laskennan kannalta se on mallinnettu yksinkertaisesti kah-
desta kappaleesta kuten työntösylinterikin.  

Osakokonaisuus seitsemän on saksimekanismi. Siinä on kahdeksan saksivartta ja 
neljä niveltä, joilla saksimekanismi kiinnittyy perusrunkoon ja osaan kolme. Nivelistä 
kaksi toimii nivelen lisäksi luistina. Saksivarret ovat suorakaideputkia. Akseleita ei ole 
mallinnettu lujuuslaskentamalliin, vaan ainoastaan reiät, joiden läpi akselit tulevat. 

Koska laskenta valmisohjelmalla kestää pitkään, mikäli käytetään joustavaa moni-
kappalemekaniikkaa, on Ansyksellakin muodostettu kaksi eri laskentamallia, joiden 
avulla on tarkasteltu eri asioita. Jäykän monikappalemallin avulla tarkasteltiin liikkeitä 
eri nostovaiheiden alusta loppuun ja joustavalla mallilla tarkasteltiin lyhyempiä ajanhet-
kiä ja erityisesti rakenteessa olevia jännityksiä ja muodonmuutoksia, joita jäykän kappa-
leen mallilla ei saada laskettua.     

4.3.1 Jäykän monikappalejärjestelmän malli 

Jäykän monikappalejärjestelmän mallissa käytettiin Ansyksen transient structural 

(MBD) –ratkaisijaa. Purkulaitteen 3d-laskentamalli tuotiin SolidWorksistä Ansys-
ratkaisijaan. Tämän jälkeen komponentit liitettiin toisiinsa ja asetettiin sylinterien pituu-
det laskentatehtävää vastaaviin alkuarvoihin. Ansyksessä komponenttien väliset liitokset 
tehtiin connections –työkalun avulla. Tässä työssä käytettiin seuraavia liitostyyppejä 
 

• Revolute  (saranaliitos)       

• Planar  (tasot pääsevät liikkumaan toisiinsa nähden, kohtisuora suunta es-
tetty) 

• Cylindrical (saranaliitos joka pääsee liikkumaan myös aksiaalisuunnassa) 

• Translational (osat pääsevät liikkumaan vain aksiaalisuunnassa) 

• Fixed  (kiinteä liitos) 
 
Suurin osa liitoksista on mallinnettu revolute – liitosta käyttäen, millä on muodostettu 
kaikki purkulaitteen komponenttien väliset saranaliitokset. Sylinteriputket liitettiin toi-
siinsa translational –liitoksen avulla, joka sallii putkien liikkeen toisiinsa nähden vain 
putken aksiaalisuunnassa. Saksien liitos perusrunkoon ja kääntyvään varteen on toteu-
tettu revolute ja cylindrical – liitoksilla. Kiinteä nivel on mallinnettu revolute –
liitoksella ja nivelen lisäksi myös luistina toimiva nivel on mallinnettu cylindrical –
liitoksella.  

Perusrungon piikkien tukipisteiden kohdalle, jossa piikit koskettavat alla olevaa au-
ton tai junan vaunua, on mallinnettu Solidworks–mallissa 50 mm leveä pinta molempiin 
perusrungon piikkeihin. Nämä pinnat kiinnitettiin perustaan planar –liitoksella, joka 
estää pystysuuntaisen liikkeen, mutta sallii piikkien pituusakselin suuntaisen ja sitä koh-
tisuoraan olevan tason suuntaisen liikkeen. Auton kuormatilan kippaustapauksessa pe-
rävaunun reunojen välisenä etäisyytenä on käytetty 1200 mm. 
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Myös kuormatila mallinnettiin ja tuotiin Ansyksen transient Structural (MBD) –
ratkaisijaan mukaan, jotta kuormitukset saatiin toteutettua laskennassa oikein. Kuorman 
painopiste voitaisiin asettaa myös point mass –toiminnon avulla, mutta tässä työssä 
päädyttiin ulkoiset kuormitukset lisätä mallinnetun kuormatilan avulla. Kuormatila on 
kiinnitetty kiinteästi liikkuvaan piikkiin fixed -liitoksella. Perusrunko on liitetty ympä-
ristöönsä planar- liitosten lisäksi kiinnityslevyjen alareiästä käyttäen revolute- liitosta. 

Liitosten muodostamisen jälkeen komponenteille on valittu oikeat materiaalitiedot, 
jotta Ansys osaa muodostaa automaattisesti komponenttien massat, massakeskipisteet ja 
hitausmomentit pyörähdysakselien suhteen. Kuormatila on mallinnettu siten, että käyt-
tämällä teräksen ominaistiheyttä, kuorman paino ja painopiste ovat oikeat. Sylinterien 
materiaali valittiin siten, että sen kimmomoduuli vastaa Scilab-laskelmien arvoja. Nes-
teen painoa ei ole otettu huomioon sylinterien massassa. Lisäksi massakeskipiste sylin-
terin liikkeen aikana ei ole täysin oikea, sillä nostosylinteri on teleskooppisylinteri, jon-
ka painopiste iskun aikana on vaikea määrittää laskentamalliin täysin oikeaksi pituuden 
muuttuessa. 

Jotta Ansys osaa muodostaa massoista aiheutuvat kuormitukset, tarvitsee se pu-
toamiskiihtyvyyden arvon ja suunnan. Putoamiskiihtyvyyden suunnan määrittämistä 
varten muodostettiin koordinaatisto, joka on kiinteän perusrungon suuntainen, siten että 
piikkien pituus on x-akselin suuntainen ja y-akseli pystysuuntaan kuten Scilab -
mallissakin. Putoamiskiihtyvyyden suunnaksi asetettiin y-akselin negatiivinen suunta. 

Sylinterin ja kääntövarren kaatuminen on estetty lisäämällä liikkuvien piikkien ja 
kääntövarren välisiin niveliin kiertojäykkyyttä ja vaimennusta, koska kaatumisen estä-
viä epälineaarisia kontakteja elementtien välille ei voida käyttää transient Structural 

(MBD) –ratkaisijassa. Jäykkyysarvot on valittu kokeilemalla siten, että kaatuminen 
kuormatilaa päin estyy, mutta sylinterin voima jaksaa kääntää vartta toiseen suuntaan. 
Painovoiman lisäksi kuormituksiksi asetettiin sylinterien liikkeet. Liikkeet muodostet-
tiin joint load –toiminnolla, jossa sylinterien translaatioliitoksille annettiin pakotetut 
siirtymät ajan funktiona. Laskenta-aikana on käytetty taulukon 2.1 mukaisia nostovai-
heiden aikoja, ja siirtymiksi on annettu kyseisessä nostovaiheessa sylinterin pituuden 
muutos. Siirtymä on annettu lineaarisena. 

Tämän jälkeen on valittu sylintereissä vaikuttavat voimat ratkaistaviksi, ja ratkaistu 
tehtävä. Saadut tulokset on siirretty Excel-tiedostoksi, jotta niitä voidaan verrata Scilab-
laskelmilla saatuihin arvoihin.        

4.3.2 Joustavan monikappalejärjestelmän malli 

Jännityksiä ja muodonmuutoksia määritettäessä on käytetty transient structural (Ansys) 
-ratkaisijaa, joka huomioi myös rakenteen deformaatiot ja johon voidaan asettaa kontak-
tiehtoja. Mallinnetut osat ovat samat kuin jäykän kappaleen mallissakin, mutta nyt pe-
rusrungon piikit ja liikkuva piikki on asetettu joustaviksi. Myös kaikki liitokset ovat 
samoja, lukuun ottamatta kuormatilan kiinteää liitosta liikkuvaan piikkiin. Lisäksi sylin-
terin ja kääntövarren kaatuminen on estetty rotaatiojäykkyyksien sijaan epälineaarisilla 
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kontakteilla, jotka vastaavat todenmukaista tilannetta. Kontakteina on käytetty kitkatto-
mia kontakteja.  

Materiaalina on käytetty kaikilla osilla terästä. Myös sylinterit on valittu teräkseksi, 
koska ne ovat jäykkiä tässä laskentamallissa ja näin paino saadaan vastaamaan lähem-

mäksi oikeaa. Vaimennusta varten Ansys haluaa vaimennusarvon Î, jonka suuruutena 

on käytetty arvoa Î q 0.0015. Lisäksi on käytetty numeerista vaimennusta, jonka ar-
voksi on asetettu 0.1.  

Suurin muutos jäykän kappaleen malliin verrattuna on elementtiverkon luominen. 
Valittu Ansys-ratkasija käyttää 3d-solidielementtejä, joista voi valita heksaedri (hex 
dominant) tai tetraedri (tetrahedron) elementtejä. Laskentamallissa on käytetty pääsään-
töisesti heksaedri-elementtejä. Piikkien säännölliset levyosat on pyritty mallintamaan 
käyttäen kuutioelementtejä. Jotta elementtiverkko on saatu muodostettua käyttäen halut-
tuja elementtejä, on perusrungon piikit jaettu erilleen muusta perusrungosta. Perusrun-
gon piikit ovat joustavia, mutta muu runko on laskelmissa jäykkä. Kuvassa 4.10 näkyy 
muodostettu elementtiverkko piikkejä laskettaessa. 
 

 
Kuva 4.10. Ansys- lujuuslaskentamallin elementtiverkko piikkejä laskettessa prototyy-

pissä kaksi. 

4.4 Saksimekanismin laskentamalli 

Saksimekanismi on laskettu käyttäen Ansys-ohjelmaa, koska Scilab-ohjelmalla luodulla 
2d-tapauksella ei saksia pystytä laskemaan. Ansys-laskennassa on käytetty samaa mallia 
kuin piikkejäkin tarkasteltaessa ja sakset on mallinnettu 3d-solidielementeillä. Pääasias-
sa on käytetty kuutioelementtejä, mutta mukana on myös osittain pyramidin muotoisia 
elementtejä. Piikkien tapauksesta poiketen, kaikki purkulaitteen osat on mallinnettu 
joustavilla elementeillä, jotta todelliset joustot saadaan tarkasti esille. 
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Saksien joustoja varten on muodostettu sekä staattinen laskenta että dynaaminen lasken-
ta, jossa sylintereitä liikutellaan. Molemmissa tapauksissa on tutkittu kuvan 4.11 mu-
kaista kuormitustapausta. Toisessa piikissä vaikuttaa suurempi kuorma kuin toisessa. 
Piikkien kuormitusten suuruuseroa on kuvattu kuvan 4.11 mukaisesti nuolilla sillä puo-
lella, jossa kuorma on suurempi. Lisäksi kääntövarressa vaikuttaa sivusuuntainen tuuli-
kuorma kuvan 4.11 mukaisesti. Tuulikuorma on laskettu standardin SFS-EN 13001-2 + 
A3 mukaan pahimman mahdollisen tapauksen mukaisesti. Tuulikuormana on käytetty 
6000 N, mikä on lisätty vaikuttamaan kääntövarteen. Oikeasti kuormitukset johtuvat 
purkulaitteen rakenteeseen kuormatilan kautta, mutta kuormatilaa ei ole mallinnettu 
saksimekanismin laskelmiin, jotta se ei jäykistä rakennetta. Voidaankin olettaa, että 
valittu kuormitustapaus antaa liian suuria siirtymiä, mutta ero ei luultavasti ole kauhean 
suuri verrattuna todelliseen tilanteeseen.   
 

 
Kuva 4.11. Epätasainen kuormitus saksimekanismia analysoidessa. 

 
Staattisia tapauksia on laskettu neljä eri tapausta, joiden perusteella voidaan saksien 
jäykkyyttä arvioida. Kuormituksena on käytetty 20 tonnin maksimikuormaa siten, että 
toiselle piikille kohdistuu 90 kN kuorma ja toiselle piikille 110 kN kuorma. Lisäksi sa-
manaikaisesti vaikuttaa tuulikuorma 6 kN. Näin ollen piikeillä on 20 kN kuormitusero. 
Tätäkin voidaan pitää melko konservatiivisena erona, mutta laskenta on haluttu tehdä 
varman päälle, koska todellisia kuormia on vaikea arvioida tarkasti ilman mittauksia. 
Tämä kuormitustapaus on laskettu siten, että saksimekanismi on purkulaitteessa mukana 
sekä ilman saksimekanismia.  

Lisäksi staattiset tapaukset on laskettu siten, että sen puoleinen nostosylinteri on 
poistettu, jossa on epätasainen kuorma kuvan 4.11 mukaisesti. Tällöin saksimekanismi 
ottaa kaiken kuorman vastaan tällä puolella. Tämän puoleiselle piikille on annettu voi-
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ma 20 kN ja sylinterin puoleinen piikki on kuormittamaton. Lisäksi rakenteessa vaikut-
taa sama tuulikuorma sekä rakenteen oma paino, kuten kaikissa muissakin tapauksissa. 
Näillä laskentamalleilla on pyritty saamaan saksien vaikutus joustoihin esille sekä sak-
sien kyky tasata liikettä staattista laskentaa käyttäen. 

Dynaaminen laskenta on tehty käyttäen edellä mainittua kuormitustapausta, jossa 
vain toisessa piikissä vaikuttaa kuorma, mutta sen puoleinen sylinteri ei ota vastaan 
voimia. Kuormittamattoman puoleiselle sylinterille on annettu pakotettu siirtymä nosto-
nopeuden mukaan siten, että käytetyn laskenta-ajan (2 sekuntia) puitteissa sylinteri nou-
see matkan, jonka se todellisuudessakin nousee. Kuormitetun puolen sylinteri nousee 
rakenteen ja saksien jäykkyyden rajoissa vapaasti.   

4.5 Mallien yksinkertaistukset 

Etenkin Scilabilla muodostettua laskentamallia varten on tehty huomattava määrä ole-
tuksia, jotta laskenta on saatu toteutettua mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta riittä-
vän todenmukaisesti. Yksinkertaistukset on hyvä tietää, jotta niiden vaikutusta osataan 
arvioida tuloksia tarkasteltaessa.  

Piikkien profiilit ovat kuvan 4.7 mukaisia, joiden ylä- tai alalaippaan on hitsattu 
korvakkeet sylinterien sekä kääntövarren kiinnityksiä varten. Palkkielementti ei ota 
huomioon lokaaleja jännityksiä, jotka korvakkeiden kohdalla tulevat esille. Lisäksi kor-
vakkeiden kiinnityskohta voi poiketa hieman palkin neutraaliakselista, mikä muuttaa 
palkin kuormitustapausta. Myös jäykkyyksien osalta on tehty oletuksia, sillä neliömo-
mentit lasketaan keskiarvojen avulla. Nostosylinteri on mallinnettu sauvana, eikä nos-
tosylinterinä toimivaa teleskooppisylinterin eri pinta-aloja ole huomioitu jäykkyyttä 
laskettaessa. Myös kontaktit, jotka estävät sylinterin kaatumisen, on mallinnettu omalla 
yksinkertaisella tavalla.  

Lisäksi elementtimenetelmän käyttö tuo jo omat yksinkertaistuksensa ratkaisuun ja 
vaimennuksen vaikutus on vaikea arvioida ilman lisätutkimuksia. Myös piikkien koske-
tuskohdat kuormituksen aikana voivat vaihdella alla olevaan vaunuun riippuen esimer-
kiksi palkin taipumasta. Laskentamallissa vaunu ottaa vastaan myös voimat, jotka pyr-
kivät nostamaan perusrungon piikkejä vaunun pinnasta. Tällaisia voimia ei tosin tarkas-
telujen mukaan pitäisi juurikaan esiintyä. 

4.6 Käytettävät standardit SFS 

Standardeja käytettiin tässä työssä siltä osin kuin niitä voidaan soveltaa kyseiseen pur-
kulaitteeseen. Oikean standardin löytäminen sallittujen jännitysten ja etenkin muodon-
muutosten löytämiseksi oli hieman vaikeaa, sillä laite on pyöräkuormaajaan kiinnitettä-
vä nostolaite, joka on käytännössä oma laitteensa. Tämän takia laitteen mitoitus ja se, 
että se täyttää yleiset vaatimukset ja turvallisen käytön määritelmät, on määritelty melko 
konservatiivisesti. Alla on lista standardeista, jota tähän työhön on sovellettu. 
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• Konedirektiivi 2006/42/EY 

• SFS-EN 1993-1-1. Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset 
säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. 

• SFS-EN 1993-1-5. Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Taso-
maiset levyrakenteet 

• SFS-EN 1993-1-12 + AC. Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-12: 
EN 1993 laajennus teräslajeihin S700 asti. 

• SFS-EN 10025-6 + A1. Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 6: Nuorrutetut lu-
jat rakenneteräslevytuotteet. Tekniset toimitusehdot. 

• SFS-EN 474-1 + A1. Earth-moving machinery. Safety. Part 1: General require-
ments. 

• SFS-EN 474-3 + A1. Earth-moving machinery. Safety. Part 1: Requirements for 
loaders. 

• SFS-EN 13155 + A2. Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet. 

• SFS-EN 13001-2 + A3. Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset. 
 
Purkulaitteen turvallisuutta mietittäessä voidaan soveltaa hyvin pitkälti turvallisuusoh-
jeita, jotka esiintyvät nostoapuvälineiden standardissa. Alla on lista asioista, jotka tulisi 
varmistaa, kun tarkastellaan purkulaitteen turvallisuutta. Tässä työssä on esillä lähinnä 
ensimmäinen kohta. 
 

• mekaaninen lujuus 

• vakavuus 

• Inhimilliset erehdykset 

• Kuorman putoaminen 

• Yhteentörmäys 

• Koneen kaatuminen 

• Kuormien tahaton liike 

• Pitolaitteiden riittämättömyys 

• Voimansyötön vikaantuminen 

• Muut ei merkittävät vaaratekijät 
 
Lisäksi nostoapulaitteiden standardissa on esitetty vaatimukset mekaanisten kuormaa 
kantavien osien puolesta. Niiden osalta standardissa annetaan seuraavat ohjeet. ”Apuvä-

line on suunniteltava kestämään staattinen kuorma, joka on kolme kertaa nostokyky, 

niin ettei se irrota kuormaa vaikka siinä tapahtuisi pysyvä muodonmuutos. Apuväline 

on suunniteltava kestämään staattinen kuorma, joka on kaksi kertaa nostokyky, niin 

ettei siinä tapahdu pysyvää muodonmuutosta. Apuvälineet, jotka on tarkoitettu kallistu-

viksi, on suunniteltava kulmalle, joka ylittää suurimman työskentelykulman vähintään 6 

asteella”. [14] Näitä ohjeita käytetään myös purkulaitteen mitoituksessa. Eurokoodin 
mukaan kimmoteorian mukaisessa mitoituksessa voidaan käyttää myötöehtoa 
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poikkileikkauksen kriittisessä pisteessä, ellei muu yhteisvaikutus ole soveltuva. Muuten 
käytetään yksittäisten kestävyyksien yhteisvaikutuksien kaavoja. Yllä oleva kaava on 
kuitenkin varmalla puolella, koska se ei ota huomioon osittaista plastisoitumista, joka 

sallitaan kimmoteorian mukaisessa mitoituksessa. [15] Kaavassa termi �?,�S tarkoittaa 

pituussuuntaisen jännityksen paikallista mitoitusarvoa, �Ý,�S poikittaisen paikallisen 

jännityksen mitoitusarvoa, ��S paikallisen leikkausjännityksen mitoitusarvoa, >� materi-

aalin myötörajaa ja �
� osavarmuuslukua. Jännitysten arvot on laskettu kappaleen 4.2.7 
mukaisesti tässä työssä. Alustavat laskelmat Scilab-mallissa on tehty pelkän taivutus-
momentin perusteella kaavan 
 

OL.RS q ced>��
�                                                                                                  4.29 

 
mukaisesti, sillä pinta-alat ovat palkeilla suuria ja näin normaalijännitykset ja leikkaus-
jännitykset jäävät pieniksi. Lisäksi leikkausjännitysten maksimit sijaitsevat eri kohdassa 
kuin normaalijännitysten maksimit. Yllä oleva kaava kuvaa poikkileikkauksen taivutus-

kestävyyden mitoitusarvoa, OL,RS, yhden pääjäyhyysakselin suhteen tapahtuvassa taivu-

tuksessa ja on tarkoitettu poikkileikkausluokille 1. Tämä tarkoittaa sitä, että plastisuus-
teorian mukaisen tarkastelun vaatima, riittävän kiertymiskyvyn omaava nivel voi syntyä 

ilman, että poikkileikkauksen kestävyyttä tarvitsee pienentää. ced on plastisuusteorian 

mukainen taivutusvastus. [15] Koska käyttömäärät eivät ole tässä vaiheessa tiedossa, on 
kone mitoitettu tässä työssä ainoastaan myötämisen suhteen ilman väsymislaskelmia. 

Varmuutena myötämisen suhteen käytettiin arvoa �
� q 2. Nostoapuvälineissä tä-
mä tarkoittaa, sitä että väsymislaskentaa ei tarvitse tehdä mikäli käyttömäärä on alle 
20000 toistoa [14]. Toistojen määrä on melko pieni käyttötarkoitukseen nähden, mutta 
koska muussa mitoituksessa on käytetty paljon varman päälle olevia ehtoja, ei tässä 
suhteessa varmuutta haluttu enää lisätä. Taivutusvastuksen laskennassa on myös ylimää-
räistä varmuutta, sillä plastisuusteorian mukaisen taivutusvastuksen sijaan on käytetty 
kimmoteorian mukaista taivutusvastusta. Laskettaessa kaavan (4.28) mukaista poikki-
pinnan kestävyyttä jännitysten suhteen, on materiaalin myötörajana käytetty arvoa 

>� q 690 MPa, joka löytyy standardista SFS-EN 10025-6 + A1 purkulaitteessa käyte-

tylle materiaalille. 
Työssä on laskettu poikkileikkauksien käyttöaste, mikä tarkoittaa kaavan (4.28) pie-

nempi tai yhtä suuri kuin –merkin vasemman puoleista arvoa. Mikäli käyttöaste on yksi, 
on kyseisen kohdan poikkileikkaus käytetty hyödyksi sallittujen jännitysten osalta mak-
simaalisesti. Käyttöasteen kuvaajat on helppo muodostaa ja tarkastella niiden avulla, 
onko tarkasteltavaa poikkileikkausta mahdollisuus keventää. Kun käyttöaste on laskettu 



 69 

pelkän taivutusmomentin avulla kaavan (4.29) muodossa, tarkoitetaan tulosta ��
�O+�/

B>�cedD � 1. O+ on laskentakohdassa H vaikuttava momentti. 

 



 70 

5 TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään laskentamenetelmillä saadut tulokset sekä havainnot, joita las-
kenta osoitti. Lisäksi työn yhtenä osana, joka liittyy vahvasti myös itse pääaiheeseen, on 
rakenteelliset muutokset, joiden tulokset käydään läpi tässä luvussa. Lisäksi esitetään 
arviot tulosten oikeellisuudesta sekä kerrotaan mahdolliset virhelähteet. Kaikki tässä 
luvussa esitetyt tulokset on laskettu käyttäen autokuormatilaa ja kuljetettavana materiaa-
lina haketta, joka on käyttötarkoitukseltaan yksi yleisimmistä tapauksista.   

5.1 Rakenteelliset muutokset 

Työssä eroteltiin kaksi erillistä päämäärää, joista tässä luvussa käydään läpi tulokset, 
jotka saavutettiin mietittäessä rakenteen järkeistämistä painopisteen, painon, valmistuk-
sen, toiminnan ja hinnan kannalta. Rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten osuus 
työmäärän suhteen oli huomattavasti pienempi kuin toinen osio, rakenteen muutokset 
painon kannalta. Kuten tuloksista käy ilmi, tämän osion muutokset ovat kuitenkin huo-
mattavasti suuremmat etenkin ulkonäöllisesti kuin mitä painon kannalta rakenteeseen 
tehdyt muutokset. Reunaehtojen puitteissa rakenne säilyi kuitenkin hyvin samanlaisena. 

5.1.1 Hydraulisäiliön paikka 

Kuvasta 5.1 on esitetty hydraulisäiliön paikka olemassa olevassa prototyypissä kaksi 
sekä ehdotus paikasta, johon hydraulisäiliö olisi painopisteen kannalta parempi sijoittaa. 
 

  

Kuva 5.1. Kuvassa vasemmalla säiliön vanha paikka ja oikealla ehdotettu uusi paikka. 
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Säiliön siirtäminen esitettyyn paikkaan on mahdollista, koska purkulaitteen takapinnan 
ja pyöräkuormaajan pyörän välissä on ylimääräistä tilaa. Säiliön siirtäminen mahdollis-
taa lisäksi sylinterien kiinnityskohdan siirtämistä perusrungossa lähemmäksi pyörä-
kuormaajaa, mikä vaikuttaa jälleen painopisteen kannalta suotuisasti. Lisäksi saksien 
kiinnityskohta perusrunkoon saadaan alemmaksi ja näin sakset saadaan ala-asennossa 
paketoitua suurempaan tilaan.   

5.1.2 Saksien muutos 

Tässä luvussa esitetään tulokset, jotka saatiin tarkasteltaessa mahdollisia muutoksia sak-
sien rakenteen kannalta. Tulokset, jossa tarkastellaan saksien jännityksiä ja muodon-
muutoksia, esitetään myöhemmin luvussa 5.2.4. Valmistuksen kannalta sakset olisi hel-
pompi toteuttaa kuvan 5.2 oikean puolen mukaisesti.  
 

  
Kuva 5.2. Vasemmalla puolella saksien nykyinen toteutus ja oikealla puolella uusi eh-

dotus saksien toteutuksesta. 
 
Saksien kiinnityskohta kääntövarteen ja perusrunkoon on huomattavasti helpompi tehdä 
kuvan 5.2 oikean puoleisen mallin mukaan. Nivelpiste on sijoitettu keskelle vartta, jol-
loin sen kuormitus muuttuu suotuisammaksi. Saksien ala-asennossa muutos vie hieman 
enemmän tilaa kuin olemassa olevalla mallilla, mutta säiliön siirtämisen ansiosta tilaa 
jää ala-asennossa enemmän, ja näin muutoksesta ei aiheudu ongelmia. 

Lisäksi kääntyvien luistien, joilla saksivarret kiinnitetään kääntyvään varteen ja pe-
rusrunkoon, laakerointi on helppo toteuttaa liukulaakerien avulla. Nykyisessä mallissa 
luistina toimii pyörä, kuten kuvan 5.2 vasemman puoleisesta ruudusta nähdään. Pyörä 
kulkee kääntyvässä levyssä, joka voidaan myös poistaa. Saksien toteutusta suunnitelta-
essa yksi varteenotettava vaihtoehto, jota olisi mielenkiintoinen tutkia lisää liikkeen 
tasauksen kannalta, on hammaspyörien lisääminen saksivarsien keskiniveleen. Ham-
maspyörät olisivat kiinteästi molemmissa varsissa, siten että toisen varren kääntymien 
aiheuttaisi hammaspyörien avulla myös toisen varren kääntymisen pakotetusti. 
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5.1.3 Nivelpisteiden muutos 

Kuten edellä on todettu, hydraulisäiliön siirto mahdollistaa myös muita painopisteen 
kannalta hyödyntäviä muutoksia. Purkulaitteen piikkien liikkuvan osan ja perusrungon 
väliin jää suurempi vapaa tila, mikäli säiliö siirretään välistä pois. Sakset vievät tietyn 
tilan tästä välistä, mutta säiliön siirto mahdollistaa nostosylinterin ja työntösylinterin 
kiinnityspisteiden tuomisen lähemmäksi perusrungossa olevaa kiinnityspistettä, jolla 
purkulaite kiinnitetään pyöräkuormaajaan. Ehdotettujen muutoksen avulla nivelpistettä 
voitaisiin siirtää 200 mm lähemmäksi pyöräkuormaajaa. 

5.1.4 Ovien lukitusmekanismit 

Yksi valmistuksen kannalta suuritöisimmistä vaiheista on ollut ovien lukitusmekanismi-
en toteutus. Kuvassa 5.3 yläpuolella oleva kuva esittää olemassa olevaa mallia, jossa 
lukitustapin 180 asteen pyörähtäminen on toteutettu kahdella hammaspyörällä ja yhdellä 
hydraulisylinterillä. Alapuolella oleva kuva esittää tässä työssä saatua tulosta toteutuk-
sen mahdollisuudesta.  
 

 

 

Kuva 5.3. Ovien lukitusmekanismien toteutus. Alapuolella ehdotus muutoksesta. 
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Kuvassa 5.3 alapuolella näkyvät vääntömoottorit ovat noin 0.6 kNm vääntömoottoreita, 
joilla saadaan aikaiseksi sama vääntömomentti kuin hammaspyörämekanismilla halutul-
la painetasolla. Vääntömoottorien tilavuusvirran tuotto on valittu siten, että 180 asteen 
pyörähtämiseen kuluu aikaa korkeintaan 1 sekunti. Prototyypissä kaksi on hammaspyö-
rät yhdistetty yhdystangolla, jotta kolme erillistä lukitustappia saadaan pyörähtämään 
samanaikaiseksi (ei näy kuvassa 5.3). Mikäli vääntömoottorin pyörähtämiseen kuluu 
aikaa valittu 1 sekunti, on samanaikaisuus riittävä ja liikkeen tasaukseen käytettävä yh-
dystanko voidaan jättää pois. Näin erillistä mekaanista tasausta ei tarvita. 

Valmistuksen ja osien määrän kannalta vaikutus on merkittävä. Myös hinta saadaan 
lähes samaksi. Yksi huomioitava vaikutus on purkulaitteen ulkonäöllinen merkitys. 
Vääntömoottoreiden käyttö tekee purkulaitteesta hieman yksinkertaisemman näköisen, 
joka on asiakaskyselyiden mukaan tärkeä ominaisuus. Lisäksi toimilaitteet on myös 
helpompi suojata, kun käytetään vääntömoottoreita. Hydrauliikan kannalta sylinterien 
vaihto vääntömoottoreiksi ei tuo merkittävää muutosta. Tilantarpeen kannalta vääntö-
moottoreiden valinta on epäsuotuisa, mutta muiden muutosten avulla tilaa tulee sopivas-
ti lisää, jotta vääntömoottorit mahtuvat paikoilleen.       

5.1.5 Sylinterin ja kääntövarren kaatumisen estämin en 

Sylinterin kaatuminen on estetty nykyisessä prototyypissä ylimääräisillä teleskooppivar-
silla, jotka on nivelöity alhaalta perusrunkoon ja sylinterin kiinnityskohdasta kääntövar-
teen. Kaatuminen on estetty tuella kuvan 5.4 ylemmän ruudun mukaisesti. Tuki estää 
teleskooppivarsien ja samalla myös nostosylinterin kaatumisen kuormatilaan päin, mut-
ta sallii niiden kääntymisen vastakkaiseen suuntaan. 

Prototyypissä oleva ratkaisu ei rasita sylinterin varsia, sillä sivuilla teleskooppivarret 
ottavat kääntymisen estosta syntyvät voimat vastaan. Kuvan 5.4 alapuolen muutetussa 
tapauksessa nostosylinterin varsiin tulee tukikuorma, joka on epäsuotuisa ilmiö. Tuki-
voiman takia nostosylinteri on käännetty siten, että sen uloin liikkumaton varsi on kiinni 
kääntyvässä varressa. Näin kaatumisen estävä tukivoima kohdistuu aina samaan osaan 
sylinteriä ja se on helpompi toteuttaa kuin se, että tuki kohdistuisi teleskooppivarsiin, 
joiden pinta-ala muuttuu varren mukaan. Sylinterin kaatumisen estävä tuki on nivelöity 
kääntyvään varteen kuvan 5.4 alapuolen ruudun mukaisesti. 
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Kuva 5.4. Yläpuolella sylinterin kaatumisen esto nykyisessä prototyypissä ja alapuolella 

työssä saatu muutosehdotus. 
 
Huomattava hyöty muutoksesta on jälleen valmistuksen kannalta, sillä kaatumisen estä-
vät teleskooppiputket luisteineen ovat työläitä valmistaa ja sisältävät paljon osia. Lisäksi 
niiden kiinnitys perusrunkoon ja kääntövarteen vaatii koneistettuja osia ja asennustyötä. 
Myös ulkonäöllinen vaikutus on erittäin suuri. Laitteesta tulee jälleen huomattavasti 
yksinkertaisemman näköinen. Tämä muutos vaatii kuitenkin lisätyötä suunnittelun osal-
ta, koska sylinterin nurjahdus tulee tarkastella uudestaan, koska sen kuormitustapaus 
muuttuu.  

Yksi keino estää kääntyvän varren kaatuminen, on sijoittaa lisäsylinteri kääntyvän 
varren ja liikkuvan piikin väliin, ja tehdä sylinterille ohjaus siten, että se estää varren 
kaatumisen nivelpisteen yli. Tällöin ohjaus toimisi myös toiseen suuntaan, ja kääntövar-
si ei pääsisi heilumaan vapaasti. Tätä vaihtoehtoa olisi mielenkiintoista tutkia lisää, mut-
ta se vaatii melko paljon työtä ja etenkin se on melko kallis vaihtoehto toteuttaa. 

5.2 Rakenteen laskentatulokset 

Tässä luvussa esitetään laskentamenetelmillä saadut tulokset sekä vertaillaan eri lasken-
tamenetelmillä saatuja tuloksia. Aluksi on esitetty sylintereissä vaikuttavat voimat nos-
tovaiheiden aikana. Ne ovat tärkeät myöhempää käyttöä ajatellen etenkin hydrauliikkaa 
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suunniteltaessa. Tämän jälkeen esitetään alkuperäisen rakenteen jännityksiä eri nosto-
vaiheissa ja verrataan eri laskentamalleilla saatuja tuloksia. Lopussa esitetään rakenteen 
jännityksiä ja muodonmuutoksia tilanteessa, jossa rakenteen painoa on kevennetty siten, 
että mitoitus vastaa luvun 4.7 standardeissa ja ohjeissa ilmoitettuja arvoja. Pääpaino 
tulosten esittämisessä on perusrungon ja liikkuvan piikkien osuudelta sekä nostosaksis-
ta. 

5.2.1 Nostosylinterien kuormitukset 

Nostosylinterissä vaikuttavat kuormitukset nostovaiheessa yksi on esitetty kuvassa 5.5, 
joka kuvaa nostosylinterin voimaa (kN) ajan (s) funktiona. Sinisellä on kuvattu Scilab-
laskennalla saadut tulokset ja punaisella Ansys-laskennalla saadut tulokset. Nostoa on 
jatkettu nostovaiheen yli kuvan 2.8 mukaisesti, jotta on saatu selville nostosylinterissä 
vaikuttava voima, mikäli työntöä ei suoriteta. Scilab-laskelmissa käytetyt lähtöarvot 
löytyvät liitteestä 3. Ansys-laskenta on suoritettu jäykän monikappalemekaniikan avulla 
ja Scilab-laskenta joustavan monikappalemekaniikan avulla. 
 

 
Kuva 5.5. Nostosylinterin voimat nostovaiheessa 1. 

 
Sylinterivoimien kuvasta 5.5 nähdään, että voimat vastaavat todella hyvin toisiaan. Pie-
niä eroja tuloksissa löytyy, mutta ne johtuvat todennäköisesti laskentamallien eroista. 
Esimerkiksi voimien määritys laskentamenetelmissä on hieman erilainen, mikä vaikut-
taa tulosten eroavaisuuksiin. Suurin ero on varmasti saada painopiste ja siitä johtuvat 
voimien määritykset täysin samaksi molemmissa laskentamalleissa. Ansys-laskelmissa 
ulkoiset voimat on muodostettu mallinnetun kuormatilan avulla ja Scilab-laskelmissa 
voima on jaettu ekvivalenttisiksi voimiksi elementeille. Jäykän kappaleen laskentamal-
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lissa kuormatila on kiinni jäykästi liikkuvassa piikissä ja voimat välittyvät tätä kautta 
sylinterille. Lisäksi kaavan (4.2) mukainen tukivoiman muodostus vaikuttaa hieman 
tuloksiin verrattuna Ansys-laskelmiin. Tulokset vastaavat hyvin oletettuja tuloksia ja 
tulosten eroavaisuus on parempi, mitä saattoi olettaa. Kuvaajasta nähdään, että Scilab-
laskelmissa voima lähtee nollasta, mikä johtuu alkuarvojen määrityksestä. Voima tosin 
tasaantuu vastaamaan Anys-laskelmilla saatuja arvoja heti muutaman laskentakierrok-
sen jälkeen. 

Kuvassa 5.6 näkyy laskentamenetelmillä saadut nostovaiheen kolme sylinterivoimat 
(kN) ajan (s) funktiona eri laskentamalleilla (Scilab-malli sinisellä). Voimat eroavat eri 
laskentamallien välillä nostovaiheen alussa eniten, noin kymmenen prosenttia. Mitään 
yksittäistä syytä, joka vaikuttaisi muita enemmän, ei löydetty tulosten eroavaisuuteen 
laskennan alussa. Lähtöarvoja muuttelemalla huomattiin, että ainakin vaimennusarvoilla 
on selvä vaikutus sylinterivoimiin. Käyrien eroavaisuutta ei voida pelkästään vaimen-
nusarvojen muutoksella perustella. Myös kaatumisen estävillä kontakteilla on huomat-
tava vaikutus sylinterivoimiin, mikäli jäykkyyksiä muutetaan. 
 

 
Kuva 5.6. Nostosylinterin voimat nostovaiheessa 3. 

 
Käyristä huomataan, että Scilab-laskelmilla saatu voima käyttäytyy lineaarisemmin kuin 
Ansys-laskelmilla saatu voima. Eräs tekijä, joka tuloksiin vaikuttaa, on sylinterin kim-
mokerroin, jota käytetään Scilab-laskennassa, muttei Ansys-laskennassa, jossa käytettiin 
jäykkiä kappaleita. Sylinterivoimien laskennassa käytettiin kimmokerrointa, koska si-
säisiä voimia muodostettaessa kimmokerroin esiintyy voimien lausekkeessa, ja sylinte-
rivoimat on muodostettu sisäisten voimien avulla.   

-15

-5

5

15

25

35

45

55

65

0 2 4 6 8 10 12 14

V
o

im
a

 (
k

N
)

Aika (s)

Nostosylinterin voima, vaihe 3

SCILAB

ANSYS



 77 

5.2.2 Työntösylinterien kuormitukset 

Työntösylinterin kuormitukset muuttuvat huomattavasti vain työntövaiheessa, jossa 
sylintereitä liikutetaan. Muissa vaiheissa sylinterit pysyvät paikallaan, joten niiden sy-
lintereissä vaikuttavat voimat eivät muutu niin radikaalista kuin työntövaiheessa. Työn-
tösylinterissä vaikuttavat sylinterivoimat (kN) työntövaiheessa on esitetty kuvassa 5.7 
ajan funktiona (s) (Scilab-malli sinisellä).   
 

 
Kuva 5.7. Työnyösylinterin voima nostovaiheessa 2. 

 
Kuvasta huomataan, että saadut tulokset vastaavat melko hyvin toisiaan myös tässä ta-
pauksessa. Työntövaiheessa työntösylinterin voima saattaa erota jopa satoja kiloja, sillä 
sylinterivoima riippuu todella paljon vipuvarresta, jolla kääntyvää vartta pyritään pyörit-
tämään piikkien etupään nivelen ympäri. Pienikin mittaero vaikuttaa voimaan suuresti. 
Tästä johtuen voimat vastaavat toisiaan todella hyvin, ja käyrät ovat muodoltaan melko 
samankaltaisia. Tulosten erot johtuvat samoista tekijöistä, joita on kerrottu jo nos-
tosylinterien tuloksia arvioidessa, kuten voimien määrityksestä sekä voimien muodos-
tamisesta joustavien elementtien avulla Scilab-laskentamallissa verrattuna jäykkiin ele-
mentteihin Ansys-laskelmissa. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä aikaisemmin 
lasketut tulokset ovat samankaltaisia. 

5.2.3 Piikkien jännitykset ja käyttöasteet prototyy pissä kaksi 

Rakenteessa vaikuttavat jännitykset on esitetty työntövaiheen lopussa. Kuten kuvan 5.8 
sinimuotoisista jännityskäyristä huomataan, jännityksiä laskettaessa nostoliike on aloi-
tettu levosta työntövaiheen lopussa. Tämä vastaa tilannetta, jossa työntövaiheen lopussa 
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tehdään pieni korjausliike työntösylintereillä. Käyrät kuvaavat liikkuvan piikin poikki-
leikkauksen ylä- ja alapinnan jännitystä (MPa) laskenta-ajan (s) funktiona kuvan 4.4 
solmussa G. Jännitykset on laskettu kaavalla (4.27). Kuvissa sinisellä on Scilab-
laskentamallilla saadut tulokset ja punaisella Ansys-laskentamallilla saadut tulokset 
käyttäen joustavaa monikappalemekaniikkaa. Koska laskelmissa ei ole käytetty kuin 
pientä vaimennusta, pitäisi tulosten vastata todellista tilannetta korjausliikkeen aikana. 
 

 

 

Kuva 5.8. Liikkuvan piikin jännitykset palkin ala- ja yläpinnalla eri laskentamalleilla. 

 
Yläpinnan jännitys on pienempi, koska profiilin poikkileikkauksen painopiste sijaitsee 
lähempänä yläpintaa kuin alapintaa ja suurimmat jännitykset aiheutuvat taivutuksen 
johdosta. Tulokset vastaavat melko hyvin toisiaan. Niistä nähdään, että ominaistaajuus 
eroaa hieman eri laskentamallien välillä. Tämä johtuu oletettavasti elementtien määräs-
tä, elementtien tyypeistä ja niiden avulla muodostettujen matriisien eroista laskelmissa. 
Tuloksista huomataan myös se, että Scilab-mallissa jännitys tasoittuu nopeammin, vaik-
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ka molemmissa laskelmissa on käytetty samaa suhteellista vaimennusta. Alun jännitys-
piikki on hieman suurempi Ansys-laskelmissa, mutta muuten jännitys tasoittuu lähes 
samaksi molemmissa malleissa. Tuloksia voidaan pitää riittävän tarkkoina, jotta mo-
lemmilla malleilla voidaan tehdä rakenteen alustava mitoitus myötörajan suhteen. 

Kuvassa 5.9 näkyy perusrungon piikin jännitys (MPa) palkin ala- ja yläpinnalla ajan 
funktiona (s), kun laskentapisteenä on käytetty kuvan 4.4 solmua K. Tässä kohdassa 
perusrungon piikin jännitys on suurimmillaan työntövaiheen lopussa. Jännitys kasvaa 
vielä kallistettaessa kuormatilaa, mutta todellista jännityksen arvoa ei voida arvioida 
työntövaiheen jälkeen, sillä kuorma pääsee purkautumaan kallistusvaiheessa.  
 

 

 

Kuva 5.9. Perusrungon piikin jännitykset palkin ala- ja yläpinnalla eri laskentamalleil-

la. 
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see. On myös oletettua, että perusrungon piikissä yläpinnan jännitys on suurempi kuin 
alapinnan, koska U-muotoinen palkki on toisin päin kuin liikkuvassa piikissä, ja profii-
lin poikkileikkauksen painopisteen paikka on lähempänä alapintaa kuin yläpintaa. Tä-
män takia yläpinnan taivutusvastus on pienempi kuin alapinnan. Lisäksi kohdassa vai-
kuttava taivutusjännitys on varmasti suurempi kuin muut jännityskomponentit. 

Seuraavassa kolmessa kuvassa 5.10-5.12 on esitetty poikkipinnan käyttöasteet suu-
rimman taivutusjännityksen mukaan piikkien jokaisessa solmussa. Käyttöasteen tulok-
set vastaavat luvussa neljä esitetyn kaavan (4.28) vasemmanpuoleista skalaaria, ja tu-
lokset on laskettu käyttäen Scilab-ohjelmistolla luotua laskentamallia. Materiaalin myö-

törajana on käytetty arvoja >� q 690 OW/ ja varmuuslukuna arvoa �
� q 2. Kuvaajis-

sa esitetyt käyttöasteet ovat nykyiselle rakenteelle. Mikäli käyttöaste on yli yhden, tulee 
rakennetta vahvistaa tältä osin, sillä se ei ole enää sallittujen jännitysten rajoissa. 
 

 

 

Kuva 5.10. Solmujen käyttöasteet jännityksen mukaan nostovaiheessa yksi. Ylhäällä 

liikkuva piikki, alhaalla perusrungon piikki. 
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Kuva 5.11. Solmujen käyttöasteet jännityksen mukaan nostovaiheessa kaksi (työntöai-

he). Ylhäällä liikkua piikki, alhaalla perusrungon piikki. 
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Kuva 5.12. Solmujen käyttöasteet jännityksen mukaan nostovaiheessa kolme. Ylhäällä 

liikkuva piikki, alhaalla perusrungon piikki. 
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Kuvaajista huomataan, että liikkuvan piikin osalta poikkipintasuureita voidaan pienen-
tää enemmän kuin perusrungon piikin osalta, mikäli tarkastellaan pelkkiä sallittuja jän-
nityksiä. Kuvaajia tarkasteltaessa on huomioitava, että kuvaajat 5.10 ja 5.12 ovat vain 
kuvaajan alun osalta oikein. Laskelmissa on oletettu, että kuorma ei pääse purkautu-
maan kuormatilasta. Tämän takia vain kuvaajien alkuosa on oikein, sillä kuorman ke-
ventyessä lähtisivät myös käyttöasteen käyrät laskuun. 

Tilanne, jossa kuorma ei pääse purkautumaan, voisi tapahtua käytännössä vain siinä 
tilanteessa, että ovet lukittuisivat tai kuorma jäätyisi jostakin syystä yhdeksi isoksi ka-
saksi, joka olisi kiinni seinissä ja pohjassa. Kaikkien ei-haluttujen tapausten osalta on 
tyhjennystapahtumaan pyritty kehittämään varoituksia, jotta tällaisia ilmiöitä ei pääsisi 
tapahtumaan. 

5.2.4 Muutettujen piikkiprofiilien käyttöasteet 

Edellä esitettyjen tulosten pohjalta on mietitty parannusehdotuksia, joita purkulaitteen 
piikkeihin voidaan tehdä. Käyttöasteet vaihtelevat eri pisteissä huomattavasti, joten 
piikkien profiilia alhaisten jännitysten alueella pystyy tulosten perusteella keventämään 
merkittävästi. Rakenteen tulee olla kuitenkin riittävän jäykkä, joten levyjen paksuutta ei 
voida piikeissä ohentaa pelkkien jännitysten perusteella. Lisäksi laskentatuloksista 
huomattiin, että jännitykset ovat huomattavasti suuremmat u-profiilin avonaisen pinnan 
puolella, koska taivutusvastus on tässä pinnassa pienempi. 

Ideoinnin jälkeen päädyttiin ehdotukseen piikkien uudesta profiilista, joka säilyttää 
kuitenkin vaaditun u-muodon reunaehtojen mukaisesti. Kuvan 5.13 mukaisien profiilien 

korkeus vaihtelee perusrungolla välillä F q 190 � 230 mm ja liikkuvan piikin osalta 

F q 190 � 220 mm, kuten prototyypissä kaksikin. Profiili koostuu u-muotoisesta osas-
ta sekä särmättyyn u-muotoon kiinni hitsatuista pystylevyistä. U-profiili on korkeudel-
taan vakio, mutta pystylevyn korkeus muuttuu pituusakselin mukaan.  
 

 

 

 

 
Kuva 5.13. Ehdotus piikkien profiilista. Vasemmalla perusrunko oikealla liikkuva piikki. 

 
Ehdotetun profiilin edut verrattuna nykyiseen profiiliin ovat: pienempi paino suhteessa 
jäykkyysarvoihin, pinta- ja massakeskiön saaminen yhtä lähelle ylä- ja alapintaa sekä 
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hitsisauman paikan muutos. Haittapuolena u-profiilin särmäys sisältää yhden työvaiheen 
lisää. Lisäksi hitsaaminen tulee olemaan hieman vaikeampaa. Ulkonäön puolesta kul-
missa olevat pyöristykset tuovat lisää näköä. Kuvaajissa 5.14-5.16 on esitetty samat 
solmukohtien käyttöasteet kuin edellä, mutta käyttäen kuvan 5.13 mukaista profiilia. 
 

 

 

Kuva 5.14. Solmujen käyttöasteet jännityksen mukaan nostovaiheessa yksi ehdotetulla 

profiililla. Ylhäällä liikkuva piikki, alhaalla perusrungon piikki. 
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Kuva 5.15. Solmujen käyttöasteet jännityksen mukaan nostovaiheessa kaksi ehdotetulla 

profiililla. Ylhäällä liikkuva piikki, alhaalla perusrungon piikki. 
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Kuva 5.16. Solmujen käyttöasteet jännityksen mukaan nostovaiheessa kolme ehdotetulla 

profiililla. Ylhäällä liikkuva piikki, alhaalla perusrungon piikki. 
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sekä profiilin ylä- että alapinnalla. Kuvaajissa on esitetty ainoastaan yläpinnan käyttöas-
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poikkileikkauksen ala- että yläpinnalla, ja tulokset on laskettu pelkän taivutusmomentin 
mukaan. Jännitysten puolesta käyttöasteisiin jää edelleen varaa keventää profiilia. Muo-
donmuutokset kuitenkin kasvavat, kuten huomataan kuvasta 5.17, joka kuvaa laskenta-
mallin solmunumeron 32 pystysuuntaisia siirtymiä (m) nykyisellä (prototyyppi 2) ja 
ehdotetulla profiililla (kevennetty). 

Tulosten perusteella piikkien painoa ei voida enää ratkaisevasti keventää, koska 
muuten sallitut siirtymät ylittyvät. Profiilia on myös vaikea muuttaa jäyhyysarvoiltaan 
suuremmaksi, mutta samalla kevyemmäksi pelkkiä levynvahvuuksia muuttamalla. Ku-
vaajassa 5.17 esitetty siirtymä on laskettu työntövaiheen aikana käyttäen samoja arvoja 
ja samaa laskentamallia kuin käyttöasteita laskettaessakin. 
  

 
Kuva 5.17. Solmun 32 siirtymä nykyisellä ja ehdotetulla profiililla nostovaiheessa 2. 

 

5.2.5 Saksimekanismin laskentatulokset 

Saksimekanismia tarkasteltaessa laskettiin jännitysten lisäksi saksien joustot sekä jous-
tojen vaikutus liikkeen tasaukseen. Saksimekanismin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista 
on juuri liikkeen tasaus nostovaiheessa, jotta sylinterit nousisivat samanaikaisesti, mikä-
li sylintereissä on eri paine. Lisäksi saksien on tarkoitus vankistaa rakennetta myös 
staattisessa tilassa, mikäli kuorma pyrkii kallistumaan toiselle puolelle esimerkiksi epä-
tasapainoisesta kuormasta ja vaakasuuntaisista kuormista, kuten tuulikuormista johtuen. 
Kuvassa 5.18 näkyy laskentakohdat, joiden siirtymät on esitetty taulukossa 5.1. Puhut-
taessa nostavan sylinterin puolesta, tarkoitetaan kohtien C ja D puolta.  
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Kuva 5.18. Saksimekanismin laskentatulosten kohdat. 

 
Taulukko 5.1. Saksimekanismin laskentatulokset 

Laskentatapaus / Siirtymät 

x-suuntaiset siirtymät 

  

  

  

KOHTA A                  

(mm) 

KOHTA B                  

(mm) 

KOHTA C                  

(mm) 

KOHTA D                     

(mm) 

Sakset + 2 sylinteriä 1,4 2,3 1,4 2,3 

Ilman saksia + 2 sylinteriä 
11,6 11,8 11,6 11,8 

Sakset + 1 sylinteri 1,5 15 1,5 15 

Ilman saksia + 1 sylinteri 
8,5 34,6 8,5 34,6 

Laskentatapaus / Siirtymät 

y-suuntaiset siirtymät 

  

  

  

KOHTA A                   

(mm) 

KOHTA B                     

(mm) 

KOHTA C                           

(mm) 

KOHTA D                                  

(mm) 

Sakset + 2 sylinteriä 9,5 10,6 7,4 7,4 

Ilman saksia + 2 sylinteriä 
9,9 11,1 7,5 7,5 

Sakset + 1 sylinteri 23,8 22,6 1,4 1,9 

Ilman saksia + 1 sylinteri 
45,3 41,9 3,9 3,3 

 
Taulukkoon yläpuolelle on listattu eri laskentapisteiden vaakasuuntaiset siirtymät (x-
akseli) eri laskentatapauksissa. Alapuolella on laskentapisteiden pystysuuntaiset siirty-
mät (y-akseli) samoilla laskentatapauksilla. Kaikki esitetyt tulokset on laskettu nosto-
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vaiheen 3 alussa, jolloin kuorma on vielä suurimmillaan, mutta sakset ovat jo hieman 
kääntyneet vinoon. Laskentatulokset osoittavat, että sakset toimivat staattisessa tapauk-
sessa melko hyvin vaakasuuntaisten siirtymien tasauksessa. Myös pystysuuntainen tasa-
us toimii kohtalaisesti, mikäli molemmat sylinterit ovat samalla korkeudella ja ottavat 
kuormaa vastaan. Tämä vastaa taulukossa tapausta 2 sylinteriä. Tosin tässä tapauksessa 
myös muun rakenteen vaikutus on suuri, eikä pelkkä saksimekanismi tuo kuin pienen 
lisäjäykkyyden tuloksiin. Mikäli toisen puolen sylinteri ei ota kuormituksia vastaan ja 
kuorman epätasapaino on puolella, jossa sylinteri ei ota kuormituksia vastaan, syntyy 
rakenteeseen huomattavasti suurempia siirtymiä, kuten olettaa saattaakin. Tämä vastaa 
taulukossa tapausta 1 sylinteri. Myöskään saksimekanismi ei pysty tasaamaan siirtymiä 
kuin kohtalaisesti tässä tapauksessa. Saksimekanismin avulla siirtymät putoavat puoleen 
sekä pysty- että vaakasuunnassa, mutta ovat silti melko suuria.  

Saksimekanismi toimii parhaiten, kun se ottaa vastaan pelkkiä vaakasuuntaisia 
kuormia, kuten tuulikuormat. Pystysuuntainen tasaus ei kuitenkaan toimi liikkeen tasa-
uksessa niin hyvin kuin saattoi olettaa. Saksivarret oli alustavien laskelmien avulla valit-
tu niin jäykiksi kuin saksille varattuun tilaan mahtui. Laskelmissa saksivarret olivat suo-
rakaideputkea RHS150x75x6 ja prototyypissä kaksi putket ovat RHS100x80x4. Lasken-
ta osoittaa, että saksivarsien neliömomentin tulee olla mahdollisimman suuri. Varsien 
pään siirtymät ovat suuria, kun saksivarsi taipuu, vaikka varsien pituudet eivät ole kuin 
1550 mm pitkiä. Kahdeksan saksivartta muodostaa yhteensä neljä saksiparia. Kun jo-
kaista saksivarren nivelkohtaa tarkastellaan kohtien A ja B puolella, käy ilmi, että saksi-
varren pään siirtymä pystysuunnassa kasvaa noin kaksinkertaiseksi tarkasteltaessa seu-
raavaksi ylempää paria. Tämä vastaa hyvin oletettu arviota, sillä alemman saksiparin 
kääntymä vaikuttaa myös sitä ylempiin pareihin. Alimmainen pari ei pääse siirtymään 
yhtä paljon muihin pareihin nähden, sillä se on kiinni perusrungossa, joka ei juurikaan 
jousta. 

Kuvassa 5.19 on esitetty sylinterien pituudet (m) ajan funktiona (s) nostovaiheen 
kolme alussa, kun tulokset on laskettu menetelmä-luvussa kerrotulla tavalla käyttäen 
dynaamista menetelmää. Dynaamisista tuloksista huomataan sama ilmiö kuin staattisilla 
laskelmilla saaduista tuloksistakin. Vapaa sylinteri, joka ei ota voimia vastaan, jää nos-
tavasta sylinteristä jälkeen noin 20 millimetriä. Laskelmien alussa ero tasoittuu hetkit-
täin värähtelyn ansiosta, mutta vaimennuksen takia ero tulee lopulta samaksi kuin staat-
tisissakin tuloksissa. Tämä oli oletettua, sillä nostovaihe kestää sen verran kauan, että 
alun värähtelyt ehtivät tasoittua, ja siten dynaamisella laskennalla saadut siirtymät vas-
taavat staattisen laskennan arvoja.  
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Kuva 5.19. Sylinterien liike epätasaisella kuormalla. 

 
Alla olevassa kuvassa 5.20 on esitetty ylimmäisen saksivarren suurin von-Mises jänni-
tys (MPa) laskenta-ajan (s) funktiona. Tulokset on saatu samalla laskentamallilla kuin 
kuvan 5.19 tapauksessakin eli Ansys-ohjelmalla muodostetusta mallista.  
 

 
Kuva 5.20. Ylimmän saksivarren jännitys epätasaisella kuormalla. 
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Jännitykset eivät nouse suuriksi saksivarsissa liikkeen tasauksen yhteydessä. Kuvaajan 
5.20 jännitykset ovat suurimmillaan saksivarren keskinivelessä. Tämä paikka on arvat-
tavissa, sillä siinä kohtaa vaikuttaa oletettavasti myös suurin taivutusmomentin arvo. 
Taivutusvastuksen puolesta ei saksiprofiililta vaadita kuitenkaan laskelmissa käytettyjä 
arvoja suurempia arvoja, sillä jännitykset jäävät melko pieniksi. Kestävyyden puolesta 
saksimekanismi ei ole kriittinen, koska taivutusjännitykset nousevat saksivarsia tarkas-
teltaessa ratkaisevammaksi kuin muut jännityskomponentit. Jännitysten ja siirtymien 
tuloksista huomataan, että saksivarren jäyhyysarvojen tulisi olla mahdollisimman suu-
ria, jotta saksien joustot eivät pääse kasvamaan suuriksi, mutta jännitysten puolesta pro-
fiili kestää hyvin. 

5.3 Painopisteen paikka ja paino 

Purkulaitteen painoa saadaan yllä esitetyillä piikkien muutoksilla sekä muilla rakenteen 
muutoksilla kevennettyä 880 kiloa. Näin purkulaitteen rakenteen painoksi tulee ilman 
toimilaitteita 3575 kiloa, kun prototyypissä kaksi paino on 4455 kiloa. Purkulaitteen 
painopiste tyhjänä ilman hydraulisäiliössä olevaa nestettä siirtyy 50 millimetriä pyörä-
kuormaajaan päin, kun purkulaite on kuljetusasennossa. Painopisteen paikka tosin ei 
kerro täyttä totuutta painopisteen siirron vaikutuksesta. Painon laskun myötä painavat 
toimilaitteet kuten teleskooppivarret saatiin pois. Nämä toivat prototyypissä kaksi pai-
nopistettä lähemmäksi pyöräkuormaajaa, koska ne sijaitsivat lähellä purkulaitteen ja 
pyöräkuormaajan kiinnityskohtaa. Tärkeämpi ilmiö on kuormatilan painopisteen siirty-
minen lähemmäksi kiinnityskohtaa. Kuormatila saadaan siirtymään 200 millimetriä 
pyöräkuormaajaan päin, kun purkulaite on kuljetusasennossa. Tällä siirrolla on huomat-
tavasti suurempi merkitys momenttiin, joka pyrkii kaatamaan pyöräkuormaajaa, kun 
kuormatilaa siirretään ilmassa kuormatilan ollessa tyhjä. 

Painon kevennys liikkuvien piikkien osalta on 330 kiloa ja perusrungon osalta 426 
kiloa. Saksien paino lisääntyi yhteensä 101 kiloa. Osa rakenteen kokonaispainosta saa-
tiin kevenemään poistamalla sylinterin kaatumisen estävät teleskooppivarret. Painon 
osalta on huomioitavaa, että perusrungossa esimerkiksi kiinnitysosat, joilla purkulaite 
kiinnitetään pyöräkuormaajaan, ovat paksuja levyjä, jotka yksinään tuovat painoon suu-
ren osan. Tältä osin painoa ei voitu keventää, sillä osien muotoa tai kokoa ei voida 
muuttaa. Rakenteen painon lisäksi koko purkulaitteen paino kevenee hieman lisää, sillä 
esimerkiksi ovien lukitusmekanismeista saadaan ylimääräisiä osia pois, joiden paino on 
muutamia kymmeniä kiloja. Kokonaispainoon tämä ei vaikuta kuin korkeintaan muuta-
man prosentin.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Diplomityössä tutkittiin kuormatilojen purkulaitteen mekaniikkaa ja analysoitiin raken-
netta mahdollisten muutosten, painopisteen siirtämisen ja painon pienentämisen kannal-
ta. Hydraulisäiliön paikkaa vaihtamalla saadaan kippauksessa liikkuvat purkulaitteen 
piikit lähemmäksi pyöräkuormaajan ja purkulaitteen kiinnityspistettä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että perusrungon piikeissä olevat sylinterien kiinnityskorvakkeet voidaan 
tuoda 200 millimetriä pyöräkuormaajaan päin. Rakennetta saadaan yksinkertaistettua 
muuttamalla sylinterin kaatumisen esto yksinkertaisemmaksi. Myös ovien lukitusmeka-
nismit saadaan huomattavasti yksinkertaisemmaksi käyttämällä hydraulisia vääntömoot-
toreita sylinterien sijaan. Muuttamalla nostosaksien nivelpiste keskelle vartta sekä suu-
rentamalla saksivarsien profiilin dimensioita, saadaan saksista jäykemmät, ja ne tasaavat 
liikettä paremmin kuin prototyypissä kaksi. Tosin saksimekanismin paino kasvaa noin 
100 kiloa. 

Painon keventämisen näkökulmasta etenkin piikeistä saadaan painoa huomattava 
määrä pois jo pelkän jännitysten ja siirtymien laskennan ansiosta, sillä piikkien poikki-
leikkauksessa vaikuttavat jännitykset jäävät selvästi alle suurimpien sallittujen jännitys-
ten arvoista. Laskentatulosten avulla tehtiin ehdotus piikkien profiilin muutoksesta. Työ 
osoitti, että purkulaitteen ulkoisia mittoja ei voida juurikaan muuttaa, joten piikkien on 
oltava u-profiilin muotoisia. Muodostamalla profiili hieman eri tavalla, saadaan piikeis-
tä painoa pois. Laskentatulosten perusteella taivutusjännitykset ovat merkitsevässä roo-
lissa, kun tarkastellaan purkulaitteen sallittuja jännityksiä. Täten ehdotus profiilin muu-
toksesta on valittu siten, että palkin ylä- ja alapinnan taivutusvastukset ovat yhtä suuret. 
Toinen etu mahdollisesta muutoksesta on hitsisauman siirtyminen alueella, jossa on 
pienemmät jännitykset. Pienenä haittapuolena saattaa tulla vaikeampi hitsausprosessi, 
joka vaatii hieman lisäsuunnittelua. Kokonaisuudessaan purkulaitteen painoa saadaan 
pudotettua 880 kiloa, joista suurin osa tulee piikkien painosta. Tämä vastaa 20 prosent-
tia nykyisestä painosta.   

Edellä esitetyt toimenpiteet ovat käytettävissä ja niitä olisi hyödyllistä käyttää teh-
dessä seuraavan purkulaitteen lopullista suunnittelua. Jatkoa ajatellen etenkin piikkien 
osalta olisi hyödyllistä tutkia, mikäli levyihin olisi mahdollisuus tehdä kevennyksiä, 
sillä käyttöasteet jännitysten osalta jäivät vielä alhaisiksi. Kevennykset eivät saa vaikut-
taa piikkien muodonmuutoksiin kuitenkaan liikaa. Lisäksi on tärkeä muistaa, että tässä 
työssä ei ole esitetty kaikkia kuormitustapauksia, joita purkulaitteeseen kohdistuu. Esi-
merkiksi tyhjän kuormatilan siirtäminen ilmassa tuottaa aivan erinäköisiä jännitysja-
kaumia rakenteeseen kuin kippaustilanne. Tämän takia mahdollisia kevennyksiä suunni-
teltaessa tulee huomioida myös kaikki muut kuormitustapaukset. 
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Laskentatulosten perusteella vain piikkien tietyissä kriittisissä kohdissa vaikuttaa suuria 
jännityksiä, mutta muihin piikkien osiin kohdistuu pienempiä jännityksiä. Jatkoa ajatel-
len olisi hyvä tehdä myös väsymisanalyysi, mikäli rakenne halutaan mahdollisimman 
kevyeksi. Väsyminen voi olla hyvinkin kriittinen rakenteen kestävyyden kannalta. 

Koska työtä tehdessä ei ollut käytössä kuormitushistoriaa, analysointi suoritettiin 
käyttäen standardeissa annettuja ehtoja. Jotta työssä tehdyt laskelmat pitävät paikkaan-
sa, olisi suotavaa, että liikkeiden ohjaus olisi joka kippauskerralla automaattinen, ja ma-
nuaalinen vaihtoehto olisi käytettävissä vain erikoistapauksia varten. Kuormitukset voi-
vat muuttua hyvinkin paljon, mikäli kippaus suoritetaan mielivaltaisessa järjestyksessä. 

Saksia oli tarpeellista jäykistää vapaan tilan puitteissa niin paljon kuin mahdollista, 
jotta ne toimivat sylinterien liikkeen tasauksessa mahdollisimman hyvin. Tässäkin työs-
sä pyrittiin tutkimaan eri vaihtoehtoja, mikäli liikkeen tasaus saataisiin mekaanisesti 
toimimaan paremmin jollakin muulla tavalla kuin saksimekanismilla. Parempia ideoita 
ei keksitty, sillä esteenä oli useasti pieni tilan tarve kuljetusasennossa. Ideointia olisi 
hyvä jatkaa, mikäli sylinterin tasaus halutaan suorittaa mekaanisesti silloin kun sylinterit 
liikkuvat eri tahtiin paine-eroista johtuen. Yksi hyvä tapa olisi tehdä liikkeen tasaus 
hydraulisesti, mutta pitää saksimekanismi yhä mukana rakenteessa, koska sakset tuke-
voittavat rakennetta, kun purkulaitteeseen vaikuttaa sivusuuntaisia voimia. Tämä vaih-
toehto tulee maksamaan enemmän, mutta mikäli tasaus halutaan täsmälliseksi, on se 
vaikea toteuttaa pelkillä mekaanisilla ratkaisuilla.   

Työtä voidaan pitää onnistuneena, sillä halutuista päämääristä saatiin tarkempaa tie-
toa ja tiedon avulla osattiin tehdä ehdotuksia toimenpiteistä, joita voidaan käyttää pur-
kulaitetta kehittäessä. Työn ansiosta saatiin myös muuta tarpeellista tietoa, jota voidaan 
käyttää jatkossa tutkittaessa purkulaitetta ja kehitettäessä sitä mahdollisesti vielä tässä 
työssä ehdotettuja toimenpiteitä pidemmälle. Scilab-ohjelmalla tehdystä laskentamallis-
ta on hyötyä, sillä ohjelmalla saadut tulokset vastasivat jopa yllättävän hyvin valmisoh-
jelmilla saatuja tuloksia. Laskentamallia on myös helppo muokata, mikäli malliin halu-
taan lisätä elementtejä tai mikäli halutaan käyttää esimerkiksi 3d-palkkielementtiä, jon-
ka avulla voidaan jatkossa tutkia erilaisia kuormitustapauksia kuin 2d-palkkielementillä. 
Työtä voidaan pitää onnistuneena jo senkin ansiosta, että painoa saadaan esitetyillä 
muutoksilla kevennettyä nykyiseen purkulaitteeseen nähden 20 prosenttia. Tämä on 
kevennys laitteelle, jonka energian kulutus riippuu myös oman massan suuruudesta ja 
jolla pyritään helpottamaan puhtaiden ja ympäristöystävällisten energiamuotojen käyt-
tämistä. Toisaalta pienellä lisätutkimisella voidaan painoa saada kevennettyä vielä huo-
mattava määrä lisää.  
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A. LIITTEET 

A.1 Reunaehdot 

 

Reunaehtojen muistilista 

      

Reunaehto / Muuttumaton mitta Arvo Yksikkö 

Perusrungon piikkien leveys   300 mm 

Liikkuvien piikkien minimi sisäleveys   180 mm 

Perusrungon piikkien korkeus tyvessä  235 mm 

Perusrungon piikkien korkeus kärjessä   190 mm 

Nosto- ja työntösylinerin kiinnityspisteiden väli  925 mm 

Työntösylinterin ja kääntövarren kiinnityspisteiden väli 2900 mm 

 Kuormatilan lukituslaitteiden väli  2000 mm 

Reunimmaisten ovien lukituslaitteiden väli  2775 mm 

Piikkien keskinäinen väli 2000 mm 

Kääntyvän varren pituus edessä (työntösylinterissä kiinni)  900 mm 

Kääntyvän varren pituus tyvessä (nostosylinterissä kiinni) 1200 mm 

Nostosylinterin asennusmitta 1655  mm 

Nostosylinterin iskunpituus 3987  mm 

Työntösylinterin asennusmitta 2000 mm 

Työntösylinterin iskunpituus 1500 mm 

Hydraulisäiliön koko   350 l 
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A.2 NewMark-ratkaisija 

 
function [X, V, A]=NewMark(tmax) 
// 
// laskee purkulaitteen solmujen aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden nostovaiheessa 
// 2 ja 3. Laskentamallissa on 14 elementtiä ja 33 vapaata solmuvapausastetta 
// 
// INPUT: 
//    tmax    maksimi laskenta-aika 
// 
// OUTPUT: 
//    X    Solmujen paikat aikavälillä 0-tmax, dim(X)=33xPISTEET 
//    V    Solmujen nopeudet aikavälillä 0-tmax, dim(V)=33xPISTEET 
//    A    Solmujen kiihtyvyydet aikavälillä 0-tmax, dim(A)=33xPISTEET 
// 
//    tehty 16.12.2011, Tuomo Laaksonen, <tuomo.t.laaksonen@gmail.com> 
 
// Laskelmissa tarvittavat purkulaitteen vakiomitat 
Lx1 = 0.925       ; 
Lx2 = 2.9        ; 
Lx3 = 0.25; 
Lx4 = 0.8        ; 
Lx5 = Lx4+1.4       ; 
 
// Elementtien pituudet 
Le1 = 2.83       ; 
Le2 = 1.2        ; 
Le3 = 0.37286       ; 
Le4 = 0.975       ; 
Le5 = 0.975       ; 
Le6 = 0.975       ; 
Le7 = 0.7        ; 
Le8 = Lx3        ; 
Le9 = Lx4        ; 
Le10 = Lx1 - Lx4       ; 
Le11 = Lx5 - Lx1       ; 
Le12 = Lx1 + Lx2 - Lx5      ; 
Le13 = 0.9       ; 
Le14 = 2.06974       ; 
 
Le = [Le1, Le2, Le3, Le4, Le5, Le6, Le7, Le8, Le9, Le10, Le11, Le12, Le13, Le14] ;  
 
// Elementtien lukumäärä 
ne = 14        ; 
// Solmuvapausasteiden lukumäärä 
ns = 35        ; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// SYÖTETTÄVÄT ARVOT      //                                          
         //                                                                            
// Sylinterien lepopituudet alussa     //                                
L01 = 2.83;                                                                  //     
L014 = 2.06974;                                                              // 
                                                                                        // 
// Sylinterien nopeuden kulmakertoimet                         // 
kk1 = 0;                                                                          // 
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kk14 = 1/16;                                                                   // 
                                                                                      // 
// Elementtien poikkipintasuureet                                //         
A1 = 100e-4;                                                               //       
A2 = 64.5e-4;                                                                //     
A3 = 104e-4;                                                                 //     
A4 = 99e-4;                                                                     // 
A5 = 94.5e-4;                                                                  // 
A6 = 88.5e-4;                                                                //     
A7 = 83e-4;                                                                   //    
A8 = 126e-4;                                                                  //    
A9 = 123e-4;                                                                  //   
A10 = 120e-4;                                                                //     
A11 = 116e-4;                                                                //     
A12 = 107e-4;                                                                 //    
A13 = 126e-4;                                                                 //    
A14 = 100e-4;                                                                 //    
                                                                                //  
I2 = 1.13e-5;                                                                  //   
I3 = 3.33e-5;                                                                   //  
I4 = 4.43e-5;                                                                   //  
I5 = 3.92e-5;                                                                   //  
I6 = 3.30e-5;                                                                   //  
I7 = 2.80e-5;                                                                   //  
I8 = 7.21e-5;                                                                   //  
I9 = 6.82e-5;                                                                   //  
I10 = 6.43e-5;                                                                  //  
I11 = 5.96e-5;                                                                  //  
I12 = 4.89e-5;                                                                  //  
                                                                                //  
// Materiaalivakiot                                                        //       
E = 210e9;                                                                      //  
G = E/(2*(1+.3));                                                          //       
Ered = 12e9;                                                                   //   
rho = 7850;                                                                    //   
                                                                                 // 
// Ulkoiseet voimat                                                      //         
P = 10000;                                                                      //  
                                                                                 // 
// Alkuasemavektori                                                     //          
X0 = [0.6115, 2.76314, 0.362743, 1.59725, -0.31753, 0.20796, 1.24405,         // 
-0.31753, 1.12995, 0.92694, -0.31753, 2.05194, 0.60983, -0.31753, 2.97393,    // 
0.29272, -0.31753, 3.63587, 0.06505, -0.31753, 0, 0, 0, Lx4, 0, Lx1, 0, 0,    // 
Lx5, 0, Lx1+Lx2, 0, 0, -1.80711, -1.80711];                                    // 
                                                                                 // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
                                                                                // 
// MUUTETAAN VAIN TARVITTAESSA!                                               // 
// Rayleighin vaimennusarvot                                                    // 
aR = 1;                                                                          // 
bR = 1.5e-3;                                                                     // 
                                                                                 // 
// Laskentaan vaikuttavat arvot                                                 // 
dt = 0.002; // aika-askel                                                      // 
an = 0.01; //NewMarkin numeerinen vaimennustermi                              // 
gam = 1/2 + an;                                                                 // 
bet = (1/4)*(gam + 1/2)*(gam + 1/2);                                            // 
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                                                                                // 
// Putoamiskiihtyvyyden arvo                                                    // 
g = 9.82;                                                                        // 
                                                                                 // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
// Syötetyistä arvoista muodostetut matriisit 
Ls = [L01, L014, kk1, kk14]; 
Ae = [A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14]; 
Ie = [0, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, 0, 0]    ; 
 
// Jäykkyysvakiot 
EA1 = Ered*A1       ; 
EA2 = E*A2       ; 
EA3 = E*A3       ; 
EA4 = E*A4       ;  
EA5 = E*A5       ; 
EA6 = E*A6       ; 
EA7 = E*A7       ; 
EA8 = E*A8       ; 
EA9 = E*A9       ; 
EA10 = E*A10       ; 
EA11 = E*A11       ; 
EA12 = E*A12       ; 
EA13 = E*A13       ; 
EA14 = Ered*A14       ;  
 
EI2 = E*I2       ; 
EI3 = E*I3       ; 
EI4 = E*I4       ; 
EI5 = E*I5       ; 
EI6 = E*I6       ; 
EI7 = E*I7       ; 
EI8 = E*I8       ; 
EI9 = E*I9       ; 
EI10 = E*I10       ; 
EI11 = E*I11       ; 
EI12 = E*I12       ; 
 
GAs2 = 0.25*G*A2       ; 
GAs3 = 0.25*G*A3       ; 
GAs4 = 0.25*G*A4       ; 
GAs5 = 0.25*G*A5       ; 
GAs6 = 0.25*G*A6       ; 
GAs7 = 0.25*G*A7       ; 
GAs8 = 0.25*G*A8       ; 
GAs9 = 0.25*G*A9       ; 
GAs10 = 0.25*G*A10      ; 
GAs11 = 0.25*G*A11      ; 
GAs12 = 0.25*G*A12      ; 
 
//Jäykkyysvakiovektorit 
EA = [EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, 
EA8, EA9, EA10, EA11, EA12, EA13, EA14]    ; 
 
EI = [0, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10, EI11, EI12, 0, 0]  ; 
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GAs = [0, GAs2, GAs3, GAs4, GAs5, GAs6, GAs7, 
GAs8, GAs9, GAs10, GAs11, GAs12, 0, 0]    ; 
 
// Elementtien solmuvapausasteiden alkunopeudet 
V0 = zeros(1:ns)       ; 
 
// Elementtien solmuvapausasteiden alkukiihtyvyydet 
A0 = zeros(1:ns)       ; 
 
// Globaali massamatriisi 
M_G = MGlob(X0,Ae,Ie,rho)      ; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// SILMUKKA                                                                     // 
epsmin = 1e-5;                                                                   // 
iter_max = 30;                                                                   // 
t = dt;                                                                          // 
X = zeros(1,ns)';                                                                                                                 // 
V = zeros(1,ns)';                                                                                                                 // 
A = zeros(1,ns)';                                                                // 
pp = 1;                                                                          // 
                                                                                 // 
while t < tmax                                                                   // 
    if t == dt                                                                   // 
        y1 = X0' + dt*V0' + (1/2 - bet)*dt*dt*A0';                              // 
    else                                                                         // 
        y1 = yout + dt*vout + (1/2 - bet)*dt*dt*rout;                           // 
    end                                                                          // 
    if t == dt                                                                   // 
        v1 = V0' + (1 - gam)*dt*A0';                                            // 
    else                                                                         // 
        v1 = vout + (1 - gam)*dt*rout;                                          // 
    end                                                                          // 
    a1 = A0';                                                                    // 
    iter = 1;                                                                    // 
    D1 = y1 - X0';                                                               // 
    while iter < iter_max                                                       // 
        K_G = KGlob(X0,y1,D1,t,EA,GAs,EI,Ls); // Globaali jäykkyysmatriisi    // 
        C_G = aR*M_G + bR*K_G; // Globaali vaimennusmatriisi                   // 
        F_inG = FGlob(X0,y1,D1,t,EA,GAs,EI,Ls); // Globaali sis. voimavektori // 
        F_exG = Fext(y1,Ae,Le,P,rho,g); // Globaali ulk. voimavektori          // 
        Res = -M_G*a1 - F_inG' + F_exG' - C_G*v1; // Residuaali                // 
        St = (1/(dt*dt*bet))*M_G + (gam/(bet*dt))*C_G + K_G;                   // 
        Delta = inv(St)*Res;                                                    // 
        y1 = y1 + Delta;                                                        // 
        v1 = v1 + (gam/(bet*dt))*Delta;                                         // 
        a1 = a1 + (1/(bet*dt*dt))*Delta;                                        // 
        D1 = D1 + Delta;                                                        // 
        Res_abs = 0;                                                             // 
        j = 1;                                                                   // 
        while j < ns+1                                                           // 
            Res_abs = Res_abs + abs(Res(j));                                    // 
            j = j + 1;                                                           // 
        end                                                                      // 
        if Res_abs < epsmin then                                                // 
            iter = iter_max + 1;                                                // 
        else                                                                     // 
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            iter = iter + 1;                                                     // 
        end                                                                      // 
    end                                                                          // 
    t = t + dt;                                                                  // 
    yout = y1;                                                                   // 
    vout = v1;                                                                  // 
    rout = a1;                                                                   // 
    pp = pp + 1;                                                                   // 
    X(:,pp)=yout(:,1);                                                          // 
    V(:,pp)=vout(:,1);                                                          // 
    A(:,pp)=rout(:,1);                                                          // 
end                                                                              // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
endfunction 
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A.3 Laskennan lähtöarvot 

Lähtöarvot Scilab-laskentaan, Vaihe1 

Suure Arvo Yks. 

Teräsosien kimmokerroin 210 Gpa 

Teräsosien liukumoduuli 81 Gpa 

Sylinterien redusoitu kimmokerroin 12 GPa 

Kuormatilan paino/yksi piikki 10000 kg 

Putoamiskiihtyvyyden arvo 9,82 m/s
2
 

Teräksen tiheys 7850 kg/m
3
 

Palkkielementtien lkm. 11 kpl 

Sauvaelementtien lkm. 0 kpl 

Pituuttaan muuttavien sauvaelementtien lkm. 1 kpl 

Solmuvapausasteiden lukumäärä 33 kpl 

Aika-askel 0,002 s 

Numeerinen vaimennus, Newmark 0.01   

Laskenta-aika 35 s 

Vaimennustermi α 1   

Vaimennustermi β 0,0015   

Nostosylinterin alkupituus 1,655 m 

Nostosylinterin nopeus 0,1 m/s 

Kuorman painopiste piikin pinnasta  1,4 m 

Kuormatilan leveys 2,55 m 

Kiinnityskohdan korkeus palkin keskilinjasta 0,2 m 

Leikkauskerroin k (kGAS) 0,25   

  

 

  

Elementtien pituudet (m) 

 

  

L2=1,200, L3=0,373, L4=0,975, L5=0,975, L6=0,975, L7=0,900 L8=0,250, 

L9=0,700, L10=0,225, L11=1,175, L12=1,725 

  

 

  

Elementtien pinta-alat (m
2
): 

 

  

A1=100*10
-4

, A2=105*10
-4

, A3=104*10
-4

, A4=142*10
-4

, A5=137*10
-4

, A6=131*10
-

4
, A7=125*10

-4
,
 
A8=189*10

-4
, A9=186*10

-4
, A10=183*10

-4
, A11=179*10

-4
,  

A12=169*10
-4

  

  

 

  

Elementtien neliömomentit (m
4
): 

 

  

I2=3,33*10
-5

, I3=3,33*10
-5

, I4=6,42*10
-5

, I5=5,66*10
-5

, I6=5,74*10
-5

, I7=4,00*10
-

5
,
 
I8=10,64*10

-5
, I9=10,04*10

-5
, I10=9,43*10

-5
, I11=8,71*10

-5
,  I12=7,07*10

-5
  

  

 

  

Solmupisteiden aloituskoordinaatit (m): 

 

  

A=(-0,250;0,000), B=(0,000;0,000), C=(0,000;1,655), D=(0,000;0,373), 

E=(0,000;0,000), F=(0,975;0,000), G=(1.950;0,000), H=(2.925;0,000), 

I=(3,825;0,000), J=(2,100;0,000), K=(0,925;0,000), L=(0,700,0,000) 
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Lähtöarvot Scilab-laskentaan, Vaihe2 

Suure Arvo Yks. 

Teräsosien kimmokerroin 210 Gpa 

Teräsosien liukumoduuli 81 Gpa 

Sylinterien redusoitu kimmokerroin 12 GPa 

Kuormatilan paino/yksi piikki 10000 kg 

Putoamiskiihtyvyyden arvo 9,82 m/s
2
 

Teräksen tiheys 7850 kg/m
3
 

Palkkielementtien lkm. 11 kpl 

Sauvaelementtien lkm. 1 kpl 

Pituuttaan muuttavien sauvaelementtien lkm. 2 kpl 

Solmuvapausasteiden lukumäärä 35 kpl 

Aika-askel 0,002 s 

Numeerinen vaimennus, Newmark 0.01   

Laskenta-aika 20 s 

Vaimennustermi α 1   

Vaimennustermi β 0,0015   

Nostosylinterin alkupituus 2,83 m 

Työntösylinterin alkupituus 2,07 m 

Nostosylinterin nopeus 0 m/s 

Työntösylinterin nopeus 0,0625 m/s 

Kuorman painopiste piikin pinnasta  1,4 m 

Kuormatilan leveys 2,55 m 

Kiinnityskohdan korkeus palkin keskilinjasta 0,2 m 

Leikkauskerroin k (kGAS) 0,25   

Elementtien pituudet (m) 

 

  

L2=1,200, L3=0,373, L4=0,975, L5=0,975, L6=0,975, L7=0,700 L8=0,250, 

L9=0,700, L10=0,225, L11=1,175, L12=1,725, L13=0,900 

Elementtien pinta-alat (m
2
): 

 

  

A1=100*10
-4

, A2=105*10
-4

, A3=104*10
-4

, A4=142*10
-4

, A5=137*10
-4

, A6=131*10
-

4
, A7=125*10

-4
,
 
A8=189*10

-4
, A9=186*10

-4
, A10=183*10

-4
, A11=179*10

-4
,  

A12=169*10
-4

  

Elementtien neliömomentit (m
4
): 

 

  

I2=3,33*10
-5

, I3=3,33*10
-5

, I4=6,42*10
-5

, I5=5,66*10
-5

, I6=5,74*10
-5

, I7=4,00*10
-

5
,
 
I8=10,64*10

-5
, I9=10,04*10

-5
, I10=9,43*10

-5
, I11=8,71*10

-5
,  I12=7,07*10

-5
  

Solmupisteiden aloituskoordinaatit (m): 

 

  

A=(-0,250;0,000), B=(0,000;0,000), C=(0,612;2,763), D=(0,327;1,597), 

E=(0,208;1,244), F=(1,130;0,927), G=(2.052;0,610), H=(2.974;0,293), 

I=(3,636;0,065), J=(3,825;0,000), K=(2,200;0,000), L=(0,925,0,000), 

M=(0,800;0,000) 
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Lähtöarvot Scilab-laskentaan, Vaihe3 

Suure Arvo Yks. 

Teräsosien kimmokerroin 210 Gpa 

Teräsosien liukumoduuli 81 Gpa 

Sylinterien redusoitu kimmokerroin 12 GPa 

Kuormatilan paino/yksi piikki 10000 kg 

Putoamiskiihtyvyyden arvo 9,82 m/s
2
 

Teräksen tiheys 7850 kg/m
3
 

Palkkielementtien lkm. 11 kpl 

Sauvaelementtien lkm. 1 kpl 

Pituuttaan muuttavien sauvaelementtien lkm. 2 kpl 

Solmuvapausasteiden lukumäärä 35 kpl 

Aika-askel 0,002 s 

Numeerinen vaimennus, Newmark 0.01   

Laskenta-aika 15 s 

Vaimennustermi α 1   

Vaimennustermi β 0,0015   

Nostosylinterin alkupituus 2,83 m 

Työntösylinterin alkupituus 3,326  m 

Nostosylinterin nopeus 0,185 m/s 

Työntösylinterin nopeus 0 m/s 

Kuorman painopiste piikin pinnasta  1,4 m 

Kuormatilan leveys 2,55 m 

Kiinnityskohdan korkeus palkin keskilinjasta 0,2 m 

Leikkauskerroin k (kGAS) 0,25   

Elementtien pituudet (m) 

 

  

L2=1,200, L3=0,373, L4=0,975, L5=0,975, L6=0,975, L7=0,700 L8=0,250, 

L9=0,700, L10=0,225, L11=1,175, L12=1,725, L13=0,900 

Elementtien pinta-alat (m
2
): 

 

  

A1=100*10
-4

, A2=105*10
-4

, A3=104*10
-4

, A4=142*10
-4

, A5=137*10
-4

, A6=131*10
-

4
, A7=125*10

-4
,
 
A8=189*10

-4
, A9=186*10

-4
, A10=183*10

-4
, A11=179*10

-4
,  

A12=169*10
-4

  

Elementtien neliömomentit (m
4
): 

 

  

I2=3,33*10
-5

, I3=3,33*10
-5

, I4=6,42*10
-5

, I5=5,66*10
-5

, I6=5,74*10
-5

, I7=4,00*10
-

5
,
 
I8=10,64*10

-5
, I9=10,04*10

-5
, I10=9,43*10

-5
, I11=8,71*10

-5
,  I12=7,07*10

-5
  

Solmupisteiden aloituskoordinaatit (m): 

 

  

A=(-0,250;0,000), B=(0,000;0,000), C=(1,402;2,448), D=(1,273;1,263), 

E=(1,232;0,880), F=(2,207;0,858), G=(3.182;0,839), H=(4.156;0,824), 

I=(4,856;0,815), J=(3,825;-0,012), K=(2,200;0,000), L=(0,925,0,000), 

M=(0,800;0,000) 

 


