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TIIVISTELMÄ 
 

Tutkintotyönä suunniteltiin teurasjätteitä käsittelevään sulattajaan kahden runkona 

toimivan ympyrälieriövaipan väliin uusi liitostyyppi. Tilavuudeltaan kahdeksan 

kuutiometrin sulattajan ympyrälieriövaippaan tehdään valmistusvaiheessa 

läpivientejä. Sulattajan päälle tulee läpivienti täyttötornille ja toiseen päätyyn 

kola-akselin käytölle. Läpivientiä tehtäessä vaipat yhdistetään toisiinsa. Vaipat 

kiinnitetään toisiinsa hitsaamalla, mutta sitä ennen päällimmäinen vaippa on 

taivutettu lämpökäsittelyn avulla kiinni sisempään vaippaan. Nyt 

lämpökäsittelystä haluttiin päästä eroon liitostyyppiä muuttamalla.  

 

Muutos edellytti jonkinlaisen ”kauluksen” suunnittelua vaippojen välille. 

Kauluksen ansiosta päällimmäistä vaippaa ei tarvitse taivuttaa, vaan kaulus 

hitsataan molempiin ympyrälieriövaippoihin kiinni. Kauluksen avulla pyritään 

vähentämään valmistuskustannuksia ja helpottamaan kokoonpanoa. Sulattajaa 

lämmitetään toimintavaiheessa maksimissaan noin 200 °C:n lämpöisellä höyryllä. 

Höyry sitoo noin 9 bar:n paineen ympyrälieriövaippojen väliin. Kauluksen 

päätehtävä rakenteellisten kuormitusten kestämisen lisäksi onkin kuuman höyryn 

ja sen sitoman paineen aiheuttamien rasitusten kestäminen.  

 

Tuotekehityksen tuloksena suunniteltiin kaksi kaulusta, joiden kestävyys tutkittiin 

paineistettujen säiliöiden suunnitteluun kehitetyllä Visual Vessel Design               

-ohjelmalla. Teoreettisten tulosten valossa suunnittelussa onnistuttiin tekemään 

kestävä liitos, joka täyttää tavoitteet. Tosin vasta käytännön kokemukset ja 

konepajalta saatava palaute vahvistavat tulokset, minkä jälkeen uusia muutoksia 

harkitaan. 
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ABSTRACT 
 

Dry rendering cooker is used in food processing industry to sterilization, 

hydrolisation, evaporation and fat rendering. It treats everything what is left after 

animals are butchered. In this study have been developed two new collars, which 

join two cylindrical cells, while inlets are taken through cells. Between the cells 

circulates steam, which is about 200 ºC hot and develops pressure maximum 9 

bars. This collar replaces method, which has needed heat treatment. Heat 

treatment is expensive and hard to manufacture so it was actual to develop 

another way to do it.  
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1 JOHDANTO 
 

Tutkintotyöni käsittelee teurasjätteestä lihaluujauhoa tekevää kuivasulattajaa. 

Sulattaja on suunniteltu Eteco Oy:ssä ja tehtäväni oli kehittää sulattajan päällä ja 

päädyssä oleviin läpivienteihin kustannustehokkaampi liitosratkaisu. Ennestään 

käytössä ollut läpivientiratkaisu oli valmistuksen kannalta hankala ja kallis. 

Läpiviennissä molempiin sulattajan runkona toimiviin ympyrälieriövaippoihin 

polttoleikattiin reiät ja päällimmäinen vaippa taivutettiin lämpökäsittelyn avulla 

kiinni sisempään vaippaan, minkä jälkeen vaipat hitsattiin kiinni toisiinsa.  

 

Päädyssä oleva liitos oli suunnittelun kannalta helpompi, sillä kauluksen 

muodoksi tuli ympyrä ja se asettui paikoilleen kuin tasaiselle pohjalle. Etukäteen 

mietittäessä ja suunniteltaessa todettiin, että hankaluuksia aiheutti täyttötornin 

läpiviennin liitoksen mallintaminen. Liitos sijaitsee ympyrälieriövaipan päällä, 

joten kauluksen taittuminen lieriön sivuilla pintaa pitkin alaspäin lisäsi 

mallinnuksen vaikeutta.  

 

Olennaisena osana suunnitteluprosessiin kuului myös suunnitellun liitoksen 

kestävyyden tarkastelu. Tarkastelussa apuna käytettiin paineistettujen säiliöiden 

suunnitteluun kehitettyä Visual Vessel Design -ohjelmaa. VVD-ohjelma suorittaa 

laskennan EN 13445 -standardin pohjalta. 

 

 

2 SULATTAJA /1/ 
 

Sulattaja on teurasjätteiden käsittelylaitoksen ydinosana toimiva laite. Sulattajan 

avulla erotetaan rasvaa, steriloidaan tai haihdutetaan. Suunnittelua ohjaavat 

kansainväliset standardit ja laitteet hyväksytetään ilmoitetulla laitoksella sekä CE-

merkitään toimitettaessa EU-alueelle. Kahden runkona toimivan 

ympyrälieriövaipan välissä kiertävä höyry lämmittää sulattajaa tasaisesti. 

Höyrylämmitysjärjestelmä, lauhteenpoisto ja sekoitinjärjestelmä toimivat yhdessä 

tehokkaasti taaten hyvän lopputuloksen ja matalat lämmityskustannukset. 

Sulattajaa voidaan modifioida tilaajan vaatimusten mukaan ja haihdutetusta 
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vedestä talteen otettavissa oleva lämpö mahdollistaa yhdessä oikein mitoitetun 

eristyksen kanssa äärimmäisen energiatehokkaan käytön sekä miellyttävän 

työympäristön. Sulattaja toimitetaan täysin asennusvalmiina yksikkönä ja laite on 

mahdollista toimittaa jopa täysin automatisoituna versiona, mikäli tilaaja niin 

haluaa. Sulattaja on pitkällisen tuotekehityksen tulos ja se valmistetaan 

ammattitaitoisesti.  

 

 
 Kuva 1 Sulattaja kokoonpanovaiheessa 

 

Vaikka laite toimii moitteettomasti, löytyy siitäkin vielä parannettavaa. 

Varmatoimisen sulattajan kehittäminen paremmaksi on kuitenkin vaativaa työtä. 

Jokainen muutos on aina pienimuotoinen riski, sillä toimintavarmuus lähes 

jatkuvasti käsittelylaitoksella käytössä olevissa sulattajissa on säilyttävä. 

Sulattajien rikkoutuessa teurasjätteiden säilytyksestä tulee todella suuri ongelma 

käsittelylaitoksella. Sulattajien tilavuudet vaihtelevat 3000 - 25000 litraan, joten 

myös vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin löytyy. Toisaalta tiettyä toimintavarmuutta 

tuo jos yhden 25 m3 säiliön tilalle ottaa kolme 8 m3 säiliötä. Silloin yhden säiliön 

huollon aikana muut voivat vielä pyöriä normaalisti eikä tuotantoon tule 

katkoksia. Sulattajia on saatavana eri malleja lähinnä teuraseläimissä esiintyvien 

tautien takia. Teurasjätteistä pää ja selkäranka käsitellään muista ruhon osista 

erillään tautien leviämisen estämiseksi. 

 

 

3 PAINEASTIAN MITOITUKSEN PERUSTEET 
 

Paineastiain rakennesuunnitelmassa esitettäviin tietoihin kuuluu standardin SFS 

2610 mukaan seitsemän kohtaa: 
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1. Yleistiedot 

2. Käyttöolosuhteet 

3. Kuormitusmäärittely 

4. Mitat ja rakenneaineet 

5. Valmistus 

6. Tarkastus 

7. Lujuuslaskelmat 

Näiden kohtien lisäksi saatetaan vaatia erityistarkasteluja. /2, s. 17/ 

 

Paineastiain mitoituksen yleiset turvallisuusvaatimukset täyttävät 

suunnitteluohjeet annetaan standardissa SFS 2610 sekä siihen liittyvissä 

mitoitusstandardeissa. Standardi määrää paineastian mitoitusta aina yhteen 

ensimmäiseen poikittaisliitokseen, laippaliitoksen otsapintaan tai kierreliitokseen 

asti. Rakenneaineista on standardissa käsitelty mekaaniset ominaisuudet, 

kestävyys ja testaus. Paineastioissa saa käyttää vain sellaisia materiaaleja, joiden 

ominaisuudet tunnetaan käyttö- ja koeolosuhteissa. Suunnittelussa ja materiaalin 

valinnassa tulee ottaa huomioon käyttöolosuhteet. Jos sopivaa materiaalia ei 

käyttökohteeseen löydy, rakenneaine tulee suojata pinnoitteella korroosiota, 

kulutusta, lämpötilaa, säteilyä tms. vastaan. /2, s. 11 - 12/ 

 

Rakenneaineiden ominaisuuksien testaamisessa tulee käyttää yleisesti tunnettuja 

tai valvontaviranomaisten erikseen aineenkoetustekniikassa hyväksymiä 

menetelmiä. Testausten avulla pyritään selvittämään myös, kuinka erilaiset 

työvaiheet, kuten muovaus, hitsaus ja lämpökäsittely vaikuttavat rakenneaineiden 

ominaisuuksiin. Testauksen ansiosta pystytään paremmin ottamaan huomioon 

valmistuksen aikana tapahtuvat materiaalien ominaisuuksien muutokset. 

Hitsausliitosten kohdalla ominaisuuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa 

menetelmäkokeiden avulla. /2, s.12/ 

 

Joskus paineastian valmistuksen ja kuljetuksen aikana saattaa esiintyä sellaisia 

kuormituksia, joita käyttö- tai koeolosuhteissa ei esiinny. Tällaiset kuormitukset 

saattavat johtua esim. säiliön nostamisesta. Mitoituksen kannalta ratkaisevat 

kuormitukset paineastioissa muodostavat mm. vallitseva paine, paineiskut, 

rakenteen ja sen sisällön paino, tuuli- ja lumikuorma, lämpötilaerojen aiheuttamat 
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lämpöjännitykset, lämpölaajeneminen sekä kimmoisat muodonmuutokset. 

Ylimitoitusta kannattaa kuitenkin välttää. Suurien seinämävahvuuksien sijaan 

pitäisi käyttää lujempia ja sitkeämpiä materiaaleja, sillä seinämävahvuuden 

lisääminen kasvattaa haurasmurtumisalttiutta. Jos paineastian rakenteellinen 

paksuus pienenee, kuten sulattajan sisempi ympyrälieriövaippa kuluu kola-akselin 

vaikutuksesta, on laite suunniteltava jotain tiettyä käyttöaikaa varten. Mitoitus on 

tehtävä niin, että standardin edellyttämä varmuus rakenneaineissa säilyy koko 

suunnitellun käyttöajan. /2, s. 14 - 15/ 

 

Suunnittelupaine on paine, jota käytetään mitoitettaessa paineastian rakenteita. 

Suunnittelupaineeksi valitaan sellainen paine, joka on vähintään samansuuruinen 

kuin paine, jonka vaikutuksen alaiseksi painelaite joutuu. Mitoitettavan rakenteen 

seinämän keskikohdan sekä ylintä että alinta lämpötilaa kuvataan yleensä 

paineistettujen astioiden suunnittelussa suunnittelulämpötilalla. Sulattajan 

tapauksessa taas nojataan standardiin SFS 2863. Standardin kohdassa 3 nestettä 

tai kylläistä höyryä sisältävät rakenneosat on kerrottu seuraavaa: ”Kiehuvaa 

nestettä sisältävän rakenneosan korkeimmaksi sallituksi seoslämpötilaksi valitaan 

suunnittelupainetta vastaava kylläisen höyryn lämpötila”.  Suunnittelulämpötila 

on sulattajan tapauksessa sama kuin seoslämpötila (n. 200 ºC). Tämä selviää SFS-

Käsikirja 13 Paineastiat. Mitoitus tehdään sivulla 190 olevasta taulukosta 1, jossa 

esitetään, että lämmittämättömän tai savukaasuilta suojatun rakenneosan 

suunnittelulämpötila on sama kuin seoslämpötila. /2, s. 16, 189 - 190/ Standardin 

EN 13445 mukaan lämmittämättömällä tarkoitetaan rakennetta, jota ei lämmitetä 

liekillä /3/.  

 

Termistössä esiintyvä lujuuskerroin tarkoittaa hitsausliitoksen tai aukon alueen 

lujuuden suhdetta ehjän seinämän lujuuteen. Standardi SFS 2226 määrittelee 

hitsausliitoksen ja SFS 2618 aukon lujuuskertoimen. Lujuuskertoimet otetaan 

huomioon laskettaessa rakenneosan jännityksiä aukolle tai hitsausliitokselle. /2, s. 

16/ 

 

Paineastiain mitoituksessa esiintyy yleensä muovaus- ja toleranssivara. 

Muovausvara on kokeellisesti määriteltävä erikseen jokaiselle 

muovausmenetelmälle, mutta toleranssivara perustuu rakenneaineen 
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valmistustoleranssin alaeromittaan. Muovausvaralla varaudutaan muovauksen 

aikana tapahtuvaan seinämänvahvuuden ohenemiseen. Paineastioita käsiteltäessä 

törmää myös käsitteeseen ohenemisvara. Ohenemisvaran avulla määritellään 

lujuuden kannalta ylimääräinen seinämänpaksuus, joka saattaa painelaitteen 

käyttöiän aikana syöpyä tai kulua pois. Ohenemisvaraan vaikuttaa olennaisesti 

paineastian rakenneaine, käyttöolosuhteet ja käyttöaika. Ohenemisvara on 

mahdollista korvata syöpymistä tai kulumista kestävällä pinnoitteella. /2, s. 16 - 

17/  

 

 

4 STANDARDI EN 13445 

 

Sulattajan suunnittelu pohjautuu EN 13445 -standardiin. Standardi on tarkoitettu 

lämmittämättömien painesäiliöiden suunnitteluun. Lämmittämätön tarkoittaa, ettei 

säiliötä lämmitetä liekillä (unfired pressure vessels). Lämmittämiseen voidaan 

kuitenkin käyttää prosessiaineita. /3/ Tässä tapauksessa lämmittämiseen käytetään 

höyryä. Standardi koostuu seuraavista osista:  

-yleistä  

-materiaalit  

-suunnittelu 

-valmistus 

-tarkastus   

-testaus  

-pallografiittivaluraudasta valmistettavien painesäiliöiden ja niiden osien 

suunnittelua ja valmistusta koskevat ohjeet  

-CR 13445-7: Opastus vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen 

käytöstä. /4/ 

Standardia sovelletaan lämmittämättömiin painesäiliöiden lisäksi niihin 

liitettäviin yhteisiin: laippoihin, kierreliitoksiin tai hitsattuihin osiin aina 

ensimmäiseen poikittaisliitokseen asti. Standardin soveltuvuutta on tarkoitus 

laajentaa jatkossa mm. alumiinisiin ja kuparisiin säiliöihin, mutta tällä hetkellä se 

soveltuu vain teräksisten säiliöiden suunnitteluun. Myös virumisen 
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huomioonottaminen tulee myöhemmin standardiin. Nyt lämpötilarajoituksena on 

370 ºC ferriittisillä ja 425 ºC austeniittisilla teräksillä. /4; 3/ 

 

Standardia ei saa soveltaa 

- liikutettavissa laitteissa  

- putkistoissa  

- ydinvoimalakäytössä  

- niitatuissa paineastioissa  

- harmailla valuraudoilla  

- höyryn tai kuuman veden tuotantoon tarkoitetuissa laitteissa, joiden 

sisällön lämpötila saattaa nousta yli 110 ºC:een   

- lujitetuille, moniseinämäisille tai esijännitetyille laitteille /3/. 

 

Valmistajien tulisi ensisijaisesti käyttää materiaaleja, joiden on katsottu täyttävän 

direktiivin vaatimukset. Nämä materiaalit on luetteloitu standardin osassa 2. Jos 

valitaan materiaali standardissa esitettyjen materiaalien luettelon ulkopuolelta, 

sille täytyy tehdä erityisarviointi ja hyväksyttää ilmoitetulla laitoksella. Yhtenä 

vaihtoehtona on mahdollista myös käyttää materiaalia, jolla on eurooppalainen 

materiaalin hyväksyntä. Tällöin materiaaleilta vaaditaan todistus 

vaatimustenmukaisuudesta. Todistuksen antaa materiaalin valmistaja. Samat 

todistusvaatimukset koskevat materiaaleja, hitsauslisäaineita ja ruuveja. /3/ 

 

Suunnitteluosuudessa standardi nojautuu siihen, että laskenta suoritetaan 

tietokoneohjelmien avulla, joten kaavojen monimutkaisuutta ei ole rajoitettu. 

Standardin kaavoissa ei juuri esiinny varmuuskertoimia, koska laskentakaavoissa 

käytetään nimellisenä suunnittelujännityksenä sallittua kalvojännityksen arvoa. 

Myötörajan lisäksi materiaalin sallittua jännitystasoa rajoittaa murtolujuus, mikä 

joissain tapauksissa johtaa mm. hienorae- ja duplex -terästen seinämävahvuuksien 

kasvamiseen. /3/ 

 

Valmistuksessa standardi kiinnittää huomiota mm. tiloihin. Valmistajan tilojen ja 

välineiden pitää olla sellaisia, mitä painelaitteen valmistus edellyttää. Myös 

laitteen testauksen ja tarkastuksen täytyy onnistua. Valmistuksessa käytetyt 

materiaalit ja hitsauslisäaineet täytyy pystyä jäljittämään ja yhdistämään 
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ainestodistukseen. Jäljitettävyysvaatimuksen takia hitsauslisäaineiden 

valmistuserien tunnisteet ja todistukset pitää säilyttää. EN 288-2 mukaan 

valmistajalla on oltava hitsausohje jokaiselle liitokselle tai liitostyypille. Hitsaajat 

ja operaattorit pitää pätevöittää standardien EN 287-1 ja EN 1418 mukaan. 

Lisäksi hitsaajista on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Säiliön mitoittaville 

hitsausliitoksille (lieriön pituusliitos) ja vaativille materiaaleille (myös 

kehäliitokselle) tulee tehdä työkoe. /3; 4/ 

 

Standardi määrittelee viidennessä osassaan myös painelaitteita koskevia 

tarkastuksia. Usein vaaditaan tarkastuksia mitoittavien liitosten lisäksi myös mm. 

kehähitseille, yhdehitseille ja laippojen hitseille. Painelaitteiden 

tarkastusmenetelmiin kuuluu niin ikään loppuarviointi, joka koostuu kuudesta 

vaiheesta:  

1 Lopputarkastus   

2 Silmämääräinen tarkastus ja mittatarkastus 

   3 Dokumentaation tarkastus 

   4 Painekoe 

   5 Koestuksen jälkeinen tarkastus 

   6 Varolaitteiden tarkastus (laitekokonaisuudessa) /3/. 

 

Tarkastuksissa tutkitaan, onko painelaite valmistettu hyväksytyn suunnitelman 

mukaan ja mm. tosimitoista tehdään pöytäkirja. Myös materiaalimerkintöjä 

verrataan tarkastusvaiheessa todistuksiin. Kaikki tarkastuksessa ilmenneet 

puutteet korjataan ennen painelaitteen koeponnistusta, joka suoritetaan 

testipaineella: 

 

t

a
t f

f
PSP ⋅⋅= 25,1  tai vähintään 1,43 PS  

 
 PS  säiliön suurin sallittu paine 

  fa     nimellinen suunnittelujännitys koelämpötilassa 

  ft     nimellinen suunnittelujännitys suunnittelulämpötilassa /3/ 
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Vähimmäisvaatimuksena dokumentoinnin tarkastuksessa ovat: 

 - materiaalitodistukset 

 - hitsausmenetelmien hyväksymistodistukset 

 - hitsaajien pätevyystodistukset 

 - NDT -pöytäkirjat  

- NDT -tarkastajien pätevyystodistukset 

 - työkokeiden tulokset 

 - mittauspöytäkirjat 

 

Dokumentit tulee säilyttää 10 vuotta turvallisessa paikassa siten, että ne 

pyydettäessä voidaan esittää kansallisille viranomaisille. /3/ 

 

 

5 SUUNNITTELUPROSESSI 
 

Suunnitteluprosessi alkoi touko- ja kesäkuun vaihteessa Eteco Oy:ssä. Ennen 

itsenäistä suunnitteluosuutta käytiin palaverissa työn valvojan DI Jari Helinin 

kanssa läpi suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet.  

 

 

5.1 Lähtökohdat 

 

Tuotekehityksen lähtökohtana oli valmistuskustannusten pienentäminen ja 

kokoonpanotyön yksinkertaistaminen. Projektissa paneuduttiin sulattajan kahteen 

läpivientiin. Ensimmäinen läpivienti oli tehty kola-akselin käytön takia ja toinen 

täyttötornia varten (liite 1). Molemmat läpiviennit oli valmistettu samanlaisella 

menetelmällä: laitteen runkona toimivista kahdesta ympyrälieriövaipaista 

päällimmäinen oli taitettu lämpökäsittelyn avulla kiinni sisemmän vaipan pintaan 

ja sauma oli hitsattu kiinni. Tämä rakenne on osoittautunut aikaisemmissa 

tutkimuksissa hyvin lujaksi. Liitos on kestänyt vaippojen välissä olevan kuuman 

lämmityshöyryn sitoman paineen, mutta nyt liitostavasta haluttiin päästä eroon. 
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Valmistuskustannuksia lisäsi erityisesti lämpökäsittelyn käyttö ja liitos pitikin 

suunnitella sellaiseksi, ettei lämpökäsittelyä tarvita. Lämpökäsittelyn 

poisjättäminen merkitsi sitä, että vaippojen väliin täytyi suunnitella kappale 

sitomaan vaipat toisiinsa. Mitään muita mahdollisuuksia ei noussut esille kuin 

jonkinlainen vaippojen väliin hitsattava kaulus. Kauluksen tulisi kestää 

rakenteelliset rasitukset ja kuuman höyryn aiheuttamat kuormitukset. Lisäksi 

kaulusten liitokset pitäisi suunnitella siten, että puikkohitsaaminen olisi 

mahdollista. Sulattajan piti säilyttää luotettavuutensa muutoksista huolimatta, sillä 

laitteiden tekniikan pettäessä tulisi teurasjätteen säilytyksestä ylipääsemätön 

ongelma käsittelylaitoksella. 

 

 

5.2 Käytön läpivienti 

 

Käytön läpivienti sijaitsee sulattajan toisessa päädyssä keskellä kuperia 

päätyelementtejä (liite 2). Päätyelementit muistuttavat kalottia ja käytön läpivienti 

menee niistä kohtisuorasti lävitse. Pallomainen muoto säännöllisyydellään 

helpottaa suunnittelutyötä, sillä kauluksen poikkileikkaus pysyy samanlaisena 

koko kierron ajan (kuva 2).  

 

 
Kuva 2 Poikkileikkaus käytön läpiviennin kauluksesta 
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Liitos päätettiin suunnitella kola-akselin käytön suuntaiseksi muodon ja 

mallintamisen yksinkertaistamiseksi. Kola-akselin suuntainen asettelu avasi 

päällimmäisen päätyelementin ja kauluksen välistä kulmaa, joten vältyttiin myös 

ylimääräiseltä hitsausviisteen tekemiseltä (liite 3, hitsi nro 1). Toiseen 

hitsisaumaan (liite 3, hitsi nro 2) kauluksen samansuuntaisuus kola-akselin taas 

aiheutti päinvastaisen reaktion. Sisemmän päätyelementin ja kauluksen välinen 

railokulma supistui, mikä vaikeutti ennestään jo hankalaa ahtaassa paikassa 

tehtävää hitsausurakkaa. Hitsausta helpotettiin kasvattamalla viistekulmaa. 

Sisempään päätyelementtiin kiinni tuleva kauluksen reuna suunniteltiin 

viistettävän 50° kulmaan. Viistäminen tapahtuu hiomalla. Muut läpivientiin 

liittyvät hitsaussaumat pysyvät ennallaan. 

 

Lisäksi piti tarkastella kauluksen etäisyyttä päätyyn tulevasta laipasta, johon 

laakeripesä kiinnitetään. Ainoana rajoituksena etäisyydelle suunnitteluvaiheessa 

oli vain hitsauksen onnistuminen. Laipan reunan ja kauluksen väliin piti jäädä 

riittävästi tilaa, jotta puikkohitsaus olisi mahdollista. Tarkastelut osoittivat, että 

hitsaus on mahdollista, kun kauluksen ja laipan väliin jää noin 70 mm rako. 

Sopivan välyksen etsiminen suoritettiin yksinkertaisesti piirustuksista 

viivoittimen avulla tarkastelemalla (kuva 3). Viivoittimen avulla voitiin tarkastaa, 

ettei päätyyn laakerointia varten kiinnitettävä laippa tule hitsauksen tielle. 

Kauluksen kokoa ei menettelyn avulla kasvatettu turhaan ja polttoleikattavat reiät 

pysyivät samalla mahdollisimman pieninä. 

 

 
Kuva 3 Hitsauslinjan tarkastelu viivoittimen avulla 
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Sopivan etäisyyden löydyttyä tehtävänä oli kauluksen korkeuden määrittäminen. 

Kauluksen pitää ulottua ulommas kuin päällimmäinen päätyelementti, jotta se 

saadaan riittävän reilusti hitsattua kiinni. Kauluksen pituutta kasvatettiin ja 

mittailtiin AutoCADin avulla ja päädyttiin tekemään 78 mm korkea kaulus 

(taulukko 1), jolloin ylitystä ulompaan päätyelementtiin verrattuna tulee noin 11 

mm. Kauluksen ja sisemmän päätyelementin väliin suunniteltiin jäävän 2 mm 

ilmarako, jotta puikkohitsauksen juuripalko tunkeutuisi varmemmin koko 

kauluksen paksuudelle. Koska polttoleikkaus ei ole menetelmänä tarkin 

reiänteossa, jätetään kauluksen ja ulomman päätyelementin väliin 3 mm:n välys, 

joka toimii samalla kauluksen ja päätyelementin välisenä ilmarakona. Tämä välys 

antaa kauluksen ympyränmuodolle myös 3 mm toleranssin keskiöön nähden 

muttei vielä haittaa hitsausta. Juuripintaa jää molempiin hitsausliitoksiin 2 mm. 

Kauluksen tarkalla ympyränmuotoisuudella ei ole tuotteen toimivuuden kannalta 

merkitystä, mutta kokoonpano helpottuu aina sitä mukaa, mitä tarkemmin kaulus 

on tehty. Päädyn läpiviennissä osia pystytään sovittamaan keskenään. Päädyn osat 

voidaan kokoonpanossa hitsata seuraavassa järjestyksessä: Ensin sisempi 

päätyelementti hitsataan runkovaippaan kiinni, sitten käytön aukon kaulus 

silloitetaan kiinni sisempään päätyelementtiin ja sen jälkeen sovitetaan ulompi 

päätyelementti paikoilleen. Jos kaulus on tehty valmiiksi ja silloitettu sisempään 

päätyelementtiin kiinni ulkokehältään, ei silloitus haittaa varsinaista hitsausta 

juuri lainkaan. Näin tehtäessä pystytään ulompaan päätyelementtiin poltettavaa 

reikää vielä sovittamaan ja hiomaan sopivammaksi, jotta mahdollisimman hyvä 

liitos saadaan aikaiseksi. 

 

Taulukko 1: Käytön aukon kauluksen mitat 

Halkaisija, D 657 mm 
Korkeus, h 78 mm 
Paksuus, s 16 mm 
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5.3 Täyttötornin läpivienti 

  

Täyttötorni sijaitsee sulattajan päällä (liite 2). Läpivientiä varten molempiin 

runkona toimiviin vaippoihin pitää tehdä reiät, kuten käytön läpiviennissäkin. 

Täyttötorni hitsataan alapäästään kiinni 30 mm:n vahvuiseen sisempään 

runkovaippaan (liite 4, hitsi nro 3). Täyttötornin halkaisija on 677 mm, joten 

vaipat toisiinsa liittävästä kauluksesta (liite 4) tulee isompi kuin päädyn käytön 

läpiviennissä. Kaulus eroaa hiukan myös muodoltaan verrattaessa edelliseen. 

Sulattajan päällä kauluksen mallintaminen on monimutkaisempaa sillä kauluksen 

kiertäessä ellipsirataa pitkin täyttötornin ympäri se taipuu samalla myös sisemmän 

ympyrälieriövaipan pintaa pitkin. Ulompaan ympyrälieriövaippaan 

polttoleikattava reikä on siis sulattajan päältä katsottuna ellipsin muotoinen. 

Päädystä päin katsottuna ellipsin leveys on 842 mm ja sulattajan sivulta 

katsottuna pituus 872 mm. 

 

Kaulusta suunniteltaessa kokeiltiin mallia, jossa kaulus kiertää ympyräkehää 

pitkin täyttötornia ympäri. Tämä olisi ollut mahdollista pitämällä täyttötornin 

keskiakselin ja kauluksen välinen kulma samana. Kokeilin aluksi mallintaa 

kauluksen 28 asteen kulmaan täyttötorniin nähden. Samassa kulmassa tornin 

ympäri kiertäminen kuitenkin aiheutti sen, että aivan sulattajan sivuilla kaulus 

olisi tullut liian lähelle täyttötornia ja hitsaaminen olisi ollut mahdotonta (liite 5). 

Jos kaulusta laajensi niin, että se olisi ollut riittävän kaukana hitsausta ajatellen, 

olisivat äärimmäiset reunat sulattajan päällä siirtyneet tarpeettoman kauas 

täyttötornista. Jos kauluksen ja täyttötornin välistä kulmaa kasvatti kahdella 

asteella, siirtyi kaulus sulattajan päällä jo 125 mm päähän tornin reunasta. Tämän 

kokeilun jälkeen päädyttiin täyttötornia ellipsirataa pitkin kiertävään kaulukseen. 

Kiusalliseksi kappaleen valmistamisen tekee se, ettei ellipsin kahdella 

halkaisijalla ole kuin 30 mm eroa toisiinsa nähden. Myös kauluksen muoto 

muuttuu jonkin verran kierroksen aikana. Esimerkiksi sulattajan päällä se on 4 

mm pidempi kuin sivulla. Tämä johtuu siitä, että päällä kaulus on hieman 

enemmän kallellaan, joten pituutta täytyy kasvattaa, jotta se ylettyisi tarpeeksi 

päällimmäisen vaipan yläpuolelle.  
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Kauluksen päätehtävä on pitää kuuma höyry ympyrälieriövaippojen välissä ja 

kestää rakenteelliset rasitukset, joten sen muoto on vasta toissijainen seikka. 

Kuitenkin liian isoja toleransseja on vältetty, jottei ilmarako kauluksen ja vaipan 

välillä kasvaisi liian suureksi. Liian suuri rako vaikeuttaisi hitsaamista ja saattaisi 

aiheuttaa hitsausvirheitä. Tämä kaulus on muutenkin kuin vain muotonsa puolesta 

valmistuksen kannalta työläämpi. Kaulusta täytyy nyt hioa sekä ylä- että 

alalaidasta. Päällimmäisen vaipan ja kauluksen väliin jäisi ilman viisteitä liian 

vähän tilaa hitsauspalolle, joten sekä vaippaa että kaulusta päätettiin viistää. Nyt 

hitsin juureen jää hitsaamiseen 50 - 60º tilaa. Jottei kauluksen ylälaidasta tulisi 

liian ohut, tekee viiste mutkan ulomman ympyrälieriövaipan yläpinnan kohdalla. 

Railon ulomman viisteen kulma on piirretty 25º:seen, joten railokulma kapenee 

11º. Myös kauluksen alalaitaa täytyy viistää. Alalaidan viistekulma vaihtelee 40-

55º välillä.  

  
Kuva 4 Täyttötornin läpiviennin kauluksen poikkileikkaus sulattajan sivuilla  

 

Suurimmillaan viistekulma on sulattajan sivuilla (kuva 4) ja pienimmillään kehän 

ylimmällä kohdalla (kuva 5). Railokulma taas on suurimmillaan sulattajan päällä 

noin 70º, sillä kaulus on niin paljon kallellaan sisempään vaippaan nähden, että 

railokulma kasvaa huomattavasti. Näissäkin liitoksissa jätetään 2 mm juuripintaa. 

Kaulus ulottuu nytkin reilusti noin 12 mm ulkovaipan ylitse hitsauksen 

lujittamiseksi. Vaipan ohitse nousevaan kaulukseen saadaan näin hitsattua 
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riittävän kookas palko pitävän liitoksen aikaansaamiseksi. Kaulusten 

työpiirustusten (liitteet 3 ja 4) lisäksi uudet liitokset ovat päivitetty sulattajan 

runko- ja kokoonpanopiirustuksiin (liitteet 6 ja 7) vanhojen liitosten tilalle. 

 

  
Kuva 5 Täyttötornin läpiviennin kauluksen poikkileikkaus sulattajan päällä 

 

 

5.4 MECSAP-tarkastelu 

 

Ensimmäisten piirustusten valmistuttua uutta liitostyyppiä tarkasteltiin 

lujuuslaskentaohjelma MECSAPilla. Tarkastelu suoritettiin liitteen 5 piirustusten 

pohjalta. Tarkastelussa otettiin huomioon jännitykset täyttötornin kauluksessa 

sekä sulattajan lautaspäädyssä vaippojen liitoskohdissa. Tarkastelun mukaan 

jännityshuippu (von Mises, liite 13) on 128 MPa. Tulos osoitti, että projektia 

voidaan jatkaa, koska jännitykset eivät aiheuta ongelmia. Koska materiaalien 

paksuudet ovat samat sekä käytön aukossa että täyttötornin läpiviennissäkin, 

voidaan olettaa, että sen yhteen tarkastelu riittää, mihin suurempi aukko tulee. 

Sisemmän vaipan ja kuperan päätyelementin rakennemateriaali on P355NL1 ja 
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ulommaisen vaipan ja kuperan päätyelementin materiaali P265GH. Materiaaleista 

heikomman (P265GH) myötölujuus Re = 265 MPa, joten sillekin jää 

varmuuskertoimeksi vielä noin 2.  

 

 

5.5 Hitsausliitokset 

 

Hitsausliitokset on valittu SFS-käsikirjan 14 esimerkkipiirustuksia apuna 

käyttäen. Standardi SFS 2775 kohta 4.2 (yhdeputki hitsattu vaipan pintaan) 

sisältää esimerkkejä, joita soveltamalla liitokset suunniteltiin. Sekä käytön 

läpiviennissä sulattajan päädyssä että sulattajan päällä täyttötornin juuressa on 

käytetty samanlaista hitsityyppiä. Kaulukset hitsataan vaippoihin kiinni käyttäen 

puoli-V -hitsiä (kuvat 6 ja 7). Puoli-V -hitsiä käyttämällä hitsauksen tunkeuma 

perusaineeseen saadaan ulottumaan mahdollisimman syvälle koko materiaalin 

paksuudella. Hitsin pinnan muodoksi valitaan kouruhitsi, jonka avulla liitokseen 

saadaan pyöreyttä. Hitsausliitosten valintaperusteina on käytetty puikkohitsauksen 

mahdollisuutta. Kouruhitsi hitsataan siten, että hitsin pinta nousee jokaisessa 

liitoksessa reilusti vaipan päälle. Näillä toimenpiteillä liitoksesta saadaan 

mahdollisimman kestävä yhdeltä puolelta ilman juuritukea läpihitsattu 

kulmaliitos. Hitsiliitokset on merkitty myös numeroituna työpiirustuksiin liitteissä 

3 ja 4. /5, s. 194/ 

 
Kuva 6 Käytön läpiviennin ulomman päätyelementin ja kauluksen sekä 

täyttötornin läpiviennin kauluksen ja ulomman vaipan väliset hitsausliitokset 
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Kuva 7 Käytön läpiviennin sisemmän päätyelementin ja kauluksen sekä 

täyttötornin läpiviennin kauluksen ja sisemmän vaipan väliset hitsausliitokset 

 

 

6 VISUAL VESSEL DESIGN MALLINNUS 
 

 
Kuva 8 Sulattaja mallinnettuna VVD-ohjelmalla 

 

Tätä tutkintotyötä varten opettelin käyttämään Visual Vessel Design -ohjelmaa. 

VVD-ohjelmalla pystyy mallintamaan, tutkimaan ja mitoittamaan paineistettuja 

säiliöitä. Tällä kertaa käytin ohjelmaa suunnittelemieni uusien liitostapojen 

tutkimiseen. VVD-ohjelma laskee EN 13445 -standardin mukaan liitoksille mm. 

pienimmät sallitut aineenvahvuudet, suurimman sallitun paineen sekä suurimman 

sallitun koepaineen /6, s. 9/. VVD-tarkastelussa minulla oli käytettävissäni 

sulattajasta aikaisemmin mallinnettu versio, josta puuttuivat molemmat tässä 
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tutkintotyössä suunnittelemani liitokset. Tehtäväkseni jäi siis luoda valmiiseen 

malliin sekä käytön aukon liitos että täyttötornin läpiviennin liitos.  

 

VVD-ohjelmalla mallinnus aloitetaan valitsemalla ruudun vasempaan reunaan 

aukeavasta valikosta suoritettava toimenpide. Nyt mallinnettaessa aukkoa 

napsautetaan kohdassa yhde/ aukko (Nozzle/Opening) (liite 10, kuva 1). Valinnan 

jälkeen avautuu 12-vaiheinen ohjattu jakso, jonka aikana mallinnus suoritetaan 

sijoittamalla arvoja avautuviin valintaikkunoihin. /6, s. 57/  

 

VVD-ohjelma pystyy laskemaan useammalla standardilla, mutta se tilataan 

käytettäväksi jollain tietyllä standardilla, joten useamman standardin käyttö 

edellyttää uuden ohjelmapaketin hankkimista. Tässä työssä käytetään 

luonnollisesti Euroopassa yleisesti käytössä olevaa EN 13445 -standardia. /6, s. 9, 

12/ Materiaalin valintaikkunassa (liite 10, kuva 4) ilmoitetaan materiaalivakiot. 

Ohjelma hakee standardin hyväksymän materiaalin sen jälkeen, kun materiaalin 

paksuus on syötetty mallinnusvaiheessa yhteen mitat -välilehdelle. Ohjelmalla on 

myös mahdollisuus tulostaa luettelo mallinnuksessa käytetyistä materiaaleista ja 

laskennassa käytetyistä materiaalivakioista (liite 10, kuva 3). /6, s. 51/ Tämä on 

hyvä ominaisuus, sillä käytetyt materiaalit täytyy säilöä suunnitteludokumenttien 

joukkoon muutenkin ja nyt asiakirjan saa kätevästi parilla napin painalluksella. 

Kauluksissa käytetyt materiaalit ovat listalla numerot 2 ja 6. Myös prosessikortin 

(liite 10, kuva 6) saa tulostettua. Prosessikortista selviävät yleiset 

suunnitteluehdot, kuten käytetty standardi (EN 13445), suunnittelupaine (1 MPa) 

ja -lämpötila (200 ºC). VVD:llä saa esiin kaavion, jossa esiintyy kaikkien liitosten 

kuormitus prosentteina verrattuna maksimiarvoihin (liite 10, kuva 5). Jos 

kuormituksen arvo U on suurempi kuin 100 %, komponentti on ylikuormitettu ja 

malli ei ole hyväksyttävä. Liitteeseen 10 on kerätty yhteen kaavioon samat tiedot, 

jotka mallinnusprosessin aikana valintaikkunasta 12 saa selville.  
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6.1 Käytön aukon mallinnus 

 

 
Kuva 9 Visual Vessel Design -ohjelmalla mallinnettu käytön aukko 

 

Käytön aukko oli täyttötornin läpivientiä helpompi käsitellä myös VVD:llä. 

Yksiselitteinen symmetrinen muoto helpotti mallintamista. Mallintaminen 

onnistui muuten hyvin, mutta annettaessa yhteen mittoja vaiheessa 5 kysytään 

yhteen pituutta mitattuna vaipan ulkohalkaisijasta. Tämä tarkoittaa kola-akselin 

suuntaista etäisyyttä, joka mitataan kuperan päätyelementin uloimmasta kohdasta 

kauluksen vapaaseen päähän. Ongelmana tässä oli se, että tuo etäisyys on 

negatiivinen. Mitalle yritettiin antaa negatiivinen arvo, mutta ohjelma ei 

ymmärtänyt sitä, vaan jätti liitoksen kokonaan kahden päätyelementin väliin. 

Lopuksi annoin etäisyydelle arvon nolla, jolloin reuna nousee päädyn uloimman 

kohdan kanssa samalle tasalle (kuva 9). Tällä lailla tehtynä kuoren lisäpituus ei 

aiheuta laskelmissa ainakaan todellisuutta kestävämpää liitosta. VVD laskee 

standardin EN 13445 kohdan 9.5.7 mukaan yhteen vahvistavan pinta-alan kuoren 

ulkopuolella. Nyt kuoren ulkopuolinen vahvistava pituus on 0, joten myös 

vahvistavaksi pinta-alaksi tulee 0. Kaikki mallinnukseen liittyvät arvot annetaan 

valintaikkunoissa, jotka aukeavat peräkkäin. Valintaikkunat ovat liitteessä 8. 
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6.2 Valintaikkunoiden täyttäminen 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään, mihin mallissa olevaan kappaleeseen uusi 

yhde liittyy. Tässä tapauksessa käytön aukko tulee uloimpaan kaarevaan 

päätyelementtiin ja sen keskikohtaan.  

 

Kohdassa 2 päätetään, tuleeko yhteeseen jonkinlainen laippa, vahvike tms. Nyt 

voidaan myös ilmoittaa, jos halutaan poiketa aikaisemmin annetuista 

prosessitiedoista: esim. alentaa yhteeseen kohdistuvaa lämpötilaa. Käytön aukon 

yhteeseen ei tule vahvikkeita tai laippoja ja se tutkitaan käyttämällä yleisiä 

suunnittelutietoja. Suunnittelutiedot sisältävän prosessikortin (liite 10, kuva 6) 

tiedot saa näkyviin view-valikosta.   

 

Seuraavaksi ilmoitetaan, mitkä ovat sen kappaleen mitat, johon yhde tehdään. 

Näihin mittoihin pystyy tässä tapauksessa vaikuttamaan muuttamalla ennen 

yhteen määritystä päätyelementin tietoja. Kesken yhteen mallintamisen ei ole 

mahdollista muuttaa aikaisemmin mallinnettujen kappaleiden tietoja. Yleensä 

aikaisemmin mallinnettuihin kappaleisiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Muutosten 

tekeminen on myös hankalaa, sillä ne saattavat johtaa useampiin muutoksiin.  

 

Neljännessä työvaiheessa todetaan yhteen valmistustapa. Vaihtoehtoja on kolme: 

levystä, saumattomasta putkesta tai takomalla. Tällä kertaa yhde valmistetaan 

levystä.   

 

Yhteen mitoitus suoritetaan viidennessä valintaikkunassa. Ensin valitaan yhteen 

tyyppi. Valintalaatikoiden vasemmalla puolella oleva kuva havainnollistaa nyt 

valittua hitsaustapaa. Kuva muuttuu aina valinnan mukaan ja auttaa valitsemaan 

oikean vaihtoehdon. Seuraavaksi valitaan, mitoitetaanko kappale aukon ulko- vai 

sisähalkaisijan mukaan. Nyt on valittu mitoitusperusteeksi ulkohalkaisija. Hitsin 

lujuuskertoimeksi valittiin testausryhmä 3, koska yhteen ja vaipan välinen liitos ei 

ole mitoittava /4, s. 18/ ja aukon muodoksi pyöreä. Lopuksi annetaan yhteen 

paksuus ja halkaisija sekä ohenemisvara.  
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Viidennessä vaiheessa pitää tutkia, leikkaako yhteen hitsi kuoren hitsin. Nyt sitä 

ei tapahdu. Jos saumat leikkaisivat, tulisi esiin hitsin lujuuskertoimen 

määritysikkuna, johon pitäisi määrittää testausryhmä kuten edellisessä kohdassa. 

Pienahitsisaumalla on minimimitta 7,1 mm, mikä ei tässä tapauksessa ole 

rajoittava tekijä, sillä hitsaussaumaa on kasvatettu niin paljon. Hitsaustiedot-

valintaikkunassa pystyy myös itse määrittelemään hitsausmittoja, mutta nyt 

ylimmäisen vaihtoehdon (lasketaan mukaan yhteen ja kuoren välisen hitsin 

minimi vaadittu ala) valinta riittää.  

 

Käytön aukon kauluksen kanssa ei käytetä vahvistuslevyä. Jos vahvistuslevyä 

jossain tapauksessa käytettäisiin, sille pystytäisiin määrittelemään paksuus ja 

leveys seitsemännessä valintaikkunassa.  

 

Vahvistusetäisyyksiä ei tarvitse muuttaa 8 ikkunassa. 

   

Laskentayhteenveto kohdassa 10 näyttää vahvistavan etäisyyden kuoressa, 

vaaditun painepinta-alan ja käytettävissä olevan painepinta-alan suurimman 

sallitun paineen. Jos tässä vaiheessa havaitaan mallinnuksessa jotain hälyttävää, 

voi vielä ennen tallennusta palata taaksepäin ja korjata annettuja arvoja. 

 

Täydelliset laskentatulokset tulostuvat kohdassa 11. Tulokset voi tulostaa 

paperille suoraan valintaikkunasta. Laskentatulosten kanssa tulostuvat samalla 

myös ohjelmaan syötetyt arvot. Samalla tulosteella saa siis kätevästi arkistoitua 

molemmat. VVD-tarkastelusta käytön aukon laskentatulokset ovat liitteessä 11 ja 

täyttötornin liitteessä 12. 

 

Ikkunassa 12 esitetään graafisesti, kuinka monta prosenttia käytettävissä olevasta 

painepinta-alasta vaadittu painepinta-ala on. 
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6.3 Täyttötornin läpivienti 

 

Täyttötornin kauluksen (kuva 10) mallinnus VVD:lla eroaa luonnollisesti hieman 

käytön aukon mallintamisesta, mutta ainoastaan kohtiin 1, 5 ja 9 tulee muutoksia. 

Kohdassa 9 muutokset ovat lähinnä lisäyksiä. Kaulusta ei saa kallelleen, vaan se 

täytyy mallintaa koko matkalta pystysuoraksi. Myöskään kauluksen ylälaitaa ei 

saa myötäilemään ympyrälieriövaipan pintaa, vaan se nousee yhtä korkealle joka 

puolelta (kuva 11).  

 

  
Kuva 10 Visual Vessel Design -ohjelmalla mallinnettu täyttötornin läpivienti 

 

Täyttötornin läpiviennin kauluksen paikka oli helppo määrittää, sillä täyttötorni 

oli jo paikallaan, joten mitan sai helposti laittamalla kauluksen keskiön 

etäisyydeksi tasaisesta päädystä saman kuin täyttötornilla. 

 

Ohjelmasta löytyy kohta, jossa yhde voidaan määrittää joko ympyrän muotoiseksi 

tai sitten epäympyräksi. Yhteille, jotka eivät muodostu ympyrän kehälle, voidaan 

määrittää kaksi halkaisijaa: isompi ja pienempi. Näin voidaan muodostaa 

ellipsejä. Täyttötornin kaulusta mallinnettaessa selvisi, ettei ohjelmalla pysty 

tekemään kuin sellaisia yhteitä, joiden symmetria-akseli ja yhteiden reunat ovat 

samansuuntaiset. Kaulus kiertää VVD-mallissa symmetria-akselinsa ympäri 

ellipsirataa pitkin samansuuntaisena kuin täyttötorni. Kauluksen ollessa 

pystysuorassa käytettävissä oleva painepinta-ala pienenee. Tällöin myös yhteen 

vahvistus pienenee. Muutos verrattuna koko sulattajan mittoihin on kuitenkin 

todella pieni, sillä kauluksen alalaita siirtyy pystysuoruuden takia noin 20 mm sen 
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mukaan, millä kohdalla kehää tarkastelu suoritetaan. Jos tilannetta ajatellaan 

kauluksen kannalta, tulee vinolle pinnalle yli 10 % enemmän pinta-alaa kuin 

kohtisuorassa olevalle. Toisaalta vahvistava pinta-ala kuoren ulkopuolella 

lisääntyy, koska kauluksen ylälaita on vaakatasossa samanmittainen joka puolella 

täyttötornia eikä myötäile lieriön pintaa.  

 

 
Kuva 11 Täyttötorni ja kaulus suorasta päädystä päin kuvattuna 

 

Osan sijaintiin tulee sen verran muutoksia, että nyt aukko tehdään ulompaan 

ympyrälieriövaippaan eikä kuperaan päätyelementtiin. Yhteen sijoittuminen 

toiseen osaan kuin käytön läpiviennissä vaikuttaa myös yhteen materiaalitietoihin 

kohdassa 3. Ohjelma valitsee tällä kertaa yhteelle materiaaliksi saman kuin 

sisemmällä ympyrälieriövaipalla. Jostain syytä materiaali on nyt tarkoitettu alle 

35 mm eikä alle 16 mm paksuille aineksille, kuten käytön aukon tapauksessa. 

Kaulukset on mallinnettu samanpaksuisesta aineesta, mutta silti ohjelma valitsee 

yhteisiin erilaiset materiaalit. Käytön aukkoa mallinnettaessa materiaaliksi kelpasi 

sama kuin ulommaisella vaipalla ja päätyelementillä, mutta nyt ohjelma valitsee 

materiaalin sisempien elementtien mukaan. Syynä voi hyvin yksinkertaisesti olla 

yhteeseen kohdistuvat suuremmat rasitukset, jotka ohjelma ottaa huomioon. 

Suurimat muutokset sen sijaan tulevat kohtaan 5: yhteen mitat, joissa yhteen 

muoto muuttuu pyöreästä ellipsiksi. Epäympyrän muodolle pystyy antamaan 

kaksi halkaisijaa, jolloin muodon pystyy määräämään ellipsiksi. Nyt yhteen pituus 
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mitattuna ulkohalkaisijasta määritetään olevan 12 mm. Kohtaan 9 vahvistuksen 

rajat ei tehdä muutoksia, vaikka valintaikkuna antaakin lisäohjeita. 

Valintaikkunat, joihin tuli muutoksia, ovat liitteessä 9. 

 

 

6.4 Laskentatulokset 

 
Käytön aukon laskentatulokset ovat liitteessä 11 ja täyttötornin kauluksen 

laskentatulokset liitteessä 12. Laskentatulosliitteistä ovat myös kaikki tiedot, joita 

kauluksia mallintaessa on annettu ohjelmaan. Laskentatulosteissa on laskettu 

standardin EN 13445 mukaisesti vaadittu painepinta-ala, käytettävissä oleva 

painepinta-ala ja niiden suhteesta yhteen vahvistus sekä suurin sallittu paine. 

VVD:n laskentatulosteessa on jokaisen laskun perässä viittaus siihen standardissa 

esiintyvään laskentakaavaan, jota ohjelma on käyttänyt. Esimerkiksi vaadittu 

painepinta-ala on laskettu standardin kaavalla 9.5-7. Tarvittaessa kaavan löytää 

standardista numeroinnin ansiosta helpommin. Näiden laskujen kaavat ovat lähes 

kaikki standardin luvusta 9.5: kuorien yksittäiset aukot.  

 

Laskentamäärä vaihtelee yhteen muodon mukaan. Täyttötornin läpivientiä 

käsitteleviä laskuja on enemmän kuin käytön aukon. Määrä kasvaa kauluksen 

ellipsimuodon takia. VVD laskee alustavia laskelmia ja geometrisia rajoituksia 

kohdassa laskenta-arvot. Seuraavaksi VVD laskee vahvistavia pinta-aloja, joihin 

kuuluvat vaipan vahvistava pinta-ala, yhteen vahvistava pinta-ala ja hitsien pinta-

ala. Tämän vaiheen jälkeen lasketaan paineen kuormittamat pinta-alat ja 

vahvistussäännöt. Vahvistussäännöistä lasketaan yhteen käyttöaste vaaditun ja 

käytettävissä olevan painepinta-alan suhteesta. Vahvistussäännöissä selvitetään 

myös suurin sallittu paine ja koepaine. Lopuksi laskentayhteenvedossa 

ilmoitetaan: vaadittu painepinta-ala, käytettävissä oleva painepinta-ala ja niiden 

suhteesta saatava yhteen vahvistus sekä suurin sallittu paine. 

Laskentayhteenvedossa on kaksi tulosta, joista näkee suoraan, onko malli 

standardin mukainen vai ei. Geometrisissä rajoituksissa yhteelle määritetään 

pienin sallittu paksuus ja verrataan sitä suunniteltuun paksuuteen. Kummankaan 

kauluksen suunnittelu ei mennyt uusiksi aineenpaksuuden takia, sillä yhteet ovat 
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noin 10 kertaa niin paksuja kuin vaadittu minimipaksuus. Myös yhteen 

vahvistuksesta ilmoitetaan prosenttiluku, jolla kerrotaan, kuinka monta prosenttia 

vaadittu painepinta-ala käyttää saatavilla olevasta painepinta-alasta. Tämäkään 

laskentatulos ei aiheuta toimenpiteitä, sillä käytön aukossa varmuus on jopa 2,3 ja 

täyttötornin läpiviennilläkin noin 1,4 kertainen. VVD-tarkistuksen jälkeen 

kauluksien työpiirustukset liitettiin kokoonpanopiirustuksiin ja uusi liitostyyppi 

otetaan käyttöön seuraavissa sulattajissa. 

 

 

7 SUUNNITTELUN ARVIOINTI    
 

Suunnittelun tavoitteista selvittiin kohtuudella, vaikka työssä ei välillä ollutkaan 

mahdollisuutta mallintaa kauluksia aivan todellisuutta vastaaviksi. Ohjelmista 

löytyy puutteita, mutta niiden paikkaaminen vie varmasti paljon aikaa. Eniten 

soveltamaan joutui täyttötornin kauluksen kanssa, mutta siitäkin saatiin malli 

aikaiseksi, tosin monen yrityksen jälkeen. VVD:lla on mahdollisuus mallintaa 

yhde vinoon, mutta vain siten, että yhteen reunat pysyvät samansuuntaisina, 

silloin yhteet ovat liitteen 14 mallin mukaisesti vinoja. Nyt mallinnettu 

täyttötornin kauluksen muoto onkin varsin erikoinen ja tuskin esiintyy kovin 

monessa laitteessa, joten ymmärrettävää on jos sellaisen mallintamiseen ei ole 

panostettu. Jos tutkintotyössäni käytetyistä ohjelmista jotain parantamista etsii, 

liittyvät useat seikat varmasti monimutkaisempiin mallinnuksiin. Standardien 

monimutkaisten laskutoimitusten lisääntyessä on laskenta- ja mallinnusohjelmia 

pakko käyttää. Laitteiden monimuotoisuus taas tuo tullessaan varmasti useita 

monimutkaisia mallinnuksia. Mallinnuksen ja laskutoimitusten vaikeutuessa pitää 

myös ohjelmiston pysyä mukana jatkuvassa kehityksessä, jotta luottamus 

suunnittelutuloksiin voidaan säilyttää.   
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LIITTEET 
 

1 Lämpökäsitellyt liitokset 

2 Lämpökäsitellyt liitokset rungossa 

3 Käytön läpiviennin kaulus 

4 Täyttötornin läpiviennin kaulus 

5 Hylätty täyttötornin kauluksen malli 

6 Uudet liitokset rungossa 

7 Uudet liitokset kokoonpanopiirustuksessa 

8 Käytön aukon mallinnuksen VVD valintaikkunat 6 s 

9 Täyttötornin valintaikkunat, jotka eroavat käytön aukon mallinnuksesta 3 s 

10 VVD tulosteita 5 s 

11 Käytön aukon VVD laskentatulokset 4 s 

12 Täyttötornin aukon VVD laskentatulokset 4 s 

13 MECSAP dokumentti 2 s 

14 Lieriön poikittaissuuntaan vino yhde 


