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aiheen rakenneputki kokeiden yhteydessä tehdyistä havainnoista. Työssä tutustuttiin 

millaiset ovat pienahitsin mitoitus menetelmät ja tausta tutkimusta kuinka sitä sovelletaan 

käytäntöön suurlujuusteräksille. Työssä esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät kuinka 

menetelmätriangulaatio saavutettiin. Tutkimuskysymyksenä oli hitsien kestävyyden 

mitoituksen riittävyys.     

 

Tutkimukset suoritettiin tarkastellen staattisesti kuormitettuja pienahitsejä. Pienahitsi 

kappaleista tehtiin laboratoriokoekappale ja FEM-laskentamalli joista vertailtiin tuloksia. 

Laboratoriokokeessa mittaus menetelmänä käytettiin DIC-mittausta, jolle voitiin tehdä 
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koekappaleeseen syntyi vauriot sularajalle ja vetokorvakkeen kiinnityshitsin rajaviivalle. 

Tällä kohtaa todettiin materiaalimalli riittämättömäksi, koska siihen ei ollut määritelty 

muutosvyöhykkeen parametreja.   
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The main idea of this bachelor’s thesis is to find out fillet weld’s root side criticality. Idea 

has been come to earlier in tubular joint research. First this thesis get the knowledge how to 

calculate fillet weld joints and then get the idea how apply to knowledge ultra-high strength 

steels. There were shown research methods and the basic question were there enough 

resistance against loads.  

 

Research made static endurance to the fillet weld joints. Research included to laboratory test 

FE-calculations. Between the models were done comparative analysis. On laboratory test 

measurement method were DIC-measurement, which could done post processing after 

measurement several times and got the out.  

 

In the FEM-calculations the biggest tension concentrations were fillet welds. Although 

tension were the biggest in the weld fracture came in fusion line. Then noticed that material 

model which were used the FEM-calculation cannot describe fusion line parameters.       
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SYMBOLI-JA LYHENNELUETTELO 

 

 

A murtovenymä   [%] 

a hitsin a-mitta    [mm] 

E materiaalin kimmokerroin   [MPa] 

FEd yksittäistä hitsiä kuormittava voima  [N]  

fu murtolujuus    [MPa] 

fy myötölujuus    [MPa] 

Lef hitsin efektiivinen pituus   [mm] 

Lw hitsin pituus    [mm] 

βw korrelaatiokerroin 

γM0 materiaalin osavarmuuskerroin 

γM2 liitoksen osavarmuuskerroin 

ε venymä 

σ jännitys    [MPa] 

σ∥ hitsin pituusakselin suuntainen normaalijännitys [MPa] 

σ⊥ hitsin laskentapinnan kohtisuora normaalijännitys  

komponentti   [MPa] 

τ∥ hitsin laskentapinnan leikkausjännityskomponentti,  

pitkittäiselle voimalle    [MPa] 

τ⊥  hitsin laskentapinnan leikkausjännityskomponentti, 

 pitkittäiselle voimalle   [MPa] 

ν Poissonin vakio 

 

DIC Digital image correlation 

FEM elementtimenetelmä 

IIW international institute welding 

HAZ perusaineen muutosvyöhyke hitsauksessa (heat affective zone) 

MAG Metal Active Gas (welding) 

TIG Tungsten Inert Gas (welding)  
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1 JOHDANTO 

 

 

Standardi staattisesti kuormitetuista hitseistä ei ota kantaa juuripuolen kriittisyyteen 

mitoituksessa ollenkaan. Idea kandityölle on saatu tehdyistä rakenneputkikokeista, joissa on 

havaittu pienahitseillä parempaa kuormankantokykyä, kuin mitä laskenta on antanut. Nämä 

paremmat tulokset ovat mahdollistuneet juuren puolen epäkriittisyydestä. 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Työ tehtiin LUT Koneen teräsrakenteiden laboratoriolle. Tavoitteena on saada FE- 

laskennalla mitoitettua sopivat mallit ja tehdä niiden pohjalta laboratoriokokeet. 

Laboratoriokokeiden pohjalta voidaan tulkita, kuinka vaikuttava juuripuolen kriittisyys 

ilmiö on kriittisten hitsien mitoituksessa suurlujuusteräksillä ja samalla selvittää onko 

mitoitusmalli riittävä. Suurlujuusteräksillä myötöraja yli 960 MPa. Laboratorio kokeet 

toteutettiin keväällä 2016.   

 

1.2 Rajaukset 

Tutkimuksessa keskitytään staattisesti kuormitetun voimaa kantavan hitsin juurenpuolen 

tarkasteluun. Tutkittavissa malleissa tutkitaan pienahitsillä hitsattua tutkimusmallia. 

Laboratorio tutkimukseen valmistettavissa liitos kappaleissa pyritään välttämään liiallista 

tunkeumaa säilyttäen a-mitan lähes nimellisenä. Laboratoriokokein pyritään varmentamaan 

elementtimenetelmällä (FEM) laskennan oikeellisuus. Laskennassa tarkastelujen 

ulkopuolelle jätetään jäännösjännitykset, koska ne ovat muihin jännityksiin verrattuna 

olemattomia.  

 

Tutkimuksessa käytettävänä materiaalina käytettiin ultralujaa S960 rakenneterästä. 

Hitsausliitoksissa lisäaineena käytetään Union X96 lisäainelankaa. Hitsin ja perusaineen 

tasalujuusvaatimus täyttyy parhaiten Union X96 lisäaineella, jota on muutenkin käytetty 

tämän työn taustatutkimuksissa. Perusaineelle on vaatimuksena riittävä murtovenymä ja 

muokkauslujittuminen, jotta saavutetaan liitokselle riittävä laatu. (SFS 2373, 1980, s. 18).    
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1.3 Tutkimuskysymys 

Tutkimuksen keskeinen ongelma on määrittää sellaiset parametrit, että hitsinjuuri puoli on 

kriittinen, kun kyseessä on puhdas pienahitsi. Ongelmana tässä on perusaineen kestävyys, 

ettei koekappale pääse hajoamaan perusaineen puolelta vaiko muutosvyöhykkeeltä (HAZ) 

tai rajaviivalta väärästä paikasta tutkimuksen kannalta. Tutkimuskysymyksenä on kuinka se 

huomioisi epäkeskisissä tilanteissa syntyvän momentin vai riittääkö jo olemassa oleva 

mitoitus malli kuvaamaan ilmiön riittävän hyvin. Tarkasteluissa keskitytään tutkimaan 

aiheutunutta ilmiötä. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimustyössä käytettiin johtavana prosessina menetelmätriangulaatiota. Tutkimuksessa 

ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan kolmella toisistaan riippumattomalla tavalla joista syntyy 

menetelmätriangulaatio, jota havainnollistetaan kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Menetelmätriangulaation havainne kuva. 

 

Tutkimuksessa käytetyistä tutkimusmenetelmistä saadaan toisistaan riippumatonta tietoa, 

jota voidaan vertailla. Jos tulosten vertailussa yhdellä menetelmällä saadut tulokset 

poikkeavat, ei tutkimuksen reliabiliteetti tällöin laske.  

Kirjallisuus-
selvitys

FEM-
laskenta

Menetelmä-
triangulaatio

Laboratorio-
koe
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Tutkimuksen kannalta on oleellista tarkastella hitsatun rakenteen mitoitusta. Erityistä 

mielenkiintoa tässä tapauksessa herättää toispuolinen pienahitsi. Kirjallisuuskatsauksessa 

haetaan vastaavia tutkimus tuloksia ja esitetään pienahitsin mitoitusperiaatteet.  

 

2.1 Pienahitsi 

Kuvassa 2 on esitetty hitsatun pienaliitoksen periaatekuva, jossa on puhdas piena ja piena 

tunkeumalla joihin on piirretty suurin mahdollinen hitsin sisäpuolelle mahtuva kolmio, josta 

voidaan määrittää hitsin a-mitta.  

 

 

 

Kuva 2. Alapienahitsit tunkeumalla ja ilman tunkeumaa. 

 

Kuvan 2 pienahitsi, johon ei ole otettu huomioon tunkeuman vaikutusta efektiiviseen a-

mittaan. Toinen tapaus on, että tunkeuma on hyödynnetty efektiivisessä a-mitassa. 

 

2.1.1 Hitsin mitoitus 

Hisausliitoksen mitoituksen periaatteellinen näkemys on ollut se, ettei hitsi saisi olla piena, 

jos liitettävien osien välinen kulma on 60°-120° alueen ulkopuolella. Liitettävien levyjen 
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valssaussuunnalla on merkitystä, jotta vetovoiman vaikutuksen alaisissa liitoksissa vältytään 

lamellirepeilyltä (Kaitila, 2010, s. 105.)  

 

Kuvassa 3 malli pienahitsatusta rakenneputkiliitoksesta, jossa harmaa putki on paarre. 

Rakenneputkilla paarteeseen voi tulla lamellirepeilylle alttiita alueita, jos teräksen 

muodonmuutoskyky ei ole riittävä. Ristikkorakenteisiin voi tulla jo liitostyypin puolesta 

lamellirepeilylle alttiita kohteita. Lamelli repeilyn todennäköisyyteen vaikuttaa teräksen 

suurin sallittu rikkipitoisuus mikä on esitetty tarkemmin standardissa EN10219. 

Todennäköisyyttä lamellirepeilyyn voidaan määrittää kokeellisesti määrittämällä 

materiaalille z-arvo, jolloin levymateriaalille suoritetaan paksuussuuntainen vetokoe. 

Rakenneputkilla lamellirepeily on harvinaista, koska niissä levynpaksuus jää yleensä alle 15 

mm. Lamellirepeily vaara pienenee, kun levyvahvuudet ohenevat (Ongelin & Valkonen, 

2012, s. 324–329).   

 

 

Kuva 3. Pienahitsillä hitsattu rakenneputkiliitos.  

 

2.1.2 Pienahitsin kuormankantokyvyn mitoittaminen 

Pienahitsien mitoitukseen vaikuttaa hitsin tehollinen pituus. Hitsin koko pituutta ei 

välttämättä voida käyttää, mitoituksellisena arvona, koska aloitus ja lopetuskohdissa ei ole 
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täyttä kantokykyä. Jos hitsin pituussuuntainen jännitysjakauma on samanlainen, kuin mitä 

liitettävien osien on tällöin hitsinpituussuuntainen jännitys huomioitava laskennassa ja 

tällöin tehollisena on koko hitsin pituus (SFS-EN 1993-1-8, 2005 s. 51). Pienan tehollisen 

pituuden ollessa vähemmän kuin kuusi kertaa a-mitta tai vähemmän kuin 30 mm, niin tällöin 

näitä ei voida pitää kuormaa kantavina liitoksina. Pienahitsille pienin sallittu a-mitta on 

vähintään 3 mm, määrittäessä pienahitsin a-mittaa voidaan mitoituksessa huomioida 

prosessissa syntyneen tunkeuman vaikutus a-mitassa, mikäli se on ennalta kokeellisesti 

osoitettu (Kaitila, 2010, s. 105–06). Voimaa siirtävillä pienahitseillä Lef eli efektiivinen 

pituus on oltava suurempi kuin 30 mm tai 6 kertaa a-mitta. Pienahitsin a-mitassa voidaan 

huomioida tunkeuma, jos prosessissa saavutettava tunkeuma on kokein varmennettu. (SFS-

EN 1993-1-8, 2005 s. 44–45). 

 

Hitsausliitoksen kuormitus voidaan määrittää joko kimmo- tai plastisuusteorian mukaan. 

Standardin SFS 1993-1-8 (2005, s. 49) mukaan: ”liitoksissa, joissa vaaditaan mahdollisen 

venymisen takia muodonmuutoskykyä, hitseiltä vaaditaan riittävää lujuutta, jotta ne eivät 

murru ennen viereisen perusaineen yleistä myötäämistä.” Kuorman jakautuminen voidaan 

yksinkertaistaa hitseissä, sen lisäksi sekundäärisiä jännityksiä kuten jäännösjännitystä ei 

tarvitse mitoituksessa huomioida (SFS-EN 1993-1-8, 2005 s. 49).  Taulukossa 1 on esitetty 

valmistajien antamat arvot myötölujuudelle (fy), murtolujuudelle (fu), murtovenymälle (A) 

perusaineelle ja lisäaineelle tiedot kerätty valmistajien verkkodokumentista Union x96 

(2014) ja Optim-QC-rakenneteräkset (2015). 

 

Taulukko 1. Lisäaineen ja perusaineen murtovenymä, myötölujuus ja murtolujuus (Union 

x96, 2014; Optim-QC-rakenneteräkset, 2015). 

 fy [MPa] fu [MPa] A [%] 

Union X96 930 980 11 

S960 960 980 - 1250 7 

S 960 Materiaali 

todistus 

1041 1125 11 

 

Kuten taulukossa 1 on esitetty, niin perusaineen myötölujuus, murtolujuus ja murtovenymä 

arvot. Kuitenkin hitsiaineessa Union X96 voidaan saavuttaa korkeampia arvoja niin 
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myötölujuudelle 985 MPa kuin myös murtolujuudelle 1071 MPa (Zimmer, Boellinghaus & 

Kannengiesser, 2004.) Mitoituksellisesti hitsin lisäainetta voidaan pitää lähes tasalujana 

perusaineen kanssa. Kokeissa käytetylle lisäaineelle ei ollut saatavilla materiaali todistusta, 

joten sitä ei voitu hyödyntää. 

 

2.1.3 Äärikestävyyden laskennan varmuus 

Tutkimuksessa pyritään ottamaan huomioon mikä on todellisuus a-mittatarpeelle. Lisäksi 

Eurokoodin mukainen mitoitusmalli ei ota kantaa tunkeumaan, jollei se ole tiedossa. 

Mitoitusmallin toimimattomuus voi antaa hitsille suuremman kestävyyden mitä materiaali 

sallii (Penttilä, 2013, s. 91–92).  

 

Kuten kuvassa 4 havainnollistetaan kuinka hitsiin syntyy kuormitus oksaputken vedosta ja 

paarreputken seinämän muodonmuutoksesta kiertymää. Täten pienahitsi kuormittuu 

vetokuormalla ja siihen syntyy suurempi venymä kuin mitä tarkoitettu pelkälle 

vetokuormalle. Kuva 4 on tarkennettu yksityiskohta kuvassa 3 esitetystä liitoksesta, jonka 

malli on tehty ruoste-projektin tutkimuksen yhteydessä.    

 

 

Kuva 4. Kiertymän suunta rakenneputkiliitoksen hitsissä. 
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2.1.4 Pienahitsin efektiivisen a-mitan määrittäminen yksinkertaisella mitoituksella. 

Yksinkertaista laskenta menettelyä voidaan soveltaa silloin kuin kuorma pienan pituuden yli 

on oletettavissa mitoitusarvoa pienemmäksi. Hitsin a-mitan määrittäminen (Kaitila, 2010,s. 

106–107). 

𝑎 ≥
𝐹𝐸𝑑𝛽𝑤𝛾𝑀2√2

𝐿𝑤𝑓𝑢
   (1) 

Yhtälössä 1 a hitsin a-mitta, Lw hitsin pituus, fu materiaalin murtolujuus, FEd hitsin 

voimakestävyys, βw lujuudelle ominainen korrelaatio kerroin ja γM2 materiaalin 

osavarmuuskerroin. Kun halutaan tietää maksimi kuormitus, mikä kohdistuu hitsille, 

voidaan yhtälöä 1 muokata, jos hitsin a-mitta tiedetään.    

𝐹𝐸𝑑 ≥
𝑎𝐿𝑤𝑓𝑢

𝛽𝑤𝛾𝑀2√2
   (2). 

Yhtälöstä 1 voidaan ratkaista Lw ja tehdä oletus, että hitsi toimii kuormaa kantavana, koko 

matkalta on Lw = Lef. 

Lef=
𝐹𝐸𝑑𝛽𝑤𝛾𝑀2√2

𝑎𝑓𝑢
   (3). 

Kun hitsi mitoitetaan edellä kuvatulla yhtälöllä, ei sallita hitsin tehollisen pituuden sisältävän 

aloitus tai lopetuskohtia (SFS-EN 1993-1-8, 2005 s. 44).  

𝑎 ≥ 2
𝛽𝑤

√2
×

𝛾𝑀2

𝛾𝑀0
×

𝑓𝑦

𝑓𝑢
𝑡   (4) 

Yhtälöllä neljä voidaan mitoittaa tasakylkisen pienahitsin vaadittava a-mitta. Yhtälön 4 

mitoitus ehto toimii aksiaaliselle veto- tai puristuskuormalle ja taivutusmomentille. 

(Ongelin, Valkonen, 2012, s. 200.) 

 

Yhtälössä 4 t kuvaa levyn paksuutta, γM0 on materiaalinosavarmuusluku ja fy on liitoksessa 

heikomman liitettävän materiaalin myötölujuus ja fu on materiaalin murtolujuus. Yhtälöstä 

4 saadaan ratkaistua a-mitta levynpaksuuden funktiona, jolloin saadaan materiaalin 

varmuuskertoimien avulla vakiokerroin levynpaksuudelle, mistä määräytyy hitsin a-mitta 

ehto levynpaksuuden funktiona.  

 

Kuva 5 esittää pienahitsin jännitys komponentit ja on standardin SFS 1993-1-8, (2005, s. 46) 

mukaan: ”Jännitysten oletetaan jakaantuvan tasan hitsin laskentapoikkipinnalle, mistä on 

seurauksena normaalijännityksiä ja leikkausjännityksiä.” σ⊥ laskentapintaa kohtisuora 

normaalijännitys, σ∥ hitsin suunnassa vaikutta normaalijännitys, τ⊥ normaalijännitykseen 
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kohtisuorassa oleva leikkausjännitys ja τ∥ laskentatason leikkausjännitys. (SFS-EN 1993-1-

8, 2005 s. 45–46.) 

 

Kuva 5. pienahitsin poikkipinnan jännitykset (SFS-EN 1993-1-8, 2005, s. 46). 

 

Kun hitsiin kohdistuvat voimat sen yksikköpituudelle on jaettu komponentteihin, niin 

voidaan tarkistaa toteutuuko mitoitus ehdot. Kestävyys voidaan todeta riittäväksi, jos 

yhtälöiden 5 ja 6 ehdot toteutuvat.   

[𝜎⊥
2 + 3(𝜏∥

2 + 𝜏⊥
2)]0,5 ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤×𝛾𝑀2
  (5) 

 

𝜎⊥ ≤
0,9×𝑓𝑢

𝛾𝑀2
    (6) 

Yhtälöissä 5 ja 6 fu on heikoimman rakenneosan nimellisarvo murtolujuudelle (SFS-EN 

1993-1-8, 2005, s. 46). 

 

2.1.5 Epäkeskisyys  

Kuormitustilanteesta riippuen hitsiliitos voi olla epäkeskinen kuormitukseen nähden vaikka 

muuten rakenne olisi täysin symmetrinen. Epäkeskisyys korostuu T-liitoksissa silloin kun 

on hitsaas piena yhdelle puolelle. Kuvassa 6 on havainnollistettu kuinka taivutusmomentti 

ja veto kuormittavat hitsin juurta, kun epäkeskisyys huomioidaan. SFS-EN 1993-1-8 (2005, 

s. 51) mukaan: ”paikallista epäkeskisyyttä tulisi välttää.”  
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Kuva 6. Epäkeskisyyden vaikutus pienahitsin juureen (SFS-EN 1993-1-8, 2005, s. 52). 

 

2.1.6 Vauriot  

Hitsien vaurioituminen voidaan jaotella kahteen kategoriaan prosessista aiheutuviin 

vaurioihin eri halkeamat ja rasituksesta aiheutuviin vaurioihin. Tarkastelimme mahdollisia 

vaurioita, jotka syntyvät, kun rakennetta on kuormitettu kriittisellä kuormalla. Tarkastelut 

keskittyvät vain staattisesti kuormitettuun rakenteeseen. 

 

Yleisesti hitsit vauriotuvat HAZ- vyöhykkeeltä tai sularajalta, missä prosessin vaikutuksesta 

havaittavissa pehmenemistä ja metallurgisia muutoksia. Puhtaasti hitsin vaurioitumista on 

ollut helpompi tutkia, jos liitos on toteutettu wolframilevyllä, mikä estää tunkeuman 

syntymistä. Tällöin koeolosuhteissa saadaan parempia tuloksia, jos vain tutkitaan nimellistä 

a-mittaa, eikä haluttaisi huomioida tunkeumaa. (Penttilä, 2013, s. 78–82). 

 

Hitsausprosessissa luodaan teräkselle sekoittunut mikrorakenne liitosalueen ja perusaineen 

välille. Hitsausprosessissa tuotu kaarienergia tuottaa muutosvyöhykkeelle pehmeämmän 

alueen verrattuna perusaineeseen. Tästä syystä perusaine on lujempaa kuin pehmennyt 

vyöhyke ja pehmennyt alue olisi pidettävä pienenä, jottei se muodostu kriittiseksi (Penttilä, 

2013, s. 21).  
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3 TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Tässä työssä tutkimuksessa käytettiin kolmea erilaista lähestymistapaa tutkimusongelman 

selättämiseksi. Tutkimuksessa haettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta pohjatietoa aiheeseen 

ja koekappaleiden mitoittamiseen. FEM-laskennalla pyrittiin tekemään havaintoja, miten 

voitaisiin rakentaa toimiva laboratoriomalli. Laboratoriokokeilla ja näiden tuloksilla 

pyrittäisiin vahvistamaan syntyneet oletukset. Lähtökohtana on oletettu että hitsi olisi yhtä 

kriittinen kuin, mitä perusaine on.  

 

3.1 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus pohjautui enimmäkseen standardeihin tai niiden pohjalta johdettuihin 

tutkimuksiin, koska teräsrakenteiden suunnittelua ohjaa voimakkaasti normit ja niiden 

pohjalta tulee standardit. SFS-EN 1993-1-8 on ohjannut työssä käytettyjä lähteitä, koska se 

on teräsrakenne puolella kattava yleisteos, mikä ohjaa rakenteiden mitoittamista.   

 

Lähteinä käytettiin alan perusteoksia lähtökohtien määrittämiseksi. Omalta osaltaan 

kirjallisuuskatsauksesta tuli niukka, koska kyseistä ongelmaa ei ollut tutkittu aiemmin tästä 

näkökohdasta. Tämän ongelman myötä lähdemateriaalin hankkiminen oli ongelmallista ja 

joutui turvautumaan teräsrakenteiden osastolle teetettyihin diplomitöihin, joissa oli sivuttu 

asiaa.  

 

3.2 FEM- laskenta 

Koesauvan analysoinnissa käytettiin FEMAP-ohjelmaa, jossa on ratkaisijana NxNastran. 

FEMAP ohjelmasta analyysi tehtiin versiolla 11.1.1. FEM-tarkastelut tehtiin kolmelle 

erilaiselle geometrialle, joille myös tutkimuksen puitteissa suoritettiin laboratoriokokeet.    

 

FEM laskenta perustuu siihen, että mallinnettu rakenne jaetaan pienempiin palasiin eli 

elementteihin. Luodulle geometrialle määritetään kiinnitys ja kuormitus. Analyysissä 

ohjelma laskee solmupisteille siirtymiä ja voimia joista muodostuu elementteihin 

tarkasteltavat jännitykset.   
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3.2.1 Levyelementit 

Levyelementit voidaan ajatella ohuiksi solidi elementeiksi, koska niillä erona solidin 

tilavuus ja suurempi vapausaste. Vapausaste-ero syntyy siitä että solidilla on vähemmän, 

koska se mallintaa tilavuutta ja levyelementillä luodaan kuvaustasotapauksesta, joka huomio 

paksuuden. Tasotapauksessa levyelementit antavat yhtä tarkan tuloksen kuin mitä saisi 

tilavuuselementeillä (Cook, 1995, s. 175–180). Rakenteen mallintamiseen käytettiin 

nelikulmaisia lineaarisia neljäsolmuisia levyelementtejä. Mallin tarkastelulle saatiin 

riittävän tarkat tulokset levyelementein, koska mallissa voitiin hyödyntää symmetriaa.  

 

Mallissa on käytetty 2461 neljäsolmuista levyelementtiä. Lisäksi tulosten vertailtavuuden 

kannalta luotiin samalla verkotuksella ja elementti määrällä tasovenymäelementein 

toteutettu malli.   

 

3.2.2 Geometrian mallintaminen 

Kuvassa 7 on esitetty tutkittavan rakenteen kuva, jonka pohjalta luotiin FEM-laskennassa 

käytetty malli. Laskenta mallissa on hyödynnetty symmetriaa mallintamisessa, koska 

rakenne on symmetrinen pystyakselin suhteen ja vaaka-akselin suhteen. Kuvasta poiketen 

FEM-laskentamallissa ei ole kuvassa olevia hitsauksen aloitus ja lopetus siipiä. Tarkemmat 

mitat konstruktiolle löytyy liitteestä 1 piirustukset koekappaleesta. Liitteessä on esitetty 

yksittäisten kappaleiden mitoitus ja kokoonpanon mitoitus hitsauspiirustuksessa. Liitteessä 

2 on esitetty kappaleesta mitattuja a-mittoja. Hitsauksessa hitsien nimelliseksi a-mitaksi 

haettiin neljää millimetriä RC_01 ja kolmen millimetrin a-mittaa kappaleessa RC_02. 

Hitsausarvot sovellettiin putkipalkkiliitoksiin käytetyistä WPS-dokumenteista.      
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Kuva 7. Rakenne mallin geometria SolidWorks-malli, jossa on pois koneistettavat 

hitsauksen aloitus ja lopetus siivet. 
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Kuvassa 8 esitetty koekappaleen mallinnettu symmetrian puolikas, mikä on tarkastelujen 

parantamiseksi jaettu pienempiin alueisiin. Malli on jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin 

hitsin ja perusmateriaalien osalta, koska tällöin saadaan parempi laatu elementti verkolle. 

 

Tämän rakenteen symmetria puolikkaasta on luotu laskenta malli. Ensin on hahmoteltu 

mitoilleen neljäsosa malli ja se on peilattu x-akselin suhteen, jolloin on saatu mallinnettua 

puolikas malli.  

 

 

Kuva 8. Laskentamallin geometrian määrittäminen, symmetria puolikas. 

 

Kuvasta 9 huomataan, että mallia ei ole verkotettu tasan yhtä suurilla elementeillä, koska on 

haluttu lyhentää laskenta aikaa. Elementti koko kasvaa siirryttäessä kauemmaksi 

tutkittavasta alueesta. Elementti koko pinta-ala yksikköä kohden on suurempi kriittisten ja 

epäjatkuvuuskohtien ulkopuolella. Hitsi alueen jännitykset ja venymät ovat tämän 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpia ja siksi elementtiverkkoa on tihennetty hitsin 

alueella.  
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Kuva 9. Mallin verkotus. 

 

Tarkempaa verkotusta on pyritty mallissa tekemään hitsin juuren ympäristöön. Kuvassa 10 

on esitelty verkotettu hitsin juuri. Kuvasta havaitaan, että juuresta lähtevä verkotus on 

tasaista hitsin alueella ja levynvahvuuden verran perusaineen puolella.  

 

 

Kuva 10. Tutkittavan hitsin verkotus kriittisellä alueella. 
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Kuitenkin välillä täytyy käyttää työkaluja, jotka indikoivat verkotuksen ladun ja 

konvergoinnin. Kuvassa 11 on esitetty mallin verkotuksen laatumittari. Testauksena on 

käytetty Jacobianin testiä kahdella laatu tasolla 0 tai 2. Jacobianin testi mittaa elementtien 

geometrisia parametreja verrattuna ideaaliseen geometriaan esimerkiksi neliöelementtejä 

neliöön. Testin tulos määräytyy Jacobin determinantin tuloksesta ja muotofunktiosta. Jos 

muotofunktio on epäjatkuva, niin se ei konvergoi ja laatu arvoksi tulee 2 eli punainen väri, 

jolloin elementti hylätään. Laatumittari indikoi punaista, kun verkotus on huonoa ja vihreä 

väri indikoi kaiken olevan kunnossa Jacobin parametreilla. Hyvän verkotuksen indikaattori 

tunnistaa, siitä ettei elementeissä ole liian teräviä kulmia tai eivät saavuta 

nollaenergiamuotoja. Huonoa verkotuksesta voi tehdä vaihteleva elementtikoko 

vierekkäisissä elementeissä tai poikkeava elementtien muoto neliöelementistä 

kolmioelementeiksi. Laadukkaan verkotukseen saa aikaan, kun elementtien muoto on 

samanlaista ja verkotus on tasainen, kuitenkin riittävän pientä jos tarkastellaan 

jännityskeskittymäkohtia. Kuvassa 9 olevat korjattavat elementit eivät vaikuta tarkastelu 

tuloksiin, koska ne sijaitsevat nurkassa, missä ei tule tapahtumaan mitään mielenkiintoista. 

Kun korjattavia elementtejä jää kohtiin missä niiden vaikutus tuloksiin on olematon, niin ne 

voidaan tarvittaessa hyväksyä, mutta ne ovat saatavissa poiskin.    

 

 

Kuva 11. Verkotuksen laatu indikaattori. 
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3.2.3 Bi -lineaarinen materiaalimalli 

Laskennassa käytettiin bi-lineaarista materiaalimallia, koska se antoi paremman kuvan mitä 

todellisuudessa kappaleelle tapahtuisi, verrattuna siihen että koko malli olisi ollut 

isotrooppisesti mallinnettu. Materiaalimalliin syötetään materiaalille ominaiset 

käännepisteet kuten kimmoinen alue ja murtovenymän alue, mutta tämä malli ei aivan toimi 

kuten luonnossa. Malli antaa riittävän lähelle todellisuutta vastaavia tuloksia, mitä nyt 

kahden pisteen insinööri- venymä- jännityskäyrä pystyy kuvaamaan. Laskennassa 

materiaalimallin mukaisesti ohjelma laskee milloin kappale on kriittisesti ylittänyt 

murtorajatilan. Kuvassa 12 on esitelty bi-lineaariset materiaalimallit, joita käytettiin 

tutkimuksessa.  

 

 

Kuva 12. Työssä käytetyt bi- lineaariset materiaalimallit 

 

Materiaalina FEM-mallille on S960 lujuusluokan rakenneteräs. Rakenneteräkselle 

materiaalimalli on määritelty käytetyn levymateriaalin materiaalitodistuksen lujuusarvojen 

perusteella. Hitsit on mallinnettu Union X96- lisäainelangan materiaalille ominaisten 

jännitysten ja venymien kautta, jotka saatiin työn ohjaajalta. Materiaalit on määritetty 

rakenteessa siten kuin geometriaan määritellyt mallinnetut pinnat, jolloin voidaan määrittää 

eri materiaalit.  
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Kuvasta 12 huomataan, etteivät lisäaineen ja perusaineen käännepisteet ole yhteneväiset. 

Kuvasta voidaan myös havaita lisäaineen alilujuus. Mallinnettuihin hitseihin käytettiin omaa 

materiaalimallia mihin oli sijoitettu lisäaineen myötö- ja murtolujuus. 

 

Taulukkoon 2 on koottu FEM-laskennassa käytetyt materiaali vakiot. Lujuus arvot on 

poimittu materiaali todistuksista. Venymä arvot on laskettu lujuusarvoista Hooken lakia 

hyödyntämällä eli käyttämällä yhtälöä 

 

𝐸 × 𝜀 = 𝜎    (7). 

 

Yhtälössä 7 E on materiaalin kimmokerroin, 𝜀 on venymä ja σ on ollut käännepisteen 

jännitystila, joko myötö- tai murtolujuus Materiaalin kimmokertoimena on käytetty arvoa 

210 GPa ja poissonin vakiona (ν) 0,29.  

 

Taulukko 2. Materiaalivakiot FEM-laskennassa. 

 Myötölujuus 

[MPa] 

Murtolujuus 

[MPa] 

Myötövenymä Murtovenymä 

Perusaine S960 1041 1210 0,004952 0,11 

Lisäaine Union 

X96 

930 1093 0,004428 0,116 

 

3.2.4 Kuormitus ja reunaehdot 

Mallintarkasteluissa rakenteen omaa painoa ei otettu huomioon. Koska oman painon 

merkitys oletetaan vähäiseksi, se ei tuonut laskentaan mitään lisäarvoa. Kuormituskehällä 

kappaleen kuormitus tulee kappaleseen veto kuormituksena kuvan 13 mukaisesti.  
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Kuva 13. Malliin kohdistuva kuormitus. 

 

Vetokuormituksen suuruutta kasvatetaan, että saadaan selvitytettyä rakenteessa olevien 

hitsin todellinen kapasiteetti. FEM-mallissa kuormituksena on käytetty tasaisena 

painekuormana jaettua kuormaa, josta on voitu laskea vertailu kuormituksia 

laboratoriokokeessa käytetyn kappaleen geometrialle. Kriittistä kuormitus haarukoitiin, jotta 

voitiin kasvattaa laskenta tarkkuutta, ettei kuorma kasva liian paljon yhdellä aika askeleella.   

 

Reunaehdoilla on kuvattu kappaleen kiinnitys ja käyttäytyminen kuormituskehällä. Kehään 

kiinnittymistä heti leukojen jälkeen kuvaa nivelreunaehto, joka sallii rotaatiot ja translaatio 

on estetty xz- tasossa. Keskilinjalta y- akselin suunnassa leikatun mallin symmetria puolikas 

on mallinnettu symmetria reunaehdolla verraten, ettei sitä mallinnettu koko mallina. 

Reunaehtojen sijoittuminen malliin on kuvassa 14. Koska malli kaksoissymmetrinen, tällöin 

globaalin y – ja z-akselien suhteen on sallittu siirtymät ja kiertymät symmetria pinnalla.  
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Kuva 14. Mallin reunaehdot.  

 

3.2.5 Analyysi 

Tarkasteluissa käytettiin epälineaarista analyysiä. Staattisella analyysillä varmennettiin 

ensiksi mallin toimivuus ja lähtisikö se käyttäytymään kuin mitä oletettiin mallia tehdessä. 

Epälineaarisessa staattisessa ajossa käytettiin 100 aika-askelta. Kun rakenteen kuormitusta 

kasvatettiin vaiheittain, saatiin selville tarkempi arvio koekappaleen maksimi 

kuormankantokyvystä. Tällöin laskenta lopetettiin lopetusehdolla, mikä oli määritetty 

materiaalin myötörajan mukaan.  

 

3.3 Laboratoriokokeensuorittaminen 

Laboratoriotestaus suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Teräsrakenteiden 

laboratoriossa. Testaus suoritettiin 400 kN kuormituskehällä. Laboratoriokoe toteutettiin 

staattisena vetokokeena. Kaiken kaikkiaan tehtiin kolmen koekappaleen suuruinen testisarja. 

Koesarjalla pyrittiin tutkimaan momentin tuoma vaikutus koekappaleisiin ja viimeiseen 

koekappaleeseen pyrittiin luoman momentiton geometria.   
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3.3.1 Koekappaleen valmistelut ennen testausta 

Koekappale valmistettiin polttoleikkaamalla piirustusten mukaiset palat. Levynpalat 

hitsattiin kaasukaarihitsauksella (MAG), jonka jälkeen hitsauksen aloitus ja lopetus kohdat 

koneistettiin jyrsimällä pois, jotta koko hitsinpituus jäisi hyödynnettäväksi. Hitsaus 

toteutettiin yksipalkohitsauksena. Koekappaleesta ennen koetta mitattiin fyysiset mitat ja 

määritettiin hitseistä a-mittoja. Koekappaleeseen RC_01 liimattiin venymäliuska, jotta 

saataisiin varmuus onnistumisesta mittauksen suhteen. Ennen kiinnitystä kuormituskehälle 

koekappaleeseen maalattiin pinta toiselle puolelle, jolle mittaus kohdistettiin. Mittaus 

menetelmää avattu kappaleessa 3.3.3 Kappaleen mitattava pinta maalattiin pikselimäiseksi, 

jotta mittalaite tunnistaisi pinnalta optisesti mittapisteet. Taulukossa 3 on esitelty 

hitsauksessa käytetyt parametrit. Taulukon 3 ensimmäisellä rivillä on arvot, kun tavoitellaan 

4 mm nimellistä a-mittaa ja toisen rivin arvot on 3mm a-mitalle. Koekappaleet silloitettiin 

kaasukaarihitsauksella ilman lisäaineen tuontia (TIG) ja silloitus kohdat koneistettiin pois, 

joten siitä ei jäänyt heikentävää vaikutusta tutkittavaan hitsiin.   

 

Taulukko 3. Hitsausparametrit. 

Hitsaus-

menetelmä 

Lisäaine 

Ø 

Hitsausvirta-

alue (A) 

Kaari-

jännite 

(V) 

Hitsaus 

nopeus 

(cm/min) 

Langan-

syöttö-

nopeus 

(m/min) 

Lämmön-

tuonti 

(kJ/mm) 

135 1,0 240–250 26,6 48 10,5 0,6517 

135 1,0 220–240 24,5 60 9,5 0,5635 

 

3.3.2 Kappaleen kiinnitys kehälle 

Koekappale kiinnitettiin kuormituskehälle vetoleukojen väliin kitkaliitoksella. Kitkavoima 

luotiin kiristämällä leukojen ruuvit. Tällöin koekappaleen vetohaarat puristuivat leukojen 

väliin ja siten saatiin välitettyä kuormittavavoima koekappaleeseen. Kiinnitystä on esitelty 

kuvassa 15. 
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Kuva 15. Koekappale kuormituskehältä irrotettaessa kokeenjälkeen.  

 

3.3.3 DIC-mittaus 

DIC (Digital Image Correlation) toimii vertailemalla digitaalisia valokuvia koekappaleesta 

erilaisilla muodonmuutoksilla kuvissa. Järjestelmä mittaa kuvattavasta pinnasta siirtymiä ja 

kokoaa niistä tasa-arvokäyrästöjä venymäkuvina. Kappaleet eivät välttämättä DIC-

mittauksessa vaadi pintakäsittelyä mutta valoa hyvin heijastavilla materiaaleilla joudutaan 

maalaamaan pikseleitä. DIC-mittauksessa voidaan havaita muutoksia, joita silmämääräisesti 

ei voida havaita. Kamerat kuvaavat koekappaleesta pikselimäisiksi pisteiksi maalattua 

tutkimusaluetta. Optisella mittaus menetelmällä voidaan mitata rakenteesta 3D-muotoja 

samassa mittauksessa, kun laitteeseen on integroitu kaksi tai kolme kameraa, jotka kuvaavat 

mitattavaa kohdetta eri kulmista. DIC-mittausta voidaan käyttää staattisissa vetokokeissa tai 

väsytyskokeissa (McCormick,& Lord. 2010, s. 52–53). 
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4 TULOKSET 

 

 

FEM-laskennalla voidaan varioida paremmin erilaisia geometrioita ja pienahitsi kokoja kun 

yksi malli on edes lähellä todellisuutta.  FEM-laskennan tulokset on esitetty kuvina 

jännitysjakaumasta. Jännitysjakaumissa voi olla erilainen skaalaus asteikko. Tässä luvussa 

on esitetty tulokset FEM-laskennasta ja laboratoriokokeesta.  

 

4.1 FEM-laskennan tulokset 

Pienahitsin juuren kriittisyyttä tarkastellessa keskitytään tarkastelemaan hitseissä tapahtuvia 

muodonmuutoksia ja jännitysjakaumia. Kuitenkin on syytä tarkastella koko rakennetta, ettei 

löydy hitsiä kriittisempää aluetta. Kuvassa 16 on esitetty koko kappaleen kattava 

vetojännitysjakauma.  
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Kuva 16. Epälineaarinen materiaalimalli maksimi pääjännitysjakauma levyelementti 

mallissa RC_01. 

 

Murtovaurio syntyy oletettavasti hitsiin tai lämpö vaikutuksen alaisena olleeseen 

pehmenneeseen HAZ-vyöhykkeeseen, joten on tärkeää tietää, kuinka jännitykset ovat 

jakautuneet tälle alueelle. Kuvissa 17 jännitysjakauma hitsialueelta, kun kuormaa vetopäässä 

28,14 kN. Kuvasta havaitaan että voimakas vetojännitys on juuren puolella. Vetojännitys on 

tässä vaiheessa laskentaa ylittänyt lisäaineen murtolujuus arvon paikallisesti. Suurin 

jännityskeskittymä syntyy kuvassa hitsin juureen.   
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Kuva 17. Maksimipääjännitys hitsialueelta levyelementti mallissa RC_01. 

 

Tasovenymä elementillä rikkoutuu 29,8 kN kuvassa 18 esitettynä jännitysjakauma 

vetojännitykselle tasovenymäelementti mallille. Kuten kuvasta havaitaan jännityksen 

huippu saavuttaa yli kaksikertaa suuremman arvon, kuin mitä on materiaalien murtolujuus. 

Tasovenymämalli on toteutettu vertailu kohteeksi FEM-laskennassa.  
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Kuva 18. Maksimipääjännitys juuressa tasovenymäelementillä RC_01.  

 

Kuvassa 19 on esitetty koekappaletta RC_02 vastaava FEM-laskenta jännitysjakauma. 

FEM-laskentamallissa kriittiseksi kuormaksi osoittautui 43 kN, jolloin ohjelma lopetti 

laskemisen. Suurin jännityskeskittymä syntyy vetokorvakkeen rajaviivalle.   



32 

 

 

Kuva 19. Kotelo johon on hitsattu piena sisäpuolelle maksimipääjännitys kriteerillä RC_02.  

 

Kuvassa 20 on esitettynä kolmas tarkasteltu malli RC_03 missä on pyritty pääsemään eroon 

epäkeskisyyden tuomasta momenttivarresta. Tälle mallille FEM-laskenta antaa 

äärikestävyydeksi 370 kN. Kuvan mallissa on vielä pieni momenttivaikutus olemassa. 

Suurin jännityskeskittymä syntyy hitsin juureen.  
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Kuva 20. Maksimipääjännitysjakauma RC_03. 

 

Kuvassa 21 on osoitettu jännitysjakauma juuresta geometrialle RC_01 FEM-laskennasta 

otetuille arvoille. Toinen käyrä kuvassa edustaa kansanvälisen hitsaus tutkimuslaitoksen 

ohjeen (IIW-ohje) mukaista jännityksen skaalausta, millä tasoitetaan jännitys huippua. Tästä 

saatiin määritettyä mallin avulla maksimijännitykseksi 663 MPa IIW-ohjeen mukaan, jonka 

avulla voitiin tarkastella momenttivaikutusta. Momentti vaikutuksen tarkastelut suoritettu 

liitteessä III, jonka tarkastelut suoritettiin mukaillen (Ryti et al., 1975, s. 106).  
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Kuva 21. Jännitysjakauma juuresta, joka on otettu FEM-laskennasta (sininen pistejoukko) 

ja sille tehty IIW-ohjeen mukainen suodatus (vihreä).    

 

Geometrialle RC_02 saatiin erilainen jännitysjakuma kuvassa 22, johon häiriötä tuotti 

pintapaine kosketus uumalevyyn, koska vallinneella kuormituksella ja sisäpuolisen hitsin 

toimiessa nivelenä juuri sulkeutuu, jolloin pintapaine vaikutus tulee mukaan juurenpuolelle. 

Kuitenkin tässä tilanteessa kuvaajasta havaitaan, että jännityksen maksimi ja minimi ovat 

huomattavasti pienemmät kuin edellisessä tapauksessa. Maksimijännitykseksi määritettiin 

765 MPa IIW-ohjeen mukaan.   
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Kuva 22. Jännitysjakauma juuresta, joka on otettu FEM-laskennasta (sininen pistejoukko) 

ja sille tehty IIW-ohjeen mukainen suodatus (vihreä). 

 

Kuvassa 23 on esitetty kuinka hitsin paikan muuttaminen ulkopuolelta sisäpuolelle on 

vaikuttanut jännityksiin. Suurin ja pienin arvo jakaumissa poikkeaa vain alle 50 MPa 

toisistaan näiden kahden tarkastellun jännitysjakauman välillä. Kuitenkin 

maksimikuormitukseen muutokseen verrattuna se on pieni, koska jännitys muuttui 10 %, 

kun kuormituksen muutos oli 44 % laboratoriokokeessa. Suurin ero voidaan havaita kuvasta 

23, että geometrioissa veto- ja puristusjännitys puoli vaihtuvat kun hitsin paikka muuttuu.  
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Kuva 23. Uumalevyn jännitysjakaumat RC_01(oikeanpuoleinen) ja RC_02 

(vasemmanpuoleinen) geometrialle  

 

Geometrialle RC_03 haluttiin saada momentti vaikutus mahdollisimman pieneksi, joten 

kuvasta 24 on havaittu, ettei jakauman nollakohta sijaitse uumalevyn keskilinjalla.  

 

 

Kuva 24. Geometrialle RC_03 uumaan jännitysjakauma 
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4.2 Deformaation määrittäminen FEM-laskennassa. 

Kuvasta 25 huomataan miten rakenteen deformaatiossa epäkeskisestä vetovoimasta 

aiheutuva taivutusmomentti avaa rakenteen juurenpuolelta vasemmanpuoleisessa 

geometriassa ja taas oikeanpuolen geometriassa juuri sulkeutuu koska hitsi on kotelon 

sisäpuolella. Tällöin hitsin muodonmuutoskyky on koetuksella, koska sitä ei ole mitoitettu 

avaavalle momentille, mikä synnyttää vetoa hitsin juureen. Samanlaista epäkeskisyys 

vaikutusta ei synny vetokorvakkeen hitseihin tutkittaviin pienoihin, koska siellä on 

molemmin puolin pienat hitsattuna.  

 

Kuva 25. FEM-laskentamallien deformaatiot vasemmalla malli jossa hitsit ovat 

kehärakenteen ulkopuolella. 

 

Kuvassa 26 on esitetty solmupisteet FEM-mallista, joille on määritetty siirtymä erot. Solmut 

on valittu samalla tavalla kuin mitä DIC-mittauksen jälkikäsittelyssä, jotta tulokset olisivat 

vertailukelpoisia. Haettiin samoja pisteitä ja samaa etäisyyttä kuvan solmupisteiille. DIC-

mittauksessa levyn reunalta hävisi pikseleitä, koska toinen kamera ei havainnut sieltä 

referenssi pisteitä.  
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Kuva 26. Solmupisteet joille on määritetty siirtymä erot vasemmalla puolella FEM-mallista 

määritetyt ja oikealla puolella Dic-mittauksessa käytetyt pisteet kappaleessa RC_01. 

 

Tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi on seuraavaan kuvaan 27 koottu DIC-mittauksessa 

saadut siirtymä arvot ja arvot mitä saatiin FEM-laskennassa. Kuvan 21 tarkastelut on 

toteutettu kappaleelle RC_01. Tarkasteluissa keskityttiin havainnollistamaan hitsinjuuren 

avauma vaikutusta. 
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Kuva 27. Solmupisteiden välinen y-suuntaisen siirtymän erotus RC_01 ja sitä vastaava 

FEM-malli kuvan tarkastelussa.  

  

4.3 Laboratoriokokeen tulokset 

Laboratoriokokeessa tutkittavan koekappaleen RC_01 staattiseksi äärikestävyydeksi saatiin 

30 kN. Kappale vaurioitui hitseistä 3 ja 4, joihin on nimelliset ja teholliset a-mitat esitetty 

liitteessä kaksi. Hitsin a-mitan perusteella laskettu voima kestävyys pitäisi olla 160 kN, mikä 

viisinkertainen verrattuna saavutettuun. Kuvassa 28 esitetty koekappale kokeen jälkeen 

kuinka siihen syntyi vauriot.  
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Kuva 28. Koekappaleeseen syntynyt salmiakki vauriomuoto RC _01.  

 

Vaurioituneet hitsit kappaleessa olivat 3. hitsi vasemmalla puolella ja 4. hitsi oikealla 

puolella. Kuvasta voidaan havaita myös vetokorvakkeiden hitsien luokse syntyneet plastiset 

nivelet pisteet. Kun laboratoriokokeessa vauriot olivat selvät ja koekappaleen siirtymät 

karkasivat mittausalueen ulkopuolelle, keskeytettiin veto ja kappale jätettiin 

kuvanmukaiseen kuntoon.    

 

Kuvassa 29 näytetty kuinka hitsi on lopulta lähtenyt murtumaan sularajalta. Kuvasta ilmenee 

kuinka hyvin taulukossa esitetyt hitsausparametrit toteuttaneet pienahitsin. Tavoitteena oli 

toteuttaa pieni tunkeuma pienaan ja siinä on parametrit toiminut halutulla tavalla.  
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Kuva 29. 3. Hitsi on vaurioitunut sularajalta, kuva otettu hitsauksen lopetuspuolelta 

RC_01. 

 

Kuvassa 30 on esitetty millainen lopputulos syntyi kun koekappale oli hitsattu kotelon 

sisäpuolelta. Testaus jouduttiin keskeyttämään aivan kokeen lopussa, koska rajakytkin 

katkaisi vedon, joten lopullista murtumaa ei päässyt kappaleeseen syntymään mutta kriittisin 

kohde rakenteesta selvisi.    
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Kuva 30. RC_02 staattisenvetokokeen jälkeen.  

 

Koekappaleessa vaurioituneitten hitsien a-mitat ja kateettimitat mallinnettiin laskenta 

malliin, jotta geometriasta saatiin enemmän yhtenevä. Taulukossa 4 on kootusti esitettynä 

mitä eri testi variaatiot kestivät. Hitsin äärikestävyys on laskettu yhtälön 2 mukaan.     

 

Taulukko 4. Laboratoriokoekappaleiden äärikestävyydet.  

Koekappale Äärikestävyys 

rakenteelle 

(testattu) 

Hitsin 

äärikestävyys 

(laskettu) 

Vaurion sijainti 

RC_01 30 kN 243 kN Sularaja  

RC_02 44 kN 188 kN Vetokorvakkeen 

rajaviiva 
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5 POHDINTA 

 

 

Rakenteen analogiaa voi yhdistää muistuttamaan hitsattua koteloprofiilia, jota kuormitettu 

uumalevyistä vetämällä erisuuntiin. Ilmiö voidaan havaita voimakkaammin, mikäli 

kotelorakenteessa on paksummat laipat kuin mitä uumat. Sama ilmiö pääsee 

kotelorakenteissa esille, jos kuormituksesta aiheutuu uumalevyn lommahtaminen ulospäin, 

niin silloin lommahtamisessa ensimmäinen ominaismuoto on sama kuin tutkitun rakenteen 

kuormituksella aikaan saatu tästä tarkempi esitys kuvassa 31.  

 

 

Kuva 31. Havainne kuva kuinka hitsin juuri avautuu lommahtavassa kotelossa.  

 

5.1 Tulosten analysointi 

FEM-laskennassa havaittiin kuormituksesta aiheutuvan voimakasta vetojännitystä hitsin 

juureen, jolloin juurenpuolelta rakenne lähtee kiertymään auki hitsin toimiessa sarana. Kun 

juuri lähtee avautumaan, kuormitus avaa juurta ja samaan aikaan venyttää hitsiä. Toisaalta 

taas RC_02 geometrialla juuri lähtee sulkeutumaan ja syntyy vetoa hitsiin. Joten tästä syystä 

ei saavuteta niin suurta kestävyyttä, mitä hitsin mitoitus antaisi. FEM-laskennassa havaittiin 

pientä eroa laboratorio testin äärikestävyyden kanssa. Kuitenkin tämä suuruusero johtuu 

yksinkertaistuksista, joita on jouduttu tekemään FEM-laskennassa materiaaliparametrien 

kanssa. Mallin tarkemman vastaavuuden kannalta hitsien todellinen geometria mallinnettiin 
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laskentamalliin, jotta tuloksista voitaisiin poistaa eroavaisuutta laskennan ja 

laboratoriokoemallin väliltä. Metallurgisesti sekoittunut ja pehmennyt alue voitaisiin 

mallintaa, mutta se vaatisi tutkimusta, ennen kuin sitä voitaisiin hyödyntää 

materiaalimalleissa. Yhtenä muuttuja laskenta mallissa ja laboratoriomallissa on hitsin a-

mitta, koska käsin hitsauksessa on voinut syntyä pientä vaihtelua.     

 

 Kuten DIC-mittaustuloksesta havaitaan miten voimakas kiertymä syntyy hitsiin pelkästään 

levynpaksuuden yli mentäessä, kun tarkastelupisteillä oli etäisyyttä toisiin uumalevyn 

verran. Y-suuntaista siirtymää määrittäessä havaittiin, ettei DIC-mittauksen ja FEM-laskenta 

mallista otetut pisteet eivät olleet aivan samoja. Tämä pisteiden välimatka ero johtui, siitä 

kun DIC-mittauksessa haettiin referenssi pisteitä rajaviivalle, mutta mittakuvasta puuttui 

pikseleitä. Tämä voidaan todeta mittauksen heikoksi kohdaksi, koska pikseleitä voi jäädä 

havaitsematta, joten silloin ei saavuteta mittaustulosta siitä kohdasta. DIC-mittauksen 

jälkikäsittelyssä tarpeen vaatiessa voidaan laskettaa puuttuvia pisteitä mutta ne ovat silloin 

muitten mittapisteitten avulla luotuja.  

 

FEM-laskennassa saatu deformaatiokuva vastasi hyvin rakenteen käyttäytymistä 

laboratoriokokeessa. Laboratoriokokeessa nähtiin lisäksi kuinka plastiset nivelet syntyivät 

hitseihin, kun koekappaleen poikkileikkaus vetokokeessa saavutti salmiakkimuodon. 

Suurimmat jännitykset ovat hitsialueella, jolloin olisi odotettavissa hitsin repeäminen FEM-

laskennan perusteella. Geometrioilla RC_01 ja RC_02 vauriot syntyivät eri kohtiin. RC_01 

vaurio syntyi sularajalle. RC_02 vaurio syntyi vetokorvakkeen rajaviivalle, mikä ei ollut 

tutkimuskohteena, kuitenkin äärikestävyys saatiin määritetty kappaleelle. 

Laboratoriokokeen tuloksista voidaan havaita, että hitsauksen yhteydessä tullut 

lämmöntuonti on heikentänyt rakennetta.  

 

5.2 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja virhetarkastelu 

DIC-mittauksen avulla voidaan luoda yhteys laboratoriossa tutkitun koekappaleen ja FEM- 

mallia voidaan kalibroida koetilannetta vastaavaksi. FEM-laskennassa havaitun kestävyyden 

ja todellisen äärikestävyyden välillä tulee olemaan virhettä, koska vaurio koekappaleessa 

RC01 tuli sularajalle, jolle ei pystytty määrittämään materiaalimallia kuten pystyttiin 

määrittämään perusaineelle ja lisäaineelle tutkimustulosten perusteella. FEM-laskennassa 
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esiintyy jonkin verran huomioitavaa virhettä, mikä syntyy kun käytetään vakioita. 

Tutkimuksen reliabiliteettia voitiin FEM-laskennassa pitää hyvänä, koska laskenta malli 

voitiin toteuttaa erilaisia elementtityyppejä käyttäen ja verrata niistä saatuja tuloksia 

laboratoriokoetuloksiin. 

 

 Kirjallisuuskatsauksen reliabiliteetti on todettu hyväksi, koska saman asian voi todeta 

useasta eri lähteestä. Vaikka vanhimpana lähteenä oli SFS 2373 vuodelta 1980, niin sama 

teoria oli vieläkin käytössä Ruukin putkipalkkikäsikirjassa vuodelta 2012. 

Kirjallisuuskatsauksen reliabiliteetti on todettava riittäväksi, koska perusteoksissa teoria on 

pysynyt pitkään samana ja uutena on tuotu uutta materiaalia, jossa tutkitaan vanhan teorian 

soveltuvuus aluetta suurlujuusteräksille. Kirjallisuuskatsauksen validiteetti on hyvä, koska 

tietoa haettiin tutkimukseen liittyvistä julkaisuista ja ne ovat laajalti 

teräsrakennesuunnittelussa käytettyjä.  

 

Laboratoriotestauksen tulosta voidaan pitää viitteellisenä, koska koekappaleita oli 

kumpaakin geometriaa vain yksi. Laboratoriotestin tuloksille on mahdoton arvioida hajontaa 

tai vaurioitumisen todennäköisyyttä muualta rakenteesta. Laboratoriotestauksen 

reliabiliteettia voidaan näin pienessä sarjassa pitää huonona. Jos otantaa kasvatettaisiin, 

paranisi tutkimuksen reliabiliteetti. Laboratoriotestauksen validiteettia heikentää, se ettei 

RC01 vaurioitunut hitsistä vaan sularajalta ja RC_02 vaurioitui vetokorvakkeen rajaviivalta. 

Koekappaleessa a-mitat hiukan poikkesivat toisistaan mikä on hyväksyttävä, koska hitsaus 

toteutettiin käsin hitsauksena.         

 

5.3 Tulosten uutuusarvo 

Aikaisemmin ei ollut tämän tyylistä pienahitsi tutkimusta suoritettu. Täten tuloksissa 

esitettiin uusia havaintoja kuinka kiertymä vaikuttaa pienahitsin paikallisiin venymiin ja sitä 

kautta kuormankantokykyyn. Kuormankantokyky jäi alhaisemmaksi mitä laskenta olisi 

antanut mitoitetuille hitseille äärikestävyyttä kappaleissa RC_01 ja RC_02.    

 

Tuloksista uutuusarvoa saatiin DIC-mittauksen hyödyntämisestä, muuten niin vaikeasti 

mitta-antureilla mitattavasta kappaleesta. DIC-mittauksen jälkikäsittelyssä voitiin datan 

jälkikäsittelyssä valita koekappaleesta kokeenjälkeen halutut mittapisteet vaurioituneitten 
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hitsien juuresta. Ennen DIC-mittauksen käyttöä tallaista kokeen suorituksen jälkeen 

valittavien mittapisteitten menetelmää ei ole ollut käytettävissä.   

 

5.4 Johtopäätökset ja hyödynnettävyys 

Keskeisenä johtopäätöksenä voidaan tässä tutkimuksessa pitää, ettei FEM-malli aina ole 

riittävän tarkka, vaikka sinne luotaisiin materiaalimallit, niin sularajan mallintaminen olisi 

liian haastavaa. Koska hitsaus prosessissa tuodaan lämpöä ja sulassa sekoittuvat lisäaine ja 

perusaine, niin tarkkaa materiaalimallia ei ole mahdollista tehdä.   

 

Liitostyyppinä pienahitsiliitos on laajalti teollisuudessa käytetty ja monissa sovelluksissa 

voidaan joutua toteuttamaan rakenne ratkaisuja, jolloin hitsin juuri on vetokuormitettu. 

Tulokset voidaan yleisesti ottaen hyödyntää myös taivutusmomentilla kuormitettuihin 

liitoksiin. Ristikkoliitoksissa voidaan tuloksia hyödyntää, jotta liitokset suunnitellaan ilman 

epäkeskisyyksiä. Materiaalia valittaessa on hyvä tietää tämä ilmiö, että osaa vaatia oikean 

materiaalin sovelluskohteeseen ja materiaali valinnan lisäksi ollaan tietoisia kuinka 

käyttäytyy hitsauksen jälkeen.  Kuten aiemmin mainittuna tuloksia voidaan myös hyödyntää 

kotelorakenteisiin, jos rakenne joutuu ylikuormituksen alaiseksi.  

 

5.5 Jatkotutkimus 

Jatkotutkimuksen tulisi täydentää koesarja, jotta saataisiin ilmiön todellinen luonne haltuun, 

koska koesarja otannaltaan laboratoriotestauksessa jäi pieneksi. Tässä jatkotutkimuksessa 

voisi varioida tilannetta kriittisemmäksi a-mitan suhteen. Jatkotutkimuskohteeksi voisi ottaa 

ilmiön tutkimisen puristuskuormalla, jolloin saataisiin tietoa miten ilmiö käyttäytyy veto- ja 

puristuskuormitettuna. Koska suurimmat jännitykset syntyvät hitsiin, olisi 

jatkotutkimuksella oleellista tarvetta. Jatkotutkimuksessa voisi a-mitan varioinnin asettaa 

koskemaan myös muita lisäaineita, kun nyt tutkimuksessa käytettiin tasalujaa lisäainetta. 

Jatkotutkimuksessa tutkittavan koesarjan geometrian tulisi käyttää kriittisintä RC_01 mallia. 

Tämän lisäksi on vielä laboratorio testit suoritettava geometrialle RC_03 ja tutkittava miten 

rakenteen äärikestävyys paranee, kun epäkeskisyys poistetaan.   
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6 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin juureen syntyvän kiertymän aiheuttaman venymän vaikutusta 

hitsissä. Tutkimus koostettiin menetelmätriangulaatiosta, jolloin käytettiin kolmea toisistaan 

riippumatonta tutkimusmenetelmää.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin aikaisempia tutkimustuloksia ja kartoitettiin vallitsevia 

mitoitusehtoja hitsille, jotta voitaisiin saada ilmiön vaikutus todellisiin olosuhteisiin 

verrattavaksi. Koekappale mallinnettiin elementtimenetelmällä ohjelmistona ja 

mallinnuksessa käytettiin FEMAP-ohjelmistoa, jossa ratkaisijana toimi NxNastran. FEM-

laskennalla selvitettiin koekappaleen kestävyyttä ja siihen syntyviä jännitysjakaumia. 

Lisäksi FEM-laskennalla tutkittiin laskentamallin venymien vastaavuuksia 

laboratoriokokeen tulosten kanssa. Laboratoriokokeessa selvitettiin kappaleen staattinen 

äärikestävyys ja määritettiin vauriokohta. Koekappaleet valmistettiin S960-teräksestä ja 

liitoksissa lisäaineena käytettiin Union X96-lisäainelankaa.    

 

FEM-laskennassa havaittiin, että suurimmat jännityskeskittymät syntyivät hitsin juureen ja 

liitos alueelle. Kuitenkin aina suurimmat jännitykset olivat hitsialueella, jolloin olisi 

oletettavissa hitsin repeäminen. FEM-laskennassa saavutetut siirtymät ja 

laboratoriokokeessa suoritettu DIC-mittaus vastasivat tuloksiltaan toisiaan riittävän tarkasti 

juuressa tapahtuvien siirtymien suhteen. Kuitenkin kriittisin kappale vaurioitui sularajalta, 

johon ei ollut luotu FEM-laskentaan materiaalimallia, mikä hieman jättää eroavaisuutta.  

 

Tuloksista havaittiin, että lisäaineen äärikestävyys on parempi kuin mitä hitsauksen 

lämmöntuonnista pehmenneen ja metallurgisesti sekoittuneen vyöhykkeen. Lämmöntuonti 

osoittautui kriittiseksi, koska vauriot syntyivät HAZ-vyöhykkeelle. Laboratorio kokeella 

voitiin varmistaa, etteivät FEM-laskennan oletukset olleet tehty väärään suuntaan.   
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