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Tässä työssä pyrittiin selvittämään optimaalista tapaa kalottikennorakenteiden kalottien 

liittämiseksi toisiinsa. Työssä keskityttiin erityisesti liitosten kestoikään niiden altistuessa 

toistuvalle kuormituksen vaihtelulle. Tutkimuksessa sivuttiin myös kysymystä, olisiko 

joitakin umpilevyrakenteita mahdollista korvata kalottikennorakenteilla ja siten vähentää 

rakenteen kokonaispainoa huomattavasti. Kalottikennorakenteiden kenties tärkein 

ominaisuus on niiden ylivertainen taivutuslujuus materiaalin määrään nähden.  

 

Työ aloitettiin tutkimalla kirjallisuuskatsauksen kautta kalottikennorakenteiden 

pääominaisuuksia sekä valmistustapoja. Myös yleisimpien ohutlevytuotteiden liittämiseen 

käytettyjen metodien ominaisuuksia sekä kestävyyttä alettiin tutkia aluksi 

kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tutkittaviksi liitostavoiksi tutkimuksessa valikoituivat 

niitti-, liima-, hitsaus- sekä puristusliitos niiden monipuolisuuden sekä helppokäyttöisyyden 

vuoksi. 

 

Kirjallisuuskatsauksesta saatuja tuloksia tuettiin ja laajennettiin tekemällä vielä fe-

mallinnuksia kustakin liitostavasta ja niiden vaikutuksesta kalottiin. Fe-mallinnuksessa eri 

tavalla tuettuja kalottisegmenttejä kuormitettiin eri suunnista ja tutkittiin, miten eri 

liitosmuodot vaikuttavat rasituksen jakautumiseen kaloteissa. Mallinnuksista saadut 

suurimmat rasitukset laskukaavaan syöttämällä saatiin selville rakenteiden kestoikä.  

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta eri liitostapojen rasituksenkeston eroavan huomattavasti 

toisistaan. Myös kalottirakenteeseen kohdistuviin rasituksiin ja siten sen kestoikään oli 

liittämismuodolla erittäin suuri vaikutus, jokaisen liitostavan tuottaessa omanlaisensa 

rasitusjakauman kalottirakenteeseen. Rakenteita eri liitostavoin mallinnettaessa kävi myös 

ilmeiseksi rakenteen itsensä kestävän hyvin huonosti pystysuuntaista kuormitusta 

liitostavasta riippumatta. 
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In this thesis an optimal way to joining periodic cellular metal sandwich structures was 

studied. Especially the durability of joints was closely examined when under repetitive load. 

The topic whether it could be feasible to replace solid structures with periodic cellular metal 

sandwich structures thus decreasing the overall weight was also briefly examined.  

 

The thesis was started by examining the main properties and ways to manufacture periodic 

cellular metal sandwich structures. Also the features and durability of the most used joining 

methods in sheet industry were examined. This all was conducted via literature review. The 

joining methods to be studied were riveting, gluing, welding and crimp connection because 

of their versatility and ease of use. 

 

The results that emerged from literature review were supported and expanded further 

through the fe-modeling each joint and its effect on the periodic cellular metal sandwich 

structure. In fe-modeling a load was applied to differentially constricted segments of periodic 

cellular metal sandwich structure to simulate chosen joining methods. Through these models 

was studied how different joining methods affect the distribution of stresses in above 

mentioned structures. With the maximum stresses of each model put in a formula the 

variation in life span of each model was then calculated. 

 

In conclusion it can be easily said that the durability of different joining methods varies 

greatly as well as they do have a great impact on the life span of periodic cellular metal 

sandwich structures. Each joining method created a unique stress distribution pattern in 

studied structures. When modeling the structures with different joining methods it became 

also clear that the structure doesn’t withstand vertical load well at all, no matter the joining 

method 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kennorakenteilla viitataan yleisesti rakenteisiin, joissa kaksi levyä on kiinnitetty toisiinsa 

tietyn välimatkan päähän ytimien avulla, jotka samalla toimivat rakenteessa jäykistävinä 

elementteinä. Levyjen välissä voi olla vaikka holkkeja, muotolevy kuten kuvassa 1, taikka 

vaikka levyn pintaan valmistettuja muotopainaumia. Kennorakenteilla on tarkoitus saavuttaa 

hyvin jäykkiä rakenteita käyttäen samalla pienempiä määriä materiaalia kuin 

samanjäykkyyksisessä umpilevyssä on käytetty. Tavallisimpia vaihtoehtoja 

kennorakenteille ovat kalottikenno, V- ja I-sydänkenno, joista jokaisella on omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa. V- ja I-sydänkennoja yhdistää se seikka että molemmat 

tarvitsevat erilliset ydinosat ja ovat raskaiden rakenteiden tekniikoita kun taas 

kalottikennossa ydin koostuu itse levyissä olevista muotopainaumista ja levynpaksuus on 

ohut. (Juutilainen, 2012, s. 28.) 

 

Kuva 1. Eräänlainen kennorakenne (Kennotech, 2003).  

 

Kalottikennot ovat kennokenteita joiden ytimen muodostavat  levyihin tehdyt 

muotopainaumat, kalotit, joista levyt ovat myöskin kiinnitetty. Niiden ehdottomiin etuihin 

kuuluvat saavutettu jäykkyys pienellä materiaalimäärällä sekä huokea valmistus. 

Huokeuteen vaikuttaa se että muotopainaumat voidaan  valmistaa automaattisessa 

prosessissa levytyökeskuksessa, jolloin levy voidaan myöskin leikata muotoonsa tai rei'ittää 

samassa prosessissa. Levytyökeskuksilla työskenneltäessa rajoittavaksi tekijäksi nousee 

painimen tarvitsema voima, joten levypaksuudet ovat maksimissaan 2 mm.( Juutilainen, 

2012, s. 28.) 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän kandidaatintyön aiheena on kalottikennorakenteiden levyliitosten tutkiminen 

kirjallisuuskatsauksen sekä fe-mallinnuksen kautta ja saadun tiedon kokoaminen yksien 
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kansien alle. Tavoitteena olisi tarkastella erilaisten ohutlevytuotteista jo tuttujen 

liitosmenetelmien sopivuutta kalottikennojen  välisiä liitoksia suunniteltaessa ja 

rakennettaessa. Huomioon tutkielmassa myös otettiin huomioon eri liitosmenetelmien 

soveltuvuus rakenteet väsyttäville kuormituksille altistettaessa. 
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2 KENNORAKENTEET JA NIIDEN LIITOSTAVAT 

 

Kennorakenteet koostuvat kahdesta levystä ja niiden väliin asennetusta välirakenteesta kuten 

kuvassa 2. Tämän kaltaisilla rakenteilla voidaan saavuttaa yhtäläisiä tuloksia lujuuden ja 

kestävyyden suhteen kuin perinteisellä pelkällä levyllä mutta paljon vähemmällä määrällä 

materiaa.  Idea on että sisärakenne jakaa leikkausvoimat kahden päällilevyn kesken ja 

osallistuu omalla osallaan myös taivutusten vastustamiseen. Muita hyötyjä keveys/vahvuus 

–faktorin lisäksi on kennorakenteeseen jäävistä ilmataskuista johtuvat ääni- ja lämpöeristys. 

(Kujala et al., 2003, s. 7.) 

 

 

Kuva 2. Tyypillinen kennorakenne (Herbert, 2006). 

 

2.1 Kalottikennorakenteet 

Näinä säästämisen ja vihreän teknologian päivinä on materiaalikustannuksien merkitys vain 

kasvanut teollisuudessa ja mitä vähemmällä materiaalilla saavutetaan vaaditut parametrit, 

niin sitä suuremmin saa hyötyä niin rahallisesta kuin ekologisestakin näkökulmasta. Tämä 

onkin osaltaan johtanut kennorakenteiden suurempaan tutkimiseen ja hyödyntämiseen, sillä 
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kennorakenteilla voidaan saavuttaa jopa 80 % painonsäästö kun se taivutusjäykkyydeltään 

suunnitellaan perinteisen levyrakenteen veroiseksi. Kuitenkin kun otetaan huomioon muut 

kuormitukset sekä tarvittavat liitokset jää todellinen painonsäästö perinteisissä 

kennorakenteissa noin 30–50 % maille, mikä on kuitenkin merkittävä luku. Kennorakenteita 

voidaan valmistaa aina pahvista (aaltopahvi) metalliin mutta yleisimmin käytössä on ollut 

teräs. Teräksestä valmistettuja kennolevyjä kutsutaan joko teräskennolevyiksi tai 

teräskennorakenteiksi. Kennorakenteissa voidaan valmistaa useilla erityyppisillä ytimillä, 

joilla jokaisella on omat ominaisuutensa. Esimerkkejä erilaisista ytimistä ovat jatkuva 

korrugoitu ydin, yksittäisillä putkipalkeilla tai profiileilla vahvistettu kenno sekä joissakin 

tapauksissa hunajakennoa muistuttava ydin. Eri kennotyypit nimetään usein niiden ytimen 

rakenteen mukaan (C-, I-, O-, U-, V-, X- ja Z-tyypin kennoihin). Kalottikennot poikkeavat 

edeltävistä siinä suhteessa että niissä ei erillistä ydintä tarvita vaan levyjä yhdistävä osa eli 

ydin koostuu pintalevyihin venytysmuovatuista ulokkeista eli kaloteista kuten kuvasta 3 

voidaan todeta. (Kujala et al., 2003, s. 7.)  

 

Kuva 3. Kalottikennorakenne (Compusteel Oy, 2013, s. 1). 

 

2.2 Kalottikennorakenteiden ominaisuudet 

Kalottikennorakenteiden kehitys aloitettiin kun tuotteen rakennetta pyrittiin keventämään 

materiaali ja käyttökustannus säästöt mielessä ilman että tuotteen jäykkyysominaisuudet 

kärsisivät. Perinteisiin rakenteisiin nähden kalottikennorakenteilla päästään 70 % painon 

säästöön kun taas perinteisillä kennorakenteilla vastaava luku on noin 30–50 % tienoilla. 

Tämä johtuu siitä että kalottikennoissa rakennetta yhdistävä erillinen ydin on korvattu 
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pintalevyihin venytysmuovatuilla muodoilla eli kaloteilla. Kalottikennolevyjen 

sisärakenteesta johtuen ovat jäykkyysominaisuudet samat pituus- ja leveyssuunnassa toisin 

kuin perinteisillä kennorakenteilla, joissa jäykkyysominaisuudet vaihtelevat hyvinkin 

merkittävästi riippuen kuormitussuunnasta. Vaikka kalottikennon valmistus käsittää 

useampia työvaiheita niin on se silti huomattavasti halvempi valmistaa kuin 

jäykkyysominaisuuksiltaan vastaava umpilevy juurikin kalottikennorakenteella 

saavutettavista ominaisuuksista pienellä määrällä materiaalia. Tämä pätee erityisesti kun 

tarkastellaan ruostumattomia, haponkestäviä ja muita kalliita teräksiä. Kuvassa 4 on eräs 

vertailu kalottikennorakenteen ja umpilevyrakenteen välillä. Kalottikennorakenteen 

ominaisuuksia voidaan säätää helposti levynpaksuutta tai kalottien mittoja säätämällä sekä 

täyttämällä kennon rakenne lisäaineella, jos esimerkiksi tahdotaan vaikuttaa lämmönjohto-, 

äänenjohto- ja tärinänvaimennus-ominaisuuksiin (Compusteel Oy, 2013, s. 2). 

 

Kuva 4. Kalottikennon vertailu umpilevyrakenteeseen nähden (Compusteel Oy, 2013, s. 2). 

 

2.3 Kalottikennojen valmistus 

Yksinkertaisen rakenteensa vuoksi kalottikennoja voidaan valmistaa piensarjatuotantona 

joustavasti, kunhan yritykseltä löytyy levytyökeskus, johon on yhdistetty automaattinen 

kappaleenkäsittely sekä täysin tai osittain automaattinen liittämismenetelmä. 

Valmistettavuuden joustavuuteen vaikuttaa myös mahdollisuus hoitaa muovaus, 

laserleikkaus, muu aukotus sekä pienet vedot vain yhtä kiinnitystä käyttämällä. Tämä 

vähentää kalottikennolevyn tuotantoon tarvittavien koneiden ja työvaiheiden määrää, mikä 

puolestaan heijastuu positiivisena vaikutuksena kustannustehokkuudessa. (Kujala et al., 

2003, s. 37.) 
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2.3.1 Up-forming tekniikka 

Itse kalottien valmistus voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yleisimmin käytettyjä ovat 

venytysmuovaaminen, suurpainemuovaustekniikka tai levytyökeskuksen up-forming -

toiminto. Levytyökeskuksen up-forming -muovaus tehdään erityisellä työkalulla, jonka 

jokainen suuri levytyökeskusvalmistaja voi asiakkaalleen toimittaa. Tällä tavalla levyä 

muovatessa on kalotin suurin mahdollinen syvyys 20 mm työkalun iskun pituudesta johtuen 

ja muovaukseen kuluva aika noin 1 s, mikä on asteikon hitaammasta päästä.  Kalottien 

muodostus tapahtuu painamalla muovattavaa levyä alhaalta päin muovaavalla työkalulla, 

joka saa voimansa hydraulisylinteristä, levyn yläpuolella olevaa vastintyökalua vasten. 

(Kujala et al., 2003, s. 37–38.) 

 

2.3.2 Venytysmuovaus 

Venytysmuovauksessa kalotti muodostetaan painamalla työkalua pidätinrenkaiden välissä 

olevaan levyyn kuten kuvassa 5 ilmenee. Syntyvän kalotin muotoon vaikuttavat 

pidätinrenkaan sisägeometria kuin myös painimen muoto ja iskun pituus.  Kriittiseksi 

tekijäksi tässä metodissa muodostuu pidätysvoiman riittävyys. Pidätysvoiman ollessa 

riittämätön virtaa materiaalia kalottiin pidätinrenkaan ulkopuolelta, mikä vaikuttaa kalotin 

ja koko levyn dimensioihin tehden mahdollisesti levystä käyttökelvottoman. Pidätysvoiman 

parantamiseksi voidaan pidätinrenkaiden pintoja karhentaa ja parantaa niiden muotoilua 

jouhevammaksi. Tällä tavalla kalottien välistä etäisyyttä rajoittavaksi tekijäksi tulee vain itse 

pidätinrengas. Venytysmuovaus on myös mahdollista hoitaa matriisipuristimella, joka 

muovaa levyyn kalotteja rivi tai kaksi kerralla. (Kujala et al., 2003, s. 38–41.) 
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Kuva 5. Venytysmuovauksen periaate: 1 ja 5 pidätinrenkaat, 3 ja 4 painin ja vastin, 2 itse 

levy (Juutilainen, 2012, s. 28). 

 

2.3.3 Suurpainemuovaustekniikka 

Levytyökeskuksen työkalujen iskupituudesta johtuen rajoittuvat kalottien syvyydet noin 20  

mm tietämille. Jos taas halutaan esimerkiksi kuormaa kantavia ja täyteaineita käyttäviä 

rakenteita tehdä, täytyy kalottien olla syvempiä, noin 25–30 mm syvyisiä. Tähän 

tarkoitukseen sopii erinomaisesti suurpainemuovaustekniikka, joka myös 

nestepainemuovauksena tunnetaan. Nestepainemuovauksessa käytetään muottia, johon on 

tehty haluttua muotoa vastaavia upotuksia. Tämän muotin päälle asetetaan muovattava levy 

ja levyn päälle kumimatto ja päällimmäiseksi kokoonpuristumatonta nestettä, esimerkiksi 

öljyä kuten kuvassa 6 ilmennetään. Itse prosessi alkaa siitä kun öljynpaine nostetaan 

tarpeeksi korkeaksi levyn muovausta ajatellen, tyypillisesti noin 1000 - 1500 bar:iin asti. 

Prosessissa hydrostaattinen paine jakautuu tasaisesti levyn pinta-alalle, joka takaa levyn 

hyvän tasomaisuuden. Paineen vaikutuksesta levy painuu muottia vasten, jolloin saavutetaan 

monimutkaisiakin muotoja yhdellä prosessilla. Haittapuolina tässä menetelmässä on 

puristimien korkea hinta sekä harvinaisuus. Myös muovattavan levyn koko määrittyy täysin 

käytettävän puristimen mukaan. (Kujala et al., 2003, s. 40.) 

 

Kuva 6. Nestepainemuovaus (Designlight, 2007). 

 

2.4 Ohutlevyjen liitostavat 

On olemassa monenlaisia tapoja liittää ohutlevyjä toisiinsa, jokaisella ollen omat etunsa ja 

haittansa. Kirjallisuudessa nämä liittämismenetelmät jaotellaan yleisesti viiteen eri 

kategoriaan: juottoliitoksiin, hitsausliitoksiin, mekaanisiin liitoksiin, liimaliitoksiin sekä 

hybridiliitoksiin. Tässä tutkielmassa keskityn kuitenkin vain muutaman tarkasteluun: 

niittaamiseen, hitsaukseen, puristusliitoksiin ja liimaamiseen sekä näiden hybrideihin. 
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(Nuutinen, Kinos & Tarkiainen, 1999, s. 6.) Kuvassa 7 on esitelty liitosmuotojen 

jakautuminen.  

 

Kuva 7. Ohutlevyjen yleisimmät liitostavat (Nuutinen et al., 1999, s. 6). 

 

2.4.1 Liimaus 

Liimauksessa erilaisia materiaaleja liitetään toisiinsa ilman kuumentamista tai 

muodonmuutosta lisäaineen avulla.  Tässä liitostavassa on liitettävällä kappaleella ja liimalla 

molekyylien välinen sidos eli adheesio. Liitos muistuttaa juotoksia toiminnaltaan ja 

muodoltaan. Liimaliitoksen lujuuteen vaikuttaa suuresti käyttölämpötila, vanheneminen 

sekä kosteuden diffundoituminen. Tällä metodilla voidaan myös useimpia epämetallisia 

rakenneaineita liittää toisiinsa ja käyttää yhdessä niin niittauksen kuin hitsauksen kanssa, 

mikä kohottaa liitoksen lujuutta. (Martikka, Niemi & Verho, 1985, s. 471–482) 

 

Liimaliitoksen etuina voidaan mainita värähtelyjen ja sähkön johtamattomuus, keveys ja 

hyvä väsymislujuus. Liimaliitoksilla on myös hyvä kemiallinen kestävyys ja sähkön 

johtamattomuuden vuoksi estää sähkökemiallista korroosiota. Oikein suunniteltu liimaliitos 

jakaa kuormituksen tasaisesti koko liitospinnalle estäen näin jännityshuippujen 

muodostuksen eikä itse perusaineeseen pääse syntymään muodonmuutoksia tai 

mikrorakennemuutoksia. (Nuutinen et al., 1999, s 56.) 
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Huonoina puolina liimaliitoksista voidaan mainita alhainen leikkauslujuus (noin 10-20 MPa) 

ja alttius murtumaan veto-  ja repimisjännityksen sekä erityisesti kuorimisjännityksen 

toimesta. Myös käyttölämpötilan ja kosteuden vaihtelut heikentävät liimaliitosta ja ylin 

käyttölämpötila on vain noin 200–500  ̊C:ta. Myöskään liimaliitosten 

pitkäaikaiskestävyydestä ei ole takeita. (Nuutinen et al., 1999, s. 56.) 

 

Liimalaadut jaetaan kahteen pääryhmään: orgaanisiin sekä epäorgaanisiin, joista 

ensimmäiset koostuvat pääosin luonnollisista tai synteettisistä hiilivedyistä kun taas 

jälkimmäisten pohjana on erilaisia mineraaleja, keraameja tai lasimaisia aineita kuten 

metallioksideja ja silikaatteja. Konepajateollisuuden käyttämät liimat ovat usein 

polymeerien seoksia ja rakenteeltaan orgaanisia. Ohutlevyjä yhdistäessä liimatyypit voidaan 

jakaa useampaan luokkaan joko liiman luonteen (kerta-, kesto- ja elastomeeripohjaiset 

liimat), kovettumistavan (kemiallisella reaktiolla kovettuvat tai fysikaalisella reaktiolla 

kuivuvat tai jähmettyvät) tai kemiallisen koostumuksen perusteella. Yleisimpiä liimoja 

ohutlevyjen liittämisessä ovat epoksit, polyuretaaniliimat, modifoidut akryylit, 

syanoakryylit, anaerobiset liimat, silikonit, fenoliliimat sekä korkean lämpötilan liimat. 

Edellä mainittujen ominaisuuksia on vertailtu taulukossa 1. (Nuutinen et al., 1999, s 57–59.)  

 

Taulukko 1. Tavallisimmat ohutlevyjen liimaukseen käytetyt liimatyypit (mukaillen: 

Nuutinen et al., 1999, s. 58). 

Liimatyyppi Toimitusmuoto Kovettuminen Käyttösovelluksia 

Epoksit 1-komponenttinen 

2-komponenttinen 

Filmi ja nauha 

Lämpö 

Huoneenlämpö 

Lämpö (+paine 

Rakenneliimaus 

Polyuretaanit 1-komponenttinen 

2-komponenttinen 

 

Lämpö/kosteus 

Huoneenlämpö 

Rakenneliimaus, 

esim. 

kerroslevytelineet 

Modifioidut akryylit 2-komponenttinen Huoneenlämpö Rakenneliimaus 
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Taulukko 1 jatkuu. Tavallisimmat ohutlevyjen liimaukseen käytetyt liimatyypit (mukaillen: 

Nuutinen et al., 1999, s. 58). 

Liimatyyppi Toimitusmuoto Kovettuminen Käyttösovelluksia 

Syanoakrylaatit 1-komponenttinen Kosteus Pienten osien 

liimaus, kun 

halutaan erittäin 

nopea kuivuminen. 

Anaerobiset liimat 1-komponenttinen Hapettomuus Lukitus, kiinnitys ja 

tiivistys. 

Rakenneliimaus 

vähäisempää. 

Silikonit 1-komponenttinen 

2-komponenttinen 

Kosteus 

Huoneenlämpö 

Tiivistys ja 

rakenneliimaus 

Fenolit 1-komponenttinen 

2-komponenttinen 

Lämpö 

Lämpö (+paine) 

Rakenneliimaus 

Puun liimaus 

Korkean lämpötilan 

liimat 

1-komponenttinen 

Filmi ja nauha 

Lämpö 

Lämpö (+paine) 

Avaruus- ja 

lentokoneteollisuus 

 

2.4.2 Vastushitsaus 

Teräsohutlevyjen hitsauksessa ylivoimaisesti eniten käytetty metodi on vastushitsaus. Tässä 

hitsausmetodissa ei käytetä lainkaan lisäainetta ja syöttämällä tarpeeksi korkea hitsausvirta 

yhteen liitettävien työkappaleiden läpi, saadaan niiden vastuksista hitsisulan vaatima lämpö. 

Kappaleiden väliin täytyy saada sähköä johtava kontaktipinta puristamalla niitä vastakkain. 

Tämä saavutetaan joko hitsauspintojen tai elektrodien muotoilulla. Prosessissa keskeisessä 

roolissa ovat äsken mainitut elektrodit, sillä juuri niiden tehtävänä on välittää puristusvoima 

ja hitsausvirta haluttua reittiä liitoskohtaan. Hitsauksen jälkeen tulee elektrodien viilentää 

nopeasti itse hitsi ja sen vuoksi ne ovatkin usein vesijäähdytettyjä ja valmistettu 

kupariseoksesta hyvien lämmön- ja sähkönjohto-ominaisuuksien vuoksi. (Rautaruukki Oyj, 

2009. s. 4) Kuvassa 8 on esitetty vastuspitsehitsauksen periaate. 
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Kuva 8. Vastuspistehitsaus (Rautaruukki Oyj, 2009. s. 4). 

 

2.4.3 Niittiliitos 

Niittiliitokset lukeutuvat ei-irrotettaviin kiinteisiin liitoksiin, sillä liitettäessä joko niissä tai 

liitettävässä osassa tapahtuu plastista muodonmuutosta eikä ehjä irrotus siten enää ole 

mahdollista. Pääasiallisia kohteita niittiliitoksille ovat levy- laatta- ja ristikkorakenteet, 

joihin ei hitsausta voida syystä tai toisesta soveltaa tai epämetallien liitokset, joihin ei voi 

liimausta tai puristusta soveltaa. (Martikka et al., 1985, s. 374–375)   

 

Kuvassa 9 on esitelty muutamia erilaisia niittejä sekä niittien kantoja. Niitin muoto sekä 

kanta riippuvat käyttökohteensa esittämistä vaatimuksista. Avoin niitti tarjoaa laajan 

valikoiman ja sopii kohteisiin, joissa ei ole kovin suuria laatuvaatimuksia, suljettuja niittejä 

käytetään kohteissa, joissa liitokselta vaaditaan tiiviyttä ja vetokaran tulee pysyä lujasti 

paikallaan, multi-grip niittiä taas käytetään kohteissa, joissa tarvitaan laajaa tartunta-aluetta, 

esimerkiksi kun niitataan vaikeasti yhteensopivia reikiä. Myös kantojen muotoilu vaikuttaa 

niittiliitoksen ominaisuuksiin: kupukanta ei tarjoa mitään hienouksia mutta sopii useisiin 

käyttötarkoituksiin, joissa ei ole mitään erikoisia laatuvaatimuksia, laajakantaisia niittejä 

käytetään kun tukevaan alustaan kiinnitetään pehmeää tai hauraampaa materiaalia, 

laajakantainen niitti myös mahdollistaa suuremman reiän kannan alla, uppokantaa taas 

käytetään kohteissa, joissa kannan tulee upota niitattavan kohteen pinnan tasoon. 

(Ferrometal Oy, 2012, s. 5.) 
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Kuva 9. a) avoin vetoniitti, b) suljettu vetoniitti, c) multi-grip niitti, d) kupukanta, e) 

laajakanta, f) uppokanta (mukaillen: Ferrometal Oy, 2012, s. 5). 

 

Niittiliitoksessa huomioonotettavia seikkoja ovat materiaalin ja niittien lujuuden lisäksi 

myötörajan ylittyminen, nurjahdus, lommahdus ja käyttölujuuden ylittyminen. Näiden 

laiminlyönnistä seuraavia vauriotapoja ovat muun muassa levyn reunan leikkautuminen, 

niitin leikkautuminen, niitin kallistus- ja reunapuristuminen sekä levykannaksen 

leikkautuminen. (Nuutinen et al., 1999, s. 35.)  

 

Niittiliitokset voidaan jakaa kylmä- ja kuumaniittaukseen. Kylmäniittauksessa niittien 

halkaisija jää alle 8 mm ja radiaalinen laajentuminen sekä aksiaalinen lyhentyminen saadaan 

aikaan plastisella muodonmuutoksella. Niitti viedään läpi levyihin kohdakkain porattujen 

reikien läpi ja aiheutetaan plastinen muodonmuutos. Tämän liitostyypin perusongelma on 

liitoksen riittävä tiiveys, sillä puristusta ei liitokseen tule enää niitin jäähtymisestä. Näiden 

liitosten lujuuteen vaikuttaa ensisijaisesti niittien leikkauslujuus ja liitoksessa vaikuttavat 

kitkavoimat. (Martikka et al., 1985, s. 378.) 

 

Kuumaniittauksen erottaa kylmäniittauksesta olennaisesti niittien halkaisija sekä 

muodostustapa. Kuumaniittausta ei myöskään käytetä ohutlevyjen kiinnitykseen. 

Kuumaniittauksessa niittien halkaisija ylittää 8 mm ja niitit ovat yleensä terästä. Prosessin 

alussa niitit kuumennetaan 900-1000 °C lämpötilaan ja sitten työnnetään liitettäviin 

koneenosiin tai levyihin kohdakkain porattujen reikien läpi. Tämän jälkeen niitin varsipäästä 
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muodostetaan päätekanta joko tyssäämällä tai puristamalla samalla kun alkukantaa tuetaan 

toiselta puolelta. Jäähtyessään niitti kutistuu ja tuottaa levyjä puristavan niittivoiman, josta 

syntyy levyjen liukumista toisiinsa nähden vastustava kitkavoima. Tähän jäännösjännitysten 

tuottamiin kitkavoimiin perustuu kuumaniitatun liitoksen lujuus. (Martikka et al., 1985, s. 

377.) 

 

Niittiliitoksen voi myös toteuttaa itselävistäviä niittejä käyttäen. Tämä tapa mahdollistaa 

rei'ittämättömien materiaalien liittämisen niittaamalla, säilyttäen samalla kaikki 

niittiliitoksen hyödyt. Itselävistävässä niittauksessa käytetään mm. onttoja sylinterimäisiä 

niittejä, jotka muotin ja prässin kanssa saavat aikaan levyissä mekaanisen liitoksen kuvan 10 

mukaisesti. Itselävistäviä niittejä käytettäessä vältetään reikien teon tuottama vaiva. 

Soveltuu erinomaisesti myös pintakäsitellyille materiaaleille, sillä itselävistäviä niittejä 

käytettäessä ei lisälämmön tuonti ole tarpeellista. (TWI, 2015.) 

 

Kuva 10. Itselävistävän niitin toimintaperiaate (TWI, 2015). 

 

2.4.4 Puristusliitos 

Puristusliitoksessa luodaan levyjen välille paikallinen muovautuma, joka muotolukitsee 

levyparin toisiinsa. Tämä suoritetaan pistin-tyyny-työparilla, ja prosessi jättää painauman 

pistimen puolelle liitosta ja kohouman tyynyn puolelle. Puristusliitoksen periaate on esitetty 

kuvassa 11. Tällä metodilla voidaan liittää toisiinsa levyjä joiden yhteispaksuus on 0,4–8 

mm. Vaikka puristusliitoksen lujuus on vain 35–100 % pistehitsin lujuudesta on sillä 

parempi väsymislujuus elastisen rakenteen ja lämpövaikutusalueen puuttumisen johdosta. 

Liitoksen tekoonkaan ei tarvita suurta voimaa. Vain 10 - 100 kN / liitospiste, työkaluista ja 

liitettävän materiaalin ominaisuuksista riippuen. (Nuutinen et al., 1999, s. 44.) 
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Kuva 11. Puristusliitoksen periaate (Nuutinen et al., 1999, s. 44). 

 

Puristusliitos on siitä erittäin kätevä, ettei liitettävät pinnat vaadi mitään esi- tai 

jälkikäsittelyjä. Prosessi on myös meluton ja erittäin nopea, sillä aikaa yhden liitoksen 

tekoon menee alle 1 sekunti. Ainoat vaatimukset menetelmälle ovat että liitettävät kappaleet 

ovat päällekkäin, liitoskohtaan päästään käsiksi molemmilta puolilta ja että työkalua varten 

on liitoskohdassa tarpeeksi tilaa. Muovattavien materiaalien on liittämisen aikana 

tapahtuvasta muovauslujittumisesta oltava kylmämuovattavia. (Nuutinen et al., 1999, s. 44 

–45) 

 

2.5 Liitostapojen yhteenveto 

Tässä luvussa tiivistetään käsiteltyjen liitostapojen hyvät ja huonot puolet taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Liitostapojen heikkoudet ja vahvuudet. 

Liitostavat Vahvuudet Heikkoudet 

Liimaliitos -Ei kuumennusta tai 

muodonmuutoksia 

liitettäviin kappaleisiin 

-Ei johda sähköä tai 

värähtelyjä 

-Liitoksen elastisuus takaa 

hyvän väsymiskestävyyden 

-Vanheneminen ja kosteus 

vaikuttavat lujuuteen 

-Alhainen leikkauslujuus 

- alttius murtumaan veto-  ja 

repimisjännityksen sekä 

erityisesti 

kuorimisjännityksen 

toimesta 

-Pitkäaikaiskestävyydestä ei 

takuita 

Hitsiliitos -Lisäaineeton prosessi -Lämpövaikutusalue 

kappaleessa 
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Niittiliitos -nopea 

-liitettävien materiaalien 

monipuolisuus 

-vaatii valmiin reiän, pl. 

itselävistävät 

Puristusliitos -Ei pintojen esikäsittelyä 

-Meluton ja nopea prosessi 

-Rakenne säilyy elastisena 

-Tilantarve liitoskohdassa 
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3 LIITOSTEN TARKASTELU VÄSYTTÄVÄSSÄ KUORMITUKSESSA 

 

 

Tässä luvussa selvitetään mitä väsymisellä käsitteenä tarkoitetaan materiaalien ja 

rakenteiden sille altistuessa. Luvussa tarkastellaan myös edellä käsiteltyjen liitostapojen 

käyttäytymistä väsyttävälle kuormitukselle altistettaessa ja siten niiden soveltuvuutta 

kalottikennorakenteiden muodostamiseen. 

 

3.1 Rakenteiden väsyminen 

Materiaalit väsyvät kun ne ovat kohteena kuormituksen vaihteluille pitkän ajanjakson. Tämä 

ilmenee materiaalin ja sen ominaisuuksien heikkenemisenä: esimerkiksi tanko menettää 

lujuuttaan ja jousi kimmoisuuttaan.  Kuormitukset, jotka kohdistuvat materiaaliin voidaan 

jakaa kolmeen pääluokkaan: aksiaaliseen, vääntöön ja taivutukseen kuten kuvassa 12 

ilmennetään. Väsymiseen johtavat kuormitukset esiintyvät kolmessa muodossa. 

Ensimmäisessa kuormitus vaihtelee maksimista minimiin siniaallon mukaan niin että arvot 

ovat yhtä suuret mutta vastakkaiset puolen syklin välein. Toinen tapa kuormituksen 

esiintymiselle noudattaa myös siniaaltoa mutta tässä tapauksessa maksimi- ja 

minimikuormitus eivät ole vastakkaisia ja itseisarvoltaan yhtäsuuria. Kolmannessa tyypissä 

sykli on epäsäännöllinen kuten siinä esiintyvät kuormituksetkin. (Kelly, 1997.) 

 

Kuva12. Väsyttävät kuormitukset (Kelly, 1997). 

 

Väsymisen eteneminen voidaan myös esittää kolmessa eri askeleessa. Ensimmäisenä 

materiaalin väsymisen johdosta voidaan havaita särön synty pintamateriaaliin. Särö syntyy 

yleensä epäjatkuvuuskohtaan pinnassa, joka voi olla rakenteellinen, syntynyt huonosta 

käsittelystä tai onnettomuudesta.  Seuraavassa vaiheessa särö jatkaa kasvuaan materiaalin 

halki jatkuvasta kuormituksesta johtuen. Kolmanneksi, kun särö on saavuttanut kriittisen 
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mitan ja vielä säröytymätön osa ei enää kestä yhä kasvavaa kuormitusta  antaa materiaali 

periksi ja halkeaa. (Kelly, 1997.) 

 

3.2 Väsymiskokeet kirjallisuustutkimuksessa 

Väsymiskokeissa käytettiin kussakin kahta liuskaa, jotka liitettiin toisiinsa päistään limittäin 

kuten kuvassa 13 on esitetty. 

 

 

Kuva 13. Limittäiset liuskat vedossa. (Daviel, 2004). 

 

Toisiinsa liittämisen jälkeen kappaleet altistettiin syklittäiselle vetävälle rasitukselle. 

Testistä kerättiin arvot syklien määrälle sekä kuormituksen suuruudelle ja koottiin jännitys-

toisto taulukkoon. 

 

3.2.1 Liimaliitos 

Liimauksen kestoikää määritettäessä käytettiin 0,2 mm paksuinen kerros WK-3 liimaa 

yhdistämään 30HGS-rautalevy komposiittilevyyn, joka koostui 10 kerroksesta SIGRATEX 

CE3208 hiililevyjä sekä väliin tulevasta DP-490 epoksista. 25 mm levyiset testikappaleet 

olivat 12.5 mm matkalta päällekkäin. Vaikka kalottikennolevyissä materiaalina käytetäänkin 

terästä, ei hiilikuitukomposiitin käyttö rautalevyn vastakappaleena näytä haittaavan tuloksia, 

sillä liimapinnan hajoaminen näyttää tapahtuvan yhtäläisesti sekä komposiitilla että raudalla 

kuten kuvasta 14 voidaan todeta. (Rodzewicz, 2011, s. 1–2.) 
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Kuva 14. Liimapintojen pettäminen (Rodzewicz, 2011, s. 16). 

 

Kuvassa 15 on esitetty metallin ja komposiitin liimaliitoksen jännitys-toisto käyrä. 

 

 

Kuva 15. Liimaliitoksen jännitys-toisto käyrä (Rodzewicz, 2011, s. 6). 

 

3.2.2 Vastuspistehitsiliitos 

Vastuspistehitsauksen väsymiskestävyyttä määritettäessä käytettiin DP780-teräksestä 

valmistettuja levyjä, joiden mitat olivat 217*38*1.2 mm. Testissä käytettyjen hitsien 

parametrit on esitelty taulukossa 3. (Pal & Bhowmick, 2012, s. 280–281.) 

 



23 

 

Taulukko 3. Vastuspisteliitoksien parametrit ja vastaavat leikkausjännitykset (mukaillen: 

Pal & Bhowmick, 2012, s. 283). 

Testikappale Hitsausvirta 

kA 

Hitsausaika 

ms 

Maksimijännitys 

kN 

Myötöjännitys 

kN 

Särötyyppi 

1. 6 200 15.0 11.8 Reikä 

2. 5 250 13.1 8.6 interfacial 

 

Testattaessa väsymislujuutta suurin käytetty dynaaminen kuormitus oli 70 % suurimmasta 

mahdollisesta hitsin kestämästä leikkausjännityksestä. Testin tulokset on esitelty kuvassa 

16. 

 

 

Kuva 16. Pistehitsien kestoikä toistoissa maksimirasitukseen [kN] verrattuna (mukaillen: 

Pal & Bhowmick, 2012, s. 283). 

 

3.2.3 Niittiliitos 

Niittiliitosta tutkittaessa käytettiin itse-lävistäviä niittejä niiden yleistyessä 

autoteollisuudessa. Tutkittavina materiaaleina oli 5182-O -luokan alumiinia, 1008-, 

HSLA350- ja DP 600-luokan terästä koekappaleiden paksuuksien vaihdellessa 1.0 mm:stä 

2.0 mm:n. Väsymiskokeissa tutkittiin sekä leikkaus- että ristijännityksiä kuten kuvista 17 ja 

18 voidaan havaita. Kuvissa myös testilaitteisto. Tässä tutkimuksessa tosin keskityttiin vain 

leikkausjännityksiin, jotta saataisiin liitostapojen kesken vertailukelpoista dataa. (Sun & 

Stephens & Khaleel, 2007, s. 370–371.) 
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Kuva 17. Leikkausjännityksen määrityksessä käytettävä koekappale sekä testilaitteisto. 

(Sun et al., 2007, s.372). 

 

 

Kuva 18. Ristijännityksen määrittämiseen käytettävä koekappale sekä testilaitteisto. (Sun et 

al., 2007, s.372). 

 

Taulukossa 4 on esitetty koepalojen materiaali, sekä paksuus. 

 

Taulukko 4. Kokeessa käytetyt materiaalit sekä koepalojen paksuudet (Sun et al., 2007, 

s.372). 
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Tässä tutkimuksessa käytämme kyseessä olevan kokeen testiä numero 7, sillä siinä on 

tutkittu itselävistävän niittiliitoksen väsymiskestävyyttä kahden samanpaksuisen sekä -

laatuisen materiaalin kesken. Kuvassa 19 on esitetty itselävistävän niittiliitoksen kestävyys 

rasitusvoiman suhteen. 

 

 

Kuva 19. Itselävistävän niittiliitoksen kestävyys. Kuvassa murtumaan johtavien syklien 

määrän suhde käytettyyn voimaan (Sun et al., 2007, s.373). 

 

3.2.4 Puristusliitos 

Puristusliitosta tutkittaessa käytettiin kahta 100 x 30 x 0.8 mm levyä, jotka olivat 30 mm 

matkalta päällekkäin ja jotka olivat liitetty toisiinsa puristusliitoksella. Puristusliitos 

muodostettiin ja liitos testattiin 100 kN voimantuottoon pystyvällä servo-hydraulisella 

universaalikoneella. Liitoksessa käytettävän pistimen halkaisija oli 5.4 mm ja tyynyn 8.3 

mm. Väsymistestissä käytettävät kappaleet puristettiin yhteen 70 kN voimalla ja testissä 

käytettävä rasituskerroin oli 𝑅 = (
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
) = 0.1 . Syklinen rasitusvoima noudatti siniaaltoa 

ja vaihteli 5 ja 20 Hz välillä rasitusamplitudista riippuen. Kuvassa 20 on esitetty kokeen 

tulokset. (Kim, 2012, s. 295–296.) 
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Kuva 20. Vetokokeen tulokset puristusliitokselle. Kuvassa murtumaan johtavien syklien 

määrän suhde käytettyyn voimaan. (Kim, 2012, s. 298.) 

 

3.3 Väsymiskokeet Femap-mallinnuksen avulla 

Kalottikennojen väsymiskestävyyden määritykseen kullakin kiinnitystavalla käytettiin myös 

Femap/NX-Nastran -ohjelmaa. Tässä tutkimuksessa käytettiin kuvan 21 mukaista profiilia, 

josta y-akselin ympäri pyöräyttämällä saataisiin muodostettua yksi kalotti. Symmetriaa 

hyödyntäen tutkittavaksi osioksi kuitenkin valittiin neljänneskalotti, josta saatiin tarvittavat 

rasitukset kestoiän määritykseen. 

 

Kuva 21. Kalottien mallinukseen käytettävä perusprofiili. 
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Kaikkien mallien levynpaksuus oli 0,7 mm ja materiaalina käytettiin terästä, jonka E = 210 

GPa ja v = 0,3. Myös profiilissa näkyvät taivutukset pyöristettiin 1 mm säteellä. 

 

Kaikkiin malleihin vaikutti mallin neljännekseen jakamisesta aiheutuvat reunaehdot sekä 1 

kN voima, joka vaikutti kalotin koko reunalla kuten kuva 22 havainnollistaa. Tutkimuksen 

monipuolistamiseksi tutkittiin rasituksia kun voima vaikutti joko z- tai y-akselin suuntaan.  

 

Kuva 22. Voiman suuntautuminen mallissa. 

 

Eri kiinnitysmuotojen vuoksi mallia muutettiin hieman joko geometriaa tai reunaehtoja 

muokaten kuten kuvasta 23 voi huomata.  

 

 

Kuva 23. Femap/NxNastran –mallinnuksessa käytetyt muodot. 

 

Kaikissa malleissa käytettiin parabolisia kuutiomaisia tilavuuselementtejä. 

 

 

 



28 

 

3.3.1 Liimaliitoksen mallinnus 

Liimaliitosta tutkittaessa mallin profiili oli täysin sama kuin kuvassa 21 ja omana 

reunaehtonaan koko kalotin pohjaosio mallinnettiin mihinkään suuntaan liikkumattomana. 

 

Kuvissa 24-25 on esitetty kalottiin muodostuvat rasitukset kuormitettaessa liimattua 

rakennetta joko z- tai y-akselin suunnassa. 

 

Kuva 24. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa liimattua rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa.  

 

 

Kuva 25. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa liimattua rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 

 

3.3.2 Hitsausliitoksen mallinnus 

Vastuspistehitsiliitosta tutkittaessa profiili pidettiin myöskin täysin samana kuin kuvassa 21 

mutta pohjaan vaikuttava kaikki siirtymät ja kiertymät estävä reunaehto oli rajattu 4 mm 

halkaisijaltaan olevalle alalle. 

 

Kuvissa 26 ja 27 on esitetty kalottiin muodostuvat rasitukset kuormitettaessa hitsattua 

rakennetta joko z- tai y-akselin suunnassa. 
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Kuva 26. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa hitsattua rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 

 

 

Kuva 27. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa hitsattua rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 

 

3.3.3 Niittiliitoksen mallinnus 

Niittiliitosta mallinnettaessa profiilia muokattiin hieman, jotta mallin keskelle muodostuisi 

5 mm halkaisijaltaan oleva reikä, jonka reunalle asetettiin kaikki liikkeet ja kiertymät estävä 

reunaehto. Mallinnuksessa käytettävä profiili on esitetty kuvassa 28. 
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Kuva 28. Niitatun kalotin mallinnuksessa käytetty profiili. 

 

Kuvissa 29 ja 30 on esitetty kalottiin muodostuvat rasitukset kuormitettaessa niitattua 

rakennetta joko z- tai y-akselin suunnassa. 

 

Kuva 29. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa niitattua rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 

 

 

Kuva 30. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa niitattua rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 
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3.3.4 Puristusliitoksen mallinnus 

Puristusliitosta mallinnettaessa jouduttiin tekemään rajuimpia muutoksia mallin profiiliin, 

kuten kuvasta 31 voi havaita. Kaikki liikkeet ja kiertymät estävä reunaehto asetettiin 

ulkonevan profiilin ulkopinnoille. 

 

Kuva 31. Puristusliitosta tutkittaessa käytetty profiili. 

 

Kuvissa 32 ja 33 on esitetty kalottiin muodostuvat rasitukset kuormitettaessa puristusliitettyä 

rakennetta joko z- tai y-akselin suunnassa. 

 

 

Kuva 32. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa puristusliitettyä rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 
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Kuva 33. Rasituksen jakautuminen kuormitettaessa puristusliitettyä rakennetta vaaka- tai 

pystysuunnassa. 
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4 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa vertaillaan edellisten lukujen tuloksia keskenään ja pyritään löytämään 

alustava ratkaisu kalottikennorakenteiden liitosten tuottamiseen väsyttävän kuormituksen 

näkökulmasta. 

 

4.1 Kirjallisuuskatsauksesta saadut tulokset 

Kirjallisuuskatsauksesta saadut tulokset kertovat vain tutkittujen liitosten kestoiästä niitä 

kuormitettaessa tietyllä voimalla. Kuvaan 34 on koottu kirjallisuuskatsauksessa saadut 

kestoiät eri liitostavoille kuormituksen mukaan. 

 

Kuva 34. Eri liitostapojen kestoiät kuormituksen mukaan. 

 

Kestoikää päivissä laskettuna on tehty oletus liitokseen kohdistuvan 100 kuormitustapausta 

per päivä. Kirjallisuuskatsauksesta saaduissa tuloksissa on jyrkkiäkin eroavaisuuksia eri 

liitostapojen kesken sekä liitostavan sisällä kestoajan suhteen. Liimaliitos tuntui suoriutuvan 

tässä vertailussa keskiarvoltaan parhaiten. 
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4.2 Femap/NX-Nastranilla mallinnetuilla rakenteilla saadut tulokset 

Analysoimalla kaikki neljä mallia kahdella erilaisella rasituksella saatiin Von Mises - 

jännityksille tulokset, jotka on esitetty taulukossa 5 sekä kuvassa 34. 

 

Taulukko 5. Von Mises -jännitykset kuormitettaessa kutakin liitostyyppiä vaaka- sekä 

pystysuunnassa. 

Von Mises 

jännitys 

Liimaliitos Hitsiliitos Niittiliitos Puristusliitos 

Rasitettaessa 

vaakasuunnassa 

[MPa] 

1963 743 739,9 623 

Rasitettaessa 

pystysuunnassa 

[MPa] 

1469 5573 3573 1419 

 

 

 

Kuva 34. Pylväsdiagrammi Von Mises -jännityksien suuruuksista kuormitettaessa 

rakenteita kahdella eri tapaa. 
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Kestoiän määrittäminen Femap/NX-Nastran –ohjelmalla tehtyjä kappaleita hyväksikäyttäen 

suoritettiin ottamalla analysoiduista malleista Von Mises -jännitys ja laskemalla sen jälkeen 

rakenteen murtumiseen johtavien toistojen lukumäärä seuraavalla kaavalla (1). 

  𝑁 =
(𝐹𝐴𝑇)3∗2∗106

∆𝜎3
     (1) 

N:n ollessa toistojen lukumäärä 

∆σ = Von Mises –jännitys kussakin analysoidussa mallissa 

FAT = 200  

 

Rakenteen kestoikä päivissä mitattuna eri liitos- sekä kuormitustavoilla on esitetty 

taulukossa 6 sekä kuvissa 35-37. Kestoikää päivissä laskettaessa on oletettu rakenteen 

kokevan 100 kuormittavaa toistoa päivässä. 

 

Taulukko 6. Rakenteiden kestoiät eri rasitustapauksissa. 

Rakenteen kestoikä Liimaliitos Hitsiliitos Niittiliitos Puristusliitos 

Vaakarasitus 

[päivää] 

21,15 390,08 395 661,69 

Pystyrasitus 

[päivää] 

50,47 0,92 3,79 55,99 

 

 

 

Kuva 35. Rakenteiden kestoikä kahdessa eri rasitustapauksessa. 
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Kuva 36. Rakenteiden kestoikä vaakarasituksessa. 

 

 

Kuva 37. Rakenteiden kestoikä pystyrasituksessa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä kandidaatintyössä pyrittiin ottamaan selvää ohutlevytuotteissa useimmiten käytettyjen 

liitostapojen soveltuvuudesta kalottikennorakenteiden tuottamiseen. Lisäkulmaa 

tutkimukseen toi selvitys liitosten ja rakenteiden altistamisesta väsyttävälle kuormitukselle. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin itse liitosten kestävyyttä, ne dynaamiselle kuormitukselle 

altistettaessa sekä eri liitosmuotojen vaikutusta itse kalottirakenteen kestävyyteen. 

Tutkittavina liitosmuotoina käytettiin niitti-, liima-, hitsaus- sekä puristusliitosta.  

 

Kirjallisuuskatsauksesta sekä omista mallinnetuista rakenteista saatuja tuloksia on hieman 

vaikea vertailla keskenään, sillä kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin itse liitoksen kestoon 

kun taas mallinnetuissa rakenteissa tutkittiin pikemminkin liitoksen vaikutusta rakenteen 

kestoikään. Tuloksia on kuitenkin mielenkiintoista vertailla keskenään, sillä niitä tutkiessa 

liimaliitos suoriutui parhaiten kun taas puristusliitos suoriutui huonoiten. Mallinnetuissa 

rakenteissa liitoksilla näytti taas olevan päinvastainen vaikutus rakenteiden kestoikään: 

liimaliitoksella varustetut rakenteet näyttivät hajoavan helpoiten, kun taas puristusliitoksella 

yhdistetyt rakenteet loistivat vertailujoukon kärjessä. Ilmiselväksi kävi kuitenkin, että 

kuormitussuunnalla oli oikeastaan suurempi merkitys kalotin kestoikään kuin liitostavalla. 

Pystysuuntaan kuormitettaessa ei millään tavalla liitetty rakenne kestänyt sataakaan päivää 

kun taas vaakasuoraan kuormitettaessa keskiarvo oli noin neljänsadan tienoilla. Tästä 

tutkimuksesta voidaan myös todeta kalottikennorakenteiden kestävän dynaamista 

kuormitusta sangen huonosti liitoksiin verrattuna. 

 

Tämän tutkielman perusteella on vielä vaikea antaa tyhjentävää vastausta minkään 

liitostavan paremmuudesta kalottikennorakenteita tuotettaessa dynaamisen kuormituksen 

ympäristöihin. Eri liitostavoilla on kullakin omat etunsa ja haittansa, joita tulee tarkastella 

sen mukaan mihin käyttöön tai ympäristöön valmis tuote tullaan asettamaan. Liitoksen 

valintaan vaikuttaa myös toivotaanko liitokselta elastisuutta, lisäaineettomuutta, vähäistä 

lämmöntuontia jne. 
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Tässä tutkielmassa vasta raapaistiin eri liitostapojen vaikutusta kalottikennorakenteiden 

kestoikään väsyttävässä kuormituksessa. Tutkimusta tulisi jatkaa niin empiirisillä kokeilla, 

joissa eri liitostavoilla yhdistettyjä kalottipareja kuormitetaan väsyttävästi, kuin myös 

kattavammalla tietokonemallinnuksella, jossa eri liitostapojen ominaisuudet (elastisuus, 

murtumalujuus jne.) on otettu huomioon. Myös eri liitostapoja voisi ottaa tutkimukseen 

mukaan kuten teippaamisen.  

 

Tätä tutkielmaa ja sen tuloksia tarkastellessa tulee pitää mielessä tutkimuksen keskittyneen 

juurikin dynaamisen kuormituksen sovelluksiin. Vaikka tulokset ovatkin mielenkiintoisia, 

ovat kalottikennorakenteet harvemmin dynaamisesti kuormitettuja, pääosan sovelluksista 

ollen staattisesti kuormitettuja. Varmemmin kalottikennorakennetta käytetään seinämä-, 

lattia- tai tasorakenteena kuin koneenalustana. Tästä syystä, jatkotutkimusta ajatellen, 

olisivat staattisesti kuormitetuista rakenteista saadut tulokset relevantimpia, jos tutkitaan 

kalottikennorakenteiden kestoikää, ja miten eri liitostavat siihen vaikuttavat. 

Staattisen kuormituksen vaikutusta tulisi myös tutkia kattavasti jo senkin vuoksi, jos 

halutaan selvittää kalottikennorakenteiden sopivuutta jo olemassa olevia umpilevyrakenteita 

korvaamaan. 
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