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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

 

E Youngin moduuli, kimmomoduuli 

Ks Rakenteellisen jännityksen jännityskonsentraatiokerroin 

s Materiaalin kolmiaksiaalisuuskerroin 

t Levyn paksuus [mm]  

v Poissonin kuroumavakio 

x muuttuja levynpaksuuden t yli 

εz Venymä z-koordinaatin eli FE-mallien poikkileikkauksen normaalin suuntaan 

ρ Loven todellinen pyöristyssäde [mm] 

ρ* Materiaalin mikrorakenteellinen pituus [mm] 

ρf Loven fiktiivinen pyöristyssäde [mm] 

σb Taivutusjännitys (bending) [MPa]  

σhs Hot Spot- eli rakenteellinen jännitys [MPa]  

σm Kalvojännitys (membrane) [MPa]  

σnl tai σnlp Epälineaarinen jännityshuippu (nonlinear peak) [MPa] 

σ(x) Jännitysjakauma levyn paksuuden yli 

 

 

ENS Effective Notch Stress, tehollinen lovijännitys 

FE Finite element, äärellinen elementti 

HS Hot Spot, kuuma piste 

IIW International Institute of Welding 
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1   JOHDANTO 

 

 

Hitsausliitosten väsymistarkasteluun käytettäviä menetelmiä on erilaisia, kuten 

rakenteellisen jännityksen menetelmä ja tehollisen lovijännityksen menetelmä. Tutkittaessa 

samaa rakennetta eri menetelmillä joudutaan tekemään useita FE-malleja (Finite Element) 

erilaisilla geometrioilla kattavien tulosten saamiseksi. Työn tarkoitus on selvittää, voidaanko 

jännitysten tarkasteluun käytettyjä rakenteellisen jännityksen menetelmää ja 

lovijännitysmenetelmää yhdistämään siten, että rakenteellinen jännitys voitaisiin määrittää 

myös lovijännitysmallista. Rakenteellisen jännityksen menetelmään perustuva HS-malli 

(Hot Spot) on rakenteeltaan hieman yksinkertaisempi kuin tehollisen lovijännityksen 

menetelmään perustuva ENS-malli (Effective Notch Stress). Koska mallit poikkeavat 

geometrialtaan, elementtiverkotukseltaan ja -kooltaan, on saman rakenteen tutkiminen 

perusteellisesti käyttäen kumpaakin menetelmää työlästä, sillä mallit täytyy tehdä lähes 

kokonaan erikseen.  

 

1.1   Rajaus, tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimus suoritetaan tekemällä FE-mallit kummallakin menetelmällä ja määrittämällä 

rakenteellinen jännitys kummastakin mallista. Näitä jännityksiä vertaillaan keskenään, jotta 

huomataan tuottaako ENS-malli oikean kokoluokan Hot Spot –jännityksiä. Tutkimus vaatii 

elementtiverkoltaan korkealaatuiset mallit kummallakin menetelmällä tehtynä, jotta vertailu 

näiden välillä on tarpeeksi tarkkaa. ENS-mallissa täytyy tehdä pieniä muutoksia tavallisesta 

mahdollisimman säännöllisestä verkotuksesta poiketen, jotta jännitysarvot saadaan luettua 

oikeista kohdista. Koska ENS-mallin erilainen, hitsin rajaviivan pyöristyksellä tehty 

geometria saattaa muuttaa mallista luettua rakenteellista jännitystä, täytyy matemaattista 

laskutapaa tai jännitysarvojen määrittämistä mahdollisesti muuttaa. Lähtökohtaisesti 

tarkkuutta vaatii tarpeeksi yksinkertaisen, idealisoidun rakenteen valitseminen, missä HS-

jännitykset ovat sekä HS-, että ENS-malleissa vertailukelpoisessa suuruusluokassa. 

Tutkittavan rakenteen valinnassa täytyy myös huomioida jännityskomponenttien, kuten 

taivutus- ja kalvojännityksen osuus tarkasteltavan kohdan kokonaisjännityksestä.  

 

Tutkimus rajoittuu jännitysten muodostumiseen ja niitä analysoiviin menetelmiin. Yleisesti 

väsymiskestoiän laskentaan käytetään erilaisia menetelmiä kuten SN-käyriä 



7 

 

(jännitys/kestoikä), mutta kestoiän laskennan periaatteisiin ei puututa tässä tutkimuksessa 

tarkemmin. Lasketun kestoiän tarkkuuden ratkaisee laskentatavan lisäksi ennen kaikkea 

käytettyjen jännitysarvojen tarkkuus, joten niiden osuutta kestoiän laskennassa voidaan pitää 

tärkeänä. 

 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

•   Voiko ENS-mallista lukea Hot Spot –jännityksen? 

•   Kuinka suuria eroja eri malleista määritetyissä jännityksissä on, ja voiko niistä 

päätellä jotain? 

•   Millainen vaikutus on verkotuksen koolla ja erilaisilla hitsin rajaviivan pyöristyksillä 

mallista luettuihin jännityksiin? 

•   Millä tavalla ENS-mallista luettuja jännityksiä täytyy käsitellä, että tulokset ovat Hot 

Spot –menetelmän kanssa yhteneviä?  

 

Tutkittavaksi liitokseksi valittiin vetokuormitettu levykenttä, johon on hitsattu kuormaa 

kantamaton ripa. Tästä on kaksi erilaista variaatiota, pitkittäinen ja poikittainen ripa, jotka 

on esitetty kuvassa 1. Kummassakin tapauksessa hitsin rajaviiva on samalla etäisyydellä 

kappaleen reunasta, johon vetokuormitus on asetettu. Kappaleilla on kuitenkin erilainen 

rakenteellinen jäykkyys, mikä vaikuttaa jännitysjakaumaan. Pitkittäisen rivan tapauksessa 

syntyy rivan kärkeen myös kalvokeskittymää, kun poikittaisen rivan tapauksessa jännitys on 

vakio rakenteen leveyssuunnassa. Nämä kaksi tapausta on valittu tutkimukseen sen vuoksi, 

että rakenteesta aiheutuvat epäsäännöllisyydet, kuten mahdollinen levynpaksuuden vaihtelu 

eivät hankaloita itse jännitysten luentamenetelmien vertailua. Sekä levyrakenteen että siihen 

hitsatun rivan paksuus on 8 mm, hitsin profiili on idealisoitu suorakulmainen tasakylkinen 

kolmio IIW-dokumentin (International Institute of Welding, lyhennettä käytetään 

myöhemminkin viitatessa lähteeseen Hobbacher, 2013) mukaan, ja hitsin a-mitta on 4 mm 

(Hobbacher 2013, s. 29). Etäisyys rajaviivasta rakenteen kuormitettuun päähän on 50 mm, 

jonka aikana mahdolliset kuormituksen asettamisesta johtuvat jännityksen epätasaisuudet 

tasoittuvat. 
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Kuva 1. Tutkitut vetokuormitetut levyrakenteet, pitkittäinen ja poikittainen ripa. 

 

1.2   Tavoitteet ja hypoteesi 

Voidaan olettaa, että ENS-mallin rajaviivapyöristykset muuttavat rakenteellista jännitystä, 

ja tämän vuoksi oikean jännityksen määrittämiseksi täytyy käyttää korjauskertoimia tai 

numeerista korjausta. Tutkimuksen tavoite on yhdistää FE-mallit, ja kehittää uusi menetelmä 

jolla voidaan lukea yhdestä mallista sekä Hot Spot että ENS-jännitykset. Tutkimuksessa 

selvitetään myös elementtiverkon tiheyden ja kahden erilaisen ENS-menetelmässä käytetyn 

hitsin rajaviivapyöristysten vaikutusta jännityksiin kummassakin valitussa rakenteessa. 

 

Tulosten salliessa tavoite on myös tehdä vaiheittain etenevä ohjeistus jännitysten 

määrittämiseen käytettävän menetelmän käyttöön, eli mallin verkotukseen, jännitysten 

lukemiseen ja niiden analysointiin. Valmis menetelmä luultavasti toimii muutamassa 

idealisoidussa tapauksessa kelvollisesti, mutta laajempi soveltaminen vaatii huomattavasti 

enemmän laskentamalleja. 

 

1.3   Käytetyt menetelmät 

Tutkimuksessa käytetään lineaarista FE-menetelmää, taulukkolaskentaa tulosten käsittelyyn 

ja symbolista laskuohjelmaa jännitysten analyyttiseen laskentaan. Kirjallisuuskatsauksen 

osuus keskittyy Hot Spot –jännityksen laskentaan käytettyihin menetelmiin ja ENS-

menetelmän teoriaan vain rajaviivapyöristyksen osalta. Myös rakenteellisen jännityksen 

jännityskomponentit esitellään. Tutkimuksen pääpaino on FE-mallintamisessa ja tulosten 

analysoinnissa, jolle kirjallisuuskatsauksen on tarkoitus luoda tieteellinen pohja.  
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2   KÄYTETTYJEN LASKENTAMENETELMIEN TEORIA 

 

 

Luvussa esitetään Hot Spot –menetelmän teoriaa ja rakenteellisen jännityksen laskentaan 

käytettäviä laskentamenetelmiä. Näiden lisäksi tarkastellaan lähemmin rakenteen 

kokonaisjännityksestä eroteltavia jännityskomponentteja, ja niiden jakautumista 

rakenteessa. Tutkimuksessa ei lasketa varsinaisia ENS-jännityksiä, ja siksi tehollisen 

lovijännitysmenetelmän periaate käsitellään siten, että FE-mallissa käytettävän hitsin 

rajaviivapyöristyksen tarve nousee esiin. Luvun lopussa esitetään myös erilaiset 

rajaviivapyöristykset ja niiden eroavaisuudet.  

 

ENS-menetelmä ottaa huomioon enemmän rakenneyksityiskohtia kuin Hot Spot, ja vaatii 

myös monimutkaisempaa analyyttista laskentaa. Nykyisin lujuuslaskentaa tehdään kuitenkin 

pääosin tietokoneella, jolloin käytettävyyden kannalta tärkeimmäksi piirteeksi nousee 

kunkin menetelmän FE-mallin monimutkaisuus suhteessa tuloksien laatuun. HS-mallin 

geometria on huomattavasti yksinkertaisempi, eikä edellytä yhtä tarkkoja elementtien 

kokovaatimuksia. HS-menetelmä toisaalta vaatii hieman tulosten käsittelyä, jolloin 

jännitysjakaumia täytyy laskea taulukkolaskentaohjelmalla tai vastaavalla, kun ENS- 

menetelmä tarjoaa tarkat tulokset suoraan mallista luettuna. HS- ja ENS-menetelmissä 

huomioon otettavat epäjatkuvuudet on esitetty taulukossa 1. (Niemi 2003 s. 95.) 

 

Taulukko 1. Hot Spot ja ENS-menetelmien huomioon ottamat epäjatkuvuustyypit. (Mukaillen 

Niemi 2003, s. 95)  

Jännitys-

suure 

Makrogeometria Muotovirhe Rakenteellinen 

epäjatkuvuus 

Paikallinen 

lovi 

Alkusärön 

koko 

𝜎"# X X X   

𝜎$%# X X X X  

 

2.1   Hot Spot –menetelmä 

Hot Spot –menetelmä on alun perin kehitetty offshore-rakenteiden pyöreiden 

rakenneputkien hitsausliitoksia varten. Putkien liitosten jännitykset vaihtelevat hitsin 

rajaviivalla huomattavasti, mutta väsytyskokeissa toistui sama särön ydintymiskohta. Tässä 

kohdassa vaikuttaa rakenteen suurin jännitys, ja se sai nimen Hot Spot, eli kuuma tai 
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kriittinen piste. Tutkittavia rakenneputkia mallinnettiin FE-analyysissä kuorimalleilla, joista 

menetelmä on myöhemmin laajentunut myös levyrakenteiden laskentaan. (Niemi & Kemppi 

1993 s. 251.) 

 

HS-jännitykset jaetaan kahteen perustyyppiin a) ja b) niiden rakenteellisen sijainnin 

perusteella, kuten kuvassa 2 on esitetty. a) tyypin Hot Spotit sijaitsevat hitsin kohdalla levyn 

pinnalla, ja aiheuttavat siten murtumia levyn paksuussuuntaan. b) tyypin Hot Spotit taas 

sijaitsevat hitsin kohdalla levyn päädyssä, jolloin kohtaan ydintyvät murtumat etenevät 

levyn pituussuuntaan. Tyyppien tunnistaminen on tärkeää, sillä eri tavoin levyn paksuuden 

suhteen muodostuvan kokonaisjännityksen vuoksi myös laskentaan käytettävät menetelmät 

eroavat toisistaan. Koska tutkimukseen sisältyvät Hot Spotit ovat levyn pinnalla ja siis 

tyyppiä a), esitetään seuraavissa kappaleissa vain tämän tyypin laskentaan soveltuvia 

menetelmiä. (Hobbacher 2013, s. 22 ja 25.) 

 

 
Kuva 2. Hot Spot –tyypit a) ja b) (Hobbacher 2013, s. 22). 

 

Erään määritelmän mukaan Hot Spot –jännitys, eli rakenteellinen jännitys on ”Suurin 

pääjännitys perusaineessa, hitsin reunan vieressä ottaen huomioon yksittäisen 

rakenneyksityiskohdan kokonaisgeometriasta johtuvat jännityskeskittymän vaikutukset, 

mutta jättämällä huomioon ottamatta paikalliset jännityskeskittymän vaikutukset, jotka 

johtuvat hitsin geometriasta ja hitsin epäjatkuvuudesta ja viereisestä perusaineesta”. (Niemi, 

et al. 2004.) 
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Rakenteellisen jännityksen menetelmä perustuu siis rakenteen yleisen geometrian 

aiheuttamaan jännityksen konsentroitumiseen kriittisessä pisteessä, ja se huomioi kaikki 

jännitystä kasvattavat rakenteelliset tekijät hitsin profiilia ja alkusäröä lukuun ottamatta. 

Rakenteellinen jännitys koostuu kahdesta jännityskomponentista: paksuuden yli tasan 

jakautuneesta kalvojännityksestä σm ja paksuuden yli lineaarisesti jakautuneesta laatan 

taivutusjännityksestä σb. Rakenteellisen jännityksen lisäksi kappaleessa vallitsevaan 

kokonaisjännitykseen kuuluu hitsin rajaviivan loven aiheuttama epälineaarisesti jakautunut 

jännityspiikki σnlp. Kokonaisjännityksen jännityskomponentit on esitetty kuvassa 3. (Liu, Liu 

ja Huang 2014, s. 172.) 

 

 
Kuva 3. Kokonaisjännityksen jännityskomponentit (vasen), ja niiden jakautuminen kuormaa 

kantamattoman rivan tapauksessa (oikea) (Ruukki 2010 s. 429). 

 

Koska FE-analyysi määrittää vain rakenteessa vallitsevan kokonaisjännityksen, täytyy 

tuloksista erottaa epälineaarisen jännityshuipun osuus rakenteellisen jännityksen 

määrittelemiseksi. Paikallisen jännityshuipun osuus kokonaisjännityksestä on huomattava, 

ja sen erottelemiseen on kehitetty useita eri menetelmiä. 

 

2.1.1  Lineaarinen ekstrapolointi 

Hot Spot –jännityksiä lasketaan FE-mallista saatujen jännitysjakaumien perusteella. 

Ekstrapolointimenetelmä rakenteen pinnassa esiintyvän jännityksen määrittämiseen on 

suoraviivainen. Hitsin epälineaarinen lovijännitys on FE-analyysillä tehtyjen testien mukaan 

käytännössä hävinnyt 0,4 levynpaksuuden etäisyydellä rajaviivasta. Kun jännitysarvot 

luetaan 1,0 ja 0,4 levynpaksuuden etäisyydellä rajaviivasta, saadaan jännitykset, joita 
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ekstrapoloimalla lineaarisesti kohti rajaviivaa saadaan Hot Spot –jännitys σhs seuraavasti 

(Niemi 2003, s. 100): 

 

𝜎&' = 1,67 ∙ 𝜎. − 0,67 ∙ 𝜎1   (1) 

 

Yhtälössä 1 𝜎. on 0,4 kertaa levyn paksuuden ja 𝜎1 yhden levynpaksuuden etäisyydeltä 

hitsin rajaviivasta luettu jännitys rakenteen pinnalla. Yhtälö soveltuu myös valmiiden 

rakenteiden kestoiän määrittämiseen, kun jännitysten sijaan samoilta etäisyyksiltä mitataan 

venymät venymäliuskojen avulla. Kun mitatut venymät suhteutetaan materiaalin 

kimmomoduuliin, saadaan vastaavat jännitykset selvitettyä. (Niemi 2003, s. 100.) 

 

Yhtälön 1 mukaista lineaarisointia käytetään suhteellisen tiheään elementtiverkkoon, jossa 

suurin sallittu elementtikoko on juuri 0,4 levynpaksuuden verran. Tämän rajoituksen myötä 

saadaan rajaviivan ja ensimmäisen luentapisteen välille vähintään yksi kokonainen 

elementti, ja jännitys voidaan lukea elementin reunasolmulta. Reunasolmulta luettaessa 

saadaan menetelmään lisää tarkkuutta elementin keskisolmulta luettuun jännitykseen 

verrattuna. Joissain erityistilanteissa, kuten huomattavan suurella epälineaarisen 

jännityshuipun kasvulla, rakenteeseen vaikuttavan voiman nopeilla vaihteluilla tai paksuilla 

rakenteilla voidaan käyttää kolmen pisteen neliöllistä ekstrapolointia kaavan 2 mukaisesti 

(Hobbacher 2013, s. 24): 

 

𝜎&' = 2,52 ∙ 𝜎. − 2,25 ∙ 𝜎1 + 0,72 ∙ 𝜎5   (2) 

 

Yhtälössä 2 σ1 on jännitys luettuna 0,4:n, σ2 luettuna 0,9:n ja σ3 luettuna 1,4:n 

levynpaksuuden etäisyydellä rajaviivasta. Tämä menetelmä vaatii vähintään yhtä tiheän 

elementtiverkon kuin lineaarinen ekstrapolointi, jotta oikeat mittauspisteet saadaan solmujen 

kohdille. Toinen erityistapaus on erittäin harva, koko levyn paksuuden kokoisilla 

elementeillä oleva verkko, jolle voidaan käyttää hieman kauempaa (0,5·t ja 1,5·t) 

rajaviivasta otettuja ekstrapolointipisteitä. Tällöin lisäehtona tilanteessa on korkeampi 

asteisten elementtien käyttäminen, jotta jännitykset voidaan lukea myös elementin 

välisolmuilta. (Hobbacher 2013, s. 24-25.) 
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2.1.2  Integrointimenetelmä 

FE-menetelmällä määritetyn, levyn paksuuden yli yltävän jännitysjakauman tulkitseminen 

ja jännityskomponenttien erottelu on mahdollista tehdä IIW-dokumentin esittämillä 

integrointikaavoilla. Menetelmän etu on kaikkien kolmen komponentin tarkka 

määrittäminen, sillä ekstrapoloinnilla epälineaarista jännityshuippua ei ole mahdollista 

selvittää. Jännitysjakauman avulla kalvojännityksen σm määritys tapahtuu seuraavasti 

(Hobbacher 2013, s. 15): 

 

 𝜎6 = .
7

𝜎 𝑥9:7
9:; ∙ 𝑑𝑥    (3) 

 

Yhtälössä 3 𝜎 𝑥  on levyn paksuuden yli sijoittuva jännitysjakauma ja 𝑡 levyn paksuus. 

Kaavalla jakaumasta saadaan tasaisesti koko levynpaksuuden yli jakautunut kalvojännitys. 

Hitsatun rakenneosan koko rakennetta jäykistävä vaikutus aiheuttaa jakaumaan 

epätasaisesti, mutta lineaarisesti jakautuneen taivutusjännityksen σb. Tämä 

jännityskomponentti erotetaan jakaumasta seuraavasti (Hobbacher 2013, s. 15): 

 

 𝜎> =
?
7@

(𝜎 𝑥 −9:7
9:; 𝜎6) ∙ (

7
1
− 𝑥) ∙ 𝑑𝑥   (4) 

 

Yhtälössä 4 σm yhtälön 2 mukainen kalvojännitys ja x muuttuja paksuuden yli. 

Rakenteellisen kokonaisjännityksen σhs laskeminen tapahtuu komponenttien erottelun 

jälkeen laskemalla kalvo- ja taivutusjännityskomponentit yhteen:  

 

 𝜎&' = 𝜎6 + 𝜎>    (5) 

 

Jäljelle jäävä, kuvassa 3 esitetty osuus kokonaisjakaumasta on epälineaarinen, paikallisen 

loven aiheuttama jännityshuippu 𝜎CD. Sen gradienttilauseke on seuraava (Hobbacher 2013, 

s. 15): 

 

 𝜎CD 𝑥 = 𝜎 𝑥 − 𝜎6 − (1 − 19
7
) ∙ 𝜎> ∙ 𝑑𝑥  (6) 
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Vaikkei huippujännitystä oteta mukaan rakenteelliseen jännitykseen, sen jakauman 

tunnistaminen on tärkeää, sillä sitä tutkitaan tehollisen lovijännityksen menetelmässä. 

(Hobbacher 2013, s. 14.) 

 

2.2   ENS-menetelmä 

Tehollisen lovijännityksen menetelmässä tutkitaan rajaviivan loven aiheuttamaan lokaalia 

jännityskertymää. Kertymä on hyvin paikallinen: aikaisemmin Niemen (2003, s. 106) 

mukaan menetelmää on sovellettu lähinnä vain muutaman kymmenesosamillin syvyisen 

särön ydintymiseen kuluvan ajan arviointiin. Toisin kuin rakenteellisen jännityksen 

menetelmä, ENS-menetelmä soveltuu myös juuren puolelta alkavan väsymisen tutkimiseen. 

 

Menetelmä perustuu Heinz Neuberin kehittämään teoriaan lovien pohjalla esiintyvästä 

materiaalin mikrorakenteen tukivaikutuksesta, ja mahdollistaa lovijännityksen lukemisen 

suoraan FE-mallista ilman jännitysarvojen käsittelyä. Hitsin rajaviivan reunalle sijoitetaan 

fiktiivinen pyöristys, jonka säde ρf saadaan kaavasta (Niemi 1996, s. 18.): 

 

𝜌F = 𝜌 + 𝑠𝜌∗    (6) 

 

Yhtälössä 6 ρ on rajaviivan todellinen pyöristyssäde, 𝑠 on kolmiaksiaalisuuskerroin loven 

pohjalla ja ρ* on materiaalin mikrorakenteellinen pituus. Koska terävän loven tapauksessa 

todellinen pyöristyssäde ρ = 0, määräytyy FE-mallissa käytetty säde materiaali-

ominaisuuksien ja käytetyn lujuushypoteesin mukaan. (Niemi 1996, s. 18.) Erilaisia 

kolmiaksiaalisuuskertoimen arvoja on esitetty taulukossa 2. Matalalujuuksiselle teräkselle 

käytetyt arvot s = 2,5 Von Misesin hypoteesin mukaan ja ρ* = 0,4 mm ovat osoittautuneet 

realistisiksi, kun särön ydintyminen tapahtuu hitsatessa sulaneella alueella (Radaj 1990, s. 

218-219). Näillä arvoilla saadaan fiktiiviseksi pyöristyssäteeksi myös tutkimuksessa 

käytetty ρf = 1,0 mm. Hobbacherin (2013, s. 29) IIW-dokumentin ohjeistuksen mukaan 

menetelmä on rajoitettu levynpaksuuksille t > 5 mm, sillä tuloksia ohuemmilla levyillä ei 

oltu lähteen julkaisun aikaan varmistettu.  
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Taulukko 2. Kolmiaksiaalisuus- tai tukikertoimen s arvoja lovetuille tangoille Neuberin 

teorian mukaan. Taulukossa v on Poissonin vakio. (Mukaillen: Radaj 1990 s. 219.) 

 

Veto- ja taivutuskuormitus  

Leikkaus- ja 

vääntökuormitus 
Tasainen tanko Pyöreä tanko 

Normaalijännityshypoteesi 2 2 1 

Leikkausjännityshypoteesi 2 
2 − 𝑣
1 − 𝑣 1 

Von Mises –hypoteesi 
2
5 

5 − 2𝑣 + 2𝑣1

2 − 2𝑣 + 2𝑣1 1 

 

ENS-menetelmässä hitsin rajaviivan pyöristyksen sijaintiin on kaksi vaihtoehtoa, jotka on 

esitetty kuvassa 4. Tangentiaalisen eli Fillet-pyöristyksen tapauksessa geometria rajaviivalla 

on jouheva pyöristyksen muodostuessa hitsin ja levyn pinnan kautta kulkevasta 

pyöristyskaaresta. FE-mallissa rajaviivan kohdalla levyn paksuus kasvaa hieman, ja 

aiheuttaa sen vuoksi epärealistisen kokonaisgeometrian muutoksen jännityksen 

muodostumisen kannalta kriittisessä paikassa. Tämän vuoksi on käytössä myös toinen, 

tyviloven eli Undercut-pyöristyksen menetelmä. Menetelmän ero Fillet-mallista on siinä, 

että se leikkaa rajaviivan kohdalta mallia pienemmäksi, mutta tämän ansiosta pyöristyksen 

reuna sijoittuu todellisen terävän rajaviivan kohtaan.  

 

 
Kuva 4. Fillet-mallissa todellinen hitsin rajaviivan kohta on pyöristyskaaren alapuolella, 

Undercut-pyöristyksessä pyöristyskaaren kohdalla.  

 

Fillet-mallissa paksuus on rajaviivan kohdalla suurempi kuin Undercut- tai HS-mallissa, ja 

se täytyy ottaa huomioon kaavoissa 5 ja 6 kasvattamalla integrointirajoja vastaava määrä. 

Samoja integrointirajoja käytettäessä HS-jännitys laskettaisiin hieman fiktiivisen 

pyöristyskaaren alapuolelle, ja jännitys jäisi liian pieneksi.   
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3   FE-ANALYYSI JA MALLIT 

 

 

Tutkitun liitoksen mallin luominen, esi- ja jälkikäsittely suoritetaan Siemens Femap -

ohjelmalla, ja itse laskentaan käytetään ohjelmaan integroitua NX Nastran -ratkaisijaa. 

Staattisen kuormitustilanteen vuoksi käytetään lineaarista FE-analyysiä, jossa tarvittavat 

materiaaliominaisuudet ovat Youngin moduuli eli kimmokerroin E = 210 GPa ja Poissonin 

kuroumavakio v = 0,3. Malleista luetaan levyn pituuden eli x-koordinaatin suuntainen 

jännitysarvo, mikä käy ilmi liitteen I kuvista. Koska tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan 

jännitysjakauman kertymistä, valitaan rakenteen päässä vaikuttavan kuorman suuruudeksi 1 

MPa tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi.  

 

Jotta ENS-malleista kaavoilla (1) ja (4) saatujen HS-jännitysten kelpoisuutta voidaan 

arvioida, tarvitaan vertailukohdaksi mahdollisimman tarkat tulokset tavallisesta Hot Spot –

mallista. Tutkittavissa malleissa varioidaan elementtikokoa eri ohjeiden mukaan, ja tutkitaan 

mahdollisia eroja, joita tulosten välillä syntyy. Tarkimman elementtiverkon koon määrää 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Teräsrakenteiden laboratorion suositus akateemisiin 

tutkimuksiin, jonka mukaan ENS-pyöristyksen alueella tulee käyttää elementtikokoa ρf/20. 

Tämä ohje on huomattavasti tarkempi kuin IIW-dokumentin (Hobbacher 2013, s. 30.) 

parabolisille elementeille esittämä ρf/4, joka toimii toisena verkotuskokona. 

 

Mallien reunaehdot asetetaan lukitsemalla elementtien solmujen vapausasteita. Niiden 

merkitsemiseen käytetään numeroita 1-3 kuvaamaan siirtymiä akselien x, y ja z suhteen, ja 

numeroita 4-6 kuvaamaan samassa järjestyksessä olevien akselien kiertymiä. Liitteessä I on 

esitetty Hot Spot –menetelmässä käytetyt FE-mallit, joissa näkyvä merkintä 13456 tarkoittaa 

vapaata siirtymää lokaalin y-akselin suhteen, sekä vapaata kiertymistä z-akselin suhteen. 

Rakenteissa reunaehdot asetetaan symmetrian avulla, jolloin katkaistulla reunalla käytetään 

symmetriareunaehtoa. Leikkauksen kohdalle rakenteen kulmaan asetetaan yhdelle solmulle 

(ja pitkittäisen rivan 3D-mallissa solmuriville) pistetuki 123, joka on pakollinen jäykän 

kappaleen liikkeen estämiseksi. 

 

FE-analyysissä tarkimmat jännitysarvot muodostuvat elementtien integrointipisteisiin, josta 

ne tavallisesti ekstrapoloidaan solmuille. Vaikka näistä pisteistä jännitysten lukeminen olisi 
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tulosten kannalta edullisinta, luetaan jännitykset kuitenkin käytännön syistä elementtien 

solmuilta. Kun jännitykset luetaan solmuilta, voidaan elementtiverkkoa mallinnettaessa 

määrittää tarkasti halutut jännitysten luentakohdat. Integrointipistejännitysten tai elementin 

muiden keskiarvoistettujen jännitysten käyttäminen mallissa olisi vaaditun tarkan sijainnin 

vuoksi hankalaa. (Luntta & Niiranen 2009, s. 128.) 

 

Kaikissa malleissa rakenteeseen mallinnetaan hitsauksesta aiheutunut kulmavetäymä, jonka 

vuoksi rakenteen päätyyn lokaalin koordinaatiston suuntaan asetettu voima aiheuttaa 

kappaleeseen taivutusmomentin. Hitsin rajaviivalta luettava kokonaistaivutusjännitys on 

siksi tavallista suurempi, sillä rakenteellisen taivutusjännityksen lisäksi kohdassa vaikuttaa 

myös momentin aiheuttama taivutusjännitys. Kulmavetäymän vuoksi saadaan HS-

jännityksestä suurempi, mikä helpottaa tulosten vertailua. 

  

3.1   Poikittainen ripa 

Leveässä rakenteessa Poissonin vakion perusteella määräytyvää suppeutumista tapahtuu 

ainoastaan rakenteen laidoilla, joten levyn puolivälistä otetun poikkileikkauksen kohdalla 

vallitsee tasovenymätila. Tämä tarkoittaa, että leikkauksen normaalin suuntainen venymä εz 

= 0, ja että kappaleessa vallitsee kolmiaksiaalinen jännitystila. (Karhunen et al. 1992, s. 297-

299.) Koska malli on symmetrinen ja riittävän yksinkertainen, voidaan malli verkottaa 

tasovenymätilaan sopivilla plane-strain-elementeillä, ja tilavuuselementeillä tehdyltä 

raskaalta 3D-mallilta vältytään. Verkotus tehdään parabolisilla 8-solmuisilla 

neliöelementeillä tavallisten neliö- tai kolmioelementtien sijaan tarkkuuden parantamiseksi. 

(Niemi 1996, s. 23.) 

 

Elementtiverkon tiheyden vaikutusta tuloksiin tutkitaan tekemällä poikittaisen rivan mallit 

kahdella eri verkotuksella. Tiheimmällä verkolla olevat mallit tehdään ENS-menetelmässä 

käytettyä elementtikokoa lähestyvällä ρf/10 eli 0,1 mm elementtikoolla. HS-mallissa hitsin 

rajaviivan kohdalla malliin tulee 80 elementtiä paksuuden yli, ja saman verran levyn pinnalle 

hitsin rajaviivasta poispäin levynpaksuuden mitan etäisyydelle. ENS-malleissa rajaviivan 

pyöristykset ja niiden kohdalla säteittäin kasvavien elementtien koko vaikuttaa elementtien 

määrään, mikä voidaan havaita kuvasta 5. Kummassakin ENS-mallissa elementtimäärä on 

rajaviivan kohdalla paksuuden yli hieman HS-malleja pienempi 50 kappaletta. Mallin 

pintaan levynpaksuuden matkalle tulee ENS malleissa 59/52 (Fillet/Undercut) elementtiä. 
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Elementtien koko rajaviivapyöristyksen kohdalla on ρf/20, jotta tarkkuutta vaativa alue 

saadaan kuvattua tarpeeksi tarkasti. 

 

 
Kuva 5. Poikittaisen rivan tiheämmällä verkolla tehty Fillet-malli 

 

Hieman harvempi verkotus elementtikoolla ρf/4 tehdään samaan tapaan kaikille malleille. 

Elementtien määrä ENS malleissa paksuuden yli on 33/30 (Fillet/Undercut) ja HS-mallissa 

32. Pintaa pitkin elementtejä tulee HS-mallissa saman verran kuin paksuuden yli, sillä 

elementit ovat neliöitä yksinkertaisemman geometrian vuoksi. Kummassakin ENS-mallissa 

pinnalle tulee 32 elementtiä, mistä Fillet-malli on esitetty kuvassa 6. Kummatkin Undercut-

mallit on esitetty liitteessä II. Lisäksi tarkasteluun otetaan levynpaksuuden kokoisten 

elementtien tapaus, jossa jännitysarvot luetaan vain rakenteen pinnalta. Tässä mallissa 

elementtien koot on valittu siten, että solmuilta luetut jännitykset saadaan halutuilta 0,4:n ja 

yhden levynpaksuuden etäisyyksiltä rajaviivasta (Hobbacher 2013, s. 25). Mallin kuva on 

liitteessä I.  

 



19 

 

Kuva 6. Poikittaisen rivan harvemmalla verkolla tehty Fillet-malli, johon on punaisella 

merkitty kohta, jolta jännitysarvot on luettu. 

 

3.2   Pitkittäinen ripa 

Pitkittäisen rivan mallintaminen pelkän poikkileikkauksen avulla ei ole mahdollista, sillä 

rivan kärkeen syntyy kalvojännityskeskittymää (Niemi 1996, s. 13). Mallin poikkileikkaus 

on esitetty kuvassa 7, jossa näkyy paksuuden yli määritetty verkko. Kuvassa näkyy myös 

rivan päädyn alueella käytetty, rakenteen reuna-alueita tiheämpi elementtiverkko. Joissain 

hankalimmissa geometrian kohdissa, kuten hitsien terävissä kulmauksissa, sallitaan myös 

muut elementtimuodot. Symmetrian avulla rakenteesta mallinnetaan vain puolikas, sillä 

poikkileikkauksen kohdan symmetriareunaehdot ovat yksiselitteiset, ja samat mitä käytetään 

poikittaisen rivan tapauksessa. Koska malli on geometrialtaan haastavampi, verkotus 

tehdään harvemmalla elementtikoolla ρf/4, jotta mallin elementtimäärät ja sitä kautta 

analyysien kestot eivät kasva kohtuuttomasti. Paraboliset elementit toimivat riittävällä 

tarkkuudella, ja niillä saadaan käsitys Hot Spot –jännityksen luennasta ENS-mallista myös 

tällä rakennegeometrialla.  
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Kuva 7. Undercut-pyöristyksellä olevan ENS-mallin puolikas tilavuuselementeillä 

verkotettuna.  

 

Kummatkin ENS-mallit mallinnetaan tilavuuselementeillä, sekä HS-malli ilman 

rajaviivapyöristystä. Rakenteesta tehdään lisäksi kolmiulotteinen kahdesta levystä koostuva 

laattaelementtimalli. Mallin tulokset perustuvat pelkän ideaalisen rakennejännityksen 

laskentaan, sillä malli ei ota huomioon hitsien tuomaa lisäjäykkyyttä. Malli on siis 

epätarkempi, ja sen tulokset toimivat vain viitekehyksenä mallintamismenetelmissä 

tapahtuneen kehityksen arviointiin. Samaan tapaan kuin levynpaksuuden kokoisilla 

elementeillä tehty malli poikittaisen rivan tapauksessa, tämäkin malli soveltuu vain 

rakenteen pinnalta luettujen jännitysten menetelmään.  

 
  



21 

 

4   TULOKSET 

 

 

Luvussa käsitellään pääasiassa poikittaisen rivan tapausta, ja sen eri verkotuksilla saatujen 

tulosten eroja. HS-mallien tuloksia verrataan ENS-mallien tuloksiin, ja niiden erovaisuuteen 

liittyviä syitä nostetaan esille. Verkotuksen tiheyden vaikutus tuloksiin tutkitaan. 

Pitkittäinen ripa käsitellään erikseen kappaleessa 4.3, sillä se mallinnettiin vain yhdellä 

verkon tiheydellä, eikä keskenään verrattavia tuloksia näin ollen ole yhtä paljoa. Tässä 

luvussa esitetään mallien välille syntyneet erot, jotka on esitetty myös liitteessä III 

taulukoiduista rakenteellisen jännityksen arvoista. Liite sisältää kaikista malleista 

kummallakin menetelmällä lasketut rakenteelliset jännitykset, sekä kokoavasti tässä luvussa 

esiteltävät eroavaisuudet. Tuloksia tutkitaan kolmesta näkökulmasta:  

•   ENS-malleista määritettyjen jännitysten erot HS–malliin verrattuna 

•   Tiheällä verkolla saatujen jännitysten ero harvalla verkolla saatuihin 

•   Integrointimenetelmällä saatujen jännitysten ero ekstrapoloimalla saatuihin 

 

HS–mallista määritetty rakenteellinen jännitys oli hitsauksen kulmavetäymän vuoksi noin 

3,6 kertaa nimellisjännitystä suurempi. Koska nimellisjännitykseksi valittiin 1 MPa, on 

taulukossa 3 esitetyt jännitykset samalla sekä todellisia jännitysarvoja, että myös 

kirjallisuudessa esiintyviä jännityskonsentraatiokertoimia Ks. (Niemi et al. 2004. s. 43.) 

 

Taulukko 3. Malleista määritetyt rakenteelliset jännitykset, ylempi taulukko 

ekstrapolointimenetelmällä ja alempi integrointimenetelmällä. Taulukossa elementtiverkon 

tiheys IIW tarkoittaa levynpaksuuden kokoisilla elementeillä tehtyä mallia. 

Ekstrapolointi Hot Spot-malli Fillet-malli Undercut-malli 
Tiheä verkko 3.6 3.54 3.47 
Harva verkko 3.59 3.61 3.57 
IIW 3.61     
        
Integrointi Hot Spot-malli Fillet-malli Undercut-malli 
Tiheä verkko 3.71 3.64 3.75 
Harva verkko 3.74 3.68 3.8 

 

Erot laskettujen HS-jännitysten välillä muodostuvat jännitysjakaumaan vasta rajaviivan 

tuntumassa, ja jakauma paksuuden yli on suurimmaksi osaksi lähes täysin samanlainen eri 



22 

 

kulmapyöristysten tapauksissa. Kuvassa 8 on esitetty paksuuden yli jakaumat tiheällä 

verkolla mallinnettuna, missä erot ovat havaittavissa vasta 2 mm syvyydessä rajaviivasta. 

Kuvassa 9 on esitetty pintaa pitkin määritetty jännitysjakauma, joka edelliseen verrattuna on 

loivempi ja jossa jännityksen kasvaminen rajaviivaa kohden alkaa jo noin 4 mm etäisyydellä 

kriittisestä pisteestä.  

 

 
Kuva 8. Jännitysjakaumat paksuuden yli tiheän verkon tapauksessa kolmella eri mallilla. 

 



23 

 

 
Kuva 9. Jännitysjakauma pintaa myöten tiheän verkon tapauksessa Hot Spot -mallissa. 

Kuvassa on lisäksi havainnollinen ekstrapolointiviiva. 

 

Levynpaksuuden kokoisilla elementeillä tehty malli poikkeaa verkotukseltaan muista HS-

malleista huomattavasti, eikä HS-jännitystä voida laskea integroimalla paksuuden yli 

lainkaan. Mallin geometria ja elementtijako on esitetty liitteessä I. Mallin antama jännitys 

on poikkeavasta verkotuksesta huolimatta hyvin lähellä muiden ekstrapoloitujen HS-mallien 

antamia tuloksia. Suuret elementit kasvattavat jännitystä, joten malli noudattaa siltä osin 

samaa logiikkaa kuin muutkin mallit, joista lisää kappaleessa 4.2. 

 

4.1   ENS- ja Hot Spot-mallien jännityserot poikittaisen rivan tapauksessa 

Ekstrapolointimenetelmällä määritettynä eroa ENS- ja Hot Spot-mallien välillä tuli verkon 

tiheydestä riippuen muutamia prosentteja. Suurin ero laskettujen jännitysten välillä syntyi 

tiheällä elementtiverkoilla Hot Spot– ja Undercut–mallien välille, jolloin jälkimmäisestä 

mallista laskettu jännitys oli neljä prosenttiyksikköä pienempi. Muutoin ekstrapolointi-

menetelmän tulokset mallien välillä olivat samat, noin ± 2 prosenttiyksikön vaihtelulla. 

Jännityksillä oli eroa kumpaankin suuntiin, kuten taulukossa 4 on esitetty. 

Integrointimenetelmällä tulokset olivat yhdenmukaisemmat kuin ekstrapoloimalla, 

suurimman eron ollessa noin kaksi prosenttiyksikköä.  
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Taulukko 4. ENS-malleista luettujen jännitysten suuruus suhteessa Hot Spot–mallista 

luettuun jännitykseen. Vertailu suoritettiin samalla tiheydellä olevaan Hot Spot–malliin. 

Ekstrapolointi Fillet Undercut   Integrointi Fillet  Undercut 
Tiheä verkko 0.98 0.96   Tiheä verkko 0.98 1.01 
Harva verkko 1.01 0.99   Harva verkko 0.98 1.01 

 

Vaikka integroimalla erot mallien välillä ovat hieman pienempiä kuin ekstrapoloimalla, voi 

tuloksista huomata, ettei verkon tiheys vaikuta jännitysten suuruuteen. Jännityksissä näkyy 

myös selvästi käytetyn rajaviivapyöristyksen vaikutus. Fillet pyöristyksen lisätessä levyn 

paksuutta jännitys pienenee, ja Undercut-pyörityksen pienentäessä levyn paksuutta jännitys 

kasvaa. Koska Fillet-mallissa jännitys luetaan integroitaessa noin 0,1 mm suuremmalta 

levynpaksuudelta kuin Hot Spot –mallissa, määritettiin havainnollistamista varten jännitys 

myös todellisen rajaviivan kohdalle. Tässä pisteessä jännityskertoimet kuitenkin pienenivät 

ollen tiheällä verkolla 3,26 ja harvalla 3,29, mikä vastaa tavalliseen Fillet-malliin verraten 

0,9 ja 0,89 suhdelukuja.  

 

4.2   Verkon tiheyden vaikutus tuloksiin 

Sekä ekstrapolointimenetelmän että integrointimenetelmän tuloksista on havaittavissa 

elementtiverkon koon vaikutus lasketun HS-jännityksen suuruuteen, sillä tiheämpi verkko 

tuotti lähes kautta linjan pienempiä rakenteellisen jännityksen huippuja. Suurimmat 

jännityserot syntyivät ekstrapoloimalla määritettyjen jännitysten välillä kummassakin ENS-

mallissa, ollen kuitenkin suurimmillaankin vain kolme prosenttiyksikköä. Integroimalla 

jännityserot eri verkkojen tiheyksillä olivat pienempiä, kuten taulukosta 5 voidaan havaita. 

Myös suurilla, levyn paksuuden kokoisilla elementeillä tehty malli, oli tulosten kanssa 

samassa linjassa ja antoi näin ollen kaikista suurimman HS-jännityksen. Pienin jännitys 

syntyi tiheällä verkolla Undercut-mallilla. 

 

Taulukko 5. Tiheällä verkolla tehtyjen mallien jännitys verrattuna harvalla verkolla 

tehtyihin. Kertoimet alle 1, eli tiheän verkon jännitykset ovat pienempiä kuin harvan. 

Verkotuksen vaikutus Hot Spot-malli Fillet-malli Undercut-malli 
Ekstrapolointi 1.00 0.98 0.97 
Integrointi 0.99 0.99 0.99 
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Integroimalla määritetyt jännitykset ovat kaikissa tapauksissa suurempia kuin 

ekstrapoloimalla määritetyt, mikä voidaan havaita taulukosta 5. Erot ovat eri mallien ja 

verkkojen välillä kohtuullisen saman kokoisia, joskin Undercut-mallilla eroa menetelmien 

välille syntyy hieman enemmän kuin muilla.  

 

4.3   Pitkittäinen ripa 

Pitkittäisen rivan tilavuuselementtimallista määritetyt konsentraatiokertoimen 𝐾' arvot 

olivat suurempia kuin poikittaisen rivan tapauksessa, johtuen pidemmän rivan aiheuttamasta 

suuremmasta rakenteellisesta jäykkyydestä. Myös erot mallien ja menetelmien välillä olivat 

suurempia kuin poikittaisella rivalla, kuten taulukossa 6 on esitetty. 

 

Taulukko 6. Pitkittäisen rivan tulokset, pyöristysten väliset erot eri menetelmillä ja 

tapauksissa sekä alimpana menetelmien väliset erot. 

3D-malli Hot Spot Fillet Undercut 
Ekstrapoloitu 3.97 4.21 4.13 
ENS / HS 	  	   1.06 1.04 

        
Integroitu 4.68 4.97 4.29 
ENS / HS 	  	   1.06 0.92 

        
Integ./Ekstr. 1.18 1.18 1.04 

 

Tilavuuselementeillä mallinnetussa pitkittäisessä rivassa tulokset eivät olleet samassa 

tarkkuusluokassa poikittaisen rivan kanssa, vaan heitot laskettujen jännitysten välillä olivat 

monikertaisia. Jännitysten suuruudet vaihtelivat ENS- ja HS-mallien välillä menetelmästä 

riippuen -8 %...+ 6 %. Ekstrapoloimalla kummastakin ENS-mallista saadut jännitykset olivat 

suurempia kuin HS-mallista, joka antoi kaikkein pienimmän jännityksen. Integroimalla 

poikkeamista huolimatta voidaan huomata Undercut-mallin tuottavan pienempiä 

jännityksiä.  
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5   POHDINTA 

 

 

Luvussa käydään läpi tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä, tuloksien luotettavuutta ja niistä 

tehtyjä johtopäätöksiä. Tutkimuksen alussa tehtyä hypoteesia rakenteellisen jännityksen 

määrittämisestä verrataan saatuihin tuloksiin, ja pohditaan syitä hypoteesin ja tulosten 

välisiin eroihin. Lopussa esitetään suuntia, johon tutkimusta voisi jatkaa ja kuinka tutkimusta 

voisi kehittää tai parantaa. 

 

Tulokset vastasivat osittain hypoteesia. Oli oletettavaa, että ENS-mallien geometrialla on 

jonkin verran vaikutusta luettavaan jännitykseen, mutta erot lopulta jäivät kohtuullisen 

vähäisiksi. Tulosten perusteella voidaan havaita joitain säännönmukaisuuksia, kuten 

Undercut-mallin hieman suurempi jännitys, mutta koska ilmiöt eivät toistu sellaisenaan 

useammissa tutkituissa tapauksissa ei luotettavia yleistyksiä voida tehdä. Yleistyksien ja 

luotettavien korjauskertoimien määrittämiseksi täytyisi erilaisia malleja olla enemmän, ja 

niiden tulosten täytyisi vastata toisiaan kohtuullisella hajonnalla. Tutkimuksen pienellä 

mallimäärällä kertoimien avulla tehtäviä korjauksia ei ole hyödyllistä tehdä, sillä niiden 

käytettävyys olisi rajallista. 

 

FE-analysoinnissa tapahtuu aina mallintamisesta aiheutuvia vaihteluita niin 

elementtiverkon, kuormituksen kuin geometriankin suhteen, minkä vuoksi tulokset jopa 

samaa mallia kahdesti tehtäessä voivat erota. Näiden sekundääristen virheiden vuoksi vain 

muutamien mallien vertaaminen keskenään ei ole luotettavaa sillä tarkkuudella, jota 

johtopäätösten tekeminen tulosten perusteella edellyttäisi. Lisää virhettä erityisesti tässä 

koetilanteessa aiheuttaa elementtiverkon koon vaihtelu rakenteen pinnalla, josta luettujen 

jännitysten sijainti vaihtelee hieman. Tätä pyrittiin vähentämään tähtäämällä elementtikoko 

säännölliseksi siten, että solmulta luettava jännitys olisi juuri oikealla 0,4·t ja 1,0·t kohdalla. 

Heittoa enimmilläänkin oli muutamia millien sadasosia, joka vastaa levynpaksuuteen 

verrattuna reilua 0,5 %. Koska jännitysgradientti on tässä kohdassa kohtuullisen loiva, ei 

tällä kuitenkaan ole suurta vaikusta laskettuun jännitykseen. Myös laskentaan käytetyssä 

ekstrapoloinnissa (kaava 1) täydellistä tarkkuutta tavoitellessa voisi desimaalien sijaan 

käyttää murtolukuja. Mutta kuten todettu, jo pelkästään FE-mallissa olevat virheet tekevät 

tällaisen kaavalla spekuloinnin turhaksi. 
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Kuormituksen asettamisesta johtuvat vaihtelut tulivat esiin etenkin pitkittäisen rivan 

tapauksessa, jossa voiman kiinnityspisteenä toimi elementtien solmut kuorman tasaisemmin 

jakavan geometrian, kuten viivojen tai pintojen sijaan. Tämä aiheutti lokaaleja 

huippujännityksiä, jotka kuitenkin tasoittuivat pois nopeasti. Samanlaisia huippuja 

muodostui myös mallin tukirektioreunaehtojen kanssa, jotka niin ikään asetettiin solmuille.  

 

Malleihin määritettiin hitsausmuodonmuutoksista aiheutuva kulmavetäymä, jonka 

suuruudeksi valittiin 4°. Valintaa tehdessä kokeiltiin muutamia eri suuruisia kulmia sopivan 

suuruisen HS-jännityksen saamiseksi, mutta näillä muilla kulmilla ei tutkimusta viety sen 

pidemmälle. Lisäämällä tutkimukseen malleja eri suuruisilla kulmavetäymillä saataisiin 

lisää lopullisia jännitysarvoja, joiden perusteella HS-jännityksen luennasta voitaisiin tehdä 

luotettavampia johtopäätöksiä tai kehittää korjaavia menetelmiä. 

 

Rakenteen valinta tehtiin pyrkimällä yksinkertaiseen ja selkeään rakenteeseen, missä 

rakenteelliset jännityksen suuruuteen vaikuttavan häiriötekijät olisivat mahdollisimman 

vähäiset. Muita tyypillisiä HS-jännitystä konsentroivia rakenteita, joita voitaisiin tutkia 

samalla periaatteella laajemman otannan saamiseksi voisi olla esimerkiksi seuraavat: 

 

•   Levykentän päittäisliitos  

o   Erilaiset sovitusvirheet: aksiaalinen ja kulmavirhe 

o   Eri paksuisten levyjen liitokset 

•   X-liitokset 

o   Lisänäkökulma otantaan, sillä taivutusjännityksen sijaan Hot Spotin aiheuttaa 

pelkästään kalvojännityskeskittymä 

o   Sovitus ja -kulmavirheet 

 

HS- toisin kuin ENS-menetelmä ei sovi sellaisenaan juurenpuolen väsymistarkasteluun, 

joten todellisiin kuormitettuihin rakenteisiin nähden jää tutkimuksessa osa mahdollisista 

vauriomuodoista arvioimatta. Tutkimuksen kuormitustapauksessa tämä tosin ei ole 

relevanttia, mutta jatkotutkimuksissa mahdollisesti huomioonotettava asia. Tulosten määrän 

kasvattamiseksi voisi tutkimukseen ottaa lisäksi Dong’n menetelmän. 
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