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Tutkimuksessa selvitetään kateettipoikkeaman vaikutusta yksipuolisen pienahitsiliitoksen 

väsymiskestävyyteen. Lovijännityksiä tutkitaan FE-analyyseillä. Nykyiset hitsausvirheisiin 

liittyvät standardit eivät ota huomioon kateettipoikkeaman mahdollisia lujuusteknisiä 

hyötyjä. Tutkimus tehdään Sandvik Mining and Construction Oy:n tarpeesta. 

 

Kateettipoikkeaman vaikutusta väsymiskestävyyteen tutkitaan tehollisen lovijännityksen 

menetelmällä. Yksipuolista kuormaa kantavaa pienahitsiliitosta analysoidaan 

lineaaristaattisilla ja 2-dimensionaalisilla FE-analyyseillä, käyttämällä 

tasovenymäelementtejä. Tutkittavan liitoksen mittoja ja siihen vaikuttavia kuormia 

varioidaan, ja jokaisesta mallista luetaan lovijännitys ja jännityskonsentraatiokerroin hitsin 

rajaviivalla ja juuressa. 

 

FE-analyysien perusteella jännityskonsentraatiokerroin on taivutuskuormitetuilla liitoksilla 

sitä pienempi, mitä suurempi kateettipoikkeama pienahitsissä on. Vetokuormitetuilla 

liitoksilla tilanne on päinvastainen. Vetokuormitettujen liitosten päinvastaisuus johtuu 

tutkitun liitostyypin huonosta soveltumisesta kyseiselle kuormitustyypille. Tulokset siis 

osoittavat, että etenkin taivutuskuormitetuilla liitoksilla kateettipoikkeama parantaa 

väsymiskestävyyttä. 
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In this thesis, the effect of asymmetry of one-sided fillet weld on fatigue strength is studied. 

Notch stress of the weld toe is obtained with FE-analysis. In the current standards regarding 

weld imperfections, the potential benefits of weld asymmetry on strength properties of joint 

are not considered. Research is done because of need from Sandvik Mining and Construction 

Oy. 

 

The effect of asymmetry of fillet weld is studied by using effective notch stress method. 

One-sided load carrying fillet weld joint is analyzed with linear elastic and 2-dimensional 

FE-analyses using plane strain elements. Dimensions and load condition of the studied joint 

are varied and from each model, notch stress and stress concentration factor are read at weld 

toe and root. 

 

Results of the FE-analyses indicate that stress concentration factor of bending loaded joints 

decreases when there is asymmetry in the weld. When joint is loaded by pure tensile load, 

case is the other way around. The difference of joints affected by tensile load seem to be 

caused by joints poor suitability for this kind of loading. Results indicate that especially with 

bending loaded joints, the asymmetry of fillet weld increases fatigue strength.
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SYMBOLILUETTELO  

 

A profiilin poikkipinta-ala [mm2] 

a pienahitsin a-mitta [mm] 

c etäisyys neutraaliakselista [mm]  

E kimmokerroin [MPa] 

F voima [N]  

h kateettipoikkeamaisen pienahitsin kateettimittojen erotus [mm] 

I taivutusjäyhyysmomentti [mm4] 

Kt jännityskonsentraatiokerroin [-] 

M taivutusmomentti [Nmm] 

N Normaalivoima [N] 

ND laskennallinen kuormituskertojen määrä [-] 

m vakio tai SN-käyrien kulmakerroin [-] 

p vakio [-] 

r hitsin rajaviivapyöristyksen säde [mm] 

t levynpaksuus [mm] 

z1 ja z2 pienahitsin kateettimitat [mm] 

w tunkeuman suuruus [mm] 

θ hitsin liittymäkulma [°] 

ν Poissonin kuroumavakio [-] 

σb taivutusjännitys [MPa] 

σens tehollinen lovijännitys 

σm kalvojännitys [MPa] 

σnim nimellinen jännitys [MPa] 

σnl lovijännityksen epälineaarinen osuus [MPa] 

σns lovijännitys [MPa] 

σhs rakenteellinen hot spot -jännitys [MPa] 

 

DOB Degree of Bending (taivutuksen osuus kuormituksessa) 

ENS Effective Notch Stress (tehollinen lovijännitys) 

FAT Fatigue class (väsymiskestävyysluokka) 

FE Finite element (äärellinen elementti) 
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IIW International Institute of Welding (kansainvälinen hitsausjärjestö) 

SN-käyrä Wöhlerin jännitysvaihtelu-kestoikä -käyrä 
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1 JOHDANTO 

 

 

On arvioitu, että 80 – 90 % murtumiseen johtaneista vaurioista johtuu väsymisestä. Etenkin 

hitsatut rakenteet ovat alttiita väsymisvaurioille. Särö lähtee usein kasvamaan hitsin 

rajaviivalta ja jatkaa siitä perusaineeseen. (Niemi, 2003, s. 94.) 

 

Lovijännitys on väsymiskestoikään merkittävästi vaikuttava tekijä. Tässä työssä tutkitaan 

hitsin kateettipoikkeaman vaikutusta yksipuolisen pienahitsiliitoksen lovijännitykseen. 

Kateettipoikkeamalla tarkoitetaan, että pienahitsin kateettien pituudet eivät ole yhtä pitkät. 

Kuvassa 1 on esitetty hitsit, joissa toisessa on kateettipoikkeama ja toisessa ei. 

 

 

Kuva 1. Ei kateettipoikkeamaa (A) ja kateettipoikkeama (B) pienahitsiliitoksessa. 

 

1.1 Työn tausta 

Työ tehdään Sandvik Mining and Construction Oy:lle. Työn taustalla vaikuttavia asioita ovat 

Sandvikin seulatasojen hitsiliitokset, sekä hitsivirheet ja hitsin laatuluokat määrittävät 

standardit. Standardeissa kateettipoikkeama luokitellaan hitsausvirheeksi. Lisäksi hitsit 

jaetaan hitsiluokkiin, joissa hitseille sallitaan tietyt kateettipoikkeaman rajat. Tämä voi antaa 

käsityksen, että kateettipoikkeama huonontaa liitoksen kestävyyttä.  
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Sandvikin seulatasoissa kateettipoikkeamaa tulee hitsiin huonosta luokse päästävyydestä 

johtuen. Seulataso muodostuu U-profiilista, johon on hitsattu putkia tasaisin välein. Näiden 

putkien päälle asetetaan seulaverkot. Kuvassa 2 on esitetty periaatekuva seulatasosta. Tason 

rakenteesta ja hitsin paikasta johtuen, seulatasoissa on vaikea saavuttaa symmetristä 

pienahitsiä. Tutkimuksessa saatavat tulokset ovat sovellettavissa myös muille vastaaville 

rakenteille. 

 

 

Kuva 2. Seulatason periaatekuva. Kuvassa U-palkki (1), putki (2) ja pienahitsi (3). 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, millä tavalla kateettipoikkeama vaikuttaa hitsin 

jännityskonsentraatiokertoimeen, ja tätä kautta tutkia, millainen vaikutus 

kateettipoikkeamalla on liitoksen väsymiskestoikään. Tutkimushypoteesina on, 

kateettipoikkeama parantaa väsymiskestävyyttä, sillä sen ansiosta hitsin geometria muuttuu 

loivemmaksi. Lisäksi työssä on tavoitteena selvittää miten kuormitustyyppi, veto tai 

taivutus, vaikuttaa lovijännityksen suuruuteen kateettipoikkeaman eri arvoilla. Tutkimuksen 

tavoitteet voidaan tiivistää seuraaviin kysymyksiin: 

• Kuinka kateettipoikkeama vaikuttaa hitsin rajaviivan 

jännityskonsentraatiokertoimeen? 

• Millä tavalla taivutuksen osuuden muuttaminen kuormituksessa vaikuttaa rajaviivan 

jännityskonsentraatiokertoimeen?  

 

Hitsin liittymäkulman vaikutusta jännityskonsentraatiokertoimeen päittäisliitoksille ja 

pienahitsatuille ristiliitoksille on tutkittu teoksessa Kerbformzahlen von Stumpfstößen und 

Doppel-T-Stößen (Notch factors of butt welds and cruciform joints) (Anthes et al, 1993, s. 
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685-688). Työn teoriaosuudessa keskitytään tutkimaan, mitä standardeissa ja 

kirjallisuudessa sanotaan kateettipoikkeaman vaikutuksista väsymiskestoikää 

määritettäessä. Teoriaosuudessa käydään lisäksi lyhyesti läpi työssä käytettävän 

väsymismitoitusmenetelmän perusteet.  

 

Työ suoritetaan laskennallisena selvityksenä, tekemällä FE-analyysejä pienahitsiliitoksille. 

Malli yksinkertaistetaan kahden 90° kulmassa toisiinsa nähden olevan levyn yksipuoliseksi 

pienahitsiliitokseksi. Rakenteen todellinen geometria otetaan huomioon kaksiulotteisen 

mallin kuormituksessa DOB-arvon, eli kuormituksessa vaikuttavan taivutuksen osuuden, 

avulla. Tällöin laskenta yksinkertaistuu ja helpottuu. Lisäksi Sandvikin seulatason 

putkiliitoksesta tehdään kolmiulotteinen malli, josta määritetään vaikuttava DOB hitsin 

rajaviivalla. DOB-arvoa määritettäessä ei oteta huomioon seulatasossa mahdollisesti 

vaikuttavaa leikkausvoimaa, sillä sen vaikutuksen ei oleteta olevan merkittävä. 

 

Analyysit tehdään yksipuolisille pienahitsiliitoksille, joissa kateettipoikkeamasta aiheutuvan 

liittymäkulma vaihtelee. Pääpaino työssä on rajaviivan lovijännitysten tutkiminen. Kaikista 

analyyseista kuitenkin selvitetään myös lovijännityksen arvo juuren puolelta. 

Lovijännitykset tutkitaan luvussa 3 esitetyllä tehollisen lovijännityksen menetelmällä. 

Työssä selvitetään lisäksi eri muuttujien, kuten pienahitsin a-mitan ja tunkeuman vaikutusta 

lovijännityksiin. 
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2 PIENAHITSI 

 

 

Pienahitsi on kahden railopinnan yhdistävä hitsausliitos. Sitä voidaan käyttää sellaisten osien 

yhteen liittämiseen, joiden liitospintojen muodostama kulma on 60° ja 120° välillä (SFS-EN 

1993-1-8, s. 41). Kyseessä on sulahitsiliitos, eli liitos, jossa hitsi saadaan aikaan sulattamalla 

railopinnat paikallisesti ilman ulkoista voimaa. (SFS-EN ISO 17659, s. 8). Pienahitsiä 

käytetään yleisesti T-, X-, nurkka-, risti- ja päällekkäisliitoksissa. Standardissa SFS-EN ISO 

17659 eri liitostyypit on esitetty tarkemmin. 

 

Standardissa SFS-EN ISO 17659 esitetään pienahitsausliitoksen eri osien ja mittojen 

nimitykset. Kuvassa 3 on esitetty pienahitsin standardin mukainen terminologia. 

 

 

Kuva 3. Pienahitsin terminologia ja mitat (mukaillen SFS-EN ISO 17659, 2004, s. 18). 

 

Tässä työssä tarkastellaan kateettipoikkeaman vaikutusta hitsin lovijännityksiin varioimalla 

eri muuttujia. Tästä syystä luettelon kohdat 7. hitsin juuri, 10. kateettimitta ja 25. 

juuritunkeuma ovat työn kannalta oleellisimpia. Lisäksi oleellinen termi on hitsin 

kateettipoikkeama, jota käsitellään luvussa 2.1. 

 

2.1 Pienahitsin kateettipoikkeama 

Pienahitsi voi olla epäsymmetrinen, jolloin sen kylkien pituudet eivät vastaa toisiaan. Tällöin 

hitsissä on kateettipoikkeama. Standardissa SFS-EN ISO 6520 kateettipoikkeama on 

luokiteltu hitsausvirheeksi. Standardi SFS-EN ISO 5817 jakaa hitsit kolmeen eri 
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hitsiluokkaan hitsausvirheiden ja niiden suuruuden perusteella. Raja-arvot 

kateettipoikkeamalla eri hitsiluokissa määritellään seuraavien yhtälöiden perusteella: 

 

𝐵: ℎ ≤ 1,5 mm + 0,15𝑎   (1) 

𝐶: ℎ ≤ 2 mm + 0,15𝑎   (2) 

𝐷: ℎ ≤ 2 mm + 0,2𝑎   (3) 

 

Yhtälöissä esiintyvä mitta h tarkoittaa hitsin kateettimittojen erotusta ja a tasakylkisen hitsin 

a-mittaa. Kateettipoikkeama ja sen hitsiluokan määrittämiseen vaadittavat mitat on esitetty 

kuvassa 4. (SFS-EN ISO 5817, 2006, s. 26) 

 

Kuva 4. Kateettipoikkeaman hitsiluokan määrittämiseen vaadittavat mitat. (SFS-EN ISO 

5817, 2006, s 26) 

 

Taulukossa 1 esitetään hitsin liittymäkulmien suuruudet yhtälöiden 1-3 mukaan. 

Tasakylkisessä hitsisissä tämä kulma on luonnollisesti 45°. Taulukon mukaan 

liittymäkulman arvot eri hitsiluokissa vaihtelevat välillä 35-40°. 

 

Taulukko 1. Sallitut liittymäkulmat yhtälöiden 1-3 mukaan 

Laatu-  a-mitta (mm)  

luokka 5 8 10 

B 37,2 38,9 39,5 

C 35,8 37,9 38,7 

D 35,1 37,2 37,9 

 

Hitsiluokka kuvaa hitsin laatua. Standardissa SFS-EN ISO 5817 ei määritellä hitsiluokan 

valintaa, vaan siitä vastaa rakenteen suunnittelija yhteistyössä valmistajan kanssa. 
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Staattisesti kuormitetuille rakenteille valitaan yleensä hitsiluokka C. Luokka B valitaan 

väsyttävästi kuormitetun rakenteen liitoksille, jos luokka C ei anna vaadittavaa 

väsymiskestävyyttä. (Niemi, 2003, s. 90) 

 

Yksipuolisille pienahitsiliitoksille ei löydy tutkimustuloksia liittymäkulman vaikutuksesta, 

mutta muilla liitostyypeillä sen vaikutusta on kirjallisuudessa tutkittu. Kateettipoikkeaman 

suuruudesta määräytyen liittymäkulma muuttuu. Lovijännitys hitsin rajaviivalla lasketaan 

seuraavan yhtälön mukaisesti: 

 

𝜎𝑘 = 𝐾𝑡 ∙ 𝜎𝑛𝑖𝑚   (4) 

 

Yhtälössä 4 σk on lovijännitys, σnim on rakenteessa vaikuttava nimellinen jännitys, ja Kt on 

jännityskonsentraatiokerroin. Anthes (1993, s. 686-687) on esittänyt kaavat päittäisliitosten 

sekä pienahitsattujen ristiliitosten jännityskonsentraatiokertoimille.  

 

𝐾𝑡 = 𝑚𝑜 + [1 + 𝑚1 ∙ (
𝑎

𝑡
)

𝑝1

∙ (
𝑠

𝑡
)

𝑝2

+ 𝑚2 ∙ (
𝑡

𝑟
)

𝑝3

+ 𝑚3 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑝4] ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑝5 ∙ (
𝑡

𝑟
)

𝑝6

 (5) 

 

Yhtälön 5 avulla voidaan määrittää jännityskonsentraatiokerroin Kt pienahitsatuille kuormaa 

kantaville ristiliitoksille. Yhtälössä m ja p ovat Anthesin määrittämiä vakioita, muuttuja a on 

hitsin a-mitta, t on levyn paksuus, r on hitsin loven pyöristyssäde, ja θ on hitsin 

liittymäkulma. Muuttujat ja yhtälön käyttöön soveltuva liitos on esitetty kuvassa 5. (Anthes 

et al., 1993, s. 686-687) 

 

Kuva 5. Yhtälön 5 käyttöön soveltuva pienahitsattu ristiliitos, sekä sen muuttujat. 

(Mukaillen Anthes et al., 1993, s. 686) 
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Anthes esittää vastaavan yhtälön päittäishitsiliitoksen jännityskonsentraatiokertoimen 

määrittämiselle. 

 

𝐾𝑡 = 1 + 𝑝0 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑝1 ∙ (
𝑡

𝑟
)

𝑝2

  (6) 

 

Yhtälössä 6 p on Anthesin määrittämä vakio. Muuttuja t on levyn paksuus, r on loven 

pyöristyksen säde, ja θ on hitsin liittymäkulma. Yhtälö soveltuu käytettäväksi, kun 

liittymäkulma θ ≤ 35°. Yhtälön käyttöön soveltuva liitos, sekä muuttujat on esitetty kuvassa 

6. (Anthes et al., 1993, s. 685) 

 

 

 

Kuva 6. Yhtälön 6 käyttöön soveltuva liitos, sekä sen muuttujat. (Mukaillen Anthes et al., 

1993, s. 685) 

 

Yhtälöt mahdollistavat liitoksen geometrian vaikutuksen arvioinnin 

jännityskonsentraatiokertoimeen. Yhtälöillä 5 ja 6 laskettuja jännityskonsentraatiokertoimen 

Kt arvoja liittymäkulman θ funktiona on esitetty kuvissa 7 ja 8. Kuvaajista nähdään, että 

liittymäkulmalla on suuri vaikutus jännityskonsentraatiokertoimeen. Näin ollen 

liittymäkulman pieneminen voi olla hyödyksi liitoksen väsymiskestävyydelle, sillä se 

pienentää jännityskonsentraatiokerrointa. (Anthes et al. 1993. s 686-688) 
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Kuva 7. Yhtälöllä 5 määritettyjä jännityskonsentraatiokertoimen Kt arvoja liittymäkulman 

θ funktiona. (mukaillen Anthes et al. 1993, s. 686) 

 

 

Kuva 8. Yhtälöllä 6 märitettyjä jännityskonsentraatiokertoimen Kt arvoja liittymäkulman θ 

funktiona. (mukaillen Anthes et al., 1993, s. 688) 
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3 VÄSYMISMITOITUSMENETELMÄT 

 

 

Rakenteen väsymistä voidaan tutkia usein eri tavoin. Neljä eniten käytettyä menetelmää ovat 

nimelliseen jännitykseen, rakenteelliseen hot spot –jännitykseen, teholliseen 

lovijännitykseen ja murtumismekaniikan mukaisen jännitysintensiteettikertoimeen 

perustuvat menetelmät. Kolme ensin mainittua menetelmää perustuvat S-N-käyriin ja FAT-

luokkiin.  Murtumusmekaniikka taas perustuu särön kasvukäyriin. (Niemi, 2003, s. 95, 

Niemi et. al. 2006, s. 3.)  

 

3.1 Jännityskomponenttien jaottelu 

Rakenteen kokonaislovijännitysjakauma voidaan jakaa kolmeen jännityskomponenttiin: 

kalvojännitys σm, rakenteellinen taivutusjännitys σb ja lovijännityksen epälineaarinen osuus 

σnl. Jännityskomponentin on esitetty kuvassa 9. Jos kokonaisjännitysjakauma σ(x) levyn 

paksuuden t läpi tunnetaan, voidaan se jakaa komponentteihin seuraavien yhtälöiden 

mukaisesti: 

 

𝜎𝑚 =
1

𝑡
∙ ∫ 𝜎(𝑥) ∙ 𝑑𝑥

𝑥=𝑡

𝑥=0
   (7) 

𝜎𝑏 =
6

𝑡2 ∙ ∫ (𝜎(𝑥) − 𝜎𝑚) ∙ (
𝑡

2
− 𝑥) ∙ 𝑑𝑥

𝑥=𝑡

𝑥=0
 (8)

 𝜎𝑛𝑙(𝑥) = 𝜎(𝑥) − 𝜎𝑚 − (1 −
2𝑥

𝑡
) ∙ 𝜎𝑏  (9) 

 

Yhtälöissä 7, 8 ja 9 muuttuja t on levynpaksuus. (Hobbacher, 2013, s. 14-15) 

 

 

 

Kuva 9. Jännityskomponenttien jaottelu. (mukaillen Hobbacher, 2013, s. 14) 
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Nimellinen jännitys on jännitys, joka lasketaan tavallisilla palkkiteorian kaavoilla. 

Nimellinen jännitys ei huomioi rakenteen makrogeometrisia epäjatkuvuuskohtia tai hitsin 

lovivaikutuksia. Nimellisen jännitys lasketaan seuraavalla yhtälöllä:  

 

𝜎𝑛𝑖𝑚 =  
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑐

𝐼
   (10) 

 

Yhtälössä 10 σnim on nimellinen jännitys, N rakenteessa vaikuttava normaalivoima, M 

rakenteessa vaikuttava taivutusmomentti, I rakenteen profiilin poikkileikkauksen 

taivutusjäyhyysmomentti, A profiilin poikkipinta-ala ja c etäisyys neutraaliakselista. 

(Niemi & Kemppi, 1993 s. 233). 

 

Hot spot -jännitykseen perustuvassa menetelmässä hyödynnetään rakenteellista hot spot -

jännitystä σhs. Rakenteellinen jännitys koostuu kalvojännityksestä σm ja rakenteellisesta 

taivutusjännityksestä σb, jättäen ulkopuolelleen lovijännityksen epälineaarisen osuuden σnl. 

(Niemi & Kemppi, 1993, s. 234) 

 

3.2 Tehollisen lovijännityksen menetelmä 

Tehollisen lovijännitys on kokonaisjännitys hitsin loven pohjalla. Se sisältää 

kalvojännityksen, taivutusjännityksen sekä lovijännityksen epälineaarisen osuuden. 

Tehollisen lovijännityksen menetelmässä oletetaan materiaalin käyttäytyvän 

lineaarielastisesti. Jotta hitsin muoto ja epälineaarinen käyttäytyminen juuren loven pohjalla 

tulee huomioiduksi, korvataan todellinen loven pyöristys tehollisella. Menetelmää voidaan 

käyttää liitoksen väsymiskestävyyden arviointiin hitsin rajaviivalla tai juuren puolella. 

(Hobbacher 2013, s. 29) 

 

Tehollisen lovijännityksen menetelmässä tehollinen loven pyöristyssäde lasketaan 

seuraavan yhtälön mukaisesti: 

𝜌𝑓 =  𝜌 + 𝑠 ∙ 𝑝∗   (11) 

Yhtälössä 11 ρf on tehollinen pyöristyssäde, ρ on todellinen loven pyöristyssäde, s on 

moniaksiaalisuuden ja lujuushypoteesin kerroin ja ρ* on materiaalin mikrorakenteesta 

määräytyvä kerroin. Kertoimena s käytetään yleensä arvoa 2,5. Kerroin ρ* on 

rakenneteräksillä 0,4. (Fricke, 2010, s. 4-5) 
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Todellisen loven pyöristyksen arvioiminen etukäteen on hankalaa. Tästä johtuen hitsin 

todellisen loven oletetaan olevan täysin terävä, kuvastaen pahinta mahdollista tapausta. 

Tällöin yhtälön 11 mukaiseksi teholliseksi loven pyöristyssäteeksi saadaan ρf = 1,0 mm. 

(Fricke, 2010, s. 5) 

 

Tehollinen lovijännitys määritetään usein FE-analyysillä. Tällöin hitsiliitosta 

mallinnettaessa elementti kokona käytetään pienempää kuin 1/6 käytetystä pyöristyksen 

säteestä. Kuvassa 10 on esitetty esimerkkejä pyöristysten paikoista mallissa käytettäessä 

elementtimenetelmää. (Hobbacher 2013, s. 29) 

 

 

Kuva 10. Pyöristykset FE-analyysi mallissa. (Mukaillen Hobbacher, 2013, s 30.) 

 

Tehollisen lovijännityksen menetelmässä väsymisiän laskenta perustuu S-N-käyriin ja FAT-

luokkiin. Kestoikä määritetään seuraavan yhtälön mukaisesti: 

 

𝑁𝐷 = (
𝐹𝐴𝑇

∆𝜎𝑒𝑛𝑠
)

𝑚

∙ 2 ∙ 106   (12) 

 

Yhtälössä 12 Δσens on tehollisen lovijännityksen vaihteluväli ja m on SN-käyrien 

kulmakerroin. FAT luokka on tehollisen lovijännityksen menetelmää ja pääjännityskriteeriä 

käytettäessä teräksille 225. (Fricke, 2010, s 17-18)  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Tutkimuksessa 

tarkastellaan kateettipoikkeaman vaikutusta pienahitsiliitoksen väsymiskestävyyteen. Tämä 

tehdään tutkimalla hitsin liittymäkulman vaikutusta hitsiliitoksen 

jännityskonsentraatiokertoimeen. Lisäksi Sandvikin seulatason putkiliitoksesta määritetään 

hitsin rajaviivalla vaikuttavan taivutuksen osuus kuormituksesta:  

 

DOB =  
𝜎𝑏

|𝜎𝑏|+|𝜎𝑚|
   (13) 

 

Yhtälössä 13 σb on taivutusjännitys ja σm on kalvojännitys. Kolmiulotteisesta 

solidielementtimallista määritetään jännitysjakauma hitsin rajaviivalla ja jaotellaan se 

jännityskomponentteihin yhtälöiden 7 ja 8 mukaisesti. 

 

4.1 Geometria ja kuormat 

Tutkittavan liitoksena käytetään kuormaa kantavaa yksipuolista pienahitsiliitosta, jossa 

voima kulkee hitsin kautta. Liitoksen tutkimiseen valitaan muuttujat, joita varioimalla 

saadaan laaja-alaisesti tutkittua kateettipoikkeaman vaikutusta eri mitoilla. Kuormitusta 

vaihdellaan puhtaan vetokuorman ja puhtaan taivutuksen välillä. Taivutuksen osuus 

kuormituksessa oli taivutuskuormilla 1 ja -1. Osa malleista analysoitiin lisäksi DOB-arvolla 

0,5. Nimellisenä jännityksenä σnim käytetään kaikissa kuormitustapauksissa 1 MPa. 

 

Levyjen paksuudet vastaava Sandvikin seulatason putkiliitoksen mittoja. Geometrian 

muuttujiksi valitaan liittymäkulma, tunkeuma, sekä a-mitta. Tutkittavan liitoksen geometria 

ja muuttujat on esitetty kuvassa 11. Liitosta tutkitaan kolmella eri kulmalla, kolmella a-

mitalla, sekä viidellä eri tunkeuman arvolla. Koko testimatriisi on esitetty liitteessä 1. 
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Kuva 11. Tutkimuksessa käytetty geometria. Kuvassa muuttuja w on tunkeuma, θ on 

liittymäkulma ja a on a-mitta. F on normaalivoima, M on momentti. 

 

Kulman eri arvoiksi valitaan 30°, 45° ja 60°, koska halutaan tutkia liittymäkulman vaikutusta 

rajaviivan lovijännityksiin. 45° kulma edustaa tasakylkistä hitsiä. 30° kulma valitaan, sillä 

se ylittää taulukossa 1 esitettyjen standardin mukaisten hitsiluokkien vaatimattomimmankin 

luokan D. 60° kulma valitaan, jotta saadaan liittymäkulman suuruuden vaikutusta tutkittua 

kattavasti. 

 

Hitsin a-mitoiksi valitaan 5mm, 8mm ja 10mm. Hitsin a-mitta määritetään lyhimpänä 

etäisyytenä hitsin juuresta sen pinnalle. Suurimassa osassa tapauksista tämä etäisyys on 

kohtisuora etäisyys hitsin juuresta sen rajaviivalle. Joissain tapauksissa tunkeuma muuttaa 

tilannetta. Hitsin a-mitan määrittäminen eri tapauksissa on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Hitsin a-mitan määrittäminen eri tapauksissa.  

 

Lisäksi Sandvikin seulatason putkiliitoksesta mallinnetaan kolmiulotteinen malli. Tämä 

tehdään Sandvikilta saaduilla mitoilla ja kuormilla. Mitat on esitetty kuvassa 13. Putken 

päässä vaikuttaa momentti. Tämän mallin avulla määritetään seulatason putkiliitoksen hitsin 

rajaviivalla vaikuttava DOB. 

 

 

Kuva 13. Putkiliitoksen mallissa käytetty geometria. 

 

4.2 FE-analyysi 

Tutkimus tehdään lineaaristaattisilla ja 2-dimensionaalisilla FE-analyyseillä. 

Materiaalivakioina käytetään teräkselle ominaista kimmokerrointa E = 210 GPa. Poissonin 

vakiona käytetään arvoa ν = 0,3. Reunaehdot asetetaan niin, että kuvan 11 mukainen 8mm 

paksu levy on jäykästi kiinnitetty pitkältä sivultaan. Elementtimalleja kuormitetaan kaikissa 
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tapauksissa yhtä suurilla veto- ja taivutuskuormilla. Elementtimallien mallintamiseen 

käytetään FEMAP-mallinnusohjelmaa. Mallit analysoidaan ja lasketaan NxNastran 

ratkaisijalla. 

 

Elementtityyppinä analyyseissä käytetään tasovenymäelementtejä. Liitoksen lovien 

pyöristysten, eli tutkimuksen kannalta kriittisten kohtien, ympärille mallinnetaan 

apugeometriat. Näillä alueilla käytetään kahdeksansolmuisia neliöelementtejä. Jotta tulokset 

ovat tarkkoja, käytetään verkottamiseen hyvin pieniä elementtejä. Jokaisen lovipyöristyksen 

kaarella käytettiin 0,05 mm elementtikokoa. Muualla mallissa käytetään harvempaa 

verkotusta ja sallitaan kuusisolmuiset kolmioelementit, sillä ne eivät vaikuta tulokseen. 

Esimerkki käytetystä verkotuksesta on esitetty kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Verkotus koko mallissa, sekä hitsin juuressa ja rajaviivalla. 

 

Kaikista malleista ratkaistaan lovijännitys hitsin rajaviivalla ja juuressa. Jännitykset 

ratkaistaan käyttäen kahta eri jännitysjakaumaa, pääjännityskriteeriä ja von Misesin 

lujuushypoteesia. Koska nimellisenä jännityksenä σnim käytetään arvoa 1 MPa, saadaan 

jännityskonsentraatiokertoimen Kt arvo kussakin tapauksessa suoraan jännityksen arvon 

perusteella.  
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Seulatason putkiliitoksen kolmiulotteinen malli mallinnetaan käyttäen solidielementtejä. 

Mallissa käytetään hitsin rajaviivalla kahdeksan solmuisia hexa-elementtejä ja 

elementtikokoa 1 mm. Materiaalivakiot ovat samat kuin kaksiulotteisissa malleissa. 

Putkiliitoksesta mallinnetaan puolimalli laskennan nopeuttamiseksi. Todellisen seulatason 

putkiliitoksen DOB-arvon määrittämiseksi, analysoidaan kaksi mallia. Ensimmäisessä 

mallissa reunaehdot asetetaan niin, että rakenteen U-profiilin uuma oli täysin jäykkä. 

Toisessa mallissa jäykät reunaehdot asetetaan vain pulttien reikien sisäpinnan solmuille. 

Lisäksi puolimallin symmetrisyys otetaan molemmissa malleissa huomioon 

symmetriareunaehdolla. Lisäksi vaikuttava kuorma puolitetaan. Kuorma asetetaan putken 

päähän pistemomenttina, joka siirretään putkeen käyttämällä rigid –elementtiä. Kuva 

käytetystä mallista on esitetty kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Putkiliitoksen analysoimiseen käytetty elementtimalli. Momenttinuoli ilmaisee 

mallissa käytettyä pistemomenttia. 
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5 TULOKSET 

 

 

FE-analyyseillä saadut tulokset esitetään tässä luvussa. Liitteessä 2 on tulokset esitetty 

jokaiselle tapaukselle yksityiskohtaisesti. Lovijännitys ja jännityskonsentraatiokerroin 

selvitettiin sekä maksimipääjännityskriteerillä että von Misesin lujuushypoteesilla. 

Tutkimuksen keskeisin tarkoitus oli tutkia kateettipoikkeaman vaikutusta hitsin rajaviivalla, 

mutta myös juuren puolen lovijännitykset listattiin. Lovijännityksen arvot hitsin rajaviivalla 

ja juuressa luettiin katsomalla suurin jännitys kummankin pyöristyksen kaarelta. Joissakin 

tapauksissa rajaviivan kaarelle ei syntynyt selkeää maksimia, kun kuormitus oli puhdasta 

vetoa (DOB = 0). Tällöin malli analysoitiin lisäksi DOB arvolla 0,5. Tämän avulla saatiin 

arvioitua puhtaan vetokuormatapauksen jännityksen lukukohta. Kuvassa 16 on esitetty 

esimerkit suurimmista jännityksistä juuren ja rajaviivan puolilla. 

 

 

Kuva 16. Suurimmat jännitykset rajaviivan ja juuren pyöristysten kaarilla. Kuvassa rajaviiva 

pääjännityskriteerillä ja juuri von Misesin lujuushypoteesillä. 

 

Jännitysten välillä ei ollut suurta eroa jännitysjakaumasta riippuen. Sekä 

maksimipääjännityskriteerillä, että von Misesin lujuushypoteesilla saadut jännitykset 

rajaviivalla ja juuressa olivat hyvin lähellä toisiaan kaikissa tapauksissa. 

 

Yleinen huomio tuloksista on, että hitsin liittymäkulmalla on vaikutusta 

jännityskonsentraatiokertoimeen ja tätä kautta väsymiskestävyyteen. Puhtaalla taivutuksella 

(DOB = 1) suurimman ja pienimmän liittymäkulman jännityskonsentraatiokertoimien suhde 

(Kt, θ=60° / Kt, θ=30°) a-mitoilla 8 mm ja 10 mm vaihteli välillä 1,1-1,6. Kun kuormana oli 

puhdasta vetoa (DOB = 0), oli sama suhde 0,2-1,0. Pienemmällä a-mitalla 5 mm suhteet 
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olivat 1,1-3,0 ja 1,2-14,4. Huomioitavaa on, että vetokuormallakin 5 mm a-mitan mallien 

rajaviivojen jännitykset olivat suurilla kulmilla puristusta. 

 

Kuvassa 17 on esitetty jännityskonsentraatiokertoimen arvoja liittymäkulman funktiona eri 

DOB-arvoilla. Kuvasta havaitaan, että puhtaasti taivutuskuormitetuilla liitoksilla 

jännityskonsentraatiokerroin kasvaa, kun liittymäkulma kasvaa. Kun kuormitus muuttuu 

lähemmäs puhdasta vetoa, muuttuu tilanne päinvastaiseksi. Lisäksi kuvista käy ilmi, että 

pienemmällä a-mitalla ja vetokuormalla rajaviivan jännitykset muuttuvat puristukseksi. 

Kuvista selviää myös, että tunkeuman ja a-mitan kasvattaminen vähentävät liittymäkulmasta 

aiheutuvaa eroa jännityksissä. 

 

 

Kuva 17. Jännityskonsentraatiokertoimen Kt arvoja liittymäkulman θ funktiona eri DOB 

arvoilla. 



25 

 

 

Kuvassa 18 on esitetty konsentraatiokertoimen Kt arvoja DOB-arvon funktiona eri kulmilla. 

Tästäkin kuvasta selviää, että jos kuorma on lähellä puhdasta taivutusta, pienenee 

jännityskonsentraatiokertoimen arvo rajaviivalla, kun liittymäkulma pienenee. Kun 

kuormitus on lähempänä puhdasta vetoa, on tilanne taas päinvastainen. Lisäksi näistäkin 

tuloksista huomataan, että tunkeuman ja a-mitan kasvattaminen pienentävät näitä eroja. 

  

 

Kuva 18. Jännityskonsentraatiokerroin Kt DOB-arvon funktiona ja eri liittymäkulmilla. 

 

Putkiliitoksen 3D-solidielementtimallista luettiin jännitysjakauma putken paksuuden läpi 

hitsin rajaviivalta. Kuvassa 19 on esitetty analysoitu putkiliitos ja jännitysjakauman 

lukukohta. 
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Kuva 19. Analysoitu putkiliitos ja jännitysjakauman lukukohta. 

 

Hitsien rajaviivoilta luetut jännitysjakaumat ja niistä määritetyt hot spot -jännitykset on 

esitetty kuvassa 20. Jännitysjakaumien perusteella putkiliitoksen DOB-arvoiksi saatiin 

täysin jäykällä kiinnityksellä 0,55 ja pulttikiinnityksellä 0,91. 

 

 

Kuva 20. Jännitysjakaumat ja määritetyt hot spot –jännitykset hitsien rajaviivoilta  
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksessa tehdyissä FE-analyyseissä selvitettiin kateettipoikkeaman vaikutusta 

liitoksen väsymiskestävyyteen. Tulosten perusteella voidaan todeta kateettipoikkeamasta 

aiheutuvan hitsin geometrian muutoksen vaikuttavan jännityskonsentraatiokertoimen 

suuruuteen. Taivutuskuormitetuissa malleissa hitsin rajaviivan jännitykset pienenevät, kun 

liittymäkulma pienenee. Vetokuormitetuissa liitoksissa tilanne on päinvastainen. 

 

Vetokuormitettujen mallien tulosten päinvastaisuus johtuu siitä, että vetokuormalla liitos 

kiertyy yksipuolisuutensa takia hitsin suuntaan. Tämä kiertyminen on sitä suurempaa, mitä 

suurempi liittymäkulma on. Liittymäkulman kasvaessa, hitsin yläpinta siis puristuu aina 

hiukan enemmän, josta johtuu jännitysten pienentyminen liittymäkulman kasvaessa. 

Pienemmällä 5 mm a-mitalla rajaviivan jännitykset ovat suurella liittymäkulmalla jopa 

puristuksen puolella. Tutkimuksessa käytetty yksipuolinen pienahitsiliitos on erittäin huono 

ratkaisu vetokuormitetuille liitoksille. Kuten tuloksistakin nähdään, on hitsin juuren puolen 

jännitykset erittäin kriittisiä, jopa yli kymmenen kertaa suurempia kuin rajaviivalla. 

Teoriaosuudessa esitettyjen Anthesin kaavojen mukaan kaksipuolisilla pienahitsiliitoksilla 

tätä ei tapahdu, vaan liittymäkulman muutokset vaikuttavat samalla tavalla kuin 

taivutuskuormitetuilla tapauksilla. 

 

Eri muuttujien varioiminen vaikuttaa jännityksiin. Tunkeuman lisääminen kasvattaa 

jännityksiä rajaviivalla. A-mitalla 10 mm rajaviivan jännitys on taivutuskuormalla 

suurimalla tunkeuman arvolla (w/t = 0,2) suurimmillaan 1,3 kertainen verrattuna 

jännitykseen ilman tunkeumaa (w/t = 1). 5 mm a-mitalla jännitys suurimmalla tunkeumalla 

(w/t = 0,6) on jopa 2,8 kertainen verrattuna jännitykseen ilman tunkeumaa. Tämä näkyy 

etenkin pienillä liittymäkulman arvoilla, kulman kasvaessa tunkeuman vaikutus pienenee. 

Tässäkin tapauksessa ilmiö muuttuu päinvastaiseksi vetokuormalla. 

 

 Tunkeuman lisääminen vähentää liittymäkulman vaikutusta rajaviivan jännityksien 

suuruuteen. Kun kuorma on puhdasta taivutusta ja tunkeumaa ei ole ollenkaan, on 

suurimman ja pienimmän liittymäkulman jännityskonsentraatiokertoimien suhde (Kt, θ=60° / 

Kt, θ=30°) suuremmilla a-mitoilla (8 mm ja 10 mm) 1,3-1,5. Suurimmalla tutkitulla tunkeuman 
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arvolla vastaava suhde on vain 1,1. Pienemmällä 5 mm a-mitalla nämä suhteet olivat ilman 

tunkeumaa 3,0 ja suurella tunkeumalla 1,1. Puhtaalla vetokuormalla tilanne on sama, eli 

tunkeuman vaikutus liittymäkulman vaikutukseen ei määräydy kuormitustyypin perusteella.  

 

A-mitan muuttaminen vaikuttaa jännityksiin. Puhtaalla taivutuksella jännitykset pienenevät 

a-mittaa kasvatettaessa. Pienimmällä tutkitulla a-mitalla jännitykset ovat 1,1-3,1 kertaa 

suurempia kuin suurimmalla a-mitalla. Ero korostuu tunkeuman kasvaessa. Puhtaalla 

vetokuormalla tilanne on päinvastainen. A-mitan pienentäminen vaikuttaa puhtaalla 

vetokuormalla samalla tavalla kuin kulman suurentaminen, eli liitos taipuu hitsin suuntaan 

enemmän, kun a-mitta on pienempi. Hitsin rajaviivan jännitysarvot ovat puhtaalla 

vetokuormalla puristutusta, kun a-mitta on 5 mm. 

 

Samoin kuin tunkeuman lisääminen, vähentää a-mitankin kasvattaminen liittymäkulman 

vaikutusta lovijännitysten suuruuteen. Taivutuskuormalla 10 mm a-mitalla suurimman ja 

pienimmän liittymäkulman jännityskonsentraatiokertoimen suhde (Kt, θ=60° / Kt, θ=30°) on 1,1-

1,4. Pienimmällä 5 mm a-mitalla vastaava suhde on 1,1-3,0. Vetokuormalla suhteet ovat 10 

mm a-mitalla 0,8-1,0 ja 5 mm a-mitalla 1,3-14,4. 

 

Analysoidun 3D-mallin, eli tutkitun putkiliitoksen DOB-arvoiksi saatiin 0,55 ja 0,91. 

Analyyseissa oletettiin ensin liitoksen U-palkin uuman olevan täysin jäykkä ja sitten jäykkä 

vain pulttien reikien kohdilta. Todellisuudessa liitoksen jäykkyys ja DOB on tältä väliltä. 

Kuormitus seulatasojen putkiliitoksissa on siis lähempänä puhdasta taivutusta kuin vetoa. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina. Käytetty elementtimallien tiheä verkotus 

oli suositusten mukainen. Kaikissa malleissa käytettiin samanlaista verkotusta hitsin 

rajaviivan ja juuren pyöristysten ympärillä. Tällöin on tietenkin mahdollista, että 

jännitysarvoissa on systemaattinen virhe. Sama virhe sisältyisi kuitenkin kaikkiin malleihin, 

joten tutkimuksessa havaittuja ilmiöitä voidaan joka tapauksessa pitää luotettavana. 

Testimatriisi oli kattava ja lovijännitykseen vaikuttavia muuttuja varioitiin riittävästi. 

Kateettipoikkeaman vaikutusta tutkittiin siis tarpeeksi kattavasti, ottaen huomioon 

rakenteiden mahdolliset geometrioiden muutokset. 
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Väsymiskestoiän määrittäminen lovijännityksen perusteella on melko luotettavaa. Tässä 

tutkimuksessa saadut tulokset voitaisiin vielä varmistaa tutkimalla samat geometriat 

murtumismekaniikan avulla. Tutkimuksessa käytettyjen geometrioiden mukaisia rakenteita 

voitaisiin tutkia lisäksi käytännön kokeilla. Jos nämä tulokset vastaisivat tässä tutkimuksessa 

saatuja tuloksia, varmistaisi se kateettipoikkeaman hyödyt tutkitulla liitostyypillä. 

 

Tutkimuksen tulosten tarkastelun perusteella voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 

• Kateettipoikkeama parantaa taivutuskuormitettujen yksipuolisten pienahitsiliitosten 

väsymiskestävyyttä, sillä liittymäkulman pienentyessä jännityskonsentraatiokerroin 

pienenee. Vetokuormitetuilla liitoksilla ilmiö on päinvastainen. 

• Tunkeuman ja a-mitan kasvattaminen vähentävät liittymäkulman vaikutusta 

jännityskonsentraatiokertoimeen yksipuolisilla pienahitsiliitoksilla 

• Kateettipoikkeama parantaa Sandvikin seulatasojen väsymiskestävyyttä, sillä 

kuormitus on niissä lähempänä puhdasta taivutusta, kuin vetoa 

 

Kateettipoikkeaman hyödyistä on saatu näyttöä muissakin tutkimuksissa eri liitostyypeillä. 

Teoriaosuudessa esitellyt Anthesin kaavojen mukaan kateettipoikkeama parantaa sekä 

taivutus-, että vetokuormitettujen liitoksien väsymiskestävyyttä voimaa kantavilla 

pienahitsatuilla ristiliitoksilla, sekä päittäisliitoksilla. Kateettipoikkeaman vaikutusta juuren 

puolen väsymiseen pienahitsatuilla voimaa kantavilla ristiliitoksilla on tutkittu Shigenobun 

ja Takeshin (2006, s. 872) toimesta. Sellaisten liitosten väsymiskestävyys, joissa on 

kateettipoikkeama liittymäkulmaa pienentäen, on yhtä hyvä tai parempi, kuin sellaisten, 

joissa kateettipoikkeamaa ei ole (Shigenobu & Takeshi, 2006, s. 872). 

 

Nykyisissä standardeissa ajatellaan kateettipoikkeamaa vain liitosvirheen kannalta ja se 

luokitellaan hitsausvirheeksi. Tämä voi antaa käsityksen, että kateettipoikkeama on liitoksen 

kestävyyden kannalta huono asia. Standardeissa ei kuitenkaan oteta huomioon 

kateettipoikkeaman aiheuttamia lujuusteknisiä hyötyjä. Tämän tutkimuksen ja muun 

kirjallisuuden perusteella kateettipoikkeama parantaa taivutuskuormitettujen liitosten 

väsymiskestävyyttä. Kateettipoikkeama pienentää hitsin liittymäkulmaa, jolloin hitsin 

rajaviivan jännityskonsentraatiokerroin pienenee.   
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LIITTEET 

LIITE I Testimatriisi 

 

geometriat a-mitalla 5mm 

 

  



 

 

(liite I jatkoa) 

geometriat a-mitalla 8mm 

 



 

 

(liite I jatkoa) 

geometriat a-mitalla 10mm 

 



 

 

LIITE II Tulokset 

 

Von Mises DOB 1   -1   0   0,5   

a/t w/t kulma Rajaviiva Juuri Rajaviiva Juuri Rajaviiva Juuri Rajaviiva Juuri 

1 1 30 2,127 2,924 2,127 2,924 1,913 17,48     

1 1 45 2,422 3,022 2,422 3,022 1,813 16,9     

1 1 60 2,763 3,116 2,763 3,116 1,56 15,95     

1 0,8 30 2,136 2,92 2,136 2,92 1,882 14,35     

1 0,8 45 2,525 3,005 2,525 3,005 1,607 13,81     

1 0,8 60 2,911 3,034 2,911 3,034 1,343 12,94     

1 0,6 30 2,183 2,902 2,183 2,902 1,759 11,27     

1 0,6 45 2,663 2,936 2,663 2,936 1,376 10,78     

1 0,6 60 2,973 2,893 2,973 2,893 1,208 10,06     

1 0,4 30 2,296 2,829 2,296 2,829 1,541 8,207     

1 0,4 45 2,735 2,745 2,735 2,745 1,281 7,877     

1 0,4 60 2,879 2,533 2,879 2,533 1,27 7,417     

1 0,2 30 2,348 2,609 2,348 2,609 1,502 5,191     

1 0,2 45 2,589 2,386 2,589 2,386 1,528 5,103     

1 0,2 60 2,648 2,692 2,248 2,692 1,534 4,992     

0,8 1 30 2,137 4,179 2,137 4,179 1,892 22,22     

0,8 1 45 2,615 4,355 2,615 4,355 1,517 21,6     

0,8 1 60 3,31 4,545 3,31 4,545 0,944 20,53 1,804 8,286 

0,8 0,8 30 2,227 4,185 2,227 4,185 1,704 17,76     

0,8 0,8 45 2,978 4,342 2,978 4,342 0,8879 17,13     

0,8 0,8 60 3,645 4,296 3,645 4,296 0,5155 16,11 1,593 6,227 

0,8 0,6 30 2,46 4,08 2,46 4,08 1,151 13,34     

0,8 0,6 45 3,415 4,204 3,415 4,204 0,2665 12,79     

0,8 0,6 60 3,791 3,995 3,791 3,995 0,2089 11,91 1,58 4,271 

0,8 0,4 30 2,952 4,008 2,952 4,008 0,443 9,046     

0,8 0,4 45 3,412 3,768 3,412 3,768 0,167 8,705     

0,8 0,4 60 3,548 3,559 3,548 3,559 0,223 8,369 1,71 2,646 

0,8 0,2 - 3,072 3,545 3,072 3,545 1,025 5,046     

0,5 1 30 2,429 9,017 2,429 9,017 1,356 38,97     

0,5 1 45 4,336 9,6338 4,336 9,6338 0,44 38,67 1,412 14,82 

0,5 1 60 7,24 10,39 7,24 10,39 14,32 37,89 3,708 14,25 

0,5 0,8 30 3,92 9,053 3,92 9,053 1,038 29,22 1,202 10,31 

0,5 0,8 45 6,989 9,492 6,989 9,492 10,15 28,59 1,667 9,953 

0,5 0,8 60 8,504 9,42 8,504 9,42 14,98 27,08 3,476 9,332 

0,5 0,6 30 6,791 8,539 6,791 8,539 7,101 19,47 0,26 5,708 

0,5 0,6 45 7,369 8,087 7,369 8,087 8,462 18,56 0,817 5,539 

0,5 0,6 60 7,445 7,744 7,445 7,744 9,06 17,81 1,187 5,375 

 

  



 

 

     (liite II jatkoa) 

 

Pääjännityskriteeri DOB 1   -1   0   0,5   

a/t w/t kulma Rajaviiva Juuri Rajaviiva Juuri Rajaviiva Juuri Rajaviiva Juuri 

1 1 30 2,154 -2,967 -2,154 2,967 1,937 17,73     

1 1 45 2,455 -3,066 -2,455 3,066 1,835 17,15     

1 1 60 2,802 -3,162 -2,802 3,162 1,575 16,19     

1 0,8 30 2,164 -2,963 -2,164 2,963 1,905 14,56     

1 0,8 45 2,559 -3,049 -2,559 3,049 1,624 14,01     

1 0,8 60 2,952 -3,078 -2,952 3,078 1,354 13,13     

1 0,6 30 2,211 -2,944 -2,211 2,944 1,781 11,43     

1 0,6 45 2,7 -2,979 -2,7 2,979 1,39 10,94     

1 0,6 60 3,015 -2,88 -3,015 2,88 1,217 10,2     

1 0,4 30 2,325 -2,87 -2,325 2,87 1,559 8,326     

1 0,4 45 2,772 -2,785 -2,772 2,785 1,294 7,991     

1 0,4 60 2,919 -2,57 -2,919 2,57 1,283 7,524     

1 0,2 30 2,378 -2,64 -2,378 2,64 1,521 5,252     

1 0,2 45 2,624 -2,414 -2,624 2,414 1,547 5,163     

1 0,2 60 2,73 -2,274 -2,73 2,274 1,553 5,051     

0,8 1 30 2,164 -4,25 -2,164 4,25 1,916 22,55     

0,8 1 45 2,651 -4,419 -2,651 4,419 1,5533 21,91     

0,8 1 60 3,367 -4,611 -3,367 4,611 0,9442 20,83 1,804 8,286 

0,8 0,8 30 2,255 -4,247 -2,255 4,247 1,725 18,01     

0,8 0,8 45 3,019 -4,405 -3,019 4,405 0,8928 17,38     

0,8 0,8 60 3,697 -4,359 -3,697 4,359 0,502 16,34 1,593 6,227 

0,8 0,6 30 2,492 -4,14 -2,492 4,14 1,163 13,53     

0,8 0,6 45 3,462 -4,266 -3,462 4,266 0,2457 12,98     

0,8 0,6 60 3,845 -4,053 -3,845 4,053 0,1267 12,08 1,58 4,271 

0,8 0,4 30 3,026 -4,066 -3,026 4,066 0,445 9,177     

0,8 0,4 45 3,467 -3,823 -3,467 3,823 0,172 8,831     

0,8 0,4 60 3,598 -3,61 -3,598 3,61 0,206 8,49 1,71 2,646 

0,8 0,2 - 3,115 -3,587 -3,115 3,587 1,037 5,105     

0,5 1 30 2,461 -9,149 -2,461 9,149 1,37 39,53 1,9155   

0,5 1 45 4,394 -9,779 -4,394 9,779 -0,41 39,23 1,425 15,03 

0,5 1 60 7,332 -10,54 -7,332 10,54 -14,49 38,45 -3,741 14,46 

0,5 0,8 30 4,01 -9,185 -4,01 9,185 -1,045 29,65 1,214 10,46 

0,5 0,8 45 7,077 -9,63 -7,077 9,63 -10,27 29,01 -1,691 10,1 

0,5 0,8 60 8,62 -9,556 -8,62 9,556 -15,17 27,47 -3,513 9,467 

0,5 0,6 30 6,878 -8,662 -6,878 8,662 -7,181 19,75 -0,258 5,729 

0,5 0,6 45 7,468 -8,203 -7,468 8,203 -8,57 18,83 -0,823 5,619 

0,5 0,6 60 7,548 -7,856 -7,548 7,856 -9,183 18,07 -1,199 5,453 

 


