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Tässä diplomityössä tutkitaan, onko korvettiluokan aluksen skegiä mahdollista lyhentää oh-

jailtavuuden parantamiseksi. Rajoitteena lyhentämiselle tulee kuivatelakointi. Siitä syystä 

reunaehtona lyhentämiselle tutkittiin, että kestääkö skegi siihen kohdistuvat telakointivoimat 

sekä onko telakointipukkien kapasiteetti riittävä. 

 

Telakointivoimat selvitettiin sekä analyyttisillä laskentamenetelmillä, että käyttäen FEM-

analyysiä. Lähtötilanteessa tukireaktiot ja käyttäytyminen kuivatelakoinnissa analysoitiin 

käyttäen kokonaisen laivan mallia. Tämän jälkeen mielenkiinnon kohteena olleesta skegin 

alueesta mallinnettiin oma malli, jolle asetettiin reunaehdot sekä kuormat vastaamaan koko-

naisen laivan mallia. Mallista analysoitiin ominaisarvoanalyysin avulla skegin alimmat lom-

mahdusmuodot. Niiden perusteella pääteltiin, kuinka paljon skegiä oli varaa lyhentää turval-

lisesti. Skegin lyhentämisen lisäksi rakennetta muotoiltiin lisäämään lujuutta sekä näyttä-

mään visuaalisesti paremmalta. 

 

Optimoidusta skegistä tutkittiin alimpien lommahdusmuotojen lisäksi myös rakenteiden 

plastisoitumismahdollisuus epälineaarisella analyysillä. Lisäksi tutkittiin materiaalivah-

vuuksien vaikuttamista lommahduskestävyyteen. Tutkimuksen tuloksena saatiin vaatimuk-

set täyttävä skegi, jonka kehittämistä voidaan jatkaa detaljisuunnittelulla. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

𝐴𝑡𝑝 Telakointipukin peruspakan pinta-ala [mm2]  

𝑏𝑝 Levykentän lyhyemmän sivun pituus [mm] 

𝑏𝑡𝑝 Telakointipukin peruspaketin leveys [mm] 

𝐶𝑥 Kriittisen lommahdusjännityksen pienennyskerroin, kun kuorman on levyken-

tän lyhyemmän sivun puolelta [-] 

𝑑 Telakointipukin referenssietäisyys pukkilinjan keskipisteestä [m] 

𝑒 Laivan pituussuuntaisen massakeskipisteen ja pukkilinjan keskipisteen välinen 

eksentrisyys [m] 

𝐸 Kimmomoduuli [GPa] 

𝑓𝑦 Materiaalin myötöraja [MPa] 

ℎ𝑡𝑝 Telakointipukin peruspaketin kölinsuuntainen pituus [mm] 

𝐼𝑡𝑝 Telakointipukin jäyhyys [mm4]  

𝑘𝜎 Levykentän reunaehdoista riippuva lommahduskerroin 

𝑀𝑜 Pukituksen ylittävän osan momentti [kNm]  

𝑝𝑡𝑝 Telakointipukin paine [tn/mm2] 

𝑡𝑝 Levykentän paksuus [mm] 

𝑡𝑡𝑝 Telakointipukin peruspaketin korkeus [mm] 

𝑊𝑜 Laivan pukituksen ylittävän osan paino [tn] 

𝑊 Laivan paino [tn] 

𝜎𝐸 Eulerin elastinen lommahdusjännitys [MPa] 

𝜎𝑐𝑟 Kriittinen lommahdusjännitys [MPa] 

𝑣 Poissonin vakio [-] 

DNV Det Norske Veritas 

FEM Finite Element Method 

GA General Arrangement 

GL Germanische Lloyd 

LCG Laivan pituussuuntainen massakeskipiste 

RMC Rauma Marine Constructions Oy 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan nopean korvettiluokan aluksen skegin rakennetta ja miten se 

voitaisiin optimoida pituussuunnassa mahdollisimman lyhyeksi siten, että laivan laskeminen 

kuivatelakalle on vielä mahdollista. Skegi on laivan perimmäinen piste, mistä se voidaan 

tukea telakointipukilla. Erityisesti kiinnostaa epälineaarisesti käyttäytyvän telakointipukin 

kantokyky sekä tietenkin skegin teräsrakenteen kuormien jakautuminen sekä kestävyys.  

 

Työ tehdään etänä Rauman Seaside Industry Parkissa toimivalle laivanrakennusyhtiö Rauma 

Marine Constructions Oy:lle (RMC) osaksi heidän projektejaan. RMC on perustettu vuonna 

2014, joka on omassa kokoluokassaan ainoa täysin suomalaisomistuksessa oleva laivanra-

kennusyhtiö. Erikoisosaamisalueena RMC:llä on monitoimimurtajien, matkustaja-autolaut-

tojen sekä puolustusvoimien alusten rakentaminen ja huoltaminen. Rauma on paikkansa ja 

perinteidensä puolesta hyvä paikka rakentaa erikoisaluksia ja arktisen merenkulun osaami-

nen on maailman huippua. RMC:n toimintamalli poikkeaa hieman yleisestä telakkamallista, 

sillä yritys koostuu lähinnä joukosta eri osa-alueiden asiantuntijoista, mikä mahdollistaa hy-

vän projektinjohtokyvyn ja laajan yhteistoiminnan verkostoyritysten kanssa. Verkostomallin 

avulla jokainen projekti on helposti räätälöitävissä asiakkaan kanssa ja kilpailukykyinen toi-

mintamalli saavutetaan pienillä yleiskustannuksilla. (RMC 2018) 

 

1.1 Tutkimuksen ongelma ja lähtökohdat 

Aluksen tyypistä riippuen skegin tarpeellisuus on erilainen. Tietynlaisissa aluksissa, missä 

tarvitaan ketteryyttä ja hyvää ohjailtavuutta, kuten vaikka hinaajat, ei tarvittaisi skegiä vält-

tämättä ollenkaan, mutta ongelmaksi muodostuu telakointi. Mikäli skegi on liian lyhyt pai-

nojakaumaan ja perälaivan pituuteen nähden, ei se todennäköisesti kestä telakointia ja ra-

kenteessa saattaa tapahtua stabiliteetin menetys joko globaalisti tai lokaalisti. Ongelmana on 

myös telakointipukit, jotka ovat tehty yleensä puusta ja ovat näin ollen materiaaliominai-

suuksiltaan epähomogeenisiä (Rawson & Tupper 2001, s. 297). Se aiheuttaa sen, että tela-

kointipukin käyttäytyminen kuormitustilanteessa on epälineaarista. Tutkimuksen ongelmana 

on selvittää telakointivoimat sekä RMC:n telakointipukkien kimmokerroin ja sen myötä op-

timoida skegin rakenne täyttämään halutut vaatimukset. 
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1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimusongelman perusteella on mahdollista muotoilla tutkimuksen pääkysymys: Miten 

skegin rakenteesta saadaan mahdollisimman lyhyt niin, että telakointi on edelleen mahdol-

lista? Tämän lisäksi päätutkimuskysymystä voidaan täydentää lisäkysymyksillä, jotka ovat: 

Miten telakointipukkien linjauksen korkeusvaihtelu vaikuttaa telakointivoimien jakautumi-

seen? ja Miten skegin rakenteiden teräksen lujuusluokan tai geometrian muuttamien vaikut-

taa rakenteen stabiiliuteen? 

 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tarkoituksena on selvittää painojakauma ja analysoida laivan yleisjärjestelyn, eli GA:n 

(General Arrangement) mukaisen teräsrakenteen kuormitukset ja jännitysten jakautuminen 

siten, että globaali ja lokaali stabiliteetti säilyy. Teräsrakenteiden analysointi suoritetaan pää-

osin käyttäen elementtimenetelmää (FEM, Finite Element Method), mutta sen ohella lujuus-

tarkastelu tehdään myös analyyttisesti. FEM helpottaa rakenteen optimointia, kun se joudu-

taan määrittämään iteroinnin avulla. Laivan rungon teräksisten rakenneosien jännitykset ja-

kautuvat kolmeen ryhmään; primäärisiin, sekundäärisiin ja tertiäärisiin jännityksiin, mutta 

tässä tutkimuksessa riittää vain kahden ensimmäisen tarkastelu ja niiden teoria on kuvattu 

tarkemmin kappaleessa 2.2 (Okumoto et al. 2009, s. 17). 

 

RMC:llä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu telakointipukkeja. Tarkoituksena on selvittää 

Rauman telakalla käytössä olevien telakointipukkien käyttäytymistä, mikäli resurssit sen sal-

livat, käytännön kokeilla. Telakointiproseduuriin tutustutaan myös konsultoimalla tela-

kointi-insinöörejä sekä tutkimalla kirjallisuutta ja seuraamalla kuivatelakointiprosessia käy-

tännössä. 

 

Lopputuloksena saadaan skegille sellainen teräsrakenne, joka täyttää sille annetut vaatimuk-

set. Lisäksi saadaan selville, kumpi on kriittisempi tekijä; telakointipukkien kestävyys vai 

skegin stabiliteetti. Tämä otetaan käyttöön suoraan RMC:n käynnissä olevaan projektiin ja 

tuloksia voidaan myös soveltaa jatkossa vastaavanlaisiin tapauksiin. 
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2 KUIVATELKOINTI 

 

 

Laivan telakointi on tärkeä osa laivan elinkaarta rakennusvaiheessa ja säännöllisissä huolto-

toimenpiteissä. Nykytrendin mukaisesti laivan koko runkorakenne rakennetaan kuivatela-

kalla telakointipukkien päällä siten, että se on vesitiivis ja voidaan ottaa varustelualtaaseen. 

Usein myös huoltojen ja korjausten yhteydessä laivat lasketaan kuivatelakalle. Huolto- ja 

korjaustelakoinnin merkitys on korostunut laivanrakennuksessa, koska laivaa ajatellaan ny-

kyään kokonaisuutena, joka tuottaa liikennöintipalveluita ja säännöllisillä korjauksilla ja 

huolloilla käyttöikiä ollaan saatu pidennettyä. (Räsänen 2000. s. 45:1.) Tyypillisessä tela-

kointijärjestelyssä telakointipukit on jaoteltu tasaisesti koko kölilinjalle keulasta perään 

(Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Telakointijärjestely (Chakraborty 2017). 

 

2.1 Proseduuri 

Jokaiselle laivalle on suunnitteluvaiheessa jo laadittu telakointisuunnitelma, johon on tar-

kasti määritetty tarvittava pukkien määrä sekä niiden paikat. Telakointisuunnitelmaan on 

otettu teräskuvista pohjan teräsrakenne, jolloin pukkien paikat on helppo mitoittaa kölin, 

pohjapalkkien, laipioiden sekä muiden tukevien rakenteiden mukaan. Telakointisuunnitel-

man lisäksi laivan päämitat hankausparrut mukaan lukien määrittävät poikittaisen sijainnin 

altaan reunaan nähden, jonka mukaan ohjurit eli ns. tiktaalit sijoitetaan altaan reunoille. Tik-

taalien avulla laiva pystytään pitämään linjassa veden poiston aikana ja kölilinja osuu kes-

kelle pukkien päälle. Pituussuuntainen asemointi määritetään jonkin kiinteän pisteen mu-

kaan, joka yleensä on esimerkiksi perälaipio. Joskus asemointiin voi vaikuttaa myös maihin-

noususillan tai lastausaukon paikka tai nosturien nostoetäisyydet ja kapasiteetit, jolloin 
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paikka tarkennetaan niiden mukaan. Uudisrakennusvaiheessa telakointi ei noudata telakoin-

tisuunnitelmaa täysin, vaan pukkeja on asetettava normaalia enemmän ja osittain eri tavalla, 

koska lohkot ovat vielä irrallisia kokonaisuuksia ja vaativat tuentaa enemmän. Valmis ko-

konainen runko jakaa kuormat paremmin ja tukee itse itseään. (Vahanto 2018.) 

 

Ennen altaan täyttämistä vedellä sen pohja on siivottava telakoitavalta alueelta ja pukit ase-

teltava paikoilleen telakointisuunnitelman tarkkojen mittojen mukaan. RMC:llä käytetään 

suurien laivojen tuennoissa ulkoista osaamista pukkien asemien merkkauksessa ja mittauk-

sessa. Tässä vaiheessa myös pukkien keskinäinen korkeusero tarkistetaan ja tarvittaessa pe-

ruspakettiin lisätään enemmän vaneri- tai puukerroksia. Jo 12 millimetrin heitto vierekkäis-

ten pukkien korkeudessa vaikuttaa merkittävästi kuormitusten jakautumiseen. (Rawson & 

Tupper 2001, s. 297; Vahanto 2018.) 

 

Esivalmistelujen jälkeen allas voidaan täyttää vedellä ja laiva ajetaan sisään. Tiktaalien 

avulla laiva saadaan tarkasti oikeaan kohtaan, jonka jälkeen se ankkuroidaan tiktaaleja vas-

ten altaan reunoille kiinni sen omilla köysillä tai telakan omilla vinsseillä. (Vahanto 2018.) 

Tämän jälkeen vettä voidaan ruveta pumppaamaan altaasta pois pitäen samalla huoli, että 

sivuttainen ja pitkittäinen asemointi säilyy. Telakalle tullessa laivan ylimääräinen lasti pois-

tetaan, mikä tarkoittaa myös painolastitankkien tyhjentämistä. Tankit tyhjennetään kuitenkin 

niin, että saadaan aikaan telakointia helpottava riittävä perätrimmi. Perätrimmi helpottaa lai-

van osumista pukkien päälle oikein, kun perä lasketaan pukkien päälle ensin, jonka jälkeen 

kölilinja laskeutuu vedenpinnan laskun mukaan oikealle kohdalle pukkien päälle (Kuva 2). 

(Chakraborty 2017.) 

 

 

Kuva 2. Laivan lasku pukeille perätrimmillä (Chakraborty 2017). 
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Hetki, jolloin perä osuu pukkien päälle, on stabiliteetin kannalta kriittinen ja vettä pumpataan 

altaasta pois varoen, koska perätrimmin seurauksena runkoon aiheutuu momenttia telakoin-

tipukkien tukivoimasta, joka pyrkii suoristamaan laivaa pituussuunnassa. Momentti on pi-

dettävä minimissään ja kölilinja on saatava osumaan täsmälleen kohdalleen pukkilinjan 

kanssa. Pukkien aiheuttama ylöspäin työntävä voima kasvaa sitä mukaa kun veden pinta 

laskee. Telakointivoimien johdosta näennäinen massakeskipiste nousee ja etäisyys metakes-

kiön ja massakeskipisteen välillä pienenee. Vakavuus huononee joka tapauksessa, mutta kö-

lilinjan asettuessa vinoon, aiheutuu siitä vielä lisäksi kallistavaa momenttia (Kuva 3). 

(Chakraborty 2017.) 

 

 

Kuva 3. Skenaario, jossa kölilinja ja pukkilinja eivät ole kohdakkain ja pukkien nosto-

voima keikauttaa laivan pukkilinjan yli (Chakraborty 2017). 
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2.2 Telakointipukit 

Telakoinnissa käytetään kokonaan puisia tai betoni- tai teräsjalustalla olevia puupukkeja, 

jotka asetellaan laivan tasaisen pohja-alan alueelle kantavien kölin ja kaarien liitoskohtien 

alle jakamaan telakoinnista aiheutuva pintapaine tasaisesti (Heger 2008, s 122). RMC:llä on 

käytössä kahdenkorkuisia pukkeja, jossa perusosa on betonivalua, jonka päälle asennettaan 

peruspaketti, joka koostuu filmivanerilevyistä sekä tarvittaessa 100x100 mm kuusipalkeista. 

Matalammissa käytössä olevissa pukeissa on säädettävissä oleva laukaistava teräspaketti be-

tonin ja peruspaketin välissä. Peruspaketissa käytettävät puupalkit ovat kuusipuuta ja vane-

rilevyt vesivaneria, ja niitä lisätään päällekkäin siten, että pukkien kokonaiskorkeus noudat-

taa laivan pohjan linjaa. Korkeuden hienosäätöä pystytään tekemään myös laukaistavilla te-

räspaketeilla niiden omilla 50 tn tunkeilla. Kaiken kaikkiaan pukkeja on 270, mikä mahdol-

listaa usean aluksen telakoimisen samanaikaisesti. (Vahanto 2018.) 

 

Lähtötiedoissa on kerrottu, että RMC:n betonipukit kestävät maksimissaan 100 t aiheutta-

man kuorman, mutta peruspaketin puuelementeillä on selvästi huonompi puristuslujuus. 

(Vahanto 2018.) Kuusen pitkittäinen kimmomoduuli on 10 GPa, mutta syiden suuntaan poi-

kittain kuormitettuna se on vain noin 1 GPa (Kettunen 2001, s. 123). Kuivatelakointi ei ole 

jokapäiväinen toimenpide ja pukkien teräs- ja puuosat säilytetään kuivassa aina kun niitä ei 

käytetä, joten puristuksen alaiselle murtolujuudelle voidaan käyttää arvoa 44 N/mm2 eikä 

väsymistä tai virumista tarvitse ottaa huomioon (Kettunen 2001, s. 143) tai vaihtoehtoisesti 

voidaan soveltaa seuraavaa approksimaatiota sallitulle puristuspaineelle 𝑝𝑡𝑝 koko peruspa-

ketille, koska filmivanerissa viilujen järjestys parantaa lujuutta (Rawson & Tupper 2001, s. 

297): 

 
𝑝𝑡𝑝 = 1.07 (40 −

𝑡𝑡𝑝
2

0,5𝑏𝑡𝑝
2 ) 105 

(1) 

Jossa 𝑡𝑡𝑝 on peruspaketin korkeus ja 0,5𝑏𝑡𝑝 sen leveys puolilaivan osalta. 

 

2.3 Telakointivoimat ja painojakauma 

Telakointivoimat koostuvat statiikan sääntöjen mukaisesti laivan painosta sekä telakointi-

pukkien antamasta tukivoimasta. Kuten kuvasta 2 nähdään, niin telakointipukit eivät ole ja-

kautuneet samalle pituudelle kuin laivan painojakauma, joten pukituksen ylittävät osat ai-

heuttavat momenttia hieman keulassa sekä etenkin perälaivan alueella.  
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Telakointia suunnitellessa on tiedettävä laivan painojakauma. Painojakauma kuvaa sitä, 

kuinka laivan paino on jakaantunut pituussuunnassa ja se käsittää oman painon lisäksi lastin 

painon (Räisänen 2000, s 29:21). Telakoinnissa painojakauma määrittää ensisijaisesti tela-

kointipukkien lukumäärän ja koon. Lisäksi pukkien materiaali on helpompi valita, kun tie-

detään aluksen painojakauma. Toisaalta kullakin telakalla on todennäköisesti tietynlaiset pu-

kit ja tässä tapauksessa painojakauman mukaan osataan laskea tarvittava pukkien lukumäärä, 

kun tiedetään pukkien kimmomoduuli. (Heger 2008, s 120–123.) Vesillä olevan laivan run-

kopalkkiin vaikuttavien voimien selvittämiseksi tarvitaan painojakauman lisäksi myös up-

poumakäyrä, jotka summana muodostavat kuormitusjakauman (Kuva 4) (Räisänen 2000, s. 

29:10). 

 

 

Kuva 4. Pituussuuntainen uppoumakäyrä, painojakauma, niiden summa sekä leikkaus-

voima- ja taivutusmomenttikäyrät (Shama 2013, s. 119). 

 

Telakoinnissa uppoumakäyrä ei vaikuta kuormitusjakaumaan, joten pelkkä painojakauma 

riittää. Se on yksinkertaisinta ja selkeintä esittää pylväsdiagrammina alla olevan kuvan mu-

kaisesti (Kuva 5). 
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Kuva 5. Tyypillinen laivan painojakauma esitetty pylväsdiagrammin muodossa (Heger 

2008, s. 123). 

 

Yleisesti voidaan olettaa, että telakointipukkien kuormitusjakauma noudattaa laivan paino-

jakaumaa, mutta kuten kuvasta nähdään, keulan ja perän alueella pukituksen linja ylittyy ja 

päädyt ovat ilmassa tukemattomina (Kuva 1). Tämä pukituksen ylittävä osa aiheuttaa mo-

menttia samoin kuin suuremmat välit pukkien jaottelussakin. Momenttikuormat lisätään 

kuormitusjakaumaan kaksi kertaa pukituksen ylittävän osan pituiselle matkalle ja se noudat-

taa tasaisen kuormituksen momenttikuvaajan mukaista parabolista jakaumaa. Pukituksen 

ylittävän osan tuoma kuorma saadaan laskettua seuraavan kaavan mukaan: 

 

𝑎 =
9𝑊𝑜

2

16𝑀𝑜
 

(2) 

jossa 𝑎 on kuorma mittayksikköä kohden, 𝑊𝑜 on pukituksen ylittävän osan paino ja 𝑀𝑜 sen 

momentti (Rawson & Tupper 2001, s 296). Pukituksen ylittävän osan parabolinen käyttäy-

tyminen kuormitusjakaumaan nähden on havainnollistettu kuvassa (Kuva 6). 
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Kuva 6. Pukituksen ylittävän osan vaikutus kuormitusjakaumaan (Rawson & Tupper 2001, 

s 296). 
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3 SKEGIN RAKENTEEN SUUNNITTELU 

 

 

Laivan skegi tarkoittaa vapaasti suomennettua laivan perässä sijaitsevaa kölievää ja sanan 

alkuperä tulee skandinaavikielistä viikinkiajoilta. Skegi voi muodoltaan ja ulkonäöltään olla 

erilainen eri aluksissa ja myös aluksen käyttökohde osaltaan vaikuttaa siihen. Suurimpana 

tekijänä skegin muotoon vaikuttaa kuitenkin laivan potkurien määrä, propulsiotyyppi ja nii-

den asema. Mikäli käytössä on yksi potkuri suoralla akselilinjalla, kulkee se useimmiten 

skegin sisällä. Tätä ratkaisua on sovellettu varsinkin vanhemmissa laivoissa. Siinä tapauk-

sessa skegi ulottuu usein potkurin navalle asti tai jopa sen ali antamaan peräsimelle toisen 

tukipisteen alhaalta. Jos laivassa on käytössä kaksi potkuria suorilla akseleilla, skegi sijaitsee 

niiden välissä omana ulokkeena kölipalkin jatkeena perälaivaan päin. (Taggart 1980, s. 723–

724). Joissain aluksissa on toiminnallisista syistä käytössä ruoripotkurit tai sähkökäyttöiset 

podit, joiden tapauksessa skegin muoto ja koko täytyy ottaa huomioon potkurien paikan ja 

liikeratojen mukaisesti. Tyypillinen skegi esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Kaksipotkurinen laiva, jossa skegi näkyy potkurilinjojen välissä telakointipukeilla 

tuettuna. 
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Skegin tärkein hydrodynaaminen tehtävä on antaa laivan rungolle pitkittäistä suuntavaka-

vuutta yhdessä peräsimen kanssa. Mitä parempi suuntavakavuus, sen paremmin laiva pitää 

kurssinsa, mutta ketteryys huononee. Skegin ollessa lyhyempi suuntavakavuus laskee, mutta 

ohjailtavuus paranee eli laivan kääntymisestä saadaan ketterämpää, koska poikittaista evä-

pinta-alaa on vähemmän. (Räisänen 2000, s. 11:9). Skegillä on myös erittäin tärkeä rooli 

laivan telakoinnissa, koska se on ensimmäinen tukeva rakenne perälaivasta katsottuna, josta 

laiva voidaan tukea telakointipukkien päälle. (Babicz 2015, s. 572; Molland & Turnock 

2007, s. 57.) 

 

3.1 Luokituslaitosten rooli ja toiminta osana laivanrakennusta ja -suunnittelua 

Luokituslaitokset ovat tärkeimmät laivan rakenteellista suunnittelua ohjaavat organisaatiot 

asettamalla vaadittavat kriteerit eri alustyypeille käyttötarkoitusten ja –olosuhteiden mukaan 

sekä valvomalla niiden täyttymistä (Räisänen 2000, s. 1:10). Luokituslaitosten suunnitte-

luohjeet ja –säännöt ovat sovellettu esimerkiksi lujuusopin ja materiaaliopin sääntöjen sekä 

erilaisten yleisten standardien perusteella laivanrakennukseen ja meriteollisuuteen soveltu-

viksi. 

 

Luokituslaitoksia on useita ja niiden toiminta on muuttunut ylikansalliseksi. Tämän työn 

osalta käytetään DNV-GL:n runkosuunnitteluohjeita (Det Norske Veritas-Germanischer 

Lloyd). Norjalainen DNV ja saksalainen GL aloittivat toimintansa 1860-luvulla, kun norja-

lainen laivateollisuus kasvoi rajusti ja levisi yli kansallisten rajojen. Titanicin onnettomuu-

den jälkeen laivanrakennuksen sertifiointiin alettiin kiinnittää huomiota ja luokituslaitosten 

rooli ja merkitys kasvoivat rajusti maailmansotien aikaan. Luokituslaitokset laajensivat toi-

mintaansa myös muille teollisuuden aloille sotien jälkeen ja erilaiset allianssit, liittoutumat 

ja yritysostot vaikuttivat suuresti sekä DNV:n, että GL:n strategiaan 2000-luvulle tullessa. 

Molemmat keskittyivät tahoillaan uusiutuvaan energiaan sekä ympäristöystävälliseen suun-

nitteluun. Ilmastonmuutoksen ja vihreän ajattelun tullessa ajankohtaiseksi DNV ja GL fuu-

sioituivat vuonna 2013 ja ovat yhdistivät osaamisensa sekä arvomaailmansa mahdollistaen 

entistä kansainvälisemmän toiminnan. Nykyään DNV-GL toimii yli sadassa maassa yli 

100 000:n asiakkaan kanssa eri teollisuuden aloilla. (DNV-GL 2018a.) 
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3.2 Laivan rungon suunnitteluprosessi 

Laivan runko on monitasoinen kokonaisuus, joka koostuu karkeasti jaoteltuna kolmenlai-

sista rakenneosista: primäärisistä, sekundäärisistä ja tertiäärisistä rakenneosista. Primäärisiin 

osiin kuuluvat sivu- ja pohjalaidoitus, kaikki kannet ja pitkittäiset sekä poikittaiset laipiot. 

Ne eivät pysty kantamaan yksinään kaikkia kuormia, vaan tarvitaan jäykistäviä rakenteita 

kuten kaaria ja jäykistepalkkeja, jotka muodostavat sekundaariset elementit. Tertiäärisillä 

elementeillä sidotaan rakenteet yhteen ja huolehditaan kuormien jakautuminen ja kulkeutu-

minen rakenneosista toiseen. Lujuusmielessä laivan runko muodostaa ns. laivapalkin (engl. 

hull girder), joka kantaa kaikki laivaan kohdistuvat globaalit kuormat. Sen oletetaan käyt-

täytyvän kuten suora taivutuspalkki, joka noudattaa Hooken lakia ja kimmokerroin on sama 

sekä veto-, että puristuspuolella. Näin ollen sitä pysytään analysoimaan yksinkertaistetuin 

menetelmin. (Räsänen 2000, s. 29:6.) Suunnittelu on aloitettava jostain eikä alkuvaiheessa 

ole olemassa kuin vastaavanlaisia mallilaivoja sekä arvioita tulevan laivan parametreista. 

Sen takia runkosuunnitteluprosessissa joudutaan käyttämään iteraatiota (Kuva 8) ja toista-

maan samoja vaiheita uudestaan, kunnes saadaan tiettyjä parametreja lukittua. Useat iteraa-

tiokierrokset myös helpottavat virheiden minimoimista sekä auttavat optimoimaan raken-

teesta turhaa painoa ja sen myötä kustannuksia. Painon on myös syytä pysyä annetuissa ra-

joissa laivan lastinkatokyvyn ja vakavuuden kannalta (Okumoto et al. 2009, s. 5–6). 

 

 

Kuva 8. Karkea kaavio laivan runkosuunnitteluprosessista (Okumoto et al. 2009, s. 6). 
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3.2.1 Kuormitusten selvittäminen 

Runkosuunnittelun lähtökohtana on tietenkin aluksen mitat ja alustava arvio painoja-

kaumasta, joka perustuu kokemukseen vastaavanlaisista aluksista sekä valistuneeseen ar-

vaukseen. Suunnitteluvaiheessa paino on suurin yksittäinen epävarmuustekijä, mutta se tar-

kentuu suunnittelun ja laskennan edetessä. 

 

Suunnitteluprosessi käynnistyy kuormien selvittämisestä, jotka jakaantuvat staattisiin ja dy-

naamisiin kuormiin. Staattiset kuormat käsittävät sisäiset ja ulkoiset kuormat, joita ovat lai-

van oman painon aiheuttama kuorma, tyynen veden hydrostaattinen nostovoima, telakointi 

sekä eri lastitapausten aiheuttamat voimat. Dynaamisiin kuormiin kuuluvat aaltovoimat sekä 

ajossa laivaan vaikuttavat veden hydrodynaamiset voimat. Meri ja sen käyttäytyminen eivät 

ole vakiota tai säännöllistä, joten aaltojen aiheuttamat kuormat ovat vain arvioita ja perustu-

vat pitkäaikaiseen kumulatiiviseen mittausdataan. (Okumoto et al. 2009, s. 5; DNV-GL 

2018b, s. 10; Taggart 1980, s. 230.) 

 

Kuormat voidaan myös jakaa niiden ominaisuuksien mukaan kolmeen ryhmään; pitkittäiset, 

poikkileikkauksiin kohdistuvat ja paikalliset kuormat. Pitkittäiset kuormat vaikuttavat ni-

mensä mukaisesti laivan runkoon koko matkalla pituussuunnassa. Näihin kuormiin luetaan 

vääntö- ja taivutusmomentit sekä leikkausvoimat. Merenkulussa aallot aiheuttavat runkoon 

taivutusmomenttia sekä vaaka- että pystysuuntaisessa tasossa. Vääntömomenttia aiheutuu, 

mikäli aallot ovat diagonaalisia laivan kurssiin nähden (Kuva 9). Pitkittäiset kuormitukset 

ovat rungon mitoituksen kannalta kaikista tärkeimpiä, kun lasketaan rungon kokonaislu-

juutta. (Okumoto et al. 2009, s. 17; DNV-GL 2018b, s.10.) 
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Kuva 9. Laiva vinossa aallokossa, mikä aiheuttaa pitkittäisiä kuormia (Okumoto et al. 2009, 

s. 18). 

 

Poikkileikkauksen kuormat muodostuvat veden hydrostaattisesta paineesta sekä pohjaan 

kohdistuvasta lastin painosta (Kuva 10). Mukaan voidaan myös laskea painolastitankkien 

veden paine sekä tankkien deformaatiot. Poikkileikkauksen kuormat kuvaavat kuormia, 

jotka vaikuttavat poikittaisin rakenteisiin eivätkä ne välttämättä aina ole tasapainossa, jos 

tilannetta tarkastellaan esimerkiksi eri kaarien poikkileikkausten kohdalla. Jos ajatellaan pit-

kittäisiä ja poikittaisia kuormia, pitkittäisten kuormien aiheuttamat vinoumat, vääristymät ja 

deformaatiot eivät vaikuta poikkileikkaukseen vaikuttaviin kuormiin. Siitä syystä on tärkeää 

osata erottaa nämä pitkittäiset ja poikittaiset kuormat ja niiden aiheuttamat deformaatiot toi-

sistaan, jolloin tietoa voidaan hyödyntää tutkittaessa poikkileikkauksen jäykiste-elementtejä 

tai kehyskaaria. (Okumoto et al. 2009, s 18–19.) 
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Kuva 10. Laivan poikkileikkaukseen vaikuttavat kuormat (Okumoto et al. 2009, s. 18). 

 

Tarkimmin kuormituksia voidaan tutkia ja käsitellä paikallisella tasolla yksittäisissä ra-

kenne-elementeissä kuten levykentissä, jäykistepalkeissa tai rakenteita sitovissa jäykkä-

reissä ja polvioissa. Kuorman vaikutus voidaan käsitellä yksitellen, kun otetaan huomioon, 

miten sen vaikutus siirtyy rakenne-elementistä toiseen. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa 

(Kuva 11) pohjan levykentät ottavat vastaan veden hydrostaattisen paineen. Pitkittäiset jäy-

kistepalkit tukevat levykenttää ja vastaanottavat kuorman sekä estävät lommahdusten syn-

tymisen. Lopulta kuormitukset siirtyvät ja jakaantuvat aina isompiin rakenteisiin, kunhan 

epäjatkuvuuskohdat poistetaan käyttämällä esimerkiksi polvioita. (Okumoto et al. 2009, s. 

19.) 
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Kuva 11. Pohjan rakenne-elementit hydrostaattisen paineen alla (Okumoto et al. 2009, s. 

19). 

 

Kuormitusten jälkeen laivan rungolle on laskettava taivutusmomentit ja leikkausvoimat sekä 

hogging-, että saggingtilassa (Kuva 12). Hogging ja sagging ovat aaltojen vaikutuksesta syn-

tyvät vertikaaliset taipumatilat laivan pituussuunnassa. Taivutusmomentti aiheutuu useasta 

tekijästä, joista tärkeimmät ovat tyynen veden momentti sekä aaltomomentti. Leikkausvoi-

mat saadaan integroimalla kuormituskäyrä laivan pituuden yli kerran ja tyynen veden taivu-

tusmomenttikuvaaja integroimalla se vielä toiseen kertaan. Vaihtoehtoisesti taivutusmo-

mentti voidaan DNV-GL:n laskuohjeiden (2018b, s. 35) mukaan laskea pituussuunnassa 

mistä kohtaa runkoa vain. Tyynen veden momentti muodostuu pituussuuntaisesta painoja-

kaumasta sekä uppoumasta ja se muuttuu lastaustilanteissa, jossa joko kuorman tai paino-

lastin määrää muutetaan. Tyynen veden momentti on yleensä merkittävin osa kokonaismo-

menttia, mutta aaltojen aiheuttama taivutusmomentti täytyy ottaa silti huomioon. Aaltomo-

mentin arvo lasketaan tilastollisen datan perusteella osavarmuuskertoimet huomioiden. 

(DNV-GL 2018b, s. 38; Räisänen 2000, s. 29:1014; Shama 2013, s. 118120.) 
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Kuva 12. Laivan vertikaalisuuntaiset taipumamuodot (Okumoto et al. 2009, s. 20). 

 

3.2.2 Rakenteiden ainevahvuuksien määrittäminen 

Luokituslaitokset antavat jokaiselle rakenneosalle minimiarvot suunnitteluohjeissaan. DNV-

GL antaa yleisen minimivaatimuksen, jota ei saa alittaa missään tapauksessa. Lisäksi tär-

keimmille elementeille on omat ainevahvuusvaatimukset määritetty erikseen (DNV-GL 

2018c, s. 17). Ainevahvuuden valintaan vaikuttaa myös käytettävä materiaali ja toisin päin. 

Yleensä laskukaavoissa on otettu huomioon myös korroosiokäsittelyjen tuoma lisäpaksuus. 

Aineenvahvuuksien avulla laivan rakenteille on mahdollista laskea globaalit ja lokaalit tai-

vutusvastukset sekä neliömomentit. (Shama 2013, s. 6162.) 

 

3.3 Teräsrakenteiden stabiilius 

Skegin, kuten laivan rungon yleensäkin, yksi tärkeimmistä mitoituskriteereistä on teräsra-

kenteen stabiilius. Varsinkin telakointia varten se on osattava ottaa huomioon telakointipis-

teitä valittaessa. Telakoinnissa rungon rakenteet joutuvat paikoittain suuremmalle puristuk-

selle kuin normaalissa tilanteessa vedessä, jossa hydrostaattinen kuorma on tasainen. Skegin 

alueella teräsrakenteiden stabiliteetti on erityisen kriittinen tekijä, koska rakenne on kapea 
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pitkältä matkalta, sekä lisäksi siihen kohdistuu telakointitilanteessa pukituksen ylittävän 

osan aiheuttamaa momenttia. Teräsrakenteen eri elementit prioriteettijärjestyksessä on suun-

niteltava siten, että telakointipukkien aiheuttamat pistevoimat jakaantuvat tasaisesti yläpuo-

lella oleviin rakenteisiin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pituutta optimoitaessa kapean 

skegin suuret paikalliset kuormat on kyettävä siirtämään yläpuolella oleviin rakenteisiin te-

hokkaasti erilaisilla polvioilla tai voiman suuntaisilla jäykisterivoilla. Lisäksi lommahduk-

sien kannalta on kriittistä huolehtia, että voiman suuntaista levykenttää vasten kohtisuorassa 

olisi aina jäykisteillä tuettu levykenttä, jotta kuormitukset siirtyisivät jouhevasti yläpuolella 

oleviin rakenteisiin ilman epäjatkuvuuskohtia. (Räisänen 2000, s. 29:610.) Oikeanlaisella 

geometrialla rakenteesta on mahdollista tehdä tehokkaampi sekä optimaalisempi, mikä on 

erityisesti huipputeknisessä sotalaivassa tärkeä tekijä parantamaan suorituskykyä sekä omi-

naisuuksia. 
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4 MOMENT AREA METHOD 

 

 

Telakointivoimien laskemiseen on olemassa useita menetelmiä, joista yksinkertaisin on 

myös Simpsonin ensimmäisenä sääntönä tunnettu (Räisänen 2000, s. 4:2) puolisuunnikas-

menetelmä (Trapezoidal Loading Equation). Se toimii vain, jos käytössä on yhdenlaisia te-

lakointipukkeja ja kaikki on jaoteltu tasaisesti kölilinjalle. Siinä laivan painon aiheuttama 

telakointikuorma on jaettu koko matkalle lineaarisesti jakautuneena kuormana. Tämä mene-

telmä ei ole toimiva, jos telakointipukit ovat keskenään erilaiset tai kokoiset, ovat jaoteltu 

eri kokoisilla väleillä tai pukituksen ylittävä osa on yli kaksi kertaa laivapalkin korkeuden 

pituinen. (Heger 2008, s. 126–127.) 

 

Moment Area Method käyttää samanlaista laskentaperiaatetta, mutta se antaa tarkemman 

approksimaation kuorman jakautumisesta, koska pukit käsitellään yksitellen eikä yhtenäi-

senä pukkilinjana. Jokainen pukki ajatellaan yhtenä isona jousena, joiden puristuvuus mää-

räytyy pukin peruspaketin taivutusvastuksesta. Menetelmä perustuu jokaisen yksittäisen pu-

kin jäyhyysmomenttiin ja siihen, että laivan painojakauman mukaan kuorma lasketaan jo-

kaiselle pukille erikseen (Kuva 13 & Yhtälö 3). Tällä tavoin saadaan tarkempi approksimaa-

tio kuorman jakautumiselle koko pukkilinjan matkalle. Yksinkertaisinta on numeroida jo-

kainen pukki ja luokitella ne ryhmiksi koon mukaan, jonka jälkeen ne kannattaa taulukoida 

laskennan ja optimoinnin helpottamiseksi. (Heger 2008, s. 119.) 
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Kuva 13. Jäyhyyden laskeminen jokaiselle pukille erikseen (Heger 2008, s. 134). 

 

Laskentaproseduurissa lasketaan ensin jokaisen pukin tukipinta-ala ja yksittäisen pukin kes-

kilinjan ja pukkilinjan reunan etäisyys (Kuva 14), joiden tulo on pukkien momenttiala. Tä-

män jälkeen voidaan laskea pukkilinjan pinta-alakeskipiste jakamalla kokonaismomenttiala 

pukkien kokonaispinta-alalla. (Heger 2008, s 130–132.) 

 

 

Kuva 14. Etäisyys reunimmaiseen pukkiin (Heger 2008, s. 132). 
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Pukkien painopisteen selvittämisen jälkeen voidaan laskea jokaisen yksittäisen pukin keski-

linjan etäisyys painopisteeseen nähden (Kuva 15), jota tarvitaan jäyhyysmomentin laskemi-

seen (Pennala 1992, s. 54). 

 

 

Kuva 15. Etäisyys painokeskipisteeseen (Heger 2008, s. 132). 

 

Yksittäisen telakointipukin jäyhyys 𝐼𝑡𝑝 lasketaan ottamalla huomioon myös pukin keskilin-

jan etäisyys painokeskipisteeseen (Heger 2008, s. 134): 

 𝐼𝑡𝑝 =
𝑏𝑡𝑝 ∗ ℎ𝑡𝑝

3

12
+ 𝐴𝑡𝑝 ∗ 𝑑2 (3) 

jossa: 

 𝑏𝑡𝑝 on pukin leveys 

 ℎ𝑡𝑝 on pukin kölin suuntainen pituus 

 𝐴𝑡𝑝 on telakointipukin peruspakan pinta-ala 

 ja 𝑑 on telakointipukin referenssietäisyys pukkilinjan painokeskipisteeseen. 

 

Ennen telakointipukkiin kohdistuvan paineen laskemista täytyy laskea pukkilinjan painokes-

kipisteen ja laivan pituussuuntaisen massakeskipisteen välinen eksentrisyys 𝑒 pukkilinjan 

ensimmäisen pukin suhteen. Näillä alkuarvoilla telakointipukkeihin kohdistuva paine 𝑝𝑡𝑝 

pinta-alaa kohden saadaan laskettua seuraavasti: 
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 𝑝𝑡𝑝 =
𝑊

𝐴𝑡𝑝,𝑡𝑜𝑡
±

𝑊 ∗ 𝑒 ∗ 𝑑

𝐼𝑡𝑝
 (4) 

jossa 𝑊 on laivan paino ja 𝐴𝑡𝑝,𝑡𝑜𝑡 telakointipukkien kokonaispinta-ala. (Heger 2008, s. 138.) 

 

Lopullinen yksittäiseen telakointipukkiin kohdistuva kuorma saadaan sitten kertomalla puk-

kiin kohdistuva paine pukin omalla pinta-alalla. Taulukkomuodossa tehdyt laskut ovat 

helppo tarkistaa lopuksi laskemalla jokaisen yksittäisen pukin kuorma yhteen, jolloin sen 

pitäisi vastata laivan painoa. (Heger 2008, s 139–140.) Seuraavissa kuvissa (Kuva 16 & 

Kuva 17) on vielä havainnollistettu graafisesti miten kyseinen menetelmä tuottaa tarkemman 

approksimaation telakointipukkien kuormien jakautumisessa. 

 

 

Kuva 16. Kuorman jakautuminen lineaarisesti koko pukkilinjalle suorakaidemenetelmää 

käyttäen (Heger 2008, s. 144). 
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Kuva 17. Kuorman jakautuminen pukkien välillä Moment Area Methodia käyttäen (Heger 

2008, s. 144). 

 

Perälaivan putkituksen ylittävän osan momentti tässä laskentamenetelmässä saadaan otettua 

huomioon pukkilinjan painokeskipisteen ja laivan pituussuuntaisen massakeskipisteen väli-

sellä eksentrisyydellä. On siis tärkeää selvittää laivan pituussuuntainen massakeskipiste 

(LCG, Longitudinal Center of Gravity) tarkasti painojakaumasta. Silloin skegin alueen pukit 

ottavat myös momentista aiheutuvan kuorman ja jakauma on realistinen. Tuloksia on hyvä 

myös verrata FEM-analyysien perusteella saatuihin tukivoimiin, joiden laskeminen on seli-

tetty kappaleessa 6. Yhtenä osana tutkimusongelmaa oli myös telakointipukkien kestävyys 

telakointitapahtumassa, joten saatuja tuloksia voidaan verrata pukkien kantokykyyn ja tehdä 

johtopäätelmiä. Lopullinen taulukkomuotoinen laskuri telakointivoimille sekä käytetty tela-

kointisuunnitelma ovat esitettyinä liitteissä 1 ja 2. 
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5 SKEGIN ANALYYTTINEN LUJUUSTARKASTELU 

 

 

Analyyttinen tarkastelu sitoo käytetyt teoriat käytäntöön ja tukee FEM-laskentaa. Suurin osa 

tutkimuksesta tehtiin käyttäen FEM:ä, koska sen avulla mallia ja sen geometriaa pystyy 

muokkaamaan helposti, koska sen avulla ilmiöt ovat visuaalisesti nähtävissä. Analyyttisen 

laskennan avulla ilmiöt on kuitenkin helpompi todistaa ja se antaa luotettavuutta siitä, että 

FEM-analyysin parametrit on asetettu oikein. Lisäksi tutkittavat ilmiöt on hyvä olla lasket-

tuna eri tavoin vertailun ja virheiden minimoimisen vuoksi. Skegin optimoinnissa analyytti-

sesti tutkittiin telakointivoimia, levykentän lokaalia lommahtamista sekä todistettiin nurjah-

tamisen riski epätodennäköiseksi. 

 

5.1 Materiaaliominaisuudet 

Laivojen päärakennusmateriaalina on yleensä teräs ja sillä tulee olla sertifikaatti luokituslai-

toksen, esim. DNV-GL:n hyväksynnästä laivanrakennukseen soveltumisesta. Laivateräkset 

merkintöineen jaotellaan myötörajan 𝑓𝑦 mukaan, joka usein noudattelee yleistä SFS-standar-

dia. (Räisänen 2000, s. 29:2). Skegi on rakennettu muun perälaivan runkorakenteen tavoin 

lujasta laivateräksestä, jonka myötöraja on 355 MPa. 

 

5.2 Levykentän lommahtaminen 

Skegin sisällä on poikittaiset jäykistelevyt skegin koko leveydellä asennettuna jokaiselle 

kaarelle. Ne jäykistävät skegin rakennetta globaalisti, mutta niissä on riskinä lokaalit levy-

kentän lommahdukset. Jäykistelevyt on turvallista olettaa olevan nivelellisesti tuettuja jokai-

selta sivulta ja tasaisella puristuksella koko leveydeltään, vaikka todellisuudessa ne ovat jo-

tain nivelellisesti ja jäykästi tuetun väliltä (Kuva 18). 

 

 

Kuva 18. Nivelellisesti tuettu lyhyiltä sivuilta puristettu levykenttä (Shama 2013, s. 278). 
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Lommahdus noudattaa Eulerin kimmoteoriaa elastisesti rakenteen hoikkuuden funktiona 

(Kuva 19). Todellisuudessa kriittinen lommahdusjännitys ei kuitenkaan voi ylittää materi-

aalin myötörajaa, vaan muuttuu lineaarisesta epälineaariseksi eli silloin lommahdus tapahtuu 

epäelastisesti. Nyrkkisääntönä luokan sääntöjen mukaan kriittinen lommahdusjännitys täy-

tyy redusoida vastaamaan epäelastista lommahdusta aina, kun rakenteen Eulerin lommah-

dusjännitys ylittää puolet materaiaalin myötörajasta. (Shama 2013, s. 243244, 287288; 

DNV-GL 2018e, s. 1112; Okumoto et al. 2009, s. 5960). 

 

 

Kuva 19. Eulerin nurjahdusjännitys ja todellinen nurjahdusjännitys suhteessa rakenteen 

hoikkuuteen (Okumoto et al. 2009, s. 57). 

 

Levykentän Eulerin elastinen lommahdusjännitys 𝜎𝐸 laskettiin seuraavasti (DNV-GL 2018e, 

s. 16): 

 

𝜎𝐸 =
𝜋2𝐸

12(1 − 𝑣2)
(

𝑡𝑝

𝑏𝑝
)

2

 
(5) 

Yhtälössä 5 𝐸 on teräksen kimmomoduuli ja 𝑣 on Poissonin vakio. 𝑡𝑝 ja 𝑏𝑝 ovat pystysuun-

teisen levyn paksuus sekä leveys. Yleisesti teräsrakenteiden standardien mukaan kriittinen 

lommahdusjännitys 𝜎𝑐𝑟 saadaan kertomalla Eulerin elastinen lommahdusjännitys lommah-

duskertoimella 𝑘𝜎, joka määräytyy levykentän kuormitusjakauman lisäksi sivujen pituuk-

sien suhteen sekä reunaehtojen mukaan (SFS-EN 1993-1-5 2006, s. 42.) 

 
𝜎𝑐𝑟 = 𝑘𝜎𝜎𝐸 

(6) 

Lommahduskertoimeksi tulee 4, koska kaikki reunat ovat nivellellisesti tuettuja ja levykenttä 

on tasaisella puristuksella lyhemmiltä sivuiltaan. DNV-GL:n ohjeiden mukaan varmistetaan 
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kuitenkin, että aina pysytään varmalla puolella ja käytännössä 𝜎𝑐𝑟 redusoidaan epäelastiselle 

puolelle pienennyskertoimella 𝐶𝑥, joka ottaa huomioon rakenteen hoikkuuden yhdessä lom-

mahduskertoimen kanssa (DNV-GL 2018e, s. 19.) 

 
𝜎𝑐𝑟 = 𝐶𝑥𝑓𝑦 (7) 

Tämä on nyt minimijännitys, joka pitää alittaa, jotta vältytään lokaaleilta lommahduksilta. 

Kriittinen lommahdusjännitys pitää laskea jokaiselle pystylevylle erikseen, mutta järkevintä 

on laskea se vain kriittisiin kohtiin, jotka voidaan helposti nähdä esimerkiksi FEM-analyy-

siin tuloksista. Lisäksi yllä olevissa laskuissa on rakennetta hieman yksinkertaistettu käsit-

telemällä pystylevyjä täysin suorakaiteen muotoisina, vaikka todellisuudessa ne ovat alas-

päin symmetrisesti hieman kapenevia puolisuunnikkaita. Analyyttiset laskelmat numeeri-

sesti on esitetty liitteessä 3. 
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6 SKEGIN MALLINTAMINEN JA FEM-ANALYSOINTI 

 

 

FEM-tarkastelu aloitettiin ensin olemassa olevalla kokonaisen laivan mallilla, jotta saadaan 

käsitys telakointivoimien suuruusluokasta. Saatuja tuloksia voitiin verrata analyyttisten las-

kentametodien mukaisiin tuloksiin. Kun saatiin varmistettua, että malli on kunnossa, voitiin 

keskittyä tutkimuksen kohteena olevaan skegin alueeseen ja kokeilla onko sitä mahdollista 

analysoida osamallina. Tällöin laskentaprosessi saatiin kevyemmäksi, kun epäoleellinen osa 

jätettiin pois ja otettiin huomioon vain skegiin vaikuttavat kuormitukset.  

 

FEM-analysoinnissa tarkastettiin ensin telakointipukkien tukivoimat. Telakointivoimien 

analysointi aloitettiin määrittämällä telakointipukkien paikat kuten analyyttisestikin ja pukit 

mallinnettiin tavallisilla jousielementeillä jaettuna ne kolmelle solmulle skegin leveydelle. 

Jousielementtien jäykkyytenä käytettiin vanerikäsikirjan (2005, s. 19) mukaan koivufilmi-

vanerin kimmomoduulia 8167 MPa ja tehtiin oletus, että vanerinen peruspaketti käyttäytyy 

riittävän lineaarisesti. 

 

6.1 Skegin osamalli 

Kun telakointivoimat oli selvitetty kokonaisen laivan mallilla ja todettu niiden vastaavaan 

todellisuutta, voitiin siirtyä tutkimaan tilannetta osamallilla. Osarakenne oli helpointa mal-

lintaa hieman yksinkertaistettuna FEMAP:lla, jolloin geometrian muokkaaminen myöhem-

mässä vaiheessa olisi helpompaa. Skegin dimensiot mallinnettiin käyttämällä koordinaatti-

pisteitä jokaisen kaaren kohdalta. Koordinaattipisteiden välille muodostettiin levykentät ja 

pidettiin huolta, että kaikki levykenttien reunat olivat leikattu liitos- ja risteyskohdissa. Tämä 

siitä syystä, että mallin verkottaminen hoitui huomattavasti helpommin ja solmut osuivat 

vierekkäisille levyelementeille kohdakkain. Skegin sisällä oleva tankkirakenne miesluuk-

kuineen pyrittiin mallintamaan mahdollisimman tarkasti, koska sen vaikutus lopullisiin tu-

loksiin on skegin kapeuden takia merkittävämpi. Miesluukkuja ei mallinnettu valmistetta-

vuutta ajatellen kärkeen asti, koska näin kapean skegin kärki pitää valmistaa valuna. Kuor-

mien jakautumisen helpottamiseksi ja tositilanteen simuloinnin takia skegin päälle mallin-

nettiin karkeasti perälaivan pohjarakennetta molemmille puolille laivan perään asti. Malliin 

otettiin mukaan poikkipukit, kölipalkki sekä tärkeimmät polviot. Skegin jälkeisen peräosan 
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päälle täytyi mallintaa jäykistävä levykenttä pitämään momenttikäyttäytymisen kurissa. Ra-

kenne kuvattiin samanlaisia lineaarisia levyelementtejä käyttäen kuin kaikki muutkin osat, 

poikkeuksena se, että sille materiaaliarvoihin ei annettu tiheyttä, jolloin se ei vaikuta virheel-

lisesti laivan omaan massaan. Sama asia olisi voitu tehdä FEMAP:n rigid-elementeillä, joilla 

valitut solmut on mahdollista määrittää reunaehdoilla kiinni kuvaamaan jäykkää rakennetta. 

Mallinnustyön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi hyödynnettiin symmetriaa ja keskilinjan 

kohdalta mallinnettiin vain toinen puoli ja lopuksi geometria oli mahdollista peilata sen suh-

teen. Alla olevassa kuvassa (Kuva 20) näkyy koko osamalli, jossa on leikkausnäkymä skegin 

sisäpuolisiin rakenteisiin. Osamallissa käytettyjen rakenne-elementtien elementtityypit sekä 

ainevahvuudet listattiin taulukkoon (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Ainevahvuudet millimetreissä osamallin eri rakenne-elementeillä. 

Elementti Ainevahvuus [mm] Elementtityyppi Elementtikoko 

Kölipalkki 12 Laatta 40 

Poikkipalkit 10 Laatta 40 

Laivan pohjalevyt 10 Laatta 40 

Skegin ulkolaidat 10 Laatta 40 

Polviot 12 Laatta 40 

Skegin pystylevyt jo-

kaisella kaarella 

7 Laatta 40 

 

 

Kuva 20. FEMAP:lla mallinnettu skegin osamalli. 
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Yleensä skegi on tuettu keskilinjan kohdalta pitkittäisillä laipioilla, mutta näin kapean skegin 

hitsaaminen muodostuu mahdottomaksi. Sen takia skegin sisälle ei mallinnettu lainkaan pit-

kittäisiä laipioita, vaan ne korvattiin pienillä polvioilla (Kuva 21) jokaiselle kaarivälille ja-

kamaan ja siirtämään telakointivoimia ylempiin rakenteisiin. 

 

 

Kuva 21. Pitkittäisellä keskilinjalla sijaitsevat polviot jokaisen kaaren välillä. 

 

Elementtiverkko luotiin tasaiseksi koko mallille lineaarisilla laattaelementeillä, joiden 

kooksi määritettiin 40 mm. Poikkeuksena tietenkin telakointipukit, jotka oli mallinnettu jo 

aikaisemmin mainituilla jousielementeillä. Reunaehtoina telakointipukkien kohdalla jou-

sielementtien vapaasta päästä suljettiin kaikki translaatiosiirtymät ja lisäksi molemmista 

päistä mallia otettiin yhdet solmut, joista suljettiin kaikki vapausasteet paitsi korkeussuun-

tainen siirtymä ja kiertymä poikittaisen akselin ympäri. Kuormituksena käytettiin vain laivan 

omaa massaa. Jotta laivan oma massa toimi mallissa kuten piti, täytyi etukäteen muistaa 

asettaa elementeille materiaalin ominaisuuksiin mukaan myös tiheys, joka tässä tapauksessa 

oli teräksen tiheys 7850 kg/m3. Tämän jälkeen malliin piti lisätä vielä ns. Body load, joka 
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sille asetetun gravitaatiokiihtyvyyden avulla ottaa huomioon mallin painon elementtien ma-

teriaaliominaisuuksien mukaisesti käytetyssä kuormitustilanteessa. Osamallin teräsosien ko-

konaismassa oli 37 t. Koska kyseessä oli vain osamalli kokonaisesta laivasta, ei se tietenkään 

antanut todellista massaa elementtien mukaan, vaan lisäksi piti vielä Simpsonin peruskaavan 

mukaisesti painojakaumasta arvioituna lisätä loput laivan massasta tasaisena kuormana mal-

linnetun perälaivan matkalle. 

 

6.2  Lineaarinen analysointi 

Mallin analysoiminen aloitettiin lineaarisella analyysillä, mikä voitiin tehdä oletusasetuk-

silla. Se oli nopea ratkaista ja sen avulla oli helppo huomata, olivatko malli ja sille asetetut 

kuormat sekä reunaehdot kunnossa. Asetettujen reunaehtojen tarkistamisella varmistettiin 

todenmukainen käyttäytyminen eivätkä mitkään elementit lähteneet siirtymään vääriin suun-

tiin. Lisäksi lineaarisen analyysin avulla pystyttiin selvittämään skegiin kohdistuvat tela-

kointivoimat. Voimat oli mahdollista koota ja siirtää suoraan taulukkomuodossa ja verrata 

aiemmin käsin laskettuihin arvoihin. Telakointivoimien suuruusluokan perusteella pystyttiin 

myös todentamaan se, että osamalli käyttäytyi riittävän todenmukaisesti kokonaisen laivan 

malliin nähden. 

 

Lineaarisen analyysin tuloksena skegin ja laivan pohjalevyn nurkan kohtaa piti jäykistää 

mallissa. Kuvassa (Kuva 20) näkyvä skegin jälkeisen peräosan jäykistävä levyrakenne ei 

ollut riittävän ja siksi sitä jatkettiin pidemmälle matkalle antamaan jäykkyyttä tasaisemmin 

(Kuva 22). 
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Kuva 22. Kuvassa alla malliin lisätyt tukirakenteet. 

 

Alkuperäisellä mallilla paikallisia myötörajalle yltäviä jännityksiä syntyi laajalle alalle köli-

palkin liitoskohtaan, josta perää jäykistävä levyrakenne alkoi (Kuva 23). Lisäksi skegin jäl-

keinen peräosan momentti aiheutti liian suuria jännityksiä kölipalkille levykenttien reunojen 

ollessa vapaita. 
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Kuva 23. Peräpiikin von Mises -jännitysjakauma alkuperäisessä mallissa. 

 

Kun malliin lisättiin skegin alkamiskohtaan yksi poikittainen jäykiste, sekä jäykistävää le-

vyrakennetta jatkettiin, saatiin jännitykset pienemmäksi (Kuva 24). Kaikki jäykistävät ele-

mentit luotiin ilman tiheyttä, jolloin kokonaiskuorma ei muuttunut virheelliseksi. Lisäjäy-

kisteet vain paransivat analyysin todenmukaisuutta simuloiden todellisen mallin käyttäyty-

mistä.  
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Kuva 24. Peräpiikin von Mises -jännitysjakauma, kun tukirakenteita parannettiin. 

 

Lineaarisen analyysin tuloksena mallissa näkyy paikallisia jännityksiä, jotka ylittävät myö-

törajan. Pieninä paikallisina keskittyminä niistä ei tarvinnut välittää tässä vaiheessa tarkem-

min, vaan voitiin keskittyä tutkimaan skegin alueen stabiiliutta ja jännityksiä, koska ne olivat 

merkittävämpiä tutkimuksen kannalta. Stabiiliuden kattava tutkiminen vaatii tueksi epäline-

aarista analysointia, mutta alustavassa tarkastelussa rakenne analysoitiin lineaarisesti omi-

naisarvotehtävänä. Alin ominaismuoto indikoi stabiliteetin menetyksiä vääriin paikkoihin, 

koska skegin yläpuolinen rakenne ei ole osamallissa täysin todellista vastaava. Käytännössä 

skegi on nurjahduksen ja lommahduksen kannalta perälaivan kriittisin osa, vaikka analyysin 

perusteella ensimmäisenä poikkitukit menettivät stabiiliutensa. Se johtui täysin siitä syystä, 

että ylempien rakenteiden sivut olivat jätetty vapaiksi, jolloin niiden lommahduskerroin jäi 

käytännössä ykköseksi. Käytössä olleessa osamallissa skegi oli ainoa osa, jonka mallinnus 

vastasi todellisuutta, joten iteraatiokierroksia tekemällä löydettiin realistisia muotoja skegin 

alueelta. 
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Laskujen ja FEM-analyysien perusteella nähtiin, että alkuperäisillä dimensioilla skegillä ei 

ollut vaaraa stabiiliuden menetyksen kanssa telakointitilanteessa. Pituuden optimointia var-

ten olisi ollut mahdollista luoda erillinen algoritmi, mutta optimi päädyttiin kuitenkin hake-

maan tekemällä rakenteeseen muutoksia kokeilemalla ja iteroimalla. Lommahdusanalyysien 

perusteella jännitysten suuruuksista pystyi päättelemään kuinka paljon skegiä olisi varaa ly-

hentää. Kun se löytyi uusien analyysikierrosten jälkeen, geometrialla ja jäykiste-elementeillä 

pystyttiin rakenteen kestävyyttä tarkentamaan. 

 

Lokaali lommahtaminen ei välttämättä olisi ollut vaarallista, jos globaali stabiilius säilyi. 

Ominaisarvotehtävään perustuva lommahdusalanyysi otti huomioon vain lineaarisen käyt-

täytymisen. Skegin pystylevyjen lommahdustarkastelussa oli syytä ottaa huomioon myös 

niiden plastinen käyttäytyminen epälineaarisella analyysillä. Epälineaarinen analyysi tehtiin 

kuitenkin vasta skegin lopullisen tarkastelun yhteydessä skegin lyhentämisen sekä geomet-

riamuokkausten jälkeen. 

 

6.3 Skegin lyhentäminen ja geometrian muokkaaminen 

Skegiä päätettiin lyhentää alkuperäiseen rakenteeseen nähden neljän kaaren verran. Lyhen-

nys tarkoitti telakointitilanteessa kahden perimmäisen telakointipukin poistamista. Skegin 

perän kulma sekä muut dimensiot pidettiin samoina. Lisäksi skegin linjoja muutettiin jouhe-

vimmiksi pyöristämällä alareuna sekä liitoskohta perälaivan pohjalevyn kanssa. Alareuna 

pyöristettiin siten, että varmistettiin skegin pohjan tasaisen osuuden riittävä leveys telakoin-

tipukkeja varten. Myös liitoskohta laivan pohjan kanssa pyöristettiin siten, että pyöristykset 

kavennettiin elliptisesti skegin päihin (Kuva 25). 
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Kuva 25. Skegin linjoja tehtiin pyöristysten avulla jouhevimmiksi. 

 

Levykentän lommahtamista vastaan jokaisen kaaren välissä olevia tukevia polvioita muo-

toiltiin paremmin lujuutta antaviksi. Mitä pidempiä polviot olivat korkeussuunnassa, sen pa-

remmin ne estivät puristuksella olevien levykenttien lommahtamista sekä siirsivät kuormi-

tuksia ylempiin rakenteisiin. Kaarelta 21 kaarelle 47 polvioista tehtiin metrin korkuiset ja 

muotoiltiin niin, ettei liitoksiin muodostunut pahoja epäjatkuvuuskohtia (Kuva 26). Kaarelta 

47 eteenpäin polviot madallettiin mahtumaan skegin sisään korkeussuunnassa.  
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Kuva 26. Uudet paremmin voimia siirtävät ja kantavat polviot kaarelta 21 alkaen. 

 

6.4 Epälineaarinen analysointi 

Lineaarisilla analyyseillä mallista saatiin vain viitteellinen käsitys sen käyttäytymisestä. Sen 

takia haluttiin varmistaa, ettei rakenteissa tapahdu mitään globaalia plastisoitumista tai jopa 

murtumista, koska elastis-lineaarisesti toimivalla laskentamallilla sitä ei pystytty varmista-

maan. Lineaarisella ominaisarvoanalyysillä nähtiin suuntaa-antavasti missä kohdassa ja 

minkä suuruisilla kuormituksilla levykentissä tapahtui lommahtamista, mutta epälineaarisen 

analyysin etuna oli ilmiön kokonaisvaltainen tarkastelu sisältäen myös materiaalin plastisoi-

tumismahdollisuuden. 

 

Epälineaarista analyysiä varten malliin kohdistuva laivan oman massan kuorma piti asettaa 

käyttäytymään funktion avulla. Tässä tapauksessa järkevintä oli asettaa kuorma kasvamaan 

lineaarisesti ajan funktiona nollasta sataan prosenttiin. Lisäksi teräksen plastisen käyttäyty-

misen tutkimista varten materiaalille luotiin oma funktio noudattamaan sen ominaista jänni-

tys-venymä käyrää, jolloin myötörajan ylityksen jälkeen kulmakerroin muuttui noudatta-

maan plastisoitumisvaihetta ennen murtopisteen saavuttamista. 

 

Ensimmäisten laskentakertojen jälkeen selvisi, että materiaaliehtoja oli muutettava, koska 

skegin yläpuolinen rakenne ei käyttäydy todellisuutta vastaavalla tavalla levykenttien vapai-

den reunojen takia. Skegin jälkeinen vapaana ilmassa oleva peräpää nurjahti lähes välittö-

mästi, koska osamallissa rakenne oli mallinnettu vain ohuena kaksinkertaisena levyraken-

teena. Niinpä yläpuolisten levyrakenteiden materiaaliominaisuuksista muutettiin myötörajaa 
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reilusti suuremmaksi, jotta saataisiin demonstroitua kokonaisen laivan käyttäytymistä pa-

remmin. Myötörajaksi asetettiin epärealistinen 10 000 MPa jäykistämään perän rakennetta. 

Se ei kuitenkaan vielä riittänyt antamaan tarpeeksi todenmukaista käyttäytymistä, vaan pe-

räpää nurjahti edelleen momentin vaikutuksesta. Seuraavaksi peräosaan lisättiin momentti-

muodon mukaisesti lisää tukirakenteita (Kuva 27). 

 

 

Kuva 27. Perä jäykistettiin asettamalla momenttikuvaajan mukaiset pystysuuntaiset levy-

kentät. 

 

Todellisuudessa laivan perä pysyy jäykkänä eikä altistu vastaavalle momentille, mikä kysei-

sessä osamallissa perän ja skegin liitoskohtaan aiheutui ennen sen jäykistämistä. Epätodelli-

set jäykiste-elementit luotiin samoilla materiaalitiedoilla kuin mallinnuksen alkuvaiheessa 

(Kuva 22) lisätyt tukirakenteet, eli niille ei laitettu ollenkaan tiheyttä, ettei kuorman koko ja 

jakauma muuttuisi virheelliseksi. 

 

Näillä muutoksilla skegin yläpuolisista rakenteista saatiin paremmat vastaamaan todellista 

tilannetta, jossa täydellinen laivan runkorakenne pysyi jäykkänä ja kuorma kohdistui realis-

tisesti skegiin vertikaalisuuntaisesti. Lopuksi vielä reunaehtojen asettamista tarkennettiin ja 

parannettiin. Mallin molemmista päistä yhden solmun sijasta aiemmin mainitut reunaehdot 

asetettiin myös kahdelle reunimmaiselle solmulle. Lisäksi skegin päähän asetettiin reunaeh-

doksi vielä sivuttainen siirtymä ja kiertymä pitkittäisen akselin ympäri estämään pukin päältä 

luiskahtaminen. 
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7 TULOKSET 

 

 

Tutkimusongelmassa oli kaksi selvitettävää osaa; telakointipukkien kestävyys sekä skegin 

stabiilius. Telakointivoimat oli tarkistettava ensin ja verrattava niitä telakointipukkien kan-

tokykyyn. Niiden kestävyyden varmistuttua voitiin vasta tutkia stabiiliutta ja skegin mah-

dollista lyhentämistä mitoitusehtojen sallimissa rajoissa. 

 

7.1 Telakointivoimat 

Telakointivoimat tarkistettiin kokonaisen laivan sekä osamallin osalta FEM-analyysillä. 

Vertailuksi laskettiin tulokset myös analyyttisesti käyttäen Moment Area Methodia, jolloin 

pystyttiin todentamaan tulosten todenmukaisuus. Kokonaisen laivan mallilla voimien tarkis-

taminen piti tehdä sen takia, että saatiin varmuus osamallin toimivuudesta ja oikeasta käyt-

täytymisestä. Skegin lyhentämisen jälkeen telakointivoimat tarkistettiin uudestaan, kun 

kaksi perimmäistä telakointipukkia oli poistettu. Saatuja tuloksia verrattiin sekä edellisiin 

tuloksiin ennen lyhennystä, että telakointipukkien annettuun nimelliskantokykyyn. Eri me-

netelmillä lasketut telakointivoimat listattiin taulukkomuotoon rinnakkain (Taulukko 2) ja 

niistä muodostettiin kuvaajat helpottamaan keskinäistä vertailua (Kuva 28). 
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Taulukko 2. Telakointivoimat skegin telakointipukkien kohdalla. 

Kaari Analyyttinen 

[kN] 

Koko laiva [kN] Osamalli [kN] Lyhentämisen 

jälkeen [kN] 

18 567 557 615 - 

20 558 542 578 - 

22 549 527 542 910 

24 540 512 507 826 

26 531 498 474 744 

28 521 484 444 666 

30 512 470 415 594 

32 503 457 389 528 

34 494 444 366 467 

36 485 432 345 412 

38 476 422 326 362 

40 467 412 309 317 

42 458 401 293 276 

44 449 391 280 239 

46 440 379 270 211 

48 431 368 263 192 

50 422 359 260 182 

52 412 349 258 179 

54 403 340 259 181 

56 394 332 259 186 

58 385 325 260 191 
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Kuva 28. Eri menetelmillä lasketut telakointivoimat ennen ja jälkeen skgein muokkausta. 

Alkuperäisessä skegissä perimmäinen pukki oli kaarella 18 ja skegin uudessa versiossa se 

oli kaarella 22. 

 

Telakointipukkien nimelliseksi kantokyvyksi oli annettu 1 000 kN (Vahanto 2018). Kuten 

tuloksista nähdään, niin alkuperäisellä runkomuodolla perimmäisissä telakointipisteissä 

pukkeihin kohdistui noin 60 % sallitusta kuormasta ja voitiin turvallisesti todeta pukkien 

kestävän. Skegin lyhennyksen jälkeen perimmäiset pukit kuitenkin kantavat lähes täyden 

kapasiteetin verran kuormaa. Taulukon tuloksista kuitenkin huomataan myös eroavaisuuksia 

kuorman jakautumisessa pukkien kesken riippuen laskentamenetelmästä. Analyyttisesti las-

kettuna sekä kokonaisen laivan mallista otetuilla tuloksilla voimien jakaantuminen on line-

aarista, joskin kulmakerroin on hieman eri. Osamallissa jakauma noudatti enemmän paraa-

belia, kuitenkaan missään vaiheessa ylittämättä pukkien kantokykyä. Siksi telakointivoimien 

tutkimisessa olisi turvallisempaa käyttää analyyttisesti ratkaistuja tuloksia. 
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7.2 Skegin rakenteen stabiilius 

Alkuperäisellä mallilla stabiilius tarkistettiin vain lineaarisella ominaisarvoanalyysillä. Alin 

lommahdusmuoto skegin alueelle syntyi, kun asetettu kuorma ylittyi 3,7 % (Kuva 29). Jän-

nitykset eivät kuitenkaan vielä nouse levykentissä kovin korkeiksi. Ainoastaan hyvin pienet 

paikalliset piikit esiintyivät skegin pään ja perälaivan pohjan liitoskohdassa (Kuva 30). 

 

 

Kuva 29. Alin lommahdusmuoto skgein alueella syntyi kaarelle 42. 

 

 

Kuva 30. Staattinen jännitysjakauma alkuperäisellä skegillä.  
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Lähtötilanteessa skegin ulkopintojen paksuus oli 10 mm ja jokaisella kaarella olevan pys-

tylevyn 7 mm. Levyn paksuus on merkittävä tekijä levyn lommahduksessa, joten pystylevyt 

muutettiin yhden millimetrin verran paksummaksi, jolloin alin lommahdusmuoto syntyi 1,47 

kertaisella kuormalla (Kuva 31). 

 

 

Kuva 31. Alin lommahdusmuoto, kun skegin pystylevyjen paksuus oli 8 mm. 

 

Vertailun vuoksin tutkittiin myös sitä, että kuinka suuri vaikutus on, jos pystylevyt tehtäisiin 

saman paksuisesta levystä kuin skegin ulkolaidat. 10 mm vahvuisella levyllä lommahdus-

kestävyys parani noin 110 % (Kuva 32). Painossa eroa tuli noin 1500 kg 8 mm ja 10 mm 

vahvuisten pystylevyjen välillä, mikä ei kokonaisen laivan mittakaavassa ole merkittävä li-

säys. 
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Kuva 32. Alin lommahdusmuoto, kun skegin pystylevyt olivat samaa ainevahvuutta kuin 

ulkolaidat. 

 

Kuten tuloksista huomaa, pystylevyjen paksuus vaikutti merkittävästi levykenttien lommah-

duskestävyyteen. Jo yhden millimetrin lisääminen paransi kantokykyä noin 40 %. Jännitys-

jakaumasta (Kuva 30) nähtiin, että jännitykset skegin alueella pysyivät alhaisina ja pääsään-

töisesti suurimmat jännitykset olivat noin 30 % teräksen myötörajasta.  

 

Skegin lyhennyksen ja geometriamuokkausten jälkeen mallille tehtiin samat analyysit kuin 

alkuperäisellekin mallille. Lisäksi tehtiin vielä epälineaarinen analyysi, jolla varmistettiin, 

ettei globaalia plastisoitumista tapahtunut. Aluksi levynpaksuudet pidettiin samana kuin läh-

tötilanteessa, eli pystylevyjen vahvuutena oli 7 mm. Siinä tapauksessa lineaarisen ominais-

arvoanalyysin perusteella alimmat lommahdusmuodot syntyivät yhtäaikaisesti kaarille 27–

34, kun asetettu kuorma ylittyi 2,3 % (Kuva 33). Sitä ei voitu pitää riittävänä varmuutena, 

joten päätettiin uudellakin rakenteella kokeilla levynpaksuuden vaikutusta lommahduskäyt-

täytymiseen.  
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Kuva 33. Alin lommahdusmuoto skegin alueella geometrian muokkausten jälkeen. 

 

Kun pystylevyjen paksuutta kasvatettiin yhdellä millimetrillä, skegin kestävyys nousi noin 

65 % alkuperäisestä (Kuva 34). Se takasi jo riittävän varmuuden, mutta vertailun vuoksi 

laskenta toistettiin myös 10 mm levynpaksuudella, jolloin varmuus kuitenkin laski huomat-

tavasti ja oli enää 10 % parempi kuin alkuperäisellä levynpaksuudella (Kuva 36 & Kuva 36). 

Lommahduskestävyyden aleneminen saattoi tässä tapauksessa johtua siitä, että skegin ulko-

laidat muodostuivatkin heikommaksi elementiksi sisällä olevien pystylevyjen jäykistyessä 

liikaa. Olemassa oli tietenkin myös jokin mallinnus- tai analysointivirhe. 
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Kuva 34. Lyhennetyn skegin alin ominaismuoto, kun pystylevyt olivat 8 mm paksuja. 

 

 

Kuva 35. Lyhennetyn skegin alin ominaismuoto skegin ulkopuolelta katsottuna, kun pys-

tylevyt olivat 10 mm paksuja. 
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Kuva 36. Lyhennetyn skegin alin ominaismuoto, kun pystylevyt olivat 10 mm paksuja. 

 

Lineaarisen ominaisarvoanalyysin mukaiset tulokset eivät olleet suoraan verrannollisia ske-

gin pituuden muutoksen kanssa. Myöskään pystylevyjen paksuuden kasvattaminen ei auto-

maattisesti parantanut lommahduskestävyyttä uuden skegin mallin kohdalla. Vaikka skegiä 

lyhennettiin, myös geometriaa muokattiin samalla. Polvioiden muuttaminen korkeammiksi 

varmasti vaikutti parantavasti lommahduskestävyyteen erityisesti, kun pysytlevyjen ai-

nevahvuutena oli 8 mm. Skegi on niin pieni osa kokonaista laivaa, ettei sen painon muutok-

set ole merkittäviä koko mittakaavassa. Levynpaksuusmuutosten mukaiset skegin painot lis-

tattiin taulukkoon, josta näki muutosten olevan pieniä (Taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Skegin pystylevyjen paksuuden vaikutus skegin painoon. 

Pystylevyjen paksuus [mm] Alkuperäinen skegi [kg] Lyhennetty skegi [kg] 

7 37 900 37 000 

8 38 500 37 500 

10 39 800 38 600 

 

Luokan kaavojen mukaan (DNV-GL 2018e, s. 1112) kriittinen lommahdusjännitys redusoi-

tiin vastaamaan epäelastista lommahdusta, kun Eulerin lommahdusjännitys ylitti puolet 

myötörajasta (Liite 3). Epälineaarisen analyysin tuloksista (Kuva 37) nähtiin, että suurimmat 

jännitykset olivat noin 45 % myötörajasta, mikä myös osaltaan kertoi skegin rakenteen kes-

tävän lommahduksen. 
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Kuva 37. Jännitysjakauma epälineaarisen analyysin jälkeen, kun pystylevyjen paksuus oli 8 

mm. 

 

Epälineaarisen analyysin tuloksista tarkistettiin myös plastiset muodonmuutokset ja varmis-

tettiin, ettei niitä esiintynyt isoilla levypinnolla. Tässä tapauksessa plastisia venymiä esiintyi 

vain paikallisesti kolmen ensimmäisen pukin tuentapisteissä sekä skegin ja perälaivan poh-

jan liitoskohdassa (Kuva 38). 

 

 

Kuva 38. Plastisia venymiä muodostui hyvin paikallisesti kolmen ensimmäisen pukin koh-

dalle sekä skegin ja perälaivan pohjan liitoskohtaan. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUS 

 

 

Yleisenä johtopäätöksenä voitiin todeta skegin rakenteen staattisen kestävyyden olevan riit-

tävä. Kuitenkin alkuperäisillä lähtöarvoilla levykentän lommahdusvarmuus oli niin pieni, 

ettei ratkaisua voida luotettavasti toteuttaa. Osamallin avulla rakennetta analysoitaessa mer-

kittävinä parametreina olivat painojakaumasta approksimoitu kuorma sekä rakenneosien 

paksuudet.  

 

Osamallille annettiin oman massan lisäksi loput kuormasta painojakauman perusteella. Pai-

nojakaumasta käsiteltävän osuuden koko piti approksimoida kuvaajasta, mikä ei tehnyt 

kuorman suuruudesta täysin luotettavaa. Se kuitenkin pyrittiin määrittämään pienellä var-

muudella riittävän suureksi ja se asetettiin FEM-malliin kahtena tasan jakautuneena kuor-

mana. Painojakaumasta approksimoitiin erikseen kuorman osuus sekä skegin pituiselta mat-

kalta, että skegin jälkeiseltä perän matkalta. Todellisuudessa paino ei jakaannu tasaisesti, 

joten tässä tapauksessa mallin ulkopuolinen kuorma painottui virheellisesti skegin peräpään 

puolelle enemmän. Kuormitustapaus oli tässä tapauksessa varmalla puolella oleva yksinker-

taistus, koska skegin pää oli kriittisin osuus korkeutensa ja siihen aiheutuvien momenttien 

vuoksi. Näin ollen kriittisin osuus tuli todennäköisesti hieman ylimitoitettua siihen kohdis-

tuvan kuorman suhteen. Ilmassa olevan perän osuus oli kaikista vaikeinta approksimoida 

painojakaumasta, koska siellä oli isoja paikallisia kuormia eikä käytettävissä ollut varmaa 

tietoa siitä, mitä kaikkea käytetyn kuormitustilanteen mukaisessa painolaskelmassa oli las-

kettu mukaan.  

 

Levynpaksuuksia muuttamalla rakenne saatiin laskennan ja analyysien perusteella kestä-

mään. Lisäksi esimerkiksi mallissa käytetyt polviot olivat vain valistuneesti arvioituja eikä 

optimaalisesti mitoitettuja. Skegin yläpuolisten tukirakenteiden epämääräisyys vaikutti 

myös tuloksiin ja niitä täytyikin työn aikana parannella ja eri keinoin saada käyttäytymään 

todellisen kokonaisen laivan perän rakenteen tavoin. 

 

Skegin kannalta tärkeinä reuna- ja mitoitusehtoina olivat myös telakointivoimat, jotka py-

syivät hyvin alle telakointipukkien kantokyvyn. Telakointivoimien jakautumisessa oli kui-
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tenkin eroja riippuen millä tavalla ne oli laskettu. Maksimivoimat olivat suurin piirtein sa-

moja, mutta niiden jakaumakäyrät poikkesivat toisistaan hieman. Analyyttisesti ratkaistut 

sekä kokonaisen laivan FEM-analysoinnin perusteella saadut tulokset noudattivat lineaarista 

käyrää ja olivat lähellä toisiaan, mutta osamallin mukaiset voimat noudattivat enemmänkin 

paraabelia antaen selvästi suuremman piikin skegin perimmäisten pukkien kohdalle. Se joh-

tui todennäköisesti osamallin reunaehtojen asettelusta keulan puoleisesta päädystä. Toden-

näköisesti telakointivoimat olisivat jakaantuneet lineaarisemmin, mikäli keulan puoleista 

päätyä olisi mallinnettu korkeammaksi vastaamaan enemmän keskilaivaa ja reunaehdoin es-

tetty koko korkeudelta pitkittäissuuntainen siirtymä sekä rotaatio poikittaisen akselin ym-

päri. Toisaalta skegin keulan puoleisesta päästä piti myös estää korkeussuuntainen siirtymä 

edesauttamaan lommahdusanalyysien onnistumista. Se varmasti vaikutti myös telakointivoi-

mien jyrkempään jakaantumiseen skegin alueella. 

 

Saadut lopputulokset antoivat hyvää osviittaa skegin staattisesta kestävyydestä ja siitä, 

kuinka paljon sitä oli varaa lyhentää. Ennen lopullista ratkaisua käyttäytyminen olisi kuiten-

kin hyvä tarkistaa vielä lopullisen painojakauman mukaisella kuormalla sekä mielellään ko-

konaisen mallin avulla. Skegin sisäisissä rakenteissa reikien ja miesluukkujen paikat ja lo-

pullinen tarpeellisuus pitäisi vielä varmistaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että perimmäinen 

osa skegistä tehdään valuna. Ennen tutkimusta mietittiin myös käytettävän teräksen lujuus-

luokan korottamista. Mallin analysointivaiheessa sen vaikutusta selvitettiin, mutta tarvitta-

essa sitä voisi tutkia tarkemmin. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia korvettiluokan alusta kuivatelakointitilanteessa. Tutkittavia 

asioita olivat telakointivoimat sekä skegin teräsrakenteen staattinen kestävyys. Aluksi selvi-

tettiin käytössä olevien telakointipukkien tärkeimpiä ominaisuuksia kuten mitat, materiaalit 

ja nimellinen kuormankantokyky. Edellä mainitut parametrit määrittivät tutkimusongelmalle 

reuna- ja mitoitusehdot. 

 

Ensiksi luotiin oletettu pukitussuunnitelma ja selvitettiin teräskuvien ja painojakauman pe-

rusteella tehdyllä FEM-mallilla nimelliset telakointivoimat. Niiden lisäksi telakointivoimat 

laskettiin myös taulukkomuodossa analyyttisillä kaavoilla, jotta FEM-analyysin mukaisiin 

tuloksiin voitiin luottaa. Laivan rungon osalta kiinnostava alue oli skegi ja sen ympäristö, 

joten siitä tehtiin osamalli. Huolellisesti asetettujen reunaehtojen jälkeen mallin toimivuus 

ja oikea käyttäytyminen testattiin tarkastamalla telakointivoimat FEM-analyysillä ja vertaa-

malla niitä aiemmin saatuihin tuloksiin. Telakointivoimien jäädessä reilusti alle yksittäisen 

pukin kapasiteetin voitiin keskittyä tutkimusongelman toiseen osaan, skegiin ja sen pituuden 

optimointiin. 

 

Skegiä haluttiin tehdä lyhemmäksi ohjailtavuuden parantamiseksi, mutta huolenaiheeksi 

nousi rakenteen staattinen kestävyys ja stabiliteetti. Laivan runkorakenteet koostuvat pää-

osin levyrakenteista, joten apuna käytettiin levykenttien lommahdusteoriaa sekä laivanra-

kennusta ohjaavia luokituslaitosten suunnitteluohjeita. Mahdollisen stabiliteetin menetyksen 

oletettiin noudattavan epäelastista lommahdusta ja skegin sisällä oleville pystylevyille las-

kettiin Eulerin lommahdusjännityksestä redusoitu kriittinen lommahdusjännitys. Mitoitus-

ehtona kriittisen jännityksen tuli olla suurempi kuin rakenteeseen syntyvät jännitykset. 

 

Analyyttiset laskelmat olivat hyvin yksinkertaistettuja ja rakenteen kestävyyttä tutkittiin tar-

kemmin FEM-analysoinnilla. Alkuperäistä skegiä tarkasteltiin vain lineaarisella ominaisar-

voanalyysillä ja vasta kun kestävyydessä todettiin olevan riittävästi varmuutta, voitiin skegiä 

muokata lyhyemmäksi. Absoluuttista optimointia ei ollut tarpeellista tehdä, vaan skegiä pää-

tettiin lyhentää neljän kaaren verran sekä tehdä lujuutta lisääviä muutoksia rakenteen yksi-
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tyiskohtiin. Kaarien välisiä tukevia polvioita muokattiin paremmin voimia kantaviksi ja jän-

nityksiä jakaviksi sekä liitoskohtia tehtiin jouhevimmiksi pyöristyksillä. Muokkausten jäl-

keen uudesta skegistä tutkittiin sekä lineaarista että epälineaarista käyttäytymistä, jotta myös 

mahdolliset plastiset muodonmuutokset tulisivat ilmi. 

 

Skegi saatiin kestämään riittävällä varmuudella, kun lähtötilanteessa olleita levynpaksuuksia 

kasvatettiin skegin kriittisissä kohdissa. Neljän kaaren verran lyhentäminen oli aivan realis-

tista, mutta suuremman lyhentämisen jälkeen telakointivoimat kasvaisivat liian suuriksi, jo-

ten optimointivaraa ei jäänyt sen suhteen. Rakenne kuitenkin tulisi tarkistaa vielä uudelleen, 

kun koko laivan suunnitteluprosessi etenee ja lopullinen telakointisuunnitelma sekä paino-

jakauma varmistuvat. 
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