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SYMBOLILUETTELO 

 

 

a [mm] Hitsin a-mitta 

E [MPa] Materiaalin kimmokerroin 

fu  [MPa] heikoimman liitettävän osan vetomurtolujuuden arvo 

Fw.Ed  [N] Hitsin pituusyksikköä kohti vaikuttavan voiman mitoitusarvo 

Fw.Rd  [N] Hitsin kestävyyden mitoitusarvo pituusyksikköä kohti 

leff [mm] Pienahitsin koko pituus 

Mpl,y [MPa] Plastisen tilan momentti 

My [MPa] Kimmoisen tilan momentti 

Re [MPa] Myötölujuus 

Rm [MPa] Murtolujuus 

Rp0,2 [MPa] 0,2 prosentin myötöraja 

βw  [ - ] Perus- ja hitsiaineen suhdetta kuvaava kerroin 

γM2  [ - ] Kestävyyden osavarmuuskerroin 

σ [MPa] Jännitys 

σ┴  [MPa] Laskentapintaa vastaan kohtisuora normaalijännitys 

σ|| [MPa] Hitsin suuntainen normaalijännitys 

τ [MPa] Leikkausjännitys 

 τ┴  [MPa] Hitsin akselia vastaan kohtisuora leikkausjännitys 

τ|| [MPa] Hitsin suuntainen leikkausjännitys laskentapinnan tasossa 

CEV [ - ] Hiiliekvivalenttiarvo 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia ultralujien terästen pienahitsiliitosten mitoitusta 

plastisuus- ja kimmoteorialla. Tämä työ on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston SUO –

tutkimusohjelmaa. Koekappaleet ovat S960 terästä, ja hitsauslisäaineena käytetään Union X96 

lisäainelankaa. Teräksen myötölujuus on 960 MPa, ja murtolujuus 1000 MPa. Lisäainelangan 

myötölujuus on 930 MPa, ja murtolujuus 980 MPa. Nykyiset standardit ohjeistavat 

hitsausliitosten mitoitusta teräsrakenteissa enintään 700 MPa:n lujuuteen saakka, joten 

ultralujien terästen hitsausten mitoitusohjeille on tarvetta. 

 

1.1 Kandidaatintyön tavoitteet ja rajaus 

Tässä kandidaatintyössä selvitetään pienahitsien lujuus- ja mitoitusmenetelmien sopivuutta 

ultralujille teräksille. Työn tavoitteena on selvittää miten kimmo- ja plastisuusteoria soveltuvat 

ultralujien terästen liitosten mitoittamiseen. Tässä kandidaatintyössä tuotetaan koekappaleiden 

valmistuspiirustukset ja 3D-mallit, mutta ei suunnitella kappaleiden koejärjestelyjä, eikä valita 

kokeissa käytettävien kappaleiden dimensioita. 

 

1.2 Tutkimuksen suorittaminen 

Laboratoriossa suoritetaan taivutuskokeet neljälle koekappaleelle, jotka esitellään tarkemmin 

luvussa 4.1. Kahdelle kappaleelle testattava tilanne on otsapienahitsi, ja kahdelle kappaleelle 

kylkipienahitsi. Laboratoriotestaukset suoritetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

teräsrakenteiden laboratoriossa, 400 kN kehällä. Kappaleita kuormitetaan staattisella 

nelipistetaivutuksella. Tällä kuormitustavalla saavutetaan tilanne, jossa kuormitusteoriaan 

perustuvat lujuuslaskelmat ovat puhdasta momenttia. Testausten jälkeen tarkastellaan miten 

kimmo- ja plastisuusteoriat vastaavat saatuja tuloksia. 
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2 ULTRALUJAT RAKENNETERÄKSET 

 

 

Ultralujilla teräksillä pyritään keventämään rakenteita menettämättä kuitenkaan lujuutta. Näitä 

ominaisuuksia pystytään hyödyntämään hyvin esimerkiksi metsäkoneiden ja nostureiden 

puomeissa, sekä hyötyajoneuvojen runko- ja päälirakenteissa. Ruukki on kehittänyt ultralujia 

rakenneteräksiä kauppanimellä Optim QC. Näille karkaistuille (Q) ja kylmämuovatuille (C) 

teräksille ei löydy standarditeräsvastaavuutta. (Rautaruukki Oyj, 2012). Teräsrakenteiden 

liitosten suunnitteluohjeita antavat 460 MPa:n lujuuteen saakka standardi SFS-EN 1993-1-8, 

sekä 700 MPa:n lujuuteen saakka standardi SFS-EN 1993-1-12. Ultralujiksi teräksiksi 

luokitellaan kaikki teräkset, joiden myötölujuus on yli 890 MPa. 

 

2.1 Kemiallinen koostumus ja mikrorakenne 

Taulukossa 1 esitellään ultralujien terästen kemiallinen koostumus, ja siinä mainittujen 

alkuaineiden lisäksi voidaan käyttää alumiinia, niobia, vanadiinia, kromia, molybdeenia tai booria 

erikseen tai yhdessä. Ultralujien terästen mikrorakenne on yhdistelmärakenne, joka koostuu 

bainiitista ja martensiitista. Koska bainiitti muodostuu metallografisesti useammasta eri faasista, 

teräkset voidaan mikrorakenteen pohjalta luokitella luokitella joko Dual Phase (DP)- tai Complex 

Phase (CP) –teräksiksi. Raekoko on keskimäärin yhden mikrometrin luokkaa. (Rautaruukki Oyj, 

2012) 

 

Taulukko 1. Kemiallinen koostumus. (Rautaruukki Oyj, 2012)  

 

 

2.2 Hitsattavuus 

Kaikkien terästen voidaan sanoa olevan hitsattavia, edellyttäen että käytettävä menetelmä, 

lisäaineet ja olosuhteet tunnetaan tarpeeksi hyvin. Hitsattavuuden määrittely riippuu aina 

kyseessä olevasta tilanteesta. (Kaitila 2010, s. 22-23) Standardin SFS 2373 (Staattisesti 
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kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten mitoitus ja lujuuslaskenta) 

mukaan ”perusaineena käytetään hitsattuihin rakenteisiin tarkoitettua hiilimangaani- tai 

hienoraeterästä, jonka myötöraja on enintään 400 N/mm2 , murtovenymä A5 vähintään 15 % ja 

standardisoitujen murto- ja myötölujuuksien suhde vähintään 1,18 ja joka täyttää 

rakenneluokasta, käyttölämpötilasta sekä aineenpaksuudesta riippuvan laatuluokan 

vähimmäisvaatimuksen.” (SFS 2373, s. 3) 

 

Hitsattavuus voidaan määritellä myös teräksen sisältämien ainesosien määrien avulla. 

Määrityksessä käytetään tavallisesti standardissa SFS-EN 10025-1 esitettyä hiiliekvivalentin 

laskentaohjetta. Kaavaan sijoitetaan pitoisuuksien prosentuaaliset arvot, ja saatua lukua voidaan 

verrata suoraan hitsattavuuteen. Hitsattavuus on erinomainen, mikäli CEV on alle 0,41, ottaen 

huomioon kylmähalkeilutaipumuksen. Hitsattavuus pysyy hyvänä käytettäessä pienen 

vetymäärän sisältäviä kuivia lisäaineita, jos CEV on välillä 0,41-0,45. (Kaitila 2010, s. 23)  

     

Hiiliekvivalenttiarvo CEV lasketaan kaavalla (SFS-EN 10025-1): 

 

               
  

 
 

       

 
 

     

  
                                                                       

 

Taulukko 2. Tyypillisiä hiiliekvivalenttiarvoja ultralujille teräksille. (Rautaruukki Oyj, 2012)  

  

   

Kaikkia tavanomaisia hitsausmenetelmiä voidaan käyttää ultralujille teräksille. Yleisimpiä 

hitsausmenetelmiä ovat kaasukaarihitsaus joko umpilangalla tai täytelangalla. Muita 

varteenotettavia menetelmiä ovat esimerkiksi laserhitsaus, pulssi-MAG ja laser-MAG –

yhdistelmähitsaus. Yleisesti esikuumennusta ei vaadita. Hitsin vetypitoisuuden on kuitenkin 

pysyttävä hyvin matalana, koska kyseessä on ultraluja teräs. Myöskin kohtuullisiin 
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lämmöntuontiarvoihin ja oikeiden hitsausaineiden valintaan on kiinnitettävä huomiota, sekä 

railopinnat on pidettävä kuivina ja puhtaina hitsauksen aikana. (Rautaruukki Oyj, 2012) 

 

2.3 Hitsauslisäaineiden käyttö ultralujilla teräksillä 

Hitsauslisäaineiden valintaan vaikuttavat hitsattavan rakenteen asettamat vaatimukset, 

liitosmuoto ja hitsausasento. Hitsattaessa ultralujia teräksiä, voidaan valita korkean lujuuden 

omaavia eli tasalujia hitsausaineita, tai perusainetta pehmeämpiä, eli alilujia hitsausaineita.  

Mikäli S960 ja S900 teräksille hitsaussauman lujuusominaisuuksien halutaan olevan 

perusaineen lujuuden tasolla, käytetään tasalujia hitsausaineita, joille standardin mukainen 

myötölujuusluokka on 89, eli vähintään 890 MPa.  Tasalujista hitsausaineista näille teräksille 

suositellaan standardin EN 12534 GMn4Ni2CrMo (argon + CO2-seoskaasu) mukaisia MAG-

hitsausaineita. Esimerkiksi 960 teräkselle suositellaan kaasukaarihitsauksella Union X96 

hitsausainetta. (Rautaruukki Oyj, 2012) 
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3 PIENAHITSILIITOSTEN LUJUUSLASKENTA 

 

 

Yksittäisten pienahitsien kestävyyttä voidaan tarkastella kahdella erilaisella laskentatavalla; 

tarkemmalla ja yksinkertaisemmalla. Yksinkertaisella mitoitusehdolla kestävyys oletetaan 

riittäväksi, jos hitsin pituusyksikköä kohti vaikuttavan voiman mitoitusarvo on pienempi tai yhtä 

suuri kuin hitsin kestävyyden mitoitusarvo pituusyksikköä kohti, huolimatta hitsin 

laskentapoikkipinnan suunnasta. Tarkemmalla menetelmällä, komponenttimenetelmälllä jaetaan 

hitsin yksikköpituuden siirtämät voimat hitsin pituusakselin ja laskentapinnan suuntaisiin ja 

kohtisuoriin komponentteihin kuvan 2 mukaisesti. (SFS-EN 1993-1-8 s.45-47) 

 

Rakenneosien liitosten kestävyys ja jännitykset voidaan laskea joko kimmo- tai 

plastisuusteoriaan mukaan. Kimmoteoriassa oletetaan jännityksen ja siirtymien välille Hooken 

lain mukainen lineaarinen riippuvuus. Plastisuusteoriassa jännitysten oletetaan jakautuvan siten, 

että koko poikkileikkauksessa tapahtuu myötäämistä. (Niemi & Kemppi 1993, s. 204) 

 

3.1 Pienahitsien mitoitusperiaatteet 

Standardin SFS-EN 1993-1-8:2005 mukaan pienahitseillä voidaan liittää osia, jos liitospinnat 

ovat toisiinsa nähden 60°…120° kulmassa. Pienemmät kulmat ovat sallittuja, jos liitosta 

tarkastellaan läpihitsattuna päittäishitsinä. Jos kulma on yli 120 , tulee pienahitsin kestävyys 

määrittää kokeellisesti. Pienahitsejä ei saa lopettaa osien päissä tai sivuilla, vaan ne on 

hitsattava kulman ympäri jatkuvina ja täysikokoisina, kaksi kertaa hitsin kyljen pituisiksi. (SFS-

EN 1993-1-8 s.41-42) 

 

Hitsausliitoksen voimien jakautuminen voidaan laskea olettamalla käyttäytyminen kimmoteorian 

tai plastisuusteorian mukaiseksi. Hitsausliitosten suunnittelussa tulee huomioida liitoksille 

riittävän suuri muodonmuutoskyky, mutta hitsien sitkeyteen ei saa luottaa. Liitoksissa, joissa 

vaaditaan mahdollisen liiallisen venymisen vuoksi muodonmuutoskykyä, hitseiltä vaaditaan 

riittävää lujuutta, etteivät ne murru ennen viereisen perusaineen myötäämistä. (SFS-EN 1993-1-

8 s.49) 

 

Hitsausliitosten mitoitus pohjautuu niiden kantokykyyn. Hitsiaine voidaan murtotilassa olettaa 

täysin plastisoituneeksi, eli siinä oleva jännitystila on jakautunut tasaisesti hitsin laskentapinnalle. 
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Sisäisiä jäännösjännityksiä, jotka voivat johtua esimerkiksi hitsin jäähtymisestä, ei huomioida. 

Koetulosten perusteella voidaan asettaa liitoksen mitoille, materiaalin ominaisuuksille ja hitsin 

sisältämille virheille tarvittavat rajoitukset, jotta liitoksen sitkeys riittää rajatilan muodostumiseen. 

(SFS 2373, s. 4) 

 

Läpihitsatun päittäishitsin ja heikoimman liitettävän osan kestävyyden mitoitusarvot valitaan yhtä 

suuriksi, mikäli voidaan olettaa hitsattaessa käytettävän lisäaineen saavan aikaan 

kestävyydeltään perusainetta vastaavan hitsin. Osittain läpihitsatun päittäishitsin ja tunkeuman 

omaavan pienahitsin kestävyys voidaan laskea samalla tavalla. Osittain läpihitsatun päittäishitsin 

paksuudeksi valitaan korkeintaan säännöllisesti saavutettavissa oleva hitsautumissyvyys. (SFS-

EN 1993-1-8 s.48) 

 

Tehollinen pituus leff on täysikokoisen pienahitsin kokonaispituus. Tehollisen pituuden arvo 

voidaan myös laskea kaavasta 2.  

 

                      (2) 

             

eli hitsin kokonaispituus l, vähennettynä efektiivinen a-mitta aeff kerrottuna kahdella. Hitsin 

ollessa täysikokoinen koko teholliselta pituudeltaan, tehollista pituutta ei tarvitse pienentää 

aloitus- tai lopetuskohtien vuoksi. Jos pienahitsin tehollinen pituus on alle 30 mm tai alle kuusi 

kertaa a-mitta, hitsiä ei käsitellä voimaa siirtävänä. (SFS-EN 1993-1-8, s. 44) 

 

Pienahitsin efektiivinen eli tehollinen a-mitta on suurimman kolmion korkeus, joka voidaan piirtää 

railon kylkien ja hitsin pinnan sisään mitattuna kohtisuorassa suunnassa kolmion uloimpaan 

pintaan nähden. Kuvassa 1 on esimerkit hitsin efektiivisistä a-mitoista. Pienahitsin efektiivinen a-

mitta on aina vähintään 3 mm. Kun määritetään hitsin kestävyyttä, hyödynnetään tunkeumaa 

edellyttäen, että saavutetaan vaadittu tunkeuma. (SFS-EN 1993-1-8, s. 45) 
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Kuva 1. pienahitsin efektiivinen a-mitta (SFS-EN 1993-1-8, s. 45). 

 

3.2 Pienahitsin kestävyys yksinkertaisen mitoitusehdon perusteella 

Hitsauksen kestävyyttä voidaan pitää riittävänä, jos hitsiin kohdistuva voimien resultantti 

yksikköpituutta kohden noudattaa kaavaa 3. 

  

                       (3)  

 

missä Fw.Ed on hitsin pituusyksikköä kohti vaikuttavan voiman mitoitusarvo, ja Fw.Rd on hitsin 

kestävyyden mitoitusarvo pituusyksikköä kohti. Hitsin laskentapoikkipinta-alan suunnasta 

riippumatta kestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavasta 4. 

 

       
                 (4) 

 

jossa a on hitsin a-mitta ja leikkauslujuuden mitoitusarvo Fvw.d lasketaan kaavasta 5.  

 

               
   √ 

      
                                                                                                                                  

 

Kaavassa 5 fu on heikoimman liitettävän osan vetomurtolujuuden arvo, βw on kyseeseen tuleva 

korrelaatiokerroin ja γM2 on kestävyyden osavarmuuskerroin, jonka arvo on yleensä 1,25. 

Korrelaatiokerroin βw on kaikille ruostumattomille teräksille 1,0, ellei pienempi arvo ole perusteltu 

kokeellisesti. Taulukossa 3 on esitetty korrelaatiokertoimen arvoja eri teräslajeille. (SFS-EN 

1993-1-8 s.47)  
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Taulukko 3. pienahitsien korrelaatiokerroin βw (SFS-EN 1993-1-8,s. 47). 

 

 

3.3 Pienahitsien kestävyys komponenttimenetelmän perusteella 

Komponenttimenetelmässä jaetaan hitsin yksikköpituuden siirtämät voimat hitsin 

pituussuuntaisen akselin suhteen yhdensuuntaisiin ja sitä vastaan kohtisuoriin komponentteihin, 

sekä hitsin laskentapinnan suuntaisiin ja sitä vastaan kohtisuoriin komponentteihin. Hitsin pinta-

alan mitoitusarvo lasketaan kaavalla 6.  

 

                  (6) 

 

Hitsin laskentapoikkipinnalla jännitysten oletetaan jakautuvan tasaisesti, josta seuraa normaali- 

ja leikkausjännityksiä kuvan 2 mukaisesti. σ┴ on laskentapintaa vastaan kohtisuora 

normaalijännitys, σ|| on hitsin suuntainen normaalijännitys, τ┴ on hitsin akselia vastaan 

kohtisuora leikkausjännitys ja τ|| on hitsin suuntainen leikkausjännitys laskentapinnan tasossa. 

(SFS-EN 1993-1-8 s..45-46) 
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Kuva 2. pienahitsien laskentapoikkipinnan jännitykset (SFS-EN 1993-1-8 s.46). 

 

Akselin suuntaista normaalijännitystä σ|| ei käsitellä hitsin kestävyyttä laskettaessa. Pienahitsin 

kestävyys on riittävä, jos kaavojen 7 ja 8 mukaiset ehdot ovat samaan aikaan voimassa. 

 

                 [  
   (  

    
 )]     

   

      
                                                                                 

 

     
        

   
                                                                                                                           

 

Kaavoissa 7 ja 8 fu on heikoimman liitettävän osan vetomurtolujuuden arvo, ja βw on 

korrelaatiokerroin. (SFS-EN 1993-1-8,s. 45- 46) 

 

3.4 Kimmo- ja plastisuusteoria 

Rakenneosien ja liitosten jännitykset ja kestävyys voidaan laskea kahden eri periaatteen 

mukaan. Voidaan käyttää kimmoteoriaa, jonka perusteella oletetaan jännityksen ja siirtymien 

välille Hooken lain mukainen lineaarinen riippuvuus. Rasittuvimmassa kohdassa jännityksen 

noustessa myötörajalle, oletetaan rakenneosan kestävyys kokonaan käytetyksi. Vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää plastisuusteoriaa, jota käytetään silloin, kun oletetaan jännitysten jakautuvan 

siten, että koko poikkileikkauksessa/liitoksessa tapahtuu myötäämistä. Tämän laskentatavan 

mukaan hyödynnetään rakenteen sisältämä plastisuus kokonaisuudessaan, ja tulos antaa 

suuremman kestävyyden kuin kimmoteoria. Plastisuusteoriaa käytettäessä pidetään 
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varmuuskertoimet yleensä hieman suurempina, jolloin käytännön tulokset ovat lähempänä 

toisiaan. (Niemi & Kemppi 1993, s. 204) 

 

Standardi SFS 2373 pohjautuu kokonaan plastisuusteoriaan. Standardin käytettävyysalue on 

rajoitettu ainoastaan sille soveltuviin tapauksiin. Kimmoteoria soveltuu plastisuusteoriaa 

paremmin tilanteisiin, joissa halutaan välttää pientenkin pysyvien muodonmuutosten syntymistä. 

Plastisuusteorian pohjalla on oletus, että aine pystyy venymään merkittäviä määriä murtumatta, 

jännitysten kohottua myötörajalle. Hitsausliitosten luotettavuudelle tällainen muodonmuutoskyky 

on yleensä edellytys, mutta laskelmien perustaminen plastisuusteoriaan vaatii esimerkiksi 

pienahitseiltä hyvää muodonmuutoskykyä. (Niemi & Kemppi 1993, s. 204) 

 

Pienahitsien lujuuslaskentaa on kehitetty laboratoriokokeiden pohjalta, joita on tehty kuvan 3 

kaltaisilla liitosmalleilla. Kokeissa on rekisteröity kuormittavan voiman F ja liitettävien osien 

välisen liukuman δ kehittymistä piirturilla, ja näiden avulla on saatu kuvan 4 mukaisia 

jännitys/muodonmuutoskäyriä. (Niemi & Kemppi 1993, s. 204) 

 

 

Kuva 3. Koekappaleiden malleja (Niemi & Kemppi 1993, s. 205). 
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Kuva 4. Jännitys/muodonmuutoskäyriä (Niemi & Kemppi 1993, s. 205). 

 

Mitoitusvoimaan nähden poikittaista pienahitsiä kutsutaan otsahitsiksi. Kuvassa 5 on esitetty 

otsahitsi ja siihen vaikuttavat jännityskomponentit. 

 

 

Kuva 5. Otsahitsi (SFS 2373, s. 25). 

 

Otsahitsin jännityskomponentit lasketaan kaavalla 9, ja vertailujännitys kaavalla 10. Yhdistämällä 

kaavat 9 ja 10 saadaan johdettua vertailujännitykselle kaava 11, jonka on täytettävä kaavojen 12 

ja 13 mukaiset ehdot. Yhtälö 13 on määräävä vain erikylkisellä hitsillä. (SFS 2373, s. 25) 

 

 

       (
 

√ 
)  (

 

 
  )          (9) 
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        √  
      

         (10) 

 

            √    (
 

 
  )       (11) 

 

                     (12) 

 

                  (13) 

 

Mitoitusvoiman suuntaista hitsiä kutsutaan kylkihitsiksi. Kuvassa 6 on esitetty selventävä kuva 

kylkihitsiin vaikuttavista voimista. 

 

Kuva 6. Kylkihitsi (SFS 2373, s. 26). 

 

Kylkihitsin jännityskomponentit lasketaan kaavalla 14 ja vertailujännitys kaavalla 15. 

Yhdistämällä kaavat 14 ja 15 saadaan johdettua vertailujännitykselle kaava 16, jonka on myös 

täytettävä kaavan 12 mukainen ehto. (SFS 2373, s. 26) 

 

   
 

 
            (14) 

 

        √    
    √           (15) 

 

        √  (
 

 
  )        (16) 
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Yksinkertaisella laskentatavalla hitsin suunnalla ei ole merkitystä, otsa- ja kylkihitsien jännitykset 

lasketaan samoilla kaavoilla. Kuvassa 8 on esimerkki tilanteesta joka on helppo laskea 

yksinkertaisella laskentatavalla. Kaavalla 17 lasketaan hitsin jännitys, ja kaavalla 18 sallittu 

jännitys. Hitsin jännityksen on oltava sallittua jännitystä pienempi. Kylkipienahitseillä 

yksinkertainen menetelmä ja komponenttimenetelmä johtavat samaan kaavaan. (SFS 2373, s. 

29) 

  

 

Kuva 8. Pienahitsin yksinkertainen laskenta ilman komponentteihin jakoa (SFS 2373, s. 29). 

 

   
 

   
          (17) 

 

        
     

  √ 
          (18) 

 

Tavallisesti hitsattujen rakenteiden mitoitukseen on käytetty kimmoteoriaa. Teräsrakenteiden 

venymät ovat niin pieniä, että lineaaristen yhtälöiden tarkkuus on riittävä. Lineaarinen kimmolaki 

pätee hyvin tavalliseen rakenneteräkseen myötörajaan asti. Rakenteiden siirtymät ovat tarpeeksi 

pieniä, jolloin tasapainoyhtälöt voidaan johtaa alkutilassa. Tarkempia muotoja tarvitaan 

johdettaessa ratkaisuja ideaalisiin stabiiliustehtäviin. Stabiiliustehtävissä yhtälöt joudutaan 

muodostamaan rakenteen siirtyneen tilan mukaan. (Niemi & Kemppi 1993, s. 137) 

 

Hitsatun rakenteen jännitystilaa tarkastellaan yleensä taso- tai avaruusjännitystilana. Osien 

todellinen lujuus tai varmuus tiettyyn rajatilaan nähden saattaa olla vaikeasti ratkaistava 

ongelma, minkä vuoksi on kehitetty erilaisia lujuushypoteeseja, joiden avulla moniakselinen 

jännitystila pyritään redusoimaan vertailujännitykseksi 1-aksiaaliseen vetojännitykseen. (Niemi & 

Kemppi 1993, s. 137-138) 
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Kimmoteoria on plastisuusteoriaa vanhempi menetelmä, ja siitä syystä paremmin tunnettu. 

Lineaarisissa laskuissa tuloksia on mahdollista yhdistellä, ja Hooken lain avulla tuloksista 

saadaan suoraan rakenteen siirtymät. Alkujännityksistä johtuen ensimmäisellä kuormituksella 

voi esiintyä myötäämistä, jolloin ensimmäisen myödön käyttöä mitoituksen lähtökohtana ei voida 

pitää realistisena. Kuorman poistuessa palautuminen on kimmoisa, ja rakenteeseen jää 

edullinen jäännösjännitystila. Ensimmäisen myödön käyttäminen rajatilana jättää kuitenkin 

rakenteiden kestävyyskapasiteettia hyödyntämättä. Kimmoteorialla lasketut kestävyydet ovat 

aina varmemmalla puolella kuin plastisuusteorialla lasketut. (Niemi & Kemppi 1993, s. 146) 

 

Plastisuusteoriaa voidaan soveltaa mm. valssattuihin palkkeihin ja mataliin kehiin, joiden 

suhteen se on myös kokeellisesti varmennettu. Lineaariseen plastisuusteoriaan pohjaavat laskut 

ovat yksinkertaisia ja nopeita laskea. Plastisuusteorian mukaan saadut rajakuormat ovat 

riippumattomia alkujännityksistä ja tukien siirtymistä. Kestävyyskapasiteetin paremmalla 

hyödyntämisellä voidaan rakenteiden poikkileikkauksia pienentää, jolloin rakenteen omamassa 

pienenee ja materiaalia tarvitaan vähemmän. Plastisuusteorian käyttöalue on kuitenkin 

suppeampi kuin kimmoteorian. Ennen plastisuusteorian soveltamista täytyy rakenteen riittävä 

stabiilius tarkastaa ehtoyhtälöillä, eikä stabiilius saa olla kriittinen ennen rajakuorman 

saavuttamista. Plastisuusteoria soveltuu parhaiten tavallisista valssatuista palkeista koottuihin 

rakenteisiin. Stabiiliuteen vaikuttavien tekijöiden vaikutus on sijoitettu koeaineiston pohjalta 

laadittuihin käyriin, joiden avulla määritetään rakenneosien murtokuorma nurjahduksessa, 

kiepahduksessa tai vääntö-nurjahduksessa. (Niemi & Kemppi 1993, s. 146) 

 

Rajakuormamenettelyä voidaan käyttää, mikäli murtumismekanismia vastaava voimatila pääsee 

syntymään ilman stabiiliuden menetystä. Muulloin on käytettävä kimmoteorian mukaista 

voimajakaumaa, ja ensimmäisen myödön tai ensimmäisen myötönivelen rajatilaa. Puhtaalle 

väännölle voidaan määrittää poikkileikkauksen kestävyys ja rakenteen rajakuorma. Avointen 

väännettyjen poikkileikkausten rajakuorman määritykseen on käytettävä ensimmäisen myödön 

rajatilaa.  Plastisuusteorian soveltaminen vaatii rakenteen käyttäytymisen hyvää tuntemista, ja 

on osattava valita oikea murtotapa. Käyttötilan siirtymien lisäksi on tarkastettava myös murtotilan 

siirtymät. Eri kuormien osuuksien arviointia hankaloittaa osavarmuuskerrointen käyttö, 

esimerkiksi laskettaessa rakenteesta muualle siirtyviä kuormia. (Niemi & Kemppi 1993, s. 147) 
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4 TAIVUTUSKOE 

 

 

Taivutuskokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa, 

kehällä jonka maksimivoima on 400 kN. Kokeet suoritettiin neljälle koekappaleelle, jotka 

esitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

4.1 Koekappaleet 

Koekappaleissa AV1 ja AV2 tutkittiin otsapienahitsejä ja koekappaleissa AV3 ja AV4 tutkittiin 

kylkipienahitsejä. Kaikki kappaleet valmistettiin 8 mm paksuisesta S960 teräksestä. Kappaleet 

hitsattiin robotilla, jotta saavutettaisiin mahdollisimman tasalaatuiset hitsit. Hitsauslisäaineena 

käytettiin Union X 96 lisäainelankaa. Koekappale 2 hitsattiin myöhemmin uudestaan toisella 

lisäaineella, Esab:n Coreweld 89 metallitäytelangalla. Kappaleiden kokonaispituus oli 1350 mm, 

ja leveys 400 mm.  

 

Kuvassa 9 on SolidWorks-ohjelmalla tehty 3D-mallinnus koekappaleesta AV1. Koekappaleen 

AV1 hitsin todellinen pituus oli 107 mm ja a-mitta 4,08 mm.  

 

 

Kuva 9. Koekappaleen AV1 SolidWorks-malli. 

 

Kuvassa 10 on SolidWorks-ohjelmalla tehty 3D-mallinnus koekappaleesta AV2. Koekappaleen 

AV2 hitsin todellinen pituus oli 207 mm, ja a-mitta 4,4 mm. 
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Kuva 10. Koekappaleen AV2 SolidWorks-malli. 

 

Kuvassa 11 on SolidWorks-ohjelmalla tehty 3D-mallinnus koekappaleesta AV3. Koekappaleen 

AV3 hitsin 1 todellinen pituus oli 105 mm ja hitsin 2 todellinen pituus oli 107 mm. Tarkat a-mitat 

olivat 4,32 mm ja 4,08 mm. 

 

 

Kuva 11. Koekappaleen AV3 SolidWorks-malli. 

 

Kuvassa 12 on SolidWorks-ohjelmalla tehty 3D-mallinnus koekappaleesta AV4. Koekappaleen 

AV4 hitsin 1 pituus oli 205 mm ja hitsin 2 pituus oli 206 mm. Tarkat a-mitat olivat 4,5 mm ja 4,3 

mm. 
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Kuva 12. Koekappaleen AV4 SolidWorks-malli. 

 

4.2 Taivutuskokeet 

Taivutuskokeet suoritettiin staattisena nelipistetaivutuksena. Ylemmän painimen väli oli 400 mm, 

ja kokonaispituus oli 1350 mm. Käyttämällä tätä kuormitustapaa kuormitukseksi saatiin puhdasta 

momenttia. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää mitoitusohjeita ultralujien teräksien otsa- ja 

kylkipienahitsiliitoksiin. Taivutuskoejärjestelyt kunkin koekappaleen osalta löytyvät liitteestä 2. 

Kuvassa on esimerkkinä kappaleen AV2 koejärjestelyn mitat. 

 

Kuva 13. Kappaleen AV2 koejärjestelyt. 

 

Kappaleen AV1 taivutuskoe keskeytyi alussa kerran rajaan, mutta koetta jatkettiin tämän jälkeen 

suoraan, ja koe sujui muuten hyvin. Maksimivoima oli noin 50 kN, ja kehän suurin siirtymä oli 

5,078 mm. Kuvassa 14 on kuva koekappaleen AV1 taivutuskokeesta. 
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Kuva 14. Koekappaleen AV1 taivutuskoe. 

 

Kappaleen AV2 taivutuskoe sujui hyvin. Maksimivoimaksi saatiin 170 kN, ja suurin kehän 

siirtymä oli 5,6 mm. Kappale hitsattiin myöhemmin uudestaan, ja kappaleen AV2C 

maksimivoimaksi saatiin 158 kN, ja suurin kehän siirtymä oli 7,2 mm. Kuvassa 15 on kuva 

koekappaleen AV2 taivutuskokeesta. 

 

 

Kuva 15. Koekappaleen AV2 taivutuskoe. 
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Koekappaleen AV3 koe sujui muuten hyvin, mutta kappale lommahti hieman, tuista huolimatta. 

Maksimivoimaksi saatiin 305 kN, ja kehän suurimmaksi siirtymäksi 17,06 mm. Kuvassa 16 on 

kuva koekappaleen AV3 taivutuskokeesta. 

 

 

Kuva 16. Koekappaleen AV3 anturointi. 

 

Koekappaleen AV4 koe sujui muuten hyvin, mutta kehästä loppui voima kesken, eikä kappaletta 

saatu murtumaan. Maksimivoimaksi mitattiin 382 kN, ja kehän suurimmaksi siirtymäksi 9,08 mm. 

Kuvassa 17 on kuva koekappaleen AV4 taivutuskokeesta. 

 

 

Kuva 17. Koekappaleen AV4 anturointi. 
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5 KOKEIDEN TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi laboratoriotestien tulokset ja laskennan tulokset.  Tuloksia 

tarkastellaan momentti-kiertymäkuvaajien kautta. 

 

5.1 Taivutuskokeiden tulokset 

Kuvassa 18 on esitettynä koekappaleiden momentti-kiertymäkuvaajat. Taivutusmomentit on 

esitetty Newtonmetreinä pystyakselilla ja niitä vastaavat kiertymäkulmat radiaaneina vaaka-

akselilla. 

 

Kuva 18. Kappaleiden AV1, AV2, AV3 ja AV4 momentti-kiertymäkuvaajat. 
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Kappaleen AV1 suurimmaksi taivutusmomentiksi saatiin 11820 Nm. Suurin kiertymä oli 

0,010177 radiaania. Kappaleen AV2 suurin taivutusmomentti oli 40000 Nm, ja suurin kiertymä oli 

0,0119 radiaania. Kappaleen AV3 suurimmaksi taivutusmomentiksi saatiin 72500 Nm ja suurin 

kiertymä oli 0,0214 radiaania. Kappale lommahti hieman kokeen aikana huolimatta tukipaloista, 

mikä saattoi vaikuttaa tuloksen vertailukelpoisuuteen. Kappaleen AV4 suurimmaksi momentiksi 

saatiin 91150 Nm ja suurin kiertymä oli 0,0193 radiaania. Kappaletta ei saatu murtumaan, koska 

kehästä loppui voima kesken. Kokeesta saatiin kuitenkin suuntaa-antavia tuloksia. 

 

Koekappale AV2 hitsattiin uudestaan toisella lisäaineella. Sen suurimmaksi momentiksi saatiin 

37500 Nm, ja suurin kiertymä oli 0,0156 radiaania. Momentti oli hieman pienempi, ja kiertymä 

hieman suurempi kuin ensimmäisellä lisäaineella. Kuvassa 19 on koekappaleen AV2 toisella 

lisäaineella tehdyn taivutuskokeen momentti-kiertymäkuvaaja. 

 

 

Kuva 19. Koekappaleen AV2C momentti-kiertymäkuvaaja. 
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5.2 Laskennan tulokset 

 

Aluksi laskettiin hitseille tarkat a-mitat, sekä mitattiin hitsien tarkat pituudet. Hitsien a-mitat 

laskettiin käsin Excel-taulukoiden kuvaajista. Jokaisen mittauslinjan kohdalta laskettiin oma a-

mitta, ja koko hitsille laskettiin näiden keskiarvo. Myöhemmin kappaleista AV1 ja AV2 mitattiin a-

mitta tunkeuma huomioon ottaen, ja käytettiin sitä laskuissa. Teholliset a-mitat esitetään tässä 

samassa kappaleessa lasermittauksista saatujen a-mittojen rinnalla, kuin myös hitsien tarkat 

pituudet. Laskuissa käytetään hitsien tarkkoja pituuksia, a-mitoista käytetään vertailun vuoksi 

molempia arvoja. Kuvassa 20 on piirrettynä lasermittausten perusteella koekappaleen AV1 hitsin 

muoto viidestä eri kohdasta. Tässä on esitelty ainoastaan kappaleen AV1 hitsin eri 

mittauskohtien a-mittojen kuvaaja, ja taulukot keskimääräisten a-mittojen laskemisesta. Muiden 

kappaleiden keskimääräiset a-mitat on esitetty taulukossa 6. 

 

 

Kuva 20. Koekappaleen AV1 hitsin eri mittauskohtien a-mittojen kuvaaja. 

 

Linja 5 on hitsin aloituskohta, ja linja 1 on lopetuskohta. Liitteestä 1 löytyy lasermittauspöytäkirja, 

josta käyvät ilmi linjojen tarkat mittauskohdat, etäisyydet ja mittaussuunta. Taulukkoon 4 on 

määritetty koekappaleen AV1 hitsin a-mitan keskiarvo ja taulukossa 5 on otettu tunkeuma 

huomioon. Kuvassa 21 on esimerkki siitä, miten lasermittauksista on määritetty hitsien a-mitat. 
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Kuva 21. Hitsin a-mitan mittaaminen. 

 

Taulukko 4. Kappaleen AV1 hitsin a-mitat. 

linja a-mitta

1 3,9

2 3,7

3 3,9

4 3,9

5 4,8

keskim. 4,08

AV1

 

 

Taulukko 5. Kappaleen AV1 hitsin a-mitat tunkeumalla. 

a-mitta

6,5

6,3

5,8

6,4

6,4

6,1

6,1

6,8

7,4

6,2

6,4

12

keskim.

5

6

7

8

9

10

Teholliset a-mitat

AV1

Mittauspiste

3

4

11
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Taulukko 6. Kaikkien kappaleiden keskimääräiset a-mitat 

Kappale keskim. a-mitta 
keskim. tehollinen 

a-mitta 

AV1 4,08 6,4 

AV2 4,4 6,51 

AV3H1 4,32 _ 

AV3H2 4,08 _ 

AV4H1 4,53 _ 

AV4H2 4,3 _ 

 

 

Koekappaleiden hitsien lujuus laskettiin sekä plastisuusteorian että kimmoteorian mukaan 

myötö- ja murtolujuudella. Laskujen tulokset on esitetty taulukossa 7. 

 

Momenttikaavat koekappaleille AV1 ja AV2 

 

                √            (19) 

 

               √            (20) 

  

                  √            (21) 

 

                  √            (22) 
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Taulukko 7. Kappaleiden AV1 ja AV2 laskut. 

AV1 

plastisen tilan momentti 

kaava a-mitta (myötölujuus) tehollinen a-mitta(myötöl.) a-mitta(murtolujuus) tehollinen a-mitta(murtol.) 

21 Mpl,y=6270,3 Nm Mpl,y=9835,8 Nm Mpl,y=6607,4 Nm Mpl,y=10364,6 Nm 

22 Mpl,y=7679,6 Nm Mpl,y=12046,4 Nm Mpl,y=8092,4 Nm Mpl,y=12694 Nm 

kimmoisen tilan momentti 

19 My=4180,2 Nm My=6557,2 Nm My=4404,9 Nm My=6909,7 Nm 

20 My=5119,7 Nm My=8030,9 Nm My=8092,4 Nm My=8462,7 Nm 

  

AV2 

plastisen tilan momentti 

kaava a-mitta (myötölujuus) tehollinen a-mitta(myötöl.) a-mitta(murtolujuus) tehollinen a-mitta(murtol.) 

21 Mpl,y=25307,9 Nm Mpl,y=37444,2 Nm Mpl,y=26668,5 Nm Mpl,y=39457,3 Nm 

22 Mpl,y=30995,7 Nm Mpl,y=45859,5 Nm Mpl,y=32662,1 Nm Mpl,y=48325,1 Nm 

kimmoisen tilan momentti 

19 My=16871,9 Nm My=24962,8 Nm My=17779 Nm My=26304,9 Nm 

20 My=20663,8 Nm My=30573 Nm My=21774,7 Nm My=32216,7 Nm 

 

 

Voima- ja momenttikaavat kappaleille AV3 ja AV4 

 

                       √          (23) 

 

                 (24) 
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Taulukko 8. Kappaleen AV3 laskut. 

AV3 

  murtolujuus myötölujuus 

Voima 
F=(980*4,08*105)/(1*1,25*√3) 

Fw=193912,1 N 
F=(930*4,08*105)/(1*1,25*√3) 

Fw=184018,6 N 

Momentti 
M=193912,1 *200         
M=38782,4 kNmm 

M=184018,6*200        
M=36803,7 kNmm 

 

Taulukko 9. Kappaleen AV4 laskut. 

AV4 

  murtolujuus myötölujuus 

Voima 
F=(980*4,3*205)/(1*1,25*√3) 

Fw=399004,46N 
F=(930*4,3*205)/(1*1,25*√3) 

Fw=378647,1 N 

Momentti 
M=399004,46 *200         
M=79800,9 kNmm 

M=378647,1*200       
M=75729,4kNmm 

 

Kappaleiden AV3 ja AV4 momenttien laskemiseksi johdettiin myös seuraavia kaavoja (Björk et al. 

julkaisematon): 
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Taulukko 10. Kappaleen AV3 laskujen tuloksia. 

kaava tulos 

25 38780 Nm 

26 38920 Nm 

27 40740 Nm 

28 41070 Nm 

29 35610 Nm 

 

Taulukko 11. Kappaleen AV4 laskujen tuloksia. 

kaava tulos 

25 79410 Nm 

26 84650 Nm 

27 93630 Nm 

28 95580 Nm 

29 71110 Nm 

 

 

Kuvassa 22 on vertailtu kaavoja 25, 26, 27, 28 ja 29 hitsien pituuden ja momenttivarren suhteen. 

Pystyakselille on sijoitettu kaavat, ja vaaka-akselille hitsin pituuden ja momenttivarren suhde. 
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Kuva 22. Momenttikaavojen vertailua l/h:n suhteen. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Tässä luvussa tarkastellaan saatuja tuloksia, ja mitä tulosten perusteella voidaan päätellä.  

Aluksi tarkastellaan erikseen taivutuskokeiden ja laskennan tuloksia, ja sen jälkeen verrataan 

niitä toisiinsa. 

 

6.1 Taivutuskokeiden tulosten tarkastelu 

Kappaleen AV1 kuvaajan perusteella kimmoinen alue päättyy noin 9600 Nm kohdalla. Kappale 

murtui 11820 Nm kohdalla. Kappaleen AV2 kimmoinen alue päättyy noin 28000 Nm kohdalla, ja 

kappale murtui 40000 Nm kohdalla. Kappaleelle AV3 kimmoinen alue päättyy suurinpiirtein 

48500 Nm:iin, ja kappale murtui 72500 Nm kohdallla. Kappaleen AV4 kimmoinen alue loppui 

noin 59000 Nm:iin. Kappaletta ei saatu murtumaan, suurin momentti lopussa oli 91150 Nm. 

 

6.2 Laskennan tulosten tarkastelu 

Laskuissa saatiin tuloksiin suuria eroja riippuen siitä, käytettiinkö lasermittausdatan perusteella 

laskettua a-mittaa, vai kappaleiden murtopinnoista arvioitua a-mittaa, johon huomioitiin 

tunkeuma mukaan.  

 

Koekappaleen AV1 laskennan tulokset vaihtelivat 4180,2 Nm ja 12694 Nm välillä. Pienin tulos 

laskettiin käyttäen myötölujuutta, kaavaa 19 ja lasermittausdatasta saatua a-mittaa. Suurin tulos 

laskettiin käyttäen murtolujuutta, kaavaa 20 ja tehollista a-mittaa. Koekappaleen AV2 laskennan 

tulokset vaihtelivat 16871,9 Nm ja 48325,1 Nm välillä. Pienimmän ja suurimman tuloksen 

laskuissa käytettiin samoja tekijöitä kuin kappaleen AV1 tapauksissa. 

 

Koekappaleen AV3 tulokset vaihtelivat välillä 35610 Nm ja 41070 Nm. Pienin tulos saatiin 

kaavalla 29, ja suurin tulos kaavalla 28. Koekappaleen AV4 tulokset vaihtelivat välillä 70570 Nm 

ja 95580 Nm. Suurin tulos ja pienin tulos saatiin samoilla kaavoilla kuin kappaleella AV3.. 

Kaavoja 25, 26, 27 ja 29 verrattiin toisiinsa kuvassa 26. Pystyakselilla ovat kaavat, ja vaaka-

akselilla l/h, eli hitsin pituuden suhde momenttivarteen. Kaavat 27 ja 28 antavat lähes saman 

tuloksen. Kun hitsin pituuden ja momenttivarren suhde on alle 1, kaikkien kaavojen tulokset 

pysyvät melko lähellä toisiaan. 
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6.3 Tulosten vertailu 

Koekappale AV1 murtui laboratoriotesteissä 11820 Nm kohdalla. Laskujen tulosten perusteella 

lähimmäksi osuivat Mpl,y=10364,6 Nm, ja Mpl,y=9835,8 Nm. Ensimmäinen laskettiin käyttäen 

kaavaa 21, murtolujuutta sekä tehollista a-mittaa, ja jälkimmäinen laskettiin kaavalla 21, 

myötölujuudella ja tehollisella a-mitalla. Plastisen tilan kaavalla 22 päästiin myös melko lähelle, 

mutta hieman yläkanttiin; Mpl,y=12046,4 Nm ja Mpl,y=12694 Nm. Näistä ensimmäisessä käytettiin 

myötölujuutta ja tehollista a-mittaa, jälkimmäisessä murtolujuutta ja tehollista a-mittaa. 

Kimmoinen alue päättyi kuvaajasta arvioituna noin 9600 Nm kohdalla. Laskuista lähimmäksi 

osuivat My=8030,9 Nm ja My=8462,7 Nm. Ensimmäisessä käytettiin kaavaa 20, myötölujuutta ja 

tehollista a-mittaa, ja jälkimmäisessä käytettiin kaavaa 20, murtolujuutta ja tehollista a-mittaa. 

 

Koekappale AV2 murtui laboratoriotesteissä 40000 Nm kohdalla. Lähimmäksi tätä osuneet 

laskutulokset olivat Mpl,y=39457,3 Nm ja Mpl,y=37444,2 Nm. Ensimmäisessä käytettiin kaavaa 21, 

murtolujuutta ja tehollista a-mittaa, ja jälkimmäisessä käytettiin kaavaa 21, myötölujuutta ja 

tehollista a-mittaa. Kappaleen AV2 kimmoinen alue päättyi kuvaajasta arvioituna noin 28000 Nm 

kohdalla. Kimmoisen tilan momentin laskutuloksista lähimmäksi osuivat My=26304,9 Nm ja 

My=24962,8 Nm. Näistä ensimmäisessä käytettiin kaavaa 19, murtolujuutta ja tehollista a-mittaa, 

ja jälkimmäisessä käytettiin kaavaa 19, myötölujuutta ja tehollista a-mittaa. 

 

Koekappale AV3 murtui momentilla 72500 Nm. Tätä lähimmät laskutulokset olivat 41070 Nm ja 

40740 Nm. Ensimmäinen tulos laskettiin kaavalla 28, ja toinen laskettiin kaavalla 27. 

Koetuloksista piirretystä kuvaajasta arvioituna kimmoinen alue päättyi suurinpiirtein 48500 Nm 

kohdalla. 

 

Koekappaletta AV4 ei saatu murtumaan. Suurin kappaleeseen asetettu momentti oli 91150 Nm. 

Lähimmäksi osuneet laskutulokset menivät hieman laboratoriotestien yläpuolelle, kaavan 27 

tulos on 93630 Nm, ja kaavan 28 tulos on 95580 Nm. Testituloksen alapuolella lähimmät 

laskutulokset olivat 84650 Nm ja 79800 Nm. Näistä ensimmäinen tulos laskettiin kaavalla 26, ja 

toinen kaavalla 24. Koetuloksista piirretyn kuvaajan perusteella arvioituna kimmoinen alue 

päättyy noin 59000 Nm kohdalla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Näiden laboratoriotestausten ja laskujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että 

plastisuusteoria toimii hyvin ultralujien terästen hitsien mitoituksessa, ainakin otsapienahitsien 

tapauksissa. Lähimmäksi laboratoriotestien tuloksia osuneet laskutulokset laskettiin kaavalla 21, 

eli yksinkertaisen mitoitustavan mukaan, sekä tehollisella a-mitalla. Myös kimmoteoria toimi 

melko hyvin, tulokset jäivät kuitenkin aika paljon laboratoriotestien tulosten alapuolelle. 

Otsapienahitseille voidaan siis suositella hitsin mitoitusta yksinkertaisen laskentatavan mukaan, 

sekä mahdollisuuden mukaan huomioimaan a-mittaan myös tunkeuman. 

 

Kylkipienahitseille tulokset eivät olleet yhtä selkeät. Molempien koekappaleiden 

laboratoriotestien tulokset olivat enemmänkin suuntaa-antavia, sillä toinen kappaleista lommahti 

hieman, ja toista ei saatu rikki. Yleisesti ottaen kaavat 27 ja 28 vaikuttivat toimivan parhaiten, 

vaikka kappaleella AV4 laskujen tulokset ylittivät laboratoriotestin tuloksen. Kappale olisi voinut 

kestää enemmänkin, mikäli kehässä olisi ollut suurempi voimakapasiteetti. Laskukaavojen 

vertailun perusteella ainakin hitsin pituuden ja momenttivarren suhde rajoitetaan 1:een 

 

  



35 
 

LÄHTEET 

 

Björk, T. & Nykänen, T. & Penttilä, T. & Viitala, A. julkaisematon 

 

Niemi, E. & Kemppi, J. 1993. Hitsatun rakenteen suunnittelun perusteet. Helsinki, 

Painatuskeskus Oy. 337 s. 

 

Kaitila, O. 2010. Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 3 –oppikirja. Helsinki, 

Forssan kirjapaino Oy. 183 s. 

 

Rautaruukki Oyj. Tuote-esittely – Optim QC rakenneteräkset. [Rautaruukki Oyj:n www-sivuilla] 

Päivitetty 22.11.2012. [Viitattu 22.11.2012]. Saatavissa: http://www.ruukki.fi/Tuotteet-ja-

ratkaisut/Terastuotteet/Kuumavalssatut-terakset/Rakenneterakset/Optim-QC/ 

 

 

SFS 2373 Hitsaus. Staattisesti kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten mitoitus ja 

lujuuslaskenta 

 

SFS-EN 1993-1-8 Eurokoodi 3 : Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu 

 

SFS-EN 10025-1 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot 

 

  



Liite 1 
 

 

  



Liite 2,1 
 



Liite 2,2 
 



Liite 2,3 
 



Liite 2,4 
 



Liite 2,5 
 

 


