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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

C  Momenttivarren pituus [mm] 

e   Pidätinetäisyyden puolikas [mm] 

E  Hitsausenergia [kJ/mm] 

fu  Murtolujuus [MPa] 

fy  Myötölujuus [MPa] 

F  Vetokokeen aikana kappaletta vetävä voima [N] 

Fmax  Vetokokeessa kappaleen rikkoutumiseen johtava voima [N] 

I  Hitsausvirta [A] 

I  Taivutusjäyhyys [mm
4
] 

k  Terminen hyötysuhde 

l   Pohjalevyn leveys [mm] 

Mp  Plastinen taivutusmomentti [Nmm] 

Mt  Taivutusmomentti [Nmm] 

Q  Lämmöntuonti [kJ/mm] 

Q  Leikkausvoima [N] 

Qmax  Vetokokeessa kappaleen rikkoutumiseen johtava leikkausvoima [N] 

Qp  Plastinen leikkausvoima [N] 

Re  Myötölujuus [MPa] 

S  Staattinen momentti [mm
4
] 

t   Pohjalevyn paksuus [mm] 

U  Jännite [V] 

v   Hitsausnopeus [mm/s] 

x   Poikkileikkauksen osa, joka kantaa leikkauskuormituksen [mm] 

                      Taivutusnormaalijännitys [MPa] 

    Leikkausjännitys [MPa] 

HBW  Brinellin kovuus 

RHS-putki Putki, jonka profiili on suorakaiteen muotoinen  
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1 JOHDANTO JA TAVOITTEET 

 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia Ruukin ultralujan S960 QC -rakenneteräksen 

hitsausliitoksen leikkauskestävyyttä.  Työssä lasketaan S960 QC -rakenneteräksestä tehdyn T-

liitoksen K-hitsin teoreettinen kestävyys ja tuloksia verrataan teräsrakenteiden laboratoriossa 

suoritetuissa vetokokeissa saatuihin tuloksiin. Vetokokeiden tavoitteena on selvittää miten 

lämmöntuonti, kylmämuovaus ja leikkausjännityksen lisäksi liitokseen kohdistuva 

taivutusnormaalijännitys vaikuttavat liitoksen lujuuteen. Työ rajataan käsittelemään työssä 

käytettävien koekappaleiden vetokoetuloksia sekä koekappaleille laskettua teoreettista 

kestävyyttä. Kestävyyden tarkastelu rajataan äärikestävyyteen, koska on epätarkkaa ja 

hankalaa määrittää myötölujuutta vastaavaa kuormitusta koetuloksista. 

 

Ultralujien rakenneterästen käyttö on lisääntynyt, koska lujemman materiaalin avulla voidaan 

vähentää materiaalipaksuuksia, jolloin rakenteista tulee kevyempiä. Esimerkiksi erilaisten 

koneiden ja ajoneuvojen rakenteissa painonsäästöllä päästään pienempään polttoaineen 

kulutukseen, mikä on tärkeää esimerkiksi ilmaston lämpenemisen ja polttoaineen 

hinnannousun takia. (Kömi et al., 2013, s. 26-28.) 

 

Ultralujien terästen hitsausliitosten mitoittaminen on kuitenkin vielä epäselvää. Esimerkiksi 

Eurokoodi 3 käsittää teräkset, joiden myötölujuus on korkeintaan 460 MPa (SFS-EN 1993-1-

1, 2006, s. 25-26). Tosin EN 1993-1-12 sisältää sääntöjä, joiden avulla suunnittelua voidaan 

laajentaa teräksiin, joiden myötölujuus on korkeintaan 700 MPa (SFS-EN 1993-1-12, 2009, s. 

4). On tärkeää saada uutta tutkimustietoa ultralujien rakenneterästen käyttäytymisestä, jotta 

tulevaisuudessa niiden tehokas käyttö olisi helpompaa. 

 

 

 

 

  



6 

 

2 ULTRALUJAT RAKENNETERÄKSET 

 

 

Ultralujat rakenneteräkset ovat teräksiä, joilla on erittäin korkea myötö- ja murtolujuus.  Ne 

voidaan esimerkiksi määritellä teräksiksi, joiden myötölujuus fy on suurempi kuin 550 MPa ja 

murtolujuus fu on suurempi kuin 700 MPa (WorldAutoSteel, 2013). Ultralujan 

rakenneteräksen määritelmä ei ole kuitenkaan aivan selkeä. Esimerkiksi Ruukki nimittää 

omista terästuotteistaan ultralujiksi vasta myötölujuudeltaan 900-1100 MPa olevat teräkset 

(Kömi et al., 2013, s. 26). 

 

2.1 Ultralujien rakenneterästen käyttö 

Ultralujia rakenneteräksiä käytetään erilaisten nostureiden puomeissa ja hyötyajoneuvojen 

rakenteissa. Ultralujien rakenneterästen etuna on se, että korkeamman lujuuden ansiosta 

voidaan terästä käyttää rakenteissa vähemmän, jolloin rakenteista saadaan kevyempiä. 

Kevyempien rakenteiden ansioista muun muassa ajoneuvojen polttoaineen kulutus vähenee. 

(Kömi et al., 2013, s. 26-28.) Kuvassa 1 on Bronto Skyliftin valmistama henkilönostin, jossa 

on käytetty ultralujaa Optim 900 QC -terästä (Ruukki, 2013a). 

 

Kuva 1. Ultralujasta rakenneteräksestä valmistettu henkilönostin (Ruukki, 2013a). 
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Huolimatta ultralujien rakenneterästen korkeasta lujuudesta on kuitenkin huomioitava se, että 

niiden kimmomoduli on sama kuin alemman lujuusluokan teräksillä. Tämän takia kahdessa 

samanlaisessa rakenteessa siirtymät ovat samansuuruiset, vaikka toisessa rakenteessa olisikin 

käytetty ultralujaa rakenneterästä ja toisessa tavallista rakenneterästä. Myös rakenteiden 

nurjahduksen ja lommahduksen huomiointi on tärkeää. (Inserkit, 2013.) 

 

2.2 Optim 960 QC 

Tämän kandidaatintyön vetokokeissa materiaalina käytetty S960 QC on Ruukin Optim-sarjaan 

kuuluva ultraluja rakenneteräs, jonka mikrorakenne on bainiittia ja martensiittia. Teräksen 

merkinnässä 960 tarkoittaa, että kyseisen teräksen myötölujuus on 960 MPa. Q tarkoittaa, että 

teräs on karkaistu ja C tarkoittaa, että teräs on kylmämuovattavaa. (Ruukki, 2013b.) 

 

Optim 960 QC:n kovuus on 300 HBW, joka on kaksinkertainen verrattuna tavallisen S355-

rakenneteräksen kovuuteen. Optim 960 QC:n murtolujuus on noin 1000 MPa. Kemiallinen 

koostumus on esitetty taulukossa 1. (Ruukki, 2013b.) 

 

Taulukko 1. Optim 960 QC -teräksen kemiallinen koostumus prosentteina. (Ruukki, 2013b). 

C (Hiili) Si (Pii) Mn 

(Mangaani) 

P (Fosfori) S (Rikki) Ti (Titaani) 

0,11 0,25 1,2 0,020 0,010 0,070 
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3 TEORIALÄHTÖKOHDAT 

 

 

Hitsattaessa lämmöntuonnilla on oleellinen merkitys syntyvän hitsin sekä liitoksen 

ominaisuuksiin. Oikean lämmöntuonnin merkitys korostuu sitä enemmän, mitä lujempia 

teräksiä käytetään. (Lukkari, 2007, s. 10.) Hitsattaessa kylmämuovattua kappaletta teräksen 

vanheneminen aiheuttaa omat ongelmansa (Vähäkainu, 1994, s. 49). 

 

3.1 Lämmöntuonti 

Lämmöntuonti Q kuvaa hitsiin tuotua lämpömäärää yhtä millimetriä kohden. Lämmöntuonti 

on hitsausenergian E ja jokaiselle hitsausprosessille ominaisen termisen hyötysuhteen k tulo. 

Hitsausprosessin terminen hyötysuhde riippuu siitä, kuinka paljon lämpöä häviää ympäristöön 

johtumalla ja säteilemällä. Hitsausprosesseista korkein terminen hyötysuhde on 

jauhekaarihitsauksella, jonka terminen hyötysuhde on 1. Pienin hyötysuhde taas on TIG-

hitsauksessa, jossa se on 0,6. Tämän työn koekappaleet hitsattiin käyttäen MAG-hitsausta, 

jonka terminen hyötysuhde on 0,8. (Lukkari, 1997, s. 54-55.) 

 

Lämmöntuonti voidaan laskea standardin SFS-EN 1011-1 avulla käyttäen yhtälöä: 

 

   
  

     
                                                                                   

 

Yhtälössä (1) Q on lämmöntuonti, k on terminen hyötysuhde, U on jännite, I on hitsausvirta ja 

v on hitsausnopeus (Lukkari, 2007, s. 8). 

 

Syntyvän hitsausliitoksen laatuun vaikuttaa merkittävästi hitsin jäähtymisnopeus, joka 

määräytyy muun muassa lämmöntuonnista ja liitosmuodosta. Tämän takia on tärkeää, että 

hitsauksen lämmöntuonti on oikealla alueella. Jos lämmöntuonti on liian pieni, saattaa hitsin 

muutosvyöhykkeelle syntyä martensiittia, joka lisää hitsin kovuutta. Tällöin myös 

vetyhalkeilun todennäköisyys kasvaa. Jos lämmöntuonti on taas liian suuri, hitsin 

iskusitkeysominaisuudet kärsivät. Tämän takia on tärkeää määrittää lämmöntuonnille ylä- ja 
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alaraja. Teräksen lujuuden kasvaessa sallitun lämmöntuonnin alue pienenee, minkä takia 

sopivan lämmöntuonnin merkitys on suuri etenkin ultralujilla teräksillä. (Lukkari, 2007, s. 9-

10.) 

 

3.2 Kylmämuovaus 

Kylmämuovausta ovat esimerkiksi särmäys ja mankelointi ja erilaisten teräsprofiilien 

valmistus (Halikko Group, 2013; Ruukki, 2013c). Kylmämuovauksen haitallisin seuraus on 

myötövanheneminen, jonka seurauksena muokattavan teräksen lujuus kasvaa, 

muodonmuutoskyky ja iskusitkeysominaisuudet huonontuvat sekä todennäköisyys 

haurasmurtumalle kasvaa (Vähäkainu, 1994, s. 49). Myötövanhenemista tapahtuu, kun 

plastisessa muodonmuutoksessa irtautuu hiili- ja/tai typpiatomeja, jotka myöhemmin palaavat 

diffuusion avulla takaisin dislokaatioihin (Miekk-oja, 1960, s. 574). 

 

Kylmämuovattua rakennetta hitsattaessa poistuvat kylmämuovauksen haitat siltä alueelta, 

jossa teräksen lämpötila on kohonnut riittävän korkeaksi mahdollistamaan faasimuutoksen. 

Vähemmän hitsauksen aikana lämmenneillä alueilla tapahtuu rakenteelle epäedullista 

rakeenkasvua ja myötövanhenemista. Nämä alueet näkyvät kuvasta 2. (Vähäkainu, 1994, s. 

49.) 

 

Kuva 2. Hitsattu ja kylmämuovattu rakenne (Vähäkainu, 1994, s. 50). 
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4 VETOKOE 

 

 

Tämän kandidaatintyön kokeellisessa osuudessa tehtiin vetokokeita ultralujasta S960 QC -

rakenneteräksestä tehdyillä koekappaleilla. Vetokokeissa saatuja tuloksia verrataan tulokset 

kappaleessa teoreettisesti laskettuihin arvoihin. 

 

4.1 Koekappaleiden rakenne 

Koekappaleet koostuvat kahdesta päällekkäin asetetusta 8 mm paksusta vetolevystä ja yhdestä 

8 mm paksusta pohjalevystä. Koekappaleiden kokonaispituus on 508 mm. Pohjalevyn leveys 

on 100 mm, ja pohjalevyn pituus on 150 mm. Kuvasta 3 käy ilmi koekappaleiden mitat. 

 

Kuva 3. Koekappaleiden mitat. 
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Koekappaleiden pohjalevy ja vetolevyt hitsattiin T-liitokseksi käyttäen K-hitsiä. Railokulmana 

käytettiin 45° ja ilmarakona 1,6 mm. Hitsauksessa käytetyt railon mitat olivat kaikissa 

koekappaleissa samat ja ne näkyvät kuvasta 4. 

 

Kuva 4. Koekappaleiden railojen mitat. 

 

Koekappaleen koelaitteistoon kiinnittämistä varten on vetolevyyn tehty reikä, jota käytetään 

pin-kiinnittämiseen. Pohjalevy taas kiinnitetään koneistettujen pantojen avulla 

aineenkoetuslaitteiston pöytään, jolloin siihen ei tule erillisiä kiinnitysreikiä. Valmis hitsattu 

koekappale LF4 näkyy kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Valmis hitsattu koekappale LF4. 
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4.2 Koekappaleissa käytetty liitosmuoto 

Koekappaleiden T-liitos tehtiin K-hitsillä pienahitsin sijaan, jotta koe olisi mahdollisimman 

yksinkertainen. K-hitsin käytön perusteena oli myös hitsin vaurioitumisriskin eliminoiminen, 

koska pienahitsi saattaa murtua kuvassa 6 esitetyllä tavalla.  

 

 

Kuva 6. Pienahitsillä hitsatun T-liitoksen mahdollinen vaurioitumismuoto. 

 

Vetokokeissa pyrittiin saamaan vetolevy leikkautumaan irti pohjalevystä kuvan 7 osoittamalla 

tavalla. Kuvan 7 mukaista vaurioitumistapaa voidaan kutsua myös punching shear -

mekanismiksi. Punching shear -käsite on laajemmin tunnettu betonirakentamisesta, mutta sitä 

käytetään myös teräsrakentamisessa. Se on mahdollinen vauriomuoto esimerkiksi RHS-putken 

ja levyn liitoksessa (Wardenier, 2001, s. 8). Kuvan 7 nuolet esittävät pohjalevyä pidättäviä 

voimia Q ja vetolevyä vetävää voimaa F. 

 

Kuva 7. Vetolevyn leikkautuminen irti pohjalevystä punching shear -mekanismilla. 
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4.3 Koekappaleiden kestävyyden laskennallinen tarkastelu 

Käytetyn liitosmuodon teoreettinen kestävyys on voitava laskea, jotta sitä voidaan vertailla 

vetokokeissa saatuihin tuloksiin. Seuraavissa kappaleissa on määritetty koekappaleiden 

murtamiseen vaadittavan maksimivoiman laskemiseen tarvittavat yhtälöt sekä yhtälöt, joiden 

avulla voidaan määrittää materiaalin murtolujuus, kun tiedetään vetokokeissa koekappaleiden 

murtamiseen tarvittu voima. Koekappaleille LF2, LF3 ja LF4, joiden pohjalevyn pidättimet oli 

kiinnitetty hitsin rajaviivalle, on määritetty yhdet maksimivoiman ja murtolujuuden laskentaan 

tarvittavat yhtälöt. Koekappaleelle LF5, jonka pohjalevyn pidättimien etäisyys hitsin 

rajaviivalta oli 16 mm, johdettiin kolme eri laskentatapaa, jotka perustuvat plastisuusteoriaan. 

Joe Toivosen diplomityössä, Ultralujasta teräksestä valmistetun liitoksen pienahitsin staattinen 

kestävyys, tutkittiin erilaisia Optim S960 QC -teräksestä tehtyjen koekappaleiden liitoksia. 

Toivosen saamien tulosten mukaan kokeissa käytettyjen liitosten hitsien muodonmuutoskyky 

oli riittävän hyvä plastisuusteorian käyttöön. (Toivonen, 2010, s. 94.) 

 

4.3.1 Pidättimet rajaviivalla 

Seuraavassa on johdettu yhtälö, jonka avulla voidaan laskea koekappaleen murtamiseen 

tarvittava voima      koekappaleille LF2, LF3 ja LF4, kun tiedetään pohjalevyn paksuus t ja 

leveys l sekä materiaalin murtolujuus fu. Yhtälö pätee tapauksissa, joissa pidättimet on asetettu 

hitsin rajaviivalle. Kappaleen yhteen murtopintaan kohdistuva leikkausjännitys   voidaan 

laskea yhtälöllä: 

 

   
  

  
                                                                                          

 

Yhtälössä (2) Q on yhteen leikkauspintaan kohdistuva leikkausvoima, S on staattinen 

momentti, I on pohjalevyn taivutusjäyhyys ja l on leikkauspinnan leveys. (Mäkelä et al., 2010, 

s. 140.) Jos käytetään von MISES:n myötöehtoa, murtolujuuden fu ja leikkausmurtolujuuden   

välillä on yhteys: 
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(Salmi & Virtanen, 2008, s. 234). Jos yhtälö (2) ja (3) yhdistetään sekä sijoitetaan laskettavan 

leikkauspinnan staattinen momentti ja taivutusjäyhyys, joiden laskemista ei tässä esitetä, 

saadaan lopulta koekappaleen materiaalin murtolujuus fu ratkaistua yhtälöstä: 

 

    
       

   
                                                                                   

 

Yhtälössä (4) Fmax on vetokokeen aikana kappaleeseen kohdistuva maksimivoima, l on 

pohjalevyn leveys ja t on pohjalevyn paksuus. Yhtälöstä (4) voidaan myös ratkaista 

koekappaleen murtamiseen vaadittava teoreettinen maksimivoima Fmax: 

 

      
     

   
                                                                                          

 

Kun yhtälön (5) pohjalevyn paksuus t saa arvon 8 mm, pohjalevyn leveys l arvon 100 mm ja 

kappaleen murtolujuuden fu arvoksi asetetaan Optim 960 QC:n murtolujuus, joka on noin 1000 

MPa, saadaan murtumiseen tarvittavan voiman arvoksi 615,8 kN (Ruukki, 2013b). Kuvassa 8 

on koekappale LF2 vetokokeen jälkeen. Kuvasta on nähtävissä katkenneen pohjalevyn 

poikkipinta sekä ehjänä säilyneeseen puoliskoon syntyneet muodonmuutokset. 

 

 

Kuva 8. Koekappaleeseen LF2 syntyneet vauriot. 
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4.3.2 Pidätinetäisyys 16 mm (Tapa 1) 

Yhtälöt (4) ja (5) pätevät niiden vetokokeiden tapauksissa, joissa koekappaleen pohjalevyn 

pidättimet sijoitettiin hitsin rajaviivan välittömään läheisyyteen. Tämän kandidaatintyön 

vetokokeissa oli myös yhtenä tavoitteena selvittää, miten kiinnittimien etäisyys hitsin 

rajaviivalta vaikuttaa koekappaleen hitsausliitoksen lujuuteen. Tämän takia koekappaleen LF5 

pohjalevyn pidättimet sijoitettiin 16 mm päähän hitsin rajaviivalta. Kyseessä olevan 

koekappaleen murtamiseen vaadittavaa voimaa Fmax ei voida laskea yhtälön (5) avulla, koska 

kappaleeseen kohdistuu leikkausjännityksen lisäksi myös taivutusmomentin aiheuttama 

taivutusnormaalijännitys. Seuraavassa on johdettu lyhyesti koekappaleen LF5 materiaalin 

teoreettisen lujuuden ja vetokokeessa kappaleen rikkovan teoreettisen maksimivoiman 

laskemiseen tarvittavat yhtälöt.  

 

Koekappaleen hitsin rajaviivalle kohdistuva plastinen momentti Mp voidaan laskea yhtälöllä: 

 

         
 

 
                                                                                

 

Yhtälössä (6) Mp on plastinen momentti, Qp on plastinen leikkausvoima, e on 

pidätinetäisyyden puolikas, l on pohjalevyn leveys, t on pohjalevyn paksuus ja Re on 

materiaalin myötölujuus (Salmi & Virtanen, 2008, s. 251). 

 

Leikkauspinnassa vallitseva leikkausjännitys saadaan yhtälöstä (2), kun siihen sijoitetaan 

pohjalevyn staattinen momentti ja pohjalevyn taivutusjäyhyys. Leikkausvoiman Q tilalla 

voidaan käyttää vetokokeessa koekappaleen rikkovaa maksimivoimaa Fmax: 

 

  
     

   
                                                                                       

 

Yhtälössä (7)   on pohjalevyyn kohdistuva kimmoinen leikkausjännitys, Fmax on koekappaletta 

vetävä maksimivoima, l on pohjalevyn leveys ja t on pohjalevyn paksuus. Kun yhtälöstä (6) 

ratkaistaan myötölujuus Re ja oletetaan sen vastaavan liitokseen kohdistuvaa täysplastista 
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taivutusnormaalijännitystä  , saadaan murtopinnassa vallitseva jännitystila yhdistämällä 

taivutusnormaalijännitys ja yhtälön (7) leikkausjännitys von MISES:n hypoteesilla:  

 

     
      

   
 
 

   
     

   
 
 

                                                                

 

(Pennala, 2002, s. 189). Yhtälössä (8) fu on koekappaleen murtolujuus, Fmax on vetokokeen 

aikana koekappaleeseen kohdistuva maksimivoima, e on pidätinetäisyyden puolikas, l on 

pohjalevyn leveys ja t on pohjalevyn paksuus. Kuvassa 9 on esitetty yhtälön (8) tapauksessa 

koekappaleen leikkauspintaan syntyvä täysplastinen taivutusjännitys ja kimmoinen 

leikkausjännitys. 

 

 

Kuva 9. Koekappaleen leikkauspintaan syntyvät taivutus- ja leikkausjännitysjakaumat. 

 

 Yhtälöstä (8) voidaan myös ratkaista koekappaleen murtamiseen vaadittu maksimivoima: 
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Kun yhtälöön (9) sijoitetaan murtolujuudeksi Optim 960 QC:n murtolujuus, joka on noin 1000 

MPa, pohjalevyn leveydeksi l=100 mm, pohjalevyn paksuudeksi t=8 mm ja pidätinetäisyyden 

puolikkaaksi e=8 mm, saadaan koekappaleen murtamisen vaativaksi maksimivoimaksi Fmax 

335,5 kN (Ruukki, 2013b). Jos leikkausjännitys oletetaan paksuussuunnassa 

tasajakautuneeksi, saadaan murtopinnassa vallitsevan jännitystilan laskemiseen käytettävä 

yhtälö (8) muotoon: 

 

     
      

   
 
 

   
    

   
 
 

                                                                

 

Kuvassa 10 on esitetty yhtälön (10) tapauksessa syntyvät taivutus- ja 

leikkausjännitysjakaumat. 

 

 

Kuva 10. Taivutusjännitys ja tasajakautunut leikkausjännitys. 

 

Tasajakautuneen leikkausjännityksen tapauksessa koekappaleen murtumiseen tarvittavan 

maksimivoiman      yhtälö saadaan muotoon: 

 



18 

 

          
   

        
                                                                         

 

Kun yhtälöön (11) sijoitetaan murtolujuudeksi 1000 MPa, pohjalevyn leveydeksi l=100 mm, 

pohjalevyn paksuudeksi t=8 mm ja pidätinetäisyyden puolikkaaksi e=8 mm, saadaan 

koekappaleen murtamisen vaativaksi maksimivoimaksi Fmax 367,1 kN (Ruukki, 2013b).  

 

Koekappaleeseen LF5 syntyneet vauriot ilmenevät kuvasta 11. Pidätinetäisyydestä johtuen 

pohjalevy on taipunut huomattavasti ennen katkeamistaan. Kuvan perusteella liitoksen 

muodonmuutoskyky on hyvä. 

 

 

Kuva 11. Koekappaleeseen LF5 syntyneet vauriot. 

 

4.3.3 Pidätinetäisyys 16 mm (Tapa 2) 

Edellä koekappaleelle LF5 määritetyt teoreettisen murtolujuuden ja teoreettisen 

maksimivoiman laskemiseen tarvittavat yhtälöt voidaan myös johtaa koekappaleen pohjalevyn 
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geometrian perusteella. Kuvaan 12 on merkitty punaisella liitospintaan kohdistuvat 

taivutusnormaalijännitysjakaumat ja koekappaleen yhtä hitsiä kuormittava leikkausvoima Q. 

Muodostamalla momenttitasapainoyhtälö taivutusnormaalijännitystä vastaavien voimien F ja 

leikkausvoiman Q avulla saadaan ratkaistua pituus x, joka määrää taivutusnormaalijännityksen 

suuruuden. Pituus x kuvaa sitä poikkileikkauksen osaa, joka kantaa kokonaan ja pelkästään 

leikkauskuormituksen Q vetokokeen aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Koekappaleen poikkileikkauksen geometria. 

 

Poikkileikkauksen geometrian perusteella saadaan voimille F johdettua yhtälö: 
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Yhtälössä (14) F on taivutusnormaalijännityksen murtopintaan aiheuttama voima,    on 

materiaalin murtolujuus ja x on se poikkileikkauksen osa, joka kantaa leikkauskuormituksen. 

Voimien F momenttivarsien pituuksille C saadaan johdettua yhtälö: 

 

  
   

 
                                                                                     

 

Koska leikkausvoiman Q ja voimien F aiheuttamien momenttien summa on oltava nolla 

poikkileikkauksen keskipisteen suhteen, voidaan muodostaa yhtälö: 

 

                                                                                         

 

Yhtälössä (16) Q on vetokokeen aikana murtopintaan kohdistuva leikkausvoima, e on 

leikkausvoiman momenttivarsi, F on taivutusnormaalijännityksen aiheuttama voima ja C on 

voiman F momenttivarsi. Sijoittamalla yhtälöt (14) ja (15) yhtälöön (16) saadaan 

poikkileikkauksessa vaikuttavalle plastiselle momentille yhtälö: 

 

                                                                              

 

Yhtälössä (17)    on plastinen momentti,    on plastinen leikkausvoima, e on tämän 

vetokokeen tapauksessa pidätinetäisyyden puolikas,   on taivutusnormaalijännitys ja x on se 

poikkileikkauksen osa, johon leikkausjännitys kohdistuu. Plastinen leikkausvoima voidaan 

ratkaista yhtälöstä:  

 

   
    

   
                                                                                  

 

Plastisen leikkausvoiman ja leikkausvoiman aiheuttaman plastisen momentin välillä pätee 

yhteys: 
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Kun yhtälöön (19) sijoitetaan yhtälöt (17) ja (18), eliminoituvat taivutusnormaalijännitykset ja 

muodostuu toisen asteen yhtälö, josta voidaan ratkaista x. Muuttujan x arvoksi saadaan 3,9374 

mm. Yhtälöstä (17) voidaan ratkaista taivutusnormaalijännitys: 

 

   
     

         
                                                                           

 

Jos yhtälöön (20) sijoitetaan edellä ratkaistu x:n arvo, saadaan ratkaistua liitokseen kohdistuva 

taivutusmomentin aiheuttama taivutusnormaalijännitys. Lopulta saadaan ratkaistua materiaalin 

murtolujuus, kun yhtälön (20) taivutusnormaalijännitys yhdistetään yhtälön (7) avulla 

laskettavaan leikkausjännitykseen von MISES:n hypoteesilla: 

 

     
     

         
  
 

   
     

   
  
 

                                                       

 

Yhtälöstä (21) voidaan myös ratkaista koekappaleen murtamiseen vaadittu maksimivoima: 

 

          
              

                       
                                                

 

Kun yhtälöön (22) sijoitetaan murtolujuuden arvoksi 1000 MPa, pidätinetäisyyden 

puolikkaaksi e=8 mm, x:n arvoksi 3,9374 mm, pohjalevyn leveydeksi l=100 mm ja pohjalevyn 

paksuudeksi t=8 mm, saadaan koekappaleen LF5 murtumiseen johtavaksi maksimivoimaksi 

     271,95 kN. Jos leikkausjännitys oletetaan tasajakautuneeksi, saadaan plastisen 

leikkausvoiman laskemiseen tarvittava yhtälö (18) muotoon: 
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Sijoittamalla yhtälö (23) ja yhtälö (17) yhtälöön (19) saadaan muodostettua toisen asteen 

yhtälö kuten aiemminkin. Tasajakautuneen leikkausjännityksen tapauksessa x:n arvoksi 

saadaan 2,9825 mm. Murtolujuuden fu yhtälö (21) saadaan tasajakautuneen 

leikkausjännityksen tapauksessa muotoon: 

 

     
     

         
  
 

   
    

   
  
 

                                                          

 

Yhtälöstä (24) saadaan ratkaistua koekappaleen murtamiseen vaadittava maksimivoima Fmax 

tasajakautuneen leikkausjännityksen tapaukselle: 

 

          
             

                     
                                                     

 

Jos yhtälöön (25) sijoitetaan murtolujuudeksi 1000 MPa, pidätinetäisyyden puolikkaaksi e=8 

mm, x:n arvoksi 2,9825 mm, pohjalevyn leveydeksi l=100 mm ja pohjalevyn paksuudeksi t=8 

mm, saadaan koekappaleen LF5 murtamiseen tarvittavaksi maksimivoimaksi       322,71 

kN. 

 

4.3.4 Pidätinetäisyys 16 mm (Tapa 3) 

Seuraavassa on hyödynnetty Tapio Salmen ja Simo Virtasen kirjassa Materiaalien mekaniikka 

esitettyä poikkileikkaukseen kohdistuvan plastisen leikkausvoiman ja plastisen 

taivutusmomentin yhdistämiseen käytettävää tapaa, jonka avulla 16 mm pidätinetäisyyden 

tapaus voidaan myös ratkaista. Pohjalevyn poikkileikkauksessa vaikuttava plastinen 

leikkausvoima    noudattaa yhtälöä:  
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(Salmi & Virtanen, 2008, s. 273). Poikkileikkaukseen kohdistuva plastinen taivutusmomentti 

taas saadaan aiemmin esitetystä yhtälöstä (6), kun myötölujuuden Re tilalle asetetaan 

materiaalin murtolujuus fu: 

 

         
 

 
                                                                            

 

(Salmi & Virtanen, 2008, s. 273). Plastinen taivutusmomentti ja plastinen leikkausvoima 

voidaan yhdistää, kun tiedetään, että taivutusmomentin, plastisen taivutusmomentin, 

leikkausvoiman ja plastisen leikkausvoiman välillä pätee yhteys:  

 

  

  
 
 

 
 
 

  
 

 

                                                                             

 

Yhtälössä (28) Mt on liitokseen kohdistuva taivutusmomentti, Mp on liitokseen kohdistuva 

plastinen taivutusmomentti, Q on liitokseen kohdistuva leikkausvoima ja Qp on liitokseen 

kohdistuva plastinen leikkausvoima (Salmi & Virtanen, 2008, s. 274). Sijoittamalla yhtälöt 

(26) ja (27) yhtälöön (28), esittämällä leikkausvoima Q kappaleen vetokokeessa murtavan 

maksimivoiman Fmax avulla ja sijoittamalla taivutusmomentin Mt arvoksi leikkausvoiman Q ja 

pidätinetäisyyden puolikkaan e tulo, saadaan toisen asteen yhtälö: 

 

 

 
 
  

     
 

 

    
   

  

     
                                                           

 

Jos yhtälöön (29) sijoitetaan murtolujuuden fu arvoksi 1000 MPa, liitoksen leveyden l arvoksi 

100 mm, pohjalevyn paksuuden t arvoksi 8 mm ja pidätinetäisyyden puolikkaan e arvoksi 8 

mm, saadaan koekappaleen murtamiseen vaadittavaksi maksimivoimaksi Fmax 355,6 kN. 
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Yhtälöstä (29) voidaan myös ratkaista kappaleen murtolujuus ottamalla muuttujaksi 

murtolujuuden käänteisarvo, jonka mahdolliset juuret ratkaistaan toisen asteen yhtälöstä: 

 

 
     

   
 
 

 
 

  
 

 

 
      

   
 
 

  
                                                          

 

Ratkaisemalla juurien käänteisarvot saadaan murtolujuuden fu arvo. Kuvassa 13 on esitetty 

kolmannen laskutavan taivutusnormaali- ja leikkausjännitysjakaumat. 

 

 

Kuva 13. Poikkileikkaukseen kohdistuva taivutusnormaalijännitys ja leikkausjännitys 

(mukaillen Salmi & Virtanen, 2008, s. 273). 

 



25 

 

4.4 Eri koekappaleiden tarkoitukset 

Vetokoetta varten valmistettiin viisi koekappaletta: LF1, LF2, LF3, LF4 ja LF5. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan koekappaleita oli neljä, mutta kappaleen LF1 vetokoe epäonnistui, 

minkä takia sen tilalle jouduttiin tekemään korvaava koekappale LF5.  Koekappaleiden LF2 ja 

LF3 avulla tutkittiin lämmöntuonnin vaikutusta liitoksen lujuuteen. Koekappaleen LF4 avulla 

tutkittiin kylmämuovauksen sekä hitsauksen yhteisvaikutusta ja koekappaleella LF5 tutkittiin 

taivutusnormaalijännityksen vaikutusta lisäämällä pidättimien etäisyyttä hitsin rajaviivalta. 

Jokaisen koekappaleen avulla tutkittava asia on merkitty taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Koekappaleiden tarkoitukset. 

Koekappale Tutkittava asia 

LF1 - 

LF2 Suuri lämmöntuonti (Hitsaus 1 palko/puoli) 

LF3 Pieni lämmöntuonti (Hitsaus 2 palkoa/puoli) 

LF4 Kylmämuovaus (Hitsaus 2 palkoa/puoli) 

LF5 Pidättimien etäisyys hitsin rajaviivalta  

16 mm (Hitsaus 2 palkoa/puoli) 

 

Koekappaleen LF2 avulla tutkittiin suuren lämmöntuonnin vaikutusta liitoksen lujuuteen. 

Kappale hitsattiin kahdella hitsillä, jolloin materiaaliin kerralla tuotu lämpömäärä muodostui 

suureksi ja jäähtymisnopeudesta tuli pieni. Vetokokeessa pohjalevyn pidättimet asetettiin 

hitsin rajaviivalle. 

 

Koekappale LF3 edustaa perustapausta ja toimii muille kappaleille vertailukohteena. Se 

hitsattiin neljällä hitsillä, jolloin sen lämmöntuonti muodostui optimaalisemmaksi kuin 

koekappaleen LF2 hitsauksessa. Koekappaleen LF3 pohjalevyn pidättimet asetettiin 

vetokokeessa hitsin rajaviivalle, jotta liitoksen murtuminen tapahtuisi mahdollisimman 

puhtaasti leikkautumalla. 
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Koekappaleen LF4 avulla tutkittiin pohjalevyn kylmämuovauksen vaikutusta liitoksen 

lujuuteen. Hitsaus tehtiin samalla tavalla neljällä hitsillä kuten koekappaleessa LF3. Myös 

pidättimet asetettiin hitsin rajaviivalle. 

 

Koekappaleen LF5 avulla tutkittiin taivutusmomentin vaikutusta liitoksen lujuuteen. 

Pohjalevyn pidättimet asetettiin 16 mm etäisyydelle hitsin rajaviivalta, mikä mahdollistaa 

pohjalevyn taipumisen. Kappaleen murtuminen ei tapahdu tällöin puhtaasti leikkautumalla, 

koska taivutusmomentti aiheuttaa liitokseen taivutusnormaalijännityksen. Koekappale LF5 

hitsattiin neljällä hitsillä kuten koekappale LF3. 

 

4.5 Koekappaleiden hitsaus 

Koekappaleet hitsattiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan laboratoriossa. 

Hitsausprosessina käytettiin MAG-hitsausta eli metallikaasukaarihitsausta aktiivisella, 

hitsisulan kanssa reagoivalla, suojakaasulla (Lukkari, 1997, s. 159).  Kaikki koekappaleet 

hitsattiin käsivaralta. 

 

Kaikkien koekappaleiden hitsauksessa käytettiin suojakaasuna samaa argonin ja hiilidioksidin 

seoskaasua, jossa hiilidioksidin osuus oli 8 %. Hitsauslisäaineena käytettiin 1 mm 

halkaisijaltaan olevaa Union X96 lisäainelankaa, jonka myötölujuus on 930 MPa ja 

murtolujuus 980 MPa (Böhler Welding GROUP, 2010). Union X96 lisäainelangan kemiallinen 

koostumus on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Union X96 lisäainelangan kemiallinen koostumus prosentteina (Böhler Welding 

GROUP, 2010). 

C (Hiili) Si (Pii) Mn 

(Mangaani) 

Cr (Kromi) Mo 

(Molybdeeni) 

Ni (Nikkeli) 

0,12 0,80 1,90 0,45 0,55 2,35 

 



27 

 

4.5.1 Hitsausparametrit 

Taulukosta 4 käy ilmi eri koekappaleiden hitsauksessa käytetyt hitsausparametrit. Kappale 

LF2 on hitsattu kahdella hitsillä ja muut koekappaleet neljällä hitsillä. Taulukossa 4 on esitetty 

jokaisen hitsin hitsauksessa käytetty virta, jännite, hitsausaika, hitsausnopeus, lämmöntuonti ja 

langansyöttönopeus. Hitsauspituus on kaikilla kappaleilla sama, ja se määräytyy koekappaleen 

pohjalevyn leveydestä, joka on 100 mm. Koekappaleen LF1 arvoja ei taulukossa esitetä, koska 

niillä ei ole merkitystä epäonnistuneen vetokokeen takia. 

 

Taulukko 4. Koekappaleiden hitsausparametrit. 

1 247 27,2 100 31 3,2 1,67 10,7

2 240 27,2 100 29 3,4 1,51 10,7

1 217 24,8 100 16 6,3 0,69 9,9

2 218 24,8 100 16 6,3 0,69 9,9

3 240 27,2 100 24 4,2 1,25 10,7

4 242 27,2 100 24 4,2 1,26 10,7

1 215 24,8 100 17 5,9 0,73 9,9

2 214 24,8 100 17 5,9 0,72 9,9

3 244 27,2 100 24 4,2 1,27 10,7

4 238 27,2 100 24 4,2 1,24 10,7

1 210 24,8 100 17 5,9 0,71 9,9

2 215 24,8 100 18 5,6 0,77 9,9

3 252 27,2 100 22 4,5 1,21 10,7

4 250 27,2 100 20 5,0 1,09 10,7

LF5

Hitsausnopeus 

[mm/s]

Lämmöntuonti 

[kJ/mm]

Langansyött

ö [m/min]

LF2

LF3

LF4

Koekappale 
Hitsi 

[nro]

Virta 

[A]

Jännite

[V]

Hitsauspituus 

[mm]

Hitsausaika 

[s]

 

 

Koekappaleet LF3, LF4 ja LF5 hitsattiin neljällä palolla siten, että yhdelle puolelle hitsattiin 

aina yksi palko kerrallaan. Koekappale LF2 hitsattiin kahdella palolla. Kaikki kappaleet 

jäähtyivät hitsauskiinnittimessä, ja palkojen välinen lämpötila oli kaikissa kappaleissa aina alle 

50 °C. Kuvassa 14 on esitetty kappaleiden LF3, LF4 ja LF5 palkojen hitsausjärjestys. 

Kappaleen LF2 hitsausjärjestystä ei ole tarpeen kuvallisesti selventää, koska ei ole merkitystä 

kumpi kahdesta palosta on ensin hitsattu. 
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Kuva 14. Kappaleiden LF3, LF4 ja LF5 palkojen hitsausjärjestys 

 

4.6 Koekappaleen LF4 kylmämuovaus 

Kylmämuovaus tehtiin taivuttamalla ja suoristamalla pohjalevyä useita kertoja sitä kuitenkaan 

murtamatta. Taivutuksessa käytetyn painimen säde oli 30 mm. Vastinten halkaisija oli 50 mm 

ja niiden keskipisteiden välinen etäisyys 360 mm. Taivutuksen aikana suurin taivuttava voima 

oli 22,2 kN. Taivuttavan voiman poistamisen jälkeen koekappaleen taivutuskulmaksi mitattiin 

65°. Kylmämuovaamisen jälkeen vetolevyt hitsattiin pohjalevyyn sille puolelle, jolta painin oli 

levyä taivuttanut. Taivutuksessa käytetyt parametrit ja kappaleen taivutuksen jälkeinen kulma 

ilmenevät kuvasta 15.  

 

Kuva 15. Taivutusparametrit ja taivutuskulma taivutusvoiman ollessa nolla. 
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4.7 Pidättimien reunaetäisyys 

Liitokseen kohdistuvan taivutusmomentin vaikutuksen tutkimiseksi koekappaleiden 

pohjalevyjen kiinnityksessä käytettävien pidättimien etäisyyttä koekappaleen hitsin 

rajaviivalta muunneltiin. Lähtökohta kokeissa oli se, että pidättimet asetettiin kiinni hitsin 

rajaviivaan. Koekappaleen LF5 vetokokeessa pidättimet kuitenkin asetettiin siten, että 

pidättimen reunan ja hitsin rajaviivan välimatka oli kaksi kertaa pohjalevyn paksuus eli 16 

mm. Kuvassa 16 on esitetty perustapaus, jossa pidättimet ovat hitsin rajaviivalla, ja kuvassa 17 

on esitetty tapaus, jossa pidättimien etäisyys hitsin rajaviivalta on 16 mm. 

 

Kuva 16.  Pidättimet asetettu hitsin rajaviivalle. 

 

Kuva 17. Pidättimien etäisyys hitsin rajaviivalta 16 mm. 
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4.8 Koejärjestelyt 

Vetokokeet tehtiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa. 

Vetokokeissa käytettiin MEGA-kehää, joka on servohydraulinen kuormituskehä. MEGA-

kehällä pystytään tuottamaan suurimmillaan 5 MN suuruinen voima. (LUT, 2014.) 

 

Koekappaleet kiinnitettiin koelaitteistoon pidätinlevyjen ja pin-kiinnityksen avulla. Kaksi 

pidätinlevyä asetettiin koekappaleen pohjalevyn päälle ja kiristettiin aineenkoetuslaitteiston 

pöytään siten, että kumpaankin pidätinlevyyn käytettiin kuusi M24-ruuvia. Pidätinlevyjen 

korkeus ja leveys oli 100 mm, ja niiden pituus oli 530 mm. Pidätinlevyjen 

valmistuspiirustukset on esitetty liitteissä. Pin-kiinnityksessä vetolevy kiinnitettiin 

koelaitteistoon vetolevyssä 80 mm halkaisijaltaan olevan reiän avulla. Kuvassa 18 

koekappaletta LF1 kiinnitetään koelaitteistoon. 

 

Kuva 18. Koekappaleen LF1 kiinnitys koelaitteistoon. 

 

Vetokokeista mitattiin kehän siirtymä ja vetävä voima ajan funktiona. Eri koekappaleiden 

voima-siirtymä -kuvaajat on esitetty tulokset-osiossa. 
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5 TULOKSET 

 

 

Tässä osiossa tarkastellaan vetokokeissa saatuja koetuloksia ja verrataan niitä teoreettisiin 

arvoihin. Tarkastelun kohteena on myös koekappaleiden vauriomuoto sekä lämmöntuonnin, 

kylmämuovauksen ja pidättimien reunaetäisyyden vaikutus. 

 

5.1 Tulosten tarkastelu 

Kappaleen LF1 vetokoe epäonnistui kiinnitysongelmien takia. Kappaleen uudelleen 

kiinnittämisen jälkeen koe jouduttiin lopettamaan vetävän voiman ollessa 950 kN. Kappale jäi 

lopulta ehjäksi, vaikkakin vetolevyt erkanivat toisistaan. Muissa koekappaleissa vetolevyjen 

erkaneminen estettiin hitsaamalla vetolevyjen reunat yhteen koekappaleen alaosasta. Kuvassa 

19 on koekappale LF1 epäonnistuneen vetokokeen jälkeen. 

 

Kuva 19. Vetolevyjen erkautuminen toisistaan koekappaleessa LF1. 
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Koekappaleiden LF2, LF3, LF4 ja LF5 vetokokeissa koekappaleiden pohjalevyt vaurioituivat 

hitsin rajaviivalta. Kuvasta 20 ilmenee koekappaleeseen LF2 syntynyt vaurio, joka vastaa 

hyvin myös kappaleisiin LF3 ja LF4 syntynyttä murtumaa. 

Kuva 20. Koekappaleen LF2 katkennut pohjalevy. 

 

Koekappale LF5 vaurioitui samalla tavalla hitsin rajaviivalta kuin koekappaleet LF2, LF3 ja 

LF4. Koekappaleen LF5 pohjalevy kuitenkin taipui huomattavasti ennen katkeamistaan 

pidättimien reunaetäisyydestä johtuen. Kuvassa 21 on koekappaleeseen LF5 syntynyt vaurio. 

 

Kuva 21. Koekappaleen LF5 katkennut ja taipunut pohjalevy. 
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Koekappaleiden murtamiseen tarvittujen voimien arvot on esitetty taulukossa 5. Kuvista 22-25 

ilmenee koekappaleiden LF2, LF3, LF4 ja LF5 vetokokeissa mitattujen voimien arvot 

siirtymän funktiona. 

 

Taulukko 5. Koekappaleiden murtamiseen tarvitut maksimivoimien arvot. 

Koekappale Maksimivoima (kN) 

LF2 932 

LF3 953 

LF4 820 

LF5 416 

 

Kuva 22. Koekappaleen LF2 voima-siirtymä -kuvaaja. 
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Kuva 23. Koekappaleen LF3 voima-siirtymä -kuvaaja. 

 

Kuva 24. Koekappaleen LF4 voima-siirtymä -kuvaaja. 
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Kuva 25. Koekappaleen LF5 voima-siirtymä -kuvaaja. 

 

5.2 Vertaus teoreettiseen kestävyyteen 

Aiemmin johdettiin laskentaosiossa yhtälöt, joiden avulla voidaan laskea koekappaleiden 

rikkoutumiseen vaadittujen maksimivoimien Fmax arvot. Taulukoon 6 on koottu vetokokeissa 

koekappaleiden LF2, LF3 ja LF4 murtamiseen vaadittujen maksimivoimien arvot sekä 

teoreettisesti lasketut maksimivoimien arvot, joiden laskemiseen on käytetty yhtälöä (5). 

Murtolujuutena fu on käytetty 1000 MPa, jonka teräksen valmistaja on ilmoittanut Internet-

sivuillaan (Ruukki, 2013b). Teoreettisten arvojen laskennassa on myös käytetty liitteissä 

esitetyn mittauspöytäkirjan pohjalevyn paksuuden t ja leveyden l arvoja. 

 

Taulukko 6. Todelliset ja teoreettiset maksimivoimien Fmax arvot. 

Koekappale Teoreettinen maksimivoima Todellinen maksimivoima 

LF2 614,6 kN 932 kN 

LF3 613,5 kN 953 kN 

LF4 611,7 kN 820 kN 
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Koekappaleen LF5 murtamiseen vaadittu todellinen maksimivoima Fmax oli vetokokeessa 416 

kN. Koekappaleen LF5 teoreettisen maksimivoiman laskentaan voidaan käyttää yhtälöitä (9), 

(11), (22), (25) ja (29). Taulukkoon 7 on laskettu teoreettisten maksimivoimien arvot edellä 

mainittujen yhtälöiden ja mittauspöytäkirjassa esitettyjen mittojen avulla. Murtolujuutena on 

käytetty 1000 MPa. 

 

Taulukko 7. Koekappaleen LF5 teoreettiset maksimivoimat. 

Laskentaan käytetty yhtälö Teoreettinen maksimivoima 

(9), Tapa (1) 333,5 kN 

(11), Tapa (1), tasajakautunut   365,0 kN 

(22), Tapa (2) 271,6 kN 

(25), Tapa (2), tasajakautunut   322,4 kN 

(29), Tapa (3) 353,5 kN 

 

Vetokoetulosten ja aiemmin johdettujen murtolujuuksien yhtälöiden avulla voidaan 

koekappaleille laskea murtolujuuden arvot. Taulukossa 8 on esitetty yhtälön (4) ja 

mittauspöytäkirjan mittojen avulla lasketut murtolujuuksien arvot koekappaleille LF2, LF3 ja 

LF4. 

 

Taulukko 8. Koekappaleiden LF2, LF3 ja LF4 vetokoetulosten avulla lasketut murtolujuudet. 

Koekappale Murtolujuus fu 

LF2 1516,4 MPa 

LF3 1553,4 MPa 

LF4 1337,9 MPa 

 

Koekappaleen LF5 murtolujuutta laskettaessa voidaan käyttää yhtälöitä (8), (10), (21), (24) ja 

(30). Taulukkoon 9 on laskettu koekappaleen LF5 vetokoetulosten ja mittauspöytäkirjan 

arvojen perusteella murtolujuuksien fu arvoja. 
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Taulukko 9. Koekappaleen LF5 vetokoetuloksen avulla lasketut murtolujuudet. 

Laskentaan käytetty yhtälö Murtolujuus fu 

(8), Tapa (1) 1223,5 MPa 

(10), Tapa (1), tasajakautunut   1117,9 MPa 

(21), Tapa (2) 1502,3 MPa 

(24), Tapa(2), tasajakautunut   1265,4 MPa 

(30), Tapa(3) 1154,2 MPa 

 

Taulukoista 6 ja 7 nähdään, että kaikki koekappaleet kestivät vetokokeissa huomattavasti 

enemmän kuormitusta, kuin mitä minkään yhtälön avulla saatiin teoreettiseksi 

maksimivoimaksi. Vetokokeiden perusteella lasketuista murtolujuuksista koekappaleiden LF2, 

LF3 ja LF4 murtolujuudet olivat hyvin samansuuruisia. Koekappaleen LF4 vetokoetulosten 

avulla laskettu murtolujuus oli kylmämuovauksen takia alempi kuin koekappaleilla LF2 ja 

LF3. Koekappaleelle LF5 taulukkoon 9 lasketut murtolujuuksien arvot sen sijaan erosivat 

koekappaleiden LF2, LF3 ja LF4 avulla lasketuista arvoista. Koekappaleen LF5 

murtolujuuden tulisi vastata koekappaleen LF3 murtolujuutta, koska näiden koekappaleiden 

välillä oli ainoana erona pidätinten etäisyys hitsin rajaviivalta. Koekappaleen LF5 avulla 

laskettu murtolujuuden arvo vastasi parhaiten koekappaleen LF3 murtolujuutta, kun 

laskennassa käytettiin yhtälöä (21). Muilla yhtälöillä laskettaessa murtolujuus jäi 

huomattavasti pienemmäksi. 

 

5.3 Vertaus teoreettiseen vauriomuotoon 

Koekappaleet vaurioituvat sivulla 12 esitetyn punching shear -mekanismin mukaisesti. 

Kaikissa koekappaleissa, lukuun ottamatta koekappaleen LF1 epäonnistunutta vetokoetta, 

vetolevy leikkautui irti pohjalevystä. Kuvissa 26-29 on esitetty koekappaleiden LF2, LF3, LF4 

ja LF5 pohjalevyjen murtopinnat. 

 

Kuva 26. Koekappaleen LF2 pohjalevy. 
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Kuva 27. Koekappaleen LF3 pohjalevy. 

 

Kuva 28. Koekappaleen LF4 pohjalevy. 

 

Kuva 29. Koekappaleen LF5 pohjalevy. 

 

5.4 Lämmöntuonnin, kylmämuovauksen ja pidättimien reunaetäisyyden vaikutus 

Vetokokeissa koekappaleiden välille syntyi selkeitä eroja murtumiseen vaaditun voiman Fmax 

suuruudessa. Eri koekappaleiden tuloksia vertaillessa voidaan koekappale LF3 asettaa 

perustapaukseksi. Koetulosten perusteella lämmöntuonnin vaikutus liitoksen kestävyyteen oli 

melko pieni. Neljällä palolla hitsatun koekappaleen LF3 vetokokeen maksimivoiman arvo oli 

vain 2,25 % suurempi kuin kahdella palolla hitsatun koekappaleen LF2 tapauksessa. 

Kylmämuovauksen vaikutus taas oli selkeästi havaittavissa. Kylmämuovatun koekappaleen 

LF4 vetokokeen maksimivoiman arvo oli 13,95 % koekappaleen LF3 vetokokeen 

maksimivoiman arvoa pienempi, mikä on jo merkittävä ero. Voimakkaimmin liitoksen 

lujuuteen vaikutti pidättimien reunaetäisyys. Koekappaleen LF5 vetokokeen maksimivoiman 

arvo oli noin 56,35 %  pienempi kuin koekappaleella LF3. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Vetokoetulosten avulla sivuilla 36-37 lasketut murtolujuuksien arvot olivat kaikissa 

tapauksissa valmistajan ilmoittamaa murtolujuuden arvoa suurempia. Eri yhtälöillä saadut 

murtolujuuksien arvot kuitenkin vaihtelivat melkoisesti. Pienimmän murtolujuuden arvoksi 

saatiin noin 1118 MPa ja suurimman murtolujuuden arvoksi noin 1553 MPa. Tulosten 

perusteella turvallisena mitoituslähtökohtana voidaan pitää 1100 MPa. 

 

Koetulosten perusteella tutkittavan materiaalin murtolujuus on kummallakin lämmöntuonnilla 

reilusti suurempi, kuin mitä valmistaja on Internet-sivuillaan ilmoittanut. Odotusten vastaisesti 

lämmöntuonnin vaikutus jäi vetokokeissa pieneksi. Kokeissa olisikin ehkä pitänyt tutkia 

laajemmin erilaisten lämmöntuontien vaikutusta. 

 

Kylmämuovatun koekappaleen LF4 vetokokeen perusteella ennen hitsausta tapahtuvalla 

kylmämuovauksella on selkeä vaikutus liitoksen lujuuteen. Vetokokeiden perusteella voidaan 

päätellä, että kylmämuovauksen ja hitsauksen yhteisvaikutus tulisi aina ottaa huomioon 

ultralujia rakenneteräksiä käytettäessä. 

 

Todellisissa rakenteissa liitoksiin kohdistuu usein leikkausjännityksen lisäksi myös 

taivutusmomentin aiheuttama taivutusnormaalijännitys, jolla on koekappaleen LF5 

vetokokeista saatujen tulosten mukaan suurin vaikutus liitoksen lujuuteen. Vetokokeissa 

koekappaleen LF5 liitoksen lujuus oli alle puolet koekappaleen LF3 liitoksen lujuudesta. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että liitoksia mitoitettaessa on aina erityisen tärkeää 

ottaa huomioon kuormittaako liitosta puhdas leikkausjännitys, vai kohdistuuko liitokseen 

myös taivutusnormaalijännitys. 
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