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Tämän työn tavoitteena oli selvittää eurooppalaisen teräsrakenteiden suunniteltustandardin, 

Eurokoodi 3:n, soveltuvuus ultralujille teräksille. Tällä hetkellä kyseinen standardi pitää 

sisällään teräslajit vain S700-teräslajiin asti. Tässä kandidaatintyössä selvitettiin  

S960 QC –teräksisen I-palkin äärikestävyys ja tarkasteltiin nykyisten suunnitteluohjeiden 

paikkansapitävyyttä. 

 

I-palkille tehtiin teräsrakenteiden laboratoriossa kiepahdus- ja äärikestävyyskokeet. Palkkia 

kuormitettiin nelipistetaivutuksella. Käytetty voima ja palkin siirtymä mitattiin antureiden 

avulla. Saatuja tuloksia vertailtiin Eurokoodi 3:n avulla laskettuihin tuloksiin. Lisäksi 

vertailuun otettiin Tuomas Laamasen DI-työstä saadut FE-analyysin mukaiset tulokset. 

Eurokoodin soveltuvuudesta ultralujien teräksille tehtiin kirjallisuusselvitys, jonka avulla 

pohdittiin yleistä linjaa asiassa. 

 

Laboratoriokokeiden tulosten perusteella kappaleen oikea kestävyys oli pienempi kuin 

muilla menetelmillä saatu kestävyys. Kappale siis menetti kantokykynsä laskettua 

kuormitusta pienemmällä kapasiteetilla eli päinvastoin kuin kirjallisuusselvityksen 

tapauksissa. Tämän tutkimuksen mukaan Eurokoodi 3 ei sovellu täysin käytettäväksi 

ultralujien teräksien kanssa. Eurokoodi antaa hyvän arvion kestävyydelle, mutta tarkkoja 

tuloksia sillä ei saa. 

 

Nykyisten ultralujien teräksien mitoitukseen ei ole standardoituja suunnitteluohjeita. 

Ultralujia teräksiä käytetään kokoajan enemmän, minkä takia standardien tulisi olla ajan 

tasalla. Tällöin taataan suunniteltujen teräsrakenteiden turvallisuus. Kuten tässäkin työssä 

todetaan, tarvitaan vielä lisää tutkimusta eurokoodin soveltuvuudesta. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 

Ville Leino 

 

Determination of the ultimate strength of an S960 QC steel I-beam 

 

Bachelor’s Thesis 

 

2015 

 

38 pages, 16 pictures, 3 tables and 2 appendixes 

 

Examiner: Professor Timo Björk 

 

Keywords: I-beam, S960 steel, Eurocode 3, ultimate strength, lateral buckling, flexural 

buckling 

 

Objective of this study was to examine the European steel structure design standard, the 

Eurocode 3, and its suitability to ultra-high-strength steels. Currently the standard includes 

steel grades only to S700 steel grade. In this bachelor’s thesis S960 QC –steels ultimate 

strength was determined and the accuracy of the Eurocode 3 was reviewed. 

 

Tests were conducted to determine the lateral buckling and the ultimate strength of the 

S960 QC-steel I-beam. The beam was loaded under four point bending. The used force and 

the beam displacement were measured with multiple sensors. The results obtained were 

compared with the results calculated with the Eurocode 3. Tuomas Laamanen determined 

I-beams ultimate strength with FE-analysis in his master’s thesis. These results were 

compared with the laboratory test ones as well. A literature review was conducted, which 

gives a general knowledge on the subject. 

 

According to the results the tested I-beams strength was lower than the strength obtained 

by other methods. The beams ability to carry the load was lost earlier that in studied cases 

in the literature review showed. This study shows that the Eurocode 3 is not fully suitable 

for use with the ultra-high-strength steels. Eurocode gives a good estimate of strength, but 

not completely accurate results. 

 

The current ultra-high-strength steels have no up-to-date design standards. Ultra-high-

strength steels are used more and more, which is why the standards should be updated. 

This would guarantee the safety of the designed steel structures. As stated in this work, 

more research on the suitability of Eurocode is still needed. 
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1 JOHDANTO 

 

 

I-profiili on yleisin hitsattujen profiilien muoto. Tämän muodon ansiosta profiililla on suuri 

kuormankantokyky ja lisäksi palkeilla on hyvä pituuspaino. Jos palkin materiaaliksi 

valitaan teräs, jolla on suuri myötölujuus, saadaan palkeista kevyempiä ja lujempia. Näiden 

ultralujien teräksien haittapuolina ovat suuremmat materiaalikustannukset ja 

suunnittelustandardien puute.  

 

Nykyisten ultralujien teräksien mitoitukseen ei ole standardoituja suunnitteluohjeita. 

Yleisessä käytössä olevan eurooppalaisen teräsrakenteiden suunnittelustandardin eli 

Eurokoodi 3:n mukaiset suunnitteluohjeet sisältävät teräslajit S460 asti (SFS-EN  

1993-1-1). Standardissa SFS-EN 1993-1-12 näitä ohjeita laajennettiin sisältämään teräslajit 

aina S700 asti. Eurokoodi asettaa määräykset turvallisen rakenteen suunnittelulle. 

Ultralujien terästenrakenteiden suunnittelussa käytetään edelleen eurokoodia, vaikka 

saadusta lopputuloksesta ei ole varmuutta. Huonosti ajan tasalla olevista 

suunnitteluohjeista voi seurata turvallisuusriskin lisäksi myös taloudellisia ongelmia. 

Materiaalikustannukset kasvavat nopeasti huonosti optimoidussa kappaleessa. 

 

Nykyisten suunnittelustandardien soveltuvuutta ultralujille teräksille on tutkittu LUT:ssa 

viime vuosina. Tässä kandidaatintyössä tutkittavasta rakenteesta on tehty aiemminkin 

tutkimusta. Tuomas Laamanen (2013) laski diplomityössään ”FE-analyysin soveltaminen 

S960 QC teräksisen I-profiilin äärikestävyyden määrittämisessä” I-palkille Eurokoodi 3:n 

mukaisen kestävyyden. Saatuja arvoja vertailtiin FE-menetelmän avulla saatuihin tuloksiin. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää tutkittavan I-palkin äärikestävyys ja 

tarkastella nykyisten suunnitteluohjeiden soveltuvuutta ultralujille teräksille. Työtä 

aloittaessa tehdään hypoteesi, jonka mukaan kokeista saatavat tulokset vastaavat laskettuja 

arvoja. Hypoteesin toteutuessa eurokoodin mukainen suunnittelu toimisi myös ultralujien 

teräksien kohdalla. Aiemmissa tutkimuksissa on jo todettu, että eurokoodia voitaisiin 

laajentaa käsittämään myös teräkset ainakin S960 asti varsinkin yksinkertaisissa 

tapauksissa. 
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Tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi kappaleelle suoritetaan laboratoriossa äärikestävyys- 

ja kiepahduskokeet. Kappaletta kuormitetaan nelipistetaivutuksella ja käytetty voima 

mitataan voima-anturin avulla. Lisäksi mitataan palkin siirtymä. Saatuja tuloksia 

vertaillaan eurokoodin mukaisiin tuloksiin ja aiemmasta tutkimuksesta saatuihin  

FE-menetelmällä laskettuihin tuloksiin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen avulla pohditaan 

yleistä linjaa asiassa. Palkille tehdään pelkästään kiepahdus- ja lommahdustarkastelut. 

Liian laajan tutkimuksen välttämiseksi I-palkin väsymiskestävyyttä ei tutkita tässä työssä.   
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Kiinnostus suurlujuusteräksien tutkimukseen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. 

Saavutettavien etujen takia näiden teräksien käyttö rakenteissa on kasvanut. Ultralujien 

teräksien (>700 MPa) tutkimus on tarpeellista selvitettäessä eri suunnittelumenetelmien 

soveltuvuutta. Yleisen mielipiteen mukaan näillä teräksillä on suurempi kestävyys johtuen 

geometristen poikkeamien pienemmistä seurauksista. 

 

Tämän tutkimuksen tapausta vastaavaa tutkimusta ei ole tehty, mutta samasta aihealueesta 

kyllä. Viime vuosien aikana on tehty tutkimuksia, joissa on tutkittu S960 teräksen 

käyttäytymistä ja eurokoodin sekä FEA:n soveltuvuutta suunnitteluun. Näistä saatujen 

tuloksien perusteella eurokoodia voidaan käyttää suunnittelussa konservatiivisesti. 

Tarkkojen tuloksien saamiseksi suunnittelukäyrät tulee käsitellä korjauskertoimien avulla. 

FE-menetelmä on hyvä apuväline suunnittelussa ja sen avulla saadaan luotettavia tuloksia. 

 

Ban (2013) ryhmineen tutki 960 MPa hitsattujen I-palkkien käyttäytymistä aksiaalisessa 

kuormituksessa. Palkit olivat päistä niveltyjä. Kokeissa selvitettiin vauriosyy ja 

nurjahduskestävyys. FE-menetelmän avulla vahvistettiin saadut tulokset. Tuloksia 

vertailtiin yleisimpiin suunnittelustandardeihin ja ehdotettiin ohjeet nurjahduksen 

suunnitteluun. Käytetty FE-malli oli pätevä. Kaikki palkit menettivät kantokykynsä 

nurjahtamalla ja suurimman osan nurjahduskestävyys oli suurempi kuin standardien 

suunnittelukäyrissä. (Ban et al., 2013, s. 256-265.) 

 

Shi, Ban ja Biljaard (2012) tutkivat S690 ja S960 I-palkkien kestävyyttä aksiaalisessa 

kuormituksessa, kun palkkien päiden liike oli estetty. FE-malli tuotettiin simuloimaan 

saatuja tuloksia. Lisäksi tuloksia vertailtiin suunnittelustandardien vastaaviin. FE-malli oli 

pätevä ja kätevä tutkimuksessa. Palkkien nurjahduskestävyys oli huomattavasti suurempi 

kuin standardien käyrien mukaisesti saaduissa tuloksissa. (Shi, Ban & Bijlaard, 2012,  

s. 236-247.) 
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Girão Coelhon, Bijlaard:n ja Kolsteinin (2009) tutkimuksessa selvitettiin S690 ja S960  

I-palkien uumien kestävyyttä leikkausvoiman alaisena. Palkit suunniteltiin eurokoodin 

avulla. Palkkeja kuormitettiin vaurioitumiseen asti nelipistetaivutuksella. Tulokseksi 

saatiin, että eurokoodia voidaan soveltaa leikkauskestävyyksien ennustamiseen. 

Suurlujuusteräspalkit ovat erittäin sitkeitä ja kestävät suuria muodonmuutoksia. (Girão 

Coelho, Bijlaard & Kolstein, 2009, s. 1543-1555.) 

 

Näiden kolmen tutkimuksen johtopäätöksenä oli että palkin todellinen kestävyys oli 

suurempi kuin eurokoodin mukaan laskettu kestävyys. Suunnittelustandardia voidaan 

käyttää suunnittelussa, mutta käyttämällä lisäksi toista menetelmää varmistetaan saatu 

tulos. FEA on hyvä apuväline suunnittelussa. Jos eurokoodia haluaisi käyttää täysin 

luotettavasti, tulisi tehdä pieniä muutoksia suunnitteluohjeisiin ja jatkotutkimusta pitäisi 

tehdä lisää. 
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3 TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään triangulaatiota. Triangulaatiossa käytettään 

kolmea eri aineistoa: 

1) Laboratoriokoe 

2) Tuomas Laamasen DI-työ eli Eurokoodi 3:n ja FE-laskennan mukaiset 

tulokset 

3) Kirjallisuustutkimus, Scopus-haku, 3 viitettä 

 

Laboratoriokokeiden tuloksia vertaillaan analyyttisen laskennan ja FE-laskennan tuloksiin. 

Lisäksi suoritetaan pienimuotoinen kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuustutkimus toteutetaan 

Scopus-hakuna. Artikkeleita etsitään hakusanalla ”960” viimeisen kuuden vuoden ajalta 

(>2008) ja edelleen etsien hakusanalla ”eurocode”. Näistä tuloksista valitaan aiheeseen 

liittyvät ja mukana olevan tekijän h-indeksillä lähellä arvoa 12 olevat artikkelit. H-indeksi 

antaa arvion tietyn tutkijan merkityksellisyydelle ja vaikuttavuudelle tieteellisessä 

tutkimuksessa (Hirsch, 2005, s. 16572). Näillä kerätyillä artikkeleilla saadaan muita 

näkökulmia aiheeseen. 

 

 Kestävyyden analyyttinen tarkastelu 3.1

I-palkin äärikestävyyden selvittämiseksi profiilille suoritetaan laboratoriokokeiden avulla 

kiepahdus- ja lommahdustarkastelut. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi näiden 

tarkastelujen teoria. Varsinaiset analyyttiset ratkaisut on sijoitettu tämän työn liitteisiin. 

 

3.1.1 Lommahdus 

I-palkin mitoituksessa tulee ottaa tietyissä tapauksissa huomioon lommahdusilmiö. 

Lommahduksella tarkoitetaan puristusjännityksen alaisen levyosan tasosta poispäin 

tapahtuvaa taipumista. Tiettyyn kriittiseen jännitykseen asti levy puristuu kimmoisasti 

kasaan, mutta pysyy suorana. Kun kriittinen jännitys saavutetaan, muuttuu levyn 

tasapainotila indifferentiksi. Pienikin häiriö aiheuttaa levyn taipumisen siniaallon 

muotoisena tasosta poispäin. (Niemi, 2003, s. 17.) 
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Lommahduksen analyyttistä tarkastelua ei tarvitse tässä työssä suorittaa. I-profiili on 

optimoitu PL3:n mukaisten leveys-paksuussuhteiden avulla. Näin paikallinen lommahdus 

ei vaikuta poikkileikkauksen taivutuskestävyyteen, koska profiilin koko teräsmäärä on 

tehollisessa käytössä (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 34). Koska lommahdusta ei esiinny, 

niin lommahduskestävyys on sama kuin staattinen maksimikestävyys. Siirtymä lasketaan 

palkkiteorian avulla.  

 

3.1.2 Kiepahdus 

Kun palkin kuormitus on niin suuri, että sen tekemä työ 𝐹 ∗ ∆𝑤 on yhtä suuri kuin palkin 

taipuman ja vääntymän muodonmuutosenergia, tapahtuu kiepahdus. Yksinkertaistetun 

tulkinnan mukaan kiepahduksella tarkoitetaan palkin stabiiliuden menetystä, jossa 

puristuslaippa nurjahtaa sivuun. Kuvassa 1 on esitetty miten koko palkki vääntyy ja taipuu 

sivusuunnassa. (Niemi, 2003, s. 122.) 

 

 

Kuva 1. Kiepahdusilmiö (Niemi, 2003, s. 122). 

 

Kuvassa 2 on näytetty, miten kuorman vaikutuspiste vaikuttaa kiepahdusherkkyyteen. Mitä 

ylempänä vaikutuskohta sijaitsee, sitä pienemmällä kuormalla kiepahdus tapahtuu. Eli 
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toisin sanoen mitä suurempi on voiman pystysiirtymä ∆𝑤 sitä helpommin palkki kiepahtaa. 

(Niemi, 2003, s. 123.) 

 

 

Kuva 2. Kuormituspaikan vaikutus (Niemi, 2003, s. 123). 

 

Analyyttinen kiepahdustarkastelu tehdään Eurokoodi 3 yleisen tapauksen mukaisesti. 

Varsinaiset laskut on esitetty liitteessä I. Mitoitusehto kiepahdukselle on standardissa 

esitetty seuraavasti (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 65): 

 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
≤ 1,0 (1) 

  

Yhtälössä 1 𝑀𝐸𝑑 on taivutusmomentin mitoitusarvo ja 𝑀𝑏,𝑅𝑑 on kiepahduskestävyyden 

mitoitusarvo. 𝑀𝑏,𝑅𝑑 on toisin sanoen taivutusmomentti, jonka rakenne kestää 

kiepahtamatta. Se on määritelty seuraavasti (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 65): 

 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇𝑊𝑦

𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 (2) 
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Yhtälössä 2 𝜒𝐿𝑇 on kiepahduskestävyyden pienennystekijä, 𝑊𝑦 on poikkileikkauksen 

taivutusvastus (poikkileikkausluokassa 3: 𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦), 𝑓𝑦 on materiaalin nimellinen 

myötölujuus ja 𝛾𝑀1 on kestävyyden osavarmuusluku (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 65). 

Kiepahduskestävyyden pienennystekijä lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 

66): 

 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝛷𝐿𝑇 + √𝛷𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2

 mutta 𝜒𝐿𝑇 ≤ 1,0 
(3) 

 

, jossa 𝛷𝐿𝑇 on kerroin, joka määritellään (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 66): 

 

𝛷𝐿𝑇 = 0,5[1 + 𝛼𝐿𝑇(�̅�𝐿𝑇 − 0,2) + �̅�𝐿𝑇
2 ] (4) 

 

Yhtälöissä 3 ja 4 esiintyvä �̅�𝐿𝑇 on sauvan muunnettu hoikkuus kiepahdukselle. Yhtälössä 4 

oleva 𝛼𝐿𝑇 on sovellettavan kiepahduskäyrän mukainen epätarkkuustekijä. 

Epätarkkuustekijä saadaan standardin taulukosta 6.3, kunhan ensin on valittu oikea 

kiepahduskäyrä standardin taulukosta 6.4. (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 66.) Nämä taulukot 

on esitetty kuvissa 3 ja 4. Tämän työn tapauksessa valitaan kiepahduskäyrä d ja näin ollen 

epätarkkuustekijäksi tulee 0,76. 

 

 

Kuva 3. Kiepahduskäyrien suositeltavat epätarkkuustekijät (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 66). 

 

 

Kuva 4. Suositus kiepahduskäyrän valitsemiseksi poikkileikkauksen mukaan käytettäessä 

yhtälöä 3 (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 66). 
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Sauvan muunnettu hoikkuus saadaan selville seuraavasti (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 66): 

 

�̅�𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
 (5) 

 

Koska toimitaan poikkileikkausluokassa 3, niin poikkileikkauksen taivutusvastus 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑙.𝑦 (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 65). Yhtälössä 5 oleva 𝑀𝑐𝑟 on kimmoteorian 

mukainen kriittinen momentti kiepahduksessa ja se lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1993-1-

1, 1993, F/2): 

 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1

𝜋2𝐸𝐼𝑧

(𝑘𝐿)2
[√(

𝑘

𝑘𝜔
)

2 𝐼𝜔

𝐼𝑧
+

(𝑘𝐿)2𝐺𝐼𝑡

𝜋2𝐸𝐼𝑧
+ (𝐶2𝑧𝑔 − 𝐶3𝑧𝑗)

2
− (𝐶2𝑧𝑔 − 𝐶3𝑧𝑗)] (6) 

 

Yhtälössä 6 𝑘 𝑗𝑎 𝑘𝜔 ovat tehollisen pituuteen liittyviä tekijöitä ja 𝐶1, 𝐶2 𝑗𝑎 𝐶3 ovat 

vakioita, jotka riippuvat kuormituksesta. Nämä tekijät ja kertoimet saadaan selville  

tapauskohtaisesti taulukoista, jotka on esitetty kuvissa 5 ja 6. Lisäksi 

𝐸 on kimmokerroin, 𝐺 on liukukerroin, 𝐼𝑧 on neliömomentti heikomman akselin suhteen, 

𝐼𝜔 on käyristymisjäyhyys, 𝐼𝑡 on vääntöneliömomentti ja 𝐿 on sauvan pituus sivusuunnassa 

tuettujen pisteiden välillä (kiepahdustukien väli). Etäisyys 𝑧𝑔 = 𝑧𝑎−𝑧𝑠 on kuorman 

vaikutuspisteen etäisyys leikkauskeskiöstä. 𝑧𝑗 saadaan seuraavasta yhtälöstä (SFS-EN 

1993-1-1, 1993, F/2): 

 

𝑧𝑗 = 𝑧𝑠 −
0,5 ∫(𝑦2 + 𝑧2)𝑧𝑑𝐴

𝐼𝑦
 (7) 

 

Koska kyseessä on kaksoissymmetrinen profiili, on 𝑧𝑗 = 0. (SFS-EN 1993-1-1, 1993, F/3.) 

Samasta syystä yhtälössä 6 oleva käyristymisjäyhyys saa muodon (SFS-EN 1993-1-1, 1993, 

F/9): 

 

𝐼𝜔 = 0,25ℎ𝑓
2𝐼𝑧 (8) 
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Yhtälössä 8 ℎ𝑓 on laippojen painopisteiden välinen etäisyys. Vääntöneliömomentti 𝐼𝑡 

yhtälöstä 6 saadaan laskettua seuraavasti (SFS-EN 1993-1-3 + AC, 2006, s. 118): 

 

𝐼𝑡 =
1

3
∑ 𝑏𝑖𝑡𝑖

3

3

𝑖=1

 (9) 

 

Yhtälössä 𝑏𝑖 on tarkasteltavan levyosan leveys ja 𝑡𝑖 on levyosan paksuus.  

 

 

Kuva 5. Tehollisen pituuden kertoimet eri tuentatapauksille (Ongelin & Valkonen, 2010, s. 

145). 

 

 

Kuva 6. Tekijöiden C1, C2 ja C3 arvot, jotka vastaavat tehollisen pituuden kerrointa k 

(Ongelin et al., 2010, s. 145). 
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 Laboratoriokoe ja mittausjärjestelyt 3.2

Äärikestävyyden selvittämiseksi päistä tuettua I-palkkia kuormitetaan kuvan 7 mukaisesti. 

Palkin tuentaväli on 1600mm ja kuormituspisteiden välimatka on 400mm. Kuormitus on 

viivamainen. Palkille on sallittu x-suuntainen liike sekä z-akselin mukainen rotaatio. 

 

 

Kuva 7. Periaatekuva, voimadiagrammi ja momenttidiagrammi. 

 

Tuomas Laamasen (2013) työssä I-profiilin mitat optimoitiin Eurokoodi 3:n 

poikkileikkausluokan 3:n mukaisesti 400 kN mitoituskuormalla. Optimointivaiheiden 

jälkeen lopulliseksi kuormakantokyvyksi tuli noin 600 kN. Poikkileikkauksen 

mitoituksessa ei oteta huomioon standardin tämänhetkisiä rajoituksia koskien ultralujia 

teräksiä. Optimoidun profiilin mitat on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Tutkittava profiili. 

 

Palkin materiaalina käytetään Ruukin Optim 960 QC -terästä. Tämän karkaistun ja 

kylmämuovattavan ultralujan teräksen myötölujuus on 960 MPa ja murtolujuus 980–1250 

MPa. Materiaalin nimellinen kemiallinen koostumus on esitetty taulukossa 1. (Optim QC 

rakenneteräkset, 2014.) 

 

Taulukko 1. Optim 960 QC kemiallinen koostumus (Optim QC rakenneteräkset, 2015). 

 C Si Mn P S Ti 

Pitoisuus enintään 

[%] 
0,12 0,25 1,20 0,020 0,010 0,070 

 

Laboratoriokokeessa I-palkkia kuormitetaan vaurioitumiseen asti. Kuormitusta ohjataan 

siirtymän avulla. Antureilta saadut tiedot syötetään tietokoneeseen. Palkkien kokeet 

suoritetaan käyttäen Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan teräsrakenteiden 

laboratorion 1000 kN -kuormituskehää. Koelaitteiston periaate on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Koelaitteisto. 

 

I-palkki tuettiin kahdesta pisteestä, kuten kuvassa 9 on esitetty. Sylinterin ja painimen 

välille jouduttiin asentamaan jatkokappale, koska sylinterin isku ei ollut tarpeeksi iso. 

 

Sylinterin nivelöinnin takia laitteiston ympärille rakennettiin tukia, joilla sylinterin liike 

saadaan pakotettua kohtisuoraksi. Kiepahduskokeessa osa tuista otetaan pois, jotta painin 

pääsee liikkumaan kiepahtavan palkin mukana. Kuvassa 10 on esitetty koelaitteisto tukien 

kanssa. 
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Kuva 10. Koelaitteiston ympärillä olevat tuet. 

 

Sylinterin ja painimen välille asennetun voima-anturin avulla mitattiin reaktiovoimat.  

Palkin yläsivun siirtymä mitattiin laser-anturin avulla ja alasivu vastaavasti  

ultra-äänianturin avulla. Lisäksi mitattiin sylinterin ja palkin alapinnan siirtymää. 

Jännitystilojen selvittämiseksi I-palkin reunoihin asennettiin venymäliuskat (A1, A2, B1, 

B2). Kokeissa käytettyjen antureiden paikat on esitetty kuvassa 11. Anturointi on tehty 

kappaleen keskelle suurimman siirtymän takia. 
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Kuva 11. Antureiden paikat. 
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4 TULOKSET 

 

 

I-palkille suoritettiin kiepahdus ja lommahdustarkastelu. Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa suoritettiin tarvittavat kokeet. Palkin kestävyys 

selvitettiin analyyttisesti Eurokoodi 3:n mukaan. 

 

 Kiepahduskoe 4.1

Kappaleen kiepahduskestävyydeksi saatiin 227 kN ja taipumaksi 4,7 mm. Palkki palasi 

lähes takaisin samaan muotoon. Sivusuunnassa taipumasta jäi näkyvä muodonmuutos. 

Palkin kiepahduskestävyys taipuman suhteen on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Kokeen tuloksena saatu I-palkin alapinnan voima-siirtymäkäyrä. 
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Eurokoodin mukaisen kiepahduskestävyyden määrittämisessä jouduttiin tekemään 

muutoksia, jotta se vastasi lähemmin kokeen tilannetta. Voiman varsinainen vaikutuspiste 

ei ollut palkin päällä vaan painimen pallonivelen kohdalla. Tämä alentaa 

kiepahduskestävyyttä vääntökeskiössä tai laipan yläpinnassa vaikuttavaan voimaan 

verrattuna. Tarkasteltavan tapauksen mukaiseksi kiepahdusvoimaksi saatiin 230 kN. 

Taipumaksi palkille laskettiin 6,6 mm. Kiepahduksen analyyttinen tarkastelu on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä I. Kuvassa 13 I-palkki on juuri kiepahtanut. 

 

 

Kuva 13. Kiepahdus. 

 

 



22 

 

 Äärikestävyyskoe 4.2

I-palkin uuma menetti kantokykynsä voiman ollessa 557 kN aksiaalisen puristuksen 

vuoksi. Kappaleen alalaipan taipuma oli tällöin 13,6 mm. Kappaleeseen jäi pysyvä 

muodonmuutos. Palkin äärikestävyys on esitetty kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Kokeen tuloksena saatu I-palkin alapinnan voima-siirtymäkäyrä. 

 

Lommahduskestävyyden analyyttisessä määrittelyssä tulee ottaa huomioon I-palkin mitat. 

Eurokoodin mukaan optimoitujen mittojen seurauksena laipan ja uuman 

pienennyskertoimiksi tuli noin 1. Lisäksi keskiakselinpaikka ei käytännössä muutu. Näin 

voidaan todeta, että lommahduskestävyys vastaa myötörajatilan mukaista staattista 

maksimikestävyyttä eli 577 kN. Tällöin palkkiteorian mukainen taipuma on 16,7 mm. 

Lommahduksen/äärikestävyyden analyyttinen tarkastelu on esitetty kokonaisuudessaan 

liitteessä II.  
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5 POHDINTA 

 

 

Kokeen kuluessa huomattiin, että kuormituspiste ei ollut halutussa paikassa. Tämä paikan 

muutos on otettu huomioon analyyttisen menetelmän mukaisissa kestävyyksissä.  

FE-analyysillä tehdyissä kokeissa tätä ei ole otettu huomioon, minkä takia menetelmällä 

saadut kestävyydet voivat olla suurempia. Kestävyyttä alentaa myös palkin geometriset 

virheet. I-palkin ylälaippa ei ollut täysin suora. Tällä saattoi olla merkitystä varsinkin 

kiepahduskestävyyttä määritellessä. 

 

 Kiepahduskestävyys 5.1

Kokeesta saatu kiepahduskestävyys vastasi hyvin Eurokoodi 3:lla määrättyä kapasiteettia. 

Analyyttisessä ratkaisussa tuli kuitenkin ottaa huomioon kuormituspisteen paikka. Lisäksi 

saatu arvo on interpoloitu tasavälisistä kolme- ja neljäpistetaivutustapauksista vastaamaan 

koetta. FE-menetelmällä saadut tulokset ovat yllättävän lähellä koetuloksia ottaen 

huomioon, että kuormituspiste oli kokeessa korkeammalla. Taulukossa 2 on esitetty eri 

menetelmillä saadut tulokset. 

 

Taulukko 2. Saadut kiepahduskestävyyden arvot. 

  Yksikkö Koe Analyyttinen 
FEA* 

8x8 kuori 4x4 kuori 4x4x4 solid 

Voima kN 227 230 290 230 270 

Siirtymä mm 4,7 6,6 5,5 4,5 5,5 

 

Palkin taipuma oli 2 mm pienempi kuin analyyttisesti laskettu tulos, mutta FE-analyysissä 

tämä oli paljon lähempänä. Kuvassa 15 on eurokoodin mukainen voima-siirtymäkuvaaja ja 

kokeesta saatu kuvaaja. Huomataan, että palkki käyttäytyy lineaarisesti ideaalis-elastiseen 

bifurkaatiopisteeseen saakka, mutta sen siirtymä jää pienemmäksi kuin eurokoodissa. 
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Kuva 15. Kiepahduksen voima-siirtymäkuvaaja. 

 

 Äärikestävyys 5.2

Tuloksien osalta palkki käyttäytyi äärikestävyyden kanssa samalla tavalla kuin 

kiepahduskokeessa: kestävyys jäi vähän alle eurokoodin tuloksen ja siirtymä oli pienempi. 

FE-tulokset jäivät taas odotetusti suuremmiksi kuin muut. Taulukossa 3 on esitetty eri 

menetelmillä saadut tulokset. Kuvassa 16 on eurokoodin mukainen voima-siirtymäkuvaaja 

ja kokeesta saatu kuvaaja.  

 

Taulukko 3. Saadut äärikestävyyden arvot. 

  Yksikkö Koe Analyyttinen 
FEA 

8x8 kuori 4x4 kuori 4x4x4 solid 

Voima kN 557 577 630 630 610 

Siirtymä mm 13,6 16,7 14,5 14 13,5 
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Kuva 16. Lommahduksen voima-siirtymäkuvaaja. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Työn tavoitteena oli selvittää Eurokoodi 3:n soveltavuutta ultralujasta teräksestä 

valmistettujen rakenteiden suunnittelussa. Nykyinen suunnittelustandardi sisältää teräslajit 

vain S700 asti. Standardin soveltuvuutta ultralujille teräksille lähdettiin tutkimaan 

tekemällä S960 I-palkille äärikestävyyskokeita. PL3:n mukaan optimoidun 

poikkileikkauksen kiepahdus- ja lommahduskestävyys selvitettiin laboratoriokokeiden 

avulla. Kestävyydet laskettiin myös analyyttisesti käyttäen eurokoodi 3:a rajoituksista 

huolimatta. Saatuja tuloksia verrattiin keskenään. Lisäksi vertailuun otettiin mukaan  

FE-analyysillä saadut tulokset. FEA-tulokset saatiin aihetta aiemmin tutkineen Tuomas 

Laamasen diplomityöstä. 

 

Työssä suoritettiin myös pienimuotoinen kirjallisuuskatsaus. Samankaltaisia tutkimuksia 

on tehty muille teräksille paljon, paitsi ultralujille teräksille. Kirjallisuuskatsauksen 

tapauksissa tilanteet eivät olleet samat kuin tässä työssä, mutta niissä tutkittiin  

S960-teräksen muita kestävyyksiä ja vertailtiin niitä analyyttisiin tuloksiin. Näissä 

tutkimuksissa koekappaleiden kestävyydeksi saatiin koetilanteessa suuremmaksi kuin 

eurokoodin mukaan lasketussa. Kirjallisuuskatsauksen mukaan suunnittelustandardia voi 

käyttää suuntaa-antavasti ultralujien terästen kanssa. 

 

Koska I-profiili oli optimoitu PL3:n mukaan, ei varsinaista lommahdustarkastelua 

tarvinnut suorittaa. Tällöin lommahduskestävyys on sama kuin staattinen 

maksimikestävyys.  Eurokoodin mukaan laskettu kestävyys oli 20 kN suurempi kuin 

kokeessa saatu tulos 557 kN. FE-analyysin tulos oli keskimäärin 60 kN suurempi kuin 

koetulos. 

 

Koetilanteen mukaista nelipistetaivutusta ei ole taulukoitu Eurokoodi 3:ssa. Tämän takia 

laskettu kiepahduskestävyys on approksimaatio taulukoitujen tapausta avulla. Tästä 

huolimatta saatiin samansuuruisia tuloksia kaikilla menetelmillä (n. 230 kN). FEA:n tulos 

vaihteli paljon käytetystä elementtityypistä määräytyen.  
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Tulosten mukaan kappaleen oikea kestävyys on pienempi kuin muilla menetelmillä. 

Kappale siis menetti kantokykynsä laskettua kuormitusta pienemmällä kapasiteetilla eli 

päinvastoin kuin kirjallisuusselvityksen tapauksissa. Selityksiä eri menetelmillä saatujen 

kestävyyksien eroille voi olla monia: 

 Kiepahduskestävyydelle ei ollut taulukoitua tapausta ja tulos jouduttiin 

interpoloimaan muista tapauksista. 

 Koetilanteessa kuormituspisteen paikka oli eri kuin suunniteltiin. Tämä pystyttiin 

ottamaan jälkikäteen huomioon analyyttisessä tarkastelussa, mutta ei FE-analyysin 

tuloksissa, koska nämä oli laskettu jo ennen koetta. Kuormituspiste ei sijainnut 

palkin päällä vaan painimen päällä heikentäen kuormitettavuutta. 

 FEA-tulokset vaihtelivat elementtityypeittäin. Varsinkin kiepahduskestävyys 

kohdalla vaihtelua oli paljon. 

 Koekappaleen ylälaippa oli valmiiksi vino. Tämä saattoi auttaa kappaletta 

kiepahduksessa. 

 Koelaitteisto kohdistettiin kappaleen mukaan eikä sylinterin mukaan. Näin ollen 

sylinterin tuottama voima saattoi tulla vinosti kappaleeseen ja nopeuttaa 

vaurioitumista. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan Eurokoodi 3 ei sovellu täysin käytettäväksi ultralujien 

teräksien kanssa. Eurokoodi antaa hyvän arvion kestävyydelle, mutta tarkkoja tuloksia sillä 

ei saa. Tarvitaan vielä lisää tutkimusta asiasta. Tutkimuksessa oli liikaa muuttujia, jotka 

saattoivat vaikuttaa tuloksiin. Minimoimalla virhelähteet tuloksetkin saattavat olla 

enemmän linjassa toistensa kanssa. 
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Kiepahduskestävyyden analyyttinen ratkaisu: 3-pistetaivutus. 
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Kiepahduskestävyyden analyyttinen ratkaisu: 4-pistetaivutus. 
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Kiepahduskestävyyden analyyttinen ratkaisu: Voiman interpolointi ja kappaleen siirtymä. 
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Lommahduskestävyyden analyyttinen ratkaisu: Voima. 
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Lommahduskestävyyden analyyttinen ratkaisu: Kappaleen siirtymä. 

 

 


