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The main target of this bachelor’s thesis was study solar panels roof mounting brackets
durability in storm wind. In addition designing brackets with snow loads was studied.
Studied solar panel system’s area was 20 m2 and it was installed parallel to the roof. In this
thesis one manufacturer’s roof mounting brackets for different kind of roof materials was
studied. Brackets was 3D modelled with SolidWorks and then their durability was analyzed
with structural analysis program Femap/NxNastran. Literature review was used as research
method in this thesis. Literature and standard SFS-EN 1991-1-4 were used to calculate wind
loads and standard SFS-EN 1991-1-3 was used to calculate snow loads. The greatest stresses
and displacements with different wind and snow loads were sorted out with FE-analysis.
Based on the results, the number of the roof mounting brackets must designed according to
the installation location because magnitude of the load depends on variables of the
installation location. Number of brackets that was used in the analytical calculations were
not enough to take the carried loads. However it is easy to add brackets and then brackets
could last the loads. Based on the results improvement suggestions for brackets were
presented. However it is cost issue is it most intelligent to add brackets or think about new
solutions or change material of the brackets.



4

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

SISÄLLYSLUETTELO

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 6

1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset .......................................................................... 6

1.2 Työn tavoite ja tutkimusmenetelmät....................................................................... 6

1.3 Aiheen rajaus ......................................................................................................... 7

2 KESTÄVYYSTARKASTELUSSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT ...................... 8

2.1 Tuulen käyttäytyminen ja tuulikuormien laskenta .................................................. 8

2.2 Lumikuorman laskenta katolle ............................................................................. 12

2.3 FE-menetelmä...................................................................................................... 14

2.4 Ruuviliitokset ...................................................................................................... 15

3 TULOKSET ........................................................................................................... 18

3.1 Aurinkopaneelien geometria, suuntaus ja kiinnitys ............................................... 18

3.2 Aurinkopaneeliin vaikuttavan tuuli- ja lumikuorman laskenta .............................. 20

3.3 Tuuli- ja lumikuorman vaikutuksen analysointi FE-menetelmällä ........................ 21

3.3.1 Peltikaton kiinnike ....................................................................................... 26

3.3.2 Huopakaton ja profiloidun peltikaton kiinnike .............................................. 28

3.3.3 Tiilikaton kiinnike ........................................................................................ 29

3.4 FE-analyysillä ja analyyttisella laskennalla saadut tulokset .................................. 30

4 KIINNIKKEIDEN KESTÄVYYDEN ARVIOINTI ............................................ 36

5 YHTEENVETO ..................................................................................................... 39

LÄHTEET ..................................................................................................................... 40

LIITE

Liite I: Analyyttiset laskut



5

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

rakenteen tuulenpaineen vaikutuspinta-ala [m2]

pinnanmuotokerroin

tuulensuojakerroin

( ) puuskanopeuspaineen altistuskerroin

rakenneosan voimakerroin

kitkakerroin

painekerroin

, nettopainekerroin

rakennekerroin

lämpökerroin

E kimmokerroin [Pa]

Fw tuulikuorma [N]

, tuulikuorma ulkopuolinen [N]

kitkavoima [N]

, tuulikuorma sisäpuolinen [N]

puuskanopeuspaine [Pa]

s lumikuorman todellinen arvo [kg/m2]

maanpinnan poikkeuksellisen lumikuorman mitoitusarvo [kg/m2]

maanpinnan lumikuorman ominaisarvo [kg/m2]

tuulennopeuden perusarvo [m/s]

ulkopuolinen tuulenpaine [Pa]

sisäpuolinen tuulenpaine [Pa]

nopeuspainekorkeus [m]

lumikuorman muotokerroin

ilman tiheys [kg/m3]

v Poissonin vakio

CFD Computational Fluid Dynamics

FEM Finite Element Method



6

1 JOHDANTO

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkopaneelien kiinnikkeiden kestävyyttä

myrskytuulessa, joka tarkoittaa, että tuulen nopeus on yli 21 m/s (Ilmatieteen laitos 2016).

Aurinkosähkön kannattavuus paranee koko ajan Suomessa, kun järjestelmien hinnat

laskevat. Toki joissain maissa, esimerkiksi Saksassa, tuotetaan jo merkittävä osa sähköstä

aurinkovoimalla, koska sen käyttö on edullisempaa järjestelmien hintojen alenemisen myötä

kuin muilla tavoilla tuotettu sähkö. Suomessa ei olla vielä siinä tilanteessa, mutta

aurinkosähkön kysyntä on selvässä kasvussa. (Tahkokorpi et al. 2016, s. 9, 135; Käpylehto

2016, s. 33–34, 39–42.) Aurinkopaneelilla muutetaan auringon säteilyenergiaa sähköksi.

Aurinkopaneeleja voidaan asentaa maahan ja rakennusten seinille, mutta yleensä ne

asennetaan talojen katoille. Tästä syystä järjestelmien kestävyyteen ja turvallisuuteen on

tärkeää kiinnittää huomiota. (Tahkokorpi et al. 2016, s. 179–180.)

1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset

Kandidaatintyön tutkimusongelmana on tarkastella aurinkopaneelien nykyisiä kiinnityksiä

myrskytuulien kestävyyden kannalta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin: miten

nykyiset kiinnitykset kestävät myrskytuulissa, miten kiinnityksiä voisi parantaa tai

optimoida sekä riittäisikö kiinnikkeiden mitoittaminen pelkästään lumikuormien mukaan?

1.2 Työn tavoite ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen tavoitteena on testata nykyisiä kiinnikkeitä tuulikuormien näkökulmasta ja

kehittää mahdollisia parannuksia, jos niitä tarvitaan. Tässä työssä käytetään

tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuudesta etsitään aurinkopaneelien

rakenteita ja tuuli- ja lumikuormien laskentaa koskevaa taustatietoa, jotta kiinnikkeiden

kestävyyden analysointi onnistuu. Kiinnikkeet mallinnetaan SolidWorks-ohjelmalla, minkä

jälkeen niiden kestävyyttä analysoidaan FE-menetelmällä (Finite Element Method, FEM).

Lopuksi suoritetaan analyyttisellä laskennalla tarkistus FE-analyysillä saaduille arvoille. FE-

analyysiin käytetään Femap/NxNastran-ohjelmaa ja analyyttisiin laskuihin MathCAD-

ohjelmaa.
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1.3 Aiheen rajaus

Yleisin aurinkopaneelien asennuskohde on rakennusten katot, joten tässä työssä keskitytään

vain katolle asennettaviin aurinkopaneeleihin Suomen tuuliolosuhteissa. Aurinkopaneelit

asennetaan katoille yleensä lappeen suuntaisesti. Aurinkopaneelit muodostavat yleensä

pientaloluokassa noin 20 neliömetrin kokoisen aurinkopaneelijärjestelmän, joka vastaa 12:ta

aurinkopaneelia, joten tässä työssä tarkastellaan sen kokoista järjestelmää (Tahkokorpi et al.

2016, s. 179). Työssä keskitytään vain kiinnitysten kestävyyteen, ei itse aurinkopaneelin

kestävyyteen. Runkorakenne pysyy samana katosta rippumatta, mutta kiinnitys eri

kattomateriaaleihin vaihtelee. Työssä oletetaan myös, että talojen kattorakenteet kestävät

myrskytuulet, jolloin mahdollinen rakenteen rikkoutuminen tapahtuu aurinkopaneelien

kiinnityksissä. Erilaiset kiinnikkeet mallinnetaan SolidWorks-ohjelmalla ja sen jälkeen

niiden kestävyyttä analysoidaan Femap/NxNastran-ohjelmalla niin kuin aiemmin jo

kerrottiin. Analyyttiset tarkistuslaskut FE-tuloksille suoritetaan karkealla tasolla. Tämän

jälkeen mietitään mahdollisia parannuksia kiinnityksiin, jos siihen on tarvetta. Kuvassa 1

asennetaan huopakatolle lappeen suuntaisesti aurinkopaneelijärjestelmää.

Kuva 1. Aurinkopaneelijärjestelmän asennus huopakatolle (Aurinkosähköä Suomeen,

2016).
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2 KESTÄVYYSTARKASTELUSSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT

Tässä kappaleessa perehdytään tuulen ominaisuuksiin sekä tuuli- ja lumikuormien

laskentaan, FE-menetelmään ja ruuviliitoksiin. Tuulikuormien laskenta ja tuulen

käyttäytyminen ovat tärkeitä asioita selvitettäessä aurinkopaneelijärjestelmien rakenteiden

kestoa myrskytuulissa. Tuulen käyttäytymiseen ja siitä aiheutuviin voimiin sekä rakenteiden

kestävyyteen vaikuttaa oleellisesti aurinkopaneelien geometria, niiden kiinnitykset ja

asennusympäristö.

2.1 Tuulen käyttäytyminen ja tuulikuormien laskenta

Suomessa myrskyksi määritellään tuuli, jonka tuulen nopeus on yli 21 m/s 10 minuutin

aikana mitattuna keskiarvona. Yleensä tuulenpuuskat aiheuttavat eniten vahinkoa maa-

alueilla ja ne ylittävät tuulen nopeuden keskiarvon jopa kaksinkertaisesti. Tuuli, jonka

nopeus on 21–24 m/s, muun muassa katkoo puita ja voi vaurioittaa rakennusten kattoja.

(Ilmatieteen laitos 2016). Rakennukset ja niiden muoto vaikuttavat paljon tuulen

käyttäytymiseen. Tuulen vastakkaiselle puolelle syntyy pyörteitä, jotka johtuvat sinne

muodostuvasta alipaineesta, jonka ilma pyrkii täyttämään. (Tahkokorpi et al. 2016, s. 49.)

Tuulen käyttäytymistä rakennusten ympärillä on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Tuulen käyttäytyminen rakennusten ympärillä (Tahkokorpi et al. 2016, s. 50).
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Tuulikuormien laskenta perustuu rakennusmääräyksiin ja standardeihin, mutta vielä ei ole

saatavilla selkeää ohjetta aurinkopaneelijärjestelmien mitoittamiseen, joten tästä johtuen

suunnittelijat voivat tehdä vain karkeita arvioita aurinkopaneelijärjestelmien kestävyydestä.

Tuulikuormien vaikutusten analysointi on siis hankalampaa aurinkopaneelijärjestelmille ja

se vaatii tuulitunnelitestejä ja CFD-analyysejä (Computational Fluid Dynamics) tarkempien

arvojen ja kertoimien selvittämiseksi. Tutkimusta tuulikuormien vaikutuksesta asuntojen

katoille asennettaviin aurinkopaneelijärjestelmiin tarvitaan lisää. (Aly 2016, s. 423, 433.)

Tuulikuormien laskenta perustuu Euroopassa standardiin SFS-EN 1991-1-4. Tuulikuorma

vaihtelee koko ajan ja se aiheuttaa painetta rakenteisiin, joten se esitetään yksinkertaistettuna

paineiden ja voimien joukkona. Yksinkertaistetun kuorman vaikutus rakenteeseen on sama

kuin tuulen suurimpien puuskien vaikutus rakenteeseen. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa

muun muassa maasto ja rakenteen sijainti, rakenteen geometria ja pinnanmuodon vaikutus.

(SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 30–32.) Tuulikuormien laskentaan tarvittavat arvot ja aiheen

käsittelykohta standardissa on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Laskentavaiheet ja niiden käsittelykohta standardissa (SFS-EN 1991-1-4 2011,

s. 42).

Tuulikuormien laskentaa varten on määritettävä tuulennopeuden perusarvo ,

maastoluokka ja arvioida pinnamuodon vaikutus. Suomessa tuulennopeuden perusarvona
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käytetään 21 m/s maa-alueilla (RIL 201-1-2008, s. 125). Maastoluokka valitaan

mitoitettavan kohteen maaston mukaan (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 36). Pinnanmuodon

vaikutus otetaan huomioon kertoimella  , jos ympäristössä on esimerkiksi mäkiä ja

tuulennopeus lisääntyy yli 5 %. Vaikutus voidaan kuitenkin jättää huomioimatta, jos

kaltevuus on alle 3 astetta. (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 38.) Tällöin altistuskeroin ( )

voidaan lukea suoraan kuvaajasta (kuva 3) (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 40). Tämän jälkeen

määritetään puuskanopeuspaine ( ) joka saadaan kaavasta (SFS-EN 1991-1-4 2011, s.

40):

( ) = ( )                     (1)

Kaavassa 1 ( ) on altistuskerroin,  on ilman tiheys ja  tuulennopeuden perusarvo.

Altistuskerroin saadaan alla olevasta kuvaajasta (kuva 3) korkeuden ja maastoluokan avulla.

Kuva 3. Altistuskertoimen määrittämiseen käytettävä kuvaaja (SFS-EN 1991-1-4 2011, s.

40).

Tuulikuormat määritetään pintapaineiden tai voimakertoimien avulla rakenteeseen tai sen

osaan vaikuttavina (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 44). Muihin rakenteisiin, kuten aitoihin

kaiteisiin ja seinämiin, tuulikuorma määritetään nettopainekertoimien avulla (SFS-EN 1991-

1-4 2011, s. 52). Symboleissa alaindeksi i tarkoittaa sisäpuolista ja e ulkopuolista.
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Tuulikuorma Fw voidaan laskea seuraavasti voimakertoimien avulla (SFS-EN 1991-1-4

2011, kaava 5.4):

= ( ) (2)

Kaavassa 2  on rakennekerroin, on rakenneosan voimakerroin, on

puuskanopeuspaine,  on nopeuspainekorkeus ja  rakenteen tuulenpaineen

vaikutusala (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 46).  Rakennekerroin ottaa huomioon rakenteen

koon ja muodon sekä tuulen puuskien dynaamiset vaikutukset. Ulkoseinän ja vesikaton

rakenneosille voidaan käyttää arvoa 1. (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 48.) Rakenneosan

voimakerroin  määritetään standardin kohdan 7 mukaan (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 52).

Tuulikuorma Fw voidaan myös laskea ulkopuolisten paineiden  ja sisäpuolisten paineiden

 avulla. Tätä varten pitää laskea rakenteen sisäpintaan vaikuttava tuulenpaine tai

ulkopintaan vaikuttava tuulenpaine seuraavasti (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 42–44):

= ( )            (3)

Kaavassa 3  on joko ulkopuolinen tai sisäpuolinen paine,  standardin luvun 7 mukainen

joko ulkopuolisen tai sisäpuolisen paineen kerroin, ( )  on puuskanopeuspaine joko

ulkopuolisen paineen korkeudella tai sisäpuolisen paineen korkeudella (SFS-EN 1991-1-4

2011, s. 42–44). Ulkopuoliselle paineelle tuulikuorma lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1991-

1-4 2011, kaava 5.5):

, =            (4)

Tuulikuorma sisäpuoliselle paineelle lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1991-1-4 2011, kaava

5.6):

, =            (5)

Tuulesta aiheutuva kitkakuorma lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1991-1-4 2011, kaava 5.7):
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= ( )            (6)

Kaavassa 6  on standardin kohdan 7.5 mukaan määritetty kitkakerroin. Kaavoista 4, 5 ja

6 voidaan muodostaa vektorisumma, jolloin saadaan kokonaistuulikuorman arvo . (SFS-

EN 1991-1-4 2011, s. 46.)  Rakenneosan voimakertoimen tilalla kaavassa 2 voidaan käyttää

tuulen nettopaineen kerrointa, jolloin kaava on sama, joka muodostuisi yhdistämällä kaavat

3 ja 4, jolloin tuulikuorman laskentakaava tulee muotoon (Blackmore 2004, s. 2):

= , ( )            (7)

Kaavassa 7 , on tuulen nettopaineen kerroin. Nettopaineen arvot määritetään katoksille

standardin kohdan 7.3 mukaisesti ja seinämille, kaiteille ja aidoille standardin kohdan 7.4

mukaisesti (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 52).

2.2 Lumikuorman laskenta katolle

Lumikuormat ajatellaan laskentaa varten muuttuvina kiinteinä kuormina, joten niitä

käsitellään staattisina tapauksina. Joissain tapauksissa lumikuormia voidaan pitää myös

onnettomuuskuormina, mikäli lumikuorma on poikkeuksellisen suuri tai lumi kinostuu.

(SFS-EN 1991-1-3 2015, s. 20.) Kattojen lumikuormia mitoittaessa tulee ottaa huomioon

lumen kinostuminen. Lumen kinostumiseen katolle vaikuttaa muun muassa katon muoto,

pinnan karheus ja sen lämpöominaisuudet sekä ympäröivä maasto ja ilmasto. (SFS-EN

1991-1-3 2015, s. 26.) Normaalisti vallitsevissa tai tilapäisissä mitoitustilanteissa kattojen

lumikuorma s lasketaan seuraavasti (SFS-EN 1991-1-3 2015, kaava 5.1):

=                                                                                          (8)

Kaavassa 8  on lumikuorman muotokerroin, on tuulensuojakerroin, on

lämpökerroin ja  on maanpinnan lumikuorman ominaisarvo. Kun lumikuorma on

poikkeuksellisen suuri, määritellään lumikuormat onnettomuuskuormina seuraavasti (SFS-

EN 1991-1-3 2015, kaava 5.1):

=                                                                                        (9)
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Kaavassa 9 on sijaintikohteessa vallitsevan maanpinnan poikkeuksellisen lumikuorman

mitoitusarvo. Lumikuorma oletetaan vaikuttavan pystysuoraan ja jos lunta poistetaan tai

lumi jakautuu uudelleen, käytetään laskennassa eri kuormituskaavioita. (SFS-EN 1991-1-3

2015, s. 28.) Tuulensuojakerroin määritellään kohteen maastotyypin mukaan. Eri

tuulensuojakeroimet ovat taulukossa 2.

Taulukko 2. Tuulensuojakertoimen määritys maastotyypin perusteella (SFS-EN 1991-1-3

2015, taulukko 5.1).

Lämpökertoimella otetaan huomioon talonkaton lämpöhäviön aiheuttama lumen sulaminen

vain esimerkiksi lasikatoilla, koska niiden lämpöläpäisevyys on erittäin suuri. Yleensä

arvona siis käytetään arvoa 1,0. (SFS-EN 1991-1-3 2015, s. 30.) Hyvin tuulisissa

olosuhteissa voidaan käyttää kuitenkin joissain tapauksissa  arvoa 0,8 (RIL 201-1-2008,

s. 94). Lumikuorman muotokerroin määritetään katon kaltevuuskulman perusteella.

Taulukossa 3 alla on kerrottu muotokertoimen arvot eri kaltevuuskulmille.

Taulukko 3. Lumikuorman muotokertoimen määrittäminen (SFS-EN 1991-1-3 2015,

taulukko 5.2).

Mikäli katolla on jokin este, jonka takia lumi ei pääse liukumaan alas katolta, pulpetti- ja

harjakaton tapauksessa käytetään kuitenkin vähintään  arvoa 0,8 (SFS-EN 1991-1-3 2015,

s. 32). Lumikuorman ominaisarvo saadaan alla olevasta kuvasta 4.
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Kuva 4. Lumikuorman ominaisarvo eri puolilla Suomea (kN/m2).

2.3 FE-menetelmä

FE-menetelmän eli elementtimenetelmän avulla saadaan numeerinen ratkaisu johonkin

tiettyyn ongelmaan, mutta saatua tulosta ei voi yleistää. Yleensä menetelmän avulla halutaan

selvittää jännityksiä tai siirtymiä jossain rakenteessa, mutta myös neste- ja lämpövirtausten

vaikutuksia voidaan tutkia. Sen käyttö alkoi 1950-luvulla lentokoneteollisuudessa, mutta

1960-luvulla siitä alettiin käyttää nimeä elementtimenetelmä. Tietokoneiden kehittyminen

mahdollisti myös FE-menetelmän kehittymisen. Menetelmää käytetään muun muassa

lujuuslaskennassa analyyttisten laskujen tukena. Menetelmällä saatuihin tuloksiin ei voi

sokeasti luottaa, vaan käyttäjän vastuulla on tulosten oikeellisuus. Käyttäjän pitää siis

ymmärtää elementtimenetelmän teoriaa, miten mikäkin elementti käyttäytyy, mikä on

elementtien sopiva koko sekä muoto, millainen analyysi tehdään ja millaiset reunaehdot sekä

voimat ovat sopivia missäkin tapauksessa. (Cook 1995, s. 1-3.)

Menetelmä perustuu siihen, että tutkittava rakenne jaetaan pienempiin osiin eli elementteihin

ja kuvataan yksittäisen elementin käyttäytyminen. Elementit liitetään toisiinsa solmuilla.

Menetelmä laskee polynomisen interpolaation avulla kussakin elementissä kenttäsuureen,

esimerkiksi siirtymän, elementin solmujen arvoista. Yhdistämällä elementit saadaan haluttu

kenttäsuure interpoloimalla koko rakenne elementti kerrallaan. Tietokoneen käyttö on

välttämätöntä menetelmässä, jos rakenne on yhtään monimutkaisempi, koska yhtälöitä

saattaa olla tuhansia riippuen solmujen määrästä rakenteessa. (Cook 1995, s. 1.)
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2.4 Ruuviliitokset

Ruuviliitos on yleisin koneenrakennuksessa käytettävä irrotettava liitostapa ja näin ollen

eniten käytetty koneenosa, koska se on oikein käytettynä luotettava sekä helppo asentaa ja

purkaa. Ruuveja käytetään myös sähkö- ja rakennustekniikassa sekä

huonekaluteollisuudessa. Ruuviliitoksen huonoja puolia ovat epäjatkuvuuskohdat muun

muassa kierteessä. Lisäksi ruuvin väsymiskestävyys ja kiinnipysyminen riippuvat todella

paljon kiristysmomentista. (Verho 2010, s. 161–162.)

Ruuveja kuormittaa yleensä veto- ja leikkausvoimat. Ruuvien tärkein ominaisuus on yleensä

kuitenkin vetolujuus, koska ruuviliitokset pyritään suunnittelemaan kitkaliitoksiksi, joissa

ruuvin kiristysmomentin avulla siirretään leikkausvoima kappaleesta toiseen. (Verho 2010,

s. 184.) Ruuviin vaikuttavat voimat on esitetty alla kuvassa 5.

Kuva 5. Ruuviin vaikuttavat veto- ja leikkausvoimat (Verho 2010, s. 185).

Standardissa SFS-EN 1993-1-8 ruuviliitokset jaetaan kiinnitysluokkiin niihin kohdistuvan

voiman perusteella seuraavasti (SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 22–23):

Leikkausvoiman rasittaman kiinnitykset

- kiinnitysluokka A: reunapuristustyyppinen kiinnitys

- kiinnitysluokka B: käyttörajatilassa liukumisen kestävä kiinnitys

- kiinnitysluokka C: murtorajatilassa liukumisen kestävä kiinnitys

Vetovoiman rasittamat kiinnitykset

- kiinnitysluokka D: kiinnitykset, joissa käytetään esijännittämättömiä ruuveja

- kiinnitysluokka E: kiinnitykset, joissa käytetään esijännitettyjä ruuveja

Ruuviliitosten kestävyys riippuu liitoksen peruskomponenttien kestävyydestä, joten sen

kestävyys määritetään niiden perusteella. Ruuveilla on monia eri lujuusluokkia, joista
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selviää ruuvin myötöraja ja vetomurtolujuus, joita käytetään mitoituksessa. (SFS-EN 1993-

1-8 2005, s. 19–21.) Lujuusluokan merkintä koostuu kahdesta numerosta, jotka on erotettu

toisistaan pisteellä. Esimerkiksi lujuusluokassa 8.8 ensimmäisen numeron perusteella

saadaan ruuvin vetomurtolujuus kertomalla se sadalla. Ruuvin myötöraja saadaan jakamalla

toinen numero kymmenellä ja kertomalla sillä luvulla vetomurtolujuus. (Verho 2010, s. 180.)

Lujuusluokan 8.8 vetomurtolujuus on siis 800 N/mm2 ja myötöraja on 640 N/mm2.

Taulukossa 4 alla on esitelty eri lujuusluokkien myötörajat ja vetomurtolujuudet.

Taulukko 4. Eri lujuusluokkien myötörajat (fyb) ja vetomurtolujuudet (fub) (SFS-EN 1993-1-

8 2005, taulukko 3.1).

Ruuvin lujuusluokan valintaan vaikuttaa oleellisesti liitoksen kuormitustapa,

luotettavuusvaatimukset ja kustannukset. Tavallisimmin käytetty ruuvin lujuusluokka on

kuitenkin 8.8, koska lujia ruuveja käytettäessä liitoksesta tulee yleensä edullinen, kevyt sekä

pienikokoinen. (Verho 2010, s. 180.)

Staattisen kuormituksen alaisena riittää, että ruuvin staattinen vetolujuus täyttää

vaatimukset, mutta jos kuormitus on väsyttävää, niin pitää ottaa huomioon myös dynaamisen

vetolujuuden riittävyys. Staattisessa vetokuormituksessa ruuvi vaurioituu joko siten, että

ruuvi katkeaa tai kierteet leikkautuvat irti joko itse ruuvista tai mutterista. Väsyttävän

kuormituksen alaisena ruuvin väsymisraja on vain noin 10 % ruuvimateriaalin myötörajasta,

koska ruuvi käyttäytyy eri tavalla kuin dynaamisen kuormituksen alaisena. Ruuveissa on

paljon paikallisia jännityshuippuja, koska niissä on paljon epäjatkuvuuskohtia, jotka taas

ovat huonoja väsymislujuuden kannalta. Väsymislujuuteen vaikuttaa muun muassa ruuvin

materiaali, valmistustapa, muotoilu, viimeistely, liitettävät osat, kuormitus ja esikiristys.

Olosuhteilla on myös merkittävä osuus kestävyydessä sillä ruuvivaurioista noin 80 % johtuu

korroosiosta. Väsymis- ja korroosiokestävyyteen voidaan vaikuttaa ruuvin pintakäsittelyllä,

joista yleisimmät ovat kuuma- ja sähkösinkitys. (Verho 2010, s. 182–188.)

Väsymislujuuteen vaikuttavia tekijöitä on siis todella paljon, joten osa muuttujista on jätetty

standardoinnin ulkopuolelle. Ainoa standardoitu ruuvin väsytystesti on aksiaalikuorman

kuormittaman ruuvin väsytystesti ISO 3800/1-1997, jonka mukaan ruuvia on kuormitettava
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5 miljoonaa kertaa. Väsytystestillä saatuja luotettavia tuloksia on kuitenkin melko vähän.

(Verho 2010, s. 194.)

Ruuvin esikiristys on ruuviliitoksen luotettavuuden ja toiminnan kannalta todella tärkeä

riippumatta ruuviliitokseen kohdistuvasta kuormituksesta. Esikiristysmenetelmän valinta

perustuu yleensä taloudelliseen optimointiin, koska mitä tarkemmin esikiristys suoritetaan,

sitä kevyemmäksi ja halvemmaksi liitos tulee, mutta tarkimmat menetelmät ovat myös

kalliimpia suorittaa. Riittämätön esikiristys aiheuttaa muun muassa ruuvin väsymistä ja

jännitysamplitudin kasvua, mutterin mahdollisen irtoamisen tärinässä sekä liitospintojen

liukumista toistensa suhteen ja irtoamista toisistaan. Liian suuri esikiristys taas saattaa

murtaa ruuvin jo kiristyksen aikana tai aiheuttaa ruuvin ylikuormittumisen, kun siihen

kohdistuu ulkoinen kuorma. Ruuvi saattaa myös löystyä tällöin plastisen muodonmuutoksen

takia. Esikiristys ei saa siis olla liian pieni tai liian suuri. (Verho 2010, s. 228.)

Ruuviliitos voidaan kiristää joko kiertämällä mutteria vääntömomentin avulla tai

venyttämällä ruuvia. Ensimmäisessä tapauksessa ruuviin kohdistuu veto- ja vääntöjännitys

kierteen nousukulmasta ja kitkasta johtuen. Toisessa tapauksessa, jos liitospinnat ovat

yhdensuuntaiset, jää ruuviin pelkkä vetokuormitus.  Ensimmäisessä tapauksessa

asennuskiristysmomentti riippuu todella paljon ruuvin kannan ja sen alustan välisestä

kitkakertoimesta, kierteen kitkakertoimesta sekä kiristysmomentin mittaustarkkuudesta.

Asennuskiristysmomentti on tämän takia hankala määrittää, koska kitkakertoimilla ja

mittaustarkkuuksilla on suuri hajonta. (Verho 2010, s. 228–231.) Ruuviin kohdistuvaksi

esijännitysvoimaksi ruuviliitoksessa jää noin 10 % kiristysvoimasta, koska loput kuluvat

edellä mainittujen kitkojen voittamiseen. Pinnoitteilla ja voiteluaineilla saadaan

esijännitysvoimaa kasvatettua. Momenttiavaimilla on tuotanto-olosuhteissa mahdollista

päästä +/- 10 prosentin hajontaan asennuskiristysmomentissa, mutta jos käytetään

käsityökaluja tai paineilmakoneita, hajonta onkin jo useita kymmeniä prosentteja. (Würth

Elektronik, s. 18.)
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3 TULOKSET

Tässä kappaleessa käydään läpi aurinkopaneelien asennukseen liittyviä asioita ja

erityyppiset kiinnikkeet, joita tutkitaan. Kappaleessa käydään myös läpi, kuinka tuuli- ja

lumikuormat ovat laskettu aurinkopaneeleille soveltamalla standardeja sekä kuinka 3D- ja

FE-mallit on tehty kiinnikkeistä. Lopuksi esitetään saadut tulokset.

3.1 Aurinkopaneelien geometria, suuntaus ja kiinnitys

Aurinkopaneelijärjestelmät koostuvat monista aurinkopaneeleista ja niiden kiinnityksistä.

Yksittäinen aurinkopaneeli on suorakaiteen muotoinen ja niiden koko vaihtelee hieman

riippuen valmistajasta. Erään valmistajan paneelin mitat ovat 1640 x 992 x 40 mm ja paino

19 kg (NIBE Energy Systems Oy 2016, s. 21). Yhden paneelin pinta-alaksi muodostuu siis

noin 1,6 m2. Pientaloluokassa aurinkopaneelit muodostavat yleensä noin 20 neliömetrin

kokoisen aurinkopaneelijärjestelmän, jolloin se koostuu 12 aurinkopaneelista (Tahkokorpi

et al. 2016, s. 179).

Aurinkopaneelien suuntaus Suomessa suositellaan tehtävän kohti etelää 40°:n kulmassa,

mutta useimmissa tapauksissa paneelit asennetaan silti lappeen suuntaisesti, koska se on

edullisempaa. Yleensä asennuskulma jää tällöin pienemmäksi, mutta tästä aiheutuu myös

etuja, kuten tuulikuorman vaikutuksen pieneneminen, järjestelmän parempi sulautuminen

ympäristöön, järjestelmän kyky hyödyntää paremmin hajavaloa ja sen varjostava vaikutus

jää yleensä pienemmäksi. (Tahkokorpi et al. 2016, s. 180–181.) Aurinkopaneelit voidaan

asentaa pysty- tai vaakasuoraan ja ne pyritään asentamaan harjakatolla mahdollisimman ylös

muun muassa lumikuormien ja varjojen vaikutusten vuoksi. Eri kattotyypeille on saatavana

erilaiset asennusjärjestelmät. Tukikehikko voi olla yksi- tai kaksikerroksinen ja se on sama

jokaisessa järjestelmässä, mutta kattoon tuleva kiinnitys riippuu kattotyypistä. (Käpylehto

2016, s. 160–161.) Aurinkopaneelien ja katon väliin tulisi jäädä tilaa lappeen suuntaisessa

asennuksessa noin 10 senttimetriä, jotta aurinkopaneelit tuulettuvat ja niiden teho ei

heikkene (Tahkokorpi et al. 2016, s. 182).

Seuraavaksi esitellään eri kattotyypit ja niiden kiinnitykset. Erilaisia kiinnikkeitä on

olemassa seuraaville kattotyypeille: konesaumattu peltikatto, profiloitu peltikatto,



19

huopakatto ja palatiilikatto. Asennuksissa vältetään reikien tekemistä kattoon, mutta huopa-

ja profiloidun peltikaton kiinnityksessä joudutaan tekemään reikiä, jolloin on tärkeä

huolehtia reiän tiivistämisestä, ettei vesi pääse katosta läpi. Kiinnikkeissä on

valmistajakohtaisia eroja. (Käpylehto 2016, s. 160–167.)

Konesaumattuun peltikattoon aurinkopaneelien kiinnittäminen on helpointa ja nopeinta eri

kattovaihtoehdoista eikä kattoon tarvitse tehdä reikiä. Kiinnike puristuu katon konesaumaan

ja on samankaltainen lumiesteiden kiinnityksen kanssa. (Käpylehto 2016, s. 162–163.)

Konesaumatun peltikaton kiinnike on esitetty alla kuvassa 6.

Kuva 6. Konesaumatun peltikaton kiinnike. Valmistaja: IBC Solar. (Aurinkosähköä

Suomeen, 2016).

Profiloituun peltikattoon ja huopakattoon joudutaan poraamaan kiinnikkeet kattopellin tai -

huovan läpi kattoruoteeseen tai -tuoliin (Käpylehto 2016, s. 165–166). Profiloidun

peltikaton kiinnike on esitetty alla kuvassa 7.

Kuva 7. Profiloidun peltikaton kiinnike. Valmistaja: IBC Solar. (Aurinkosähköä Suomeen,

2016).
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Huopakaton kiinnike eroaa profiloidun peltikaton kiinnikkeestä vain tiivisteen osalta.

Huopakaton kiinnike on esitetty alla kuvassa 8.

Kuva 8. Huopakaton kiinnike. Valmistaja: IBC Solar. (Aurinkosähköä Suomeen, 2016).

Palatiilikattoasennuksessa joudutaan poistamaan yksittäisiä kattotiiliä kiinnikkeen

kattoruoteisiin tai -tuoleihin ruuvaamisen ajaksi. Asennuksessa ei tehdä reikiä kattotiileen.

(Käpylehto 2016, s. 166–167.) Palatiilikaton kiinnike on esitetty alla kuvassa 9.

Kuva 9. Palatiilikaton kiinnike. Valmistaja: IBC SOLAR (Aurinkosähköä Suomeen,

2016).

3.2 Aurinkopaneeliin vaikuttavan tuuli- ja lumikuorman laskenta

Aurinkopaneeliin vaikuttavat kuormat laskettiin MathCAD-ohjelmalla. Tuulikuorma

laskettiin soveltamalla standardia SFS-EN 1991-1-4 ja lumikuorma soveltamalla standardia

SFS-EN 1991-1-3. Tuulikuorman laskentaa varten aurinkopaneelit oletettiin asennettavan

omakotitaloalueelle talon katon lappeen suuntaisesti, jonka vuoksi maastoluokaksi valittiin

maastoluokka III ja talon korkeudeksi valittiin 5 metriä. Laskuissa oletettiin, että maasto on
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tasainen ja sen kaltevuus on alle 3 %, jolloin altistuskertoimen arvo saadaan suoraan

kuvaajasta (kuva 3).  Näillä arvoilla altistuskertoimeksi ( )  saatiin 1,3.

Puuskanopeuspaine ( ) saatiin laskettua kaavasta 1. Laskuissa ilmantiheytenä käytettiin

1,25 kg/m3, pinta-alana 20 m2 ja rakennekertoimena arvoa 1. Katon ja aurinkopaneelin väliin

jäävän raon oletettiin olevan 150 mm, joten nettopaineenkertoimina käytettiin arvoja 1,0 ja

-1,3 (Blackmore 2004, s. 5). Kokonaistuulikuorma laskettiin käyttämällä tuulennopeuden

arvoja 21 m/s ja 30 m/s.

Lumikuorman laskentaa varten sovellettiin pulpetti- ja harjakattojen lumikuormien

laskentamallia. Katon lumikuorman muotokertoimena  käytettiin arvoa 0,8, koska

aurinkopaneelit estävät lumen liukumista katolta. Tuulensuojakertoimena  käytettiin

arvoa 1,0 maastotyypin ollessa normaali. Lämpökertoimena  käytettiin yleensä käytettyä

arvoa 1,0. Lumikuorman ominaisarvona  käytettiin kuvan 6 perusteella arvoa 2,5 kN/m2,

koska se on yleinen arvo Keski- ja Etelä-Suomessa. Lopuksi lumikuorma kerrottiin

aurinkopaneelijärjestelmän pinta-alalla 20 m2, jotta saatiin vaikuttava voima. Lumikuorma

laskettiin myös 26°:n kattokulmalle, jolloin referenssipinta-ala oli 12 m2. Kokonaistuuli- ja

lumikuorman aiheuttama voima jaettiin kiinnikkeiden lukumäärällä, jotta saatiin yhteen

kiinnikkeeseen kohdistuva kuorma. Laskuissa käytettiin 28 kiinnikettä.

Aurinkovirta.fi-internetsivulla on esitetty tapa, jolla voi tarkistaa kotikonstein

aurinkopaneelijärjestelmän kiinnikkeen kestävyyden. Tarkistustapa perustuu

lumikuormaan, mutta siinä käytetään lumikuorman arvoa 180 kg/m2. Siinä lasketaan

aurinkopaneelien päälle tuleva lumikuorma ja jaetaan se kiinnityspisteiden lukumäärällä.

Pinta-ala lasketaan kertomalla 1,5 m2 paneelien lukumäärällä eli katon kulmaa ei oteta

huomioon. Tuloksen ollessa kymmeniä kiloja kiinnikettä kohti, niin niiden pitäisi kestää,

mutta jos tulos on satoja kiloja kiinnikettä kohti, niin kiinnikkeet eivät todennäköisesti kestä.

(Aurinkosähköä Suomeen, 2016.) Kaikki laskut on esitetty liitteessä I.

3.3 Tuuli- ja lumikuorman vaikutuksen analysointi FE-menetelmällä

Kiinnikkeet 3D-mallinnettiin SolidWorks -ohjelmalla kuvien 6, 7, 8, ja 9 perusteella, koska

tarkkoja mittoja ei ollut saatavilla. Palatiilikattokiinnikkeen tapauksessa tiedettiin, että se on

valmistettu 7 mm paksusta A2 ruostumattomasta teräksestä. Huopa- ja profiloidun peltikaton

kiinnikkeestä tiedettiin, että kattotuoleihin ruuvattava ankkuripultti on M12 x 300 mm ja se
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on valmistettu myös A2 ruostumattomasta teräksestä. Yleiskiinnityslevy, jota käytetään

huopa- sekä molemmissa peltikatoissa, on tehty alumiinista. (Aurinkosähköä Suomeen,

2016.) A2 on ruuveissa käytetty lyhenne ruostumattomalle teräkselle AISI 304, joka

tunnetaan myös tunnuksella EN 1.4301 (Valtanen 2013, s. 626, 1080). Alumiini ajateltiin

olevan samaa alumiinia EN AC-42100 kuin valmistajan muissakin kiinnikkeissä (IBC Solar

2015, s. 23–25). Muut kiinnitysten ruuvit ja mutterit oletettiin, että ne ovat kokoa M8 ja

niiden materiaali on A2 ruostumatonta terästä. Ruuvit ja kierteet mallinnettiin

yksinkertaisiksi. Ruuvien esikiristysvoimaa ei oteta huomioon tarkastelussa. Kuvan 6

perusteella mallinnettu saumatun peltikaton kiinnike on kuvassa 10 ja kuvan 9 perusteella

mallinnettu palatiilikaton kiinnike on kuvassa 11.

Kuva 10. Kuvassa on 3D-mallinnettu saumatun peltikaton kiinnike.

Kuva 11. Kuvassa on 3D-mallinnettu palatiilikaton kiinnike.
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Kuvien 7 ja 8 perusteella mallinnettu huopa- ja profiloidun peltikaton kiinnike on alla

kuvassa 12.  Ruuvi ja mutterit mallinnettiin yksinkertaiseksi FE-mallinnusta varten.

Tiivistettä ei mallinnettu, koska oletettiin, että sillä ei ole vaikutusta kiinnikkeen

kestävyyteen.

Kuva 12. Kuvassa on 3D-mallinnettu huopakaton ja profiloidun peltikaton kiinnike.

Kiinnikkeiden 3D-mallit siirrettiin Femap/NxNastran -ohjelmaan rakenneanalyysia varten.

Analysoinnissa käytettiin lineaarista materiaalimallia ja staattista analyysiä

yksinkertaisyyden vuoksi. Ruostumattomalle teräkselle käytettiin kimmokertoimena E =

200 000 MPa ja Poissonin vakiona v = 0,3. Alumiinille käytettiin arvoja E = 70 000 MPa ja

v = 0,34. Kuvassa 13 on ruostumattoman teräksen AISI 304 materiaaliarvot asetettuna

ohjelmaan.
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Kuva 13. Materiaalin määritys.

Alumiinille materiaaliarvojen määritys tehtiin samalla tavalla kuin ruostumattomalle

teräkselle. Mallit verkotettiin käyttäen 8-solmuisia kuution muotoisia solid-elementtejä,

joiden materiaali määritettiin verkotettavan osan mukaan. Verkotuksessa käytettiin

automaattiverkotustyökalua, jossa pystyi määrittämään elementtikoon ja -muodon. Kaikissa

kiinnikkeiden osissa käytettiin ruostumattoman teräksen materiaaliarvoja, paitsi

yleiskiinnityslevyssä, jossa käytettiin alumiinin materiaaliarvoja. Kaikissa osissa pystyttiin

käyttämään kuution muotoisia solid-elementtejä, kun geometria ensin jaettiin pienempiin

helpommin verkotettaviin osiin, jotta automaattiverkotus onnistuisi. Osiin jakaminen tehtiin

komennolla Geometry - Solid - Slice, jonka jälkeen haluttu leikkauspinta määritettiin

kolmen pisteen avulla. Geometrian jakaminen pienempiin ja helpommin verkotettaviin osiin

peltikaton kiinnikkeessä on kuvissa 14 ja 15.
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Kuva 14. Peltikaton kiinnikkeen geometria ennen osiin jakamista.

Kuva 15. Peltikaton kiinnikkeen geometria jaettuna pienempiin osiin.
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Kontaktien tekemiseen käytettiin Femap/NxNastran:in kontaktien automaattitunnistusta ja

niissä käytettiin ohjelman oletusasetuksia. Kontaktityypiksi valittiin kontakti, jossa osat

voivat liikkua toistensa suhteen, tai liimattu kontakti, joka vastaa hitsattua liitosta. Kuvassa

16 alla on kontaktin määritys.

Kuva 16. Kontaktin määritys.

3.3.1 Peltikaton kiinnike

Peltikaton kiinnike oli tehty ruostumattomasta teräksestä, lukuun ottamatta

yleiskiinnityslevyä, joka oli alumiinia. Yleiskiinnityslevy verkotettiin kuution muotoisilla

solid-elementeillä, joiden materiaaliarvoina käytettiin alumiinin materiaaliarvoja. Loput osat

verkotettiin myös kuution muotoisilla solid-elementeillä, mutta materiaaliarvoina käytettiin

AISI 304 materiaaliarvoja. Malliin muodostui verkotuksen jälkeen 5572 elementtiä ja 9175

solmua. Elementin koko yleiskiinnityslevyssä oli 3 mm, muissa osissa 2 mm. Ruuvien

verkotusta muokattiin jälkikäteen, jotta siitä tuli siisti. Reunaehdot asetettiin solmuille

kiinnikkeen pintoihin, jotka olisivat kosketuksessa katossa olevan sauman kanssa, ja ne

asetettiin kiinteiksi. Voima asetettiin vaikuttamaan yleiskiinnityslevyn pintaan, johon

kiinnittyisi aurinkopaneelien runkorakenne pulttiliitoksella. Voima ja rajoitteet on esitetty

kuvassa 17.
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Kuva 17. Asetetut rajoitteet ja voima peltikaton kiinnikkeessä.

Osien väliset kontaktin tehtiin automaattisella kontaktien tunnistuksella. Kontaktit asetettiin

niin, että kaikki osat olivat liimattu toisiinsa. Yleiskiinnityslevyn ja kulmaprofiilin välille

laitettiin liikkeen osien suhteen salliva kontakti, joka on kuvassa 16 valinta Contact. Muut

kontaktit liimattiin toisiinsa kiinni automaattisella kontaktien tunnistuksella, joka on kuvassa

15 valinta Glued. Kontakteissa käytettiin ohjelman oletusarvoja. Mallille tehtiin staattinen

analyysi ohjelman oletusasetuksilla. Analyysi ajettiin kaikille tuuli- sekä lumikuormille ja

sitten taulukoitiin suurin Von Mises -jännitys ja suurin siirtymä, kullakin kuormalla.

Asetukset on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Ajettava analyysi.
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3.3.2 Huopakaton ja profiloidun peltikaton kiinnike

Huopakaton ja profiloidun peltikaton kiinnikkeen ruuvi ja mutterit olivat ruostumatonta

terästä ja yleiskiinnityslevy oli alumiinia. Malliin muodostui verkotuksen jälkeen 6192

elementtiä ja 8706 solmua. Yleiskiinnityslevy verkotettiin kuution muotoisilla solid-

elementeillä, joiden materiaaliarvoina käytettiin alumiinin materiaaliarvoja. Yksinkertainen

ruuvi ja mutterit verkotettiin kuution muotoisilla solid-elementeillä, joissa materiaaliarvoina

käytettiin AISI 304 materiaaliarvoja. Reunaehto asetettiin solmuille ruuvin alapäähän 100

mm matkalle, koska se piti ruuvata kattotuoliin siihen syvyyteen. Reunaehdon alaiset solmut

asetettiin kiinteästi tuetuiksi.  Voima asetettiin vaikuttamaan yleiskiinnityslevyn pintaan,

johon kiinnittyisi aurinkopaneelien runkorakenne pulttiliitoksella. Voima ja rajoitteet on

esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Asetetut rajoitteet ja voima huopa- ja profiloidun peltikaton kiinnikkeessä.

Osien väliset kontaktit tehtiin myös tässä tapauksessa ohjelman automaattisella kontaktien

tunnistuksella. Osat ajateltiin toisiinsa liimatuiksi. Kontakteissa käytettiin ohjelman
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oletusarvoja. Mallille tehtiin staattinen analyysi ohjelman oletusasetuksilla, kuten peltikaton

kiinnikkeen kanssa. Analyysi ajettiin kaikille kuormille ja tulokset taulukoitiin.

3.3.3 Tiilikaton kiinnike

Tiilikaton kiinnike oli tehty kokonaisuudessaan ruostumattomasta teräksestä, joten se

verkotettiin kuution muotoisilla solid-elementeillä, joiden materiaaliarvoina käytettiin AISI

304 materiaaliarvoja. Tiilikaton kiinnikkeen malliin muodostui verkotuksen jälkeen 14286

elementtiä ja 19713 solmua. Elementin koko oli 3 mm. Reunaehdot asetettiin neljän

kiinnitysreiän sisäpinnoille ja ne asetettiin kiinteiksi. Voima asetettiin vaikuttamaan

pinnalle, johon kiinnittyisi aurinkopaneelien runkorakenne pulttiliitoksella. Voima ja

rajoitteet on esitetty kuvassa 20.

Kuva 20. Asetetut rajoitteet ja voima tiilikaton kiinnikkeessä.

Kiinnityslevy ja kiinnityskoukku liitettiin toisiinsa automaattisella liimakontaktilla, joka

vastaa hitsausliitosta. Kontaktissa käytettiin ohjelman oletusasetuksia.  Mallille tehtiin

staattinen analyysi ohjelman oletusasetuksilla kaikille kuormitustapauksille, kuten

peltikaton kiinnikkeen kanssa ja taulukoitiin tulokset.
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3.4 FE-analyysillä ja analyyttisella laskennalla saadut tulokset

Tässä kappaleessa olevat FE-kuvat ovat kuormitustapauksesta, jossa kiinnikkeisiin

kohdistuu 335 N:n suuruinen puristava kuorma. Rajoitteet ja voimat on asetettu, kuten

kappaleessa 3.3. Kuvassa 21 on esitetty peltikaton kiinnikkeen jännitykset. Punaisella näkyy

suurimman jännityksen kohta kiinnikkeessä. Kuvassa 22 on peltikaton kiinnike toisesta

kuvakulmasta. Karkeat analyyttiset tarkistuslaskut FE-tuloksille on esitetty liitteessä I.

Kuva 21. Peltikaton kiinnikkeen jännitykset.

Kuva 22. Peltikaton kiinnikkeen jännitykset toisesta kuvakulmasta.
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Kuvassa 23 on esitetty huopa- ja profiloidun peltikaton kiinnikkeen jännitykset. Punaisella

näkyy suurimman jännityksen kohta kiinnikkeessä. Kuvassa 24 on esitetty kiinnikkeen

jännitykset toisesta kuvakulmasta.

Kuva 23. Huopa- ja profiloidun peltikaton kiinnikkeen jännitykset.

Kuva 24. Huopa- ja profiloidun peltikaton kiinnikkeen jännitykset toisesta kuvakulmasta.
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Kuvassa 25 on esitetty tiilikaton kiinnikkeen jännitykset. Punaisella näkyy suurimman

jännityksen kohta kiinnikkeessä. Kuvassa 26 on esitetty tiilikaton kiinnikkeen jännitykset

toisesta kuvakulmasta.

Kuva 25. Tiilikaton kiinnikkeen jännitykset.

Kuva 26. Tiilikaton kiinnikkeen jännitykset toisesta kuvakulmasta.
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FE-analyysi tehtiin kaikille kiinnikkeille kaikilla kuormitustapauksilla. Tuuli- ja

lumikuormien aiheuttamat voimat analyyttisten laskujen perusteella yhdelle kiinnikkeelle on

esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Yhdelle kiinnikkeelle kohdistuneet kuormat.

 Voima (N)

Veto Puristus

Tuulikuorma SFS 21 m/s 260 335

Tuulikuorma SFS 30 m/s 525 680

Tuulikuorma BRE DIGEST 21-

23 m/s 910 1180

Lumikuorma SFS 20 m2 - 1430

Lumikuorma SFS 12 m2 - 860

Lumikuorma Aurinkovirta.fi - 1135

Voimista kiinnikkeisiin aiheutuneet suurimmat Von Mises -jännitykset on esitetty

taulukossa 6. Taulukossa K1 tarkoittaa peltikaton kiinnikettä, K2 tarkoittaa huopa- ja

profiloidun peltikaton kiinnikettä ja K3 tarkoittaa tiilikaton kiinnikettä.

Taulukko 6. Voimista aiheutuneet maksimijännitykset kiinnikkeissä (Von Mises).

K1 jännitys

(MPa)

K2 jännitys

(MPa)

K3 jännitys

(MPa)

Veto Puristus Veto Puristus Veto Puristus

Tuulikuorma SFS 21 m/s 73 96 69 89 129 166

Tuulikuorma SFS 30 m/s 146 194 139 179 260 337

Tuulikuorma BRE DIGEST 21-

23m/s 253 337 240 312 450 584

Lumikuorma SFS 20 m2 - 408 - 378 - 708

Lumikuorma SFS 12 m2 - 245 - 228 - 426

Lumikuorma Aurinkovirta.fi - 323 - 300 - 562
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Kiinnikkeiden materiaalien 0,2 % -venymisrajat ja murtolujuudet on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Materiaalien 0,2 % -venymisrajat ja murtolujuudet. (SFS-EN 10088-2 2014, s.

41; SFS-EN 1706 2010, s.24).

0,2 % -venymisraja (MPa) Murtolujuus (MPa)

EN 1.4301 (AISI 304) 230 540…750

EN AC-42100 (Alumiini) 210 290

Voimista kiinnikkeisiin aiheutuneet suurimmat siirtymät on esitetty taulukossa 8 alla.

Taulukossa K1 tarkoittaa peltikaton kiinnikettä, K2 tarkoittaa huopa- ja profiloidun

peltikaton kiinnikettä ja K3 tarkoittaa tiilikaton kiinnikettä.

Taulukko 8. Voimista aiheutuneet maksimisiirtymät kiinnikkeissä.

K1 siirtymä

(mm)

K2 siirtymä

(mm)

K3 siirtymä

(mm)

Veto Puristus Veto Puristus Veto Puristus

Tuulikuorma SFS 21 m/s 0,09 0,12 2,32 2,98 2,57 3,31

Tuulikuorma SFS 30 m/s 0,18 0,243 4,68 6,11 5,18 6,71

Tuulikuorma BRE DIGEST 21-

23 m/s 0,31 0,42 8,12 10,53 8,98 11,64

Lumikuorma SFS 20 m2 - 0,51 - 12,76 - 14,11

Lumikuorma SFS 12 m2 - 0,31 - 7,67 - 8,49

Lumikuorma Aurinkovirta.fi - 0,41 - 10,13 - 11,2

Tuloksista piirretty jännitys-voima kuvaaja on kuvassa 27 ja siirtymä-voima kuvaaja

kuvassa 28. Taulukossa K1 tarkoittaa peltikaton kiinnikettä, K2 tarkoittaa huopa- ja

profiloidun peltikaton kiinnikettä ja K3 tarkoittaa tiilikaton kiinnikettä.
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Kuva 27. Jännitys-voima kuvaaja.

Kuva 28. Siirtymä-voima kuvaaja.
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4 KIINNIKKEIDEN KESTÄVYYDEN ARVIOINTI

Saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että kiinnikkeiden kestävyyteen vaikuttaa

todella monta eri asiaa. Pelkästään tuulikuorman määrittämisessä on monta eri parametria,

jotka muuttuvat asennuskohteen mukaan. Kiinnikkeiden mallilla ja lukumäärällä on myös

todella suuri merkitys kestävyydessä. Siksi kiinnikkeiden määrä pitää aina mitoittaa

asennuskohteen mukaan. Laskennan perusteella 28 kiinnikettä ei ole tarpeeksi 20

neliömetrin aurinkopaneelijärjestelmälle, mutta jos kiinnikkeiden määrä esimerkiksi

kaksinkertaistettaisiin, yhdelle kiinnikkeelle kohdistuva voima puolittuisi ja samoin kävisi

myös jännitykselle, jolloin kiinnikkeet todennäköisesti jo alkaisi kestää. Eri laskentatavat

antavat hieman eri tuloksia, joten pitäisi selvittää esimerkiksi tuulitunnelikokeilla, mikä tapa

antaa todenmukaisimpia arvoja. Oleellista olisi selvittää, millä todennäköisyydellä

tuulennopeus on 30 m/s tai että lumikuorma on todella suuri.  Tiilikaton kiinnikkeitä

tarvitaan kuitenkin selvästi enemmän kuin muita kiinnikkeitä. Peltikaton kiinnikkeellä

siirtymät olivat pienempiä. Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että lumikuorman vaikutus

mitoitukseen Suomessa on suuri. Tuulikuorma pitää kuitenkin aina ottaa huomioon

mitoituksessa,  koska  jossain  tilanteessa  tuulikuorma  voi  olla  suurempi  ja  se  on  myös

vaihtelevaa kuormaa, jolloin sillä on väsyttävä vaikutus kiinnikkeisiin. Kiinnikkeissä on

paljon ruuviliitoksia ja ruuvien väsymiskestävyys oli todella paljon pienempi väsyttävässä

kuormituksessa.

Mahdollista virhettä laskennassa ja FE-malleissa voi tulla monesta eri asiasta, mutta

kuitenkin saadut jännitykset ja siirtymät sekä mallin käyttäytyminen vaikuttavat järkeviltä.

Karkeilla analyyttisillä laskuilla saatiin myös hyvin samakaltaisia tuloksia jännityksille.

Tuulikuorman laskennassa ei otettu huomioon maaston pinnanmuodon vaikutusta, joka

pitäisi ottaa huomioon monessa asennuskohteessa. Painekertoimien suuruus vaihtelee myös

aurinkopaneelien sijoituspaikan mukaan katolla. Katon reunoilla painekertoimet saattavat

olla merkittävästi suuremmat kuin keskellä kattoa. Lumikuorman määrään vaikuttaa

oleellisesti kattokulma. Tässä työssä laskettiin sekä suurin mahdollinen lumikuorma että 12

m2:n pinta-alalle kohdistuva lumikuorma, joka vastaisi noin 30°:n kattokulmalle asennettua

20 m2:n aurinkopaneelijärjestelmää, mikäli paneelit on asennettu kahteen riviin katon

pituussuunnassa. Kuormituspinta-alaan vaikuttaa myös siis se, miten paneelit on katolle
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asennettu. Lumikuorma FE-malleihin laitettiin yksinkertaisuuden vuoksi samalla tavalla

kuin tuulikuormilla, vaikka kattokulma vaikuttaisi myös voiman vaikutussuuntaan, jolloin

kiinnikkeeseen aiheutuisi enemmän taivutusta jyrkemmillä kattokulmilla. Toisaalta

jyrkemmillä kattokulmilla lumen kinostuminen on vähäisempää, jolloin kuormakin jää

pienemmäksi. Aurinkopaneelien toiminnan kannalta on välttämätöntä, että lumi

puhdistetaan pois aurinkopaneelien päältä, joten todella suuria lumikuormia ei pitäisi päästä

syntymään, mikäli omistaja tekee puhdistuksen.

FE-mallien mahdolliset virheet johtuvat mallinnuksesta, rajoitteista ja voimista.

Kiinnikkeiden tarkkoja mittoja ei ollut saatavilla, joten oikeilla mitoilla tulokset voisivat olla

erilaisia. Mallien rajoitteet olivat kiinteitä, mutta todellisuudessa katto tai kattotuoli saattaa

antaa hieman periksi tai katto saattaa jopa irrota kovassa myrkyssä. Kuormien vaikutus

jaettiin tasan kiinnikkeiden kesken, mutta todellisuudessa keskellä ja reunalla oleviin

kiinnikkeisiin saattaa kohdistua erisuuruisia voimia. Peltikaton kiinnikkeen kanssa virhettä

syntyy siitä, että voima aiheuttaa nyt momenttia kuvan 22 y-akselin suhteen, vaikka

todellisuudessa runkorakenteen ja voiman jakautumisen takia sitä ei syntyisi todennäköisesti

ainakaan niin paljon. Todennäköisesti parempia tuloksia saataisiin mallintamalla koko

järjestelmä, mutta tämä veisi aikaa ja analysointi kestäisi myös paljon pidempään. 20-

solmuisten paraboloidisten elementtien käyttö 8-solmuisten elementtien sijaan antaisi

todennäköisesti tarkempia tuloksia, mutta laskenta-aika kasvaisi. Ruuvien esikiristystä ei

otettu huomioon, koska ajateltiin, että jos liitos on oikein mitoitettu ja kiristetty, niin sillä ei

ole suurta merkitystä tuloksiin, mutta varmempien tulosten kannalta tämäkin olisi hyvä

huomioida. Kontaktien mallinnus olisi myös hyvä suorittaa paremmin siihen soveltuvalla

ohjelmalla. Nyt kappaleet suurimmaksi osaksi liimattiin toisiinsa, jolloin rakenne on kiinteä,

mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin peltikaton kiinnikkeen osalta. Huopa- ja profiloidun

peltikaton kiinnikkeen tapauksessa sillä ei todennäköisesti ole niin suurta merkitystä, koska

alumiininen yleiskiinnityslevy puristuu muttereiden väliin.

Jatkotutkimuksena mallit voitaisiin tehdä vielä tiheämmälläkin verkotuksella tarkempien

tulosten toivossa jännityspiikkien alueilla. Tuuli- ja lumikuorman yhteisvaikutusta pitäisi

tutkia myös tarkemmin, koska silloin kiinnikkeisiin kohdistuvat voimat voivat olla

huomattavasti suuremmat. Kiinnikkeisiin voitaisiin miettiä eri materiaalivaihtoehtoja,

jolloin kiinnikkeitä tarvittaisiin vähemmän. Se on toki kustannuskysymys, että kumpi on
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edullisempaa, lisätä kiinnikkeiden määrää, koska se on helppoa vai valmistaa kiinnikkeet

kestävämmästä materiaalista tai vahvistaa niitä hitsattavilla tuilla. Kustannuksia voisi siis

tutkia myös. Malleille voitaisiin myös tehdä epälineaariset analyysit, koska 0,2 %:n

venymisraja ylittyy selkeästi kyseisellä kiinnikkeiden määrällä. Kiinnikkeiden

väsymistarkastelu olisi myös hyvä tehdä.

Kiinnikkeiden valmistajilla on jo monenlaisia eri kiinnikevaihtoehtoja, joten mitään

uudenlaista kiinnikettä ei kehitetty. Seuraavaksi esitettävät parannusehdotukset koskien

tässä työssä käsiteltyjä kiinnikkeitä ovat hyvin yksinkertaiset. Peltikaton kiinnikkeen

tapauksessa voisi esimerkiksi hitsata kiinnikkeeseen tuen, jolloin jännitys nurkassa (kuva

21) pienenisi. Parannusehdotus on kuvassa 29.

Kuva 29. Peltikatto kiinnikkeen parannusehdotus.

Huopa- ja profiloidun peltikaton tapauksessa mutterien alle pitäisi saada jonkinlaiset

aluslevyt tai erikoismutterit, jolloin pinta-alaa ja tuentaa olisi enemmän, jolloin

jännityspiikki reiän kohdalla todennäköisesti pienentyisi, mikäli reikä peittyisi. Taipuman

ollessa liian suuri, pitäisi käyttää paksumpaa ruuvia. Tiilikattokiinnikkeeseen ei kehitetty

mitään parannusratkaisua. Tiilen vaihto kokonaan kiinniketiileen on varmaan paras ratkaisu,

jos nykyinen kiinnike ei riitä, mutta sellainen löytyi jo eräältä valmistajalta. Kaikissa

kiinnikkeissä voisi miettiä eri materiaalivaihtoehtoja ja materiaalivahvuuksia, jolloin

kiinnikkeet kestäisivät enemmän jännityksiä tai jännitykset pienentyisivät. Niin kuin

aikaisemmin jo todettiin, kiinnikkeiden määrän lisääminen on kuitenkin helppoa, joten tämä

on kustannuskysymys, mikä vaihtoehto tulisi edullisimmaksi.
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5 YHTEENVETO

Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin aurinkopaneelien kattokiinnikkeiden kestävyyttä

myrskytuulessa. Tuulikuormien laskennassa sovellettiin kirjallisuudesta saatua tietoa sekä

SFS-EN 1991-1-4 standardia. Lisäksi kiinnikkeiden mitoitusta lumikuormien avulla

tarkasteltiin soveltamalla standardia SFS-EN 1991-1-3. Erityyppiset kattokiinnikkeet

mallinnettiin SolidWorks-ohjelmalla ja niitä analysoitiin Femap/NxNastran-

rakenneanalyysiohjelmalla tekemällä malleille staattinen analyysi lineaarisella

materiaalimallilla. Kiinnikkeiden kestävyyteen liittyy monia eri asioita, kuten tuulikuormien

monet asennuskohteen mukaan muuttuvat parametrit, joten kiinnikkeiden määrä pitää

mitoittaa aina asennuskohteen mukaan. Kiinnityksen väsymistarkastelua pitäisi tehdä myös,

koska tuulikuorma on vaihtelevaa kuormitusta ja varsinkin ruuviliitoksien kestävyys on

huomattavasti pienempi väsyttävällä kuormituksella. Aurinkopaneelien kiinnikkeiden

mitoitukseen ei ole vielä olemassa standardia, joten tutkimusta tarvitaan lisää.

Aurinkopaneelien käytön lisääntyessä, myös standardin tarve kasvaa. Suomen olosuhteissa

lumikuorman avulla mitoittamalla päästään melko hyviin tuloksiin, mutta tuulikuormaa ei

voi jättää kuitenkaan huomioimatta sen väsyttävän vaikutuksen takia. Saatujen tulosten

pohjalta esitettiin yksinkertaiset parannusehdotukset kiinnikkeille. Kiinnikkeet kyllä

kestävät, kunhan niitä laitetaan tarpeeksi. Onko järkevämpää laittaa paljon kiinnikkeitä vai

miettiä eri materiaaleja tai uusia ratkaisuja, on kustannuskysymys.
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Liite I, 1

ANALYYTTISET LASKUT

MathCAD-ohjelmalla lasketut analyyttiset laskut.
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Liite I, 6

Tarkasteltava poikkipinta-ala on merkitty punaisella viivalla kuvassa. Voima ajateltiin

vaikuttavan Y-akselin suunnassa koko kiinnikkeen matkalla.



Liite I, 7

Tarkasteltava poikkipinta-ala on merkitty punaisella viivalla kuvassa.



Liite I, 8

Tarkasteltava poikkipinta-ala merkitty punaisella viivalla kuvassa.


