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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää tehollinen lovijännitys hitsin rajaviivalla 

juuressa tehollisen lovijännityksen menetelmällä sekä lovijännitysjakaumaa ja TCD-

menetelmää hyödyntäen. Tehollisten lovijännitysten arvojen eroista ja vastaavuuksista 

haluttiin myös tietoa. Jännitysten tarkastelu suoritettiin kolmelle eri liitostyypille, jotka 

olivat kuormaa kantamaton X-liitos, kuormaa kantava X-liitos ja päittäisliitos. Laskennassa 

hyödynnettiin FEMAP/NxNastran -ohjelmistoa ja analyyttisia menetelmiä. 

 

Työn alkuun on laadittu kirjallisuuskatsaus, jossa tuodaan esille työn suorittamisen kannalta 

oleelliset teoriat, laskentakaavat ja aikaisemmat tutkimukset. Samalla lukija perehdytetään 

työn taustoihin sekä tavoitteisiin. Menetelmissä selvitetään elementtimenetelmässä käytetyt 

mallit, niiden geometriat ja kuormitukset. Lisäksi käydään läpi analyyttisen laskennan 

periaatteet. 

 

Keskeisimmät tulokset tavoitteen kannalta ovat kahdella eri menetelmällä laskettujen 

jännitysten arvot. Koska TCD-menetelmässä hyödynnetään määrättyä integraalia, tarvitaan 

sen laskemiseen jokin etäisyys levyn pinnalta. Työssä jännitykset on laskettu useilla eri 

väleillä tulosten monipuolisuuden varmistamiseksi. Johtopäätöksenä saatiin integrointiväli, 

jolla nämä tehollisten jännitysten arvot vastaavat toisiaan. Työn kuvaajista voidaan myös 

nähdä se, kuinka tämän välin vaihtelu vaikuttaa laskettujen jännitysten suhteellisiin eroihin.  
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The aim of this thesis was to determine the effective notch stress at the weld toe and weld 

root by using two different methods. The notch stresses were determined by ENS-method 

and TCD-method on three joints. The three joints under assessment were non-load-carrying 

cruciform joint, load-carrying cruciform joint and butt-weld. The calculations were carried 

out by using finite element method and the FEMAP/NxNastran -program. Analytical 

calculations were also used in the TCD-based solution. 

 

The thesis includes a brief literature review in which essential theories, previous research 

results and analytical formulae are introduced. The background and purposes of the thesis 

are also brought to the reader’s knowledge. In the method section all information that is 

needed for repetition of the research are included. The focus is on the finite element method 

models. 

 

The key results of this thesis are the determined effective notch stresses at the weld root and 

toe. As for conclusions, the differences in the results were both listed and shown graphically 

in relation to each other. For it is necessary to use a certain integration depth in the TCD-

method, the results are given in many different integration depth values. The main 

conclusion was that there is an integral range in which the results by using two methods are 

equal.
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SYMBOLILUETTELO  

 

 

E Kimmomoduuli [MPa] 

Kf Lovenvaikutusluku 

L Kriittinen etäisyys [mm] 

r Tehollinen pyöristyssäde [mm] 

t Levyn paksuus [mm] 

v Poissonin vakio 

ρ Mikrotukisyvyys [mm] 

σeff Tehollinen lovijännitys [MPa] 

σnim Nimellinen jännitys [MPa] 

σ(x) Lovijännitysjakauma [MPa] 

 

 

LYHENNELUETTELO 

 

 

BW Päittäisliitos (engl. butt-weld) 

ENS Tehollinen lovijännitys (engl. effective notch stress) 

FE Äärellinen elementti (engl. finite element) 

IIW Kansainvälinen hitsauksen instituutti (engl. International Institute of Welding) 

LCX Kuormaa kantava X-liitos (engl. load-carrying cruciform joint) 

LM Linjaan perustuva menetelmä (engl. line method) 

NLCX Kuormaa kantamaton X-liitos (engl. non-load-carrying cruciform joint) 

TCD Kriittisen etäisyyden menetelmä (engl. the theory of critical distances)
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1 JOHDANTO 

 

 

Teräksen- ja raudantuotanto on yksi merkittävimmistä hiilidioksidin päästölähteistä ja 

globaalisti sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 6–7 % kokonaispäästöistä 

(European Comission 2011). Lisäksi teräksen tuotantomäärät ovat suuria, sillä sitä tuotetaan 

noin 170 miljoonaa tonnia vuodessa (European Steel Association 2020). Näistä syistä 

johtuen pienetkin materiaalisäästöt vähentävät ympäristölle syntyvää kuormitusta. 

 

Kandidaatintyössä tutkittava ongelma on puuttuva tutkimustieto ja tulokset tehollisen 

lovijännityksen menetelmällä (ENS, engl. effective notch stress) ja lovijännitysjakauman ja 

TCD-menetelmän (engl. the theory of critical distances) avulla lasketun tehollisen 

lovijännityksen vastaavuuksista ja eroavaisuuksista. Tehollisella lovijännityksellä 

tarkoitetaan väsymislaskennassa käytettävää kokonaisjännitystä, joka esiintyy loven 

juuressa. Tämän tehollisen lovijännityksen määritykseen on vakiintunut käytettäväksi 1 mm 

pyöristyssäde hitsin rajaviivalla ja juuressa. (Hobbacher 2016, s. 27) Kuvassa 1 esitetään 

tehollisen lovijännityksen menetelmässä käytettävä fiktiivinen pyöristyssäde. Etukäteen 

tehtyä hypoteesia siitä, miten selvitettävät arvot tulevat poikkeamaan toisistaan ei ole. On 

myös mahdollista, että tulokset vastaavat toisiaan.  

 

 

 

Kuva 1. Tehollisen lovijännityksen menetelmässä hyödynnettävä fiktiivinen pyöristyssäde 

hitsin juuressa ja rajaviivalla. (Hobbacher 2016, s. 27) 

 



7 

 

 

Työn tavoitteena on saada uutta tutkimustietoa siitä, kuinka ENS-menetelmällä ja TCD-

menetelmällä lasketut teholliset lovijännitykset eroavat toisistaan. Eroista halutaan saada 

tietoa erilaisissa liitostyypeissä ja juuren sekä rajaviivan välillä. Mikäli menetelmät 

osoittautuisivat yhtä paikkaansa pitäviksi myöhemmissä tutkimuksissa, kandidaatintyön 

tuloksia voitaisiin hyödyntää lovijännityksiä selvitettäessä siten, että tehollisen 

lovijännityksen menetelmän sijaan suoritetaan laskenta äärellisten elementtien (FE, engl. 

finite element) analyysilla teräväreunaisella mallilla (r = 0,05 mm). Suoritetun laskennan 

jälkeen lovijännitysjakauman avulla saadaan laskettua TCD-menetelmällä tehollinen 

lovijännitys. 

 

Tutkittavan ongelman tarkastelu sisältää sekä teoreettista tarkastelua että matemaattista ja 

numeerista laskentaa. FE-analyysi suoritetaan FEMAP/NxNastran -laskentaohjelmistolla, 

jolloin vältytään aikaa vievältä ja turhan monimutkaiselta käsin laskennalta. Tehollisen 

lovijännityksen menetelmässä tulokset voidaan lukea suoraan FE-analysoiduista malleista, 

sillä laskennassa käytetään 1 MPa:n nimellistä jännitystä. TCD-menetelmässä 

jännitysjakauma luetaan valitulta syvyydeltä ja sille suoritetaan lineaarinen interpolaatio. 

Linearisoidut jännitystulokset integroidaan useilla kohtisuorilla etäisyyksillä levyn pinnasta, 

jolloin saadaan monipuolisesti tuloksia tällä menetelmällä lasketusta tehollisesta 

lovijännityksestä. 

 

Tutkittavasta ongelmasta ja tulosten reliabiliteetista halutaan saada tietoa erilaisissa 

tapauksissa. Tämän vuoksi tarkastelu suoritetaan kolmelle eri liitostyypille. Laskettavat 

tyyppiliitokset ovat: kuormaa kantamaton X-liitos (NLCX, engl. non-load-carrying 

cruciform joint), kuormaa kantava X-liitos (LCX, engl. load-carrying cruciform joint) ja 

päittäisliitos (BW, engl. butt-welded joint). 

 

Uusi laskentatapa mahdollistaisi välillisesti taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä. 

Hyödyt perustuvat rakenteen optimoimiseen siten, että materiaalia kuluu mahdollisimman 

vähän. Lisäksi uuden menetelmän avulla myös liitosten elinkaari voitaisiin arvioida 

tarkemmin. Materiaalin alempi kulutus vähentää sekä kustannuksia että teräksen 

valmistuksesta aiheutuvia päästöjä. Aiheen merkityksellisyyttä lisää se, että menetelmien 

eroista ei ole valmista hypoteesia tai aiempaa tutkimustietoa. Kandidaatintyötä voidaan näin 
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ollen hyödyntää erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa, jolloin se tarjoaa myös suomenkielisen 

lähteen. 

 

Kandidaatintyön johdannossa esitellään tutkittava ongelma ja tutkimuksen tavoitteet. Työn 

alussa on kirjallisuuskatsaus, jossa kerrotaan väsymisilmiöstä, tehollisen lovijännityksen 

menetelmästä ja TCD-menetelmästä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään lisäksi aiempiin 

tutkimustuloksiin ja työssä käytettäviin standardeihin. Menetelmät osiossa tuodaan esille 

FE-analyysissa käytetyt alkuarvot ja käydään läpi elementtiverkon rakenne sekä 

FEMAP/NxNastran -ohjelmistolla suoritettu laskenta. Menetelmissä esitellään myös työssä 

suoritettu analyyttinen laskenta kokonaisuudessaan. Lopuksi johtopäätöksissä kootaan 

yhteen saadut tulokset, niiden merkitys ja käytettävyys. 
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2 MENETELMÄT 

 

 

Menetelmissä tutustutaan kirjallisuuskatsauksen avulla väsymisilmiöön, tehollisen 

lovijännityksen menetelmään ja TCD-menetelmään. Lisäksi osiossa tuodaan esille työssä 

suoritetun analyyttisen laskennan yksityiskohdat. Tarkastelun kohteena on erityisesti FE-

analysoitavien elementtimallien mitat, reunaehdot ja elementtimallin verkotus.  

 

2.1 Väsyminen 

Väsymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa rakenne altistuu toistuvalle sykliselle kuormitukselle, 

jonka seurauksena rakenteeseen muodostuu eteneviä säröjä. Nämä säröt ovat kuormitusten 

aiheuttamia väsymisvaurioita. Väsymisen vauriot esiintyvät säröinä tietyissä rakenteen 

kohdissa ja useissa erilaisissa väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa kuten lentokoneissa, 

silloissa ja koneenosissa. Lisäksi väsyminen on yksi pääsyy metallisten rakenteiden 

vaurioille ja siten ilmiönä merkittävä. (ECCS 2018, s. 1) 

 

Väsymisen aiheuttamat vauriot keskittyvät tiettyihin, rajattuihin kohtiin rakennetta. Tämän 

vuoksi rakenteen yksityiskohdilla, paikallisilla geometrioilla, materiaaleilla ja 

kuormituksilla on suuri merkitys. Nämä yksityiskohdat toimivat tekijöinä siinä, kuinka suuri 

väsymiskestävyys ja siten kestoikä rakenteella on, ja ne tulisi huomioida niin tarkasti kuin 

mahdollista vastaamaan todellisuutta, kun suoritetaan väsymiseen liittyvää laskentaa. (Radaj 

2006, s. 1) 

 

Väsymisen arviointiin käytettäviä jännityksiä voidaan määrittää useilla eri tavoilla, mutta 

tässä työssä keskitytään ainoastaan tehollisen lovijännityksen selvittämiseen. Tehollinen 

lovijännitys saadaan laskettua lovenvaikutusluvun Kf ja nimellisen jännityksen σnim 

perusteella kaavan 1 mukaan (Radaj 2006, s. 106). Väsymiseen liittyvä lovenvaikutusluku 

Kf saadaan selvitettyä käyttämällä kuvitteellista pyöristystä teräville loville ja suorittamalla 

rakenteelle jännitysten laskenta (Radaj 2006, s. 96–97). 

 

𝜎𝑒𝑓𝑓
= 𝐾𝑓 ⋅ 𝜎𝑛𝑖𝑚                          (1) 
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2.2 Tehollisen lovijännityksen menetelmä  

Tehollisella lovijännityksellä tarkoitetaan väsymislaskennassa käytettävää 

kokonaisjännitystä, joka esiintyy loven juuressa. Rajoituksena laskennassa oletetaan 

materiaalilta lineaariselastista käyttäytymistä. (Hobbacher 2016, s. 27) Jotta vaihtelut hitsin 

muodossa, parametreissä ja materiaalin käyttäytymisessä voitaisiin ottaa huomioon 

laskennassa, korvataan todellinen pyöristyssäde tehollisella, ideaalisella säteellä (Fricke 

2011, s. 4; Hobbacher 2016, s. 27). Käytettävä tehollinen pyöristyssäde on arvoltaan r = 1 

mm. Tämän ideaalisen pyöristyssäteen on varmennettu antavan johdonmukaisia tuloksia 

rakenneteräksille ja alumiiniseoksille. Kuvassa 2 esitetään ideaalisen pyöristyssäteen käyttö 

hitsin rajaviivalla ja juuressa, kun hitseistä tehdään elementtimalli laskentaa varten. 

(Hobbacher 2016, s. 27) 

 

 

a)  b)  

Kuva 2. Tehollisen lovijännityksen menetelmässä hyödynnettävä fiktiivinen pyöristyssäde 

hitsin juuressa ja rajaviivalla. Juuressa on käytetty avaimenreiän muotoista pyöristystä (engl. 

keyhole). (Fricke 2011, s. 9) 

 

Tehollisen lovijännityksen menetelmä sopii hyvin käytettäväksi erilaisten 

hitsigeometrioiden ja -liitosten vertailuun. Hitsit tulisi mallintaa liitostyypin mukaan 

oikeanlaisella liittymäkulmalla. Päittäishitseille sopiva kulma on 30o ja pienahitseille 45o. 

ENS-menetelmällä on myös rajoituksia. Fiktiivistä 1 mm pyöristyssädettä ei voi käyttää 

levyille, joiden paksuus t on alle 5 mm. Tämä johtuu siitä, että johdonmukaisia tuloksia 

tämän rajan alle jäävistä kappaleista ei ole vielä olemassa. (Hobbacher 2016, s. 28) 
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Tehollinen lovijännitys voidaan laskea tai määrittää useilla eri tavoilla. Eri tapoja ovat: 

parametriset laskentayhtälöt, graafiset kuvaajat ja elementtimenetelmä (engl. finite element 

method). (Hobbacher 2016, s. 28) Tässä työssä tehollinen lovijännitys määritetään 

ainoastaan elementtimenetelmällä hyödyntäen 1 mm fiktiivistä pyöristyssädettä. 

 

Kun tehollinen lovijännitys lasketaan FE-analyysin avulla hyödyntäen fiktiivistä 

pyöristyssädettä, täytyy elementtienkokojen noudattaa tiettyjä sääntöjä. Lineaaristen 

elementtien koon ei tulisi ylittää 1/6 säteestä ja muiden korkeamman asteen elementtien 

koko olisi suositeltavaa pysyä alle 1/4 säteestä. (Hobbacher 2016, s. 28–29) Lisäksi 

tehollisen lovijännityksen menetelmälle on olemassa IIW-ohjeistus (lyh. International 

Institute of Welding), jossa esitellään elementtiverkkoon tehtävien muutosten vaikutusta 

laskentatarkkuuteen. Kuvassa 3 on havainnollistettu, miltä suositeltava elementtiverkko voi 

näyttää hitsin juuren ja rajaviivan pyöristysten lähialueilla. 

 

 

Kuva 3. Eräälle tapaukselle suositeltu elementtiverkotus hitsin juuressa ja rajaviivalla. 

(Hobbacher 2016, s. 29) 

 

Baumgartner et al. (2013) ovat selvittäneet IIW-taustaisessa tutkimuksessaan, että kun 

elementtien määrä on 24 per 360º, on virheen suuruus noin 2 %. Elementtien muodolla on 

merkitystä laskennan onnistumisen kannalta ja on suositeltavaa käyttää suorakulmaisia 

(engl. quadrilateral) elementtejä mahdollisuuksien mukaan. Elementtien muodon lisäksi on 

tärkeää huomioida niiden koko ja koon kasvu loven läheisyydessä luotettavan 

laskentatuloksen saamiseksi. Kuvassa 4 on esitetty kaaren verkotuksessa hyödynnettävät 

parametrit sekä elementtien koon kasvu säteen suunnassa. (Baumgartner et al. 2013, s. 145) 
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Kuva 4. Parametrit, joiden avulla voidaan määrittää pyöristyksen elementtiverkko. 

(Baumgartner et al. 2013, s. 138) 

 

2.3 TCD-menetelmä 

TCD-menetelmä, joka on lyhenne sanoista ”The Theory Of Critical Distances”, tarkoittaa 

yhden menetelmän sijaan useiden saman tyylisten teorioiden ryhmää, jota voidaan soveltaa 

laajasti lovivaikutuksen huomioonottamiseksi komponenteissa ja liitoksissa (Cicero et al. 

2012, s. 1; Taylor 2007, s. 21). Näillä teorioilla ja menetelmillä on joitakin samoja piirteitä, 

joista tärkein on kriittinen etäisyys L, joka on materiaaliriippuvainen. Jotta TCD-

menetelmällä voidaan tehdä rakenteen kestoon liittyviä ennusteita, täytyy kriittisen 

etäisyyden lisäksi tietää myös kriittinen jännitys. (Taylor 2007, s. 21 ja s. 23) Kuvassa 5 on 

esitetty TCD-ryhmään kuuluvien teorioiden käyttöä lovelle. 

 

 

Kuva 5. Lovi, jonka yhteydessä on esitelty TCD-ryhmään kuuluvien teorioiden soveltamista. 

(Taylor 2007, s. 29) 

 



13 

 

 

Tässä työssä hyödynnetään ainoastaan yhtä TCD-menetelmään kuuluvaa teoriaa. Tätä 

teoriaa kutsutaan LM-menetelmäksi (engl. line method) (Cicero et al. 2012, s. 1). LM-

menetelmässä, kuten muissakin TCD-teorioissa, oleellista on selvittää ensin FE-analyysin 

avulla jännitys loven pohjalta kohtisuoraan mitatun etäisyyden funktiona (Taylor 2007, s. 23 

ja s. 28). Erona muihin menetelmiin on se, että selvitettävät jännitykset halutaan 

keskiarvoina. Jännitysjakaumalle suoritettava LM-menetelmän mukainen laskenta on 

esitetty kaavassa 2, jossa ρ on mikrotukisyvyys levyn pinnalta ja 𝜎(𝑥) lovijännitysjakauma. 

(Taylor 2007, s. 28) 

 

1

𝜌
⋅ ∫ 𝜎(𝑥) ⋅ ⅆ𝑥

𝜌

0

= 𝜎𝑒𝑓𝑓                   (2) 

 

 

2.4 Tarkasteltavat liitokset ja laskennan kuvaus 

Tässä kandidaatintyössä tehtävänä on selvittää tehollinen lovijännitys hitsin rajaviivalla ja 

juuressa kahdella eri menetelmällä hyödyntäen FE-analyysia. Tehollinen lovijännitys 

lasketaan ENS- ja TCD-menetelmällä. ENS-menetelmässä laskenta suoritetaan siten, että 

hitsin juureen ja rajaviivalle asetetaan 1 mm fiktiivinen pyöristys. TCD-menetelmässä sen 

sijaan asetetaan hitseille ainoastaan 0,05 mm suuruinen pyöristys, jonka jälkeen määritetylle 

jännitysjakaumalle tehdään lineaarinen interpolaatio ja suoritetaan TCD-menetelmän 

mukainen integrointi. 

 

Työssä tutkitaan kolme erilaista liitostyyppiä, jotka ovat kuormaa kantava X-liitos, kuormaa 

kantamaton X-liitos ja päittäisliitos. Kuvassa 6 on esitetty tutkittavat rakenteet sekä 

laskennassa hyödynnettävät hitsien pyöristyssäteet. Laskenta on suoritettu siten, että NLCX- 

ja LCX-rakenteilla on samansuuruiset mitat, kuormitukset ja reunaehdot. Levyn paksuus t 

on 10 mm ja a-mitta on 5 mm. Rakenteen leveys on 120 mm ja korkeus 80 mm.  

 

 



14 

 

 

 

 

Kuva 6. Tutkittavat rakenteet, kuormitukset ja hitsien pyöristyssäteet. 

 

Päittäisliitos on kuvan 6, kohdan (c) mukaisesti ajateltu läpihitsattuna, jolloin levyjen väliin 

ei jää sulamatonta juuripintaa. Lisäksi sen mallinnuksessa on noudatettu suositeltua 30º 

liittymäkulmaa, joka on esitelty Hobbacherin (2016, s. 28) kirjassa. Mallinnetun liitoksen 

leveys on 120 mm ja levyn paksuus t on 10 mm. Kuvassa 7 on esitetty päittäisliitos ja sen 

mitat kokonaisuudessaan. NLCX- ja LCX-liitoksille mitat ovat samat ja ne on esitetty 

kuvassa 8. 

 

 

Kuva 7. Laskennan kohteena oleva päittäisliitos ja sen mitat millimetreinä. 

 

(c) BW

r = 0.05 mm

r = 1 mm (ENS)

(a) LCX (b) NLCX

r = 0.05 mm r = 1 mm (ENS)

r = 0.05 mm r = 1 mm (ENS)
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Kuva 8. Laskennan kohteena oleva LCX-liitos ja sen mitat millimetreinä. Samat mitat ovat 

voimassa myös NLCX-liitokselle. 

 

2.5 FE-analyysin ja elementtimallin kuvaus 

FE-analyysi suoritettiin yhteensä kahdeksalle eri elementtimallille. Nämä mallit eroavat 

toisistaan liitostyypin, käytetyn menetelmän ja elementtimäärien perusteella. Jokaiselle 

liitostyypille on suoritettu analyysi vähintään kahdella erilaisella elementtimallilla. 

Ensimmäisessä mallissa hitsin juuressa ja rajaviivalla on käytetty fiktiivistä 1 mm 

pyöristystä ja toisessa taas ikään kuin terävää reunaa. Kuitenkin myös toisessa mallissa on 

tehty pyöristys, jonka arvo on 0,05 mm, sillä mallinnusteknisesti näin saadaan parempi 

elementtiverkko loven ympärille verrattuna terävään loveen. 

 

FE-analyysissa on hyödynnetty rakenteiden symmetriaa laskenta-ajan ja 

mallinnustyömäärän säästämiseksi. Kuvassa 6 on näkyvissä eri liitostyyppien keskilinjat 

katkoviivoilla. Näiden perusteella on mallinnettu kuormaa kantavasta- ja kuormaa 

kantamattomasta X-liitoksesta 1/4-osa mallit. Näin pystytään hyödyntämään samaa 

elementtimallia kummallekin liitokselle siten, että vaihdetaan kuorman paikkaa. Kuvassa 9 

on esitetty työssä tehty elementtimalli verkotuksineen liitostyypille NLCX. Myös 

Päittäisliitoksen mallinnuksessa on hyödynnetty symmetriaa ja mallinnettu 

keskilinjamittojen mukaisesti 1/4-osa malli.  
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Kuva 9. Elementtimalli, jossa on hyödynnetty rakenteen symmetriaa ja mallinnettu ¼-osa 

todellisesta rakenteesta. 

 

2.5.1 Elementtimallin geometria, elementtityypit ja materiaalit 

Elementtimalleissa käytetyt työn suorittamisen kannalta oleelliset mitat ovat a-mitta ja levyn 

paksuus t. Koska elementtimalleissa on hyödynnetty symmetriaa ja rakennettu 1/4-osa mallit 

NLCX- ja LCX-liitoksista, on laskennassa käytetty levyn paksuutena puolikasta todellisen 

rakenteen mitasta. Tällöin elementtimallien levyn paksuus on 5 mm, rakenteen leveys on 60 

mm ja korkeus 40 mm. Mallinnuksessa on hitsin juureen jätetty 0,1 mm ilmarako, joka 

varmistaa sen, että juuripinta on sulamaton ja mallinnettu liitos edustaa puhdasta 

pienaliitosta ilman tunkeumaa. Kuvassa 10 näkyy elementtimallin hitsin juureen tehty 

ilmarako sekä hitsin juuressa oleva 1 mm pyöristys. 
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Kuva 10. Elementtimallin ENS-menetelmän mukainen juuren pyöristyssäde ja hitsin 

juuressa oleva levyjen välinen tila NLCX- ja LCX-liitoksille. 

 

Elementtimallien verkotukseen on käytetty erityistä tarkkuutta tutkittavien alueiden osalta. 

ENS-malleissa on analyysi suoritettu kahdella erilaisella elementtiverkolla. Toisessa 

tapauksessa hitsin juuren ja rajaviivan pyöristykset on verkotettu IIW-suositusta 

suuremmalla elementtimäärällä ja toinen verkotus on tehty Baumgartnerin et al. (2013, s. 

145) artikkelin suositusten mukaisesti, jossa 360º asteen kaarelle on asetettu 24 elementtiä. 

Baumgartner et al. (2013, s. 145) kertovat artikkelissaan edellä mainitun elementtimäärän 

johtavan noin 2 % suuruiseen virheeseen. 

 

Jäljempänä määritetty, ohjeistusta suurempi elementtimäärä pyöristykselle on 64 elementtiä 

per 360º. Tämä tarkoittaa sitä, että rajaviivalla olevalle 45º kaarelle on asetettu 8 elementtiä 

ja juuren täydelle kaarelle 64. Koska TCD-menetelmän mukaisille malleille ei ole olemassa 

valmiita standardeja tai ohjeistuksia, tehtiin verkotus suuremman elementtimäärän 

mukaisesti. TCD-menetelmän mukaisissa malleissa on siis rajaviivan pyöristyksellä 8 

elementtiä ja juuren puolikaarella (180º) 32 elementtiä. 

 

Jotta elementtien koon kasvu olisi maltillista sekä säädeltyä, on elementtiverkon teossa 

hyödynnetty toimintoa, jonka avulla elementtien koko on saatu pienennettyä pyöristyksen 

läheisyydessä. Tällöin elementtien koko on säädetty pyöristyksen läheisyydessä jopa 20-

kertaiseksi verrattuna geometriaviivan toiseen laitaan. Näin varmistetaan IIW-taustaisen 

Baumgartner et al. (2013) kirjoittaman artikkelin mukaisesti se, että elementit kasvavat 
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hallitusti sekä säteen että tangentin suunnassa. Taulukossa 1 on selvennetty liitostyypeille 

tehdyt elementtimallit, käytetty menetelmä sekä elementtien määrät. 

 

Taulukko 1. Elementtimäärät taulukoituna käytetyn liitostyypin ja menetelmän perusteella. 

 NLCX* NLCX 

 

LCX* LCX BW 

Elementit 

(kpl), 

ENS 

355 1026 355 1026 520 

Elementit 

(kpl), 

TCD 

- 2960 - 2857 1018 

*Käytetty IIW-taustaisen artikkelin suosituksia (Baumgartner et al. 2013) 

 

Elementteinä on käytetty suorakulmaisia, parabolisia elementtejä laskentatarkkuuden 

parantamiseksi. Parabolisissa elementeissä on käytössä välisolmut, jolloin solmumäärä on 

saatu suuremmaksi. Suorakulmaisia elementtejä on suositeltu käytettäväksi Baumgartnerin 

et al. (2013) artikkelissa. Elementtien koon kasvua on pyritty hallitsemaan luomalla 

apugeometrioita ja hyödyntämällä karttamaista säteen suunnassa kasvavaa 

verkotustekniikkaa. Kuvassa 11 on TCD-menetelmän mukainen LCX-liitoksen 

elementtiverkko ja sen kasvu hitsin juuresta ulospäin läheisyydessä. Kuvassa 12 on esitetty 

lisäksi TCD-menetelmän mukainen juuren lähialueen verkotus. 
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Kuva 11. TCD-menetelmän mukainen hitsin juuren pyöristys sekä karttamaisesti kasvava 

elementtiverkko. 

 

 

Kuva 12. TCD-menetelmän mukainen hitsin juuren lähialueen elementtiverkko. 

 

Jokaisella elementtimallilla on sama elementtityyppi ja materiaali. Materiaalia ei ole 

erityisesti tarkennettu tietyksi teräslajiksi, vaan on käytetty laskennassa materiaalina terästä, 

jonka kimmomoduuli E on 210 000 MPa ja Poissonin vakio v on 0,3. Elementtityypiksi on 

valittu tasovenymäelementti (engl. plane strain), jonka paksuus on 1 mm. Tämä yhden 

millimetrin paksuus on valittu siksi, että nimellinen jännitys on helppo asettaa malleille. 
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2.5.2 Kuormitukset, reunaehdot ja analyysityyppi 

Kuormituksena on kaikissa malleissa käytetty 1 MPa:n suuruista yksikköjännitystä. 

Kuormituksen sijaintia vaihtamalla on lisäksi saatu hyödynnettyä samoja malleja ajan 

säästämiseksi. Myös reunaehdot ovat kaikille malleille samat. Koska on hyödynnetty 1/4-

osa malleja, tulee kuvan 13 mukaisesti mallin oikealle sivulle x-symmetriareunaehto ja 

alimmaisen levyn pohjan sivulle y-symmetriareunaehto. X-symmetriareunaehdossa estetään 

mallin siirtymä x-suunnassa ja kiertymät y- ja z-suunnissa. Y-symmetriareunaehdossa taas 

estetään y-akselin suuntainen siirtymä ja kiertymät x- ja z-akselin ympäri. Reunaehdot ovat 

välttämättömiä, jotta symmetriamalli vastaa kokonaisen, todellisen rakenteen 

käyttäytymistä.  

 

Analyysityyppinä on käytetty kaikille malleille lineaarisstaattista analyysia. Kuvassa 13 on 

ENS-menetelmän mukainen NLCX-malli, sen reunaehdot ja kuormitukset. Päittäisliitoksen 

reunaehdot ja kuormitukset on esitetty kuvassa 14 ja 15. 

 

 

Kuva 13. NLCX-malli, sen kuormitukset ja reunaehdot. 
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Kuva 14. Päittäisliitos, sen kuormitukset ja reunaehdot. 

 

 

 

Kuva 15. Päittäisliitoksen reunaehdot. 

 

 

2.6 Analyyttinen laskenta 

Kandidaatintyössä on hyödynnetty analyyttista laskentaa TCD-menetelmän mukaisessa 

tehollisen lovijännityksen selvityksessä. Analyyttinen laskenta on suoritettu Mathcad-

ohjelmistolla. Laskennan päävaiheet olivat: jännitysjakauman selvittäminen analysoiduista 

FE-malleista, tulosten taulukoiminen, jakauman lineaarinen interpolointi ja lopulta kaavan 

2 mukainen integrointi. 
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Jännitysjakaumat on selvitetty siten, että tulokset on muunnettu maksimaalisiksi 

solmujännityksiksi. Tällöin on pystytty selvittämään se solmu, johon kohdistuu suurin 

jännitys. Tämän solmun kohtisuora, lineaarinen linja on ollut tarkastelun kohteena ja tältä 

linjalta on luettu maksimaaliset jännitykset. Lineaarinen interpolaatio sekä integrointi on 

suoritettu Mathcad-ohjelmistolla. Tehollinen lovijännitys on saatu selvitettyä kaavan 2 

avulla. 

 

Tulosten reliabiliteetti on haluttu varmistaa siten, että laskenta on suoritettu useilla eri ρ:n 

arvoilla. Tällöin tehollinen lovijännitys määritetään useilla eri etäisyyksillä levyn pinnasta. 

Jotta jännitykset vastaavat edelleen lovijännityksiä, on tulokset selvitetty 0,1 mm välein 1 

mm saakka. Tätä alempaa lasketut jännitykset eivät ole enää lovijännityksiä, eikä niitä 

tarkastella tässä työssä. Laskennan kulku on esitetty kokonaisuudessaan liitteissä. 
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3 TULOKSET 

 

 

Tuloksissa esitellään menetelmissä esitetyn laskennan mukaan saadut lovijännityskertoimet 

sekä tehollisten jännitysten arvot kolmelle tutkittavalle liitostyypille. Tutkittavista 

liitostyypeistä tehollinen jännitys hitsin rajaviivalla on määritetty NLCX- ja BW-liitoksille. 

LCX-liitokselle laskettu tehollinen lovijännitys on sen sijaan hitsin juuressa. Tässä osiossa 

tulosten käsittely on jaettu tutkittavan liitostyypin mukaan. Laskennan perustana olleet 

taulukkoarvot sekä analyyttinen laskenta esitetään liitteissä.  

 

3.1 NLCX-liitos 

NLCX-liitokselle määritettiin Kf-kerroin hitsin rajaviivalla ENS- ja TCD-menetelmien 

avulla. Koska näissä kahdessa menetelmässä hitsit mallinnetaan eri suuruisilla, fiktiivisillä, 

pyöristyssäteillä, on NLCX-liitoksesta saatu kahdesta mallista FE-laskennan tulokset. 

Kuvassa 16 on esitetty ENS-menetelmän mukaisesta mallista saatu Kf-kertoimen väriesitys 

arvoineen. Vastaavat jännitysarvot on esitetty kuvassa 17 myös TCD-menetelmän 

mukaisesta mallista. 

 

 

 

Kuva 16. ENS-mallin lovijännitysjakauma väriesityksenä FEMAP/NxNastran -

ohjelmistosta. 
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Kuva 17. TCD-mallin lovijännitysjakauma väriesityksenä FEMAP/NxNastran -

ohjelmistosta. 

 

TCD-menetelmässä suoritettavaa analyyttista laskentaa varten lovijännitysjakauman 

tuloksille täytyy suorittaa lineaarinen interpolaatio. Tämä linearisointi on suoritettu 

Mathcad-ohjelmistossa. Kuvassa 18 on esitetty FE-analyysin jännitystulokset ja niiden 

linearisointi etäisyyden funktiona. 

 

 

Kuva 18. FE-analyysin tulokset NLCX-liitoksesta ja niiden perusteella tehty linearisaatio. 

 

Työn tavoitteena on saada tietoa ENS- ja TCD-menetelmillä lasketuista tehollisista 

lovijännityksistä, niiden välisistä eroista ja vastaavuuksista. Kuvassa 19 on havainnollistettu 
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graafisella kuvaajalla, kuinka näillä menetelmillä lasketut Kf-kertoimet eroavat toisistaan, 

kun TCD-menetelmässä analyyttinen kaavan 2 mukainen laskenta suoritetaan eri ρ:n 

arvoilla. Nämä tulokset vastaavat tässä työssä tehollisia lovijännityksiä suoraan, sillä 

malleissa käytetty kuormitus, on suuruudeltaan 1 MPa. 

 

 

Kuva 19. Lovijännityskertoimet laskettuna ENS- ja TCD-menetelmillä eri ρ:n arvoilla 

NLCX-liitoksessa hitsin rajaviivalla. 

 

3.2 LCX-liitos 

LCX-liitokselle Kf-kertoimet määritettiin hitsin juuressa. Tulokset on saatu ENS- ja TCD-

menetelmien avulla. TCD-menetelmän mukaisia tuloksia on kerätty useilla eri ρ:n arvoilla, 

jotta kertoimien välisiä eroja voidaan vertailla monipuolisesti. Tuloksista esitetään kuvassa 

20 ja 21 väriesityksinä ENS- ja TCD-mallien vastaavat jännitykset.  

 

 

Kuva 20. ENS-mallin lovijännitysjakauma väriesityksenä FEMAP/NxNastran -

ohjelmistosta. 
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Kuva 21. TCD-mallin lovijännitysjakauma väriesityksenä FEMAP/NxNastran -

ohjelmistosta. 

 

TCD-menetelmää varten myös LCX-liitoksesta suoritetun laskennan tulokset on 

linearisoitu. Linearisointi ja siihen käytetty ohjelmointi on esitetty liitteissä. Kuvassa 22 on 

esitetty kuvaajana saatu FE-analyysidata ja sen linearisointi suhteessa etäisyyteen. 

 

 

Kuva 22. FE-laskennan tulokset LCX-liitoksesta ja niiden perusteella tehty linearisaatio. 

 

Myös LCX-liitokselle on laskettu analyyttista laskentaa hyödyntämällä useita Kf-kertoimen 

arvoja eri ρ:n arvoilla. Kuvassa 23 on graafinen kuvaaja, jossa esitetään ENS-menetelmällä 
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saatujen tulosten ero TCD-menetelmällä saatuihin vastaaviin arvoihin. TCD-menetelmän 

arvot vaihtelevat sen mukaan, kuinka suurta ρ:n arvoa laskennassa on käytetty. Kuvaajan 

tulokset vastaavat tehollisia lovijännityksiä tässä työssä suoraan. 

 

 

 

Kuva 23. Lovijännityskertoimet laskettuna ENS- ja TCD-menetelmillä eri ρ:n arvoilla LCX-

liitoksessa hitsin juuressa. 

 

3.3 BW-liitos 

Päittäisliitokselle on saatu tulokset hitsin rajaviivalla kahdesta mallista ja kahdella eri 

menetelmällä. Kuvassa 24 ja 25 on esitetty FE-laskennasta saadut jännitysarvot 

väriesityksenä. Kuvista saa myös käsityksen siitä, millainen loven lähialueella käytetty 

elementtiverkko. 

 

 

Kuva 24. ENS-mallin lovijännitysjakauma väriesityksenä FEMAP/NxNastran -

ohjelmistosta. 
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Kuva 25. TCD-mallin lovijännitysjakauma väriesityksenä FEMAP/NxNastran -

ohjelmistosta. 

 

FE-analyysin tuloksena saatu lovijännitysjakauma on linearisoitu Mathcad-ohjelmistolla 

laskentaa varten. Kuvassa 26 on esitetty BW-liitoksen lovijännitysjakauma ja sen tulosten 

linearisointi. Kuvaaja on esitetty mitatun etäisyyden funktiona. 

 

 

Kuva 26. FE-laskennan tulokset BW-liitoksesta ja niiden perusteella tehty linearisaatio. 

 

Kuvaaja lasketuista Kf-kertoimista molemmilla menetelmillä on esitetty kuvassa 27. 

Kuvaajassa havainnollistetaan se, kuinka erilaiset ρ:n arvot vaikuttavat TCD- ja ENS-

menetelmillä saatujen tulosten eroihin. Lisäksi esityksestä selviää kohta, jossa saadut arvot 

leikkaavat toisensa eli ovat samansuuruiset. 
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Kuva 27. Lovijännityskertoimet laskettuna ENS- ja TCD-menetelmillä eri ρ:n arvoilla BW-

liitoksessa hitsin rajaviivalla. 

 

3.4 ENS-mallit NLCX- ja LCX-liitoksista 

ENS-menetelmän mukainen laskenta suoritettiin kahdella eri kaaren elementtimäärällä. 

Taulukossa 2 on esitetty NLCX-liitoksen ENS-mallien tulokset taulukoituina. LCX-

liitoksen tulokset eri elementtimäärillä ovat taulukossa 3. Taulukoihin on lisätty tulosten erot 

prosentteina. 

 

Taulukko 2. NLCX-liitoksen ENS-menetelmän tulokset eri elementtimäärillä.  

NLCX, rajaviiva 
 

ENS* ENS** Ero (%) 

2,4553 2,3535 4,3255 

* Käytetty IIW-taustaisen artikkelin suosituksia (Baumgartner et al. 2013). 

** Käytetty IIW:n ENS-menetelmän yleisohjeistusta (Fricke 2011). 

 

Taulukko 3. LCX-liitoksen ENS-menetelmän tulokset eri elementtimäärillä. 

LCX, juuri 
  

ENS* ENS** Ero (%) 

4,5519 4,4495 2,3014 

* Käytetty IIW-taustaisen artikkelin suosituksia (Baumgartner et al. 2013). 

** Käytetty IIW:n ENS-menetelmän yleisohjeistusta (Fricke 2011). 
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä luvussa tarkastellaan saatuja tuloksia, niiden reliabiliteettia ja virheiden 

mahdollisuutta. Lisäksi tehdään johtopäätöksiä ENS- ja TCD-menetelmillä saatujen Kf-

kertoimien välisistä eroista ja vastaavuuksista. Erojen ja vastaavuuksien tarkastelu 

suoritetaan analyyttisin sekä graafisin menetelmin. 

 

4.1 Reliabiliteetti  

Työssä on haluttu ottaa huomioon tulosten reliabiliteetti ja validiteetti. Tämän vuoksi 

laskenta on suoritettu kolmelle erilaiselle liitostyypille, joista tuloksia voidaan tarkastella 

sekä hitsin rajaviivalla että juuressa. Koska eri liitostyypit poikkeavat toiminnaltaan 

toisistaan, ei voida olettaa, että kaikille saataisiin samat jännitysarvot. Myös tästä syystä 

useamman liitostyypin tarkastelulla kasvatetaan työn sekä tulosten reliabiliteettia. 

 

Reliabiliteetin varmistamiseksi on työssä kiinnitetty erityistä huomiota elementtimallien 

verkotukseen. Kun suoritetaan lovijännitysten laskenta elementtimenetelmällä, on tärkeää, 

että verkko kasvaa tasaisesti ja on riittävän tiheä (Baumgartner et al. 2013, s. 140). ENS-

menetelmälle sopivista elementtimääristä on olemassa Fricken (2011) kirjoittamassa 

dokumentissa suositus, jonka mukaan 45º kaarelle tulisi asettaa vähintään 3 elementtiä. 

Työssä on suoritettu laskenta ENS-malleille siten, että 45º kaarella on 8 elementtiä. Vertailun 

vuoksi on ENS-laskenta tehty myös malleille, joissa vastaavalla kaarella on 3 elementtiä. 

Varsinaisiin tuloksiin ja analyysiin on valittu suuremman elementtimäärän mallit.  

 

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty elementtimäärän vaikutus ENS-mallien tuloksiin. NLCX-

liitokselle pystytään havaitsemaan, että ero suuremman ja pienemmän elementtimäärän 

mallien tuloksissa on noin 4,3 %. LCX-mallille vastaava ero prosentteina on pienempi ja 

arvoltaan noin 2,3 %. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että mallit, joissa on 

käytetty 64 elementtiä 360º kaarella loven lähialueilla, ovat tarkempia. Kaikki kuvaajat, 

joissa esiintyy ENS-menetelmän avulla saatuja tuloksia, on laskettu suuremman 

elementtimäärän mukaan.  
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4.2 Virhetarkastelu 

Työssä suurin virheen mahdollisuus on FE-analyysin epäonnistuminen sekä lineaarisen 

interpolaation aiheuttama poikkeama. Erityisesti TCD-menetelmän mukaisissa malleissa 

haasteena oli saada verkosta tarpeeksi tiheä sekä radiaalisuunnassa tasaisesti kasvava. 

Haasteet johtuivat pienestä 0,05 mm pyöristyssäteestä. NLCX-liitoksen TCD-menetelmän 

tuloksia tarkasteltaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että tulokset voivat 

muuttua, jos verkkoa tarkennetaan. Sen sijaan päittäisliitoksen osalta TCD-mallin verkko oli 

riittävällä tasolla, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina 

 

Myös tulososiossa esitetyissä kuvaajissa on huomioitava epätarkkuuden mahdollisuus. 

Kuvaajat on piirretty Excel-ohjelmistolla siten, että on laskettu Kf -kertoimen arvo useilla eri 

ρ:n arvoilla. Käytetyt laskentapisteet on esitetty liitteessä II. Jos laskentapisteitä olisi ollut 

enemmän, olisivat kuvaajatkin olleet tarkempia. Näistä kuvaajista on myös mahdollista 

arvioida kohtaa, jossa suorat leikkaavat toisensa ja siten vastaavat toisiaan. 

 

4.3 Avaintulokset 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää ENS- ja TCD-menetelmillä laskettujen 

tehollisten lovijännitysten eroja ja vastaavuuksia. Työssä selvitettiin ensisijaisesti tehollisen 

lovijännityksen laskentaa varten välttämätön kerroin Kf FE-analyysin sekä analyyttisen 

laskennan keinoin. Tehollisen lovijännityksen laskenta on esitetty kaavassa 1. Koska työssä 

käytetyn nimellisen yksikköjännityksen arvo on 1 MPa, voidaan nämä tulokset ajatella tässä 

työssä suoraan tehollisina lovijännityksinä. 

 

Tuloksissa on esitetty kuvaajina saadut Kf -kertoimet ρ:n funktioina. ENS-menetelmän 

tulokset voidaan selvittää suoraan FE-analysoiduista malleista, eikä ρ vaikuta niiden arvoon. 

TCD-menetelmässä kaavan 2 mukaan ρ on oleellinen alkuarvo, sillä sen kautta määritetään 

haluttu integrointisyvyys. Kun tarkastellaan kuvaa 19, jossa on esitetty NLCX-liitoksen 

tulokset, huomataan, että TCD-menetelmällä laskettu K(ρ)-funktio laskee aluksi jyrkemmin 

pienillä ρ-arvoilla lähestyen arvoa Kf =1,5. Maksimi- ja minimiarvojen ero Kf,max(ρ = 0.1 

mm) / Kf,min(ρ = 1.0 mm) on noin 2,1. 
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LCX-liitoksen tulokset on esitetty kuvassa 23. Myös tämän liitoksen tapauksessa Kf(ρ)-

funktio laskee ensin jyrkästi ρ-arvon kasvaessa. Loppua kohden lasku on tasaisempaa, mutta 

ei pysähdy tiettyyn arvoon. Tuloksista nähdään, että ρ:n arvon ollessa pieni, on 

lovenvaikutusluvun arvo huomattavan suuri verrattuna muihin liitostyyppeihin. Maksimi- ja 

minimiarvojen ero Kf,max(ρ = 0.1 mm) / Kf,min(ρ = 1.0 mm) on noin 2,9. 

 

BW-liitoksen TCD-menetelmän mukaan laskettu Kf -kertoimen funktio, joka on esitetty 

kuvassa 27, noudattaa suunnilleen samaa muotoa kuin muillakin liitostyypeillä. BW-

liitoksen tapauksessa erona pystyy huomaamaan sen, että kohta, jossa ENS-menetelmällä 

laskettu arvo ja TCD-menetelmällä laskettu vastaava arvo ovat yhtä suuret, on hyvin pienellä 

ρ-arvolla. BW-liitoksessa maksimi- ja minimiarvojen ero Kf,max(ρ = 0.1 mm) / Kf,min(ρ = 1.0 

mm) on noin 1,7. 

 

Koska tuloksina haluttiin saada myös tietoa kahdella eri menetelmillä laskettujen tehollisten 

jännitysten vastaavuuksista, tarkasteltiin työssä myös kohtaa, jossa funktiot leikkaavat 

toisensa eli ovat yhtä suuret. Tämä leikkauskohdan tarkastelu suoritettiin hyödyntämällä 

tunnettuja pisteitä ja niiden arvoja. Näiden tietojen perusteella pystyttiin muodostamaan 

suoran yhtälö kaavan 3 mukaisesti. Kun suorat asetetaan yhtä suuriksi, voidaan ratkaista, 

kohta ρ, jossa ne leikkaavat. Taulukossa 4 on esitetty liitostyypeittäin ρ:n arvo, jolla Kf -

kertoimet, ja tässä työssä myös teholliset lovijännitykset, ovat yhtä suuret. 

 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏             (3) 

 

Taulukko 4. Liitostyypeittäin TCD-menetelmässä käytettävä ρ, jolla Kf-kerroin vastaa ENS-

menetelmällä laskettua. 

Liitostyyppi ρ 

NLCX 0,23 

LCX 0,28 
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Taulukko 4 jatkuu. Liitostyypeittäin TCD-menetelmässä käytettävä ρ, jolla Kf-kerroin vastaa 

ENS-menetelmällä laskettua. 

Liitostyyppi ρ 

BW 0,11 

 

Saaduista tuloksista ja niiden eroista haluttiin saada tietoa myös suhteessa toisiinsa. Näin 

pystytään huomaamaan kohdat ρ, joilla lasketut kertoimet ja siten jännitykset eroavat eniten 

ja vähiten toisistaan. Kuvassa 28 on esitetty kaikkien kolmen liitostyypin tulosten 

suhteelliset erot jakamalla ENS-menetelmällä saadun kertoimen arvo TCD-menetelmällä 

saadulla. Kuvassa on haluttu havainnollistaa sekä korostaa sitä kohtaa, jossa näiden kahden 

luvun suhteellinen ero on 1, sillä tällöin ne ovat samansuuruiset. Jokaiselle liitokselle 

huomataan, että suurimmat erot tulevat, kun ρ lähestyy arvoa yksi. pienimmät erot sekä yhtä 

suuruus esiintyvät taas kaikilla liitoksilla noin ρ:n välillä 0,1-0,3. 

 

 

 
Kuva 28. ENS- ja TCD-menetelmillä laskettujen Kf -kertoimien suhteelliset erot ρ:n 

funktiona. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Kandidaatintyössä tutkittava ongelma oli puuttuva tutkimustieto ENS- ja TCD-menetelmillä 

laskettujen tehollisten lovijännitysten eroista ja vastaavuuksista. Työssä aiheeseen 

tutustuttiin kirjallisuuskatsauksen ja aiempien tutkimusten avulla. Kirjallisuuskatsauksessa 

selvitettiin se, kuinka eri menetelmät toimivat ja taustatiedot elementtimallien rakentamista 

varten. 

 

Laskenta suoritettiin elementtimenetelmällä FEMAP/NxNastran -ohjelmistolla sekä 

analyyttisin keinoin. Työssä tutkittiin kolmea erilaista tyyppiliitosta, jotka olivat NLCX-, 

LCX- ja BW-liitos. Näiden liitosten osalta tarkastelu suoritettiin sekä hitsin rajaviivalla että 

juuressa. ENS-menetelmässä elementtimalleihin luotiin hitsin rajaviivalle ja juurelle 1 mm 

fiktiivinen pyöristys. TCD-menetelmässä, sen sijaan, ajateltiin reunat terävinä, mutta 

laskennan onnistumiseksi lisättiin kuitenkin 0,05 mm pyöristyssäde. Kuormituksena 

kaikissa malleissa käytettiin 1 MPa:n yksikköjännitystä. Liitostyypit kuormituksineen on 

esitetty kuvassa 6. 

 

TCD-menetelmässä suoritettiin elementtimenetelmän lisäksi analyyttinen laskenta saaduille 

lovijännitysjakaumille. Tässä analyyttisessa laskennassa hyödynnettiin Mathcad-

ohjelmistoa. Lovijännitysjakaumalle tehtiin lineaarinen interpolaatio, jonka jälkeen 

suoritettiin kaavan 2 mukainen laskenta. Tämän laskennan tuloksena saatiin 

lovenvaikutusluku Kf. 

 

Saadut tulokset sisältävät kahdella eri menetelmällä kolmelle eri liitostyypille lasketut 

lovenvaikutusluvut, jotka tämän työn tapauksessa vastaavat suoraan tehollisia 

lovijännityksiä. Tämä johtuu siitä, että käytetty kuormitus on suuruudeltaan 1 MPa. Tulokset 

on esitetty kokonaisuudessaan liitteissä. Graafiset kuvaajat löytyvät tulososiosta. TCD-

menetelmän mukaiset tulokset on laskettu eri integrointiväleillä, jotta on saatu kasvatettua 

tulosten monipuolisuutta. 

 

Työn johtopäätöksissä arvioitiin kuvaajia ja eri alkuarvojen vaikutusta tuloksiin. 

Avaintuloksista tärkein johtopäätös on kohta, jossa ENS- ja TCD-menetelmillä lasketut 

lovenvaikutusluvut vastaavat toisiaan. Jokaiselle kolmelle liitostyypille löydettiin 
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integrointisyvyys, jota käytettäessä suhteellinen ero on 1. NLCX-liitokselle ρ-arvo, jolla 

saavutettiin eri menetelmillä sama Kf -kertoimen arvo, oli 0,23. LCX-liitokselle vastaava ρ-

arvo oli 0,28, ja BW-liitokselle 0,11. Lisäksi huomattiin, että ρ-arvon vaikutus oli 

merkittävin LCX-liitoksella, ja vähiten merkityksellinen BW-liitoksella. Suhteelliset erot ja 

kuvaajien leikkauskohdat on esitetty kuvassa 28 ja taulukossa 4.  
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Liite I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite II, 1 

 

Rajaviiva, NLCX   
 

ρ TCD  ENS Suhtellinen ero 

0,1 3,179 2,4553 0,77235 

0,15 2,799 2,4553 0,877206 

0,2 2,549 2,4553 0,96324 

0,25 2,369 2,4553 1,036429 

0,3 2,233 2,4553 1,099552 

0,4 2,034 2,4553 1,207129 

0,5 1,892 2,4553 1,297727 

0,6 1,785 2,4553 1,375518 

0,7 1,7 2,4553 1,444294 

0,8 1,63 2,4553 1,506319 

0,9 1,572 2,4553 1,561896 

1 1,522 2,4553 1,613206 

 

 

Juuri, LCX 
   

ρ  TCD ENS ENS/TCD 

0,1 7,311 4,5519 0,62261 

0,15 6,11 4,5519 0,744992 

0,2 5,356 4,5519 0,849869 

0,25 4,827 4,5519 0,943008 

0,3 4,43 4,5519 1,027517 

0,4 3,865 4,5519 1,177723 

0,5 3,476 4,5519 1,309522 

0,6 3,187 4,5519 1,428271 

0,7 2,961 4,5519 1,537285 

0,8 2,778 4,5519 1,638553 

0,9 2,627 4,5519 1,732737 

1 2,499 4,5519 1,821489 



 

 

 

Liite II, 2 

 

Päittäisliitos, rajaviiva 
 

ρ TCD  ENS ENS/TCD 

0,1 1,999 1,8411 0,921011 

0,15 1,818 1,8411 1,012706 

0,2 1,697 1,8411 1,084915 

0,25 1,612 1,8411 1,142122 

0,3 1,546 1,8411 1,19088 

0,4 1,449 1,8411 1,2706 

0,5 1,38 1,8411 1,33413 

0,6 1,328 1,8411 1,38637 

0,7 1,287 1,8411 1,430536 

0,8 1,253 1,8411 1,469354 

0,9 1,225 1,8411 1,502939 

1 1,202 1,8411 1,531697 

 

 

 

 

NLCX, rajaviiva 
 

ENS ENS (IIW) Ero (%) 

2,4553 2,3535 4,3255 

 

 

 

LCX, juuri 
  

ENS ENS (IIW) Ero (%) 

4,5519 4,4495 2,3014 

 

 

 



 

 

 

Liite III 

 

ρ ENS/TCD 

(LCX) 

ENS/TCD 

(NLCX) 

ENS/TCD 

(BW) 

1 

0,1 0,62261 0,77235 0,921011 1 

0,15 0,744992 0,877206 1,012706 1 

0,2 0,849869 0,96324 1,084915 1 

0,25 0,943008 1,036429 1,142122 1 

0,3 1,027517 1,099552 1,19088 1 

0,4 1,177723 1,207129 1,2706 1 

0,5 1,309522 1,297727 1,33413 1 

0,6 1,428271 1,375518 1,38637 1 

0,7 1,537285 1,444294 1,430536 1 

0,8 1,638553 1,506319 1,469354 1 

0,9 1,732737 1,561896 1,502939 1 

1 1,821489 1,613206 1,531697 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Liite IV 

  

NLCX 
 

BW  LCX  

x σ(x) x σ(x) x σ(x) 

0 5,532843 0 3,462554 0 17,10547 

0,022066 4,136654 0,0119741 2,77061 0,00297618 15,46528 

0,044133 2,740465 0,0239482 2,078666 0,00595236 13,82508 

0,078808 2,386688 0,0513175 1,832752 0,0126984 11,67594 

0,113484 2,032911 0,0786868 1,586838 0,0194445 9,526788 

0,160769 1,854964 0,121451 1,466419 0,0299603 8,125583 

0,208054 1,677017 0,164216 1,346 0,0404762 6,724378 

0,267948 1,566312 0,222376 1,274562 0,0547619 5,884627 

0,327843 1,455607 0,280536 1,203124 0,0690476 5,044876 

0,400347 1,378852 0,354091 1,156862 0,0871032 4,529366 

0,47285 1,302098 0,427646 1,110601 0,105159 4,013855 

0,557963 1,24575 0,516596 1,079402 0,126984 3,674488 

0,643076 1,189402 0,605547 1,048204 0,14881 3,33512 

0,740799 1,146548 0,709892 1,026888 0,174405 3,097754 

0,838521 1,103694 0,814238 1,005573 0,2 2,860389 

0,948853 1,077734 0,933979 0,991379 0,229365 2,684989 

1,059184 1,051774 1,05372 0,977185 0,25873 2,50959 

    0,291865 2,374848 

    0,325 2,240106 

    0,361905 2,133272 

    0,39881 2,026438 

    0,439484 1,939521 

    0,480159 1,852604 

    0,524603 1,780433 

    0,569048 1,708261 

    0,617262 1,64718 

    0,665476 1,1,5861 

    0,71746 1,533631 

    0,769444 1,481162 

    0,825198 1,435472 

    0,880952 1,389783 

    0,940476 1,349463 

    1 1,309142 

 


