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Teoriaosuudessa luotiin pohja tuotekehitysprosessille perehtymällä standardien asettamiin 

vaatimuksiin, tuotanto- ja valmistusystävällisen suunnittelun periaatteisiin (DFMA), 

konstruktiomateriaalin valintaprosessiin, alumiiniin rakennemateriaalina, 
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The foundation for the product development process was created in the theory section. These 

included requirements set by the standards, principles of DFMA, choosing process of 

construction materials, aluminium as a construction material, finite element method (FEM) 

and industrial design.  

The process development was done in two phases. First, initial iterations of models were 

created and analyzed with Solidworks simulation tool. Second, based on these initial 

findings the best version was selected to be analyzed with finite element method.  

After the first round of FE-analysis the structure was further improved based on the results. 

Finally, the optimized and improved structure was analyzed from the viewpoint of how well 

the product development succeeded. Conclusions and further study points and ideas for 

improvements were discussed based on the results. 

The set goals for this thesis were met. However, due to the simplifications in the FE-model 

these results should be improved by analyzing the complete structure. This includes the 
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1 Johdanto 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää olemassa olevan putoamissuojan alu-

miinihäkin lujuus- ja valmistusteknisiä ominaisuuksia. Tarkoituksena on kehittää tuote, joka 

on helposti valmistettava, visuaalisesti tyylikäs sekä ominaisuuksiltaan kevyt ja lujuusvaati-

mukset täyttävä. Tuotekehitystyö tehdään yhteistyössä yrityksen kanssa, ja sen tilaajana on 

Enmac Oy. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä case-tutkimuksesta. 

1.1 Työn tausta 

Kehitettävä alumiinista valmistettu putoamissuoja on osa kemikaalien autolastauspaikkaa. 

Kaiderakenne on kiinnitetty jousikeventeisesti liikuteltaviin portaisiin, jotka yhdistävät hä-

kin suurempaan hoitotasoon. Yleensä rakenne valmistetaan teräksestä, mutta tässä tapauk-

sessa tarvittiin painorajoituksesta johtuen kevyempi ratkaisu. Materiaaliksi valittiin alumiini. 

Suunnitellun tuotteen valmistuksessa ilmeni kuitenkin seuraavanlaisia ongelmia: konepaja 

ei pystynyt taivuttamaan valittua alumiiniputkea halutulla tavalla ja hitsauksen lämmön-

tuonti aiheutti liiallisen lujuuden alenemisen lämmöntuontivaikutuksen alueella. Suunnitte-

lussa jouduttiin tekemään kompromisseja, ja valmistuksen työvaiheiden määrä sekä osien 

kokonaislukumäärä kasvoivat. Lisäksi lopputulos oli visuaalisesti heikompi, kuin mitä alun 

perin toivottiin.  Alla kuvassa 1 nähdään tuote, jota tässä kandidaatintyössä kehitetään. 

 

Kuva 1. Tuotekehityksen lähtökohta (Enmac Oy 2022). 
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1.2. Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on perehtyä käytettävissä olevien alumiiniseosten ominaisuuksiin, mahdol-

lisuuksiin ja haasteisiin suunniteltaessa suojakaiteena toimivaa rakennetta. Valitusta materi-

aalista suunnitellaan optimoitu tuote, jonka tulee olla valmistettavissa yleisimmillä valmis-

tusmenetelmillä ja täyttää putoamissuojia koskevien standardien vaatimukset. Kokonaisuu-

dessa pyritään myös vähentämän osien lukumäärä ja lisäksi suunnitellun häkin tulisi olla 

kokonaispainoltaan sama tai nykyistä kevyempi sekä visuaalisesti tyylikäs. 

Teoriaosuudessa perehdytään turvallisuuteen, valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suun-

nittelun (DFMA) periaatteisiin, konstruktiomateriaalin valintaprosessiin, alumiiniin raken-

nemateriaalina, rakenneanalyysiin elementtimenetelmällä sekä teolliseen muotoiluun. Kaik-

kia näitä osa-alueita pyritään tämän jälkeen hyödyntämään uuden optimoidun tuotteen suun-

nittelussa. Lisäksi työn tavoitteena on löytää helposti saatavilla oleva ja parhaiten putoamis-

suojien valmistukseen soveltuva alumiiniseos. Työstä saatuja tietoja voidaan mahdollisesti 

hyödyntää tulevaisuudessa, kun suunnitellaan muita alumiinirakenteita. Tutkimus vastaa 

seuraaviin kysymyksiin: 

• Voidaanko haluttu alumiinihäkki valmistaa alumiinista ja saavuttaa yrityksen tavoit-

teet tuotteen parantamiseksi? 

• Mitkä alumiiniseokset ja niiden toimitustilat soveltuvat parhaiten tarkasteltavaan ta-

paukseen? 

• Mitä tuotesuunnittelussa tulee huomioida, jotta häkki on helpompi valmistaa ja lu-

juustekniset vaatimukset täyttyvät? 

1.3 Menetelmät ja rajaus 

Työ toteutetaan siten, että kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltuja aiheita hyödynnetään case-

tutkimuksen tuotekehityksessä. Optimoitavalle alumiinirakenteelle suunnitellaan eri toteu-

tusvaihtoehtoja, jonka jälkeen valitaan paras yhdistelmä systemaattisen tuotekehitysproses-

sin menetelmillä. Valitulle rakenteelle tehdään tämän jälkeen rakenneanalyysi ja tarvittaessa 

mallia parannetaan saatujen tulosten pohjalta. Lopuksi arvioidaan tuotekehityksen onnistu-

mista sekä pohditaan mahdollisia lisäkehityskohteita. 
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Tuotekehitys rajataan koskemaan vain alumiinista kaiderakennetta ja sen liitäntä suurem-

paan hoitotasokokonaisuuteen mallinnetaan yksinkertaistetusti. Rakenneanalyysin osalta 

tarkastelu rajataan standardin mukaisiin rakenteeseen kohdistuviin kuormitustapauksiin ja 

tuuli- sekä lumikuormat jätetään laskelmien ulkopuolelle. 
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2 Taustatiedot tuotesuunnitteluun 

Tässä luvussa käsitellään optimoitavaan rakenteeseen liittyvää teoriaa ja kootaan yhteen tä-

män kandidaatintyön tuotekehitystyön kannalta merkittäviä asioita. Näitä ovat turvallisuus, 

valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun periaatteet, konstruktiomateriaalin valin-

taprosessi, alumiini rakennemateriaalina, rakenneanalyysi elementtimenetelmällä sekä teol-

linen muotoilu. 

2.1 Turvallisuus 

Putoamissuojien turvallisuustekijät on määritelty tarkkaan koneturvallisuuteen liittyvissä 

standardeissa SFS-EN ISO 14122-1-4 (2016) jotka käsittelevät kulkuteitä, työskentely- ja 

kulkutasoja, portaita, porrastikkaita, suojakaiteita ja kiinteitä tikkaita.  

Yleissääntönä mainitaan, että työskentely- ja kulkutasot on suunniteltava ja rakennettava 

sekä niiden materiaalit valittava niin, että ne kestävät ennakoitavissa olevat käyttöolosuhteet 

(SFS-EN ISO 14122-2:2016, 8). Standardissa myös listataan huomioon otettavia merkittä-

vimpiä vaaratekijöitä, joita ovat kaatumisvaara, putoamisvaara, liukastumisvaara, kompas-

tumisvaara, liiallisesta fyysisestä ponnistelusta aiheutuvat vaarat ja aineiden tai esineiden 

putoamisesta aiheutuvat vaarat, jos niistä voi aiheutua riskiä henkilöille. Yleisinä vaatimuk-

sina suunnittelulle ja rakenteelle standardi kehottaa huomioimaan erityisesti ainakin raken-

neosien mitoittamisen ja valinnan, ympäristöolosuhteet ja niiden vaikutuksen, osien kestä-

vyyden ympäristön vaikutuksia vastaan, lian ja nesteiden kertymisen välttämisen ja yhteen-

sopivien aineiden käyttämisen esimerkiksi liitoksien galvaanisen vaikutuksen minimoi-

miseksi. Lisäksi kaikki osat, jotka voivat koskettaa käyttäjää, on suunniteltava niin etteivät 

ne voi vahingoittaa tai haitata käyttäjää.  (SFS-EN ISO 14122-1:2016, 8–9.) 

Standardeja noudatetaan putoamissuojan alumiinihäkin suunnittelussa soveltuvin osin. Op-

timoitava alumiinirakenne on käytännössä liikuteltava suojakaide, joka lasketaan autolas-

tauspaikalla säiliöauton päälle, joten siihen sovelletaan suojakaiteiden vähimmäisvaatimuk-

set sisältävää ISO 14122-3:2016 standardia yhdessä ISO 14122-1:2016 kanssa. Suojakaide 

on määritelty rakenteeksi, joka suojaa vahingossa sivulle tapahtuvalta putoamiselta ja jolla 
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portaat, porrastikkaat, tasanteet, työskentelytasot ja kulkutasot voidaan varustaa (SFS-EN 

ISO 14122-3:2016, 9). Kuvassa 2 esitetään tyypillisen suojakaiteen rakenneosat. 

 

Kuva 2. Suojakaiteen tyypillisiä rakenneosia (SFS-EN ISO 14122-3:2016, 9). 

Suojakaiteiden erityisvaatimukset standardissa ISO 14122-3:2016 ovat tarkasteltavaan ta-

paukseen soveltuvin osin seuraavat: 

- Suojakaiteen korkeuden on oltava vähintään 1100 mm 

- Suojakaiteessa on oltava vähintään yksi välijohde tai muu vastaava suojan antava 

rakenne, eikä käsijohteen ja välijohteen tai välijohteen ja jalkalistan välinen vapaa 

tila saa ylittää 500 mm 

- Kaidetolppien välisen etäisyyden olisi oltava enintään 1500 mm 

- Käsijohteen päät on muotoiltava niin, että terävien reunojen tai käyttäjien vaatteiden 

takertumisen aiheuttamat merkittävät vaarat poistuvat tai pienentyvät mahdollisim-

man vähäisiksi. 

2.2 Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen tuotesuunnittelu 

DFMA:lla (Design for Manufacturing and Assembly) tarkoitetaan valmistus- ja kokoonpa-

noystävällistä lähestymistapaa tuotesuunnitteluun. Menetelmän kolmena päätavoitteena voi-

daan pitää tuotteen yksinkertaistamista ja täten valmistus- ja kokoonpanokustannusten ale-

nemista, sen käyttöä suorituskyvyn mittarina kilpailijoihin nähden vastaavissa tuotteissa ja 
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menetelmän tarjoamaa hintatietoutta helpottamaan alihankkijoiden kanssa neuvoteltaessa 

(Boothroyd, Dewhurst & Winston 2002, 1).  

Menetelmässä pyritään huomioimaan valmistettavuus- ja kokoonpanolähtökohdat jo suun-

nittelun aikana, eikä vasta sen jälkeen. Menetelmän päämääriä ovat suunnittelun ja valmis-

tuksen tiiviimpi integrointi, ajan ja rahan säästäminen, tuotteen laadun ja luotettavuuden pa-

rantaminen, läpimenoaikojen lyheneminen, tuottavuuden lisääntyminen sekä nopeampi 

kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin. (Eskelinen & Karsikas 2013, 7–9.)  

Eskelinen ja Karsikas (2013, 11) listaavat kaksikymmentä kuvassa 3 nähtävää valmistus- ja 

kokoonpanoystävällisen suunnittelun perusohjetta, joita hyödynnetään tämän työn alumiini-

rakenteen optimoinnissa soveltuvin osin. 

 

Kuva 3. Valmistus- ja kokoonpanoystävällisen tuotteen suunnittelun perusohjeet (Eskeli-

nen & Karsikas 2013, 11) (muokattu). 

Jotta DFMA-periaatteiden toteuttamisesta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä myös lii-

ketaloudelliset seikat huomioiden, mainitsevat Eskelinen ja Karsikas (2013, 24) kirjassaan 

useampia lähestymistapoja. Tavoista tämän työn tapaukseen soveltuvia ovat 
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valmistusmenetelmäkohtaisten DFMA-sääntöjen soveltaminen, valmistettavuuden ja ko-

koonpantavuuden sekä kokonaistuotantoaikojen arviointilomakkeet ja ohjelmat, modulari-

soinnin ja standardoinnin sekä menetelmät todennäköisimmän tai kustannustehokkaimman 

valmistusmenetelmän tunnistamiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. DFMA peri-

aatteiden toteuttamisen lähtökohta yleisellä tasolla esitetään alla kuvassa 4. 

 

Kuva 4. DFMA-periaatteiden toteuttamisen lähtökohta (Eskelinen & Karsikas 2013, 25). 

Oikein käytettynä DFMA:lla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia, joista helppo asennet-

tavuus ei välttämättä ole edes se merkittävin. Suurin hyöty on osien lukumäärän pienentä-

minen, mikä yksinkertaistaa kokoonpanoa ja samalla vähentää valmistuskustannuksia, pie-

nentää läpimenoaikaa sekä vähentää vikojen määrää. Osien vähentäminen tuotteessa johtaa 

niin sanottuun lumipalloefektiin kustannusten vähenemisessä, koska vähemmän osia tarkoit-

taa vähemmän valmistuspiirustuksia, tavarantoimittajia ja pienempiä varastoja.  (Boothroyd 

ym., 2002.) 

Tämän työn kohteena olevaa alumiinirakennetta valmistetaan ainakin toistaiseksi vain muu-

tamia kappaleita ja konstruktio on yksinkertainen. Voitaisiinkin helposti ajatella, ettei 

DFMA:n soveltaminen tässä tapauksessa olisi kannattavaa. Boothroyd ym. (2002, 17) totea-

vat kuitenkin teoksessaan, että pienen tuotantomäärän tuotteille on DFMA periaatteiden 

hyödyntäminen on jopa tärkeämpää, koska pienen volyymin tuotteita harvoin suunnitellaan 

uudestaan ja esimerkiksi tuotantomäärän kasvaessa tämä voi johtaa yllättäviin kustannuksiin 

myöhemmin. DFMA periaatteiden hyödyntämisellä suunnittelussa voidaan tulevaisuudessa 

myös välttyä tilanteelta, jossa alkuperäistä suunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan halutulla 

tavalla. Lisäksi vältytään aikaa ja rahaa vievältä uudelleen suunnittelulta (Eskelinen & Kar-

sikas 2013, 9). 
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2.3  Konstruktiomateriaalin valintaprosessi 

Konstruktiomateriaalin valintaprosessia käsitellään tässä kappaleessa lyhyesti ja hyvin ylei-

sellä tasolla, koska tässä kandidaatintyössä optimoitavan kaiderakenteen materiaalivalin-

naksi on toimeksiantajan puolesta jo määritelty alumiini. 

Systemaattisessa konstruktiomateriaalin valinnassa tulee tarkastella materiaalin ominai-

suuksia useasta eri näkökulmasta. Valintaan vaikuttavat lopputuotteen funktionaaliset vaati-

mukset, kuten esimerkiksi siihen kohdistuvat kuormitukset, kulumisen- ja korroosionkesto, 

vaadittava jäykkyys tai esimerkiksi iskuenergian absorbointikyky. Valinnassa tulee myös 

huomioida materiaalin käyttöympäristö, valmistettavuus sekä kustannukset. Materiaaliva-

lintaa tehtäessä on myös tärkeää huomioida valmistettavan tuotteen koko elinkaari, johon 

liittyy olennaisesti materiaalien kierrätettävyys elinkaaren lopussa. 

Valintaprosessissa on tärkeää määritellä materiaaleihin kohdistuvat vaatimukset mahdolli-

simman tarkasti, jotta voidaan löytää optimaalinen ja kaikki eri vaatimukset täyttävä rat-

kaisu. Toisaalta valintaa saattaa rajoittaa myös esimerkiksi materiaalin tai siitä jalostetun 

tuotteen saatavuus. Tässä työssä materiaaliksi on jo valmiiksi määritelty alumiini, mutta sen 

eri seoksilla ja toimitustiloilla saatavuus vaihtelee huomattavasti. Tämä saattaa mahdollisesti 

osoittautua jopa materiaalivalintaa eniten rajoittavaksi tekijäksi varsinkin putkiprofiileille. 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään tarkemmin alumiinia rakennemateriaalina. 

 

2.4  Alumiini rakennemateriaalina 

Erilaisia alumiiniseoksia ja niiden toimitustiloja sekä näiden yhdistelmiä on tarjolla suuri 

määrä, mikä tekee oikean materiaalin valinnasta työlästä. Eri seoksilla on hyvin erilaiset 

fysikaaliset ominaisuudet, mikä vaikuttaa niiden valmistukseen ratkaisevasti (Lukkari, Ky-

röläinen & Kauppi 2016, 255). Lisäksi pelkästään eurooppalaisia standardeja on löydettä-

vissä alumiinille ja sen eri seoksille yli 120 kappaletta (European Aluminium 2020, 5), mikä 

lisää materiaalivalinnan vaikeutta teräsrakenteiden suunnitteluun tottuneelle. On myös huo-

mioitava, että valmiita yleisimpiä putkiprofiileita on eri alumiiniseoksista valmistettuna tar-

jolla vain rajattu määrä (European Aluminium 2020, 9).  
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Tässä työssä tarkasteltavan alumiinihäkin kannalta tärkeimpiä huomioitavia asioita ovat lu-

juuden lisäksi hitsattavuus ja taivutettavuus sekä näiden vaikutus lujuuteen. Tässä osassa 

tutustutaan yleisimpiin alumiiniseoksiin ja niiden toimitustiloihin sekä nimikejärjestelmään. 

Lisäksi tarkastellaan hitsattavuutta ja taivutettavuutta sekä niiden vaikutusta alumiiniraken-

teen lujuuteen. Kerättyjen tietojen pohjalta valitaan luvussa kolme suunniteltavaan rakentee-

seen parhaiten sopivat alumiiniseokset. 

2.4.1 Eri alumiiniseokset ja nimikejärjestelmä 

Puhdas alumiini on pehmeä ja helposti muokattava metalli, mutta sen lujuusominaisuudet 

ovat erittäin heikot. Lujuutta voidaan nostaa seostamalla alumiiniin esimerkiksi mangaania 

(Mn) ja/tai magnesiumia (Mg), jolloin päästään puhtaan alumiinin 60 MPa murtolujuudesta 

aina lähelle 300 MPa murtolujuutta. Seoksia voidaan lujittaa lisää kylmämuovaamalla ja 

erilaisilla lämpökäsittelyillä, jolloin päästään jo tavallisten rakenneterästen tasolle. (Lukkari 

ym. 2016, 257.) Lämpökäsittely on tosin mah3dollista vain karkeneville seoksille, joista li-

sää myöhemmin.  

Alumiiniseokset voidaan ryhmitellä valettaviin ja muokattaviin seoksiin. Nämä ryhmät voi-

daan edelleen jaotella pienempiin ryhmiin kemiallisen koostumuksen ja lämpökäsiteltävyy-

den perusteella (Mathers 2002, 35). Lämpökäsiteltävyyden perusteella alumiiniseoksia kut-

sutaan joko karkeneviksi tai ei-karkeneviksi.  

Eri alumiininimikkeet luokitellaan käytännössä usein numeerisesti esimerkiksi EN AW-

5754. Tässä EN on eurooppalaisen standardin tunnus ja AW tarkoittaa muokattavaa 

(Wrought alloys) alumiinia. Lyhenne AC tarkoittaisi vastaavasti valettavaa (Cast alloys) alu-

miinia. Muokattavilla seoksilla on tämän jälkeen nelinumeroinen tunnus, kun valuseoksilla 

käytetään viittä numeroa. Nelinumeroisen tunnuksen ensimmäinen numero kertoo materiaa-

lin pääseosaineen. Muokattavien alumiiniseosten numeerinen ryhmittely nähdään taulukossa 

1. Alumiineja voidaan luokitella myös kemiallisen koostumuksen perusteella, mutta tätä me-

netelmää käytetään yleensä vain numeerisia nimikkeitä täydentämään. Tällainen tapaus voi-

taisiin merkitä esimerkiksi EN AW-7020[AlZn4,5Mg1]. (Huhtaniemi 2006, 62.) 



16 
 

Taulukko 1: Alumiiniseosten pääseosaineet (Huhtaniemi 2006, 62). 

 

Karkenemattomia eli ei-lämpökäsiteltäviä seoksia ovat sarjat 1xxx (puhdas alumiini, vähin-

tään 99,00 % alumiinia), 3xxx (alumiini-mangaani-seokset), 4xxx (alumiini-pii-seokset) ja 

5xxx (alumiini-magnesium-seokset). Karkenevia eli lämpökäsiteltäviä seoksia ovat puoles-

taan 2xxx (alumiini-kupari-seokset), 6xxx (alumiini-pii-magnesium-seokset), 7xxx (alu-

miini-sinkki-seokset) ja 8xxx (luokittelemattomat ja muut seokset). (Mathers 2002, 40–45.) 

Nimikejärjestelmän lisäksi alumiinia kuvataan tilojen tunnuksilla. Näillä tarkoitetaan sitä 

valmistus-, muokkaus- ja lämpökäsittelytilaa, jossa alumiinipuolivalmiste toimitetaan. Toi-

mitustila vaikuttaa merkittävästi materiaalin haluttuihin ominaisuuksiin. Tilojen päätunnuk-

sia on viisi ja ne ovat F-, O-, H-, W- ja T-tila. (Lukkari ym. 2016, 267.) 

F-tilalla tarkoitetaan alumiinia, joka tulee suoraan valmistusprosessista ilman mitään käsit-

telyä, eikä sen mekaanisille ominaisuuksille ole asetettu vaatimuksia. O-tilassa oleva alu-

miini on hehkutettu parhaan mahdollisen muovattavuuden saavuttamiseksi ja sen lujuus on 

yleensä pieni. H-tilan alumiini on kylmämuovattu esimerkiksi valssaamalla ja sille on myös 

saatettu tehdä lämpökäsittely muovauksen jälkeen. H-merkintää voidaan käyttää vain ei-kar-

keneville seoksille. W-tila viittaa liuotushehkutuksen jälkeen luonnollisesti vanhennettuun 

alumiiniin. T-tila tarkoittaa, että alumiini on lämpökäsitelty ja mahdollisesti muokkausluji-

tettu. (Huhtaniemi 2006, 63–64.) Tilamerkintöjä voi seurata lisäksi yksi tai useampi numero, 

jotka viittaavat lämpökäsittelyyn, muokkaukseen tai kovuuteen. 

Tässä työssä suunniteltavalta alumiinirakenteelta vaaditaan hyvää lujuutta, joten todennä-

köisimmin käytettävä alumiiniseoksen toimitustila on T. Esimerkkinä mainitaan muutama 

yleisesti käytetty T-tila. T-4 on liuotushehkutettu ja luonnollisesti vanhennettu ja T-6 tila 

liuotushehkutettu ja keinovanhennettu (Lukkari ym. 2016, 268). T-tilan alaluokituksia esi-

tellään alla taulukossa 2. Muiden tilojen alaluokitukset löytyvät liitteestä 1. 
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Taulukko 2: T-tilan alaluokitukset (SFS-EN 515:2017, 10). (muokattu) 

T-tilan 

alaluoki-

tus   

T1 

Kuumamuokkauksen jälkeen jäähdytetty ja luonnollisesti vanhen-

nettu 

T2 

Kuumamuokkauksen jälkeen jäähdytetty, kylmämuokattu ja luon-

nollisesti vanhennettu 

T3 Liuotushehkutettu, kylmämuokattu ja luonnollisesti vanhennettu 

T4 Liuotushehkutettu ja luonnollisesti vanhennettu 

T5 Kuumamuokkauksen jälkeen jäähdytetty ja keinovanhennettu 

T6 Liuotushehkutettu ja keinovanhennettu 

T7 Liuotushehkutettu ja ylivanhennettu 

T8 Liuotushehkutettu, kylmämuokattu ja keinovanhennettu 

T9 Liuotushehkutettu, keinovanhennettu ja kylmämuokattu 

T10 

Jäähdytetty korotetussa lämpötilassa tapahtuneesta muokkauspro-

sessista, kylmämuokattu ja keinovanhennettu 

 

Tunnuksien T1…T10 jälkeen voidaan lisätä yksi tai useampi numero esittämään eri käsitte-

lyjen muunnelmia, jotka merkittävästi muuttavat tuotteen ominaisuuksia. Niillä viitataan liu-

otushehkutukseen ja/tai lämpökäsittelyyn, liuotushehkutuksen jälkeiseen kylmämuokkaus-

asteeseen sekä jännityksenpoistokäsittelyyn. (SFS-EN 515:2017, 11.) 

Rakenteissa yleisimmin käytetyt alumiiniseokset ovat European Aluminium (2020, 15–16) 

mukaan: 

• EN AW-6082, EN AW-6061 ja EN AW-7020 (harvinaisempi) levy- ja pursotetut 

tuotteet käytettäessä samaa seosta 

• EN AW-5083 ja EN AW-5754 levystä valmistettaville komponenteille 

• EN AW-6060 ja EN AW-6063 pursotetuista tuotteista valmistetuille rakenteille ja 

komponenteille (myös rakenteissa, joissa käytetään muista seoksista valmistettuja 

levytuotteita) 

2.4.2 Alumiiniseosten lujuuden kasvattaminen 

Alumiinia voidaan lujittaa kolmella tavalla, joita ovat seostaminen ja liuoslujittaminen (engl. 

solid solution strengthening), kylmämuokkaus ja muokkauslujittaminen (engl. strain 
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hardening) sekä lämpökäsittely ja erkautuslujittaminen (engl. precipitation hardening) (Luk-

kari ym. 2016, 262).  

Seostamisessa alumiiniin lisätään siihen liukenevia sopivia alkuaineita, kuten esimerkiksi 

magnesiumia (Mg), piitä (Si) ja mangaania (Mn). Tätä prosessia kutsutaan liuoslujitta-

miseksi. Prosessissa lisättyjen aineiden atomit asettuvat alumiinin hilarakenteeseen ja saavat 

aikaan vääristymiä tai epäjatkuvuuskohtia. Nämä häiriöt aiheuttavat seoksen rakenteeseen 

sisäisiä jännityksiä ja parantavat sen lujuutta sekä kykyä vastustaa muodonmuutoksia. (Luk-

kari ym. 2016, 262.) Eniten käytetty lisäaine on magnesium, jonka lisäämisen vaikutus alu-

miiniseoksen lujuuteen nähdään kuvassa 5.  

 

Kylmämuokkauksessa materiaali ohenee ja lujittuu, kun alun perin säännölliseen atomira-

kenteeseen syntyy monenlaista epäjärjestystä. Dislokaatioiden määrä kasvaa, mikä lisää lu-

juutta, mutta vähentää metallin sitkeyttä. (Lukkari ym. 2016, 263.) On tärkeää huomioida, 

että liiallinen kylmämuovaus johtaa kuitenkin säröjen syntymiseen (European Aluminium 

2020, 10). 

Lämpökäsittelyllä ja erkautuskarkaisulla tarkoitetaan prosessia, joka koostuu kolmesta eri 

vaiheesta. Ensin suoritetaan liuotushehkutus, jossa seos kuumennetaan sopivaan lämpötilaan 

ja pidetään tässä lämpötilassa seosaineiden liuottamiseksi. Lämpötila pidetään kuitenkin su-

lamislämpötilaa alempana. Tämän jälkeen seos jäähdytetään riittävän nopeasti huoneenläm-

pötilaan. Näin saadaan pidettyä liuenneet seosaineet liuoksessa. Lopuksi jäähtynyt seos van-

hennetaan. Vanhentamisessa seosaineet erkautuvat jähmeästä liuoksesta, jolloin seoksen lu-

juusominaisuudet muuttuvat. Vanhentaminen voidaan suorittaa niin sanotusti luonnollisesti, 

Kuva 5. Hardening effect as a function of the content of alloying element, here Mg (European 

Aluminium, 2020). 
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eli huoneenlämpötilassa tai keinovanhentamalla nopeammin korkeassa lämpötilassa. (Luk-

kari ym. 2016, 264.) Luonnollinen vanheneminen voi kestää jopa viikkoja, kun keinovan-

hentaminen tapahtuu huomattavasti nopeammin. Lämpökäsitellyt alumiinit hallitsevat ny-

kyään markkinoita niiden ylivoimaisten lujuusominaisuuksien ansiosta. (European Alumi-

nium 2020, 10–11.) 

2.4.3  Hitsattavuus ja hitsauksen vaikutus lujuusominaisuuksiin 

Alumiini on lähtökohtaisesti hyvin hitsattava materiaali, lukuun ottamatta tiettyjä seoksia. 

Sen käyttäytyminen hitsauksessa poikkeaa kuitenkin monilla tavoin teräksen käyttäytymi-

sestä ja näiden asioiden tunteminen on edellytys hitsauksen onnistumiselle. Alumiinin ma-

tala sulamispiste, suuri sähkön- ja lämmönjohtavuus sekä suuri lämpölaajenemiskerroin vai-

kuttavat kukin osaltaan hitsauksen lopputulokseen. Myös alumiinin pinnalla oleva oksidi-

kalvo, vedyn suuri liukoisuus sulaan alumiiniin, kuumahalkeilutaipumus ja hitsauksen vai-

kutus lujuuteen on huomioitava hitsattavaa alumiinirakennetta suunniteltaessa. (Lukkari ym. 

2016, 254.)  

Hitsaus on alumiinin yleisin liittämismenetelmä ja sitä voidaan hitsata lähes kaikilla hitsaus-

prosesseilla (Lukkari 2001, 56). Tässä työssä suunniteltavan alumiinirakenteen hitsausta tar-

kastellaan kuitenkin vain MIG- ja TIG-prosessien näkökulmasta, koska nämä ovat yleisim-

min käytössä konepajateollisuudessa. Liitteeseen 2 on koottu yleisimpien rakenteissa käy-

tettävien alumiiniseosten ominaisuuksia. Taulukosta nähdään, että kaikilla siinä esitetyillä 

alumiiniseoksilla hitsattavuus on erinomainen. 

Kuvassa 6 nähdään havainnekuva hitsin vaikutuksesta perusaineen EN AW-6082 lujuuteen 

lämmöntuontivaikutuksen alueella (HAZ, Heat Affected Zone).  



20 
 

 

Kuva 6. Reduction of strength in the heat affected zone (HAZ) (typical for EN AW-6082) 

(European Aluminium 2020, 11). 

Eurokoodi 9 antaa muutosvyöhykkeen laajuudeksi materiaalipaksuuksille 0 < t < 6 mm esi-

lämmittämättömälle MIG-hitsille 20 mm (SFS EN-1999-1-1 2009, 68). Annettu mitta pitää 

huomioida joka suuntaan hitsiltä, kuten kuvassa 7 esitetään. TIG hitseille on huomioitava 

suuremmasta lämmöntuonnista johtuva laajempi muutosvyöhyke (SFS-EN 1999-1-

1:2005/A1:2009, 148). 

 

Kuva 7. Muutosvyöhykkeen laajuus. Muuttuja bhaz on muutosvyöhykkeen laajuus milli-

metreinä. (SFS-EN 1999-1-1:2005/A1:2009, 67). 

Lähekkäin oleville hitseille, joiden muutosvyöhykkeiden rajat limittyvät, käsitellään hitsi-

ryhmänä ja tällöin niillä on yksi yhteinen muutosvyöhyke (SFS-EN 1999-1-

1:2005/A1:2009, 69). 

2.3.4 Hitsauslisäaineet 

Alumiinin hitsauslisäaineet luokitellaan langan kemiallisen koostumuksen mukaan. Standar-

dissa SFS-EN ISO 18273 (2015, 7–9) on yhteensä 36 lisäaineseosta, mutta käytännössä tul-

laan toimeen yleensä yhdellä tai muutamalla seoksella riippuen liitettävistä seoksista. Yk-

sinkertaistetusti hitsauslisäaineena voidaan karkenemattomille seoksille käyttää perusaineen 

kaltaista lisäainetta ja karkeneville seoksille joko AlMg5 (AlMgSi- ja AlZnMg-seoksille) tai 
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AlSi5 (AlMgSi-seoksille). Tarkemmat ohjeet hisauslisäaineen valintaan löytyvät standar-

dista SFS-EN 1011-4:2001. 

2.4.5 Taivutettavuus 

Alumiinilevyjä ja -profiileja voidaan taivuttaa tavallisilla taivutustyökaluilla, mutta taivutus 

on tehtävä varovaisemmin kuin teräksen. Erityisesti taivutussäteen on alumiinilla oltava suu-

rempi ja myös alumiinin takaisinjousto on tavallisesti terästä suurempi. Pienimpään mahdol-

liseen taivutussäteeseen vaikuttaa useita tekijöitä, joista tärkeimmät ovat materiaalin lujuus 

ja raekoko, levyn mitat ja muodot, taivutuksen suoritustapa, taivutuskulman suuruus sekä 

taivutussuunta. (Huhtaniemi 2006, 146.) Alumiinin taivutuksessa on tärkeää, että materiaali 

sekä työkalut ovat puhtaita, jotta vältytään naarmuuntumiselta ja vieraiden metallien joutu-

miselta käsiteltävään materiaaliin (Aluminium-Zentrale e.V.2000, 3). 

Materiaalin lujuus vaikuttaa myös olennaisesti sen taivutettavuuteen niin, että lujuuden kas-

vattaminen vaikeutta alumiinin taivuttamista. Lisäksi profiilin poikkileikkauksen monimut-

kaisuus kasvattaa tarvittavaa minimitaivutussädettä, koska muuten taivutettava profiili vään-

tyy tai sen poikkileikkaus muuttaa muotoaan liikaa. Tämä on erityisesti huomioitava tanko-

jen, putkien ja profiilien taivutuksessa. (Huhtaniemi 2006, 149, 152.) Varsinkin lujien 6000- 

sarjan alumiiniprofiilien taivuttaminen voi teräksen taivuttamiseen tottuneelle olla haasta-

vaa.  

Alumiiniprofiilien taivutusta voidaan helpottaa nostamalla niiden lämpötilaa, mutta tämä voi 

heikentää karkaistujen tai kylmämuokattujen profiileiden lujuusominaisuuksia taivutusläm-

pötilan ylittäessä 150–200°C. Poikkileikkauksen muodonmuutosten välttämiseksi voidaan 

putket ja profiilit täyttää mahdollisimman tiiviisti esimerkiksi hiekalla. (Huhtaniemi 2006, 

154.) Nämä keinot vaativat kuitenkin erityistyökaluja sekä -osaamista, ja tämän työn puit-

teissa olisikin parempi suunnitella rakenne niin, että työ voidaan suorittaa mahdollisimman 

yksinkertaisesti ja tavallisin työkaluin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakenne tulee 

suunnitella täysin ilman taivutettavia osia. 

2.5  Rakenneanalyysi elementtimenetelmällä 

Rakenneanalyysillä tarkoitetaan tässä työssä optimoitavan alumiinirakenteen tarkastelua 

lujuusteknisestä näkökulmasta elementtimenetelmää (Finite Element Method, FEM) 
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hyödyntäen. Saatujen tulosten validiteetti ja reliabiliteetti tarkastetaan analyyttisesti käsin 

laskennalla lujuusopin kaavojen avulla sekä vertaamalla tuloksia yrityksen toteuttaman al-

kuperäisen rakenteen tuloksiin. Suunnittelua optimoidaan saatujen tulosten avulla ja tar-

peen mukaan tehdään uusia iteraatioita mallista.  

2.5.1  Elementtimenetelmä 

Elementtimenetelmä on numeerinen laskentamenetelmä, jonka avulla voidaan approksi-

moida staattisissa tapauksissa erilaisten fysikaalisten suureiden arvoja suhteessa x-, y- ja z-

koordinaatteihin ja aikariippuvaisissa tai epävakaissa tapauksissa lisäksi suhteessa aikaan. 

Arvioitavia fysikaalisia suureita kutsutaan myös kenttäsuureiksi (field variable) ja näitä voi-

vat olla esimerkiksi siirtymä, jännitys, lämpötila, paine sekä nopeus. (Rao 2005, 53.) 

Yksinkertaisesti kuvailtuna FEM menetelmässä diskretoidaan eli jaetaan tarkasteltava ra-

kenne äärelliseen määrään sopivia elementtejä, jotka liittyvät toisiinsa solmupisteillä. Tämän 

jälkeen kunkin elementin käyttäytymistä kuvataan yhtälöin, jonka jälkeen elementtikohtaiset 

yhtälöt yhdistetään interpoloimalla kuvaamaan koko rakenteen käyttäytymistä. (Cook 1995, 

1.)  

Rakenteiden analyysissä kullekin elementille luodaan lokaali jäykkyysmatriisi k, jonka jäl-

keen nämä yhdistetään globaaliksi jäykkyysmatriisiksi K. Tämän lisäksi tulee tietää vaikut-

tavat voimat, joista luodaan globaali voimavektori R. Tuntemattomien siirtymien vektori D 

voidaan tämän jälkeen ratkaista tasapainoyhtälöstä (1). (Cook 1995, 17.): 

[K]{D} = {R}  (1) 

jossa K on jäykkyysmatriisi, D on tuntemattomien siirtymien vektori ja R on globaali voi-

mavektori. 

Jäykkyysmatriisit voidaan yksinkertaisille sauva- tai palkkielementeille luoda suoralla me-

nettelyllä, käyttämällä esimerkiksi lujuusopin taulukkotapausten analyyttisia ratkaisuja. Mo-

nimutkaisemmille tapauksille ja elementtityypeille joudutaan kuitenkin käyttämään epäsuo-

raa menettelyä, joka hyödyntää esimerkiksi energiaperiaatteeseen perustuvia menetelmiä, 

kuten virtuaalisen työn tai potentiaalienergian minimin periaatetta.  

Ohjelmistojen vaiheet ongelmien käsittelyssä voidaan jakaa esikäsittelyyn, laskentaan sekä 

jälkikäsittelyyn. Esikäsittelyssä käyttäjä määrittää reunaehdot, voimat ja luo 
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elementtiverkon halutuin parametrein. Laskentavaiheessa tietokoneohjelma ratkaisee tutkit-

tavan tapauksen elementteihin liittyvät yhtälöt erilaisin numeerisin menetelmin. Jälkikäsit-

telyvaiheessa halutut tulokset järjestetään ja tulostetaan halutussa muodossa ohjelmiston 

avulla. (Cook 1995, 2.) 

On tärkeää huomata, että elementtimenetelmän tulokset ovat joitain yksinkertaisia sauva- tai 

palkkielementtejä lukuun ottamatta aina numeerisia approksimaatioita. Käyttäjän ymmär-

ryksellä fysikaalisista perusilmiöistä, käytettävistä oletuksista ja reunaehdoista, annetuista 

alkuarvoista ja ohjelmien rajoituksista on merkittävä vaikutus saatujen tulosten luotettavuu-

teen (Cook 1995, 2–3). 

2.5.2  Elementtityyppejä ja niiden ominaisuuksia 

Analysoitavan ilmiön tai ongelman jako elementteihin voidaan tehdä monella tapaa. Eri ja-

komenetelmät vaativat erilaista laskentatehoa ja eri elementtityyppien käyttö johtaa usein eri 

tuloksiin. Elementtien muoto, koko, määrä ja konfiguraatio tulee valita huolellisesti, jotta 

malli kuvaa todellisuutta mahdollisimman hyvin lisäämättä kuitenkaan turhaan laskentate-

hon tarvetta. Usein analysoitavan rakenteen geometria ja reunaehdot määrittävät tarvittavan 

elementtityypin. (Rao 2005, 53.) Erilaisia elementtityyppejä on olemassa kymmenittäin ja 

tässä kuvataankin lyhyesti vain yleisimmät peruselementit. Näitä ovat sauvaelementti, palk-

kielementti, 2D-kuorielementti ja 3D-solidielementit. 

Sauva- ja palkkielementit 

Sauvaelementtiä voidaan käyttää rakenteille, joiden tarkasteltava suure voidaan kuvata yh-

den koordinaattiakselin suhteen. Tällainen tapaus voi olla rakenteessa esimerkiksi nivel-

tuettu sauva, johon kohdistuu vain aksiaalinen voima, joka aiheuttaa siirtymän sauvan suun-

nassa. Kuvassa 8.a esitetyllä sauvalla on myös poikkipinta-ala, mutta se voidaan kuvata yk-

sinkertaisesti pelkällä viivalla ja solmupisteillä (8.b). Palkkielementtejä tarkasteltaessa va-

pausasteita, eli tuntemattomia suureita, ovat pystysiirtymä sekä tämän ensimmäinen deri-

vaatta eli kiertymä. Yksinkertainen palkkielementti voidaan esittää kuvan 8.c tavalla. (Rao 

2005, 53–54.) 
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Kuva 8. Basic element shapes: bar and beam elements (Rao 2005, 54).  

2D-kuorielementit 

Kun tarkasteltava ilmiö voidaan kuvata tasossa, käytetään 2D-kuorielementtejä. Analysoita-

essa kuorielementtien taipumista käytetään solmupisteissä x- ja y-tason koordinaattien li-

säksi pystysiirtymää sekä kiertymää. (Rao 2005, 54.) Kuorielementtien tavallisimmat muo-

dot on esitetty kuvassa 9.  

 

Kuva 9. Basic element shapes: two-dimensional elements (Rao 2005, 55). 

2D-kuorielementtejä käytetään esimerkiksi levy- ja putkiprofiilien mallintamiseen ja ne so-

veltuvat hyvin myös tämän työn optimoitavan rakenteen analysointiin. Kuorielementtejä 



25 
 

käytettäessä saadaan paremmin esiin kaiderakenteen jännityskeskittymät, kuin jos tarkastelu 

tehtäisiin palkkielementeillä. 

3D-solidielementit 

3D-solidielementtejä eli tilavuuselementtejä käytetään, kun rakenteen geometria, materiaa-

liominaisuudet ja muut parametrit voidaan mallintaa kaikkien kolmen koordinaattiakselin 

suhteen (Rao 2005, 54). Kuvassa 10 esitetään muutama tilavuuselementin perustapaus. 

 

Kuva 10. Three-dimensional finite elements (Rao 2005, 56). 

Tietyille rakenteille joudutaan käyttämään useita eri elementtityyppejä, jotta malli kuvaa to-

dellista fysikaalista ilmiötä tarpeeksi tarkasti. Lisäksi elementtikoko vaikuttaa tulosten tark-

kuuteen ja siihen mitä arvoa numeerinen ratkaisu lähestyy. Yleensä voidaan olettaa, että pie-

nemmät elementit tuottavat tarkemman ratkaisun. Pienempien elementtien käyttö vaatii kui-

tenkin huomattavasti enemmän laskenta-aikaa, ja usein onkin tapana käyttää vain kriittisille 

alueille pienempää elementtikokoa ja ei-kriittiset alueet mallinnetaan harvemmalla element-

tiverkolla. Näin saadaan tarkemmat tulokset rakenteen kannalta kriittisistä kohdista, mutta 

ei kuluteta turhaa laskentatehoa ei-kriittisille alueille.  (Rao 2005, 56, 60–61.) On tärkeää 

huomioida, ettei pienempien elementtien käyttö kuitenkaan aina tuota tarkempia tuloksia. 

Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi nk. singulaaripiste eli terävä nurkkapiste rakenteessa. 

Tällöin esimerkiksi jännitykselle ratkaistu arvo lähestyy ääretöntä elementtikokoa pienen-

nettäessä.  
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2.6 Teollinen muotoilu  

Teollinen muotoilu on teollisten tuotteiden käyttöominaisuuksien ja ulkonäön suunnittelua 

yhteistyössä eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa. Teollinen muotoilija kehittää tuotteen 

ulkonäköä sekä tuotteen ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta ottaen huomioon myös tuotteen 

valmistettavuuden. (Lehtinen 1995, 8–9, 22.) Suunniteltavan alumiinikaiteen muotoa mää-

rittävät myös suurelta osin kappaleessa 2.1 käsitellyt standardin ISO 14122-3:2016 vaati-

mukset suojakaiteiden mitoille sekä Eurokoodi 3:ssa määritellyt vaatimukset lujuudelle ja 

enimmäistaipumalle.  

Tämän työn puitteissa teollisen muotoilun idea nähdään osana tuotteen suunnittelua niin, että 

se auttaa saavuttamaan toimeksiantajan toivomuksen visuaalisesti tyylikkäästä rakenteesta 

standardien asettamien vaatimusten puitteissa. Lisäksi mahdollisimman yksinkertainen ja 

sulava muotoilu tukee esimerkiksi standardin ISO 14122-3:2016 erityisvaatimusta käsijoh-

teiden päiden muotoilusta niin, että terävien reunojen aiheuttamat vaarat poistuvat tai pie-

nentyvät mahdollisimman vähäisiksi. Mahdollisimman funktionaalinen ja yksinkertainen 

muotoilu tukevat myös DFMA periaatteiden toteutumista teollisen muotoilun lähtökohtien 

ollessa hyvin sopusoinnussa niiden kanssa. 
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3 CASE: Alumiinirakenteen optimointi 

Optimoitavan alumiinirakenteen tuotekehityksessä ja alkuperäiseen tuotteeseen liittyvien 

ongelmien ratkaisussa noudatetaan soveltuvilta osin Pahlin ja Beitzin (2007, 130) systemaat-

tisen tuotekehityksen menetelmää. Kuvassa 11 esitetään tässä kandidaatintyössä käytettävä 

yksinkertaistettu versio menetelmästä. Yksinkertaistamalla menetelmää on pyritty sovitta-

maan se paremmin tämän työn tarpeisiin.  

 

Kuva 11. Systemaattinen tuotekehitysprosessi Pahlia ja Beitzia (2007, 130) mukaillen. 

 



28 
 

Pahlin ja Beitzin (2007, 130) menetelmän päävaiheet ovat tehtävän täsmennys, konsepti-

suunnittelu, rakennesuunnittelu ja detaljisuunnittelu. Tehtävän täsmennysvaiheessa kerätään 

tietoa tarpeista, joita suunniteltavan tuotteen tulee täyttää sekä rajoitteista, kuten esimerkiksi 

standardissa määrätyistä teknisistä vaatimuksista. Konseptisuunnittelu sisältää ratkaisuvaih-

toehtojen kehittelyn osakokonaisuuksille ja näiden yhdistelyn konseptivaihtoehdoiksi. Ra-

kennesuunnitteluvaiheessa luodaan konseptin pohjalta tekniset vaatimukset täyttävä suunni-

telma. Myös taloudelliset näkökohdat huomioidaan tässä vaiheessa. Lopuksi detaljisuunnit-

teluvaiheessa mallinnetaan tuotteen tarkka muoto ja mitat, valitaan materiaalit ja profiilit 

sekä laaditaan valmistuspiirustukset sekä muut dokumentit. Myös tekninen ja taloudellinen 

toimivuus tarkastetaan uudestaan tässä vaiheessa. (Cross 2008, 36.)  

Alumiinirakenteen optimointi tehdään yllä esitellyn prosessin mukaisesti ja seuraavat kap-

paleet etenevät tämän yksinkertaistetun tuotekehitysprosessin mukaan.  

3.1 Lähtötilanne, ongelmat ja vaatimukset 

Kuvassa 12 nähdään ensimmäinen metatallista valmistetun putoamissuojan pohjalta suunni-

teltu alumiinikaide. Tuotteen valmistamisessa ilmeni kuitenkin haasteita, eikä valmistava 

konepaja pystynyt toteuttamaan tätä suunnitelmaa. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui lu-

jan T6-tilassa toimitetun putkiprofiilin taivutus, joka ei onnistunut ilman erikoislaitteita. 

Putki murtui ja profiilin poikkileikkaus vääristyi liikaa taivutettaessa. Tämän rakenteen lu-

juus taivutetuissa kohdissa ei ollut riittävän suuri tai luotettavasti arvioitavissa, sillä taivu-

tusmenetelmä ja täten taivutuksen laatu vaikuttavat merkittävästi lujuusominaisuuksiin tai-

vutusalueella. 

 

Kuva 12. Alkuperäinen suunnitelma (Enmac Oy, 2022). 
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Toinen merkittävä haaste kehikon valmistuksessa on hitsauksen lämmöntuonnista HAZ-alu-

eella tapahtuva lujuuden aleneminen. Käytetyn 6060-T6-seoksen hitsauksen lujuutta alenta-

van vaikutuksen kerroin on standardin SFS-EN 1999-1-1 (2005, 41) mukaan 0,43, jolloin 

lujuus laskee perusmateriaalin arvosta 140 MPa HAZ-alueella arvoon 60 MPa. Hitsaus ai-

heutti haasteita myös toteutetussa ratkaisussa, joka nähdään alla kuvassa 13. Kehikon sivut 

alkoivat kuormitettaessa vääntyä neljäkkään muotoon (nk. salmiakki muoto) ja laidoille li-

sättiin tästä johtuen kuvassa näkyvät seoksesta EN AW-5754 valmistetut 2 mm paksuiset 

jäykistelevyt. Varsinainen tuotekehitys aloitettiin kuvan 13 mallin pohjalta. 

 

Kuva 13. Alkuperäisen rakenteen vahvikelevyt (Enmac Oy, 2022). 

Kuvan 14 kaiteen nurkan detaljissa ovaalin muotoinen seoksesta EN AW-5754 valmistettu 

6 mm paksu välilevy jouduttiin lisäämään rakenteeseen hitsauksen helpottamiseksi ja lujuus-

ominaisuuksien varmistamiseksi HAZ-alueella.  

 

 

Kuva 14. Kaideputken kulman detalji (Enmac Oy, 2022). 
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Tämän työn tarkoituksena on parantaa rakennetta sen ominaisuuksien, valmistettavuuden ja 

muotoilun näkökulmista huomioiden standardien sekä yrityksen asettamat vaatimukset ja 

toiveet. Yllä esiteltyjen mallien esiin tuomat haasteet luovat pohjan tuotteelle asetetuista 

vaatimuksista, jotka on listattu alla taulukossa 3. 

Taulukko 3: Alumiinikaiteen tuotekehityksen vaatimukset 

Vaatimus Lisätietoa 

Turvallisuus Täytettävä standardien Eurokoodi 3 ja 9 sekä SFS-EN 
14122 vaatimukset. 

Helppo valmistettavuus Helppo valmistettavuus tavanomaisin konepajoilla käy-
tettävissä olevin menetelmin. Ei erikoislaitteita eikä mie-
lellään taivutusta. Hitsaus MIG- tai TIG-menetelmällä. 

Rakenteen keventäminen Massa ei saa nousta alkuperäisen tuotteen 36,1 kg ver-
rattuna.  

Lujuus ja jäykkyys Standardin Eurokoodi 3 rakennesuunnittelua koskevien 
vaatimusten tulee täyttyä (lujuus ja käyttörajatila). 

Hitsattavuus oltava hyvä Mielellään standardissa luokiteltujen seosten käyttö, 
joilla hitsattavuus erinomainen tai hyvä. 

Mahdollisimman vähän erilaisia osia DFMA periaatteiden mukaisesti suunniteltu kokonaisuus.  

Profiilien helppo saatavuus Käytettävät alumiiniprofiilit oltava tilattavissa helposti, 
eli nk. hyllytavaraa. 

 

3.2 Konseptin ideointi 

Konseptin ideointi ja erilaisten ratkaisujen mallinnus tehdään Solidworks-ohjelmalla. Eri ra-

kennevaihtoehdot mallinnetaan ohjelman Weldments-työkalulla ja niiden käyttäytymistä 

standardin mukaisella kuormituksella testataan ensin Solidworksin omalla simulaatiotyöka-

lulla. Solidworksin-simulaatiotyökalujen tulokset eivät ole yhtä luotettavia kuin FEM-las-

kentaan erikoistuneiden ohjelmien, mutta näin saadaan tehokkaasti vertailukelpoisia suuntaa 

antavia tuloksia eri vaihtoehtojen käyttäytymisestä. Solidworks-laskennassa käytetyt kuor-

mitustapaukset esitetään alla kuvassa 15.  
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Kuva 15. Solidworks-laskennan kuormitustapaukset (yksinkertaistettu malli toteutetusta 

rakenteesta). 

Varsinkin lujempien esimerkiksi T6-tilassa toimitettujen putkien taivuttaminen tavallisin ko-

nepajoilla yleisesti käytettävissä olevin menetelmin osoittautui alkuperäisen tuotteen koh-

dalla mahdottomaksi. Valmistuksen mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi vältetään koko-

naan taivuttamista vaativien ratkaisujen käyttöä. Kaiteiden nurkat suunnitellaan suorakul-

maisina ja ne liitetään hitsaamalla. Profiileina käytetään lähtökohtaisesti pyöröputkiprofiilia, 

sillä se tarjoaa painoonsa nähden parhaan taivutusvastuksen ja on esteettisesti parempi rat-

kaisu. Liittäminen hitsaamalla on neliöprofiileita käytettäessä tosin helpompaa, koska kai-

deputkien päiden muotoilu vaatii vähemmän työtä. 

Hitsauksen helpottamiseksi ja jännitysten alentamiseksi HAZ-alueilla kaiderakenteen ylä-

profiilin seinämäpaksuutta kasvatetaan vaihtamalla alkuperäinen 60 x 2,5 mm pyöröputki 

60 x 3 mm profiiliin. Rakenteen alapuomit muutetaan 60 x 2,5 mm pyöröputkesta 80 x 40 x 

3 mm suorakaideprofiiliksi. Näin saadaan lisättyä rakenteen taivutusjäykkyyttä ja samalla 

kasvatetaan profiilin seinämäpaksuutta, mikä helpottaa hitsausta. Lisäksi seinämäpaksuuk-

sien kasvattamisella pyritään pääsemään eroon kuvassa 14 esitetyistä ovaalin muotoisista 

välikappaleista kaikissa nurkissa sekä jäykistelevyistä. Jäykistelevyjen paksuus on alkupe-

räisessä mallissa vain 2 mm ja kääntämällä sivukaiteen keskitolppaa vinoon pyritään saa-

maan aikaan vastaava tarvittava jäykistys.  

Väliputkien asetelmasta ja profiilivaihtoehdoista tehdään erilaisia variaatioita sekä analyysit 

eri seinämäpaksuuksilla. Väliputkien halkaisijaa on pienennetty 60 mm:stä 40 mm:iin, jotta 

pysytään alkuperäisen kaiderakenteen massan 36,1 kg alapuolella.  



32 
 

3.3  Rakenteen iterointi 

Erilaisia kaiderakenteen variaatioita suunniteltiin ja testattiin Solidworks-simulaatiotyöka-

lun avulla noin 20 kappaletta. Näistä esitetään taulukossa 4 muutamia matalimpia maksimi-

jännitystuloksia saavuttaneita malleja ja niiden maksimijännitykset sekä siirtymät kuormi-

tustapauksilla 1–4. Ensimmäisellä rivillä nähdään alkuperäisen rakenteen yksinkertaistettu 

versio, johon eri iteraatioita verrataan. Alimmat maksimijännitystulokset on korostettu vih-

reällä värillä ja pienimmät siirtymät harmaalla. 

Taulukko 4: Esimerkkitapauksia mallin iteraatioista (Solidworks) 
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Eri iteraatioita vertailtaessa otetaan jännitysten ja siirtymien lisäksi huomioon kokoonpanon 

erillisten osien määrä sekä rakenteen massa. Alkuperäisessä kuvassa 13 esitellyssä mallissa 

oli yhteensä 35 hitsattavaa osaa. Vähiten osia eri vaihtoehdoista on versioilla 8, 8.2 ja 9, 

joissa osien määrä on saatu vähennettyä 19 osaan, eli lähes puoleen alkuperäisestä. Näistä 

malleista tosin puuttuu vielä tässä vaiheessa esimerkiksi putkien päätytulpat. Versioiden 8.2 

ja 9 jännitysarvot ovat hyvin lähellä alkuperäisen rakenteen arvoja, vaikka rakenteen massa 

on pysynyt alle alkuperäisen ja käytettyjen osien määrä on molemmissa laskenut noin 54 

%:iin alkuperäisestä. 

Alla kuvissa 16 ja 17 nähdään selvästi, miten sivukaiteen keskiputken kallistuksen muutos 

vaikuttaa jännityksiin. Kallistettaessa keskiputkea enemmän ulkoreunaa kohti putoaa mak-

simijännitys noin 16 % kuvan 16 arvosta 67 MPa kuvan 17 arvoon 56 MPa ja samalla suurin 

jännitys muodostuu eri kohtaan rakennetta. 

 

Kuva 16. Kaiderakenne nurkkaputkella (versio 8, maksimijännitys 67 MPa). 

 

Kuva 17. Kaiderakenne nurkkaputkella ja suuremmalla keskiputken kallistuksella (versio 

8.3 maksimijännitys 56 MPa). 

Versiossa 9 on pyritty parantamaan kaiteiden valmistettavuutta käyttämällä kehikon kul-

missa neliöprofiilia 60 x 60 x 3 mm. Tämä vähentää profiileiden päiden muotoilun tarvetta 

huomattavasti, kun suurin osa putkien hitsausliitoksista toteutetaan nk. puskuliitoksella. Ku-

vassa 18 nähdään version 9 detaljikuva mainituista liitoskohdista. 
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Kuva 18. Neliöputkiprofiilin käyttö kulmassa vähentää profiileiden päiden muotoilun tar-

vetta. 

FEM-laskentaan edettäessä tarkasteluun valitaan versio 9. Versio 8.2 maksimijännitys oli 2 

MPa alempi, mutta version 9 valintaa puoltavat edut valmistettavuudessa, pienimmät mak-

simijännitykset kuormitustapauksilla 1 ja 3 sekä kauttaaltaan pienimmät siirtymät. FEM-

analyysin tulosten pohjalta ja niistä saadun informaation perusteella tehdään tarvittaessa kor-

jauksia rakenteeseen Pahlin ja Beitzin systemaattisen tuotekehitysmallin mukaisesti (kuva 

11).  

3.4 Materiaalien valinta 

Sopivan alumiiniseoksen valintaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen määrittää useiden teki-

jöiden yhdistelmä. Näitä ovat lujuus, kestävyys, fysikaaliset ominaisuudet, hitsattavuus, 

muovattavuus ja saatavuus sekä vaadittuna seoksena että vaaditussa muodossa. (SFS-EN 

1999-1-1:2005/A1:2009, 148.) 

Liitteeseen 3 on koottu tarkasteltavan alumiinirakenteen suunnitteluun soveltuvia potentiaa-

lisia alumiiniseoksia ja niiden lujuusominaisuuksia sekä perusaineessa että hitsin muutos-

vyöhykkeellä (SFS-EN 1999-1-1:2005/A1:2009, 41). Lujuus hitsivyöhykkeellä on näistä 

ratkaiseva tekijä tutkittavassa rakenteessa, koska suurimmat jännitykset sijoittuvat jo alusta-

vien analyysien perusteella juuri liitoskohtiin. Toinen erittäin tärkeä, jollei jopa tärkeämpi 

tekijä, on seoksen saatavuus. Yleisin ja helpoiten saatava seos pursotetuille alumiiniprofii-

leille on EN AW-6060 ja sen toimitustilat T5 ja T6. Toimitustilojen lujuudet muutosvyöhyk-

keelle ovat T5:lle 50 MPa ja T6:lle 60 MPa. Jotkut toimittajat tarjoavat seosta myös tilassa 

T66, jolle muutosvyöhykkeen lujuus on 65 MPa.  U-profiilit valmistetaan 5000-sarjan 



35 
 

seoksista, joiden muutosvyöhykkeen lujuudet ovat yli 80 MPa, ja saatavilla on helposti esi-

merkiksi seoksesta EN AW-5754 valmistettuja tuotteita. 

Rakenne pyritään suunnittelemaan niin, että pyörö- ja neliöputkiprofiileina voidaan käyttää 

seoksesta EN AW 6060-T6 tai mahdollisesti saatavuudesta riippuen EN AW-6060-T66 val-

mistettuja tuotteita. Kaiderakenteen kiinnitettävässä päässä olevan U-profiilin materiaaliksi 

valitaan EN AW-5754. Taulukkoon 5 on koottu listattuna optimoituun rakenteeseen valitut 

profiilit ja käytettävät alumiiniseokset.  

Taulukko 5: Optimoituun rakenteeseen valitut profiilit ja seokset 

Osa Profiili Mitat Alumiiniseos 

Yläputket Pyöröputki 60x3 EN AW-6060-T6 (T66) 

Väliputket Pyöröputki 40x4 EN AW-6060-T6 (T66) 

Alaputket Suorakaideputki 80x40x3 EN AW-6060-T6 (T66) 

Nurkkaputket Suorakaideputki 60x60x3 EN AW-6060-T6 (T66) 

Kiinnitysprofiilit U-profiili 60x40x4 EN AW-5754 

Nurkkaputkien tulpat Levy 4 EN AW-5754 

Vahvikkeet Levy 4 EN AW-5754 

 

Liitteen 4 taulukkoon on kerätty joitain rakenteessa mahdollisesti käytettävien profiilien saa-

tavuustietoja suomalaisilta alumiiniprofiilien toimittajilta. Aineistoon on kerätty vain va-

rasto-ohjelmassa olevia helposti saatavia tuotteita, joita on mahdollista tilata myös pieniä 

määriä. Saatavuus on erityisen tärkeää pienillä kilomäärillä, koska erityistuotteiden yksitäi-

set tilaukset ovat joko mahdottomia tai erittäin kalliita. Hitsauksessa voidaan käyttää 

AlMg5- tai AlSi5-lisäaineita. 

3.5 Rakenneanalyysi 

Kaiderakenteen FEM-analyysissä käytetään 2D-kuorielementtejä, jotka soveltuva hyvin 

ohutseinämäisten profiilien ja ohutlevyjen analysointiin. Näin saadaan parempi kuva jänni-

tyskeskittymistä verrattuna esimerkiksi palkkielementteihin. Ohuille putkielementeille 3D-

solidielementtien käyttö vaatisi seinämien paksuuden yli useamman elementin käyttöä, mikä 

johtaisi suurempaan elementtien kokonaismäärään ja turhaan laskentatehon käyttöön.  
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3.5.1 Elementtimalli 

Alla kuvassa 19 kaiderakenteen ja siihen liittyvän teräksisen päätykehikon optimoidun ver-

sion elementtimalli. 

 

Kuva 19. Tarkasteltavan kaiderakenteen (harmaa) sekä teräksestä valmistettu päätykehikko 

(ruskea). 

Tämän työn optimointi rajautuu yllä olevan kuvan harmaan osan kaiderakenteeseen. Teräk-

sestä valmistettu kaiteen päätykehikko, johon alumiinirakenne kiinnitetään, mallinnettiin 

myös kuorielementeillä, jotta saadaan realistisempia tuloksia kaiteen käyttäytymisestä kuor-

mituksen alaisena. Elementtiverkossa on lopullisessa mallissa yhteensä 179128 solmua ja 

175287 elementtiä. 

Alla kuvassa 20 nähdään elementtiverkon detaljikuva eräästä putkiprofiilien liitoskohdasta. 

Elementtiverkko on mallinnettu tiheämpänä tällaisilla kriittisillä alueilla.  
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Kuva 20. Elementtiverkon detalji putkiprofiilien liitoskohdassa. 

3.5.2 Kuormitukset ja reunaehdot 

Kuormitukset suojakaiteiden testaamiselle on standardissa jaettu käytettävyyden ja kuormi-

tuksen todentamiseen. FEM-laskennassa käytettävyyden todentamiseen käytettävä kuormi-

tus FU esitetään alla yhtälössä (2) ja lujuuden todentamiseen käytettävä kuormitus FS yhtä-

lössä (3). Molemmat yhtälöt pätevät teräkselle ja alumiinille. Taipuma ei saa ylittää FU kuor-

mituksessa arvoa 30 mm. (SFS-EN ISO 14122-3 2016, 19–20.) 

𝐹𝑈 = 300
N

m
∗ 𝐿  (2) 

𝐹𝑆 = 525
N

m
∗ 𝐿 (3) 

Kuormitus FS rakenteen leveydellä 2450 mm saa arvon 1286 N ja FS rakenteen sivukaiteen 

pituudella 1573 mm arvon 826 N, jotka pyöristetään ylöspäin niin, että laskennassa käyte-

tään kaidekuormille arvoja FS = 1300 N (eteen) ja FS = 830 N (sivulle).  

Laskennassa käytetään kaidekuormituksena ensin yllä mainittuja lujuuden todentamiseen 

käytettäviä FS arvoja ja jos käytettävyyden kannalta määrittävä maksimisiirtymä 30 mm ei 

ylity, voidaan tällä suuremmalla voimalla laskettuja tuloksia pitää riittävänä. 

Laskennassa testataan lisäksi mahdollista kaiteeseen kohdistuvaa käyttäjän aiheuttamaa 

henkilökuormaa Fz, joka esitetään yhtälössä (4). Yhtälöön (4) lisätään varmuuskerroin γ = 

1,5. Kuorma kohdistetaan suoraan alaspäin kriittisimpiin kohtiin kaidetta ja lisäksi samaan 

kohtaan lisätään 10 % vaakasuora kuormitus Fy sivuttaissuuntaisen jäykkyyden varmista-

miseksi. 
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𝐹𝑧 = 125 kg ∗ 9,81
m

s2
∗ 1,5 = 1840 N   (4) 

𝐹𝑦 = 0,1 ∗ 𝐹𝑧 = 184 N  (5) 

Lisäksi laskennassa huomioidaan painovoima g = 9,81 m/s2. Kuormitustapaukset kohdiste-

taan samalla tavalla kuin Solidworks-simulaatioissa kuvan 15 esittämällä tavalla. FEM-las-

kennan kuormitustapaukset esitetään alla listattuna. 

1. Henkilökuorma keskellä 1840 N -y-suuntaan, 184 N -x-suuntaan + painovoima. 

2. Henkilökuorma kulmassa 1840 N -y-suuntaan, 184 N -x-suuntaan + painovoima. 

3. Kaidekuorma keskellä -x-suuntaan 1300 N. 

4. Kaidekuorma sivulle -z-suuntaan 830 N. 

Alla kuvassa 21 esitetään kuormitustapaus 1. sekä analyysissä käytetyt reunaehdot. Muiden 

kuormitustapausten vastaavat kuvat löytyvät liitteestä 5.  

 

Kuva 21. 1. kuormitustapaus ja reunaehdot elementtimallissa. 1840 N -y-suuntaan jaettuna 

10 solmupisteelle ja 184 N -x-suuntaan jaettuna kahdelle solmupisteelle. 

Reunaehdoille numerot 1-3 tarkoittavat x-, y- ja z-akselien siirtymien estämistä ja 4-6 vas-

taavasti x-, y- ja z-akselien kiertymien estämistä. Alkuperäinen toteutettu rakenne on kiinni-

tetty päädyn metallikehikon yläosasta nivelkiinnityksellä ja alaosasta ruuviliitoksilla 
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liikuteltaviin portaisiin. Tässä mallissa yksinkertaistettiin reunaehtoja kuvassa 21 nähtävällä 

tavalla. Kehikon sisäänkäyntiaukon vasen alareuna on kiinnitetty täysin jäykästi ja vasem-

massa yläreunassa kaikki siirtymät on estetty, mutta kiertymät sallittu. Oviaukon oikean reu-

nan kiinnitykset sekä ylhäällä, että alhaalla on mallinnettu nivelkiinnityksenä, missä vain x- 

ja y-suuntaiset siirtymät on estetty. Näin pyrittiin välttämään ylijäykkää kiinnitystä, mikä 

vääristäisi tuloksia ja tuottaisi todennäköisesti liian suuria jännitystuloksia alumiiniraken-

teessa.  

Ruuviliitokset 

Kaiderakenteen kiinnitys teräksiseen päätykehikkoon on mallinnettu yksinkertaistetusti Ri-

gid-elementtejä (RBE2) käyttäen (kuva 22). Rigid-elementti on kiinnitetty jäykästi element-

tiverkkoon aluslevyn kokoiselle alueelle. Tuloksissa on huomioitava, että tämä kiinnitystapa 

tuottaa liioiteltuja jännitysarvoja kiinnityskohtiin ja niiden ympärille, koska jännitykset eivät 

pääse jakautumaan luonnollisesti täysjäykän kiinnityksen johdosta.  

 

Kuva 22. Ruuvikiinnitykset Rigid-elementeillä (RBE2). 

3.5.3 FEM-laskennan tulokset 

Tässä kappaleessa esitetään ensin yksinkertaistetun ensimmäisen FEM-mallin tulokset ja sen 

jälkeen siitä saatujen tulosten perusteella parannellun lopullisen version tulokset. Kaikki tu-

loksissa esitetyt jännitysarvot ovat VonMises-maksimijännityksiä. Tulosten käsittelyssä jän-

nitysarvot on haettu sekä elementtien ylä- että alapinnan tuloksista yhdistämällä Femap API-

ohjelmaa käyttäen. Jännitystuloksia tarkasteltaessa jännitykset on rajattu alueelle 0…65 

MPA, jotta saadaan esiin lämmöntuontialueiden lujuuden ylittävät jännitykset. Muutos-

vyöhykkeen lujuus on EN AW-6060-T6 vain 60 MPa, mutta vajaan 10 % ylitys voidaan 
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sallia terävissä nurkissa ja tässä noudatettiin alkuperäiselle tuotteelle laaditun lujuuslasken-

nan käytäntöä. 

1. FEM-laskennan tulokset 

Ensimmäisen FEM-analyysin tulokset kuormitustapaukselle 2 rakenteen iteraatiolle ”Versio 

9”:n perusteella nähdään alla kuvassa 23, jossa kuormituksena on käytössä kaikkein kriitti-

simmäksi osoittautunut kuormitustapaus 2. Tässä mallissa päädyn teräksinen kaiderakenne 

mallinnettiin vielä yksinkertaistetusti palkkielementeillä. Palkkielementtien ja alumiinira-

kenteen väliin ei myöskään tässä mallinnettu kontaktipintaa, vaan ne kiinnitettiin jäykästi 

toisiinsa RBE2 rigid-elementtejä käyttäen. 

 

Kuva 23. Versio 9 FEM-tulokset (MaxVonMises Stress 0…65 MPa, kuormitustapaus 2). 

Käytännössä muutosvyöhykkeen lujuus osoittautui rakenteen määrittäväksi tekijäksi, koska 

maksimijännitykset keskittyvät juuri putkiprofiileiden liitoskohtiin hitsien lämmöntuon-

tialueille 20 mm molempiin suuntiin hitsiltä. Alla kuvissa 24 ja 25 esitetään liitoskohtien 

detaljien jännityskeskittymiä. 
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Kuva 24. Ensimmäisen FEM-laskennan kaiderakenteen ylänurkan liitoskohtien jännitys-

keskittymät (MaxVonMises Stress 0…65 MPa, kuormitustapaus 2). 

 

Kuva 25. Ensimmäisen FEM-laskennan kaiderakenteen alanurkan kiinnityksen puoleiset 

jännityskeskittymät (MaxVonMises Stress 0…65 MPa, kuormitustapaus 2). 

Tämän ensimmäisen FEM-mallin kuormitustapausten 1 ja 2 tulokset jännityksille ja siirty-

mille löytyvät liitteestä 6. Kaidekuormien laskentatapaukset esitellään vain lopulliselle pa-

rannellulle versiolle. 

Yllä esitellyt ensimmäisen FEM-laskennan tulokset osoittivat, että rakenteeseen muodostuu 

liian suuria jännityskeskittymiä, jotta materiaalina voitaisiin käyttää seosta EN AW-6060-

T6. Tulosten yksinkertaistetut reunaehdot ja ruuvikiinnitykset korostavat jännityksiä 
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todennäköisesti todellisuutta suuremmiksi, mutta alueet, joilla maksimijännitys ylittää salli-

tun 60 MPa, ovat liian suuria.  

Tulosten pohjalta suunniteltiin rakenteesta uusi paranneltu versio vahvikkeilla. Parannettu 

kaiderakenne nähdään alla kuvassa 26. Tässä noudatettiin kuvassa 12 esiteltyä mukailtua 

Pahlin ja Beitzin systemaattisen tuotekehityksen mallia parantamalla ja päivittämällä tuo-

tetta ensimmäisestä FEM-laskennasta saatujen tulosten perusteella. 

 

Kuva 26. FEM-tulosten pohjalta paranneltu versio 4 mm vahvikelevyillä. 

Toisen kierroksen FEM-mallissa (ks. kuvan 19 elementtimalli) myös teräksinen päätyke-

hikko mallinnettiin kuorielementeillä ja rakenteiden väliin luotiin kontaktipinta. Näin pyrit-

tiin saamaan realistisempia tuloksia varsinkin U-profiilin kiinnityskohdista, joissa alumiini-

rakenne on liitetty teräskehikkoon.  

2. FEM-laskennan tulokset 

Tässä esitetään vain kriittisimpien kuormitustapausten 2 ja 4 kuvat ja muille tapauksille vas-

taavat löytyvät liitteestä 7. Kuvassa 27 nähdään parannellun mallin maksimijännitykset 

kuormitustapaus 2:lle ja kuvissa 28–29 esitetään jännityskeskittymiä samalle kuormitusta-

paukselle rakenteen kriittisimmillä alueilla. 
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Kuva 27. Parannellun FEM-mallin jännitykset (MaxVonMises Stress 0…65 MPa, kuormi-

tustapaus 2). 

 

Kuva 28. Parannellun FEM-mallin jännityskeskittymät ylänurkassa (MaxVonMises Stress 

0…65 MPa, kuormitustapaus 2). 
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Kuva 29. Parannellun FEM-mallin jännityskeskittymät alanurkassa (MaxVonMises Stress 

0…65 MPa, kuormitustapaus 2). 

Kuvista nähdään, että vahvikkeiden lisääminen on jakanut jännitykset huomattavasti tasai-

semmin rakenteeseen. 65 MPa arvon ylittävät jännitysalueet ulottuvat selvästi pienemmälle 

alueelle verrattuna ensimmäiseen FEM-analyysiin. Tulosten perusteella vaikuttaa lisäksi 

siltä, että 40 x 4 mm väliputkien seinämävahvuutta voitaisiin mahdollisesti pienentää ja käyt-

tää niiden sijaan 40 x 3 mm profiilia. Näin saataisiin pienennettyä rakenteen painoa 2,5 kg.  

Rigid-elementeillä mallinnetut ruuviliitokset ylikorostavat todennäköisesti edelleen jänni-

tyksiä erityisesti U-profiililla, mutta nyt 65 MPa rajaksi asetetun maksimin ylittävä alue on 

huomattavasti pienempi. Lisäksi U-profiilin seoksena käytetään EN AW-5754, jolle hitsaus-

alueen muutosvyöhykkeen lujuus on 80 MPa.  

Alla kuvassa 30 nähdään vielä parannellun FEM-mallin muodonmuutokset kuormitusta-

paukselle 2. Kuten kuvista nähdään, on tässä mallinnettu vain puolet geometriasta ajan sääs-

tämiseksi ja puolikkaalle luotu elementtiverkko on peilattu keskitason suhteen. 
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Kuva 30. Parannellun mallin jännitykset ja muodonmuutokset (MaxVonMises Stress 

0…65 MPa, kuormitustapaus 2). Maksimisiirtymä 44 mm. 

Kaiteiden lujuusvaatimus testattiin standardin määrittämällä 525 N/m kuormituksella ja tu-

lokset kriittisimmälle kuormitustapaukselle 4 nähdään alla kuvassa 31. Kuormitustapaus 3:n 

vastaava tulos liitteessä 7. 

 

Kuva 31. Kaiteen lujuustestaus 525 N/m kuormitustapauksella 4. Maksimisiirtymä 29 mm. 

Kaidekuorman laskentatuloksista nähdään, että mallin liitoskohdissa on joitain 65 MPa ylit-

täviä jännityskeskittymiä, mutta nämä jäävät hyvin pienille alueille rakenteen nurkkiin. Kai-

derakenteen siirtymät eivät ylitä tällä lujuuden testaukseen käytetyllä korkeammalla 
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kuormituksella standardin sallimaa 30 mm maksimisiirtymää, joten kuormitustapaukset kai-

teiden käyttörajan testaukseen 300 N/m voidaan jättää tekemättä. Rakenne täyttää siis stan-

dardinmukaiset käytettävyysvaatimukset. 

3.5.4 Tulosten reliabiliteetti ja validiteetti 

Tulosten reliabiliteetti tarkastettiin jännitysten osalta yksinkertaisella käsin laskennalla ja 

vertaamalla FEM-tuloksia Solidworks-simulaatioiden tuloksiin. Käsin laskettujen tarkistus-

ten laskutoimitukset ovat liitteessä 8. FEM-tulokset vastaavat hyvin alustavia Solidworks-

simulaatioiden tuloksia ja ovat samaa suuruusluokkaa. Myös käsin lasketut tulokset vahvis-

tavat tulosten reliabiliteetin. 

Tuloksia voidaan pitää valideina, koska laskelmat perustuvat standardin SFS-EN ISO 

14122-3 (2016, 19–20) mukaisiin kuormituksiin ja varmuuskertoimiin. Lisäksi laskennan 

pohjana henkilökuormien osalta käytettiin alkuperäiselle rakenteelle tehdyn ammattimaisen 

lujuuslaskennan kuormituksia ja varmuuskertoimia.  

 

3.6  Optimoitu rakenne 

Alla kuvassa 32 nähdään valmis optimoitu kaiderakenne. Mallissa onnistuttiin vähentämään 

hitsattavien osien määrää 35 osasta 29 osaan. Rakenteen paino kasvoi alkuperäisen mallin 

painosta 36,1 kg arvoon 36,4 kg eli 0,3 kg. Kummassakaan arvossa ei ole huomioitu hitsien 

painoa ja osien vähenemisen ansiosta lopullinen rakenteen paino on todennäköisesti hyvin 

lähellä alkuperäisen mallin painoa.  
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Kuva 32. Tuotekehityksen tulos. 

Rakenteessa on huomioitu standardien Eurokoodi 3, Eurokoodi 9 ja SFS-EN ISO 14122-

3:2016 kaiderakenteille asetetut tekniset- ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi valmistetta-

vuutta on onnistuttu parantamaan hitsausta sekä putkiprofiilien päiden muotoilun tarvetta 

vähentämällä. Hitsattavia liitoskohtia (putken pää tai muu yhtenäinen hitsisauma) oli alku-

peräisessä rakenteessa yhteensä 62 kpl ja putkien päiden muotoilu jouduttiin suorittamaan 

30 kohdassa. Optimoidussa rakenteessa hitsattavien liitoskohtien määrä saatiin alennettua 

46:een ja putkien päiden muotoilu joudutaan tekemään kahdeksan kertaa. Vähennystä hit-

sien määrässä saatiin aikaan noin 26 % ja profiileiden päiden muotoiluntarpeessa noin 73 %.  
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4 Johtopäätökset 

Tämän kandidaatintyön tavoite optimoida alumiinista valmistettu kaiderakenne saavutettiin. 

Rakenne on mahdollista valmistaa alumiinista ja optimoitu tuote on yksinkertaisempi, hel-

pompi valmistaa ja koota sekä visuaalisesti tyylikkäämpi alkuperäiseen tuotteeseen verrat-

tuna. Osien lukumäärää saatiin alennettua 35 hitsattavasta osasta 29 osaan niin, että rakenne 

kuitenkin täyttää standardeissa sille asetetut vaatimukset. Samalla rakenteen massa saatiin 

pidettyä hyvin lähellä alkuperäistä.  

Käytännössä alumiiniseosten ja eri toimitustilojen saatavuus osoittautui eniten materiaaliva-

lintaa rajoittavaksi tekijäksi. Tästä syystä tuotteessa ei välttämättä ole mahdollista käyttää 

siihen parhaiten soveltuvia lujia materiaaleja, kuten esimerkiksi lujaa EN AW-6082-T6 

seosta, vaan materiaalivalinta ohjautuu pitkälti saatavuuden ehdoilla. Tämä ohjasi myös 

suunnittelua niin, että rakenne optimoitiin parhaiten saatavilla olevien seosten ja niiden toi-

mitustilojen ominaisuuksien perusteella.  Putkiprofiileille valittiin EN AW-6060-T6 (tai 

mahdollisuuksien mukaan T66) ja U-profiileille sekä levyosille EN AW-5754. U-profiileille 

ja levyosille on helpommin saatavilla muitakin seosvaihtoehtoja, mutta putkiprofiileilla lu-

jempien seosten saatavuus on hyvin epävarmaa varsinkin pieniä määriä tilattaessa. 

Tuotesuunnittelussa valmistettavuuden helpottaminen ja lujuusteknisten vaatimusten täyttä-

minen onnistuivat yhdistämällä rakenneanalyysi DFMA-periaatteiden käyttöön. Rakenne-

analyysin avulla iteroitiin ensin optimaalinen rakenneratkaisu ja DMFA-periaatteita noudat-

tamalla saatiin parannettua valmistettavuutta. Kokoonpanoa helpotettiin käyttämällä esimer-

kiksi kulmissa neliöputkiprofiilia ja kasvattamalla profiileiden seinämäpaksuutta. Näin väl-

tyttiin erillisten vahvikepalojen käyttämiseltä kaikissa nurkkaliitoksissa. Kokonaisuudes-

saan valmistettavuutta saatiin parannettua vähentämällä hitsauksen määrää noin 26 % ja put-

kiprofiileiden päiden muotoilun tarvetta yli 70 %. 

Ensimmäisen FEM-laskennan tulokset auttoivat löytämään rakenteen ongelmakohdat ja nii-

den perusteella kaiteisiin suunniteltiin vahvikkeet. Liitoskohtien paikallisten jännityskeskit-

tymien jakaminen laajemmalle alueelle onnistui hyvin 4 mm alumiinilevystä tehtyjen vah-

vikkeiden avulla.  
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Näiden ongelmakohtien tutkintaa voitaisiin vielä tarkentaa ja vahvikkeiden kokoa, muotoa 

sekä sijaintia optimoida. Esimerkiksi 40 x 4 mm putkiprofiileihin liittyvien vahvikkeiden 

sijoittelua voitaisiin muuttaa niin, että ne asetettaisiin putkien ulkolaidalle alaprofiilin uuman 

kohdalle. Näin jännitykset eivät keskittyisin RHS-profiilin laipan keskelle heikoimpaan koh-

taan, vaan ohjautuisivat paremmin profiilin uumalle. Samaa voitaisiin miettiä myös yläput-

ken vahvikkeen osalta. Lisäksi vahvikkeet olisi parempi suunnitella niin, että ne voitaisiin 

helpommin hitsata ympäri. Kolmiovahvikkeista voitaisiin poistaa terävät nurkat, jotka me-

nevät muiden hitsien kanssa päällekkäin vaaka- ja vinoprofiilien liitoskohdissa.   

Lisäksi väliputkien profiilin 40 x 4 mm seinämävahvuutta voitaisiin tulosten perusteella 

mahdollisesti pienentää ja käyttää niiden sijaan 40 x 3 mm profiilia, jolloin rakenteen painoa 

saataisiin alennettua 2,5 kg. Tällöin rakenteen kokonaispainoksi tulisi 33,9 kg. Tämä tulee 

kuitenkin varmistaa uudella laskennalla. 

FEM-analyysiä tulisi vielä tarkentaa ottamalla mukaan koko hoitotaso ja varsinkin liikutel-

tava porrasrakenne, johon suunniteltu alumiinikaide kiinnittyy. Yksinkertaistetussa mallissa 

reunaehdot eivät kuvaa realistisesti kokonaisuuden käyttäytymistä. Todellisessa rakenteessa 

esimerkiksi porrasrakenteen käyttäytyminen vaikuttaa kaiderakenteeseen syntyviin jänni-

tyksiin ja niiden jakautumiseen. Lisäksi ruuvikiinnitysten ja kontaktipintojen mallinnus on 

tehty yksinkertaistetusti täysjäykkiä nk. rigid-elementtejä käyttäen, mikä todennäköisesti ko-

rostaa paikallisia jännityskeskittymiä liitosten alueilla. Elementtimallia voitaisiin myös op-

timoida, sillä siinä käytettiin paikoittain turhan tiheää elementtiverkkoa. Verkotusta optimoi-

malla voitaisiin säästää laskentehossa. 
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5 Yhteenveto 

Tämä kandidaatintyö tehtiin Enmac Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli optimoida 

alumiinista valmistettava kaiderakenne, joka on osa suurempaa hoitotasokokonaisuutta. Op-

timoinnin päätavoitteina oli valmistettavuuden ja kokoonpanon helpottaminen sekä tuotteen 

valmistaminen mahdollisimman helposti saatavilla olevista alumiiniprofiileista. Nämä ta-

voitteet tuli saavuttaa niin, että rakenne täyttää standardien Eurokoodi 3, Eurokoodi 9 ja 

SFS-EN 14122 vaatimukset lujuudesta, käytettävyydestä sekä turvallisuudesta. Lisäksi ta-

voitteina oli rakenteen keventäminen sekä visuaalisesti tyylikäs lopputulos. 

Teoriaosuudessa koottiin taustatiedot tuotesuunnittelulle, joita olivat turvallisuus, DFMA-

periaatteet, konstruktiomateriaalin valinta, alumiini rakennemateriaalina, elementtimene-

telmä sekä teollinen muotoilu.  

Case-osuudessa suunniteltiin uusi optimoitu kaidekokonaisuus teoriaosuuden taustatietojen 

pohjalta. Tuotekehityksessä käytettiin Pahlin ja Beitzin (2007, 130) systemaattisen tuoteke-

hitysprosessin mallia, jota yksinkertaistettiin ja muokattiin työhön sopivaksi. Yritykseltä 

saatujen lähtötietojen ja tavoitteiden sekä standardien pohjalta luotiin vaatimuslista, jonka 

perusteella uutta ratkaisua lähdettiin kehittämään. 

Rakenteesta mallinnettiin ensin noin 20 iteraatiota, joille tehtiin alustava lujuuslaskenta So-

lidworks-simulaatiotyökalulla. Näin pystyttiin kehittämään rakennetta sujuvasti ennen siir-

tymistä FEM-laskentaan. Iteraatioista valittiin paras alustava suunnitelma, jolle tehtiin FEM-

malli. Ensimmäisen FEM-analyysin tulokset nostivat esiin ongelmakohtia ja näiden perus-

teella rakennetta paranneltiin. Toisen parannellun mallin FEM-laskentatulokset osoittivat ra-

kenteen täyttävän lujuudelle ja käytölle asetetut vaatimukset. 

Työssä päästiin asetettuihin tavoitteisiin. On kuitenkin huomioitava, että FEM-analyysi oli 

rajattu koskemaan vain optimoitavaa alumiinirakennetta. Elementtimallia sekä reunaehtoja 

yksinkertaisettiin, jotta työmäärä sopi tämän kandidaatintyön laajuuteen. Nämä yksinker-

taistukset vääristävät tuloksia ja tarkempien tulosten saamiseksi laskenta tulisi tehdä niin, 

että malliin otetaan mukaan kaikki hoitotasokokonaisuuteen liittyvät osat.  
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Liite 1: Toimitustilojen W, O ja H alaluokitukset (Huhtaniemi 2006, 64–65) (muokattu) 

W-tila   

Wx Tunnusta W seuraa luonnollisen vanhennuksen aika tunteina 

O-tilan alaluokitus   

O1 Hehkutettu korkeassa lämpötilassa ja jäähdytetty hitaasti 

O2 Termomekaanisesti käsitelty, esim. Kontrolloidulla kuumavalssauksella 

O3 Homogenisoitu 

H-tilan alaluokitus   

Ensimmäinen 

merkki   

H1y 

Ainoastaan kylmämuokattu (esim. Kylmävalssattu) hehkutetusta tilasta. 

Ei muita lämpökäsittelyjä 

H2y Kylmämuokattu ja päästetty 

H3y 

Kylmämuokattu ja stabiloitu. Stabilointi on lämpökäsittely, jota sovelle-

taan 5000- sarjan seoksille 

H4y Kylmämuokattu ja pinnoitettu 

Toinen merkki   

Hx2 1/4-kova 

Hx4 1/2-kova 

Hx6 3/4-kova 

Hx8 1/1-kova 

Hx9 Erittäin kova 

Kolmas merkki   

Hxy1 Kevyesti venytetty tai muokattu 

Hxy4 Kuvioitu tai kohokuvioitu levy tai nauha 

Hxy5 Hitsattu putki 

Hxy6 Hyvä kerroskorroosionkestävyys 

 



 

Liite 2: Alumiiniseosten yleisominaisuuksien vertailu (SFS-EN 1999-1-1:2005/A1:2009, 

167) (muokattu) 

Rakenteissa käytettyjen alumiiniseosten yleisominaisuuksien vertailu 

Seos EN-nimike Putki Profiili Lujuus Hitsattavuus 

EN AW-5005 ● ● Tyydyttävä / Heikko Erinomainen 

EN AW-5049 - - Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-5052 ● x) ● x) Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-5083 ● x) ● x) Erinomainen / Hyvä Erinomainen 

EN AW-5454 ● x) ● x) Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-5754 ● x) ● x) Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-6060 ● ● Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-6061 ● ● Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-6063 ● ● Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-6005A ● ● Hyvä Erinomainen 

EN AW-6106 - ● Hyvä / Tyydyttävä Erinomainen 

EN AW-6082 ● ● Erinomainen / Hyvä Erinomainen 

EN AW-7020   Erinomainen Erinomainen 

       

Symbolien merkitykset:     

●  Standardisoitu eri tiloissa. Saatavuus tarkastettava joka 
tuotteen ja mitan kohdalla   

- Ei standardisoitu    
x) Vain yksinkertaisia avoprofiileja    

 

  



 

Liite 3: Muokattujen alumiiniseosten ominaisarvoja pursotetuille tuotteille (SFS-EN 1999-

1-1:2005/A1:2009, 41) (muokattu) 

Seos 
EN AW 

Tuotteen 
muoto 

Tila 
Paksuus 

[mm] 
fo 

1) 
[Mpa] 

fu 2) 

[Mpa] 
fo,haz 3) 
[Mpa] 

fu,haz 4) 
[Mpa] 

ρo,haz 5) ρu,haz 6) 

5083 
Putki, profiili, 

tanko 
O/H111 
F/H112 

t ≤ 200 110 270 110 270 1 1 

5454 
Putki, profiili, 

tanko 
O/H111 
F/H112 

t ≤ 25 85 200 85 200 1 1 

5754 
Putki, profiili, 

tanko 
O/H111 
F/H112 

t ≤ 25 80 180 80 180 1 1 

6060 
Putki, profiili, 

tanko 

T5 t ≤ 5 120 160 50 80 0,42 0,50 

T6 t ≤ 15 140 170 60 100 0,43 0,59 

T64 t ≤ 15 120 180 60 100 0,50 0,56 

T66 

t ≤ 3 160 215 65 110 0,41 0,51 

3 < t ≤ 
25 

150 195 65 110 0,43 0,56 

6061 
Putki, profiili, 

tanko 

T4 t < 20 110 205 95 150 0,86 0,73 

T6 t < 20 240 290 115 175 0,48 0,60 

6063 
Putki, profiili, 

tanko 

T5 

t ≤ 3 130 175 60 100 0,46 0,57 

3 < t ≤ 
25 

110 160 60 100 0,55 0,63 

T6 t ≤ 20 190 220 65 110 0,34 0,50 

T66 t ≤ 10 200 245 75 130 0,38 0,53 

6005A 
Avoprofiili, 

tanko 
T6 t ≤ 5 225 270 115 165 0,51 0,61 

  

Ontto profiili, 
putki 

T6 t ≤ 5 215 255 115 165 0,53 0,65 

6106 Profiili T6 t ≤ 10 200 250 95 160 0,48 0,64 

6082 

Putki, profiili, 
tanko 

T4 t ≤ 25 110 205 100 160 0,91 0,78 

Profiili T5 t ≤ 5 230 270 125 185 0,54 0,69 

Putki, profiili T6 t ≤ 5 250 290 125 185 0,50 0,64 

7020 
Putki, profiili, 

tanko 
T6 t ≤ 15 290 350 205 280 0,71 0,80 

 

* Muutosvyöhykkeen arvot pätevät MIG-hitsaukseen ja enintään 15 mm paksuuteen.  Karkenevien 
seosten TIG hitsaukseen ja 6 mm:n paksuuteen täytyy soveltaa muutosvyöhykkeen arvoja, jotka on 
kerrottu kertoimella 0,8. 

    

  

1) Myötöraja 0,2% [Mpa]    2) Murtolujuus [Mpa]    3) Myötölujuus 0,2% [Mpa] (muutosvyöhyke)      

4) Murtolujuus [Mpa] (muutosvyöhyke)    5) Muutosvyöhykkeen pienennystekijä 0,2% myötölujuudelle (MIG-hitsaus) 

6) Muutosvyöhykkeen pienennystekijä murtolujuudelle (MIG-hitsaus)     



 

Liite 4: Alumiiniprofiilien saatavuustietoja suomalaisilta toimittajilta 

Alumiinisten 
vakioprofiilei-
den saatavuus     

  
        

Yritys Profiili 

Korkeus 
Leveys 

Seinämäpak-
suus Seos Toimitustila Paino 

h [mm] b [mm] t [mm] - - [kg/m] 

Alumeco Pyöröputki  60 - 2 EN AW-6060 T6/T66 0,98 
  Pyöröputki  60 - 2,5 EN AW-6060 T6/T66 1,22 
  Pyöröputki  60 - 3 EN AW-6060 T6/T66 1,45 
  Pyöröputki 60 - 3 EN AW-6082 T6 1,45 
  Pyöröputki 40 - 3 EN AW-6060 T6/T66 0,94 
  Pyöröputki 40 - 3,5 EN AW-6060 T6/T66 1,08 
  Pyöröputki 40  4 EN AW-6060 T6/T66 1,22 
  Neliöputki 40 40 2 EN AW-6060 T6/T66 0,82 
  Neliöputki 40 40 3 EN AW-6060 T6/T66 1,2 
  Neliöputki 60 60 3 EN AW-6060 T6/T66 1,85 
  Suorakaideputki 60 30 2 EN AW-6060 T6/T66 0,93 
  Suorakaideputki 60 30 3 EN AW-6060 T6/T66 1,36 
  Suorakaideputki 60 40 2 EN AW-6060 T6/T66 1 
  Suorakaideputki 60 40 2,5 EN AW-6060 T6/T66 1,28 
  Suorakaideputki 60 40 3 EN AW-6060 T6/T66 1,52 
  Suorakaideputki 80 30 2 EN AW-6060 T6/T66 1,14 
  Suorakaideputki 80 30 3 EN AW-6060 T6/T66 1,68 
  Suorakaideputki 80 40 2 EN AW-6060 T6/T66 1,25 
  Suorakaideputki 80 40 3 EN AW-6060 T6/T66 1,85 
  U-profiili 40 60 4 EN AW-6060 T6/T66 1,43 
  Putkikäyrä 60   3 EN AW-6060 T1, T4, T5 ,T6 1,45 

BE-Group Pyöröputki 60   2 EN AW-6063 T6 0,99 
  Pyöröputki 60  5 EN AW-6063 T6 2,33 
  Pyöröputki 40 - 3 EN AW-6063 T6 0,94 
  Neliöputki 60 60 3,8 EN AW-6063 T6 2,3 
  Suorakaideputki 50 30 2,5 EN AW-6063 T6 1,02 
  Suorakaideputki 60 40 3 EN AW-6063 T6 1,53 
  Suorakaideputki 80 40 3 EN AW-6063 T6 1,85 
  U-profiili 40 60 4 EN AW-6063 T6 1,43 

Feon Pyöröputki 60   2,5 EN AW-6060 T6 1,22 
  Pyöröputki 60  3 EN AW-6060 T6 1,45 
  Pyöröputki 40 - 3 EN AW-6060 T6 0,94 
  Pyöröputki 45  3 EN AW-6060 T6 1,07 
  Neliöputki 60 60 4 EN AW-6060 T6 2,42 
  Suorakaideputki 60 30 2 EN AW-6060 T6 0,93 
  Suorakaideputki 60 30 3 EN AW-6060 T6 1,36 
  Suorakaideputki 60 40 2 EN AW-6060 T6 1,04 
  Suorakaideputki 60 40 3 EN AW-6060 T6 1,53 
  Suorakaideputki 80 30 2 EN AW-6060 T6 1,15 
  Suorakaideputki 80 30 3 EN AW-6060 T6 1,68 
  Suorakaideputki 80 40 2 EN AW-6060 T6 1,25 
  Suorakaideputki 80 40 3 EN AW-6060 T6 1,84 
  U-profiili 40 60 4 EN AW-6060 T6 1,44 

Mercasteel Pyöröputki 60   2 EN AW-6063 T5/T6 0,98 
  Pyöröputki 40 - 3 EN AW-6063 T5/T6 0,97 
  Neliöputki 60 60 3,8 EN AW-6063 T5/T6 2,3 
  Suorakaideputki 60 40 3 EN AW-6063 T5/T6 1,53 
  Suorakaideputki 80 40 3 EN AW-6063 T5/T6 1,84 
  U-profiili 40 60 4 EN AW-6063 T5/T6 1,43 

Purso Yli 250kg erät EN AW-6063           
  Yli 500kg erät EN AW-6082  

     
  (Tai metallialan tukkuliikkeiden varastosta pienempiä määriä.)     

  



 

Liite 5: Kuormitustapausten 2–4 kuormitukset ja reunaehdot  

 

Kuva 33. 2. kuormitustapaus ja reunaehdot elementtimallissa. 1840 N -y-suuntaan jaettuna 

10 solmupisteelle ja 184 N -x-suuntaan yhdellä solmupisteellä. 

 

 

Kuva 34. 3. kuormitustapaus ja reunaehdot elementtimallissa. 1300 N -y-suuntaan jaettuna 

5 solmupisteelle (5 x 260 N). 

 



 

 

Kuva 35. 3. kuormitustapaus ja reunaehdot elementtimallissa. 830 N -y-suuntaan jaettuna 5 

solmupisteelle (5 x 166 N). 

 

  



 

Liite 6: Ensimmäisen FEM-laskennan tulokset 

 

Kuva 36. Ensimmäisen FEM-laskennan maksimijännitykset ja siirtymät (kuormitustapaus 

1, MaxVonMises Stress 0…65 MPa). Maksimisiirtymä 35 mm. 

 

 

Kuva 37. Ensimmäisen FEM-laskennan maksimijännitykset ja siirtymät (kuormitustapaus 

2, MaxVonMises Stress 0…65 MPa). Maksimisiirtymä 51 mm. 

 



 

Liite 7: Toisen FEM-laskennan tulokset 

 

Kuva 38. Toisen FEM-laskennan maksimijännitykset ja siirtymät (kuormitustapaus 1, 

MaxVonMises Stress 0…65 MPa). Maksimisiirtymä 31 mm.  

 

 

Kuva 39. Toisen FEM-laskennan maksimijännitykset ja siirtymät (kuormitustapaus 3, Kai-

dekuorma 525 N/m eteen, MaxVonMises Stress 0…65 MPa). Maksimisiirtymä 21 mm.  

 



 

 

Kuva 40. Kuormitustapaus 3 jännityskeskittymät kuormitusalueella (MaxVonMises Stress 

0…65 MPa). 

  



 

Liite 8: Tulosten tarkastus käsin laskennalla 

 

 


