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Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella miehistönkuljetusajoneuvon runko. Rungos-
ta suunniteltiin mahdollisimman hyvin energiaa absorboiva. Rakenne toteutettiin kennora-
kenteena. Suunnittelussa sovellettiin koneensuunnittelun periaatteiden lisäksi energiaa ab-
sorboivien rakenteiden suunnittelun periaatteita. Myös valmistustekniset näkökohdat otet-
tiin huomioon. Rakenteessa hyödynnettiin Ruukin S1500 terästä sekä S500 terästä. Lisäksi 
erilaisten täyteaineiden käyttöä tutkittiin. 

Suunnittelun työkaluna käytettiin epälineaarista elementtimenetelmää, koska energiaa ab-
sorboivien rakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon materiaalien epälineaarinen 
käyttäytyminen. Rakenteen suunnittelu jakaantui viiteen vaiheeseen. Aluksi rakenteeseen 
kohdistuvat kuormitukset laskettiin elementtimenetelmän avulla. Esisuunnittelussa lasket-
tiin plastisuusteorian avulla alustavasti tarvittavat materiaalipaksuudet. Tämän jälkeen ra-
kenteen ydingeometria optimoitiin mahdollisimman hyvin energiaa absorboivaksi. Opti-
moinnissa hyödynnettiin elementtimenetelmää.  Seuraavassa vaiheessa varmistettiin raken-
teen globaalit ominaisuudet. Lopuksi rakenteen kestävyyttä tarkasteltiin elementtimene-
telmällä. 

Runko ei mallien mukaan kestänyt siltä vaadittuja kuormitustapauksia. Mallin kaikki ole-
tukset pidettiin varmalla puolella. Reunaehdot oletettiin todellisuutta jäykemmiksi. Myös-
kään materiaalin venymänopeudesta johtuvaa lujittumista ei otettu huomioon. Koska mii-
naräjähdys on monimutkainen tapahtuma, rungon todellinen kestävyys joudutaan ar-
viomaan räjähdystesteillä. Elementtimallien perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että ener-
giaa absorboiva ajoneuvon runko on mahdollista toteuttaa kennorakenteena.  Lisäksi voi-
daan todeta, että elementtimenetelmää sopii työvälineeksi tämän tyyppisten rakenteiden 
suunnitteluun. 
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The purpose of this Master’s thesis was to design a chassis for an armored vehicle. The 
chassis was designed to absorb impact energy from explosion as well as possible. It was 
engineered as a cell structure. In addition to the principles of the machine design, the prin-
ciples of energy absorbing structures design were applied. The restrictions due to manufac-
turing were also taken into account. S1500 steel and S500 steel manufactured by Ruukki 
were used for the structure. In addition, the use of various filling materials was researched. 

Nonlinear finite element method was used as a designing tool, because the nonlinear beha-
vior of materials must be taken into account when designing energy absorbing structures. 
The design of the structure was divided into five phases. First, the loads applied to the 
structure were calculated with the help of the finite element method. In the preliminary 
design phase, the necessary thicknesses of the materials were calculated according to the 
theory of plasticity. After that, the core geometry was optimized for absorbing energy as 
well as possible. The finite element method was used in the optimization. In the next 
phase, the global attributes of the structure were ensured. Finally, the strength of the struc-
ture was analyzed using the finite element method. 

According to the models, the chassis did not withstand the required loads. All the assump-
tions of the model were kept at a secure level. The boundary conditions were presumed 
stiffer than they are in reality. The strengthening resulting from the material’s strain rate 
was not taken into account. Mine explosion is a complex occurrence, so the real strength of 
the chassis must be estimated using explosion tests. According to the element models, it 
can be stated, that it is possible to engineer the chassis for the vehicle as a cell structure. In 
addition, it can be stated that the finite element method is a suitable tool for the design of 
this type of structures. 
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1 JOHDANTO 

Maailmalla on pulaa hyvin suojatuista kevyistä miehistönkuljetusajoneuvoista. Miehistön-

kuljetusajoneuvon vaatimuksia ovat hyvä suojaus ja liikkuvuus. Liikkuvuuden varmistami-

seksi ajoneuvosta on suunniteltava mahdollisimman kevyt. Toisaalta ajoneuvon on tarjot-

tava miehistölle riittävä suoja ballistisia ja räjähdysuhkia vastaan.  

Kennorakenteet tarjoavat perinteisiin ratkaisuihin verrattuna parempaa suojaa räjähdyksiä 

vastaan. Lisäksi kennorakenteiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia painonsäästöjä 

etenkin, jos käytetään lujia materiaaleja. Toisaalta kennorakenteiden suunnittelu ja valmis-

tus on haastavaa. (Zenkert 1997 s. 3–5) 

Perinteisesti erilaisia kennorakenteita on käytetty lentokone- ja avaruusteollisuudessa. 

Valmistustekniikan kehittyessä kennorakenteita on alettu soveltaa muihinkin käyttökohtei-

siin. Etenkin Yhdysvalloissa erilaisia kennorakenteita löytyy paljon. Toisaalta niiden käyt-

tö on Yhdysvalloissa rajoittunut lähinnä lentokone- ja avaruusteollisuuteen, mutta muitakin 

sovelluskohteita löytyy. Esimerkiksi Yhdysvaltain laivasto on käyttänyt kennorakenteita 

sotalaivoissaan. Kennorakenteiden käyttöä rajoittaa niiden hinta sekä tiedon puute.       

(Pimenoff 2001 s. 31–52) 

Suomessa kennorakenteita tutkittiin KENNO – kevyet levyt -teknologiaohjelmassa vuosina 

1998–2002. Ohjelmassa tutkittiin teräksestä ja muista metalleista valmistettuja kennora-

kenteita. Siinä keskityttiin ratkaisemaan kennorakenteisiin liittyviä valmistusteknisiä on-

gelmia. Ohjelman tavoitteena oli kennorakenteiden käytön edistäminen teollisuudessa. 

(TEKES 2003) 

Kennorakenteen avulla miehistönkuljetusajoneuvon rungosta saadaan kevyempi. Lisäksi 

kennorakenteen avulla ajoneuvon suojausta voidaan parantaa. Haasteita kennorakenteiden 

soveltamisessa tällaiseen kohteeseen kuitenkin riittää. Räjähdyksiltä suojaavien rakentei-

den suunnittelussa on otettava huomioon materiaalien plastinen käyttäytyminen. Näin ollen 

suunnittelun apuvälineenä on syytä käyttää epälineaarista elementtilaskentaa. Elementti-

laskennan avulla voidaan määrittää räjähdyksestä aiheutuvat kuormitukset sekä suunnitella 

ja tutkia rakenteen kestävyyttä. Ilman tällaisia laskentamalleja suunnittelu olisi todella 

haastavaa. 
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1.1 Työn tavoitteet 

Tämän työn tarkoituksena on suunnitella uudentyyppinen runko miehistön-

kuljetusajoneuvoon. Rungosta on tarkoitus suunnitella mahdollisimman kevyt, jotta ajo-

neuvo olisi harjoituskäytössä energiatehokas. Rungon on kestettävä ilman lisäsuojausta 

standardissa AEP-55 kuvatut kuormitustapaukset. Näin ollen samaa ajoneuvoa voitaisiin 

käyttää kriisialueilla lisäpanssaroituna riittävän turvallisesti. Tässä työssä kestämisellä tar-

koitetaan sitä, että kuormitukset ajoneuvon sisällä oleviin henkilöihin pysyvät standardin 

AEP-55 sallimissa rajoissa.  

Rakenteen painokriittisyys edellyttää lujien terästen käyttöä sekä rungon oikeanlaista muo-

toilua. Rungon muotoilussa tulee ottaa huomioon lujuusteknisten vaatimusten lisäksi mie-

histön, pyörien ja akseleiden tilantarve sekä tietenkin valmistustekniset vaatimukset. Opti-

maalinen ratkaisu on mahdollisimman kevyt ja valmistusteknisesti järkevä rakenne, joka 

kestää vaaditut kuormitukset. 

1.2 Toimenpiteet 

Runkosuunnittelussa seurataan koneensuunnittelun periaatteita. Vaatimuslistan laatimisen 

jälkeen ideoidaan useita erilaisia runkovaihtoehtoja. Tämän jälkeen niitä vertaillaan kvali-

tatiivisesti paineenohjautumisen, valmistettavuuden ja kuormankestävyyden mukaisesti. 

Vaihtoehdoista valitaan muutama hyvä ratkaisu tarkempaa analyysiä varten. Tarkemmassa 

analysoinnissa otetaan huomioon myös akselin kiinnityksen aiheuttamat vaatimukset ja 

valmistettavuus. Lopuksi parhaasta vaihtoehdosta tehdään materiaalisesti ja geometrisesti 

epälineaarinen elementtianalyysi, jossa painekuorman lisäksi otetaan huomioon rakenteen 

massa ja akseleista tulevat rasitukset. Mallissa tutkitaan tapausta, jossa miina räjähtää mie-

histön kannalta pahimmassa mahdollisessa paikassa. Elementtimenetelmässä käytetään 

Ruukin toimittamaa materiaalidataa. Rakennetta optimoidaan, kunnes kestävyys- ja ke-

veyskriteerit saavutetaan riittävän hyvin. Lopuksi rungosta laaditaan kokoonpanopiirros 

mittoineen siten, että suunnittelija voi piirroksen perusteella laatia rungon valmistuspiirus-

tukset.  
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1.3 Työn rajaukset 

Tässä työssä ei tarkastella rungon valmistusta. Luonnollisesti valmistusnäkökohdat otetaan 

huomioon runkoa suunniteltaessa, mutta sen enempää valmistuksen yksityiskohtiin ei ole 

tarkoitus perehtyä. Työssä ei myöskään tarkastella Ruukin erikoislujienterästen hitsatta-

vuutta eikä hitsauksen vaikutusta materiaalin ominaisuuksiin. Hitsauksesta johtuva materi-

aalin ominaisuuksien heikkeneminen otetaan kuitenkin huomioon laskennassa. Materiaalin 

tai rakenteen korroosionkesto-ominaisuuksia ei myöskään tarkastella. 

Runko suunnitellaan siten, että siihen on tarvittaessa mahdollista kiinnittää lisäpanssaroin-

ti. Lisäpanssaroinnin kiinnittimiä ei suunnitella tässä työssä. Työssä ei myöskään tarkastel-

la rungon globaaleja jäykkyys-, värähtely- eikä väsymisominaisuuksia.  
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2 RÄJÄHDYKSILTÄ SUOJAAVAT RAKENTEET 

2.1 Räjähdysvaikutukset 

Räjähdyksiltä suojaavia rakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon räjähdyksestä 

aiheutuvat paine- ja shokkiaallot sekä muodostuvat sirpaleet. Näistä kolmesta tekijästä 

yleensä määräävin on paineaalto. Paineaallon vaikutus rakenteeseen määräytyy kolmesta 

tekijästä: räjähdysaineen ominaisuuksista ja määrästä, räjähdyksen sijainnista rakenteeseen 

nähden sekä paineaallon ja ympäröivien rakenteiden vuorovaikutuksista, jotka voivat vah-

vistaa tai heikentää paineaaltoa.  (UFC 2008 s. 38–39) 

2.2 Shokkiaalto 

Räjähdyksessä räjähdysaine muuttuu sille ominaisella detonaationopeudella kaasuksi. Ta-

vallisesti detonaationopeus on suurempi kuin äänennopeus räjähdysainetta ympäröivässä 

aineessa. Esimerkiksi äänennopeus ilmassa on noin 0,34 km/s ja TNT detonaationopeus on 

noin 6,4 km/s. Näin ollen räjähdys synnyttää väliaineeseen ääntä nopeammin kulkevan 

aallon eli shokkiaallon. Shokkiaallossa aineen molekyylien väliset törmäykset ovat kim-

mottomia, jolloin energiaa siirtyy väliaineeseen ja siinä oleviin kohteisiin lyhyessä ajassa 

erittäin paljon.  Shokkiaalto on erittäin tuhoisa, mutta sen kantama on lyhyt. Shokkiaallon 

energia kuluu välinaineen lämmittämiseen ja väliaineessa olevien kohteiden pysyviin 

muodonmuutoksiin. Kun shokkiaallossa etenevä energia on vähentynyt riittävästi, väliai-

neessa tapahtuvat molekyylien törmäykset muuttuvat kimmoisiksi. Tällöin shokkiaalto 

muuttuu akustiseksi aalloksi, joka etenee väliaineen äänennopeudella. Räjähdysten yhtey-

dessä tämä akustinen aalto on voimakas paineaalto, jolla on myös erittäin tuhoisia vaiku-

tuksia rakenteisiin. (UFC 2008 s. 38–39, Räjähdeyhdistys 2004 s. 39) 

2.3 Paineaalto 

Paineaallon yhteydessä väliaineen molekyylien törmäykset ovat kimmoisia, jolloin niistä ei 

siirry energiaa väliaineeseen. Näin ollen paineaalto etenee väliaineessa kauas räjähdyspai-

kasta. Kuvassa 1 on esitettynä räjähdyksen aiheuttama paineaalto. Räjähdyksen aiheuttama 

ylipainevaihe t0 – t+ kestää normaaleilla räjähdysaineilla pisimmillään muutamia kymme-

niä millisekunteja. (UFC 2008 s. 42–43, Räjähdeyhdistys 2004 s.40) 
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Kuva 1. Räjähdyksen aiheuttama paineaalto. (Räjähdeyhdistys 2004 s. 40) 

Väliaineessa kulkeva paineaalto vaimenee edetessään. Tärkein tekijä paineaallon vaime-

nemisessa on geometrinen vaimeneminen. Ilmassa tapahtuneessa räjähdyksessä paineaalto 

etenee avaruudessa kaikkiin suuntiin palloaaltona äänennopeudella. Tällöin joka sekunti 

palloaallon säde kasvaa noin 340 m paineaallon kokonaisenergian pysyessä samana. Näin 

ollen sama energia levittäytyy kasvavan pallon pinnalle, joten paineaallon kuljettaman 

energian määrä pinta-alayksikköä kohti on verrannollinen etäisyyden neliöön. Eli vapaassa 

tilassa tapahtuvassa räjähdyksessä etäisyyden kaksinkertaistaminen aiheuttaa maksimipai-

neen putoamisen neljänteen osaan. Yleensä räjähdys ei tapahdu vapaassa tilassa eikä pai-

neaallon eteneminen ole esteetöntä. Tällöin paineaallon vaimenemiseen tai vahvistumiseen 

vaikuttavat muutkin tekijät kuin geometrinen vaimeneminen. Näitä tekijöitä ovat muun 

muassa väliainemolekyylien absorptio, väliaineen virtaukset, heijastuminen kerran tai use-

ammin väliaineiden rajapinnoista, maastoesteet ja kasvillisuus. (Räjähdeyhdistys 2004 

s.40–41) 

Paineaallon heijastuminen ympäröivistä rakenteista vahvistaa paineaaltoa, koska räjähdyk-

sen energia etenee helpommin harvempaan aineeseen. Näin ollen paineaalto heijastuu esi-

merkiksi maan ja ilman rajapinnasta takaisin ilmaan. Miinaräjähdyksissä räjähdysaine si-

joitetaan maan pinnalle. Näin ollen paineaalto pääsee etenemään vain puolipallon muotoi-

sena, jolloin paineaallon energia on kaksinkertainen vapaan tilan räjähdykseen verrattuna. 

(Räjähdeyhdistys 2004 s. 42) 
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2.4 Kennolevyrakenteet 

Kennolevyrakenne (engl. sandwich panel) koostuu kolmesta osasta, kahdesta pintalevystä 

ja niitä erottavasta ytimestä. Pintalevyt on kiinnitetty ytimeen, jotta voimat välittyvät osien 

välillä. Kennorakenteet voidaan valmistaa useista eri materiaaleista. Teräksestä valmiste-

tusta kennosta (engl. all steel sandwich panel) puhuttaessa tarkoitetaan kennorakennetta, 

joka on valmistettu kokonaan teräksestä. Kuvassa 2 on esitetty teräksestä valmistettu ken-

no.  

 
Kuva 2. Teräksestä valmistettu kenno I-ytimellä. 

Kennolevy ja I-palkki toimivat samalla periaatteella. Molemmissa rakenteissa taivutuksen 

kantavat laipat, jotka on viety mahdollisimman kauaksi neutraaliakselilta. Ydinmateriaalin 

tarkoitus puolestaan on kantaa leikkausrasitukset ja pitää laipat oikealla etäisyydellä toisis-

taan. Kennorakenteessa uumana toimii ydin ja laippoina pintalevyt. Käyttämällä täyteainet-

ta teräksestä valmistetun kennorakenteen ytimestä saadaan yhtenäinen. Tällöin ydin tukee 

pinta- ja pohjalevyjä koko matkalta parantaen niiden lommahdusketävyyttä. (Zenkert 1997 

s. 3–4) 

Kennolevyt tarjoavat suunnittelijoille monia etuja perinteisiin rakenneratkaisuihin verrat-

tuna. Hyvän suunnittelun avulla eri materiaalien parhaat ominaisuudet voidaan hyödyntää 

tehokkaasti.  Näin ollen voidaan suunnitella rakenteita joiden jäykkyys-paino – suhde on 

erinomainen. (Zenkert 1997 s. 4) 
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Kennorakenteilla on luonnollisesti myös huonoja puolia. Suurin ongelma on tiedon puute. 

Insinöörit ja suunnittelijat tuntevat heikosti kennorakenteet ja niihin käytetyt materiaalit, 

koska kennorakenneala on melko uusi. Myös osa kennorakenteisiin käytetyistä materiaa-

leista ovat melko uusia. Näin ollen suunnittelijoilla ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa mate-

riaalien ominaisuuksista. Toinen ongelma on kennojen valmistaminen. Nykyiset kennojen 

valmistusmenetelmät vaativat paljon työtä, koska kennojen rakentamisen automatisointi on 

hankalaa. Koska valmistaminen on haastavaa, myös laadunvarmistus on vaikeaa, mikä 

saattaa näkyä tuotteiden laadussa. (Zenkert 1997 s. 4–5) 

Kennorakenteita käytetään etenkin painokriittisissä kohteissa, kuten kuljetusvälineissä ja 

erityisesti lentokoneissa. Painokriittisten rakenteiden lisäksi kennorakenteet soveltuvat 

kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää energian absorboimiskykyä. (Zenkert 1997 s. 5) Erittäin 

hyvä esimerkki kennorakenteiden monipuolisuudesta on Ruotsin laivaston Visby–luokan 

korvetti YS2000, kuva 3. Aluksen kuorirakenteet on valmistettu CFRP–kennolevystä, 

(Carbon fibre-reinforced polymer). CFRP–kenno on erittäin lujaa ja jäykkää, kestää hyvin 

iskuja eikä se näy tutkissa. Lisäksi kennorakenteen ansiosta alus on huomattavasti kevy-

empi. (Kockums 2011). 

 
Kuva 3. YS2000 – korvetti (Kockums 2011) 
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Myös Yhdysvaltojen laivasto on käyttänyt kennorakenteita sotalaivoissaan. Niitä varten on 

kehitetty ruostumattomasta teräksestä laserhitsauksella valmistettu Lascor–kennorakenne, 

sekä vastuspistehitsauksella valmistettu Navtruss–kennorakenne. Lascor–kennoa on käy-

tetty ainakin USS Mount Whitney aluksen antennitasoissa sekä joidenkin lentotukialusten 

kalustohissien paineenkestävinä ovina. Natruss – kennoa on käytetty samoissa sovellus-

kohteissa kuin Lascor–kennoa. Myös sukellusveneissä on käytetty jonkin verran metallisia 

kennomaisia rakenteita. (Pimenoff 2001 s. 30–36) 

Tässä työssä käsitellään sovelluskohteesta johtuen pääasiassa teräksestä valmistettuja ken-

norakenteita . Lisäksi tarkoituksena on tutkia teräksestä valmistettujen kennolevyjen ytimi-

en täyttämistä erilaisilla täyteaineilla, mikäli rungolle asetettuja vaatimuksia ei voida to-

teuttaa ilman niitä. Yleensä kennorakenteita käsittelevässä kirjallisuudessa puhutaan pinta- 

ja ydinmateriaaleista. Selvyyden vuoksi tässä työssä pintamateriaalilla tarkoitetaan kennon 

pintalevyissä käytettävää materiaalia. Ydinmateriaalilla tarkoitetaan kennon ydinlevyjen 

materiaalia. Täytemateriaalilla tarkoitetaan puolestaan materiaalia, jota voidaan lisätä ydin-

levyjen väliin tarvittaessa parantamaan kennon ominaisuuksia. 

2.5 Teräksestä valmistetut kennolevyt 

Teräskennolevyiksi kutsutaan kennolevyjä, joiden pintalevyt ja ydin on valmistettu teräk-

sestä. Teräskennolevyt jaotellaan ytimen rakenteen perusteella jatkuvaan korrugoituytimi-

seen kennoon, yksittäisillä profiileilla tai putkipalkeilla jäykistettyyn kennoon ja kalotti-

kennoon, jossa ydin muodostetaan pintalevyyn muokatuista ulokkeista. Näiden lisäksi 

kennorakenne voidaan valmistaa hunajakennona. Hunajakennot valmistetaan yleensä alu-

miinista tai ei-metallisista materiaaleista. Kuvassa 4 on esitettynä erilaisia kennotyyppejä. 

(Kujala, Romanoff, Salminen, Varis, Vilpas 2003 s. 7) 
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Kuva 4. Eri tyyppisiä kennolevyjä. (Kujala et al. 2003 s. 7) 

2.6 Kennolevyjen suunnittelu 

Teräksestä valmistetun kennolevyn suunnittelun alussa on määriteltävä rakenteen geomet-

ria, kuormitukset, reunaehdot ja lujuuskriteerit. Kennon geometrian määrittävät rakenteen 

päämitat, pituus, leveys ja korkeus sekä kennon ydingeometrian muoto ja mitat. Ydingeo-

metrian mittoja ovat levyjen paksuudet, ytimien välimatkat ja ytimien kulmat. Mitat vaih-

televat valitun kennotyypin mukaan. Kuormien määrittäminen on luonnollisesti erittäin 

tärkeää. Oleellista on tietää kuormien sijainti, niiden suuruus ja tyyppi. Rakenteen reuna-

ehdot on myös otettava huomioon suunnitteluvaiheen alusta alkaen. Niiden lisäksi on tär-

keää miettiä, toimiiko rakenne palkkina vai laattana tai molempina. Kuvassa 5 on esitetty-

nä kennorakenteen suunnittelu kaavion muodossa. (Kujala et al. 2003 s. 9) 
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Kennorakenteiden suunnittelussa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Käytettävät mene-

telmät määräytyvät siitä, kuinka tarkasti ja nopeasti suunnittelu halutaan tehdä. Mahdolliset 

menetelmät on esitetty seuraavassa luettelossa siten, että menetelmän tarkkuus ja sen vaa-

tima aika kasvavat mentäessä eteenpäin luettelossa 

• valmiiden suunnittelukäyrästöjen käyttö 

• palkkiteorian ja analyyttisten lujuuslausekkeiden käyttö 

• 2D – laattateorian ja analyyttisten lujuuslausekkeiden käyttö 

• 3D – elementtimenetelmän käyttö. (Kujala et al. 2003 s. 18) 

Tässä työssä kennorakenteen suunnittelussa käytetään pääasiassa elementtimenetelmää, 

koska räjähdyksiltä suojaavan rakenteen suunnittelussa on otettava huomioon rakenteiden 

plastinen käyttäytyminen. 

Kennon geometria
- ydingeometria
- kennon päämitat

Kuormat
- sijainti
- tyyppi ja suuruus

Reunaehdot
- palkki tai laatta
- vapaa reuna, vapaa/jäykkä tuenta

Lujuuskriteerit
- käyttörajatila
- murtorajatila
- muodonmuutokset

Jäykkyysominaisuudet 
ydingeometrialle

Yhdistelmä eri reunaehdoille ja kuormituksille

Rakenteen jännitykset ja muodonmuutokset Kriittisten kuormitusten ja jännitysten määritys

Lujuuskriteerien ja elastisen analyysin tulosten vertailu

Päätös sille täyttääkö rakenne sille asetetut vaatimukset

Lä
ht

öt
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do
t

El
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en

 a
na

ly
ys

i
Lu

ju
us

Kuva 5. Teräksestä valmistetun kennolevyn suunnittelu. (Kujala et al. 2003. s. 9 muokattu) 
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2.7 Kennolevyjen materiaaleista 

Kennolevyt koostuvat kolmesta tai useammasta komponentista: pintalevyistä, ytimestä ja 

niiden kiinnityksestä. Kennon pohja- ja pintalevyt voidaan valmistaa tarvittaessa eri mate-

riaalista. Lisäksi ydin voidaan kiinnittää pohjaan ja pintaan eri tavoin. Myös ydin voi koos-

tua useasta eri materiaalista. Erilaisia pintalevy- ja ydinmateriaaleja on olemassa hyvin 

paljon. Näin ollen kennorakenteiden suunnittelussa materiaalivalinta on tärkeä osa. Suuri 

materiaalikirjo ja kennolevyjen ominaisuudet tarjoavat suunnittelijoille hyvät mahdollisuu-

det suunnitella käyttökohteisiin erittäin hyvin sopivia rakenteita. (Zenkert 1997 s. 11–12) 

2.7.1 Pintamateriaalit 

Pintalevyihin voidaan käyttää lähes kaikkia materiaaleja, joista voi valmistaa ohutlevyjä. 

Yleisesti pintalevyiltä vaaditaan erityisesti seuraavia ominaisuuksia: 

• Suuri jäykkyys 

• Suuri lujuus 

• Iskujen kestävyys 

• Pinnanlaatu 

• Korroosion kestävyys 

• Kulutuksen kestävyys 

Materiaalit voidaan jakaa kahteen ryhmään: metallisiin ja ei – metallisiin materiaaleihin 

(Zenkert 1997 s. 11–12). Tässä työssä käsitellään pelkästään teräksisiä pintamateriaaleja. 

2.7.2 Ydinmateriaalit 

Teräksestä valmistettujen kennolevyjen ydinmateriaalilta vaaditaan erityisesti hyvää muo-

vattavuutta ja hitsattavuutta. Valmistusominaisuuksien lisäksi niiltä vaaditaan hyviä lu-

juusominaisuuksia. Tietyissä sovelluskohteissa myös korroosionkesto-ominaisuudet ovat 

tärkeitä. (Kujala et al. 2003 s. 10–11) 
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2.7.3 Täytemateriaalit 

Täytemateriaaleilla voidaan parantaa teräksestä valmistettujen kennojen ominaisuuksia 

(Kujala et al. s. 35). Se on myös materiaali, joista rakennesuunnittelijoilla on yleensä vähi-

ten tietoa. Täytemateriaalin tulee olla mahdollisimman kevyttä, jotta kennolevyn paino ei 

nouse liian suureksi. Täytemateriaalien tärkeimmät ominaisuudet ovat: 

• Tiheys 

• Leikkausmoduuli 

• Leikkauslujuus 

• Jäykkyys 

• Lämmön- ja ääneneristyskyky 

• Tarttuvuus pintalevyihin 

(Zenkert 1997 s. 23) 

2.8 Energiaa absorboivat rakenteet 

Energiaa absorboiva rakenne muuttaa siihen kohdistuvan kineettisen energian kokonaan tai 

osittain toiseen muotoon. Energia voi absorboitua väliaikaisesti rakenteen elastisiksi muo-

donmuutoksiksi tai pysyvästi rakenteen plastisiksi muodonmuutoksiksi. Suojaavat raken-

teet on syytä suunnitella siten, että ne absorboivat energiaa plastisten muodonmuutosten 

kautta. Absorboituvan energian määrään vaikuttavat muun muassa kuormitus, rakenteen 

geometria ja rakenteen materiaalit. (Alghamdi 2001 s. 2) 

Energiaa absorboivien rakenteiden suunnittelu eroaa huomattavasti tavallisten rakenteiden 

suunnittelusta, koska niissä sallitaan tai suorastaan halutaan suuria plastisia muodonmuu-

toksia. Lisäksi niihin kohdistuvat kuormitukset ovat tyypillisesti iskumaisia. Kuormitus-

tyypistä johtuen energiaa absorboivien rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

rakenteen suuret muodonmuutokset, materiaalien muokkauslujittuminen, muodonmuutos-

nopeudesta johtuva materiaalien lujittuminen ja mahdollinen vauriomuoto sekä rakenteen 

erilaiset deformaatiomuodot. Tämän takia suurin osa energiaa absorboivista rakenteista 

valmistetaan sitkeistä materiaaleista. Niukkahiiliset teräkset sekä erilaiset alumiinit ovat 

yleisimmin käytettyjä materiaaleja. Myös erilaisia ei-metallisia materiaaleja, kuten muovi-

kuitu komposiitteja sekä erilaisia polymeerivaahtoja käytetään, etenkin jos on kyse paino-

kriittisistä rakenteista. (Lu, Yu 2004 s. 19) 
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Energiaa absorboivat rakenteet tulee suunnitella käyttökohteen mukaan. Vaikkakin suun-

nitteluprojektit ovat yksilöllisiä, on olemassa tiettyjä periaatteita, joita tulee noudattaa so-

velluskohteesta riippumatta. Energiaa absorboivien rakenteiden suunnittelussa tärkeintä on 

muuttaa kineettinen energia hallitusti toiseen muotoon. Seuraavassa on esitettynä energiaa 

absorboivien rakenteiden suunnittelun pääperiaatteita. (Lu, Yu 2004 s. 20) 

Energian muunto pysyvästi toiseen muotoon 

Rakenteen tulee pystyä muuntamaan suurin osa siihen kohdistuvasta kineettisestä energias-

ta pysyvästi toiseen muotoon. Tämä voi tapahtua esimerkiksi plastisten muodonmuutosten 

kautta. Jos rakenteessa tapahtuu vain elastisia muodonmuutoksia, se toimii kuin jousi, joka 

varastoi energiaa. Kuorman poistuessa rakenne pyrkii vapauttamaan varastoituneen energi-

an palaamalla alkuperäiseen muotoon. Tämä energian vapautuminen voi vahingoittaa ra-

kennetta sekä suojeltavia kohteita. (Lu, Yu 2004 s. 20) 

Rajoitettu ja vakiona pysyvä reaktiovoima 

Suurimman reaktiovoiman, jonka rakenne aiheuttaa, on oltava tietyn kynnysarvon alapuo-

lella. Kynnysarvo voi olla esimerkiksi suojeltavien laitteiden tai ihmisten sietokyky kiihty-

vyyksille. Lisäksi reaktiovoiman tulee pysyä mahdollisuuksien mukaan vakiona koko tör-

mäyksen ajan. Toisin sanoen rakenteen on pystyttävä absorboimaan energiaa tehokkaasti. 

Samalla siitä aiheutuvien voimien ja kiihtyvyyksien on oltava niin pieniä, etteivät ne va-

hingoita suojeltavia ihmisiä tai laitteita. (Lu, Yu 2004 s. 21) 

Pitkä iskunpituus 

Voiman tekemä työ on sen suuruus kerrottuna vaikutusmatkalla. Näin ollen, kun rakenteen 

halutaan absorboivan paljon energiaa, rakenteissa tapahtuvien muodonmuutosten tulee olla 

mahdollisimman suuria. Rakenteen tulee painua kasaan voiman vaikutussuunnassa mah-

dollisimman paljon. (Lu, Yu 2004 s. 22) 

Vakaa ja toistettava deformaatiomuoto 

Energiaa absorboivien rakenteiden kuormitukset ovat usein ennalta arvaamattomia. Jotta 

rakenne voi toimia tehokkaasti kaikissa kuormitustilanteissa, tulee sillä olla vakaa ja tois-

tettava deformaatiomuoto. Rakenteet tulee siis suunnitella siten, että ne toimivat odotetulla 

tavalla kaikissa kuormitustilanteissa. (Lu, Yu 2004 s. 23) 
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Energian absorbointikapasiteetin suhde painoon 

Erityisesti kuljetusvälineet tulee suunnitella mahdollisimman keveiksi, jotta niiden käyttä-

minen on taloudellista.  Keveydestä huolimatta rakenteet tulee aina suunnitella riittävän 

turvallisiksi. Näin ollen joissakin sovelluksissa on tärkeää, että rakenne on kevyt, mutta 

tehokkaasti energiaa absorboiva. (Lu, Yu 2004 s. 23) 

Halpa ja helppo asentaa 

Energiaa absorboivan rakenteen valmistus, asennus ja huolto tulee olla helppoa ja kustan-

nustehokasta. Vaikka ihmisten terveydelle ei voida määrittää hintaa, on suojaavien raken-

teiden suunnittelussa yhtenä rajoittavana tekijänä raha. (Lu, Yu 2004 s. 24) 

2.9 Valmistus 

Kennolevyjen valmistus kostuu kahdesta vaiheesta: osien valmistuksesta ja liittämisestä. 

Työvaiheet voidaan tehdä monella eri menetelmällä. Kennot, jotka tehdään ohutlevyistä, 

valmistetaan yleensä mekaanisesti leikkaamalla, särmäämällä ja laserhitsaamalla. Pak-

summista materiaaleista valmistettavissa kennoissa voidaan käyttää termistä leikkaamista, 

rullamuovaamista sekä vastus- tai plasmahitsausta. Kennolevyjen valmistettavuuteen vai-

kuttavat rakenteen koko, ytimen muoto ja valmistustarkkuusvaatimukset. Koko ja ydin 

vaikuttavat käytettävään valmistusmenetelmään. Ytimen muodosta määräytyy myös se, 

kuinka ytimet voidaan valmistaa ja liittää pinta- ja pohjalevyihin. Jos kenno valmistetaan 

laserhitsaamalla, ytimien valmistustarkkuudella on suuri merkitys. (Kujala et al. 2003 s. 

27) Kennolevyjen valmistukseen vaikuttavat tekijät on esitettynä kuvassa 6. 

Kennolevyjen valmistettavuuteen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä edellä mainittujen 

lisäksi ovat materiaalit, ainepaksuudet ja liitospintojen leveydet. Materiaalinvalinta vaikut-

taa hitsattavuuteen ja ytimen sekä pinta- ja pohjalevyjen valmistettavuuteen. Ainepaksuus 

vaikuttaa hitsausparametreihin ja osien valmistettavuuteen. Liitospintojen leveydellä on 

suuri merkitys hitsauksen onnistumiseen etenkin isoissa kennoissa. Liian pieni liitospinta 

hankaloittaa hitsausta ja vaatii erittäin tarkat kiinnittimet onnistuakseen. (Kujala et al. 2003 

s. 27) 

Hitsausnopeus, liitosten pituudet sekä kappaleiden käsittelytarve ovat tuottavuuden kannal-

ta merkittävimmät tekijät. Optimaalinen ratkaisu on kompromissi, jossa kaikki tekijät ote-

taan huomioon. Vaihtamalla O – kennon ydin U – profiiliksi kenno voidaan hitsata yhdeltä 
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puolelta valmiiksi, mutta hitsin määrä rakenteessa kasvaa 50 prosenttia. Kennon koko mää-

rää tällaisessa tapauksessa edullisimman valmistustavan. (Kujala et al. 2003 s. 27) 

Rakenne
- Lujuus, jäykkyys
- Kennotyyppi
- Tasomaisuus, vetelyt
- Hitsien sijoittelu
- Mekaaninen kestävyys
- Korroosionkestävyys
- Täytteet
- Kiinnitykset

Materiaali
- Teräs
- Muut materiaalit
- Monimateriaalikennot
- Eripariliitokset
- Kennon sisäiset 
täytemateriaalit
- Lisäaineet, liimat...

Valmistus
- Muovaus
- Hitsaus, liimaus
- Leikkaus, aukotus
- Kiinnittimet
- Tarkkuusvaatimukset
- Prosessiparametrit
- Työvaiheistus
- Sarjakoko, layout
- Valmistuskustannukset

KENNO

 

Kuva 6. Kennorakenteen valmistukseen vaikuttavat tekijät. (Vilpas 2001, muokattu)  

2.9.1 Erityyppisten ytimien valmistus 

Kennolevyjen ytimille on olemassa useita erilaisia vaihtoehtoja. Ytimen valmistustekniikat 

vaihtelevat ytimen tyypin mukaan. Korrugoitu ydin valmistetaan yhdestä levystä, johon 

tehdään samanlaisena toistuvia taivutussarjoja. Tämän tyyppisen ytimen valmistus on han-

kalaa. Lisäksi ytimestä tulee usein liian painava, mikä myös hankaloittaa valmistusta. 

Mahdollisia valmistustapoja ovat särmäys tai rullamuovaus. Rullamuovaus on edullinen 

tapa valmistaa korrugoitu ydin, jos sitä tarvitaan suuria määriä. 

Käyttämällä putki- tai putkipalkkiytimiä voidaan valmistusketjusta poistaa ytimen muok-

kausvaihe. Näiden ytimien etuna on se, että niitä voidaan tilata suoraan määrämittaiseksi 

katkaistuna. Näin ollen ytimien valmistus ei aiheuta ylimääräisiä työvaiheita eikä kustan-



 

16 
 

nuksia. Lisäksi hitsien määrä pinta-alayksikköä kohden jää pieneksi. Toisaalta kenno jou-

dutaan kääntämään hitsausvaiheiden välissä. 

Kennonkonstruktio voidaan toteuttaa myös käyttämällä erilaisia profiiliytimiä. Profiiliyti-

mien muoto, lujuus ja etäisyys toisiinsa voidaan valita kennolta vaadittujen lujuusominai-

suuksien sekä kennoon kohdistuvien kuormitusten perusteella. Profiiliytimet voidaan jakaa 

muovaamattomiin ja muovattuihin profiileihin. 

Muovaamattomissa ytimissä kennolevy valmistetaan pinta- ja pohjalevyistä sekä niiden 

väliin tulevista suorista levyistä. Yleisin tapa on asettaa ydinlevyt kohtisuoraan pinta- ja 

pohjalevyihin nähden. Ytimet liitetään pohja- ja pintalevyihin yleensä päällekkäisliitokse-

na, mutta myös nurkkaliitokset tai reunaliitokset ovat mahdollisia. Muovaamattomien yti-

mien valmistus on yksinkertaista, koska levyt tarvitsee vain leikata. Toisaalta ytimet on 

leikattava riittävän tarkasti, jotta niiden hitsaus on mahdollista. Ydinlevyjen on myös olta-

va riittävän tasomaisia. Jotta laserhitsaus onnistuisi, on osavalmistus sekä kiinnittimet val-

mistettava riittävän tarkasti. 

Muovattu ydin valmistetaan erilaisista muovatuista profiileista. Tällaisia ytimiä voidaan 

sijoitella pinta- ja pohjalevyjen väliin siten, että rakenteesta saadaan käyttöolosuhteisiin 

nähden optimaalinen. Profiiliytimet voidaan valmistaa särmäämällä tai rullamuovaamalla. 

Korrugoituun ytimeen verrattuna valmistus on huomattavasti helpompaa. Lisäksi profii-

liytimillä vältytään kennon kääntämiseltä hitsausvaiheiden välissä. Toisaalta hitsin määrä 

lisääntyy. Valmisprofiilien väljät muototoleranssit voivat aiheuttaa ongelmia hitsauksessa. 

Ilmarakoja voidaan pienentää käyttämällä erilaisia kiinnittimiä tai painimia. (Kujala et al. 

2003 s. 28) 

2.9.2 Taivutusnäkökohtia 

Profiiliytimiä voidaan valmistaa taivuttamalla. Suunnittelijan on tiedettävä taivutuksen 

perusperiaatteet, jotta tuotteen voi suunnitella oikein. Taivutuksen onnistumiseen vaikutta-

vat useat eri tekijät, jotka on otettava huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. Suurin osa näis-

tä tekijöistä on samoja kaikilla taivutusmenetelmillä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa 

muodonmuutokset, takaisinjoustot, kappaleen koko, taivutussäde ja aihion koko.  

Taivutuksessa levy muokkautuu eniten taivutuksen kohdalta, kun sisäpinta tyssääntyy ja 

ulkopinta venyy. Pysyvä muodonmuutos syntyy, kun venymä ylittää kimmorajaa vastaa-

van venymän. Näin ollen materiaali ohenee ja levyn särmän reunalla tapahtuu muodon-
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muutoksia. Muodonmuutokset määräytyvät särmän sisäsäteestä ja sen suhteesta levyn pak-

suuteen. Takaisinjoustoa tapahtuu jonkin verran kaikissa levynmuovaustöissä. Levyn plas-

tisesti muovautuneiden vyöhykkeiden väliin muodostuu kapea vyöhyke, jonka muodon-

muutokset ovat elastisia. Näin ollen levy ei saavuta sisäistä tasapainotilaa. Tästä syystä 

poistettaessa levyä taivuttavat voimat, levyssä tapahtuu takaisinjoustoa. Takaisinjouston 

suuruuteen vaikuttavat levyn geometria, materiaali ja käytetyt työkalut. 

Taivutussäde, taivutettavien laippojen korkeudet ja kappaleen oikaistu pituus ovat asioita, 

jotka tulee ottaa huomioon kappaleita suunniteltaessa. Pienin taivutussäde määräytyy mate-

riaalin, työtavan ja tuotteelta vaadittujen ominaisuuksien mukaan. Liian pienillä taivutussä-

teillä levyn ulkopinta voi murtua taivutuskohdasta. Kappaleen särmien mahdollisia mittoja 

rajoittavat materiaalin ja tuotteen haluttujen ominaisuuksien lisäksi myös levyn taivuttami-

seen käytetty kone. Suunnitteluvaiheessa olisi hyvä tietää, millä konekannalla tuote valmis-

tetaan. Tuotteen valmistettavuuteen vaikuttavat kappaleen pituus ja korkeus sekä taivutuk-

sen pituus ja korkeus. (Matilainen, Parviainen, Havas, Hiitelä, Hultin 2011 s. 239–245) 

2.9.3 Ytimen liittäminen pinta- ja pohjalevyihin 

Kennolevyjen ytimet voidaan liittää pinta- ja pohjalevyihin monella eri tavalla: laserhitsa-

uksella, pistehitsauksella, mekaanisesti, liimaamalla ja näiden tapojen yhdistelmällä. (Ku-

jala et al. 2003 s. 29–35) Yleisin liittämismenetelmä on laserhitsaus, koska se on tehokas 

tuotantomenetelmä, jossa hitsausnopeus voi olla jopa useita metrejä minuutissa. Laserhit-

saus kuitenkin vaatii hitsattavien kappaleiden valmistukselta erityistä tarkkuutta (Matilai-

nen et al. 2011 s. 299). Kennolevyjen valmistuksessa laserhitsauksen käytön tekee erityisen 

kannattavaksi kolme asiaa. Kennolevyihin tulee paljon hitsejä, joten hitsausnopeus nousee 

merkittäväksi asiaksi. Laserhitsauksessa muodonmuutokset jäävät pieniksi. Kennoraken-

teissa liitokset ovat yleensä limi- tai saumakeliitoksia. Tällaiseen lävistävään hitsaukseen 

laser sopii hyvin. (Kujala et al. 2003 s. 29) 
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3 TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY, IDEOINTI JA LUONNOSTELU  

Jokaisella suunnitteluprojektilla on omat reunaehtonsa. Reunaehtojen täytyy olla tarkasti 

suunnittelijoiden tiedossa, jotta tuote voidaan suunnitella käyttökohteeseen sopivaksi. Reu-

naehdot saadaan selvitettyä tehtävänmäärittelyllä. Tehtävänmäärittelyssä selvitetään tuot-

teelta vaaditut ja toivotut ominaisuudet. Tehtävä on määriteltävä aivan suunnitteluprojektin 

alussa mahdollisimman laajasti ja täydellisesti, jotta työskentelyn aikana vältyttäisiin tur-

hilta korjauksilta. Tehtävänmäärittelyn tarkoituksena on muodostaa tuotteelle vaatimuslis-

ta, jonka pohjalta tuotetta voidaan kehittää. Vaatimuslistan luominen on välttämätöntä on-

gelman ymmärtämiseksi. (Pahl, Beitz 1990 s. 48, 62, 63) 

Tehtävänmäärittelyä seuraa suunnittelussa luonnostelu. Luonnosteluvaiheessa ongelma 

abstrahoidaan ja sille laaditaan toimintorakenne. Toimintorakenteen laatimisen jälkeen 

osatoiminnoille etsitään ratkaisuja. Ratkaisujen konkretisoinnin ja arvostelun jälkeen saa-

daan selville periaatteellisia ratkaisuja eli luonnoksia. Ennen luonnosteluvaiheeseen siirty-

mistä on tarkastettava, että tehtävänmäärittely ja vaatimuslista on laadittu riittävän hyvin. 

(Pahl, Beitz 1990 s. 71) 

3.1 Vaatimuslistan laatiminen 

Vaatimuslistan luomista varten täytyy selvittää tuotteelta vaaditut tavoitteet ja rajoitukset. 

Tavoitteet ja rajoitukset kootaan vaatimuslistaan vaatimuksiksi ja toivomuksiksi. Vaati-

mukset ovat ehtoja, joiden on ehdottomasti toteuduttava valmiissa tuotteessa. Toivomukset 

ovat puolestaan ehtoja, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vaatimukset ja 

toivomukset on pyrittävä ilmoittamaan lukuarvoina. Jos vaatimuksia ei voida ilmoittaa 

lukuarvoina, voidaan ne ilmoittaa sanallisesti. (Pahl, Beitz 1990 s. 64) 

Tämän työn tärkeimmät vaatimukset ovat määriteltynä standardeissa AEP – 55 ja STA-

NAG 4569. Standardit määrittelevät kuormitustapausten, eli miinaräjähdysten, lisäksi ajo-

neuvon sisälle oleviin henkilöihin kohdistuvat suurimmat sallitut kiihtyvyydet ja voimat. 

Runkorakenteen geometriset vaatimukset johtuvat ajoneuvon muotoilusta, pyöristä, akse-

listoista sekä miehistönkuljetustilasta. Vaatimuslistassa otettiin huomioon myös käyttöym-

päristön aiheuttamat vaatimukset sekä luonnollisesti myös valmistukselliset näkökohdat. 

Vaatimuslista on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Vaatimuslista 

Lappeenrannan 
teknillinen yli-

opisto 

Vaatimuslista 29.11.2010 

Miehistönkuljetusajoneuvon runko Sivu:1 

Muutos V/T Vaatimukset V / Toivomukset T Vastaava 

    Geometria:           

  

 
V 

Rakenteen geometrian toimittaa Protolab. Protolabin toimittamasta 
mallista selviää: korin massa, ajoneuvon kokonaismassa, akselivälit 
ja asemat, jousien pituudet, rungon korkeus maasta ja pyörien koot 

Protolab 

  V Akseleiden kiinnitykset on otettava huomioon   
  V Rakenteen on mahdollistettava lisäsuojausten kiinnitäminen   

 V Moottoritunnelin alle suunnitellaan yhtenäinen pohjalevy, ei kennora-
kennetta   

   Kuormitukset: 
   

    
  V Rakenteen on kestettävä akseleiden siihen aiheuttamat kuormitukset   
  V Kennorakenteen ei tarvitse suojata sirpaleilta   
   Miinaräjähdys: 

   
    

  V Rakenteen tarvitsee kestää vain yksi miinaräjähdys   

  
V Rakenteen on kestettävä standardin AEP-55 mukainen miinaräjäh-

dysluokka 3A ja 3B.   

  
T Rakenteen on kestettävä standardin AEP-55 mukainen miinaräjäh-

dysluokka 4A ja 4B   

  
V 

Rakenteen kestävyys tarkistetaan neljällä eri miinan sijainnilla: Kes-
kimmäisen pyörän alla, V-pohjan alla keskellä, V-pohjan alla toisen 

puoliskon keskellä, kuljettajan alla    
  V Pohjalevyn paksuus moottoritunnelin kohdalla on määritettävä   

  
V 

Miinaräjähädyksessä kestämisen kriteerinä on miehistöön kohdistu-
vat kiihtyvyydet. Sallitut kiihtyvyydet on määritelty standardissa  EAP-

55   
   Sivuräjähdys: 

   
    

  
V 50 kg TNT:tä 2 m etäisyydellä ja 600 mm korkeudella. 

   
  V Sivuräjähdyksessä lisäsuojien vaikutus otettava huomioon   
   Muodonmuutokset: 

   
    

  V Rakenne saa plastisoitua   

  V Rakenteen sisälevyn muodonmuutokset pidettävä mahdollisimman 
pieninä   

  T Rakenteen sisälevyyn ei saa tulla muodonmuutoksia   
   Materiaalit: 

   
    

  V Ruukki toimittaa materiaalien lujuusominaisuudet Ruukki 
  V Materiaalien korroosio-ominaisuudet otettava huomioon Ruukki 

  
V Hitsauksesta johtuvat materiaaliominaisuuksien heikkenemiset on 

otettava huomioon 
Tiedot: 
Ruukki 

   Valmistus: 
   

    
  V Rakenne toteutetaan kennolevynä   
  V Rakennetta on pystyttävä valmistamaan sarjatuotannossa   

  V Hitsauksesta johtuvat vaatimukset levyjen paksuuksiin limiliitos pääl-
limmäinen levy max 6 mm.   
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    Kustannukset: 
   

    
    Kustannuksista ei vielä tarkkaa tietoa   
    Muuta: 

    
    

  V Rakenteen tulee absorboida energiaa mahdollisimman tehokkaasti   
   Suunnittelun määräajat: 

  
    

  V Ensimmäinen suunnittelukatselmus pidetään tammikuussa 2011   

  
V Suunnittelukatselmuksen jälkeen pidetään projektipalaveri. Päivä-

määrä sovitaan myöhemmin   

  V Rakenteen suunnittelu on oltava valmis huhtikuun lopussa   

 

3.2 Abstrahointi 

Kaikilla suunnittelijoilla on kokemukseen perustuvaa tietoa, ennakkoluuloja ja tottumuk-

sia, jotka voivat rajoittaa epätavallisten ratkaisujen keksimistä. Lisäksi suunnittelijat voivat 

jo vaatimuslistaa luodessaan kehittää ratkaisuja omiin kokemuksiinsa perustuen. Tällöin 

voi alitajuisesti syntyä ajatuksia tiettyjen ratkaisujen toteuttamiseksi. Parasta mahdollista 

tuotetta suunniteltaessa ei kuitenkaan saa jämähtää vanhoihin tottumuksiin. On mietittävä, 

onko mahdollista käyttää uudenlaista ja tarkoituksenmukaisempaa lähestymistä kyseiseen 

ongelmaan. Abstrahointi on työkalu, jonka avulla suunnittelijat voivat päästä eroon ennak-

kokäsityksistä ja tavanomaisista mielikuvista. (Pahl, Beitz 1990 s. 73) 

Abstrahoinnissa ongelma pyritään esittämään mahdollisimman yleisellä tasolla korosta-

malla oleellisia asioita. Näin saadaan esille tehtävän pääkohdat. Huolellisesti tehdyn abst-

rahoinnin seurauksena tunnistetaan tuotteen kokonaistoiminto ja ongelmaa luonnehtivat 

oleelliset edellytykset rajoittamatta ratkaisuvaihtoehtoja. (Pahl, Beitz 1990 s. 73) 

Abstrahoinnin pohjana on tuotteelle laadittu vaatimuslista. Abstrahointi aloitetaan ana-

lysoimalla vaatimuslistasta toiminnot ja reunaehdot. Näin saadaan selville tehtävän pää-

kohdat. Abstrahointi tehdään askelittain seuraavasti: 

 1. Poistetaan toivomukset 

 2. Poistetaan toisarvoiset vaatimukset 

 3. Määrälliset vaatimukset muutetaan laadullisiksi 

 4. Laajennetaan ongelma yleisempään muotoon 

 5. Muotoillaan ongelma ratkaisuun nähden neutraaliksi 

Tehtävän ja vaatimuslistan laajuuden mukaan joitakin askeleita voidaan jättää pois. (Pahl, 

Beitz 1990 s. 74) 
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Seuraavassa on esitettynä tässä työssä tehty abstrahointi. Ensimmäisessä vaiheessa vaati-

muslistassa olevat toivomukset jätettiin pois. Toisessa vaiheessa valmistukseen, kustan-

nuksiin ja materiaaleihin liittyvät vaatimukset jätettiin pois tarkastelusta. Myös määräai-

koihin liittyvät vaatimukset jätettiin pois. Kolmannessa vaiheessa kuormitukseen liittyvät 

määrälliset vaatimukset muutetaan laadullisiksi. Neljännessä vaiheessa kuormitukseen liit-

tyviä vaatimuksia yhdistetään, jotta ongelma saadaan mahdollisimman yleiseen muotoon. 

Tämän jälkeen ongelma muotoillaan ratkaisuun nähden neutraaliksi, jolloin abstrahoinnin 

tulokseksi saadaan: On suunniteltava ajoneuvon runko, joka suojaa ihmisiä äkillisiltä pai-

nekuormilta. 

3.3 Toimintorakenteen laatiminen 

Tuotteelle asetetut vaatimukset määrittävät toiminnon eli systeemin tulon ja lähdön välisen 

riippuvuuden. Abstrahoinnilla saadaan määritettyä ongelman muotoilu, joka sisältää toi-

minnallisen riippuvuuden, eli tuotteen kokonaistoiminnon. Tuotteen toimintojen järjestel-

mällisen analysoinnin apuna voidaan käyttää toimintorakennetta. Toimintorakenteen laati-

minen helpottaa suunnittelutehtävän järjestelmällistä toteuttamista. Siinä tuotteen koko-

naistoiminto jaetaan päätoimintoihin ja osatoimintoihin. Kokonaistoiminto, päätoiminnot 

ja osatoiminnot on esitettävä toimintorakenteessa loogisessa järjestyksessä. Toimintoraken-

teen tarkoitus on helpottaa ratkaisujen löytämistä. (Pahl, Beitz 1990 s. 81–84, 95) Toimin-

torakenteen laatiminen aloitettiin listaamalla runkorakenteelta vaaditut päätoiminnot ja 

niiden mahdolliset osatoiminnot. Toimintorakenne on esitetty kuvassa 7. Seuraavassa seli-

tetään lyhyesti rakenteen pää- ja osatoiminnot. 
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Kuva 7. Toimintorakenne

Ajoneuvonrunko, 
joka suojaa äkillisiltä 

painekuormilta

Paineiskun 
vastaanottaminen

Paine ei saa läpäistä 
rakennetta

Kuorman 
jakautuminen 

tasaisesti

Paineen ohjaus pois 
rakenteesta

Energian 
absorboiminen

Muodonmuutoskyky

Tasainen 
reaktiovoima

Vakaa deformaatio

Lisäsuojauksen 
kiinnittäminen

Akseleiden 
kiinnittäminen

Paikallinen lujuus ja 
jäykkyys

Rungon globaalit 
ominaisuudet

Jäykkyys

Muodonmuutokset

Valmistettavuus

Osien valmistus

Liittäminen

Kokoonpano
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Paineiskun vastaanottaminen 

Rakenteen on otettava vastaan räjähdyksestä aiheutuva paineisku. Paineisku ei saa missään 

tapauksessa päästä runkorakenteen sisään. Rakenteen kestävyyden kannalta olisi suotavaa, 

että kuormitus jakautuisi mahdollisimman tasaisesti rakenteeseen. Lisäksi rungon geomet-

rian tulee ohjata paine pois rakenteesta. Tässä tapauksessa paineiskun vastaanottajana kan-

nattaa käyttää rakenteen pohjalevyä. Pohjalevystä on suunniteltava riittävän paksu, jotta se 

kestää paineiskun. 

Energian absorboiminen 

Kuten on jo mainittu, räjähdyksiltä suojaavien rakenteiden on kyettävä muuttamaan ener-

gia pysyvästi toiseen muotoon vakaan ja toistettavan deformaation avulla. Runkoraken-

teessa pääosa energiasta on järkevä absorboida kennon ytimien plastisiksi muodonmuutok-

siksi. 

Lisäsuojauksen ja akselien kiinnittäminen 

Runkorakenteeseen on voitava kiinnittää lisäsuojaus ja akselit. Tämä on otettava huomioon 

suunnittelussa. 

Rungon globaalit ominaisuudet 

Rungon on oltava globaalisti riittävän jäykkä, jotta sen muodonmuutokset eivät kasva liian 

suuriksi. Liian suuret muodonmuutokset voivat vahingoittaa ajoneuvossa kuljetettavia ih-

misiä tai laitteita. 

Valmistettavuus 

Valmistettavuus on myös syytä ottaa huomioon heti suunnittelun alkuvaiheesta asti. Näin 

varmistutaan siitä, että lopullisen rakenteen tuotantokustannukset ovat kohtuulliset.  
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3.4 Ratkaisuvaihtoehtojen luominen ideointi, luonnostelu ja vertailu 

Seuraava vaihe järjestelmällisessä koneensuunnittelussa on vaikutusperiaatteiden haku 

osatoimintojen ratkaisemiseksi. Vaikutusperiaatteita voidaan hakea kirjallisuudesta, ana-

lysoimalla luonnon järjestelmiä tai tunnettuja teknisiä systeemejä, tekemällä analogiatar-

kasteluja tai suorittamalla mittauksia tai mallikokeita. Suunnittelussa käytetään myös intui-

tiivisia menetelmiä, jotka perustuvat henkilön tai ryhmän tekemiin oivalluksiin eli ideoin-

tiin. Näiden lisäksi usein joudutaan käyttämään diskursiivisia menetelmiä, joissa ratkaisuja 

haetaan etenemällä pieniä askelia kerrallaan. Vaikutusperiaatteiden haun pohjalta suunnit-

telijoiden tulee laatia ideamatriisi. Ideamatriisissa on koottuna osatoiminnoille kehitetyt 

ratkaisut. Ideamatriisin pohjalta on helppoa koota kokonaisratkaisuja ongelman ratkaisemi-

seksi. (Pahl, Beitz 1990 s. 99–128) 

3.4.1 Ideointi ja luonnostelu 

Tämän työn sovelluskohteeseen ideoita on haettu kirjallisuudesta, markkinoilla olevista 

rakenteista sekä intuitiivisesti. Ideointivaiheessa ei otettu kantaa ideoiden mielekkyyteen. 

Tarkoituksena oli keksiä mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja, joita voidaan myö-

hemmin vertailla ja karsia. Työtä varten luotu ideamatriisi on esitettynä taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Ideamatriisi 

Ytimen 

 geometria 
  

  

    
 

 

    
  

  
   

  
   

Ytimen 

 rakenne 
Yksi kerroksinen  

Kaksi kerroksinen 

-välilevy –ei välilevyä 

Hunajakenno 

-pysty -vaaka 

 
Erilaiset yhdistelmät 

  
 

Täyte  

materiaali 

 Ei täyte 

materiaalia 
Balsa  PUR – vaahto  

PS – 

vaahto  

 PVC – 

vaahto  

PMI – 

vaahto  

   Alumiinivaahto  Muut metallivaahdot 

Ytimen/ 

täytteen 

kiinnitys 

Laser-

hitsaus  

Piste-

hitsaus 

Mekaaninen 

liitos 
Liimaus Erilaiset yhdistelmät 

Rungon 

rakenne 

Koko runko samaa ken-

noa 

Kennot kuormitusten 

mukaan  

 Liitokset Jiiriliitos Vahvistettu jiiriliitos   

Akselien 

kiinni-

tykset 

 Vahvistetut läpiviennit     

 Rungon 

geometria 
 Mielellään tasapaksu  Kuormitusten mukaan   
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3.4.2 Vertailu 

Ideointivaiheen aikana luotuja ratkaisuja on syytä vertailla ja arvostella, jotta voidaan luo-

da käyttökohteeseen parhaiten soveltuvia kokonaisratkaisuja. Vertailu pyritään ensisijaises-

ti toteuttamaan kvantitatiivisesti, mutta mikäli se ei ole mahdollista, käytetään kvalitatiivis-

ta vertailua. Kaikki vertailut tehdään aikaisemmin tässä työssä esitettyjen suunnittelu- ja 

valmistusnäkökohtien mukaan ja ne on esitetty taulukkoina. 

Ydingeometriat 

Ideointivaiheessa luotiin paljon erilaisia ydingeometrioita, joita kaikkia ei ole aikatau-

lusyistä mahdollista tutkia tarkasti. Näin ollen on järkevää karsia käyttökohteeseen heikoi-

ten soveltuvat vaihtoehdot laskennan ulkopuolelle. Taulukossa 3 vertaillaan ideoituja ydin-

geometrioita kvalitatiivisesti, tärkeimpinä kriteereinä valmistettavuus ja energian absor-

bointikyky.  

Kaikkien ytimien valmistus onnistuu kylmämuovaamalla, koska ytimessä käytettävät aine-

paksuudet jäävät pieniksi. Näin ollen vertailutaulukossa valmistettavuutta ei vertailla abso-

luuttisesti, vaan eri ytimiä vertaillaan keskenään. 
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Taulukko 3. Ydingeometrioiden vertailua 

Geometria Ytimen valmistus Hitsattavuus Rakenteen täyttö Energian absorbointi Muuta 

 

 + Helppo valmistaa, ei 

tarvitse muokkausta 

- Käsittely hankalaa 

- Hitsauskiinnitin 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

+ Helppo, voidaan to-

teuttaa joko levyinä tai 

pursottamalla 

- Heikko muodonmuu-

toskyky 

+ Kennon paksuuden 

vaihtelu ei haittaa 

- Huono poikittais-

jäykkyys, vääristyy 

 

 + Helpohko valmistaa, 

kylmämuovaus 

+ Mahdollista käyttää 

valmisprofiilia 

- Hitsauskiinnitin, ei 

niin haastava kuin I-

ytimessä 

+ Ei tarvitse kääntää 

+ Helppo, voidaan to-

teuttaa joko levyinä tai 

pursottamalla 

- Heikko muodonmuu-

toskyky 

+ Kennon paksuuden 

vaihtelu ei haittaa 

- Huono poikittais-

jäykkyys, vääristyy 

 

- Hankalampaa kuin 

profiiliytimillä 

- Lähes mahdotonta, jos 

kenno ei ole tasapaksu 

+ Helppo kiinnittää 

+ Ei tarvitse kääntää 

- Kapea liitospinta 

- Täyttäminen vain pur-

sottamalla 
+ Lommahtaa helposti 

- Vaikea valmistaa, jos 

kenno ei ole tasapaksu 

+ Hyvä poikittaisjäyk-

kyys 

 

- Hankalaa, muodosta 

johtuen 
+ Ei tarvitse kääntää 

- Täyttäminen vain pur-

sottamalla 

+ Erittäin hyvä muo-

donmuutoskyky 

- Erittäin hankala, jos 

kenno ei ole tasapaksu 

 

- Erittäin hankalaa 

+ Ei tarvitse kääntää 

- Kiinnittäminen 

- Paljon hitsaamista 

- Täyttäminen vain pur-

sottamalla 

- Muodonmuutoksille ei 

jää paljon tilaa 

- Tilanpuute rajoittaa 

+ Hyvä poikittais-

jäykkyys 



 

28 
 

 

+ Mahdollista käyttää 

valmisprofiilia 

+ Kiinnittäminen 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

- Putkien sisälle pursot-

tamalla 

+ Muualle levyinä 

- Huono muodonmuu-

toskyky 

- Lähes mahdoton, jos 

kenno ei ole tasapaksu 

- Huono poikittais- 

jäykkyys 

 

 - Hankalaa, muodosta 

johtuen 

 - Hitsaus kiinnitin 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

- Vain pursottamalla 
 + Erittäin hyvä muo-

donmuutoskyky 

- Huono poikittais- 

jäykkyys, vääristyy 

 

+ Mahdollista käyttää 

valmisprofiileja 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

- Kapea liitospinta 

- Vain pursottamalla 
 + Hyvä muodonmuu-

toskyky 

- Huono poikittais- 

jäykkyys, vääristyy 

 

- Hankalaa, muodosta 

johtuen 

- Hitsaus kiinnitin 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

- Vain pursottamalla 
  + Erittäin hyvä muo-

donmuutoskyky 

- Huono poikittais- 

jäykkyys, vääristyy 

 

 - Hitsaus kiinnitin 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

- Hitsaus kiinnitin 

- Kenno joudutaan 

kääntämään 

- Vain pursottamalla 
+ Erittäin hyvä muo-

donmuutoskyky 

- Huono poikittais- 

jäykkyys, vääristyy 

 

- Erittäin hankalaa T- ja 

V – profiilien liitoksesta 

johtuen 

+ Ei tarvitse kääntää 

- Ylimääräinen hitsi 

V- ja I- profiilin kiin-

nittämiseksi 

- Vain pursottamalla 
- Huono muodonmuu-

toskyky 
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+ Helpohko, jos kenno 

on tasapaksu 
+ Ei tarvitse kääntää - Vain pursottamalla 

+ Kohtalainen muo-

donmuutoskyky 

+ Hyvä 

poikittaisjäykkyys 

 

 - Hankalampaa kuin 

profiiliytimillä 

- Lähes mahdotonta, jos 

kenno ei ole tasapaksu 

 + Ei tarvitse kääntää - Vain pursottamalla 
+ Kohtalainen muo-

donmuutoskyky 

- Mahdoton jos rakenne 

ei ole tasapaksu 

+ Hyvä 

poikittaisjäykkyys 

 

  + Helpohko valmistaa 

- Paljon ytimiä 

+ Ei tarvitse kääntää 

- Paljon hitsattavaa 

- Kiinnittäminen han-

kalaa 

- Vain pursottamalla 
- Muodonmuutoksille ei 

jää paljon tilaa 

- Tilanpuute rajoittaa 

+ Hyvä poikittais-

jäykkyys 

 

- Vaaditut ainepaksuu-

det liian suuria 

+ Pistehitseillä hitsaus 

helppoa 
- Vain pursottamalla 

- Huono muodonmuu-

toskyky 
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Ytimen rakenne 

Ideointivaiheessa mietittiin kolmea erilaista ytimen rakennetta. Niiden vertailu on esitetty 

taulukossa 4. Lyhyen vertailun jälkeen ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi huomattiin yksi-

kerroksinen rakenne. 

Taulukko 4. Ytimien rakenteen vertailua. 

 Yksi kerros Kaksi kerrosta 

 

Hunajakenno 

Valmistus + Helppo valmistaa - Valmistus hankalaa  

Energian absorbointi - Huono + Hyvä + Erittäin hyvä 

Muuta  - Tilanpuute - Liittäminen ongelma 

 

Täytemateriaalit 

Erilaiset vaahtomaiset rakenteet sopivat räjähdyksiltä vastaan suojaavien kennorakenteiden 

täytemateriaaleiksi, koska ne absorboivat tehokkaasti energiaa suurten muodonmuutosten 

avulla. Tässä työssä täytemateriaali vaihtoehdoiksi valittiin balsapuu, PUR -, PS-, PVC-, ja 

PMI vaahdot, alumiinivaahdot ja muut metalliset vaahdot.  

Täyteaineiden avulla voidaan parantaa merkittävästi kennon lujuus-, jäykkyys-, ja korroo-

sio-ominaisuuksia. Käyttämällä täyteaineita kennon pistekuorman kestoa sekä ytimien 

lommahduskestävyyttä voidaan parantaa huomattavasti. Yleisesti käytettyjen täyteaineiden 

tiheys on huomattavasti teräksen tiheyttä alhaisempi. Näin ollen niitä voidaan käyttää ra-

kenteessa suuria määriä ilman merkittävää painon lisäystä. Toisaalta täyteaineiden hinta ja 

valmistuksen vaikeutuminen rajoittavat niiden käyttöä. (Kujala et al. 2003 s. 13) 

Täytemateriaaleista ainoiksi järkeviksi ratkaisuiksi jäävät kuormituksen suuruudesta johtu-

en erilaiset metallivaahdot. Metallivaahtojen käyttöä iskumaisen kuormituksen kohteeksi 

joutuvissa rakenteissa on tutkittu viime aikoina runsaasti ja tutkimukset ovat osoittaneet 

hyviä tuloksia (Radford, McShane, Deshpande, Fleck 2005). Kuitenkin metallivaahtojen 

heikko saatavuus ja hinta rajoittavat niiden käyttöä. Tästä syystä rakenne päätettiin toteut-

taa ilman täyteaineita. 
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Ytimen kiinnitys 

Laserhitsaus on järkevä vaihtoehto ytimien kiinnittämiseksi pinta- ja pohjalevyihin. Muut 

vaihtoehdot eivät ole realistisia, koska rakenteessa joudutaan käyttämään suuria ainevah-

vuuksia ja rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset ovat suuria.  

Rungon geometria 

Työn tarkoituksena on suunnitella räjähdysenergiaa mahdollisimman hyvin absorboiva 

kennorakenne Protolab Oy:n antamaan geometriaan. Geometrian ensimmäinen versio on 

esitetty kuvassa 8. Työn alussa kuitenkin huomattiin, että alkuperäinen geometria on, eten-

kin valmistuksellisesti, vaikea toteuttaa. Kuvasta huomataan, että pinta- ja pohjalevyt eivät 

ole yhdensuuntaiset. Näin kaikista ytimistä tulisi erilaisia. Lisäksi korrugoidun ytimen 

valmistus on lähestulkoon mahdotonta tällaiseen rakenteeseen. Niinpä geometriaa joudut-

tiin muokkaamaan valmistusystävällisemmäksi. Ensimmäisessä suunnittelukatselmuksessa 

ehdotettiin pieniä muutoksia rakenteeseen Protolab Oy:n edustajille. Näiden muutosten 

ansiosta rakenteesta saatiin huomattavasti yksinkertaisempi.  

 

Kuva 8. Luonnos rungon alkuperäisestä geometriasta. 
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Paranneltu versio rakenteesta on esitetty kuvassa 9. Uudessa versiossa pinta- ja pohjalevyt 

saatiin yhdensuuntaisiksi, mikä helpottaa valmistusta huomattavasti. Uudessa rakenteessa 

kuormitetuimpaan osaan saatiin paksuin kennorakenne. Pienemmälle kuormitukselle jou-

tuvat kennot ovat hieman ohuempia. Valmistuksellisesti järkevintä olisi suunnitella rungos-

ta tasapaksu, mutta se ei tilan puutteen takia ollut mahdollista. Suojauksen kannalta olisi 

parempi, jos kennot olisivat paksumpia, mutta tilanahtauden vuoksi tämä ei ollut mahdol-

lista.  

 

Kuva 9. Paranneltu geometria. 

Uudessa rakenteessakin havaittiin valmistusteknisiä ongelmia. Ongelmallinen geometria 

on esitettynä kuvassa 10.  Kuten kuvasta nähdään, geometria on haasteellinen, koska siinä 

on useita erikokoisia ja eri kallistuksessa olevia levyjä. Toisaalta kuvassa näkyvä geomet-

ria on painekuormituksen kannalta hyvä, koska se on juoheva ja näin ollen ohjaa painetta 

pois rakenteesta. Kuitenkin valmistustekniset näkökohdat huomioon ottaen rakennetta 

muokattiin kuvan 11. mukaiseksi. Geometria on muokkauksenkin jälkeen konstruktiivisesti 

haastava, mutta huomattavasti aikaisempia helpompi toteuttaa. Uudessa geometriassa lii-

toskohta voidaan toteuttaa jiiriliitoksena, joka on myös lujuusteknisesti hyvä ratkaisu. 
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Kuva 10. Ongelmakohta geometriassa. 

 

Kuva 11. Paranneltu geometria 
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Liitokset 

Runkorakenteen geometriassa on useita epäjatkuvuuskohtia. Epäjatkuvuuskohdat edellyt-

tävät kennorakenteen suunnittelussa erityistä huomiota, koska kennojen liittäminen toisiin 

on usein vaativaa, etenkin ytimien pitkittäissuunnassa. Liitosten suunnittelussa on tärkeää 

tunnistaa jännityksen tyyppi. Jännitykset voivat olla leikkausta, taivutusta tai vetoa, sekä 

tietenkin näiden yhdistelmiä. Lisäksi jännityshuippuja tulee välttää. Erityisesti ytimien 

pitkittäinen jatkaminen on hankalaa. Valmistustekniset ja taloudelliset näkökohdat on 

myös otettava huomioon. (Kujala et al. 2003 s. 25, 26)  

Geometriaan tehtyjen muutosten jälkeen jiiriliitos kennojen välillä on järkevin ratkaisu 

liitosongelmaan. Liitosten lujuuden varmistamiseksi ytimien väliin on hitsattava pystylevy, 

johon ytimet voidaan kiinnittää hitsaamalla.  

Akselien kiinnitykset 

Työn alkuvaiheessa tarkoituksena oli suunnitella myös akseliston kiinnitykset rakentee-

seen. Kuten liitosten myös läpivientien suunnittelu ja valmistus voivat olla haastavia. Lä-

pivientien reunat on syytä vahvistaa. Valitettavasti läpivientien suunnittelu ei ajallisesti 

ollut kuitenkaan tässä työssä mahdollista ja se jää siis jatkokehitysosuuteen. 

3.5 Materiaalivalinnoista 

Materiaalinvalinta on tärkeä osa onnistuneen konstruktion suunnittelua. Materiaalivalin-

nassa suunnittelijan on selvitettävä valmistettavien osien toimintavaatimukset ja materiaa-

livaatimukset sekä etsittävä niihin parhaiten soveltuva materiaali. Rakenneosien materiaa-

lien vaatimukset määräävät toiminnot, jotka osan on toteutettava. Lisäksi vaatimuksia aset-

tavat ympäristö, valmistus ja kustannukset. (Tekninen Tiedotus 22/81 s. 1–11, Airila et al. 

s. 85–110)  

Tässä työssä materiaalivalinta rajoittuu pinta-, pohja- ja uumalevyjen sekä mahdollisten 

täyteaineiden valintaan. Pinta- ja pohjalevyjen materiaalivalintaa ohjaa valmistettavuus 

sekä kuormitukset. Levyjen tulee olla hitsattavissa ja kylmämuovattavissa. Lisäksi niiden 

tulee olla riittävän lujia, jotta ne kestävät räjähdyksestä aiheutuvan paineaallon murtumatta. 

Koska sovelluskohteessa kuormitukset ovat erittäin suuria ja koska kennorakenteelle varat-

tu tila on rajallinen, kannattaa pinta- ja pohjalevyihin käyttää mahdollisimman lujaa mate-

riaalia. Näin ollen levyjen materiaaliksi valittiin Ruukin toimittama ultraluja rakenneteräs 
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S1500, joka on suunniteltu tämän tyyppisiin kohteisiin. Teräs on erittäin lujaa ja kovaa ja 

sillä on hyvät ballistiset ominaisuudet. (Ruukki) 

Uumalevyjen materiaalinvalinta ei tässä tapauksessa ole yhtä triviaali kuin pinta- ja pohja-

levyjen. Näiden levyjen materiaalivalintaan vaikuttavat myös lujuus- ja valmistusominai-

suudet. Uumarakenteiden valmistaminen on huomattavasti haastavampaa kuin pinta- ja 

pohjalevyjen. Näin ollen näiden levyjen materiaalin valinnassa valmistettavuus nousee 

merkittävämpään rooliin. Valmistusnäkökohdissa kylmämuokattavuus ja hitsattavuus ovat 

tärkeimmät ominaisuudet. Materiaalilta vaadittavat lujuusominaisuudet selvitettiin ele-

menttimenetelmällä. Tarkemman tarkastelun jälkeen uumalevyjen materiaaliksi valittiin 

Ruukin S500–teräs, jossa yhdistyy korkeahko lujuus, hyvä plastinen muodonmuutoskyky 

sekä hyvä särmättävyys ja hitsattavuus. 

3.6 Kokonaisratkaisujen luominen 

Ideamatriisin pohjalta erilaisten konstruktioiden luominen on helppoa. Ongelmia voi aihe-

uttaa ratkaisuvaihtoehtojen yhteensopivuuden tunnistaminen. Myös teknillisten ja taloudel-

listen näkökohtien huomioon ottaminen kokonaisratkaisuja luodessa voi olla haasteellista. 

Liian kalliit ja vaikeasti toteutettavat kokonaisratkaisut tulisi karsia ajoissa. Kuitenkin on 

oltava varovoinen, että ei tule karsittua halpoja ja toimivia ratkaisuja. Joidenkin ratkaisujen 

soveltuvuus tai soveltumattomuus huomataan vasta suunnittelutyön edetessä. Usein on 

helpointa karsia sopimattomat ratkaisut ajoissa. (Pahl, Beitz 1990 s.129, 133) Koska työssä 

joudutaan hyödyntämään raskasta ja aikaa vievää epälineaarista elementtilaskentaa, työn 

aikarajat mahdollistivat vain yhden ratkaisun analysoinnin. Näin ollen on tärkeää, että tut-

kittava rakenne valitaan huolella. Ennen ensimmäistä suunnittelukatselmusta luotiin kolme 

kokonaisratkaisua, kuvat 12–14. Suunnittelukatselmuksessa yhdessä Protolab Oy:n ja 

Stressfield Oy:n edustajien kanssa valittiin näistä kolmesta vaihtoehdosta yksi tarkempaan 

tarkasteluun. Tässä vaiheessa projektia runkorakenteen geometriaa ei vielä ollut parannel-

tu, vaan käytettiin alkuperäistä geometriaa. Geometrian muutokset hyväksyttiin suunnitte-

lukatselmuksessa. 
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Kuvassa 12 on esitettynä runkorakenne I–ytimillä toteutettuna. I–ytimien sijoittelu raken-

teeseen on helppoa, edes kennojen jatkuvat paksuuden muutokset eivät aiheita hankaluuk-

sia. Lujuusteknisesti rakenteen ongelma on poikittaisten leikkausvoimien kantokyky. Val-

mistusteknisesti rakenteesta tekee haastavan saumakehitsien paikoitus. 

 

Kuva 12. I–ytimillä toteutettu kokonaisratkaisu. 

Kuvassa 13 on esitettynä runko V-ytimin toteutettuna. Käyttämällä I-ytimien sijaan V-

ytimiä rungon poikittaisten leikkausvoimien kantokyky paranee. Myös hitsaus helpottuu, 

koska kennoa ei tarvitse kääntää eikä lasersädettä tarvitse kohdistaa yhtä tarkasti. Toisaalta 

ytimet joudutaan valmistusvaiheessa muovaamaan. Valmistusta lisäksi hankaloittaa laser-

hitsauksen ilmavälin tarkat toleranssivaatimukset. 

 

Kuva 13. V–ytimillä toteutettu kokonaisratkaisu. 

Kolmannessa kokonaisratkaisussa ytiminä käytettiin hattuprofiilia, kuva 14. Hattuprofiilin 

käyttöä suojaavissa rakenteissa ovat aikaisemmin tutkineet S. Guruprasad ja  A. Mukher-

jee. Tutkimuksissaan he ovat todenneet profiilin sopivan hyvin räjähdysenergian absor-

boimiseen. Heidän tutkimuksessaan kuormitukset ja rakenne olivat huomattavasti tätä työtä 
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pienemmät. Hattuprofiili–ytimien valmistus on vieläkin hankalampaa kuin V-ytimien. Toi-

saalta niiden energian absorbointikyky on huomattavasti parempi. Lisäksi niiden toimivuus 

räjähdystilanteessa on varmistettu aikaisemmilla tutkimuksilla sekä analyyttisesti että ko-

keellisesti. Valmistusteknisistä haasteista huolimatta jatkotarkasteluun valittiin hattuprofii-

leilla toteutettu runkorakenne.  

 

Kuva 14. Hattuprofiililla toteutettu kokonaisratkaisu. 

3.7 Rakenteen esisuunnittelu 

Esisuunnittelussa pyrittiin määrittämään kennorakenteen levyjen alustavat paksuudet. Poh-

jalevyn paksuus määriteltiin käyttämällä plastisuusteoriaa ja idealisoimalla pohjalevy sekä 

palkki- että laattarakenteena. Pintalevyn paksuudeksi valittiin suoraan laserhitsauksen aset-

tamien reunaehtojen mukaan 6 mm. Ydinlevyjen paksuudessa otettiin huomioon levyn 

taivutuksen ja hitsauksen tuomat reunaehdot. Näillä perusteilla alustavaksi paksuudeksi 

valittiin 3 mm. 

Räjähdyksiltä suojaavien rakenteiden suunnittelussa on tärkeää, että rakenne muuttaa rä-

jähdysenergian plastisten muodonmuutosten kautta hallitusti toiseen muotoon. Näin ollen 

rakenteiden suunnittelussa on hyödynnettävä plastisuusteoriaa. Plastisuusteoriassa olete-

taan, että rakenteeseen muodostuu täysin plastisia niveliä. Lisäksi oletetaan, että teräs käyt-

täytyy ideaalikimmoplastisesti. Rakenteen myötäävässä kohdassa tapahtuu suuria muo-

donmuutoksia, jotka mahdollistavat suuret kulman muutokset. Kimmoiset muodonmuutok-

set oletetaan pieniksi, jolloin ne voidaan jättää tarkastelusta pois. Näin ollen rakennetta 

voidaan käsitellä jäykistä kappaleista koostuvana systeeminä. Voidaan myös olettaa, että 

plastisoitumista tapahtuu vain rasitetuimmissa poikkileikkauksissa. Näihin kohtiin muo-

dostuu plastisia niveliä. Rakenteen rajakuorma saadaan tilanteesta, jossa rakenne muuttuu 
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mekanismiksi. Mekanismin rajakuorma voidaan määrittää energiaperiaatteella. Energiape-

riaatteen mukaisessa tasapainoasemassa rakenteeseen tuodun energian on oltava yhtä suuri 

rakenteen plastiseen muodonmuutokseen kuluvan energian kanssa. Palkkirakenteen tasa-

painoyhtälö on esitetty kaavassa 1, jossa Win tarkoittaa rakenteen sisäistä energiaa, Mpi ni-

velen plastista momenttia ja θi nivelen kiertymää. (RIL 167–1 Teräsrakenteet 1988 s. 16–

187) 

 𝑊𝑖𝑛 = �𝑀𝑝𝑖𝜃𝑖 (1) 

 

Tarkastellaan kuvan 15 mukaista palkkirakennetta, jonka pituus on L, poikkileikkauksen 

korkeus t ja leveys c Palkki on kuormitettu viivakuormalla q. 

 

 

 
 

Kuva 15. Palkkimalli. 
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Kuormituksen johdosta palkkiin muodostuu kolme plastista niveltä M, M1 ja M2, jotka 

kaikki ovat tässä tapauksessa yhtä suuria. Nivelten tekemä työ saadaan siis seuraavasti, 

 𝑀1 = 𝑀2 = 𝑀 = 𝑀𝑝 = 𝑊𝑝𝑓𝑦 (2) 

 

missä Mp on nivelen plastinen momentti, fy on materiaalin myötöraja ja Wp on poikkileik-

kauksen plastinen taivutusvastus, joka voidaan lausua seuraavasti 

 𝑊𝑝 =
𝑡2𝑐
4

 (3) 

 

missä, t poikkileikkauksen korkeus ja c on poikkileikkauksen leveys. Näin ollen rakenteen 

sisäinen työ voidaan lausua seuraavasti, 

 𝑊𝑖𝑛 = 𝑀(𝑎 + 𝑏) + 𝑀1𝑎 + 𝑀2𝑏 (4) 

 

missä a ja b ovat nivelten kiertymät.  

 

Kuormituksen tekemä työ on puolestaan 

 𝑊𝑜 =
1
2
𝑞𝐿𝑠 (5) 

 

Yhdistämällä kaavat saadaan johdettua kaava palkin paksuuden määrittämiselle, kaava 5. 

 𝑡 = �
𝑞𝐿2

4𝑏𝑓𝑦
 (6) 

 

Tässä tapauksessa kuormituksena käytettiin räjähdyssimuloinnista saatua paineen maksi-

miarvosta laskettua tasaista kuormitusta. Palkin ajateltiin olevan täysin tuettu ydinlevyjen 

kiinnityskohdasta. Palkin pituuden eli ydinlevyjen etäisyyden toisistaan ajateltiin alusta-

vasti olevan 100 mm. Palkin leveydeksi c valittiin 10 mm, tosin tällä ei ole merkitystä, 

koska kuormana käytettiin painetta, jolloin palkin leveyden muuttaminen aiheuttaa myös 

vastaavan muutoksen kuormituksessa. Paksuus laskettiin kahdella kuormitustapauksella. 
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Kun kuormituksena oli 8 kg TNT räjähdys, tarvittavaksi paksuudeksi saatiin 10,8 mm, 10 

kg TNT räjähdyksessä tarvittavaksi paksuudeksi saatiin 11,5 mm.  

Koska palkki ei kuitenkaan kuvaa todellista tilannetta kovinkaan tarkasti, levyn paksuus 

määriteltiin myös käyttämällä myötöviivateoriaa. Myötöviivateoria on plastisuusteorian 

sovellus, jonka avulla voidaan ratkaista laattarakenteen rajakuorma. Teoriassa oletetaan, 

että jännitykset jakautuvat tasaisesti materiaalin sitkeän käyttäytymisen johdosta, kunnes 

laatta on jakautunut tasomaisiin kenttiin, joita yhdistävät suorat plastiset nivelet. Näin ollen 

rakenne muuttuu mekanismiksi. Teorian edellytyksenä on se, että rakenteen mittasuhteet 

mahdollistavat plastisten nivelten muodostumisen. Lisäksi oletetaan, että laatta ei kanna 

kuormaa kalvojännityksillä. (RIL 167–1 Teräsrakenteet 1988 s. 188–189) Seuraavassa 

tarkastellaan kuvan 16 mukaista laattarakennetta, jota kuormittaa tasainen paine P. Neliön 

muotoiselle laatalla myötöviivateorian mukainen mekanismi on esitetty katkoviivoin ku-

vassa 16. 

 

Kuva 16. Laatta. 
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Kuten edellä esitetyssä palkkimallissa, myös laattarakenteissa voidaan käyttää hyväksi 

energiaperiaatetta. Tässä tapauksessa ulkoisen kuorman tekemä työ voidaan lausua seuraa-

vasti: 

 𝑊𝑜 = ∫ ∫ 𝑃𝑥𝑦𝛿𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥
 
𝑦

 
𝑥 = 1

3
𝑃2𝑎2𝑏𝛿 (7) 

 

missä a ja b ovat puolet laatan sivunpituudesta ja δ on laatan keskipisteen siirtymä. Koko 

laatan tekemä sisäinen työ voidaan lausua seuraavasti 

 𝑊𝑖𝑛 = 4𝑎𝑀𝑝
𝛿
𝑏

+ 4𝑏𝑀𝑝
𝛿
𝑎

+ 4�𝑎2 + 𝑏2𝑀𝑝(
𝛿
𝜆1

+
𝛿
𝜆2

) (8) 

 

missä λ1 ja λ2 ovat diagonaali nivelten kiertymän määrittämisessä käytettyjä apusuureita, 

jotka voidaan määrittää seuraavasti 

 𝜆1 =
𝑏
𝑎
�𝑎2 + 𝑏2 (9) 

 

 𝜆2 =
𝑎
𝑏
�𝑎2 + 𝑏2 (10) 

 

Laatan nivelen plastinen momentti määritellään puolestaan seuraavasti 

 𝑀𝑝 =
𝑡2𝑓𝑦

4
 (11) 

 

missä t on laatan paksuus. Merkitsemällä sisäisen ja ulkoisen työn lausekkeet yhtä suuriksi 

saadaan laatan paksuudelle yhtälö 

 𝑡 =
𝑎𝑏

√𝑎2 + 𝑏2
�

2𝑃
3𝑓𝑦

 (12) 

 

Yhtälön avulla voidaan määrittää tarvittava levyn paksuus samoin kuin palkkimallilla. Li-

säksi on oletettava, että runkorakenteen pohjaan muodostuu kuvassa 16 esitettyjä meka-

nismeja vierekkäin siten, että mekanismia tukevat sivuilta ydinlevyt. Käyttämällä kaavaa 

11 ja olettamalla a=b=100 mm saadaan tarvittavaksi levyn paksuudeksi 8 kg TNT räjäh-

dystä vastaan 6,2 mm ja 10 kg räjähdystä vastaan 6,6 mm. Saadut levyn paksuudet ovat 
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huomattavasti pienemmät kuin palkkimallilla, koska laattarakenteeseen muodostuu useita 

niveliä. 

Näiden laskemien pohjalta ja globaalien ominaisuuksien perusteella valittiin alustavaksi 

pohjalevyn paksuudeksi 10 mm.  
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4 ELEMENTTIMENETELMÄN KÄYTTÖ RUNKORAKENTEEN LUJUUS-

LASKENNASSA 

Elementtimenetelmä (eng. Finite element method, FEM) on rakenteiden analysointia var-

ten kehitetty numeerinen laskentamenetelmä, jossa tarkasteltava rakenne kuvataan äärelli-

sellä määrällä yksinkertaisia elementtejä. Näillä elementeillä kuvataan tietyn kenttämuuttu-

jan jakaumaa elementtien alueella. Kenttämuuttuja voi olla esimerkiksi siirtymätila tai jän-

nitysjakauma rakenteessa. Elementtimenetelmällä saadut tulokset ovat approksimaatioita 

rakenteen todellisesta käyttäytymisestä. Rakenteeseen on tehtävä riittävän tiheä elementti-

verkko, jotta muuttujien arvoja voidaan kuvata riittävällä tarkkuudella. Elementit liittyvät 

toisiinsa solmupisteiden avulla. Numeerisesti elementtiverkko kuvataan yhtälöillä, joiden 

tuntemattomat tekijät ratkaistaan solmupisteissä. Lujuuslaskennassa ratkaistava suure on 

solmupisteiden siirtymätila. (Cook, Malkus, Plesha, Witt 2001 s. 1)  

Tässä työssä elementtimenetelmää hyödynnettiin runkorakenteen suunnittelussa. Raken-

teesta ja kuormituksesta johtuen jouduttiin käyttämään epälineaarista laskentaa, joka on 

raskasta ja aikaa vievää. Rakenteessa oli lisäksi useita optimoitavia suureita ja monia on-

gelmakohtia. Ajankäytöllisesti oli järkevää jakaa laskenta vaiheisiin. Laskennan edetessä 

malleja tarkennettiin ja kasvatettiin, jolloin myös laskenta-aika piteni. Aluksi rakenteen 

mittoja optimoitiin yksinkertaisella mallilla, koska optimoitavia mittoja oli runsaasti ja 

laskenta-aika haluttiin pitää lyhyenä. Tämän jälkeen tarkasteltiin rungon globaalia käyttäy-

tymistä yksinkertaistetulla mallilla. Mittoja optimoitiin iteratiivisesti, kunnes saavutettiin 

optimaalinen ratkaisu lujuusopilliset ja valmistustekniset vaatimukset huomioon ottaen. 

Tämän jälkeen rakenteesta luotiin tarkennettu malli, jonka avulla määriteltiin lopullisen 

rakenteen kestävyys. Kuvassa 17 on esitetty kuinka elementtimenetelmää hyödynnettiin 

rungon suunnittelussa. 
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Plastisoitumisen optimointi

Kennorakenteen mitat

Globaalien ominaisuuksien tarkastaminen 
yksinkertaisella mallilla

Levyjen paksuudet, rakenteen globaalit 
ongelmakohdat

Rakenteen kestävyyden tarkastelu 
tarkemmalla mallilla

Runkorakenne

Valmistettavuus

 

Kuva 17. Elementtimenetelmän käyttö rakenteen suunnittelussa. 

4.1 Epälineaarinen elementtimenetelmä 

Yleensä teräsrakenteiden oletetaan käyttäytyvän lineaarisesti. Kuitenkin tietyissä tilanteissa 

on otettava huomioon todellisten rakenteiden epälineaarinen käyttäytyminen. Rakenteiden 

epälineaarinen käyttäytyminen johtuu neljästä syystä: geometrisestä epälineaarisuudesta, 

materiaalin epälineaarisuudesta sekä muuttuvista reunaehdoista ja kontakteista. Geometri-

sessa epälineaarisuudessa rakenteen siirtymät ovat niin suuria, että ne on otettava huomi-

oon tasapainoyhtälöissä. Materiaalinen epälineaarisuus johtuu siitä, että jännitysten ja ve-

nymien suhde ei ole lineaarinen. Kuormituksen alla rakenteen reunaehdot tai kontaktit voi-

vat muuttua. Esimerkiksi jokin rakenteen osa voi kuormituksen alla taipua kiinni toiseen 

rakenteen osaan, jolloin niiden väliin syntyy kontakti. Epälineaarinen laskenta on raskasta, 

koska rakenteiden jäykkyys ja kuormitukset muuttuvat siirtymien tai muodonmuutosten 

funktioksi. Näin ollen tehtävää ei voi ratkaista suoraan vaan on käytettävä iteratiivista rat-

kaisua. Tämä lisää laskenta-aikaa huomattavasti. (Cook et al. 2001 s. 595–596)  
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Tässä työssä tehdyissä malleissa otettiin huomioon rakenteen suuret siirtymät ja venymät 

sekä materiaalien epälineaarinen käyttäytyminen. Reunaehdot malleissa pysyivät vakiona. 

4.2 Materiaalimalleista 

Materiaalien elastisen käyttäytymisen mallintamiseen riittää, kun tiedetään materiaalin 

kimmomoduli E ja Poissonin vakio v. Kimmomodulin avulla määritellään materiaalin jän-

nitysten ja venymien suhde elastisella alueella. Tätä riippuvuutta kutsutaan Hooken laiksi.  

Poissonin vakion avulla puolestaan määritellään jännityksen aiheuttama materiaalin ko-

koonpuristuminen jännitystä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Muodonmuutoksia, jotka 

tapahtuvat jännityksen kasvaessa materiaalin myötörajaa suuremmiksi, kutsutaan plastisik-

si muodonmuutoksiksi. Plastisten muodonmuutosten alueella jännitykset ja venymät eivät 

enää noudata Hooken lakia. Materiaalin plastista käyttäytymistä selittämään on luotu eri-

laisia malleja. Tässä työssä käytetään bilinieaarista materiaalimallia, joka kuvaa karkeasti 

materiaalien käyttäytymistä. Toisaalta se on helppo muodostaa esimerkiksi vetokoedatasta. 

Bilineaarinen materiaalimalli on esitetty kuvassa 18. Malli voidaan luoda, kun tiedetään 

materiaalin kimmokerroin, Poissonin vakio sekä plastisen alueen kulmakerroin δE. Kulma 

kerroin voidaan laskea, kun tiedetään materiaalin myötöraja σ0 ja sitä vastaava venymä ε0 

sekä mikä tahansa piste plastisen alueen suoralta ε, σ. Kuvan perusteella kulmakerroin voi-

daan lausua seuraavasti 

 

 𝛿𝐸 =
𝜎 − 𝜎0 

𝜀 − 𝜀0
 (13) 

  

(Dowling 2007 s. 182–187, 612–618). 
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Kuva 18. Bilineaarinen materiaalimalli. (Dowling 2007 s. 616) 

S1500 teräksen materiaalimallin määrittämiseen käytettiin vetokoedataa. S500 teräksen 

materiaalimalli määriteltiin Ruukin Internet sivuilta löytyvien materiaalitietojen pohjalta. 

Vetokoetuloksissa sekä Ruukin sivuilla olevissa materiaalitaulukoissa materiaalin venymät 

ja lujuudet on ilmoitettu insinööriarvoina. Vetokokeen antamat insinööriarvot eivät ota 

huomioon koesauvan kuroutumista kokeen aikana. Näin ollen sauvassa todellisuudessa 

vaikuttavat jännitykset ovat suurempia eli saadut tulokset ovat konservatiivisia. Kun halu-

taan ottaa huomioon materiaalin suuret venymät, on käytettävä todellisia jännitys- ja ve-

nymäarvoja. Todelliset jännitys- ja venymäarvot voidaan laskea seuraavilla kaavoilla: 

 𝜀̃ = ln (1 + 𝜀) (14) 

 

 𝜎� = 𝜎(1 + 𝜀) (15) 

 

Kaavat ovat voimassa tasavenymään asti. (Dowling 2007 s. 126 – 128) 

Materiaalimalleissa myötörajaa vastaava venymä laskettiin materiaalin kimmomodulista ja 

ilmoitetusta myötörajasta. S1500 teräksen vetokoedatassa murtovenymää vastaa pysyvä 

tasavenymä. S500 teräksen vastaavana arvona käytettiin ilmoitettua murtovenymän arvoa. 

Nämä arvot muutettiin todellisiksi jännitys- venymäarvoiksi käyttämällä kaavoja 14 ja 15. 

Tämän jälkeen arvoista saatiin laskettua elementtimallia varten materiaalin plastisen alueen 

kulmakertoimet. 
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4.3 Räjähdyskuormituksen mallintaminen 

Tässä työssä laskenta aloitettiin määrittämällä rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset, jot-

ka on määritelty standardissa AEP – 55. Rakenteen tulee kestää kuormitustapaukset 3a ja 

3b. Kuormitustapaus 3a tarkoittaa 8 kilogramman TNT -panoksen räjähdystä ajoneuvon 

pyörän alla. Tapaus 3b tarkoittaa puolestaan 8kg TNT -panoksen räjähdystä missä tahansa 

ajoneuvon alla. Lisäksi toivomuksena oli, että rakenne kestää kuormitustapaukset 4a ja 4b, 

jotka tarkoittavat 10 kilogramman TNT -panoksen räjäyttämistä edellä esitetyissä paikois-

sa. Näiden tietojen perusteella pohjalta kuormitukset määriteltiin kahdella eri panoskoolla 

neljässä eri kohdassa ajoneuvon alla: kuskin alla, pyörän alla, ajoneuvon pohjan keskellä ja 

ajoneuvon pohjan toisen puolikkaan keskellä. 

Kuormitustapauksista tehtiin elementtimallit, joiden avulla räjähdyskuorma muutettiin ajan 

funktiona rakenteeseen kohdistuvaksi painekuormaksi. Mallissa runkorakenteen geometri-

aan luotiin sensorielementtejä, kuormituksena mallissa oli miinaräjähdys. Elementin ko-

kemaan paineeseen vaikuttivat elementin kulma ja etäisyys räjähdyksen keskipisteeseen 

nähden. Elementtien reunaehtoina käytettiin kiinteää tuentaa. Todellisessa tilanteessa rä-

jähdyksen aiheuttama paineaalto liikuttaa koko rakennetta. Näin ollen räjähdyssimuloin-

nissa saadut tulokset ovat konservatiivisia. Mallista saatiin tuloksena jokaisen sensoriele-

mentin kokema paine ajan funktiona. Laskennan teki Stressfield Oy:llä Alexei Yanchuko-

vich LS-Dyna ohjelman avulla. Kuvassa 19 on esitettynä räjähdyssimuloinnin tulokset ja 

malli, jossa panos räjähtää ajoneuvon pyörän alla. Kuvasta huomataan, että paineaallot 

vastaavat hyvin kuvassa 1 esitettyä paineaaltoa. Alipainevaihe ei laskennan tuloksissa tosin 

tule esiin, mutta voidaan olettaa, että sen aiheuttamat vaikutukset rakenteeseen ovat ole-

mattomat, koska ylipainevaiheen aikana rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset ovat huo-

mattavasti suuremmat. Loput laskennan tuloksista on esitetty liitteessä I. 
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Kuva 19. Räjähdyssimulointi tilanteessa, jossa panos räjähtää pyörän alla. 
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4.4 Elementtimenetelmän käyttö ytimien mittojen optimoinnissa 

Rakenteen elementtimenetelmälaskenta aloitettiin optimoimalla uumarakenteen mittoja. 

Optimoinnin tarkoituksena on mitoittaa rakenne mahdollisimman hyvin energiaa absor-

boivaksi. Tätä varten rakenteesta mallinnettiin ohut siivu, joka verkotettiin tilavuuselemen-

teillä. Kuormituksena tässä vaiheessa käytettiin tasaista painekuormaa. Sisälevyn siirtymät 

estettiin mallissa. Mallista luotiin erittäin yksinkertainen, jotta vain uumarakenteen plasti-

soitumisen kannalta oleelliset ilmiöt saataisiin näkyviin. Malliin tehtiin tiheä elementti-

verkko, jotta levyjen plastisoitumista voitiin tutkia tarkasti. Elementtikokona käytettiin 1x1 

mm. Näin ohuimpien levyjen paksuuden yli saatiin neljä elementtiä. Mallin laskennassa 

käytettiin runsaasti aika-askelia, jotta plastisten nivelten kehittymistä voitiin seurata. 

Muunneltavia suureita olivat ydinlevyjen välimatkat sekä hattuprofiilin mitat. Kuvassa 20 

on esitetty paksuimmasta kennosta tehty elementtimalli. 

 

Kuva 20. Plastisoitumisen optimoinnissa käytetty elementtimalli.  

Kuvassa 21 on esitetty paksuimman kennon muodonmuutokset sekä von Mises–

jännitykset. Siirtymiä on liioiteltu. Jännitykset on skaalattu siten, että kirkkaan punaisella 

aluella jännitykset ylittävät ydinlevyjen materiaalin myötörajan 500 MPa. Voidaan havaita, 

että hattuprofiilin jokaisen taitoksen kohtaan muodostuu plastinen nivel. Lisäksi 

pohjalevyssä tapahtuu muodonmuutoksia. Pohjalevyn muodonmuutokset tosin jäävät 

mallissa elastiselle aluelle, koska ydinlevyt menettävät kantokykynsä alhaisemmalla 

kuormituksella. 
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Kuva 21. 80 mm kennon jännitykset. 

Ohuimman kennon muodonmuutokset ja jännitykset on esitetty kuvassa 22. Tilan puutteen 

vuoksi rakenteen mitat määräytyivät valmistusteknisten asioiden perusteella eikä varsinais-

ta optimointia juurikaan tehty. Tästä huolimatta ytimet saatiin käyttäytymään halutulla 

tavalla. Pohjalevyyn ei kuitenkaan saatu juurikaan muodonmuutoksia. 

 

 

Kuva 22. 50 mm kennon jännitykset. 
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Kolmannen kennon muodonmuutokset on esitetty kuvassa 23. Myös tässä kennossa pohja-

levyn muodonmuutokset jäävät pieniksi, mutta ydinrakenteeseen muodostuu plastisia nive-

liä.  

 

Kuva 23. 60 mm kennon jännitykset 

Kuvassa 24 on esitetty neljännen kennon muodonmuutokset ja jännitykset. Tässäkin raken-

teessa ydin saatiin käyttäytymään toivotulla tavalla. Lisäksi pohjalevyynkin saatiin muo-

donmuutoksia. 

 

Kuva 24. Uloimman 60 mm kennon jännitykset. 
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Aikaisemmassa luvussa 3.6 mainittiin, että S. Guruprasad ja A. Mukherjee ovat myös tut-

kineet hattuprofiilin käyttäytymistä räjähdyskuormitusten alla. He tekivät tutkimuksissaan 

rakenteesta analyyttisenmallin ja vertasivat siitä saatuja tuloksia kokeellisesti saatuihin 

tuloksiin. Kuvassa 25. on esitettynä heidän tekemänsä tutkimuksen tuloksia. Vertaamalla 

kuvia 21–24  kuvaan 25. huomataan, että tässä työssä saadut tulokset vastaavat hyvin S. 

Guruprasad ja A. Mukherjee tutkimusten tuloksia. 

 

 

Kuva 25. S. Guruprasadin ja A. Mukherjeen tutkimusten tuloksia.(Guruprasad, Mukherjee 

2000) 
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4.5 Globaalien ominaisuuksien tarkistaminen 

Kun kennojen geometria saatiin optimoitua riittävän hyväksi, luotiin rakenteesta laattamal-

li. Laattamallin avulla tarkasteltiin rakenteen globaalia käyttäytymistä. Geometrian opti-

moinnin perusteella luotu rakenne on esitetty kuvassa 26. Mallin luomisessa käytettiin 

avuksi symmetriaa, jotta laskenta-aika olisi mahdollisimman lyhyt. Ensimmäisellä lasken-

takierroksella käytettiin esisuunnittelussa määriteltyjä mittoja: pohjalevyn paksuus 8 mm, 

pintalevyn paksuus 6 mm ja ytimien paksuus 3mm. Ytimien materiaalina käytettiin tässä 

vaiheessa S355 rakenneterästä. 

 

Kuva 26. Geometrian ensimmäinen versio. 

Geometriasta luotu elementtimalli on esitettynä kuvassa 27. Mallin reunaehtoina käytettiin 

symmetriaa. Rakenteen sivureuna tuettiin nivelellisesti. Toinen pääty tuettiin jäykästi. 

Kuormituksena käytettiin räjähdyssimuloinnista saatuja tuloksia. Aluksi tarkasteltiin tilan-

netta, jossa miina räjähtää V-pohjan alla, koska siinä kuormitukset olivat suurimmat. Las-

kennan alkuvaiheessa huomattiin, että rakenteen kestävyys ei ollut tässä vaiheessa kovin-

kaan lähellä toivottua tasoa. Näin ollen räjähdyssimuloinnista saadut kuormitukset skaalat-

tiin pienemmiksi, jotta mallit saatiin konvergoimaan. Lisäksi kuormat laitettiin vaikutta-

maan pienemmälle alueelle. 
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Kuva 27. Rakenteesta luotu elementtimalli. 

Kuvassa 28 on esitetty rakenteeseen muodostuvat jännitykset. Jännitykset on skaalattu si-

ten, että kirkkaan punaisella värjättyillä alueilla jännitys on yli 1500 MPa, joka on pinta- ja 

pohjalevyjen nimellinen myötöraja.  

 

Kuva 28. Rakenteen von Mises – jännitykset. 
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Ydinprofiilien jännitykset on esitetty kuvassa 29. Jännitykset on skaalattu materiaalin myö-

törajalle 355 MPa. Kuvasta huomataan, että ydin toimii tässä mallissa samoin kuin geomet-

rian optimoinnissa käytetyissä malleissa. Lisäksi huomataan, että ytimet pääsevät myötää-

mään myös rakenteen kuormittamattomissa osissa. Energian absorboinnin kannalta tämä 

on hyvä asia, koska energiaa absorboituu enemmän plastisen alueen kasvaessa. 

 

Kuva 29. Ytimien jännitykset. 

Vaikka rakenne käyttäytyi hyvin, huomattiin, että sen kestävyys jäi kauas tavoitellusta. 

Näin ollen rakenteen kestävyyttä täytyi parantaa. Geometriaa ei muutettu, koska sen huo-

mattiin toimivan juuri halutulla tavalla. Näin ollen vaihtoehdoksi jäi materiaalien ja levyjen 

paksuuksien muuttaminen. Pintalevyn paksuutta ei voitu kasvattaa laserhitsauksen vaati-

muksien takia. Pohjalevyn paksuus muutettiin 10 mm ja ydinten materiaaliksi vaihdettiin 

S500–teräs sekä niiden paksuus vaihdettiin 4 mm. 
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Muutosten jälkeen mallin kuormitukset voitiin lähes kaksinkertaistaa. Näin päästiin kuor-

mituksiin, jotka olivat 1/3 räjähdyssimuloinnin tuloksista. Mallin jännitykset muutosten 

jälkeen on esitetty kuvassa 30. Muutostenkin jälkeen rakenne toimii toivotulla tavalla.  

 

Kuva 30. Rakenteen jännitykset muutosten jälkeen. 

Mallista huomattiin kuitenkin uusi ongelma. Rakenteen jyrkimmässä nurkassa jännitykset 

kasvoivat suuriksi. Nurkka on esitettynä toisesta kuvakulmasta kuvassa 31. Kuvassa jänni-

tykset on skaalattu 1800 MPa asti, mikä on hieman suurempi kuin materiaalin murtoraja. 

Myös rakenteen symmetrialinjojen leikkauksessa jännitykset kasvoivat suuriksi. 
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Kuva 31. Nurkan jännitykset. 

Nurkan jännitystilan arveltiin aluksi johtuvan siitä, että nurkka on liian jäykkä. Tilannetta 

yritettiin parantaa muuttamalla nurkkaa joustavammaksi. Joustavuutta lisättiin tekemällä 

jäykistinlevyyn taive, johon muodostuu plastinen nivel. Mallin ratkaisemisen jälkeen huo-

mattiin, että tästä ei ollut apua. Tarkastelun jälkeen todettiin, että nurkan jännitykset johtu-

vat nurkan aiheuttamasta sekundäärisestä taivutuksesta. Jännityksen pienentämiseksi nurk-

kaan suunniteltiin ristikkorakenne, jonka tarkoitus on estää momenttien muodostuminen. 

Sen rakenne on esitetty kuvassa 32. Jännitykset on esitetty puolestaan kuvassa 33. Kuvassa 

jännitykset on skaalattu 1800 MPa asti. Verrattaessa kuvaa 31 ja kuvaa 33 huomataan, että 

nurkkaan tehty muutos alentaa nurkan jännityksiä huomattavasti. 
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Kuva 32. Jäykistetty nurkka. 

 

Kuva 33. Nurkan jännitykset muutosten jälkeen. 

  



 

59 
 

4.6 Rakenteen kestävyyden tarkastelu 

Kun ajoneuvon runko saatiin suunniteltua, rakenteen kestävyyttä tarkasteltiin tekemällä 

siitä ½ - malli. Mallissa käytettiin hyväksi symmetriaa. Rakenteen ajateltiin olevan päis-

tään kiinteästi ja sivulta nivelellisesti tuettu. Rungosta tehty elementtimalli on esitetty ku-

vassa 34. Todellisessa rakenteessa reunaehtoina toimisivat ajoneuvon korin teräsrakenteet. 

Korin rakenteista ei kuitenkaan projektin tässä vaiheessa ollut tarkkaa tietoa, joten reuna-

ehdot asetettiin tarkoituksella todellista tilannetta jäykemmiksi. Näin mallista saatavat tu-

lokset pysyivät konservatiivisina. Mallilla tarkasteltiin neljä kuormitustapausta: miinarä-

jähdys vaunun peräosassa pohjan keskellä, vaunun keskellä pohjan keskellä, pyörän alla 

sekä kuljettajan alla. Kuormituksena käytettiin simuloinnista saatuja tuloksia. 

 

Kuva 34. Runkorakenteen ½ - malli. 

Ensimmäisenä tarkasteltiin tilannetta, jossa miina räjähtää vaunun peräosassa pohjan kes-

kellä. Mallin mukaan rakenne kestää noin 0,4 kertaa siltä vaaditun kuormituksen. Kuvissa 

35 ja 36 on esitettynä rakenteen von Mises–jännitykset siten, että kirkkaan punaisella alu-

eella jännitys on ylittänyt materiaalin murtorajan, joka on 1700 MPa. Kuvassa 37 on esitet-

ty ytimien jännitykset. Jännitykset on skaalattu siten, että kirkkaan punaisella alueella jän-

nitykset ylittävät materiaalin myötörajan 500 MPa. Vaikka rakenne ei mallien mukaan kes-

tä siltä vaadittua kuormitusta voidaan kuvista todeta, että rakenne toimii toivotulla tavalla. 
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Kuva 35. Rungon pintalevyjen jännitykset. Miina vaunun takana pohjan keskellä. 

 

Kuva 36. Rungon pohjalevyjen jännitykset. Miina ajoneuvon takana pohjan keskellä. 
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Kuva 37. Ytimien jännitykset. Miina ajoneuvon takana pohjan keskellä. 

Kuvissa 38–40 on esitettynä rakenteen jännitykset, kun miina räjähtää ajoneuvon keskellä. 

Kuvista nähdään, että jännitysjakauma vastaa hyvin kuvissa 35–37 esitettyä jakaumaa. 

Tässä tapauksessa rakenne kestää noin 0,3 kertaa vaaditun kuormituksen. Tämä johtuu 

siitä, että ohjaamon ja miehistötilan välissä oleva vaunun pituussuuntaan nähden vinossa 

oleva kennolevyn ja ohjaamon pohjan välisen kennolevyn taitoskohdan jännitykset kasva-

vat suuriksi. Jännityskeskittymä näkyy kuvassa 40. Jännitykset johtuvat osittain reunaeh-

doista. Todellisessa rakenteessa ohjaamon sivuilla on levykenttä, joka tukee rakennetta. 

Projektin tässä vaiheessa ajoneuvon sivujen rakenteista ei ollut tarkkaa tietoa. Tämän takia 

kyseiseen reunaan jouduttiin asettamaan reunaehto. Näin ollen voidaan olettaa, että todelli-

sessa rakenteessa kohdan jännitykset jäävät alhaisemmiksi.  
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Kuva 38. Rungon pintalevyjen jännitykset. Miina ajoneuvon keskellä. 

 

Kuva 39. Rungon pohjalevyjen jännitykset. Miina ajoneuvon keskellä. 
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Kuva 40. Ytimien jännitykset. Miina ajoneuvon keskellä. 

Kuvissa 41–43 on esitetty rakenteen jännitykset, kun miina räjähtää ajoneuvon pyörän alla. 

Kuvista voidaan havaita, että jännitystasot pohja- ja pintalevyissä ovat muutamaa kohtaa 

lukuun ottamatta alhaisia. Myötörajan ylittäviä jännityksiä esiintyy epäjatkuvuuskohdissa. 

Etenkin ohjaamon pohjan ja vinon kennon nurkassa jännitykset kasvat suuriksi, samoin 

kuin edellisessä kuormitustapauksessakin, koska nurkka vääristyy kuormituksen alla. Nur-

kan vääristymistä voidaan pienentää suunnittelemalla ajoneuvon sivulevyistä tarpeeksi 

jäykät tai tukemalla nurkka vinotuella. Kuvasta 43 voidaan havaita, että ydinlevyt 

myötävät myös ohjaamon alla halutulla tavalla. Nurkan jännitysten takia malli lopetti 

konvergoimisen, kun kuormana oli noin 0,2 kertaa vaadittu kuormitus.  
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Kuva 41. Rungon pintalevyjen jännitykset. Miina pyörän alla. 

 

Kuva 42. Rungon pohjalevyjen jännitykset. Miina pyörän alla. 
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Kuva 43. Ytimien jännitykset. Miina pyörän alla. 

Kuvissa 44–46 on esitettynä rakenteen jännitykset, kun miina räjähtää kuljettajan alla. Täs-

säkin kuormitustapauksessa rakenteen kestävyysongelmaksi muodostuivat epäjatkuvuus-

kohdat. Kuten kuvista huomataan, jännitykset nousevat myötörajan yläpuolelle epäjatku-

vuuskohdissa. Tässä kuormitustapauksessa malli lopetti konvergoimisen, kun kuormana oli 

0,2 kertaa vaadittu kuormitus. 

 

Kuva 44. Rungon pintalevyjen jännitykset. Miina kuljettajan alla. 
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Kuva 45. Rungon pohjalevyjen jännitykset. Miina kuljettajan alla. 

 

Kuva 46. Ytimien jännitykset. Miina kuljettajan alla. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Miehistönkuljetusajoneuvon runkorakenne saatiin suunniteltua. Runko toteutettiin kenno-

rakenteena. Suunnittelu aloitettiin optimoimalla kennon ydingeometrian mitat mahdolli-

simman hyvin energiaa absorboivaksi. Ytimen muodoksi valittiin hattuprofiili, jonka käyt-

töä räjähdyksiltä suojaavissa rakenteissa on tutkittu aikaisemminkin. Geometrian optimoin-

tiin käytettyjen mallien tulokset vastaavat hyvin aikaisempien tutkimusten tuloksia. Näin 

ollen voidaan sanoa, että valitsemalla hattuprofiilin mitat tarkasti siihen saadaan muodos-

tumaan energiaa absorboivia plastisia niveliä. 

Suunnittelutyökaluna käytettiin epälineaarista elementtimenetelmää. Epälineaarisen ele-

menttimenetelmän avulla voidaan tarkastella rakenteiden käyttäytymistä myös plastisella 

alueella. Energiaa absorboivien rakenteiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon ma-

teriaalien plastinen käyttäytyminen. Näin ollen elementtimenetelmän käyttö tämän tyyppis-

ten rakenteiden suunnittelussa on järkevää, vaikkakin sen hyödyntäminen on aikaa vievää. 

Ajoneuvon runkorakenne saatiin toimimaan toivotulla tavalla. Mallien mukaan ytimiin 

muodostuu plastisia niveliä jopa kuormitettujen alueiden ulkopuolella. Näin ollen raken-

teen energian absorbointikyky saatiin hyväksi.  

Rakenne ei elementtimallien mukaan kestä siltä vaadittuja kuormituksia. Toisaalta kaikki 

tehdyt oletukset pidettiin varmalla puolella. Näin ollen myös reunaehdot asetettiin liian 

jäykiksi. Myöskään materiaalin kuormitusnopeudesta johtuvaa lujittumista ei otettu mal-

leissa huomioon. Näin ollen voidaan sanoa, että rakenne kestää ainakin edellisen luvun 

mukaiset kuormitukset. Rakenteen lopullinen kestävyys selviää vasta sille tehtävissä räjäy-

tyskokeissa.   
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6 YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Tässä työssä suunniteltiin miehistönkuljetusajoneuvon runkorakenne, jonka tarkoituksena 

on suojata miehistöä absorboimalla tehokkaasti miinaräjähdyksestä seuraavaa paineaallon 

energiaa. Rakenteen suunnitellussa seurattiin koneensuunnittelun periaatteita ottaen huo-

mioon räjähdyksiltä suojaavien rakenteiden suunnittelun perusperiaatteet. Suunnittelussa 

otettiin huomioon myös valmistustekniset vaatimukset.  

Runkorakenne toteutettiin kennorakenteena, koska sen energian absorbointikyky on hyvä. 

Koska rakenteen absorbointikyky haluttiin mahdollisimman hyväksi, päädyttiin käyttä-

mään epätavallista ydingeometriaa. Rakenteen suunnittelussa päätyövälineenä käytettiin 

epälineaarista elementtimenetelmää, koska tämän tyyppisten rakenteiden suunnittelussa 

täytyy ottaa huomioon suuret siirtymät sekä suuret plastiset muodonmuutokset. Esisuunnit-

telussa käytettiin plastisuusteoriaa.  

Suunnittelun edetessä todettiin, että valittu hattugeometria sopii hyvin energiaa absorboi-

van kennon ydinprofiiliksi. Yhteen ytimeen saatiin profiilin ansioista muodostumaan neljä 

plastista niveltä. 

Suunnittelun päätteeksi rakenteen kestävyyttä arvioitiin elementtimalleilla. Mallien mu-

kaan runkorakenne ei kestä sille asetettuja kuormitusvaatimuksia. Toisaalta mallien reuna-

ehdot asetettiin tietoisesti paremman tiedon puuttuessa liian jäykiksi. Todellisessa tilan-

teessa koko ajoneuvo lähtee jäykän kappaleen liikkeeseen räjähdyksestä johtuen. Lisäksi 

runkoon liittyvien osien suunnittelu oli tämän työn aikana kesken, mikä hankaloitti reuna-

ehtojen määrittämistä. Vaunun pakeneminen kuormituksen alta pienentää runkoon kohdis-

tuvia rasituksia. Lisäksi materiaalimalli ei ottanut huomioon venymänopeudesta johtuvaa 

materiaalin lujittumista, jota tällaisessa kuormitustapauksessa esiintyy. Kaikki tehdyt ole-

tukset pidettiin tarkoituksella varmalla puolella. Näin ollen voidaan sanoa, että todellisuu-

dessa rakenne kestänee suurempia kuormituksia kuin laskentamallit osoittavat. Rakenteen 

lopullinen kestävyys selviää vasta räjähdystestien jälkeen. 

Työn alkuvaiheessa rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset arvioitiin käyttämällä LS Dyna 

– ohjelmaa. Räjähdyssimulointi tehtiin alkuperäiselle rungon geometrialle. Suunnittelun 

aikana rungon geometria muuttui. Lisäksi simuloinnissa ei ollut mukana itse kennoraken-

teen geometriaa, vaan pelkästään jäykästi tuetut sensorielementit. Nyt, kun rakenne on 

suunniteltu, voidaan simuloinnissa käyttää kennorakenteen geometriaa. Tekemällä simu-
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loinnit uudelleen saadaan tarkempaa tietoa kuormituksista. Näin ollen räjähdyssimuloinnit 

ja rakenteen kestävyyden tarkastelu on syytä tehdä uudestaan ennen räjäytyksiä. Lisäksi 

mallia pitää täydentää siten, että voidaan varmistua kuljettajiin ja matkustajiin kohdistuvi-

en kiihtyvyyksien jäävän sallittujen arvojen alapuolelle. On myös varmistettava, että pai-

neaalto ei läpäise kennorakennetta. Laskennasta saatuja tuloksia on myös verrattava räjäh-

dyskokeista saatuihin tuloksiin. Mikäli testeissä tai uusien simulointien jälkeen rakenteen 

kestävyys todetaan riittämättömäksi, kannattaa tutkia tarkemmin tässä työssä esitettyjen 

täyteaineiden käyttöä. Niiden avulla rungon kestävyyttä voidaan parantaa.  

Sivuräjähdystä ei työn aikana ehditty tutkimaan. Sivuräjähdysvaikutukset kohdistuvat pää-

osin ajoneuvon sivuihin, eivät niinkään runkorakenteeseen. Tietenkin runkorakenteeseen-

kin kohdistuu tilanteessa kuormituksia. Rungon ja vaunun kestävyys sivuräjähdyksen osal-

ta on varmistettava jatkotutkimuksissa. 

Myöskään akseleiden, jousitusten ja muiden ajoneuvon toimilaitteiden kiinnittämistä run-

koon ei työn aikana suunniteltu. Rakenne tosin suunniteltiin siten, että siihen on mahdollis-

taa kiinnittää kyseiset komponentit. Kiinnityskohdista kennorakennetta on syytä vahvistaa. 

Lisäksi on huomioitava toimilaitteista syntyvät rasitukset. 

Kun puhutaan kotelorakenteesta, korroosio ja väsyminen voivat aiheuttaa ongelmia. Kor-

roosiosuojauksesta keskusteltiin projektin aikana, mutta sen tutkiminen ei kuulunut tähän 

työhön, joten se jää jatkotutkimuksen varaan. Ajoneuvojen runkorakenteisiin kohdistuu 

väsyttäviä kuormituksia. Näin ollen yhtenä jatkotutkimuskohteena on rungon väsymistar-

kastelu. 
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LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 

Elementtien paikat ja numerointi. 

Elementin pinta-ala 25x25 mm.  

Panoksen keskipiste (X,Y,Z) 1440, -550, -1179. Kuljettajan alla. 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 

Elementtien paikat ja numerointi. 

Elementin pinta-ala 25x25 mm.  

Panoksen keskipiste (X,Y,Z) 2900, -1080, -1179. Ajoneuvon pyörän alla. 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 

Elementtien paikat ja numerointi. 

Elementin pinta-ala 25x25 mm.  

Panoksen keskipiste (X,Y,Z) 3550, 0, -1179. Ajoneuvon rungon V-pohjan keskellä. 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 

Elementtien paikat ja numerointi. 

Elementin pinta-ala 25x25 mm.  

Panoksen keskipiste (X,Y,Z) 4050, -228, -1179. Ajoneuvon rungon V-pohjan toisen puolen keskellä. 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 

 
 

 



LIITE I Räjähdyskuormituksen simulointi 
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