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SYMBOLILUETTELO 

 

A Pinta-ala [m
2
] 

B Bimomentti  [Nm
2
] 

d Vinouttavan momentin etäisyys tutkittavasta kohdasta [m] 

e Etäisyys painopisteakselista [m] 

F Voima [N] 

I Jäyhyys [m
4
] 

Id Vinoutumisjäyhyys [m
4
] 

Iω Käyristymisjäyhyys [m
6
] 

MD Vinouttava  momentti [Nm] 

Q Leikkaava voima [N] 

t Paksuus [m] 

Τ Vääntömomentti [Nm] 

Wt Vääntövastus [m
3
] 

x Tutkittavan kohdan etäisyys [m] 

σ  Jännitys [Pa] 

σb  Rakenteellinen jännitys [Pa] 

σm Nimellinen jännitys [Pa] 

σp  Lovijännitys [Pa] 

ω Sektoriaalinen koordinaatti [m
2
] 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia, miten jännityskomponentit muodostuvat 

rivan kärkeen ja miten ne muuttuvat rivan keskipisteestä vapaalle reunalle.  Tarkoituksena 

on myös tutkia antavatko jännityskomponenttien laskemiseen käytettävät kaavat tuloksia, 

jotka vastaavat tämän hetkistä ymmärrystä komponenttien käyttäytymisestä. 

 

Tämä kandidaatintyö on suoritettu hyödyntämällä elementtimenetelmää käyttävää Femap-

ohjelmaa. Solidworks-ohjelmalla luotiin ensin kaksi mallia, rivallinen levy ja rivallinen 

levy hitsauksesta johtuvalla kulmavetäymällä. Solidworksilla tehdyt mallit verkotettiin 

Femap-ohjelmalla ja ratkaistiin käyttämällä NX Nastrania. 

 

Jännityskomponentit laskettiin IIW-dokumentin mukaisilla kaavoilla (Hobbacher, 2013, s. 

14–15). Tuloksissa on selvitetty, miten jännityskomponentit muuttuvat, kun poistutaan 

rivan läheisyydestä kohti vapaata levyn reunaa ja miten kulmavetäymä vaikuttaa tilantee-

seen. Tässä työssä ei ole otettu huomioon miten pohjalevyn leveyden muutos tai koteloksi 

muuttaminen vaikuttaisi jännityskomponentteihin, eikä myöskään rivan koon vaikutusta. 

Kuormituksina tutkimuksessa on käytetty veto- ja taivutuskuormaa molemmissa tutkitta-

vissa tapauksissa.  
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2 JÄNNITYSKOMPONENTIT 

 

Tässä kappaleessa on esitetty teoreettinen pohja tutkimukselle. Tutkimuksen tulosten ym-

märtämiseksi on ensin ymmärrettävä, miten eri jännityskomponentit määritelmällään ja 

mistä ne syntyvät. Tutkimuksen kannalta on myös tärkeää tietää, miten eri komponentit 

pystytään erottelemaan toisistaan ja määrittämään. 

 

2.1 Nimellinen jännitys 

Nimellisellä jännityksellä tarkoitetaan normaalisti erilaisia palkkiteorian kaavoilla laskettu-

ja jännityksiä (Niemi & Kemppi, 1993, s. 232). Globaaleista geometrisistä ilmiöistä aiheu-

tuvat jännitykset lasketaan nimellisiksi jännityksiksi, olivat ne sitten σ- jännitystä tai leik-

kausjännitystä τ (Niemi, 1990, s. 205). Yhtälössä 1 on esitetty kaava, jolla voidaan laskea 

nimellinen σ- jännitys kappaleessa.  

   
 

 
 

   

 
 

   

  
 

    

  
 (1) 

 

Yhtälössä 1 ensimmäinen termi tulee normaalivoimasta, jossa F on voima ja A on pinta-ala 

(Räsänen, 2006, s. 9). Toinen komponentti tulee taivutuksista pääakselien suhteen, jossa e 

on etäisyys painopisteakselista, M on kuormittava momentti ja I on rakenteen jäyhyys ky-

seisen akselin suhteen (Pennala, 2002, s. 48–50). Kolmas komponentti johtuu estetystä 

väännöstä, jossa Iω on käyristymisjäyhyys, ω on sektoriaalinen koordinaatti ja B on bimo-

mentti (Ongelin, 2010, s. 164–167). Viimeinen komponentti tulee vinoutumisesta, jossa 

MD on vinouttava momentti, d on vinouttavan momentin etäisyys tutkittavasta kohdasta ja 

ID on vinoutumisjäyhyys (Kähönen & Niemi, 1986, s. 9). Yhtälössä kaksi on esitetty kaava 

nimellisen leikkauksen laskemiseksi. 

 

 

 
  

 

 
 

 

  
 

 

(2) 

Yhtälössä 2 ensimmäinen termi on normaalia leikkausjännitystä ja Q on leikkaava voima 

(Räsänen, 2006, s. 12). Toinen komponentti johtuu vapaasta väännöstä ja siinä T on vään-

tömomentti ja Wt on kyseisen poikkileikkauksen vääntövastus (Lassila, 2006 s. 167). 
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Nimelliseen jännitykseen lasketaan myös rakenteen makrogeometrisistä epäjatkuvuuksista 

johtuvat jännitykset, jotka muokkaavat jännitysjakaumaa verrattuna tavalliseen palkkiteo-

rian mukaisiin tuloksiin. Näitä jännityksiä esiintyy yleensä hieman monimutkaisemmissa 

levyrakenteissa. Erilaisia makrogeometrisia jännityksiä on esitetty kuvassa 1. Paikallinen 

kuormitus ja paikallinen tukireaktio lasketaan myös makrogeometrisiksi epäjatkuvuuksiksi. 

Makrogeometriset epäjatkuvuudet muokkaavat nimellistä jännitystä kuvan 2 mukaisesti. 

(Niemi & Kemppi, 1993, s232–233.) 

 

 

Kuva 1. Makrogeometrisia jännityksiä (Niemi & Kemppi, 1993, s.232). 
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Kuva 2. Paikallisen kuormituksen aiheuttama jännitys (Niemi & Kemppi, 1993, s.233). 

 

2.2 Rakenteellinen jännitys 

Rakenteellinen jännitys eli ns. hot spot -jännitys aiheutuu kun rakenteeseen on hitsattu jo-

kin epäjatkuvuuskohta kuvan 3 mukaisesti. Rakenteellinen jännitys esiintyy levymäisissä 

osissa ja se muodostuu taivutusjännityksestä sekä kalvojännityksestä kuvan 4 mukaisesti. 

(Niemi & Kemppi, 1993 s.234). 

 

 

Kuva 3. Tyypillisiä epäjatkuvuuskohtia jotka aiheuttavat rakenteellista jännitystä (Niemi 

& Kemppi, 1993 s. 234). 
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Kuva 4. Rakenteellisen jännityksen koostuminen levymäisissä osissa (Niemi & Kemppi, 

1993 s. 234). 

 

Rakenteelliset jännitykset ovat yleensä laaja-alaisia verrattuna aineenpaksuuteen, mutta 

paikallisempia kuin makrogeometriset jännitykset. Rakenteellisten jännitysten yhteydessä 

ei käytetä termejä lovi tai jännityshuippu, koska ne kuvaavat vielä paikallisempia ilmiöitä. 

Rakenteellisen taivutuskomponentin oletetaan jakautuvan levyn paksuuden yli lineaarises-

ti. (Niemi & Kemppi, 1993 234–235.) 

 

Jännityskeskittymät ovat usein myös olakkeita akseleissa ja erilaisia lovia erityisesti hitsa-

tuissa rakenteissa. Rakenteellisilla jännityskeskittymillä ei ole paljoa merkitystä staattises-

sa kuormituksessa, mutta sitäkin enemmän väsyttävässä kuormituksessa. (Valtanen, 2012, 

s. 495.) Geometriassa olevien muutosten voidaan ajatella häiritsevän jännitysvuon kulkua, 

jolloin jännityksen gradientti on suurempi ja kyseisellä alueella on paljon suurempi jänni-

tys kuin peruslaskennalla (Young & Budynas, 2002, s. 771 ). Kuvasta 5 on esitetty jänni-

tysvuon kulkua rakenteellisten epäjatkuvuuskohtien läpi.  
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Kuva 5. Jännityksen kulkeminen jännityskeskittymissä (Valtanen, 2012, s. 495). 

 

Kirjallisuudesta on löydettävissä paljon erilaisia jännityskonsentraatiokertoimia, joiden 

avulla epäjatkuvuuskohdan rakenteellista jännitystä voidaan arvioida kertomalla nimelli-

nen jännitys konsentraatiokertoimella (Niemi & Kemppi, 1993, s. 235). Liitteessä I on esi-

tetty muutamalle tapaukselle käyrästöjä rakenteellisen jännityksen laskemiseksi. 

 

2.3 Hitsin lovijännitys 

Hitsattaessa rakenteessa olevan hitsin juureen syntyy lähelle pintaa huippujännitys. Tämä 

jännitys ei muuta leikkausjännityksen keskimääräistä arvoa, vaan muokkaa jännitystä epä-

lineaariseksi siten että suurin huippujännitys tulee rakenteen pintaan. (Niemi ja Kemppi, 

1993, s. 235.)  Huippujännityksen ja rakenteellisen jännityskeskittymän ero on usein melko 

selvä, mutta saattaa joskus olla melko tulkinnanvarainen, jolloin pienen reiän aiheuttama 

jännitys saattaa nousta samaan kokoluokkaan kuin hitsin lovijännitys. Tällöin se on lasket-

tava lovijännitykseksi. Myös termistä leikkausta käytettäessä jää leikkauspinnanlaatu sel-

laiseksi, että leikattua kappaletta kuormittaessa jännitykset reunalla nousevat lovijännitys-

ten tasolle kuvan 6 kohdan c mukaisesti (Niemi, 1990, s. 207). 
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Kuva 6. Erilaisia lovijännityksen ilmentymiskohtia (Niemi, 1990, s. 208). 

 

Hitsin lovijännitykselle on ominaista se, ettei sitä pystytä käytännössä mittaamaan hitsin 

rajaviivalta, sillä se vaatisi hyvin pienen venymäliuskan asettamisen reunahaavan pohjalle 

(Niemi ja Kemppi, 1993, s. 236). Elementtimenetelmää käyttäessä voidaan hitsin lovijänni-

tyksen suuruutta arvioida mallintamalla hitsin rajaviivalle 1 mm fiktiivinen pyöristys ku-

van 7 mukaisesti, kun kyseessä on rakenneteräkset ja alumiiniseokset. Tietyllä säteellä 

liitoksen reunan mallintaminen on idealisointia, eikä siten ole mitattavissa suoraan hitsa-

tusta komponentista. (Hobbacher, 2013, s. 29–30.) 

 

 

Kuva 7. Liitoksen lovijännitysten arviointi elementtimenetelmällä (Hobbacher, 2013, s. 

30). 
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2.4 Jännityskomponenttien määrittäminen 

Jännityskomponentit pystytään erottamaan toisistaan mallintamalla elementtimenetelmällä 

tutkittava kohde ja tämän jälkeen ottamalla epälineaarinen jännitys paksuuden yli kappa-

leesta. Jännityskomponentit erotetaan tämän jälkeen analyyttisesti toisistaan kaavojen 3–5 

mukaisesti.  

 

    
 

 
 ∫        

   

   

 (3) 

   

Kaavassa 3 σm on nimellinen jännitys ja t on levyn paksuus. 

 

    
 

  
 ∫            

 

 
      

   

   

 (4) 

   

Kaavassa 4 σb on rakenteellinen jännityskomponentti. Kaavassa x kuvaa kohtaa, jossa jän-

nitys kyseisellä hetkellä lasketaan. 

 

                  
  

 
     (5) 

   

 

Kaavassa 5 σp on lovijännitys. Näitä analyyttisiä kaavoja avuksi käyttäen saadaan jaettua 

elementtimenetelmällä saatu epälineaarinen jännitysjakauma lineaarisiksi nimelliseksi ja 

rakenteelliseksi jännitykseksi, sekä epälineaariseksi lovijännitykseksi. (Hobbacher, 2013, s. 

14–15.) Kuvassa 8 on esitetty jännityskomponentit erotettuna toisistaan. 

 

 

Kuva 8. Jännityskomponentit erotettuina kokonaisjännityksestä (Hobbacher, 2013, s.14). 
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3 JÄNNITYSKOMPONENTTIEN MÄÄRITTÄMINEN FEA:LLA 

 

Tutkimus suoritettiin käyttämällä elementtimenetelmää FEA (Finite Element Analysis). 

Mallit luotiin Femap 11.0.0 ohjelmalla ja ratkaisijana toimi NX Nastran 8.5. 

 

3.1 Mallit ja niiden luominen 

Malli laatasta ja siihen liitetystä rivasta tehtiin Solidworks 2012-ohjelmalla. Laatta ja sii-

hen hitsattu ripa on esitetty kuvassa 9. Kuvassa on esitetty käytetyn mallin ulkomitat. Hit-

sin a-mittana mallissa käytettiin 4 mm. Toinen tutkittava malli luotiin siten, että rivan kär-

keen mallinnettiin 5°:n kulmavetäymä, jotta voitaisiin tutkia miten se vaikuttaa jännitys-

komponenttien muodostumiseen. Kulmavetäymän sisältävä malli on esitetty kuvassa 10. 

Mallinnuksessa käytettiin teräksen materiaaliominaisuuksia, jolloin kimmomoduuli E = 

210 GPa ja poissonin vakio ν = 0.3. 

 

 

Kuva 9. Solidworks-malli levyyn liitetystä rivasta. 
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Kuva 10. Solidworks-malli levyyn liitetystä rivasta kulmavetäymällä.  

 

3.2 Verkotus 

Mallit verkotettiin parabolisella elementtiverkolla Femap 11.0.0 ohjelmistolla hyödyntäen 

kappaleen symmetriaa. Elementtiverkosta luotiin mahdollisimman tiheä tutkittavalta alu-

eelta, jotta tulokset olisivat luotettavia. Mallinnuksessa käytettiin Hex-elementtejä kriitti-

sellä alueella, koska ne ovat tarkimpia elementtejä. Hex-elementeillä tehtiin tarkka verko-

tus tutkivalle alueelle 2.5 mm leveänä molempiin suuntiin poispäin kriittisestä alueesta. 

Näin ollen varmistuttiin siitä, että elementtiverkko oli tarpeeksi hyvä laajalla alueella tut-

kittavan alueen ympäriltä, jolloin tuloksiin tulisi mahdollisimman vähän virhettä verkotuk-

sesta johtuen. Tutkittavan alueen lähellä jouduttiin kuitenkin käyttämään tetraelementtejä 

hitsin kulmauksessa, koska geometria ei sallinut hex-elementtien käyttöä. Rivallisesta le-

vystä tehty verkotus on esitetty kuvassa 11 ja kulmavetäymällisen mallin verkotus on esi-

tetty kuvassa 12.  

 



14 

 

 

Kuva 11. Rivallisesta levystä tehdyn mallin elementtiverkko. 

 

 

Kuva 12. Rivallisesta levystä kulmavetäymällä tehdyn mallin elementtiverkko. 

 

Mallin luomisessa käytettiin sekä hex- että tetraelementtejä, jolloin elementtien rajalle luo-

tiin liimakontakti, joka siirtää jännitykset ja siirtymät elementtien välisen rajapinnan läpi. 
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3.3 Voimat ja reunaehdot  

Rivasta ja alustasta mallinnettiin vain ¼ malli, jolloin rajapinnoille reunaehdot asetettiin 

symmetrian vaatimalla tavalla. Symmetria reunaehdoilla saatiin mallista lukittua x- ja z-

suuntaiset siirtymät. Y-suuntainen reunaehto mallissa asetettiin viivalle mallin alareunaan 

symmetria linjalle, joka on vastakkaisessa päädyssä kuin kuormitus. Kuormitus asetettiin 

malliin painekuormana pohjalevyn päätyyn joko taivutus- tai vetokuormana. Kuvassa 13 

on esitetty rivallisen levyn mallin reunaehdot ja vetokuormitus. 

 

 

 

Kuva 13. Mallin voimat ja reunaehdot. 

 

3.4 Analysointi 

Mallit analysoitiin verkottamisen jälkeen staattis-lineaarisella analyysillä. Ratkaisijana 

käytettiin NX Nastranin versiota 8.5. 
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4 TULOKSET 

 

Analysoidusta mallista tulokset tutkittiin kuvassa 14 näkyvillä linjoilta. Linjat ovat asetettu 

muuten 2.5 mm välein keskilinjalta vapaalle reunalle, paitsi rivan kohdalle on asetettu mo-

lempiin suuntii ylimääräiset linjat 1.15 mm päähän rivan lopetuskohdasta. Malleista tutkit-

tiin hitsin kärjestä tehtyä leikkaustasoa kohtisuorassa olevia jännityksiä, eli x-suuntaisia 

normaalijännityksiä. 

 

 

Kuva 14. Tutkittavat linjat keltaisella esitettynä. 

 

Mallista otettiin x-suuntaiset jännitykset tutkittavilta linjoilta. Mallissa rivan leveys on 5 

mm keskilinjasta vapaalle reunalle päin ja hitsin vaikutusalue on tämän jälkeen noin 5 mm 

leveä. Kultakin linjalta laskettiin jännityskomponentit kaavojen 3–5 ja Matlabilla tehdyn 

ohjelman avulla (liite II). Näin saatiin kullekin linjalle määritettyä jännityskomponentit. 

Jännityskomponentteja laskettaessa jännitykset jaettiin kuormittavan voiman maksimisuu-

ruudella, jotta tuloksista saatiin yleispätevämpiä suhdelukuja. 

 

4.1 Rivallinen levy 

Tässä kappaleessa on esitetty tulokset rivalliselle mallille. Tulokset on esitetty ensin veto-

kuormituksella ja sitten taivutuskuormituksella.  
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4.1.1 Vetokuorma 

Vetokuormituksella otettiin kultakin linjalta ensin kuvan 15 mukaiset kokonaisjännitykset, 

joista jännityskomponentit laskettiin.  

 

 

Kuva 15. Tutkittavien linjojen x-suuntaiset jännitykset rivallisessa levyssä vetokuormituk-

sella. 
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Kuvissa 16 - 21 on esitetty 5 mm välein tulokset keskilinjalta vapaalle reunalle sekä 7.5 

mm kohdalta eri rivan ja hitsin vaikutusalueen keskeltä. Kuvia ei ole esitetty kaikilta tutkit-

tavilta linjoilta sillä muutokset tutkittavien linjojen välillä ovat melko pieniä, eikä lähek-

käisiltä linjoilta otetuista kuvista muutokset näy selvästi. Kuvissa punainen viiva edustaa 

lovijännitystä, musta rakenteellista jännitystä, magenta nimellistä jännitystä ja sininen ko-

konaisjännitystä. Kuvissa koordinaatisto on asetettu siten että koordinaatiston nollataso on 

mallin pohjan tasolla, jolloin 0 on mallin pohjan tasolla oleva jännitys ja 10 on pinnan lä-

heisyydessä oleva jännitys. 

 

 
Kuva 16. Rivallisen levyn jännityskomponentit keskilinjalta. 

 

 
Kuva 17. Rivallisen levyn jännityskomponentit 5 mm päässä keskilinjasta eli rivan reuna-

linjalla. 
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Kuva 18. Rivallisen levyn jännityskomponentit 7.5 mm päässä keskilinjasta. 

 

Kuvista 16 ja 17 nähdään kuinka rivan alueella lovijännitys nousee jyrkästi pintaa lähestyt-

täessä. Taivutuskomponentti on rivan vaikutusalueella siten, että pinnalla on vetoa ja poh-

jassa on puristusta. Nimellinen jännitys rivan alueella on hieman suurempi kuin alkuperäi-

nen kuormittava jännitys. Kuvasta 18 nähdään kuinka lovijännitys on pienentynyt huomat-

tavasti rivan reunalta tultaessa. Taivutuskomponentti ei ole vielä tässä kohtaa vaihtanut 

suuntaansa. 

 

 
Kuva 19. Rivallisen levyn jännityskomponentit 10 mm päässä keskilinjasta. 
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Kuva 20. Rivallisen levyn jännityskomponentit 15 mm päässä keskilinjasta. 

 

 
Kuva 21. Rivallisen levyn jännityskomponentit vapaalla reunalla. 

 

Kuvista 19–21 nähdään, että vapaalle reunalle mentäessä on taivutus komponentti vaihta-

nut suuntaansa siten, että vapaan reunan läheisyydessä pinnalla on puristusta ja pohjalla on 

vetoa. Lovijännitys ei enää vapaan reunan läheisyydessä vaikuta ollenkaan ja nimellinen 

jännitys on laskenut reunaa lähestyttäessä hieman pienemmäksi kuin alkuperäinen kuor-

mittava paine. Tulokset kaikilta tutkittavilta linjoilta on esitetty taulukossa 1, josta nähdään 

miten kokonaisjännitys ja jännityskomponentit muuttuvat mentäessä keskilinjalta vapaalle 

reunalle. Taivutuskomponentin nollakohta sijaitsee paksuussuunnassa levyn keskellä. Tau-

lukossa lovijännityksen arvot on annettu levyn pinnalla ja pohjalla. Nimellinen jännitys on 
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levyn paksuuden suunnassa vakio mutta muuttuu sivuttaissuunnassa kuljettaessa. Taulu-

kossa miinus-merkkiset tulokset ovat puristusta ja plus-merkkiset vetoa. 

 

Taulukko 1. kokonaisjännitys ja jännityskomponentit tutkittavilla linjoilla rivallisessa le-

vyssä. 

 σm σb,pinta σp,pohja σp,pinta σtot.pinta 

0mm 1.041 0.130 0.087 1.804 2.975 

2.5mm 1.040 0.126 0.090 1.810 2.976 

3.85mm 1.040 0.124 0.091 1.813 2.977 

5mm 1.041 0.123 0.094 1.864 3.029 

6.15mm 1.043 0.123 0.097 1.664 2.830 

7.5mm 1.022 0.058 0.060 0.274 1.354 

10mm 0.988 -0.041 0.011 0.037 0.984 

12.5mm 0.973 -0.082 -0.002 0.009 0.900 

15mm 0.969 -0.096 -0.002 0.004 0.876 

17.5mm 0.966 -0.102 -0.001 0.002 0.866 

20mm 0.959 -0.106 -0.001 0.003 0.858 

 

Taulukosta 1 nähdään, kuinka nimellinen jännitys on keskilinjalla noin 4 % suurempi kuin 

kuormittava paine ja vapaalla reunalla taas noin 4 % pienempi verrattuna kuormitukseen. 

Taivutuskomponentti on keskilinjalla 13 % kuormituksen suuruudesta ja ulkoreunalla 10.6 

% kuormituksesta, joten taivutuskomponentti kääntyy osittain vastakkaiseksi. Lovijännitys 

käyttäytyy siten, että hitsin ja rivan vaikutusalueella lovivaikutus on suuri, mutta kun siir-

ryttäessä sivuttaissuunnassa kauemmas rivasta ja hitsistä lovijännityskomponentti laskee 

nopeasti nollaan. Taulukon 1 perusteella muodostettiin kuva 22, jossa on havainnollistettu 

kuinka komponentit muuttuvat sivuttaissuunnassa. 
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Kuva 22. Jännityskomponentit sivuttaissuunnassa tutkittaessa rivallisessa levyssä. 

 

Kuvasta 22. nähdään kuinka komponentit muuttuvat sivuttaissuunnassa. Suurimmat muu-

tokset komponenteissa tapahtuvat välillä 5–10, rivan loputtua hitsin kaartaessa kauemmas 

tutkittavasta linjasta. Kuvassa 5 mm kohdalla oleva pieni piikki kokonaisjännityksessä ja 

lovijännityksessä ei ole todellinen vaan johtuu mallinnuksen epätarkkuuksista kyseisessä 

kohdassa. 

 

4.1.2 Taivutuskuorma 

Taivutuskuormituksella jännitykset otettiin samalla tavalla tutkittavilta linjoilta kuin veto-

kuormituksella. Jännityskomponentit laskettiin kuvan 23 mukaisista kokonaisjännityksistä. 
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Kuva 23. Rivallisen levyn jännitykset taivutuskuormituksessa rivallisessa levyssä. 
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Matlabilla saadut komponentit keskilinjalta vapaalle reunalle 5 mm välein sekä 7.5 mm 

kohdalta on esitetty kuvissa 24–29. Kuvissa värit ja koordinaatisto on kuten vetokuormi-

tuksellakin. 

 
Kuva 24. Jännityskomponentit rivallisessa levyssä keskilinjalla taivutuskuormituksella. 

 

 
Kuva 25. Jännityskomponentit rivallisessa levyssä 5 mm päässä keskilinjasta eli rivan reu-

nalinjalla taivutuskuormituksella. 

 



25 

 

 

Kuva 26. Jännityskomponentit rivallisessa levyssä 7.5 mm päässä keskilinjasta. 

 

 
Kuva 27. Jännityskomponentit rivallisessa levyssä 10 mm päässä keskilinjasta taivutus-

kuormituksella. 
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Kuva 28. Jännityskomponentit rivallisessa levyssä 15 mm keskilinjasta taivutuskuormituk-

sella. 

 

 
Kuva 29. Jännityskomponentit rivallisessa levyssä vapaalla reunalla taivutuskuormituksel-

la. 
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Kuvista 24–29 nähdään, kuinka taivutuskomponentti on rivan keskellä suurempi kuin 

kuormittava taivutus ja vapaalla reunalla vastaavasti pienempi kuin kuormittava taivutus. 

Lovijännityskomponentti vaikuttaa vain rivan ja hitsin alueella ja on käytännössä nolla kun 

tullaan vapaalle levylle. Nimellinen komponentti levyn keskellä nostaa hieman kokonais-

jännitystä ja ulkoreunalle kuljettaessa muuttuu siten, että vapaalla reunalla se laskee koko-

naisjännityksen arvoa. Taulukossa 2 on esitetty jännityskomponentin tutkittavilla linjoilla 

kappaleen pinnalla ja lovijännitys kappaleen pohjalla. 

 

Taulukko 2. kokonaisjännitys ja jännityskomponentit tutkittavilla linjoilla rivallisessa le-

vyssä taivutuskuormituksella. 

 σm σb,pinta σp,pohja σp,pinta σtot.pinta 

0 mm 0.061 1.166 0.115 2.330 3.556 

2.5 mm 0.058 1.154 0.121 2.310 3.522 

3.85 mm 0.056 1.143 0.119 2.276 3.475 

5 mm 0.054 1.133 0.119 2.283 3.470 

6.15 mm 0.052 1.118 0.117 0.926 3.096 

7.5 mm 0.023 1.026 0.067 0.307 1.356 

10 mm -0.020 0.897 0.008 0.040 0.917 

12.5 mm -0.036 0.843 -0.006 0.011 0.818 

15 mm -0.040 0.821 -0.006 0.006 0.787 

17.5 mm -0.044 0.811 -0.005 0.006 0.773 

20 mm -0.053 0.803 -0.006 0.009 0.760 

 

Taulukosta 2 nähdään, kuinka nimellinen jännityskomponentti muuttuu noin +5 %:sta -5 

%:iin. Taivutuskomponentti taas on rivan keskellä kuormittavaa taivutusta noin 17 % suu-

rempi ja ulkoreunalla noin 20 % pienempi. Lovijännityksen vaikutus loppuu siinä kohtaa, 

jossa hitsin vaikutus lakkaa kokonaan. Taulukon 2 perusteella tehtiin kuva 30, josta näh-

dään, miten komponentit muuttuvan pinnan suuntaisesti tutkittavaa linjaa kuljettaessa. 
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Kuva 30. Jännityskomponentit pinnansuuntaisesti rivallisessa mallissa taivutuskuormituk-

sella 

 

Kuvasta 30 nähdään, kuinka jännityskomponentit muuttuvat pinnan suunnassa taivutus-

kuormituksella. Taivutuskomponentti muuttuu kuormittavaa taivutusta suuremmasta 

kuormitusta pienemmäksi noin 7.5 mm kohdalla. Lovijännitys ja kokonaisjännitys mo-

lemmat saavuttavat huippuarvonsa keskilinjalla ja siitä ensin pienenevät hitaasti ja rivan 

reunalla putoavat huomattavasti. Kuvassa pienet nypykät 5 mm kohdalla eivät ole todelli-

sia vaan johtuvat siitä että mallissa on pientä epätarkkuutta verkotuksessa kyseisellä alueel-

la, tällöin 5 mm kohdalta otetut jännitykset ovat hieman liian suuria. 

 

4.2 Rivallinen levy kulmavetäymällä 

Tässä kappaleessa on esitetty kulmavetäymän sisältävän mallin tulokset. Tulokset on esi-

tetty vetokuormituksella ja taivutuskuormituksella. 
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4.2.1 Vetokuorma 

Kulmavetäymän sisältävän liitoksen kohdalla tulokset otettiin mallista samalla tavalla kuin 

ilman kulmavetäymääkin. Femap-ohjelmasta saadut kokonaisjännitykset tutkittavilla lin-

joilla on esitetty kuvassa 31.  

 

 

Kuva 31. Tutkittavien linjojen x-suuntaiset jännitykset kulmavetäymällisellä mallilla veto-

kuormituksella. 
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Kuvissa 32–37 on esitetty 5 mm välein jännityskomponentit kulmavetäymällisellä mallilla 

vetokuormituksella keskilinjalta vapaalle reunalle, sekä 7.5 mm kohdalta eli rivan ja hitsin 

vaikutus alueen keskeltä.  

 

 
Kuva 32. Jännityskomponentit kulmavetäymällisessä mallissa keskilinjalla. 

 

 
Kuva 33. Jännityskomponentit kulmavetäymällisessä mallissa 5 mm keskilinjasta eli rivan 

reunalinjalla. 
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Kuva 34. Jännityskomponentit kulmavetäymällisessä mallissa 7.5 mm. 

 

 
Kuva 35. Jännityskomponentit kulmavetäymällisessä mallissa 10 mm keskilinjasta. 
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Kuva 36. Jännityskomponentit kulmavetäymällisessä mallissa 15 mm keskilinjasta. 

 

 
Kuva 37. Jännityskomponentit kulmavetäymällisessä mallissa 20 mm keskilinjasta. 

 

Kuvista 32–37 nähdään, että kulmavetäymästä johtuen lovijännitys luo koko tutkittavalla 

linjalla alapinnalle pienen puristuspiikin ja yläpinnalle vastaavasti pienen vetopiikin. Ni-

mellisen komponentin kohdalla kulmavetäymä aiheuttaa sen, ettei se poikkea kuormitta-
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vasta jännityksestä kovinkaan paljoa missään kohtaa mallia. Taivutuskomponentti käyttäy-

tyy kulmavetäymän kanssa samalla tavalla kuin ilman kulmavetäymää vaihtaen suuntaa 

sivuttaissuunnassa, kuitenkin siten että sen arvot ovat pienempiä kuin ilman kulmave-

täymää. Taulukossa 3. on esitetty miten kokonaisjännitys ja jännityskomponentit muuttu-

vat siirryttäessä keskilinjalta vapaalle reunalle kulmavetäymällisellä mallilla. 

 

Taulukko 3. kokonaisjännitys ja jännityskomponentit tutkittavilla linjoilla kulmavetäymälli-

sessä mallissa vetokuormituksella. 

 σm σb,pinta σp,pohja σp,pinta σtot.pinta 

0mm 1.017 0.073 -0.114 2.018 3.107 

2.5mm  1.011 0.068 -0.119 2.147 3.226 

3.85mm 1.012 0.072 -0.117 2.174 3.258 

5mm 1.015 0.078 -0.114 2.228 3.321 

6.15mm 1.019 0.086 -0.109 2.004 3.108 

7.5mm 1.000 0.027 -0.148 0.435 1.461 

10mm 0.983 -0.022 -0.180 0.234 1.195 

12.5mm 0.980 -0.032 -0.187 0.206 1.155 

15mm 0.983 -0.030 -0.188 0.188 1.155 

17.5mm 0.987 -0.031 -0.190 0.204 1.159 

20mm 0.990 -0.064 -0.186 0.189 1.116 

 

Taulukosta 3 nähdään että nimellinen jännitys poikkeaa maksimissaan noin 2 % kuormi-

tuksen arvosta. Taivutuskomponentin maksimiarvo keskilinjalla on noin 7 % kuormituk-

sesta ja muuttuu siitä melkein yhtä suureksi vastakkaismerkkiseksi vapaalla reunalla. Lovi-

jännityksen huippuarvo kulmavetäymästä johtuen nousee selvästi suuremmaksi rivan alu-

eella kuin ilman kulmavetäymää. Kulmavetäymä synnyttää pohjalevyyn kokoleveydelle 

pienen, noin 15–20 % kuormittavasta paineesta olevat jännityspiikit. Kuvassa 38 on esitet-

ty, miten eri komponentit jakautuvat mallin pinnan suuntaisesti kulmavetäymällisessä mal-

lissa. 



34 

 

 
Kuva 38. jännityskomponentit pinnan suuntaisesti kulmavetäymällisessä mallissa. 

 

Kuvasta 38 nähdään hyvin kuinka vähän nimellinen ja taivutuskomponentti muuttuvat kes-

kilinjalta vapaalle reunalle kulmavetäymällisessä mallissa. Myös pohjan lovikomponentti 

pysyy lähes vakiona kappaleen koko leveydellä. Pinnan lovijännityksen huippu taas on 

kulmavetäymästä johtuen siirtynyt selvästi rivan reunan kohdalle. 

 

4.2.2 Taivutuskuorma 

Taivutuskuormituksella kulmavetäymällisessä mallissa kokonaisjännitykset tutkittavilla 

linjoilla on esitetty kuvassa 39. 
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Kuva 39. Kokonaisjännitykset tutkittavilla linjoilla kulmavetäymällisessä mallissa taivu-

tuskuormituksella. 
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Kuvan 39 mukaisista kokonaisjännityksistä saatiin kuvien 40–45 mukaiset jännityskom-

ponentit kulmavetäymällisellä mallilla taivutuskuormituksella. Tulokset on esitetty keski-

linjalta vapaalle reunalle 5 mm välein, sekä 7.5 mm kohdalta eli rivan ja hitsin vaikutus 

alueen keskeltä.  

 

 
Kuva 40. Jännityskomponentit keskilinjalla kulmavetäymällisessä mallissa taivutuskuor-

mituksella. 

 
Kuva 41. Jännityskomponentit 5 mm päässä keskilinjasta kulmavetäymällisessä mallissa 

taivutus kuormituksella 
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Kuva 42. Jännityskomponentit 7.5 mm päässä keskilinjasta kulmavetäymällisessä mallissa 

taivutuskuormituksella 

 

 
Kuva 43. Jännityskomponentit 10 mm päässä keskilinjasta kulmavetäymällisessä mallissa 

taivutuskuormituksella 
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Kuva 44. Jännityskomponentit 15 mm päässä keskilinjasta kulmavetäymällisessä mallissa 

taivutuskuormituksella 

 

 
Kuva 45. Jännityskomponentit vapaalla reunalla kulmavetäymällisessä mallissa taivutus-

kuormituksella 
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Kuvista 40–45 nähdään, kuinka komponentit käyttäytyvät sivuttaissuunnassa kuljettaessa 

keskilinjalta vapaalle reunalle. Nimellinen ja taivutuskomponentti käyttäytyvät samalla 

tavalla kuin ilman kulmavetäymääkin taivutuksessa. Lovikomponentin kohdalla voidaan 

huomata, kuinka puristuspuolella suurin puristusjännitys ei ole aivan pohjalla, vaan siitä 

noin 0.4 mm syvemmällä. Lovikomponentissa on pinnassa sekä pohjassa molemmissa pie-

ni vetopiikki, kun taas vetokuormituksella pohjapuolen piikki oli puristuksen suuntaan. 

Tuloksista tehtiin myös taulukko 4, jossa on esitetty pinnalla komponentit ja kokonaisjän-

nitys, sekä pohjassa lovijännitys. 

 

Taulukko 4. kokonaisjännitys ja jännityskomponentit tutkittavillalinjoilla kulmavetäymälli-

sessä mallissa taivutuskuormituksella. 

 σm σb,pinta σp,pohja σp,pinta σtot.pinta 

0mm 0.069 1.164 0.342 2.790 4.023 

2.5mm 0.065 1.150 0.342 2.771 3.987 

3.85mm 0.063 1.139 0.339 2.732 3.934 

5mm 0.061 1.129 0.337 2.746 3.936 

6.15mm 0.058 1.113 0.332 2.233 3.404 

7.5mm 0.029 1.018 0.278 0.598 1.644 

10mm -0.016 0.885 0.212 0.277 1.145 

12.5mm -0.035 0.829 0.192 0.229 1.023 

15mm -0.043 0.805 0.189 0.217 0.979 

17.5mm -0.053 0.793 0.191 0.213 0.953 

20mm -0.082 0.784 0.176 0.191 0.893 

 

Taulukosta 4 nähdään kuinka kulmavetäymä vaikuttaa taivutuskuormituksella jännitys-

komponentteihin. Nimellinen ja taivutuskomponentti käyttäytyvät hyvin samalla tavalla 

kuin ilman kulmavetäymääkin, ainoastaan komponenttien poikkeama kuormituksesta on 

kulmavetäymällä muutaman prosentin suurempi. Lovikomponenttia verrattaessa kulmave-

täymällisen mallin vetokuormitukseen huomataan, kuinka pohjan lovikomponentti on ve-

dolla eikä puristuksella. Taulukon 4 perusteella tehtiin kuva 46, jossa on esitetty miten 

jännityskomponentit käyttäytyvät pinnansuuntaisesti. 

 



40 

 

 
Kuva 46. Jännityskomponentit pinnansuuntaisesti kulmavetäymällisessä mallissa taivutus-

kuormituksella. 

 

Kuvasta 46 nähdään kuinka lovijännitys on huipussaan keskilinjalla kun taas vetokuormi-

tuksella lovijännityksen huippu oli rivan kärjen kohdalla. Muuten komponentit muuttuvat 

pinnansuuntaisesti samalla tavalla kuin vetokuormituksellakin.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä keskityttiin jännityskomponenttien erottamiseen, kun kuormittavana kuorma-

na oli sekä vetokuormitus että taivutuskuormitus. Tutkimusta varten luotiin kaksi mallia. 

Mallit tehtiin siten, että ensimmäinen oli rivallinen levy ja toinen muuten samanlainen 

paitsi rivan kärjen kohdalla mallinnettiin hitsauksesta johtuva kulmavetäymä. Jännitys-

komponentit eri tapauksille laskettiin IIW:n mukaisilla kaavoilla (Hobbacher, 2013, s. 14–

15). 

 

Normaalin mallin tuloksia vetokuormituksella tarkasteltaessa tulee hyvin esiin miten taivu-

tuskomponentti kääntyy ympäri keskilinjalta lähestyttäessä vapaata reunaa. Tällöin taivu-

tuskomponentti ei synnytä mitään ylimääräistä jännitystä vaan on täysin tasapainossa itsen-

sä kanssa. Mallinnuksessa ei otettu huomioon sitä, miten sivuttaissuunnassa vapaan reunan 

pituus vaikuttaa komponentteihin, joten ei voi sanoa tarkasti, kääntyykö taivutus kompo-

nentti vastakkaissuuntaiseksi aina rivan loputtua vai vasta mahdollisesti myöhemmin. Ni-

mellisen jännityskomponentin kohdalla tilanne on melkein sama kuin taivutuskomponentin 

kanssa, sillä sen käyttäytyminen on samankaltaista. Nimellinen jännitys on rivan alueella 

suurempi kuin kuormittava vetojännitys, rivan ja hitsin vaikutusalueelta pois mentäessä ne 

kääntyvät vastakkaismerkkisiksi. 

 

Taivutuskuormituksella rivallisessa levyssä suurin ero vetokuormitukseen nähden tapahtuu 

lovijännityksen kohdalla. Taivutuksessa lovijännitys saa suurimman arvonsa rivan keski-

linjalla ja pienenee siitä rivan reunalle mentäessä, kun taas vetokuormituksessa lovijänni-

tyksen suuruus koko rivan alueella oli melko muuttumaton. Nimellisen ja taivutuskom-

ponentin käyttäytyminen taivutuskuormituksella on hyvin samanlaista kuin vetokuormi-

tuksellakin 

 

Tulosten perusteella kulmavetäymä vaikuttaa nimelliseen ja rakenteelliseen komponenttiin 

pienentävästi ja vastaavasti suurentaa hieman lovijännityksen arvoja. Lovijännityksen koh-

dalla kulmavetäymä muodostaa jännityspiikit koko kulmavetäymän alueelle siten, että ylä-

pinnalla on vetoa ja alapinnalla puristusta Mallissa kulmavetäymä oli mallinnettu melko 

terävällä kulmalla verrattuna todellisuuteen, jolloin kulmavetäymä kääntää levyä hieman 

suuremmalla pyöristyssäteellä. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina vaikka 
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todellisuudessa lovijännityksen kulmavetäymästä aiheutuneet piikit ovat todennäköisesti 

hieman pienempiä. Mallissa kulmavetäymä oli mallinnettu 5°:n suuruisena, eikä kulmave-

täymän suuruutta tutkittu muilla kulman arvoilla. 

 

Suurin ero kulmavetäymällisessä mallissa taivutus- ja vetokuormituksen välillä esiintyy 

lovijännityksessä. Lovijännityksen maksimiarvo vaihtaa paikkaansa keskilinjalta rivan 

kärjen kohdalle. Verrattuna vetokuormitukseen myös alapinnan puristuspiikki muuttuu 

vetopiikiksi, jolloin lovijännitys ilmenee vetona molemmilla pinnoilla. Muut jännityskom-

ponentit käyttäytyvät kuten vetokuormituksessakin. 

 

Jatkokehityksenä tutkimukselle voitaisiin tutkia edellä esiin tulleiden muuttujien vaikutus-

ta, eli miten vapaan reunan pituus vaikuttaa komponenttien suuruuteen ja miten erisuurui-

set kulmavetäymät vaikuttavat jännitysarvoihin. Myös suljetussa profiilissa olevan rivan 

komponentteja voitaisiin tutkia jatkossa, sekä rivan pituuden vaikutusta komponenttien 

suuruuteen. 
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