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SYMBOLILUETTELO
𝑎!"

Kriittinen särökoko [m]

𝐴!

Niveltapin pokkipinta-ala [m2]

𝐴!"#

Rakenneputken poikkipinta-ala [m2]

𝐴!

Hitsin poikkipinta-alan mitoitusarvo [m2]

𝑑

Niveltapin halkaisija [m]

𝑑!

Niveltapin reiän halkaisija [m]

𝑒

Levykentän leveys liitettävässä levyssä [m]

𝑓!

Materiaalin murtorajaa vastaava jännitys [Pa]

𝑓!"

Niveltapin murtorajaa vastaava jännitys [Pa]

𝑓!

Materiaalin myötörajaa vastaava jännitys [Pa]

𝑓!"

Niveltapin myötörajaa vastaava jännitys [Pa]

𝐹!,!"

Niveltapin reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo [N]

FEd

Silmukan vetovoiman mitoitusarvo [N]

𝐹!,!"

Niveltapin kiinnittimen leikkauskestävyyden mitoitusarvo [N]

ℎ

Levykentän korkeus liitettävässä levyssä [m]

I

Neliömomentti [m4]

M

Taivutusmomentti [Nm]

𝑀!,! (𝑎!" )

Taivutusjännityksen aiheuttama lovivaikutus kriittisellä särön koolla [-]

𝑀!,! (𝑎!" )

Kalvojännityksen aiheuttama lovivaikutus kriittisellä särön koolla [-]

𝑀!"

Niveltapin taivutuskestävyys [Nm]

N

Normaalivoima [N]

𝐾!"

Materiaalin murtositkeys [Pa m]

𝐾!

Rakenteellinen jännityskonsentraatiokerroin [-]

𝐾!,!

Taivutusjännityksen aiheuttama rakenteellinen jännityskonsentraatiokerroin [-]

𝐾!,!

Kalvojännityksen aiheuttama rakenteellinen jännityskonsentraatiokerroin [-]

t

Seinämän paksuus [m]

y

Etäisyys keskipisteestä tarkasteltavaan pisteeseen [m]

𝑌! (𝑎!" )

Särön muotokerroin taivutusjännityksen suhteen kriittisellä särön koolla [-]

𝑌! (𝑎!" )

Särön muotokerroin kalvojännityksen suhteen kriittisellä särön koolla [-]

𝑊!""

Niveltapin taivutusvastus [m3]

4

𝛽!

Pienahitsin korrelaatiokerroin [-]

𝛾!!

Poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku [-]

𝛾!!

Liitosten osavarmuusluku [-]

𝜎!

Taivutusjännitys [Pa]

𝜎!

Kalvojännitys [Pa]

𝜎!"#

Nimellinen jännitys [Pa]

𝜎!

Rakenteellinen jännitys [Pa]

𝜎!,!,!

Kolmiaksiaalinen jännitys [Pa]

𝜎!,!"#$

X-suuntainen normaalijännitys [Pa]

𝜎!,!"#$

Y-suuntainen normaalijännitys [Pa]

𝜎!,!"#$

Z-suuntainen normaalijännitys [Pa]

𝜎!

Hitsin laskentapintaa vastaan kohtisuora normaalijännitys [Pa]

𝜏!

Hitsin akselia vastaan kohtisuora leikkausjännitys [Pa]

𝜏∥

Hitsin akselin suuntainen leikkausjännitys [Pa]

EC3

Eurocode 3, eurooppalainen teräsrakenteiden suunnittelustandardi

FIMECC

Finnish Metals and Engineering Competence Cluster (Suomen metallialojen

pätevöittävyys kilta)
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1 JOHDANTO

Haurasmurtuma on teräsrakenteissa vauriomuoto, jota pyritään välttämään sen äkillisen
ilmenemisen takia. Se voi ilmetä jo huomattavasti aikaisemmin ennen materiaalin
myötölujuuden saavuttamista. Tämän vuoksi myös venymät materiaalissa jäävät vähäisiksi.
Hauras murtuminen sitoo vain vähän energiaa ja on luonteeltaan epästabiili: kerran liikkeelle
lähtenyt särö saa lisäenergiaa murtumisprosessissa vapautuvasta elastisesta energiasta. Koska
haurasmurtumiseen vaadittava energia eli murtumisvastus on pieni, etenee murtuma lähes
äänen nopeudella murtuvan rakenteen läpi. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, ettei liikkeelle
lähtenyt haurasmurtuma pysähdy helposti. Haurasmurtumariskiä kasvattavat muun muassa
materiaalin lujuus, materiaalin paksuus, alhainen käyttölämpötila, säröt ja kuormitusnopeus
(Ikonen & Kantola, 1986, s. 42–43).
Tässä työssä on tutkittu Ruukin Optim 960 QC teräksestä valmistettavan neliömäisen
rakenneputken (regtangular hollow section) ja pituussuuntaisen veitsilevyn (gusset-plate)
välisen liitoksen muotoilun merkitystä haurasmurtumaan. Rakenneputkeksi on valittu
poikkileikkaukseltaan 80x80x4 mm oleva rakenneputki ja veitsilevyksi 8 mm paksu levy.
Liitosta kuormitetaan staattisesti ja sen käyttölämpötila on -40 ℃. Täten on mahdollista, että
liitos murtuu hauraasti. Kuvassa 1 on esitetty kaksi periaatteellista konstruointia liitoksen
toteuttamiseksi.

Kuva 1. Liitoksen kaksi mahdollista konstruointia. (Mukailtu: Ling, Zhao, Al-Mahaidi &
Packer, 2006a, s. 471)
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Kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteiden laboratoriolle,
ja se on osana FIMECC-tutkimusohjelmaa. Työn tavoitteena on tutkia eri liitosgeometrioiden
aiheuttamaa rakenteellisen jännityksen suuruutta veitsilevyn edessä ja määrittää sitä
kasvattavat liitoksen muotoilulliset tekijät. Liitoksista on myös määritetty kolmiaksiaalisen
jännitystilan suuruus veitsilevyn edessä, joka osittain kuvastaa liitoksen alttiutta hauraalle
murtumalle. Liitos on analysoitu Femap/NXNastran – ohjelmalla.
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2 HAURASMURTUMA ILMIÖNÄ

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen mikrorakenne on suurimmaksi osaksi ferriittiä,
josta syystä niille on tyypillistä murtumiskäyttäytymisen muuttuminen sitkeästä hauraaksi
transitiolämpötila-alueella. Niukkaseosteisen teräksen kannalta ilmiö on tärkeä, koska
transitiolämpötila on tyypillisesti huoneenlämpötilan ja -100 ℃ välillä. Siten jo tavanomaiset
ilmasto-olosuhteet

asettavat

vaatimuksia

käytettävälle

materiaalille.

Teknisesti

transitolämpötila määritellään lämpötilaksi, jossa materiaalin iskusitkeys on 27 J
(Huhdankoski, 2000, s.8; Ikonen et. al., 1986, s.39).

2.1 Raerajamurtuma ja lohkomurtuma
Haurasmurtuma voi edetä teräksessä kahdella tavalla. Raerajamurtumassa murtopinta syntyy
ferriitin tai perinnäisen austeniitin raerajoille tai faasirajoille. Lohkomurtumassa murtuma
etenee rakeiden läpi. Näistä murtumatyypeistä puhdas raerajamurtuma on harvinainen. Sen
syntyminen

edellyttää

atomaaristen

suotautumien

muodostumista

raerajoille

tai

raerajasuotautumisen synnyttämää haurasta faasia raerajoilla.
Lohkomurtumaa edeltää hyvin paikallinen plastinen muodonmuutos, joka ydintää erkauman,
sulkeuman tai raerajalle mikrosärön, joka on tietyin edellytyksin etenemiskykyinen. Myös
raerajamurtumana liikkeelle lähtenyt särö voi jatkaa etenemistään lohkomurtumana.
Lohkomurtuma on yleisin haurasmurtumatyyppi. (Huhdankoski, 2000, s.8)

2.2 Haurasmurtuman ydintyminen
Ydintyminen tarkoittaa särön muodostumista ehyeen materiaaliin. Se on eräänlainen
kynnysarvo, jonka jälkeen hauraassa aineessa murtuman eteneminen jatkuu pienellä
energiamäärällä erittäin nopeasti niin pitkälle kuin energiaa riittää. Murtuman eteneminen
edellyttää myös riittävän suurta jännitystilaa särön kärjen läheisyydessä ja käytännössä myös
kolmiaksialista jännitystilaa (Huhdankoski, 2000, s.8).
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Haurasmurtuma voi ydintyä materiaaliin mikäli plastisen muodonmuutoksen mahdollistavat
dislokaatiomekanismit eivät kykene toimimaan riittävän pienen jännityksen vaikutuksesta
riittävän nopeasti. Plastisoitumista tapahtuu myös haurasmurtuman yhteydessä, mutta
plastisoituva alue särön kärjessä on hyvin pieni. Haurasmurtuman ydintymistä edesauttavat
seuraavat tekijät (Huhdankoski, 2000, s.9):
-

korkea vetojännitys

-

alhainen lämpötila

-

suuri ainepaksuus

-

kolmiaksialinen jännitystila

-

hauras materiaali

-

jäännösjännitykset

-

iskumainen kuormitus

-

jännityskeskittymät

-

särömäiset alkuviat

Kolmiakselinen

jännitystila

nimellisjännityksen

voi

vaikutuksesta,

syntyä
mikäli

lovelliseen
loven

kappaleeseen

geometria

estää

yksiakselisen

poikkileikkauksen

suppenemisen jännitykseen nähden kohtisuorissa suunnissa. Näin tapahtuu särömäisen loven
pohjassa.

Suuri

ainepaksuus

edesauttaa

kolmiakselisen

jännitystilan

syntymistä

(Huhdankoski, 2000, s.8).
Särömäiset alkuviat aiheuttavat erittäin voimakkaita jännityskeskittymiä rakenteeseen.
Särömäisiä alkuvikoja syntyy muun muassa hitsauksen ja väsymisen seurauksena
(Huhdankoski, 2000, s.9).
Materiaaliin syntyvään säröön kohdistuva jännitysintensiteettikerroin yleisessä muodossa
voidaan materiaalin murtositkeyden 𝐾!" avulla lausuttuna esittää seuraavasti (Koҫak, M.
2008, s. A-4):
𝐾!" = 𝐾!,! 𝑀!,! (𝑎!" )𝜎!   𝑌! (𝑎!" )+𝐾!,! 𝑀!,! (𝑎!" )𝜎!   𝑌! (𝑎!" )

𝜋𝑎!"

(1)
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Yhtälössä 1 𝐾!" on materiaalin murtositkeys, 𝐾!,! on kalvojännityksen aiheuttama
rakenteellinen

jännityskonsentraatiokerroin,   𝐾!,!

on

taivutusjännityksen

aiheuttama

rakenteellinen jännityskonsentraatiokerroin,   𝛿! on ehyen rakenteen mitoittava nimellinen
kalvojännitys,  𝜎! on ehyen rakenteen mitoittava nimellinen taivutusjännitys, 𝑎!" on kriittinen
särökoko, 𝑌! (𝑎!" ) on särön muodonkorjauskerroin kalvojännityksen suhteen kriittisellä särön
koolla, 𝑌! (𝑎!" ) on särön muodonkorjauskerroin taivutusjännityksen suhteen kriittisellä särön
koolla,  𝑀!,! (𝑎!" ) kalvojännityksen aiheuttama lovijännitysvaikutus kriittisellä särön koolla ja
  𝑀!,! (𝑎!" ) taivutusjännityksen aiheuttama lovijännitysvaikutus kriittisellä särön koolla.
Tässä työssä hitsin lovijännitysvaikutus on jätetty pois tarkastelusta ja rakenteen nimellinen
jännitys on pidetty vakiona. Tällöin voidaan rakenteellisen jännityskonsentraatiokertoimen
suuruudella vaikuttaa suoraan liitoksen kestoon.

2.3 Haurasmurtuman eteneminen
Haurasmurtuman eteneminen vaatii eri edellytyksiä kuin murtuman ydintyminen. Tämä
johtuu siitä, että etenevän murtuman jännitysintensiteetti kasvaa ja särön kärki on terävä, mikä
tekee jännitystilaan kolmiaksiaalisuutta jo pienilläkin ainepaksuuksilla (Huhdankoski, 2000,
s.10).
Haurasmurtuman murtopinta on melko sileä ja silminnähden kiteinen. Suuressa murtumassa
erottuu murtuman etenemissuuntaisia ”jokikuvioita”, joita seuraamalla voidaan paikallistaa
murtuman ydintymiskohta. Murtuma voi myös haarautua, jos materiaali on niin sitkeää, että
murtopinnan lähiympäristön plastisoitumiseen kuluu enemmän energiaa kuin rakenteen
muodonmuutoksen seurauksena syntyy (Huhdankoski, 2000, s.10).
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3 LIITOKSEN JÄNNITYSKOMPONENTIT

Tässä työssä esitetyt ja käytetyt jännityskomponentit ovat vastaavia mitä käytetään
väsymistarkasteluissa. Sama teoria soveltuu sekä väsymistarkasteluun että haurasmurtuman
tarkasteluun kun määritetään rakenteesta johtuvia jännityskeskittymiä.

3.1 Normaalijännitys
Yleisesti rakenteen normaalijännityksen suuruus voidaan määrittää alla olevalla yhtälöllä.
Esimerkiksi palkki, jonka laskenta suoritetaan yhtälön osoittamalla tavalla, on esitetty kuvassa
2 (Niemi, 1995, s.3).

𝜎!"# =

𝑁 𝑀
+ ∗𝑦
𝐴 𝐼

(2)

Kaavassa 2 N on normaalivoima, A on kappaleen poikki-pinta-ala, M on momentti, I
neliömomentti ja y on etäisyyttä kappaleen pintakeskiöstä tutkittavaan pisteeseen (Niemi,
1995, s.3).

Kuva 2. Esimerkki normaalijännityksestä palkin uumassa (Mukailtu: Niemi, 1995, s. 4).
3.2 Rakenteellinen jännitys
Hitsatuissa

rakenteissa

epäjatkuvuuskohtien

rakenteellisella

aiheuttamia

jännityksellä

jännityskeskittymiä.

tarkoitetaan

Rakenteellinen

rakenteen
jännitys

on

levymäisessä osassa esiintyvä jännitys, joka koostuu kalvojännityksestä ja levyn
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taivutusjännityksestä. Kuva 3 esittää yleisimpiä hitsatun rakenteen epäjatkuvuuskohtia, jotka
aiheuttavat jännityskeskittymiä (Niemi & Kemppi, 1992, s. 234).

Kuva 3. Tyypillisiä rakenteellisia epäjatkuvuuskohtia jännityskeskittymineen (Niemi, 1995, s.
15)
Lähestyttäessä rakenteellisessa epäjatkuvuuskohdassa olevan hitsin rajaviiva rakenteellinen
jännitys yleensä kasvaa. Rakenteellisen jännityksen arvoa hitsin rajaviivalla kohdassa, johon
kuormituksesta aiheutuva särö yleensä syntyy, kutsutaan hot spot-jännitykseksi. Lähellä hitsiä
esiintyy myös paikallisen loven aiheuttamaa huippujännitystä, joka ei kuitenkaan sisälly hot
spot-jännitykseen. Koska paikallisen loven vaikutus ei sisälly hot spot-jännitykseen, oletetaan
jännityksen jakautuvan lineaarisesti paksuuden yli. Kuvassa 4 on esitetty rakenteellisen
jännityksen jännityskomponentit (Tekninen tiedotus. 2003, s. 99; Niemi, Kilkki, Poutiainen &
Lihavainen, 2004, s.7).
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Kuva 4. Rakenteellisen jännityksen (𝜎! ) koostuminen kalvo – (𝜎! ) ja taivutusjännityksestä
(𝜎! ) (Niemi, 1995, s. 4).
3.3 Rakenteellisen jännityksen määritys
Kalvojännitys on keskimääräinen jännitys levyssä määritettynä paksuuden yli. Se on siis
vakio koko levyn paksuudessa. Taivutusjännityksen osuus on lineaarisesti jakautunut levyn
paksuuden yli. Se voidaan määrittää piirtämällä jännitysjakaumaan suora viiva pisteeseen,
jossa kalvojännitys leikkaa levyn keskiviivan (Hobbacher, 2004, s. 22).
Jännityskomponentit voidaan määrittää analyyttisesti rakenteesta kun tiedetään jännityksen
jakautuminen levyn paksuuden yli. Kuvassa 5 on esitetty jännityksen jakautuminen levyn
paksuuden 𝑡 yli. Jännitysjakaumat levyn yli saadaan määritettyä seuraavasti (Hobbacher,
2004, s. 22-23):
𝜎=𝑓 𝑥 =𝜎 𝑥

(3)

!!!

(4)

1
𝜎! =
𝑡
6
𝜎! = !
𝑡

𝜎 𝑥 ∗ 𝑑𝑥
!!!

!!!

𝜎 𝑥 ∗
!!!

𝑡
− 𝑥 𝑑𝑥
2

𝜎! = 𝜎! + 𝜎!

(5)

(6)

Yhtälöissä 3, 4, 5 ja 6 muuttuja x kuvaa etäisyyttä levyn pinnalta. Yhtälöissä 3 ja 4 t on levyn
paksuus. Yhtälössä 6 𝜎!    on rakenteellinen jännitys, 𝜎! on kalvojännitys ja 𝜎! on
taivutusjännitys (Hobbacher, 2004, s. 22-23).
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Kuva 5. Koordinaattien sijainti levyssä (Hobbacher, 2004, s. 23).
Rakenteellinen jännitys voidaan myös määrittää seuraavalla tavalla (Niemi et. al., 1993, s.
236):
𝜎! = 𝐾! ∗ 𝜎!"#

(7)

Yhtälössä 7 𝜎!"# on rakenteen nimellinen jännitys ja 𝐾! on rakenteellisen jännityskeskittymän
konsentraatiokerroin. Yhtälöä soveltaessa rakenteellinen jännityskonsentraatiokerroin joko
tunnetaan tai se voidaan ratkaista (Niemi et. al., 1993, s. 236).
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4 LIITOKSEN MUOTOILU

Tässä kappaleessa on käsitelty liitoksen muotoilu ja laskennan perusteet. Liitoksen tärkein
muotoiltava osa-alue on rakenneputkeen liitettävän veitsilevyn geometria. Levyn geometriaa
on muotoiltu kuudella eri tavalla. Liitoksen laskenta on aloitettu määrittämällä rakenneputken
maksimaalinen kestävyys. Tämän pohjalta on määritetty liitettävän levyn geometria ja
liitoksen hitsin a-mitta. Laskennassa rakenne on mitoitettu myötörajateoreeman mukaisesti.
Lopulliset veitsilevyjen geometriat on esitetty liitteessä IV.

4.1 Liitoksen lujuustekninen laskenta
Laskenta on aloitettu määrittämällä rakenneputken maksimaalinen aksiaalinen kestävyys.
Rakenneputken poikkileikkauksessa vallitseva nimellisjännitys voidaan määrittää seuraavasta
yhtälöstä (Niemi et. al., 1993, s. 57):

𝜎!"# =

𝑁
𝐴!"#

(8)

Yhtälössä 8 N kuvaa normaalin suuntaista voimaa, 𝐴!"# rakenneputken poikkileikkauksen
pinta-alaa ja 𝜎!"#   normaalijännitystä (Niemi et. al., 1993, s. 57).
Kun liitokselle on tarkoitus tehdä vetokoe, täytyy liitoksen päihin valmistaa niveltappiliitos,
jota kautta voima saadaan siirrettyä rakenneputkeen. Niveltappiliitoksen silmukan
muotoiluohjeet on esitetty EC3:ssa, joka määrittää silmukalle mitoitusehdot. Kuvassa 6 on
esitetty silmukan muotoilussa käytettyjen geometriamuuttujien sijainnit ja silmukan
mitoitusehdot on ilmoitettu seuraavasti (SFS-EN 1993-1-8, s. 39):
𝑏=

𝐹!" 𝛾!! 2𝑑!
+
2𝑡𝑓!
3

(9)

𝑐=

𝐹!" 𝛾!! 𝑑!
+
2𝑡𝑓!
3

(10)
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Yhtälöissä 9 ja 10 𝐹!" on silmukan vetovoiman mitoitusarvo, 𝛾!! on poikkileikkauksen
osavarmuusluku, t on silmukan paksuus, 𝑓! on silmukan myötörajaa vastaava arvo ja 𝑑! on
silmukan halkaisija (SFS-EN 1993-1-8, s. 39).

Kuva 6. Silmukan muotoilussa käytetyt geometriamuuttujat (Mukailtu: SFS-EN 1993-1-8, s.
39).
Umpinaisten pyöreiden, ei vaihdettavissa olevien, niveltappien mitoitusehdot on esitetty
EC3:ssa seuraavalla tavalla (SFS-EN 1993-1-8, s. 40):

𝐹!,!" = 0,6𝐴!

𝑓!"
≥ 𝐹!,!"
𝛾!!

(11)

𝐹!,!" = 1,5𝑡𝑑

𝑓!
≥ 𝐹!,!"
𝛾!!

(12)

𝑓!"
≥ 𝑀!!
𝛾!!

(13)

𝑀!" = 1,5𝑊!""

Yhtälö 11 antaa vaatimuksen leikkauskestävyydelle, yhtälö 12 reunapuristukselle ja yhtälö 13
taivutuskestävyydelle. Yhtälöissä 𝑓!" on niveltapin vetomurtolujuus,   𝑓!" on niveltapin
myötölujuus, 𝐴! on niveltapin poikkileikkauksen pinta-ala, 𝑊!"" on niveltapin taivutusvastus,
𝛾!! on liitoksen osavarmuuskerroin, 𝛾!! on poikkileikkauksen osavarmuusluku, 𝐹!,!"   on
niveltapin leikkauskestävyys, 𝐹!,!" on niveltapin reunapuristuskestävyys ja   𝑀!"    on
niveltapin taivutuskestävyys (SFS-EN 1993-1-8, s. 40).
Niveltapin taivutuskestävyyden laskemiseen tarvittavat taivutusmomentit lasketaan siten, että
liitettävät levyt tukeutuvat niveltappiin nivelellisesti. Tällöin voidaan olettaa, että niveltapin ja
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levyjen välisistä tukireaktioista aiheutuvat voimat jakaantuvat tasan jakaantuneeksi kuormaksi
kontaktipinnalla kuvassa 7 esitetyllä tavalla. Tällöin momentille on johdettavissa seuraavan
kaltainen yhtälö (SFS-EN 1993-1-8, s. 40):

𝑀!" =

𝐹!"
𝑡 + 4𝑐 + 2𝑎′
8

(14)

Yhtälössä 14 𝑀!" on niveltapin taivutuskestävyys, 𝐹!" on vetosilmukan mitoitusarvo, t on
levyn paksuus, c on väli silmukan ja liitettävän levyn välillä ja a´ on liitos silmukan levyn
paksuus (SFS-EN 1993-1-8, s. 39-40).
Vastaavasti niveltapin yhdistetty leikkaus- ja taivutuskestävyys saadaan tarkistettua alla
esitetyllä tavalla. Samalla on tehty päätös niveltapin vaihtamattomuudesta, jolloin
kosketuspaine vaatimusta ei tarvitse huomioida (SFS-EN 1993-1-8, s. 39-40).
𝑀!!
𝑀!"

!

𝐹!,!"
+
𝐹!,!"

!

≤1

(15)

Yhtälössä 15 𝑀!" on kiinnittimen taivutuskestävyyden mitoitusarvo, 𝑀!" on niveltapin
taivutuskestävyys, 𝐹!,!" on kiinnittimen leikkauskestävyyden mitoitusarvo, 𝐹!,!" on
niveltapin leikkauskestävyys (SFS-EN 1993-1-8, s. 40).
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Kuva 7. Momentin jakautuminen niveltappiliitoksessa (Mukailtu: SFS-EN 1993-1-8, s. 40).
Niveltappiliitoksen välittämän voiman on oletettu siirtyvän rakenneputkeen liitettävän levyn
kalvojännityksen avulla. Tällöin laskennan lähtökohdaksi on otettu konstruktio, jossa
liitettävä levy ei ulotu rakenneputken sisään. Kuvassa 8 on selvennetty liitettävän levyn
korkeutta rakenneputken kohdalla, sekä laskennassa käytettyjä muuttujia. Liitettävän levyn
korkeus rakenneputken päädyn kohdalla saadaan soveltamalla seuraavaa yhtälöä (Björk, T.
Suullinen tiedonanto):
𝑁 = 2𝑡ℎ𝑓!

(16)

Yhtälössä 16 N on normaalijännitys, 𝑓! on materiaalin myötölujuus,  𝑡 on levyn paksuus ja ℎ
on liitettävän levyn korkeus rakenneputken päädyn kohdalla. Tällöin on otettava huomioon,
että levyn symmetrisyys keskilinjan suhteen, jolloin ℎ kuvaa vain yhden korvakkeen
korkeutta (Björk, T. Suullinen tiedonanto).
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Kuva 8. Muuttujien sijoittelu korvakkeessa rakenneputken päädyn kohdalla.
Veitsilevyn levykentän aluetta, josta levy hitsataan rakenneputkeen kiinni, halutaan muotoilla
mahdollisimman jouhevaksi. Veitsilevyn pää, josta levy lähtee nousemaan kohti silmukkaa,
on viistetty kulmaan. Näin tekemällä sen on oletettu pienentävän jännityskonsentraatiota
rakenneputkessa veitsilevyn edessä. Levykentän pituus 𝑒 on saatu käyttämällä hyväksi levyn
korkeutta h ja kulmaa α. Kulman α on oletettu olevan 30 astetta, jolloin voiman aiheuttama
leikkaus ei vaikuta levyyn kriittisesti. Veitsilevyn kärjen korkeus on määritetty olevan 10 mm.
Tällöin hitsaus on mahdollista ilman, että levyn kärki sulaisi (Björk T. Suullinen tiedonanto
2013).
Hitsin a-mitta voidaan määrittää jakamalla hitsissä vaikuttavat voimat hitsin pituussuuntaisen
akselin suhteen yhdensuuntaisiin ja sitä vastaan kohtisuoriin komponentteihin, sekä hitsin
laskentapinnan suuntaisiin ja sitä vastaan kohtisuorassa oleviin komponentteihin. Tällöin
hitsin pinta-alan mitoitusarvo saadaan seuraavasta yhtälöstä (SFS-EN 1993-1-8, s. 46):

𝐴! =

𝑎  𝑙!""

(17)

Yhtälössä 17 𝐴! kuvaa hitsin laskentapoikkipinta-alaa, a hitsin a-mittaa ja leff hitsin
efektiivistä pituutta. Tällöin jännitysten oletetaan jakautuvan tasan hitsin laskentapinnalla,
mistä seuraa kuvassa 9 esitetyt jännitykset. Akselinsuuntaista normaalijännitystä ei käsitellä
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laskettaessa hitsin kestävyyttä. Pienahitsin kestävyys on riittävä, mikäli seuraavat yhtälöt ovat
voimassa (SFS-EN 1993-1-8, s. 46):

𝜎! ! + 3 𝜏! ! + 𝜏∥ ! ≤

𝜎! ≤

𝑓!
𝛽! 𝛾!!

0,9𝑓!
𝛾!!

(18)

(19)

Yhtälöissä 18 ja 19 𝜎! on hitsin jännitystä laskentapintaa vastaan kohtisuoraa jännitys, 𝜏! on
hitsin akselia vastaa kohtisuora leikkausjännitys, 𝜏∥ on hitsin akselin suuntainen
leikkausjännitys, 𝑓! on heikomman liitettävän osan vetomurtolujuuden nimellinen arvo, 𝛽! on
korrelaatiokerroin ja 𝛾!! on liitoksen osavarmuusluku (SFS-EN 1993-1-8, s. 46).

Kuva 9. Jännitykset pienahitsin laskentapinnalla (SFS-EN 1993-1-8, s. 46).
4.2 Liitettävän levyn muotoilu
Liitettävää levyä on lähdetty muotoilemaan periaatteella, joka on esitetty kuvassa 1. Tällöin
on voitu jakaa liitettävä levy kahteen erilaiseen geometriaan, jossa ensimmäisessä liitettävä
levy tunkeutuu rakenneputken sisään ja toisessa ei. Työssä on myös haluttu tutkia
rakenneputken sulkemisen vaikutusta liitoksen kestävyyteen. Tällöin sulkevan levyn
paksuudeksi 𝑡 on valittu 4 mm.
Veitsilevyn geometrioita on varioitu yhteensä kuudella eri tavalla. Lopulliset liitosten
geometriat löytyvät liitteestä IV. Liitoksissa #3 ja #4 on rakenneputken sisään jatkuvan levyn
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geometriaa muutettu. Liitoksessa #3 muotoilu on tehty suorakulmaisella kolmiolla, kun taas
liitoksessa neljä kolmion tilalle on mallinnettu elliptinen muoto. Liitoksissa #5 ja #6 levyä on
lovettu rakenneputken taakse jäävästä osasta. Liitoksessa #5 rakenneputken jälkeiseen
levykenttään on lovettu ympyränmuotoinen lovi ja liitoksessa #6 lovi on tehty ellipsin
muotoiseksi.

4.3 Rakenneputken loveus
Rakenneputken loveamista on lähdetty tutkimaan kuvassa 10 esitetyn periaatteen mukaisesti.
Lovettaessa levyn edusta saadaan paikallinen jännityskonsentraatio piikki häviämään levyn
edestä. Tällöin kriittinen paikka murtumiseen siirtyy muualle rakenteeseen. Kuvat 10
tutkimuksessa

Ling,

Zhao,

Al-Mahaidi

ja

Packer

ovat

tutkineet

rakenneputken

leikkausviivettä ja sen huomioon ottamista olemassa olevissa suunnittelustandardeissa.

Kuva 10. Paikallisen jännityskonsentraation muuttuminen veitsilevyn edessä (Mukailtu: Ling,
T.W. Zhao, X.L. Al – Mahaidi, R. Packer, J.A, 2006b, s. 295).
Loveamiselle on tehty kaksi erilaista variaatiota, jotka on kummatkin esitetty kuvassa 11.
Ensimmäisessä (vasen puoli) tapauksessa loveaminen on tehty vain hieman veitsilevyn päästä
eteenpäin, kun taas toisessa (oikea puoli) lovi ulottuu veitsilevyn eteen, sekä päädyn taakse.
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Kuva 11. Tutkittavien lovien muodot liitoksessa.
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5 LIITOKSEN FE-ANALYYSI

Tässä

luvussa

on

selitetty

yksityiskohtaisesti

liitokselle

tehtyä

FE-analyysiä.

Analyysityyppinä on käytetty staattista analyysiä. Materiaalin arvoina kimmomoduulille  𝐸 on
käytetty 210 GPa ja poissonin vakiolle 𝜈 arvoa 0,3. Liitoksen mallintamiseen ja analysointiin
on käytetty Femap/NXNastran 11.0 – ohjelmistoa.
Liitos on mallinnettu käyttäen tilavuuselementtejä. Mallinnuksessa on käytetty hyväksi
liitoksen symmetrisyyttä, joka mahdollistaa liitoksen kokonaisgeometrian osittaisen
mallinnuksen. Näin liitoksesta on mallinnettu vain 1/8-osa. Loppu osa liitoksesta on otettu
huomioon reunaehdoilla. Kuvassa 12 on esitetty havainnollistava kuva symmetrian
hyödyntämisestä. Näin on säästetty elementtejä verkotuksessa ja samalla lyhennetty analyysin
laskenta-aikaa. Rakenneputki ja veitsilevy on mallinnettu yhtenä kappaleena, jolloin seinämät
ovat kiinni toisissaan ilman ilmarakoa. Tällöin hitsiliitos muistuttaa puoli v-hitsiä.
Rakenteellinen jännitys on valittu tarkasteltavaksi komponentiksi, koska tällöin voidaan hitsi
mallintaa terävänä ilman pyöristyksiä. Näin on säästetty elementtejä ja kevennetty mallia.
Mikäli mallinnuksessa oltaisiin huomioitu lovijännitys olisi hitsin ympäristö täytynyt
mallintaa R:n avulla tiheällä verkotuksella.

Kuva 12. Mallinnettu geometria käyttäen hyväksi symmetriaa.
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Liitoksen analysoimisessa suurimpia haasteita olivat hitsin kulmapyöristyksen verkotus sekä
sopivan elementtijaon luominen malliin. Loppujen lopuksi on tultu päätökseen, jossa hitsin
kulman pyöristys on jätetty mallista pois. Kuvassa 13 on esitetty elementtiverkkoa veitsilevyn
edessä. Kuvaan merkitystä kohdasta A, on myöhemmin määritetty kaikille liitoksille tulokset.
Kohtaa B on tutkittu liitoksessa 1, jossa sen jännityksen voivat nousta kriittiseksi. Kuvassa
katkoviiva kuvastaa hitsin tunkeumaa.

Kuva 13. Mallinnettu liitos sekä tutkittava piste A, josta rakenteellinen jännitys ja
jännitysjakaumat on määritetty sekä lisäpiste B
5.1 Käytetyt elementtityypit ja verkotus
Analyysissä on käytetty sekä lineaarisia 8-solmuisia että 20-solmuisia tilavuuselementtejä.
Elementit

on

pyritty

saamaan

mahdollisimman

neliön

muotoisiksi

levyn

eteen

mahdollisimman hyvien tulosten saamiseksi mallista. Kuvassa 14 on esitetty solmujen sijainti
kahdeksan solmuisessa elementeissä ja kuvassa 15 on esitetty solmujen sijainti 20solmuisessa elementissä. Elementissä jokaisella solmulla on kolme vapausastetta siirtymänä
akseleiden x- ,y- ja z-suuntiin (Cook, 1994. s.145).
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Kuva 14. Solmujen lineaarisessa 8-solmuisessa tilavuuselementissä (Mukailtu: Cook, 1994. s.
146).

Kuva 15. Solmujen sijainti parabolisessa 20-solmuisessa tilavuuselementissä (Mukailtu:
Cook, 1994. s. 150).
Tilavuuselementtejä

tarvitaan

mallinnukseen

kun

rakenteessa

vaikuttaa

kolme

dimensionaalisia jännitys- ja venymäkomponentteja. Tähän tarkoitukseen käyristetyt
isoparametriset 20-solmuiset elementit ovat yleisesti sopivimpia. Lisäksi niitä on joissakin
tapauksissa pakko käyttää, mikäli halutaan mallintaa rakenne hitsit mukaan lukien (Niemi,
1995, s. 30).
Mallin verkotus on tehty ensin jakamalla geometria itsenäisiin helposti verkotettaviin osiin.
Näin verkotus on saatu tehtyä malliin suhteellisen helposti. Verkon tiheyttä on säädelty
kauttaaltaan mallissa, jotta mallista ei tulisi laskennallisesti liian raskas. Tällöin verkon tiheys
mallin molemmissa päissä on pyritty pitämään mahdollisimman harvana ja tiheä verkko on
luotu liitoksen eteen.
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5.2 Reunaehdot ja voiman sijoitus malliin
Liitoksen reunaehdot on sijoitettu malliin elementtien pinnoille. Reunaehtojen sijoittamisessa
on otettu huomioon mallin symmetrisyys, jolloin symmetriapinnoilta on estetty mallin
siirtymät aina sitä tasoa kohtisuoraan suuntaan, jossa symmetrisyyden raja kulkee. Näin
mallin symmetrisyys on saatu huomioitua. Kun kuormittava voima liitokseen on johdettu
silmukan reiän kautta, on reiän sisäpinnoilta täytynyt estää siirtymät niin, että sisäpinta ei
pääse siirtymään sivuttain, eikä ylös tai alaspäin.
Kuormittava voima on laitettu vaikuttamaan reiän puolikkaalle pinnalle, jota kohden kuviteltu
tappi tulisi painamaan. Voiman suuruus on määritetty rakenneputken poikkileikkauksen
kestävyyden mukaan. Kun rakenneputkesta on mallinnettu vain 1/4-osa, on silmukkaan
sijoitetun voiman suuruus ollut tätä vastaava.
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6 TULOSTEN TARKASTELU

Kaikille mallinnetuille liitoksille on määritetty jännityskonsentraatiokerroin. Tällöin liitoksen
geometrian vaikutusta on pystytty vertailemaan. Jännityskonsentraatiokertoimia veitsilevyn
edessä

on

verrattu

toisiinsa

ja

pyritty

löytämään

tekijät,

jota

vaikuttavat

jännityskonsentraatiokertoimen suuruuteen sekä positiivisesti että negatiivisesti. Rivan
kohdalta, hitsin rajaviivan, edestä on määritetty jännitysjakauma rakenneputken seinämän
paksuuden yli. Liitosten jännitystilasta on eritelty kalvojännitys-, taivutusjännitys- ja
rakenteellisen jännityksen komponentit. Jännitysjakaumat paksuuden yli liitoksille on esitetty
liitteessä I. Mallinnettujen liitosten elementtimäärät on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Mallinnettujen liitosten elementtimäärät.
Liitos	
  

Elementtien	
  lukumäärä	
  

Liitos1	
  
Liitos1_s	
  
Liitos2	
  
Liitos2_s	
  
Liitos3	
  
Liitos3_s	
  
Liitos4	
  
Liitos4_s	
  
Liitos5	
  
Liitos6	
  
Liitos1_vert1	
  
Liitos1_vert2	
  
Liitos2_vert1	
  
Liitos2_vert2	
  
Liitos1_lovi1	
  
Liitos1_lovi2	
  

71702	
  
74678	
  
65492	
  
65738	
  
71378	
  
71822	
  
63194	
  
67106	
  
62350	
  
62262	
  
70894	
  
67662	
  
61714	
  
58482	
  
71586	
  
55580	
  

Tarkasteltaessa liitettä I ja siinä esitettyjä jännitysjakaumia rakenneputken seinämän
paksuuden yli huomataan mallista otetun jännitysjakauman noudattavan suhteellisen hyvin
rakenteellisen jännityksen lineaarista jakaumaa. Jännitykset on mallissa laskettu keskiarvona
ympäröivistä elementeistä keskellä olevaan solmuun.
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Taulukossa

2

on

esitetty

lasketut

jännityskonsentraatiokertoimet

liitoksille,

kun

mallinnuksessa on käytetty 20-solmuisia elementtejä. Taulukosta huomataan liitoksen #1
saavan

1,3–1,6-kertaisesti

pienemmän

konsentraatiokertoimen

verrattuna

muihin

mallinnettuihin liitoksiin. Konsentraatiokertoimet vaihtelevat välillä 2,4-3,9. Samalla nähdään
rakenneputken sulkemisen vaikutus konsentraatiokertoimiin. Sulkemalla rakenneputki
saadaan jännityskonsentraatiota pudotettua hieman liitoskohtaisesti. Parhaimpaan tulokseen,
eli pienimpään jännityskonsentraatiokertoimeen, on päästy liitoksella #1, jonka rakenneputki
on suljettu päistään.
Kun tarkastellaan liitoksen #1 kohtaa B, joka on myös kriittinen rakenteen kestävyyden
kannalta,

huomataan

taivutusjännityksen

muuttavan

etumerkkiään.

Tällöin

taivutusjännityskomponentti pienentää rakenteellisen jännityksen arvoa. Näin liitoksen
kriittisin paikka on edelleen veitsilevyn edessä.
Taulukko 2. Liitosten jännityskonsentraatiokertoimet veitsilevyn edessä kohdassa A ja

Jännityskonsentraa-okerroin	
  [-‐]	
  

kohdassa B.

4,5	
  

Liiitosten	
  vertailu	
  

4	
  
3,5	
  
3	
  
2,5	
  
2	
  
1,5	
  
1	
  
0,5	
  
0	
  

Liitoksen	
  tyyppi	
  

Liitosten, joiden veitsilevyjä ei ole muotoiltu ollenkaan, jännityskonsentraatiokertoimet on
esitetty taulukossa 3. Liitokset on mallinnettu avoimella rakenneputkella. Tällöin liitoksella 1
jännityskonsentraatiokerroin on noin 2,5 ja liitoksella 2 noin 3,7. Veitsilevyn oikealla
muotoilulla siis saadaan pienennettyä jännityskonsentraatiokertoimen arvoa ja samalla lisättyä
liitoksen kestävyyttä.
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Jännityskonsentraa-o	
  kerroin	
  [-‐]	
  

Taulukko 3. Vertailuliitosten konsentraatiokertoimet.

4	
  

Liitokset	
  ilman	
  muotoilua	
  

3,5	
  
3	
  
2,5	
  
2	
  
1,5	
  
1	
  
0,5	
  
0	
  

Liitoksen	
  tyyppi	
  

Taulukoita vertaamalla on huomattu liitoksen muotoilun sekä kasvattavan että pienentävän
jännityskonsentraatiokertoimen suuruutta. Liitoksen #1 veitsilevyn muotoilulla on saatu
jännityskonsentraatiokerrointa pienennettyä verrattuna sekä avoimella että suljetulla putkella
mallinnettuun liitokseen. Kun taas liitoksessa #2 jännityskonsentraatiokerroin vastaavasti
kasvoi. Tämä johtuu taivutusjännityskomponentin kasvamisesta. Liitoksessa #2 jännitys
joutuu kokonaisuudessaan kulkemaan rakenneputken ääriviivojen ulkopuolella ja sieltä se
johdetaan suoraan rakenneputken seinämiin. Kun taas liitoksessa #1 jännitys johtuu sekä
rakenneputken sisältä että ulkoa putken seinämiin. Näin taivutusjännityskomponentin osuus
jää pienemmäksi. Liitosten jännityskomponenttien vertailu on esitetty liitteessä II 1/2 ja
erittely on esitetty liitteessä II 2/2.
Liitteessä III olevassa taulukossa on esitetty hitsin edessä sijaitsevan elementin jännitystilan
suuruudet x- ,y- ja z-akseleiden suuntiin. Samassa taulukossa on ilmaistu komiaksiaalisen
jännitystilan suuruus laskettuna aritmeettisena summana.
Yhtälössä 19 𝜎!,!,! on kolmiaksiaalinen jännitys,  𝜎!,!"#$ on x-suuntainen normaalijännitys,
𝜎!,!"#$ on y-suuntainen normaalijännitys ja 𝜎!,!"#$ on z-suuntainen normaalijännitys.
Taulukon perusteella nähdään liitoksen #1 saavan pienimmät jännitystilat. Myös liitoksen eri
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muotoilut ovat saaneet pienimmät jännityksen arvot. Suurimman kolmiaksiaalisen
jännityskomponentin on saanut liitos #6 ja pienimmän liitos #1 suljetulla putkella.
Liitteessä III olevan taulukon perusteella x-suuntaiseen normaalijännitykseen vaikuttaa eniten
veitsilevyn vienti rakenneputken sisään ja sen muotoilu. Mikäli voima johdetaan silmukasta
suoraviivaisesti rakenneputken seinämään, ilman veitsilevyn sisään vientiä, kasvaa xsuuntainen normaalijännitys samalla. Z-suuntainen normaalijännitys vastaavasti kasvaa hitsin
edessä kun veitsilevyä ei viedä rakenneputken sisään. Veitsilevy rakenneputken sisällä pitää
litosta z-suunnassa koossa ja vastustaa samalla siirtymiä siihen suuntaan. Kun levy poistetaan
liitos pyrkii enemmän leviämään poispäin symmetrialinjasta. Tällöin z-suuntaiset jännitykset
kasvavat hitsin edessä. Y-suuntainen jännitys on pysynyt kaikissa tutkittavissa liitoksissa
hyvin samana.
Liitoksessa #1 tutkittavan kohdan B komiaksiaalinen jännitystila kasvaa kuitenkin
suuremmaksi kuin kohdan A. Näin ei siis olekaan täysin yksiselitteistä, että liitos #1 olisi
kestävin vaihtoehto ja liitoksen murtumiskohta sijaitsisi veitsilevyn edessä. B-kohdassa zsuuntainen jännitys jää hyvin pieneksi, mutta x-suuntaisen komponentin ollessa suurempi
kuin A-kohdassa kasvaa kolmiaksiaalinen jännitys lopulta isommaksi.
Taulukkoon 4 on laskettu jänistyskonsentraatiokertoimet käyttämällä 8-solmuisia elementtejä.
tarkastelusta on jätetty pois liitoksen #1 tarkastelu piste B. Taulukosta nähdään tulosten
olevan saman suuntaisia, kuin 20-solmuisille elementeillä mallinnettujen liitosten, mutta
konsentraatiokertoimet ovat suuremmat. Verratessa liitosten #5 ja #6 konsentraatiokertoimia
huomataan 20-solmuisten elementtien ottavan paremmin huomioon liitoksen geometrian. 8solmuisilla elementeillä jännityskonsentraation arvo liitoksilla 5 ja 6 on lähes sama.
Jännityskonsentraatiokertoimet vaihtelevat välillä 3,1-4,4.
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Taulukko 4. Lasketut konsentraatiokertoimet 8-solmuisille elementeillä.
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5	
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4,5	
  
4	
  
3,5	
  
3	
  
2,5	
  
2	
  
1,5	
  
1	
  
0,5	
  
0	
  

Liitoksen	
  tyyppi	
  

Rakenneputken loveamista on tutkittu liitokselle #1, jossa veitsilevy lävistää rakenneputken
seinämän. Kuvissa 16 ja 17 on esitetty jännityksen konsentroituminen loven alueelle.
Loveuksessa #1 jännityspiikki muodostuu rakenneputken seinämän ja veitsilevyn välille, kun
lovessa #2 jännityspiikki on muodostunut loven pyöristyksen kohdalle. Taulukosta 5 nähdään
lovessa #2 jännityksen olevan lähes puhtaasti kalvojännitystä ja taivutusjännityskomponentin
osuus on jäänyt hyvin pieneksi. Liitoksissa jännitykset paksuuden suunnassa ovat
huomattavasti suuremmat kuin liitoksilla, joita ei lovettu.

Kuva 16. Jännityksen keskittyminen loveuksessa #1.
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Kuva 17. Jännitysten keskittyminen loveuksessa #2, kun r on 3 mm.
Kuvassa 10 esitetyn loveamisen ajatuksen esittäneet Ling, Zhao, Al-Mahaidi ja Packer ovat
tutkineet rakenneputken ja veitsilevyn liitoksen välistä kestävyyttä. Tutkimuksessa esitetyt
tulokset viittasivat kuitenkin liitoksen rikkoutuvan rakenneputkesta leikkausviiveellä.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulosten perusteella voima tulisi johtaa rivan eteen mahdollisimman suurelta osin
kalvojännityksenä, jolloin taivutusjännityksen osuus ei pääsisi kasvattamaan liitoksen
rakenteellista jännitystä ja samalla jännityskonsentraatiokerrointa. Tämä saadaan tehtyä
muotoilemalla rakenneputken sekä ulko- että sisäpuolelle lähelle saman pinta-alan sisältävä
levykenttä, joka kapenee kohti veitsilevyn kärkeä. Vastaavasti voidaan myös pitää
rakenneputken sisäpuolelle jäävän levykentän muoto tasaisena, suorakaiteen muotoisena,
levynä ja muotoilla vain ulkopuolelle jäävää levykenttää. Näin päästään jopa parempaan
tulokseen. Kun edellä kuvatut liitokset suljetaan, päästään pienimpään konsentraatiokertoimen
arvoon. Pienin jännityskonsentraatio on saatu liitokselle 1, joka on suljettu päistään.
Liitoksissa y-suuntainen normaalijännitys hitsin edessä on huomattavasti pienempi verrattuna
x- ja z-suuntaisiin normaalijännityksiin. X-suuntainen normaalijännitys on suurimmillaan
liitoksilla, missä rakenneputken sisälle ei ole viety liitettävää veitsilevyä. Sama koskee myös
z-suuntaista jännitystä. Kolmiaksiaalisenjännitystilan suhteen pienin jännitysarvo on saatu
liitokselle 1, joka on suljettu päistään. Liitoksen 1 kolmiaksiaalinen jännitystila on noin 1,31,9 kertaa pienempi verrattuna muihin liitoksiin.
Loveamisella ei ole saatu varsinaista hyötyä liitoksen kestävyyden parantamiseksi.
Paikallinen rakenteellisen jännityksen huippu tosin on hävinnyt veitsilevyn edestä, mutta
loven pohjan jännitykset muodostuivat suuremmiksi, kuin ilman loveusta mallinnettujen
liitosten jännitykset veitsilevyn edessä. Loven muotoja pitäisi tutkia vielä enemmän, jotta
varmistuttaisiin sen vaikutuksesta liitoksen kestävyyteen.
Kun on verrattu jännityskonsentraation suuruutta 8- ja 20-solmuisilla elementeillä
mallinnettaessa, on huomattu 8-solmuisten elementtien antavan suurempia arvoja kuin 20solmuiset elementit. Samalla 8-solmuisilla elementeillä liitoksissa 5 ja 6 geometrian ero
häviää tarkasteltaessa liitosten jännityskonsentraatiokertoimia, josta voidaan päätellä 20solmuisten elementtien huomioivan paremmin liitoksen geometrian muutokset. Näin ollen
liitokset on parempi mallintaa 20-solmuisilla elementeillä, kuin 8-solmuisila elementeillä.
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Jännitysjakaumissa käytetty laskenta keskiarvoistamalla elementtien jännityksen niiden
keskellä

olevaan

solmuun

on

osoittautunut

kelvolliseksi

tavaksi

tulkita

mallin

jännitysjakaumaa. Toimintatapa soveltuu siis ainakin käytettäväksi, kun määritetään
rakenteellista jännitysjakaumaa suoraan mallista.
Liitoksen mallinnuksessa käytetty elementtiverkko oli raskas ja täten pidensi laskenta-aikoja.
Mallinnuksen olisi voinut tehdä myös huomattavasti kevyemmällä verkolla siten, että verkkoa
olisi tihennytty liitoksen eteen. Levynpaksuudessa ei olisi tarvinnut olla samaa
elementtimäärää joka puolella, vaan elementtiverkkoa olisi hyvin voinut harventaa edetessä
poispäin tutkittavasta kohdasta. Tämä tietysti lisää käytettävää aikaa verkotuksen luomiseen,
mutta vähentää laskenta-aikaa. Vastaavasti mallit olisi voinut mallintaa levyelementtien ja
tilavuuselementtien yhdistelmänä. Tutkittava kohta ja sen lähiympäristö olisi mallinnettu
tilavuus elementeillä ja loput liitoksesta levyelementeillä. Tällöin oltaisiin päästy mitä
luultavimmin lyhyimpään laskenta-aikaan.
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8 YHTEENVETO

Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia Ruukin Optim QC teräksestä valmistettavan
neliömäisen rakenneputken ja pituussuuntaisen veitsilevyn välisen liitoksen muotoilun
merkitystä liitoksen haurasmurtumaan. Rakenneputken (80x80x4) ja veitsilevyn liitokselle on
tehty fe-analyysi ja tulosten perusteella parhaimmaksi liitoksen muotoiluksi on saatu liitos #1
suljetulla rakenneputkella.
Haurasmurtumaa on kuvattu luvussa 2 ja siinä on määritetty rakenteen hauraaseen
käyttäytymiseen

johtavia

tekijöitä.

Esimerkiksi

materiaalin

lujuusluokan

kasvatus,

jännityskeskittymät, kolmiaksiaalinen jännitystila ja kylmät olosuhteet voivat altistaa
rakenteet hauraalle käyttäytymiselle. Samalla on kerrottu haurasmurtuman lajeista,
ydintymisestä ja murtuman etenemisestä.
Työssä on määritetty liitoksessa vaikuttavat tarvittavat jännityskomponentit rakenteellisen
jännityksen selvittämiseksi. Jännityskomponenttien graafiseen esitykseen on esitetty kaavat,
joilla kunkin jännityskomponentin jännitysjakauma levyn paksuuden yli on mahdollista
kuvata matemaattisten työkalujen avulla. Tämä on tietysti työlästä ja kannattaakin arvioida
onko kyseinen komponenttien graafinen kuvaus paksuuden yli tarpeellista.
Työssä on myös saatu selville 8- ja 20-solmuisten tilavuuselementtien eroja liitosten
jännitystiloissa. Elementtikohtaiset erot ovat suuret, joten tämänkaltaisissa mallinnuksissa on
parasta käyttää 20-solmuisia tilavuuselementtejä. Kyseiset elementit soveltuvat paremmin
liitoksen mallintamiseen ja näin ottavat paremmin huomioon liitoksen geometrian muutokset.
Tutkimusta on mahdollista jatkaa verkottamalla liitokset vielä tiheämmin. Tuloksista voi näin
selvittää vielä paikallisen huippujännityksen suuruuden. Mallin todellinen käyttäytyminen
saadaan

kuitenkin

parhaiten

ennustettua

hyödyntämällä

lineaaris-elestista

murtumismekaniikkaa. Franck3D tai XFEM ohjelmalla liitokseen mallinnetaan alkusärö ja
näin saadaan parhaiten ennustettua liitoksen todellinen murtuminen.
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