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a

Päädyn halkaisija puolikas [mm]
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Tehollinen poikkileikkausala 1 [mm2]

A2

Tehollinen poikkileikkausala 2 [mm2]

A3

Tehollinen poikkileikkausala 3 [mm2]

Afb

Yhteen tehollinen poikkileikkausala [mm2]

Afs

Kuoren tehollinen poikkileikkausala [mm2]

Ap

Paineenalainen ala [mm2]

b

Päädyn korkeus [mm]

B0

Paineenalainen ala 0 [mm2]

B1

Paineenalainen ala 1 [mm2]

B2

Paineenalainen ala 2 [mm2]

B3

Paineenalainen ala 3 [mm2]

c1

Miinustoleranssi nimellisseinämänpaksuudella tilattaessa [mm] tai [%]

c2

Kulumislisä [mm]

Dc

Lieriön keskihalkaisija kartion liitoskohdassa [mm]

Di

Kartion suuremman pään sisähalkaisija [mm]

di

Sisähalkaisija [mm]

dl1

Kulman dθ1 kaaren pituus [mm]

dl2

Kulman dθ2 kaaren pituus [mm]

Dmb

Yhteen keskihalkaisija [mm]

Dms

Putken keskihalkaisija [mm]

do

Ulkohalkaisija [mm]
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Yhteen ulkohalkaisija [mm]

dθ1

Elementin kulma meridiaanisuunnassa [rad]

dθ2

Elementin kulma kehäsuunnassa [rad]
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Lieriön vaadittu paksuus liitoskohdassa [mm]

e2

Kartion suuremman pään vaadittu paksuus [mm]
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Liitoskohdan tarkka paksuus [mm]

encon

Kartion nimellinen paksuus [mm]
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Voiman Ft resultanttivoima [N]
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Voiman FL resultanttivoima [N]

F3

Sisäisen paineen aiheuttama voima [N]

Fm

Meridiaanijännityksen aiheuttama voima [N]
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Kehäjännityksen aiheuttama voima [N]

g

Käyrän kehällä olevan kohdan kohtisuora etäisyys halkaisijasta [mm]

hc

Päädyn kuvun syvyys [mm]
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0,2 ekvivalentti venymää vastaava jännitys [N/mm2]

K0,4

0,4 ekvivalentti venymää vastaava jännitys [N/mm2]

L

Vahvistavan pituuden lrs ja seinämänpaksuuden srb yhteispituus [mm]

l2

Vahvistava pituus kartion suunnassa suuremmassa päässä [mm]

lb2

Yhteen sisäpuolisen projektion mitattu pituus [mm]

lrb

Yhteen vahvistava pituus [mm]

lrs

Putken vahvistava pituus [mm]

p

Sisäinen paine [MPa]

pt,max

Suurin sallittu testipaine [MPa]

Q

Aksiaalinen voima poikittaisessa päittäisliitoksessa [kN]

R

Kohtisuora etäisyys akselilta kuoren pisteeseen A [mm]

r

Aukon säde [mm]

r1

Putkikäyrän säde [mm]
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Putken taivutussäde [mm]

ReH tc
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Kartion sisäsäde laskentakohdassa [mm]

Rm 20
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Rm200 000 t
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Rp0,2 t

0,2 raja lämpötilassa t [N/mm2]

Rp0,2 tc

0,2 raja laskentalämpötilassa tc [N/mm2]

Rt

Tangentiaalinen kaarevuussäde [mm]

s

Seinämänpaksuus [mm]
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Suoran putken minimiseinämänpaksuus [mm]

srb

Yhteen kokonaisseinämänpaksuus [mm]

srs

Putken kokonaisseinämänpaksuus [mm]

ss

Minimiseinämänpaksuus putkikäyrän sisätaipeella [mm]

su

Minimiseinämänpaksuus putkikäyrän ulkotaipeella [mm]

T

Elinikä [h]

t

Lämpötila [°C]

tc

Laskentalämpötila [°C]

v

Aukot huomioonottava lujuuskerroin [-]

vNDE

Hitsin lujuuskerroin [-]

z

Hitsin lujuuskerroin [-]

α

Kartion kärkikulman puolikas [°]
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Akselin ja säteen Rt välinen kulma [°]

δ0,2

0,2 geometriavenymisraja [N/mm2]

δ0,4

0,4 geometriavenymisraja [N/mm2]

εMi

Meridiaanivenymä päädyn sisäpuolella [-]

εU

Tangentiaalivenymä [-]
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Ekvivalentti venymä [-]

θ

Käyrän kehällä olevan kohdan ja halkaisijan välinen kulma [rad]
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Peruselementin etäisyys aukon keskeltä [mm]

σ

Jännitys [N/mm2]

σ*

Laskennallinen maksimijännitys [N/mm2]

σ1

Pääjännitys [N/mm2]

σ2

Pääjännitys [N/mm2]

σ3

Pääjännitys [N/mm2]

σm

Meridiaanijännitys [N/mm2]

σmyötö

Myötöraja [N/mm2]

σN

Nimellinen jännitys [N/mm2]

σr

Radiaalijännitys [N/mm2]

σt

Kehäjännitys [N/mm2]

σT

Ympyrän tangentin suuntainen jännitys [N/mm2]

σts

Tangentiaalijännitys putkikäyrän sisätaipeella [N/mm2]

σtu

Tangentiaalijännitys putkikäyrän ulkotaipeella [N/mm2]

σvert

Vertailujännitys [N/mm2]

σvert,s

Vertailujännitys putkikäyrän sisätaipeella [N/mm2]

σvert,u

Vertailujännitys putkikäyrän ulkotaipeella [N/mm2]

σρ

Aukon säteen suuntainen jännitys [N/mm2]

τ

Leikkausjännitys [N/mm2]

τmax

Maksimi leikkausjännitys [N/mm2]

τx

Leikkausjännitys x-akselilla [N/mm2]

τy

Leikkausjännitys y-akselilla [N/mm2]

φ

Peruselementin ja y-akselin välinen kulma [rad]
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1

JOHDANTO

Euroopan unionissa on voimassa yhteinen painelaitedirektiivi, jonka tarkoituksena on
yhdenmukaistaa lainsäädäntö, jotta maiden välinen vapaakauppa painelaitteiden osalta
olisi mahdollista. Standardit EN 12952 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot
sekä EN 13480 Metalliset teollisuusputkistot kuuluvat tähän direktiiviin.

Standardin EN 12952 mukaista kaupallista ohjelmaa vesiputkikattilan paineenalaisten
osien mitoitukseen ei ole saatavilla. Käsinlaskennalla työ olisi aikaa vievää ja työlästä.
Tämän takia kattilaputkiston mitoitukset pohjoismainen suunnittelutoimisto Rejlers on
tähän asti ostanut projektikohtaisesti muilta suunnittelutoimistoilta, jotka ovat
kehittäneet standardin EN 12952 mukaisen oman ohjelman. Ongelmana on kuitenkin
vastuu laskelmien oikeellisuudesta, sillä Rejlersillä ei ole mahdollisuutta laskelmien
tarkastamiseen. Lisäksi työn kilpailuttaminen tarjousvaiheessa vie aikaa ja työ
joudutaan ostamaan niin sanotusti markkinahintaan.

Standardia EN 12952 sovelletaan höyryn tai kuuman veden tuottamiseen tarkoitettuihin
vesiputkikattiloihin, joiden tilavuus on yli 2 litraa, sallittu paine yli 0,5 baaria ja
lämpötila yli 110 °C:ta. Standardia sovelletaan edellä kuvattujen vesiputkikattiloiden
lisäksi niihin liittyviin laitteistoihin. Kattilan ulkopuolisten putkistojen, eli ensimmäisen
kattilan jälkeisen sulkuventtiilin jälkeen, mitoitus tehdään standardin EN 13480
mukaan. (SFS-EN 12952-1, 2002, s. 6; SFS-EN 13480-1, 2002, s. 4.)

Aiempaa kirjallista materiaalia standardin EN 12952 mukaisesta putkistosuunnittelusta
löytyy vähän, sillä asiaan ovat perehtyneet pääasiassa kattilavalmistajat ja
suunnittelutoimistot. Kilpailusyistä he eivät kuitenkaan halua julkaista tietojaan.
Vuonna 2009 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on tehty kandidaatintyö, joka
käsittelee pääasiassa standardien EN 13480 ja EN 12952 mukaisesti suunniteltujen
putkistojen laskelmien ja niihin liittyvien dokumenttien tarkastusta (Lahtinen, 2009, s.
1).
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1.1 Tavoitteet ja rajaus
Työn tavoitteena on laatia laskentaohjelma, jolla voidaan mitoittaa standardin EN
12952 mukaisesti staattisen kuormituksen alaiset vesiputkikattilat ja niihin liittyvät
laitteistot. Rejlers käyttää standardin EN 13480 mukaisten putkistojen laskemiseen
OhmTechin Visual Vessel Design (VVD) -ohjelmistoa. Standardit EN 12952 ja EN
13480 ovat osittain yhteneviä. Tämän takia työssä vertaillaan, miltä osin olemassa
olevaa VVD -ohjelmistoa voidaan soveltaa vesiputkikattiloiden ja niihin liittyvien
laitteistojen laskennassa.

Tarkasteltavat ja laskentaohjelmaan kirjattavat komponentit valittiin Rejlersin aiempien
projektien tarpeiden perusteella. Valitut komponentit ovat suora putki, taivutettu putki,
putkikäyrä, putkikartio taivepyöristyksellä ja ilman, T-haara, hitsattu kohtisuora yhde
putkessa, puolipallopääty, korikaaripääty eli Klöpper pääty ja puolielliptinen pääty eli
Korbbogen

pääty.

Lisäksi

ohjelmaan

on

kirjattu

laskenta

yhteiden

vähimmäisetäisyydestä, jolla ne voidaan käsitellä yksittäisinä yhteinä. Putkikartioiden
mitoitusta ei ole standardissa EN 12952, minkä takia työssä tutkitaan, voiko standardin
EN 13480 putkikartioiden mitoitusta soveltaa standardin EN 12952 mukaisessa
laskennassa. Ulkoisten yhdevoimien vaikutus mitoitukseen rajattiin laskennasta pois.

Työssä perehdytään myös painelaitteiden mitoituksen taustaan. Tarkemmin käsitellään
suorien putkien, putkikäyrien, yhteiden, putkikartioiden sekä puolipallo- ja muovattujen
päätyjen mitoitusta.

Laskentaohjelma nimettiin WisePipe:ksi ja se on tehty Microsoft Excelillä englannin ja
suomen kielellä. Ohjelma toimii mitoitustyökaluna suunnittelijalle sekä dokumenttina
tarkastuslaitokselle. WisePipe on laadittu mahdollisimman selkeäksi. Käytettävät kaavat
ovat nähtävillä ja ohjelma opastaa käyttäjää parametrien syötössä ja ilmoittaa jos
syötetyt arvot eivät ole sallitulla vaihteluvälillä. WisePipe käsittää materiaalikohtaiset
tiedot yleisimmin käytetyille vesiputkikattilan osien materiaaleille. Komponenteille on
kirjattu materiaaleja ohjelmaan kolmesta seitsemään kappaletta. Ohjelma käyttää
syötettyjä materiaaliarvoja automaattisesti.
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WisePipe:lla tehdään testilaskelmia, joiden tuloksia verrataan VVD -ohjelmalla
saatuihin tuloksiin. VVD laskee standardin EN 13480-3 mukaan, mikä on monin
paikoin yhtenevä standardin EN 12952-3 kanssa. Näin ollen tulosten tulisi vastata
toisiaan.

1.2 Rejlers Oy
Diplomityö on tehty Rejlers Oy:lle, jonka toimialana on suunnittelu, konsultointi ja
projektitoimitukset teollisuuden, energian, rakentamisen ja kiinteistöjen sekä infran
asiakkaille. Suomessa 14 paikkakunnalla toimiva Rejlers Oy on osa pohjoismaista
Rejlerkoncernen-yhtiötä. (Yritys, 2014.)

Rejlersin perusti Gunnar Rejler vuonna 1942 Ruotsissa. Nykyään konserni työllistää jo
yli 1800 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa Rejlersin
toiminta alkoi Mikkelissä vuonna 1980 ja nyt työntekijöitä Suomessa on yli 470.
Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 169 miljoonaa euroa josta Suomen osuus oli 33
miljoonaa euroa. Kuvassa 1 on esitetty Rejlersin logo. (Yritys, 2014; Rejlers, 2014, s.
47.)

Kuva 1. Rejlersin logo (Rejlers, 2012).
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2

PAINELAITTEIDEN MITOITUKSEN TAUSTA

Painelaitteiden mitoituksessa hyödynnetään lujuushypoteeseja, joilla sisäisen paineen
aiheuttama

moniaksiaalinen

jännitystila

saadaan

palautettua

aksiaalijännitystä

vastaavaksi vertailujännitykseksi. Näin saadaan määritettyä seinämänpaksuus, jolla laite
kestää sen käytöstä syntyvän paineen.

Kappaleessa perehdytään yleisesti painelaitteiden mitoituksen taustaan. Lisäksi
tutkitaan tarkemmin suoran putken, putkikäyrän ja -taivutuksen, yhteen, putkikartion ja
päätyjen mitoitusperiaatteita. Putkikartioiden mitoitusta ei ole käsitelty standardissa EN
12952-3, minkä takia tarkasteluun otetaan standardin EN 13480-3 mukainen kartion
mitoitus.

2.1 Lujuushypoteesit ja niiden soveltaminen painelaitteisiin
Lujuushypoteeseilla

pyritään

rakenteen

lujuuden

selvittämiseen.

Aksiaalisessa

jännitystilassa olevan kappaleen kantokyky saadaan selvitettyä yksinkertaisella
vetokokeella. Moniaksiaalisessa jännitystilassa on kuitenkin vaikeampaa määritellä
tiettyyn pisteeseen vaikuttavia erilaisia jännitysyhdistelmiä, joiden vaikutuksesta
kappaleen lujuus ylitetään. Erilaisten lujuushypoteesien avulla pyritään selvittämään
jännitysolosuhteet, joissa kappaleen lujuus ylittyy.

Materiaalin paikallinen moniaksiaalinen jännitystila palautetaan lujuushypoteesien
avulla

vertailukelpoiseksi

aksiaalisen

jännitystilan

kanssa.

Moniaksiaalisesta

jännitystilasta saatavaa aksiaalista jännitystä kutsutaan vertailujännitykseksi σvert tai
redusoiduksi jännitykseksi. Tämän jännityksen tulee olla pienempi kuin kriittinen arvo,
johon sitä verrataan. Esimerkiksi vertailujännityksen σvert tulee olla pienempi kuin
materiaalin myötöraja σmyötö, jotta myötäämistä ei tapahtuisi.
Tähän mennessä ei ole kyetty muodostamaan lujuushypoteesia, joka olisi sopusoinnussa
kaikkien murtokokeiden yhteydessä tehtyjen havaintojen kanssa. Tunnetuimpia
lujuushypoteeseja ovat maksimipääjännityshypoteesi (MPJH), maksimipäävenymä-
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hypoteesi (MPVH), maksimileikkausjännityshypoteesi (MLJH) eli Trescan hypoteesi,
vakiomuodonmuutosenergiahypoteesi (VMMEH) ja vakiomuodonvääristymisenergiahypoteesi (VMVEH) eli von Misesin hypoteesi.

Painelaitteille luonteenomaista on jännitysten olemassaolo kolmen akselin suuntaisesti,
eli seinämässä vaikuttaa kolmiaksiaalinen jännitystila. Paineesta johtuen yksi
pääjännityksistä vaikuttaa paineen itsensä suunnassa eli kohtisuorassa laitteen seinämää
vasten.

Kaksi muuta pääjännitystä vaikuttavat kohtisuorassa tasossa ensimmäistä

vasten. Kolmiaksiaalinen jännitystila edellyttää lujuushypoteesia, jonka avulla on
mahdollista asettaa tämän kaltainen jännitystila vastaamaan materiaalin lujuusarvoja.
Laskennassa tarvittavat lujuusarvot saadaan vetokokeella. Sitkeille materiaaleille, joita
yleensä käytetään painelaitteissa, yleisimmin hyväksytyt lujuushypoteesit ovat Trescan
hypoteesi ja von Misesin hypoteesi. Näistä von Misesin hypoteesi on nykyään yleisesti
hyväksytympi, mutta monien maiden normit pohjautuvat silti Trescan hypoteesiin,
koska se antaa enemmän varmalla puolella olevan arvion ja sitä on helpompi soveltaa.
(Annaratone, 2007, s. 9-13.)
Trescan hypoteesin mukaan kappaleen lujuus ylitetään, kun suurin leikkausjännitys τmax
saavuttaa kriittisen arvon. Jännitystila suhteessa kappaleeseen, jota altistetaan
yksittäisellä vetojännityksellä, on esitetty Mohrin jännitysympyrällä kuvassa 2.

Kuva 2. Mohrin jännitysympyrä (Annaratone, 2007, s. 10).

Moniaksiaalinen jännitystila on nyt palautettu aksiaaliseksi jännitystilaksi, eli
kappaleeseen

kohdistuu

ainoastaan

yksi

pääjännitys

σ,

joka

on

vetoa.
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Maksimileikkausjännitys vaikuttaa 45° kulmassa ainoaan pääjännitykseen σ nähden,
joten maksimileikkausjännitykseksi saadaan τmax = σ / 2. Tällöin maksimileikkausjännityksiksi kolmella tasolla saadaan: (Annaratone, 2007, s. 10)
|

|

|

|

|

|

(1)

(2)

(3)

Yhtälöissä 1-3 kolmea pääjännitystä kutsutaan σ1, σ2 ja σ3. Jännitysten arvo suurenee
σ1:stä σ3:een. Tällöin, kuten kuvasta 3 nähdään, saadaan maksimileikkausjännitykseksi:

(4)

Tällöin vertailujännitykseksi saadaan:

(5)

Kuva 3. Mohrin jännitysympyrät (muokattu Annaratone, 2007, s. 11).

Mikään lujuushypoteesi ei ole täysin sopusoinnussa kaikkien murtokokeiden yhteydessä
tehtyjen havaintojen kanssa. Sitkeille aineille Trescan hypoteesi pätee kuitenkin melko
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hyvin. Trescan hypoteesin mukaan kappaleen tulisi kestää kaikkien akselien suuntaan
yhtä suurta vetoa rajatta, mikä on ristiriidassa käytännön kanssa. Lisäksi hypoteesin
mukaan kappale kestää rajattomasti hydrostaattista painetta. Teräksen veto- ja
puristuskokeessa saadaan tiettyä tekniikkaa käyttäen koekappaleen pinnalle esiin niin
sanotut Lüdersin viivat, jotka muodostavat noin 45° kulman voiman suunnan kanssa.
Näiden Lüdersin viivojen syntyminen juuri suurimman leikkausjännityksen suunnassa
tukee Trescan hypoteesia. (Pennala, 1999, s. 187.)

2.2 Jännityksien määrittäminen kuorimaisessa pyörähdyskappaleessa
Mitoitettaessa painelaitteita, tutkitaan jännityksiä kolmiaksiaalisessa tilassa ja
määritetään vertailujännitys Trescan hypoteesin mukaan. Asettamalla vertailujännitys
samansuuruiseksi sallitun jännityksen kanssa, saadaan yhtälö, josta voidaan määrittää
vaadittu seinämän minimipaksuus. Mitoituksessa oletetaan seinämien olevan ohuita.

Sisäinen paine aiheuttaa kuorimaisessa pyörähdyskappaleessa kolme pääjännitystä,
jotka ovat kehäjännitys σt, meridiaanijännitys σm ja radiaalijännitys σr. Kuvassa 4 on
esitetty sisäisen paineen aiheuttamat kehä- ja meridiaanijännitykset kuorimaisessa
pyörähdyskappaleessa yleisessä tapauksessa.

Kuva 4. Sisäisen paineen aiheuttamat kehä- ja meridiaanijännitykset kuorimaisessa
pyörähdyskappaleessa (muokattu Annaratone, 2007, s. 24).
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Pallomaisessa rakenteessa tangentiaalinen kaarevuussäde Rt eli kehäsäde ja pitkittäinen
kaarevuussäde Rm eli meridiaanisäde ovat yhtä suuret. Kuvassa 5 on esitetty kuvan 4
mukaiset kuoren leikkaukset A-D ja A-B.

Kuva 5. Sisäisen paineen kuoreen aiheuttamat voimat.

Kehäjännityksen aiheuttama voima Ft, joka vaikuttaa kuvan 4 sivuilla A-B ja C-D,
saadaan:

(6)
Yhtälössä 6 s on seinämänpaksuus ja dl1 on kulman dθ1 kaaren pituus. Kuten kuvasta 5
(a) nähdään, voiman Ft resultantti kohtisuorassa elementtiin nähden on:

(

)

(7)

Yhtälössä 7 elementin kulmaa kehäsuunnassa merkitään symbolilla dθ2. Meridiaanijännityksen aiheuttama voima Fm, joka on kuvan 5 sivuilla A-D ja B-C, saadaan:

(8)
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Yhtälössä 8 dl2 on kulman dθ2 kaaren pituus. Kuten kuvasta 5 (b) nähdään, voiman FL
resultantti kohtisuorassa elementtiin nähden on:

(

)

(9)

Yhtälössä 9 elementin kulmaa meridiaanisuunnassa merkitään symbolilla dθ1. Sisäinen
paine p tuottaa voiman F3, joka on samansuuntainen voimien F1 ja F2 kanssa. Voima F3
saadaan:

(10)

Jotta voimat ovat tasapainossa kohtisuoraan elementtiin nähden, on oltava:

(11)

,

josta saadaan:

(

)

(

)

(12)

Kuvasta 5 saadaan:

(

)

(13)

(

)

(14)

Nyt yhtälöstä 12 saadaan:
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(15)

Yhtälöstä 15 sieventämällä saadaan:

(16)

Kuten kuvasta 6 nähdään, paineen aiheuttama työntövoima A-B tason yläpuolella
olevaan kuoren osaan on:

(17)

Yhtälössä 17 R on kohtisuora etäisyys akselilta kuoren pisteeseen A. Paineen
aiheuttama voima F tasapainotetaan jännityksen σm kohtisuoralla resultanttivoimalla,
kuten kuvasta 6 nähdään.

Kuva 6. Tason A-B yläpuolella olevaan kuoren osaan vaikuttavat meridiaanijännitykset
(muokattu Annaratone, 2007, s. 25).

Tällöin yhtälöstä 17 saadaan:

(18)
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Yhtälössä 18 γ on akselin ja säteen Rt välinen kulma ja akselin ja pisteen A kohtisuora
etäisyys R = Rt · sinγ, jolloin meridiaanijännitykseksi saadaan:

(19)

Yhtälöistä 16 ja 19 saadaan kehäjännitys:

(

)

(20)

2.3 Suoran putken mitoitus
Sylinterimäisen putken tapauksessa tangentiaalinen kaarevuussäde Rt on sisähalkaisijan
puolikas ja pitkittäinen kaarevuussäde Rm on ääretön. Suoran putken yhteydessä
meridiaanijännitystä

voidaan

paremminkin

kutsua

pitkittäisjännitykseksi

tai

aksiaalijännitykseksi. Yhtälöstä 19 saadaan pitkittäisjännitykseksi suoralle putkelle:

(21)

Yhtälöstä 20 saadaan kehäjännitykseksi suoralle putkelle:

(22)

Radiaalijännityksen σr arvo muuttuu seinämänpaksuuden yli. Radiaalijännitys on
kuitenkin suhteellisen pieni, joten voidaan olettaa sen olevan keskiarvo ääripäiden
välistä.

(Annaratone,

2007,

s.

59;

Bednar,

1991,

s.

43-45.)

Näin

ollen

radiaalijännitykseksi saadaan:

(23)
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Trescan lujuushypoteesin vertailujännitys on yhtälön 5 mukainen. Tällöin suoran putken
vertailujännitykseksi saadaan:

(24)

Nyt vertailujännitys asetetaan yhtä suureksi kuin suunnittelujännitys f, jolloin
minimiseinämänpaksuudeksi suoralle putkelle saadaan:

(25)

Putkien aukkojen heikennysvaikutus otetaan huomioon lujuuskertoimella v, jolloin
minimiseinämänpaksuus muuttuu muotoon:

(

)

(26)

Yhtälö 26 vastaa standardin EN 12952-3 yhtälöä 11.2-4 eli suoralta putkelta vaadittua
seinämänpaksuutta ilman lisiä (SFS-EN 12952-3, 2012, s. 138). Lujuuskerroin v saa
arvon nollan ja yhden väliltä ja sen ollessa yksi, yhtälö 26 vastaa aukotonta putkea.

2.4 Putkikäyrän ja -taivutuksen mitoitus
Putkikäyrän ja putkitaivutuksen tapauksessa tangentiaalinen kaarevuussäde Rt vastaa
kuvan 7 mukaisesti sädettä r1. Pitkittäiseksi kaarevuussäteeksi kuvasta 7 saadaan:

(27)

Yhtälössä 27 rb on putken taivutussäde, g on käyrän kehällä olevan kohdan kohtisuora
etäisyys halkaisijasta ja θ on käyrän kehällä olevan kohdan ja halkaisijan välinen kulma.
Kulma θ saa positiivisen arvon putkikäyrän ulkotaipeella ja negatiivisen arvon
sisätaipeella. Nyt yhtälöstä 16 saadaan:
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(28)

Kuten aiemmin todettiin, pitkittäisjännitys kalvolle on:

(29)

Tällöin yhtälöstä 28 saadaan:

(30)

Kuva 7: Putkikäyrä (muokattu Annaratone, 2007, s. 245).

Kuten kuvasta 7 nähdään etäisyys g on:

(31)

Tällöin tangentiaalijännitykseksi saadaan (Annaratone, 2007, s. 246):

(32)
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Pisteessä

A

kulma

θ

on

π/2

rad,

jolloin

g

on

D/2.

Tällöin

saadaan

tangentiaalijännitykseksi putkikäyrän ulkotaipeella:

(33)

Pisteessä B taas kulma θ on –π/2 rad ja etäisyys g on –D/2. Tällöin tangentiaalijännitys
putkikäyrän sisätaipeella on:

(34)

Radiaalijännitys σr oletetaan keskiarvoksi ääripäiden välistä ja se saadaan yhtälöstä 23.
Yhtälöstä 5 saadaan Trescan lujuushypoteesin mukainen vertailujännitys ulkotaipeelle:

(35)

Myös putkikäyrän sisätaipeelle Trescan lujuushypoteesin mukainen vertailujännitys
saadaan yhtälöstä 5:

(36)

Vertailujännitys asetetaan yhtä suureeksi suunnittelujännityksen f kanssa, jolloin minimi
seinämänpaksuudeksi putkikäyrän ulko- ja sisätaipeelle saadaan:
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(37)

(38)

Yhtälöissä 37 ja 38 scyl on suoran putken minimiseinämänpaksuus, joka on esitetty
yhtälössä 25. Yhtälö 37 vastaa standardin EN 12952-3 yhtälöä 11.3-3 ja yhtälö 38
vastaa yhtälöä 11.3-4.

2.5 Yhteiden mitoitus
Voidakseen ymmärtää yhteiden mitoitusta painelaitteissa tulee ensin perehtyä aukkojen
mitoitukseen, sillä yhteet ajatellaan vahvistettuina aukkoina.

Kuvassa 8 on esitetty levy, jonka keskellä on säteeltään r suuruinen aukko. Levy
kuvataan äärettömäksi ja sitä kuormitetaan tasaisella jännityksellä y-akselin suunnassa.
Peruselementti on etäisyydellä ρ aukon keskeltä ja se sijaitsee kulmassa φ y-akseliin
nähden. Peruselementtiin vaikuttavat seuraavat jännitykset (Annaratone, 2007, s. 36):

(

)

(

(

)

(

(

)

)

(39)

)

(40)

(41)
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Kuva 8. Tasaisen jännityksen alainen aukollinen levy (muokattu Annaratone, 2007, s.
36).
σρ on aukon säteen suuntainen jännitys ja σT on ympyrän tangentin suuntainen jännitys.
Kulman φ ollessa π/2 rad, saadaan jännitykset x-akselilla ja kulman ollessa 0 rad
saadaan jännitykset y akselilla. Jännityssuhteet σT / σ ja σρ / σ on esitetty x-akselilla
kuvassa 9 ja y-akselilla kuvassa 10. Kuten yhtälöstä 41 nähdään, leikkausjännitys τ on
molemmilla akseleilla nolla.

Kuva 9. Jännityssuhteet aukollisen levyn x-akselilla (muokattu Annaratone, 2007, s.
38).
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Kuva 10. Jännityssuhteet aukollisen levyn y-akselilla (muokattu Annaratone, 2007, s.
38).
Etäisyyden ρ ollessa ääretön jännitykset σρx sekä σTy ovat nolla ja jännitykset σTx ja σρy
ovat levyä kuormittavan jännityksen σ suuruisia (Annaratone, 2007, s. 37). Kuvista 9 ja
10 nähdään, että etäisyydellä ρ = r, eli aukon reunalla, aukkoon nähden tangentiaalin
suunnassa olevat jännitykset ovat:

(42)

(43)

X-akselilla aukon reunalla jännitys on kolminkertainen verrattuna alueeseen, johon
aukko ei vaikuta. Jännityspiikki pienenee kuitenkin nopeasti ja etäisyydellä ρ = 2r
jännitys on enää 22 % suurempi kuin jännitys levyssä ilman aukkoa.

Yhtälöistä 21 ja 22 nähdään, että suorassa putkessa pitkittäisjännitys on puolet
kehäjännityksestä. Asetetaan nyt x-akseli putken pituussuunnaksi ja y-akseli putken
kehäsuunnaksi, kuten kuvasta 11 nähdään.
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Kuva 11. Tasaisten jännitysten alainen reiällinen putki (Annaratone, 2007, s. 40).

Tällöin jännityksiksi x- ja y-akselilla saadaan (Annaratone, 2007, s. 40):

(

(

)

)

(44)

(45)

(

)

(46)

(

)

(47)

(48)
Jännitykset σT ja σρ on esitetty putken x-akselilla kuvassa 12 ja y-akselilla kuvassa 13.
Kuten kuvasta 12 nähdään, jännityspiikki aukon reunalla on 2,5 kertainen verrattuna
aukottomaan putkeen. Tämän takia putken paksuutta tulee kasvattaa paikallisesti.
Vahvistetun alueen koko voi olla melko pieni, sillä jo etäisyydellä ρ = 1,5r jännityksen
maksimiarvo on jo pienempi kuin 1,5σ. Jännityspiikki aukon reunalla on
rinnastettavissa paikallisen muodonmuutoksen lisäykseen, jotka aiheutuvat muuta osaa
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suuremmasta paikallisesta säteen kasvusta. Materiaali aukon ympärillä vastustaa tämän
kaltaisia suurempia säteittäispoikkeamia. (Annaratone, 2007, s. 42.)

Kuva 12. Jännityssuhteet aukollisen putken x-akselilla (muokattu Annaratone, 2007, s.
41).

Kuva 13. Jännityssuhteet aukollisen putken y-akselilla (muokattu Annaratone, 2007, s.
41).
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Kokeellisesti on todettu, että myötävaikutusalueen suuruus levyssä aukon ympärillä, ei
johdu

aukon

suuruudesta

vaan

putken

keskihalkaisijasta

Dms

ja

putken

seinämänpaksuudesta srs, seuraavalla tavalla (Annaratone, 2007, s. 42-43):
√

(49)

Aukon halkaisija vaikuttaa kuitenkin suuresti piikkien suuruuteen. Kun aukko on suuri,
putki osoittautuu heikommaksi ja aukon reunalla säteen muutokset, jotka aiheuttavat
jännityspiikin, ovat todennäköisempiä. Jos yhde on hitsattu aukon kohdalle, yhteen
aksiaalinen jäykkyys ehkäisee paikallista säteen suurenemista. (Annaratone, 2007, s.
42-43.)

Kun putkeen on liitetty yhde, voidaan aukon takia pois jäänyt seinämänosa korvata
paksuntamalla putkea tai putkea ja yhdettä. Jos yhteen paksuus on suurempi kuin
vaadittu minimiarvo, ylimääräinen paksuus toimii seinämän vahvikkeena ja pystyy
osittain tai kokonaan kompensoimaan aukon takia pois jääneen osan seinämästä.
(Annaratone, 2007, s. 330.) Kuten putkella myös yhteen vahvistava pituus määräytyy
sen keskihalkaisijasta Dmb ja seinämänpaksuudesta srb. Tällöin yhteen vahvistava pituus
on:

√

(50)

Yhteiden tarkka mitoitusmenetelmä vaatisi tapauskohtaista analyysia. Tämän takia
usein käytetään empiiristä laskentamenetelmää, joka on varmalla puolella, mutta on silti
yksinkertainen.

Yksinkertaistuksen

vuoksi

menetelmässä

tarkastellaan

vain

kehäjännityksiä. (Annaratone, 2007, s. 342.) Kuvasta 14 nähdään, että tehollinen
poikkileikkausala A1 vastaa L-pituisen alueen vaadittua minimipaksuutta putkelle, jossa
ei ole aukkoja ja jonka suunnittelujännitys on f. Tämä ala on vastaavuussuhteessa
paineenalaiseen alaan B1 seuraavalla tavalla (Annaratone, 2007, s. 342):
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(51)

Toisin sanoen, kun putkessa ei ole aukkoja, alan A1 paksuinen seinämä pystyy
vastustamaan alueella B1 olevaa painetta. Vastaavasti alan A3 paksuinen seinämä pystyy
vastustamaan alueella B3 olevaa painetta. Näin ollen, jotta rakenne kestää, tulee
tehollisen poikkileikkausalan A2 olla niin suuri, että se pystyy kompensoimaan aukon
takia pois jääneen osan seinämästä. Eli sen pitää pystyä vastustamaan alueilla B0 ja B2
olevaa painetta. (Annaratone, 2007, s. 342.)

Kuva 14. Teholliset poikkileikkausalat ja paineenalaiset alat (muokattu Annaratone,
2007, s. 342).

Aiemmin esitetty mitoitustapa koskee niin sanottua yksittäistä aukkoa (tai yhdettä).
Tällöin putkessa ei ole muita aukkoja tai ne ovat etäisyydellä, johon viereinen aukko ei
enää vaikuta. Jos useampi aukko on sijoitettu suhteellisen lähelle toisiaan, on analyysi
tällöin helpompi kuin yksittäisen aukon tapauksessa. Tällöin jännityshuiput aukon
reunoilla jätetään huomioimatta ja laskenta perustuu jännitysten keskimääräisiin
arvoihin aukkojen välissä. (Annaratone, 2007, s. 313.)

2.6 Päätyjen mitoitus
Puolipallopäädyn tapauksessa tangentiaalinen kaarevuussäde Rt ja pitkittäinen
kaarevuussäde Rm ovat molemmat Di /2. Tällöin yhtälöistä 19 ja 20 saadaan meridiaani-

32

ja kehäjännitykseksi:

(52)

Kuvassa 15 on esitetty elliptisen päädyn leveys-korkeussuhteen vaikutus jännityksiin.
Puolipallopäädyllä päädyn halkaisijan puolikkaan a suhde päädyn korkeuteen b on 1.
Kuvasta nähdään, että puolipallopäädyllä meridiaani- ja kehäjännitykset ovat pieniä.
Meridiaanijännitys σm pysyy vedolla koko ellipsissä kaikilla a/b -suhteilla.
Suurimmillaan se on kaaren laella ja pienimmillään ellipsin vaakahalkaisijalla.
Kehäjännitys σt on vedolla kaaren laella ja pienenee lähestyttäessä ellipsin
vaakahalkaisijaa, jolloin se muuttuu puristukseksi a/b -suhteen ollessa suurempi kuin
1,42. (Harvey, 1991, s. 49.)

Kuva 15. Leveys-korkeussuhteen vaikutus jännityksiin elliptisessä päädyssä (muokattu
Harvey, 1991, s. 49).

Jos a/b -suhde on 2, maksimi vetojännitys a∙p/s esiintyy laen keskellä ja
kehäpuristusjännitys puolestaan samansuuruisena vaakahalkaisijalla. Kun a/b -suhdetta
yhä kasvatetaan, suurin jännitys keskellä lakea on yhä vetoa, mutta kehäpuristusjännitys
ylittää sen reilusti suuruudessaan vaakahalkaisijalla ja taipeessa. Suurta a/b -suhdetta
tulisi välttää, sillä puristusjännitys voi aiheuttaa kuvan 16 mukaisen paikallisen
lommahduksen ohuissa päädyissä, sekä paikallisen murtuman johtuen korkeaksi
kehittyneestä leikkausjännityksestä. (Harvey, 1991, s. 49.)
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Kuva 16. Lommahdus taipeen alueella elliptisessä päädyssä (muokattu Harvey, 1991, s.
50).

Kuten kuvasta 15 nähdään, puolipallopääty on jännitysten kannalta paras ja suora pääty
huonoin. Puolipallopäätyjen valmistaminen on kuitenkin hankalaa ja kallista, minkä
takia niitä käytetään vähemmän kuin kuperia päätyjä. Suorien päätyjen valmistaminen
puolestaan on helpompaa ja halvempaa, mutta suurten jännitysten takia niitä harvemmin
käytetään.

Korikaaripääty ja puolielliptinen pääty eli kuperat päädyt koostuvat pallovaipasta,
taipeesta ja sylinterimäisestä osasta. Kuperat päädyt jäljittelevät elliptistä päätyä.
Elliptisellä päädyllä taive ja pallovaippa yhtyvät sulavasti toisiinsa, kun vastaavasti
korikaaripäädyllä ja puolielliptisellä päädyllä yhtymäkohta on jyrkempi. Korikaaripääty
puolestaan on puolipallopäätyä matalampi. Jotta kehäjännitys voitaisiin minimoida
taipeen alueella, tulisi a/b –suhteen olla pieni ja taipeen säteen mahdollisimman suuri
kuperissa päädyissä (Harvey, 1991, s. 49). Tämän takia on standardissa 12952-3
korikaaripäädylle ja elliptiselle päädylle määritelty suurin sallittu a/b –suhde, joka on
2,78 ja korikaaripäädyille pienin sallittu taipeen halkaisija rik on 0,1do (SFS-EN 129523, 2012, s. 108).

Kuperissa päädyissä pallovaipan kaarevuussäde on ris, taipeen kaarevuussäde rik ja
sylinterimäisestä osan ulkohalkaisija do. Kuvassa 17 jokainen näistä osioista ajatellaan
osana joustavaa kuorta, jolloin paineen p avulla saadaan laskettua ympärysmitan
venymä εU. (Schwaigerer, 1983, s. 111-112.)
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Kuva 17. Venymä kuperassa päädyssä (muokattu Schwaigerer, 1983, s. 111).

Kuvasta 17 nähdään, että laskettu venymä taipeessa on huomattavasti pienempi kuin
viereisissä osioissa. Jotta saadaan tasainen muodonmuutoksen kulku, pitää rajapinnoille
tuoda normaalivoimien lisäksi leikkausvoima ja taivutusmomentti. Mittauksiin
perustuva todellinen jännityskäyrä kuperassa päädyssä on esitetty kuvassa 18.
Mittaamalla saatu jännityskäyrä on yhtenevä kimmoteorialla lasketun käyrän kanssa.
(Schwaigerer, 1983, s. 111-112.)

Kuva 18. Jännityskäyrä kuperassa päädyssä (muokattu Schwaigerer, 1983, s. 112).
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Suurin meridiaanijännitys esiintyy taipeen ja pallovaipan rajapinnassa. Samassa
kohdassa kehäjännitys on puristuksella, minkä takia päädyn seinämänpaksuuden tulee
olla tarpeeksi suuri, jottei se lommahda paikallisesti. Päädyn paksuusvaatimus saadaan
korottamalla putken meridiaanijännityksen mukainen paksuusvaatimus muotokertoimella βk (SFS-EN 12952-3, 2012, s. 114). Muotokertoimeen vaikuttavat päädyn
paksuuden suhde ulkohalkaisijaan s / do ja päädyn säteen suhde ulkohalkaisijaan ris / do.
Schwaigererin (1983, s. 112) mukaan päädyn paksuusvaatimus saadaan korottamalla
putken meridiaanijännityksen mukainen paksuusvaatimus laskentakertoimella β, joka
ottaa huomioon materiaalin elastisplastisen käyttäytymisen. Laskentakerroin β saadaan
jakamalla geometriakerroin αk geometriavenymisrajalla δ0,2 tai δ0,4. Geometriakertoimeen vaikuttaa päädyn paksuuden suhde ulkohalkaisijaan s / do, kuvun syvyyden
suhde ulkohalkaisijaan hc / do ja päädyn säteen suhde ulkohalkaisijaan ris / do. Kuvassa
19 on esitetty geometriavenymisrajan määrittäminen.

Kuva 19. Geometriavenymisrajan δ0,2 ja δ0,4 määrittäminen (muokattu Schwaigerer,
1983, s.112).
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Kuvasta 19 nähdään, että geometriavenymisraja saadaan jakamalla ekvivalentti
venymää εv vastaava jännitys K0,2 tai K0,4 materiaalin nimellisellä myötörajalla σF.
Kertomalla nimellisen jännityksen σN geometriakertoimella αk saadaan laskennallinen
maksimijännitys σ*, jonka avulla saadaan määritettyä jännitykset K0,2 tai K0,4.
Ekvivalentti venymä ottaa huomioon meridiaani- ja tangentiaalivenymän päädyn
sisäreunassa. Tällöin ekvivalentiksi venymäksi saadaan (Schwaigerer, 1983, s.112):

√

(53)

Yhtälössä 53 εMi on meridiaanivenymä päädyn sisäpuolella ja εUi on tangentiaalivenymä
päädyn sisäpuolella. Geometriavenymisrajaa δ0,2 käytetään β -kertoimen laskemisessa,
kun murtovenymä on alle 20 % ja geometriavenymisrajaa δ0,4, kun murtovenymä on yli
20 %.

2.7 Putkikartion mitoitus
Kuten kuvasta 20 nähdään putkikartion tangentiaalinen kaarevuussäde Rt = rk /cosα, kun
α on kartion kärkikulman puolikas ja rk on kartion sisäsäde laskentakohdassa. Kartio
kapenee tietyssä kulmassa pystysuunnassa, joten pitkittäinen kaarevuussäde Rm on
ääretön. Nyt yhtälöstä 19 saadaan kartion meridiaanijännitykseksi:

(54)

Meridiaanijännitys saa suurimman arvonsa kartion suuremmassa päässä. Tällöin kartion
sisäsäde r = Di / 2, jossa Di on kartion suuremman pään sisähalkaisija. Näin ollen
meridiaanijännitykseksi saadaan:

(55)

Yhtälöstä 20 saadaan nyt kartion kehäjännitykseksi:
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(56)

Myös kehäjännitys saa suurimman arvonsa kartion suuremmassa päässä. Näin ollen
kehäjännitykseksi saadaan:

(57)

Kuva 20. Putkikartion mitat.

Radiaalijännitys oletetaan keskiarvoksi ääripäiden välistä ja se saadaan yhtälöstä 23.
Trescan lujuushypoteesin mukaan vertailujännitykseksi saadaan:

(58)

Nyt vertailujännitys asetetaan yhtä suureeksi kuin suunnittelujännitys f, jolloin kartion
minimi seinämänpaksuus voidaan laskea seuraavasti:

(59)

Liitosten kestävyys otetaan huomioon hitsin lujuuskertoimella z. Tällöin minimi
seinämänpaksuudeksi saadaan:

38

(60)

Yhtälö 60 vastaa standardin EN 13480-3 yhtälöä 6.4.4-1 eli kartiolta vaadittua
seinämänpaksuutta. Hitsin lujuuskerroin vaihtelee välillä 0…1. Kun lujuuskerroin z on
1, kaikki hitsit tulee tarkastaa ainetta rikkovilla tai rikkomattomilla testeillä.
Lujuuskertoimen ollessa tätä pienempi, tarkastuslaajuutta voidaan laskea. (SFS-EN
13480-3, 2013, s. 22, 33.)

Kartiota mitoittaessa tulee ottaa huomioon myös sylinterin ja kartion liitoskohta.
Kuvassa 21 esitetty meridiaanijännitys kartiossa. Kuten kuvasta 21 nähdään
meridiaanijännitys on suurimmillaan taipeen ja kartion rajapinnassa.

Kuva 21. Meridiaanijännitykset kartiossa (muokattu Schwaigerer, 1983, s. 130).
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Kehäjännitys on sitä suurempi taipeen alueella, mitä suurempi kartion kärkikulman
puolikas α on (Schwaigerer, 1983, s. 133). Suurten jännitysten takia kartiomaisen osan
tulee olla paksunnettu ja liitokseton vähintään pituudelta l2 taipeen keskikohdasta.
Myös lieriön tulee olla paksunnettu ja liitokseton vähintään pituudelta l1 taipeen
keskikohdasta. Kun kartion ja lieriön liitos on toteutettu ilman taivepyöristystä, tulee
pituuksia kasvattaa 1,4 kertaisiksi. (SFS-EN 13480-3, 2013, s. 32.)
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3

STANDARDIEN VERTAILU

Höyryn tai kuuman veden tuottamiseen tarkoitetut vesiputkikattilat ja niiden osat
mitoitetaan standardin EN 12952 mukaan. Kattilan ulkopuolisten putkistojen, eli
ensimmäisen kattilan jälkeisen sulkuventtiilin jälkeen, mitoitus tehdään standardin EN
13480 mukaan. (SFS-EN 12952-1, 2002, s. 6; SFS-EN 13480-1, 2002, s. 4.)

Rejlers käyttää standardin EN 13480 mukaisten putkistojen laskemiseen OhmTechin
Visual Vessel Design (VVD) -ohjelmaa. Standardit EN 13480-3 Metalliset
teollisuusputkistot ja EN 12952-3 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot ovat
osittain yhtenevät. Tämän takia selvitetään miltä osin pystytään hyödyntämään jo
olemassa olevaa VVD -ohjelmaa standardin EN 12952-3 mukaisten vesiputkikattiloihin
liittyvien osien mitoituksessa.

Kappaleessa vertaillaan standardien EN 13480-3 ja EN 12952-3 suorien putkien,
putkitaivutusten

ja

-käyrien,

hitsattujen

kohtisuorien

yhteiden,

T-haarojen,

pallovaippojen ja muovattujen päätyjen mitoitusta. Putkikartioiden mitoitusta ei ole
esitetty standardissa EN 12952-3. Tämän takia selvitetään pystytäänkö putkikartioiden
mitoituksessa soveltamaan standardin EN 12952-3 mukaista kartioiden laskentaa.
Lisäksi vertaillaan suunnittelujännityksen määräytymistä molemmissa standardeissa,
sillä se vaikuttaa kaikkien komponenttien mitoitukseen. Vertailun pohjalta päätetään,
mitkä tarkasteltavista komponenteista kirjataan laskentaohjelmaan.

3.1 Suora putki
Suoran putken seinämäpaksuuden kaavat 11.2-2 ja 11.2-4 standardissa EN 12952-3
eroavat standardin EN 13480-3 kaavoista 6.1-1 ja 6.1-2. Yleensä putken vaadittua
seinämänpaksuutta laskettaessa standardin EN 13480-3 mukaan ulko- ja sisähalkaisijan
suhde do / di ≤ 1,7 ja liitoksen lujuuskerroin z on 1, jolloin kaava 6.1-1 vastaa standardin
EN 12952-3 kaavaa 11.2-3, eli putkea, jossa ei ole aukkoja. Lujuuskerroin z on 1, kun
kappaleessa ei ole pitkittäisiä hitsejä tai niille tehdään rikkova tai rikkomaton
aineenkoetus. Näin ollen laskettaessa aukottomien putkien seinämänpaksuuksia
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standardit EN 12952-3 ja EN 13480-3 antavat käytännössä aina samat arvot. (SFS-EN
12952-3, 2012, s. 138; SFS-EN 13480-3, 2013, s. 26.)

Suorat putket voidaan mitoittaa standardin EN 12952-3 mukaisesti käyttäen VVD ohjelmaa. Tällöin tulisi kuitenkin vielä varmistaa suorien putkien vähimmäispaksuudet
standardin EN 12952-3 taulukosta 11.2-1 ja putken vaadittu vähimmäispaksuus
päittäisliitoksessa kaavojen 11.2-6 ja 11.2-7 mukaan (SFS-EN 12952-3, 2012, s. 140).

3.2 Putkitaivutus ja putkikäyrä
Standardin

EN

12952-3

mukaan

putkitaivutusten

ja

putkikäyrien

vaadittu

seinämänpaksuus ilman lisiä voidaan laskea kahdella menetelmällä. Joko käyttäen
kaavoja 11.3-3 ja 11.3-4 tai käyttäen yksityiskohtaisempaa laskentaa standardin liitteen
A mukaan. Standardin EN 12952-3 kaavat 11.3-3 ja 11.3-4 vastaavat standardin EN
13480-3 normaalin laskentatavan kaavoja 6.2.3-2 ja 6.2.3-1. Standardin EN 12952-3
liitteen A mukainen laskenta taas vastaa standardin 13480-3 liitteen B mukaista
laskentaa.

Standardien putkitaivutusten laskenta on yhtenevä vain, jos halkaisijasuhde do / di on
pienempi tai yhtä suuri kuin 1,7, liitoksen lujuuskerroin z on 1, eikä putkessa ole
aukkoja. Jos edellä esitetyt vaatimukset eivät täyty, on standardien EN 12952-3 ja EN
13480-3 antamien suoran putken paksuudessa ero. Tämä aiheuttaa myös eron
putkitaivutusten ja putkikäyrien vaadittuun seinämänpaksuuteen ilman lisiä. Kuten jo
aiemmin suorien putkien yhteydessä todettiin, edellä esitetyt vaatimukset täyttyvät
käytännössä aina. (SFS-EN 12952-3, 2012, s. 142, 202-208; SFS-EN 13480-3, 2013, s.
27, 178-182.)

Standardin EN 12952-5 mukaan putkitaivutusten epäpyöreys ei saa ylittää kohdassa
7.3.7 annettuja rajoja ja standardin EN 13480-4 mukaan kohdassa 7.4.1 annettuja rajoja.
Näiden kahden standardin antamat rajat kuitenkin poikkeavat hieman toisistaan. Lisäksi
standardissa EN 13480-3 on määritetty ohenemisvara mahdollista valmistuksen
(esimerkiksi putken taivutus) aikaista ohenemista varten, jota standardissa EN 12952-3
ei ole. (SFS-EN 12952-5, 2011, s. 22-24; SFS-EN 13480-4, 2013, s. 16-17.)
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Putkitaivutuksen ja putkikäyrän laskenta on samanlainen molemmissa standardeissa,
lukuun ottamatta putkitaivutuksen epäpyöreyden rajoja ja standardin EN 13480-3
laskennassa mahdollisesti käytettävää ohenemisvaraa. Näin ollen putkitaivutukset ja
putkikäyrät voidaan mitoittaa VVD -ohjelmalla, kunhan epäpyöreysvaatimukset
tarkastetaan standardin 12952-5 mukaan.

3.3 Hitsattu kohtisuora yhde
Hitsatun kohtisuoran yhteen laskenta on pääosin yhtenevä molemmissa standardeissa.
Vierekkäisten aukkojen tai yhteiden välinen etäisyys vaikuttaa siihen määritelläänkö
yhteet tai aukot yksittäisiksi. Etäisyys lasketaan standardeissa eri tavoin. Standardissa
EN 12952-3 määritellään yksittäiset aukot ja yhteet kappaleessa 8.1.3 ja standardin EN
13480-3 kappaleessa 8.4.1. Eroavaisuutta standardeissa on myös halkaisija- ja
paksuussuhteiden rajoituksissa, jotka standardissa EN 13480-3 määritetään kappaleessa
8.3.1 ja standardissa EN 12952-3 kappaleessa 8.1.1.1. Muilta osin hitsattujen
kohtisuorien yhteiden laskenta on yhtenevä molemmissa standardeissa. (SFS-EN
12952-3, 2012, s. 44-46, 56; SFS-EN 13480-3, 2013, s. 71, 78-79.)

VVD -ohjelmaa voidaan käyttää standardin EN 12952 mukaisten hitsattujen suorien
yhteiden mitoituksessa, kunhan halkaisija- ja paksuussuhteet sekä yksittäisten yhteiden
etäisyys tarkastetaan kyseisen standardin mukaan.

3.4 T-haara
T-haaran mitoitusta ei ole erikseen käsitelty standardissa EN 13480-3, vaan ne
mitoitetaan kuten hitsatut yhteet. Standardissa EN 12952-3 T-haarojen mitoitus taas
eroaa hieman hitsattujen yhteiden mitoituksesta. Tämän takia T-haaroja ei voida
mitoittaa standardin EN 12952-3 mukaisesti käyttämällä VVD -ohjelmaa.

3.5 Pallovaippa ja muovattu pääty
Standardin EN 13480-3 kappale 7.2, Kuperat päädyt, ei vastaa standardin EN 12952-3
kappaleen 10.2, Pallovaipat ja muovatut päädyt, laskentaa, vaikka molemmissa
lasketaan kaaripäätyjä, elliptisiä päätyjä ja puolipallopäätyjä. Eroavaisuutta löytyy
esimerkiksi pienimmän vaaditun seinämänpaksuuden laskennasta, joka lasketaan
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standardissa EN 13480-3 kaavoilla 7.1.3-1…3, ja standardissa EN 12952-3 kaavoilla
10.2-4…5 ja 10.2-7. Näin ollen VVD -ohjelmaa ei voida käyttää standardin EN 12952
mukaisten pallovaippojen ja muovattujen päätyjen mitoituksessa. (SFS-EN 12952-3,
2012, s. 110-112; SFS-EN 13480-3, 2013, s. 47.)

3.6 Kartio
Standardissa EN 12952-3 ei ole kartioiden mitoitusta. Standardin EN 12952-3
kappaleessa 5.2 sallitaan vaihtoehtoisen suunnittelumenetelmän käyttäminen. Tällöin
tulee kuitenkin voida osoittaa, ettei kyseisen menetelmän käyttäminen vaikuta
haitallisesti rakenneosan turvallisuuteen. Lisäksi valmistajan asiakirjoihin tulee kirjata
tiedot poikkeamista. Lisäksi kappaleessa 5.2 kehotetaan katsomaan standardin EN
12952-1 kappale 7. Tässä kappaleessa annetaan myös hyväksyntä vaihtoehtoisen
mitoituksen käytölle, kunhan valmistaja selvittää tapauskohtaisesti suunnitelu- ja
valmistusvaatimukset ja takaa, ettei kattilan turvallisuutta heikennetä. Näin ollen
standardin EN 12952-3 mukaisessa mitoituksessa voidaan kartiot mitoittaa soveltaen
standardia EN 13480-3. (SFS-EN 12952-1, 2002, s. 20; SFS-EN 12952-3, 2012, s. 10.)

Standardi EN 12952-3 sallii kartioiden mitoituksen standardin EN 13480-3 mukaan.
Näin ollen VVD -ohjelmaa voidaan käyttää standardin EN 12952-3 mukaisessa
kartioiden mitoituksessa.

3.7 Suunnittelujännitys
Laskentaohjelmaan kirjattavat materiaalit ovat kaikki valssattuja tai taottuja teräksiä,
joille suunnittelujännitys f lasketaan standardissa EN 12952-3 yhtälöllä 6.3-3 (SFS-EN
12952-3, 2012, s. 30):

{

}

(61)

Yhtälössä 61 Rm 20 on murtolujuus huoneen lämpötilassa (20 °C), ReH tc on ylempi
myötöraja laskentalämpötilassa tc, Rp0,2 tc on 0,2 raja laskentalämpötilassa tc ja RmT tc on
virumismurtolujuus määritetylle eliniälle T laskentalämpötilassa tc (SFS-EN 12952-3,

44

2012, s. 30). Standardissa EN 13480-3 vastaavasti suunnittelujännitys f lasketaan
ohjelmaan kirjattaville materiaaleille yhtälöllä 5.2.1-1 (SFS-EN 13480-3, 2013, s. 23):

{

}

(62)

Yhtälöistä 61 ja 62 nähdään, että tietyissä tilanteissa molemmista standardeista saadaan
sama suunnittelujännitys, mutta ei aina. Tämän takia, vaikka standardeissa EN 12952-3
ja EN 13480-3 mitoitetaan osa komponenteista samalla tavalla, ei tulos ole aina
yhtenevä.

3.8 Laskentaohjelmaan kirjattavat komponentit
Suunnittelujännitys määritellään standardeissa EN 12952-3 ja EN 13480-3 eri tavalla.
Tämä voi vaikuttaa VVD -ohjelmalla saatujen tulosten paikkansapitävyyteen standardin
EN 12952 mukaisessa mitoituksessa. Tämän takia kehitettyyn laskentaohjelmaan on
koodattu kaikki komponentit, vaikka osa tarkasteltavista komponenteista mitoitetaan
samalla tavalla molemmissa standardeissa. Myös kartioiden laskenta on lisätty
ohjelmaan. Laskenta tehdään standardin EN 13480-3 mukaisesti, mutta laskennassa
tarvittava suunnittelujännitys lasketaan kuitenkin standardin EN 12952-3 mukaan.
Lisäksi testipaine lasketaan standardin EN 12952-3 mukaisesti.
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4

LASKENTAOHJELMAN ARVIOINTI

Kehitetty laskentaohjelma nimettiin WisePipe:ksi. Se mitoittaa paineenalaisten
vesiputkikattiloiden osia standardin EN 12952-3 mukaan. Ohjelmaan on kirjattu
Rejlersin aiempien projektitarpeiden pohjalta valitut komponentit: suora putki,
taivutettu putki, putkikäyrä, putkikartio taivepyöristyksellä ja ilman, T-haara, hitsattu
kohtisuora yhde putkessa, puolipallopääty, korikaaripääty eli Klöpper pääty ja
puolielliptinen pääty eli Korbbogen pääty. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu laskenta
yhteiden vähimmäisetäisyydestä, jolla ne voidaan käsitellä yksittäisinä yhteinä. Kartion
mitoitusta ei ole standardissa EN 12952-3, minkä takia niiden mitoitus on tehty
soveltaen standardia EN 13480-3 vesiputkikattiloiden mitoitukseen sopivaksi. WisePipe
on tehty Microsoft Excelillä ja siitä on laadittu suomen- ja englanninkieliset versiot.
Versioissa ei ole kielen lisäksi muita eroja. Ohjelma ei mitoita putkia, joihin kohdistuu
ulkoinen paine, eikä se ota huomioon ulkoisten yhdevoimien vaikutusta mitoitukseen.
WisePipe:n

mitoitusperuste on staattinen kestävyys

ja materiaalin oletetaan

käyttäytyvän sitkeästi. Väsymislujuus- ja haurasmurtumatarkastelu on tehtävä
tarvittaessa erikseen.

Syöttämällä alkuarvot ohjelma laskee sisäisen paineen alaisen yksittäisen rakenneosan
suunnitteluarvot automaattisesti ja ilmoittaa jos rakenne ei kestä valituilla alkuarvoilla.
Käyttäjän tulee kuitenkin tuntea kyseiset standardit ja tarvittaessa tukeutua niihin.

WisePipe:n tuloksia verrataan Visual Vessel Design (VVD) -ohjelmalla saatuihin
tuloksiin, jotta voidaan arvioida ohjelman toimivuutta. VVD mitoittaa standardin EN
13480-3 mukaisesti. Kuten kappaleessa 3 todettiin, useiden komponenttien mitoitus
tehdään standardeissa EN 12952-3 ja EN 13480-3 samalla tavalla. Kuitenkin tuloksissa
saattaa olla eroa, sillä suunnittelujännitys lasketaan standardeissa eri tavalla.

4.1 Kehitetyn laskentaohjelman sisältö
WisePipe on suunniteltu mahdollisimman automaattiseksi,

jotta samanlaisten

rakenneosien toistuva laskenta nopeutuisi. Käyttäjällä on kuitenkin oltava käytössään
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kyseiset standardit ja hänen tulee olla perehtynyt niihin ennen ohjelman käyttöä.
Ohjelma ei estä kaikkea vääränlaista mitoitusta, minkä takia on tärkeää, että käyttäjä
ymmärtää mitä tekee.

Ohjelman aloitussivulle syötetään asiakkaan, projektin ja tekijän tiedot. Aloitussivusta
muodostuu mitoituksen raportin kansilehti. Menu -välilehdellä voidaan valita
mitoitettavat

komponentit

ja

päivittää

sisällysluetteloa.

Tällöin

ohjelma

luo

sisällysluettelon, jossa komponentin nimi on välilehden nimi.

Liitteessä 1 on esitetty kehitetyn laskentaohjelman suoran putken laskenta. Liitteen
esimerkissä on laskettu DN200 putken minimiseinämänpaksuus 6 MPa:n paineessa ja
300 celsiusasteen lämpötilassa. Putken materiaaliksi on valittu kuumalujateräs 16Mo3
ja nimelliseksi paksuudeksi et on valittu 8 mm. Aukot huomioonottava lujuuskerroin v
sekä hitsin lujuuskerroin vNDE ovat molemmat 1. Miinustoleranssi nimellisseinämänpaksuudella tilattaessa c1 on 12,5 % ja kulumislisä c2 on 1 mm. Kuten liitteestä 1
nähdään, jokaisen sivun ylälaidassa on tunnistetiedot kyseessä olevasta standardista ja
mitoitettavasta komponentista sekä yleistiedot työstä, kuten asiakas, projekti ja tekijä.
Valkealla pohjalla olevat tiedot kopioituvat suoraan aloitussivulta ja vaalealla pohjalla
olevat tiedot tulee syöttää jokaiselle komponentille erikseen. Tunnistetietojen ja
yleistietojen jälkeen ohjelmassa on esitetty lähtötiedot ja lopuksi laskenta.

Lähtötiedot -osioon suunnittelija syöttää laskennan kannalta kaikki oleelliset arvot.
Kohdat, joihin alkuarvot syötetään, ovat vaalealla pohjalla. Kaikkiin vaalealla pohjalla
merkittyihin kohtiin ei kuitenkaan tule syöttää arvoja. Kuten liitteestä 1 nähdään, suoran
putken mitoituksessa pyydetään antamaan ulkohalkaisija do tai sisähalkaisija di,
molempia ei siis tarvitse syöttää. Miinustoleranssin c1 arvon WisePipe taas pyytää
syöttämään joko millimetreinä tai prosentteina. Myös muiden syötettävien arvojen
perään on kirjoitettu sinisellä tekstillä ohjeita, kuten yleensä käytettävä arvo tai
maksimiarvo.

Käytettävä materiaali laskettavalle komponentille valitaan pudotusvalikosta. Taulukossa
1 on esitetty kullekin komponentille valittavissa olevat teräslajit, ja sen tuotemuoto ja

47

standardi. Suoralle putkelle, hitsatulle yhteelle, putkikäyrälle ja -taivutukselle on
valittavissa materiaali seitsemästä teräslajista, joista kuusi on saumatonta putkea ja yksi
tankoa.

Päädyn

materiaali

on

valittavissa

kuudesta

teräslajista,

jotka

ovat

tuotemuodoltaan levyä ja kartion materiaali kuudesta teräslajista, jotka ovat
tuotemuodoltaan tankoa. T-haara valmistetaan takeesta. T-haaralle on kolme
materiaalivaihtoehtoa.

WisePipe:iin on kirjattu taulukossa 1 esitetyille teräslajeille Rm200 000 t, Rp0,2 t ja Rp0,2 20
-arvot. Rm200 000 t on virumismurtolujuus 200 000 tunnille lämpötilassa t, Rp0,2 t on 0,2
raja lämpötilassa t ja Rp0,2 20 on 0,2 raja huoneen lämpötilassa (20 °C). Edellä esitettyjä
lujuusarvoja varten tulee tietää ainepaksuus, minkä takia lähtötieto –osioon arvataan
nimellisen paksuuden arvo. Standardeissa Rm200 000 t ja Rp0,2 t -arvot on esitetty 10–50
celsiusasteen välein. Ohjelma käyttää lineaarista interpolointia tiettyä lämpötilaa
vastaavan arvon selvittämiseksi. Näin ollen valitsemalla materiaalin ja syöttämällä
ohjelmaan laskentalämpötilan tc ja putken nimellisen paksuuden et, laskee ohjelma
suunnittelujännityksen laskentapaineelle ja koepaineelle. Näiden tietojen lisäksi suoran
putken mitoituksessa WisePipe laskee, muiden syötettyjen arvojen pohjalta,
lähtötietoihin aksiaalisen voiman poikittaisessa päittäisliitoksessa Q. Lähtötiedot -osion
alalaidassa on mitoitettavan komponentin kuva mittoineen.

Taulukko 1. Teräslajien numerotunnukset ja eri komponenteille käytetyt tuotemuodot ja
standardit.
Teräslaji

Numero
tunnus

Suora putki, putkitaivutus ja
hitsattu suora yhde
Tuotemuoto

Päädyt

Kartio

T-haara

Standardi Tuotem. Standardi Tuotem. Standardi Tuotem. Standardi

P235GH

1.0345

P250GH
P265GH

1.0460

Saumaton putki EN 10216-2

EN 10273

-

-

Tanko

EN 10273

-

1.0425

Saumaton putki EN 10216-2

-

Levy

EN 10028-2 Tanko

EN 10273

-

16Mo3

1.5415

-

Saumaton putki EN 10216-2

Levy

EN 10028-2 Tanko

EN 10273

Tae

EN 10222-2

13CrMo4-5
10CrMo9-10

1.7335

Saumaton putki EN 10216-2

Levy

EN 10028-2 Tanko

EN 10273

Tae

EN 10222-2

1.7380

Saumaton putki EN 10216-2

Levy

EN 10028-2 Tanko

EN 10273

-

-

X10CrMoVNb9-1 1.4903

Saumaton putki EN 10216-2

Levy

EN 10028-2

-

Tae

EN 10222-2

Tanko

EN 10273

Levy
-

EN 10028-2 Tanko
-

-

Laskenta -osiossa esitetään komponentin mitoittamisessa tarvittavat yhtälöt ja tulokset.
Yhtälöitä ennen on esitetty standardin mukainen yhtälön numero. Osa tulosruuduista jää
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tyhjiksi, koska laskentatapa määräytyy annetuista alkuarvoista. Esimerkiksi liitteessä 1
nähdään vaaditun seinämänpaksuuden laskenta käyttäen sekä ulko- että sisähalkaisijaa.
Koska sisähalkaisijaa ei ole syötetty, mitoittaa ohjelma komponentin käyttäen
ulkohalkaisijaa ja sisähalkaisijalla laskettu tulos jää näin ollen tyhjäksi. Jos lasketulla
arvolla on rajoituksia, ne on merkitty sinisellä tekstillä arvon perään. Jos laskettu arvo ei
täytä vaatimuksia, lukee vaatimuksen perässä punaisella ERROR. Kuvassa 22 on
esitetty suoran putken vaaditun paksuuden laskenta. Kuvan laskennassa alkuarvot ovat
muuten samat kuin liitteen 1 laskennassa, mutta laskentalämpötila on muutettu 300
celsiusasteesta 495 celsiusasteeseen. Kuten kuvasta 22 nähdään, vaaditun paksuuden
et,min tulisi olla pienempi kuin 8 mm. Tällöin käyttäjä tietää, että hänen tulee suurentaa
lähtötieto –osioon antamaansa putken nimellistä paksuutta et, eli putken valittua
paksuutta. Yleensä putken paksuudeksi valitaan pienin mahdollinen standardipaksuus,
joka tässä tapauksessa on 11 mm. Myös osalla alkuarvoista on vaatimuksia, joiden
täyttämättä jättäminen aiheuttaa ERROR -tekstin.

Kuva 22. Suoran putken seinämänpaksuuden määrittäminen.

Mitoituksen kannalta kaikkein oleellisimmat arvot on rajattu paksulla viivalla, muut
merkittävät ohuella viivalla ja vähemmän oleellisia ei ole rajattu ollenkaan. Kuvasta 22
nähdään, että vaadittu seinämänpaksuus ilman lisiä on rajattu ohuella viivalla ja vaadittu
paksuus paksulla viivalla. Kuvassa 23 on esitetty suoran putken mitoituksesta osa, jossa
lasketaan vesipainekokeessa käytettävää painetta. Materiaali on X10CrMoVNb9-1,
laskentalämpötila on 150 °C ja muut alkuarvot ovat liitteen 1 mukaiset. Vertaamalla
kuvaa 23 liitteeseen 1 nähdään, että osa rajauksista muuttuu laskettujen arvojen
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perusteella.

Kuva 23. Vesipainekokeessa käytettävän paineen laskenta.

Kaikille komponenteille lasketaan kuvassa 23 esitetyillä kaavoilla vesipainekokeessa
käytettävä

paine.

Käyttäen

suunnittelujännitystä

koepaineelle

f’,

saadaan

komponenteille laskettua myös suurin sallittu testipaine pt,max. Vesipainekokeessa
käytettävän paineen arvo ei saa ylittää suurimman sallitun testipaineen arvoa.

Yleensä hitsatuissa yhteissä kuoren, eli putken, johon yhde liitetään, ja yhteen
materiaali on sama. Ne voivat kuitenkin olla eri materiaalia. Koska suunnittelujännitys
määräytyy materiaalin mukaan, on ohjelmaan kirjattu kuorelle ja yhteelle erikseen
suunnittelujännityksen laskenta. Koska kuori ja yhde voivat olla eri materiaalia, tulee
myös toleranssit syöttää erikseen. Kuoren tulee olla vahvistettu, koska kuoressa on
reikä. Vahvistus tehdään paksuntamalla kuoren tai kuoren ja yhteen paksuutta reiän
läheisyydessä. Kuvassa 24 on esitetty vahvistus läpimenevällä läpihitsatulla
yhdeputkella ja kuvassa 25 on esitetty vahvistus pintaan hitsatulla yhteellä.

Kuvien 24 ja 25 tapaukset on kirjattu ohjelmaan samalle lehdelle. Syöttämällä
lähtötietoihin yhteen sisäpuolisen projektion mitatun pituuden lb2 ohjelma laskee kuoren
tehollisen poikkileikkausalan Afs, yhteen tehollisen poikkileikkausalan Afb ja
paineenalaisenalan Ap kuvan 24 tapaukselle. Jättämällä lb2 -arvon syöttämättä, ohjelma
laskee teholliset poikkileikkausalat ja paineenalaisen alan kuvan 25 tapaukselle.
Tehollisten poikkileikkausalojen ja paineenalaisen alan avulla saadaan laskettua,
kestääkö hitsattu suora yhde suunnittelujännityksen valituilla kuoren ja yhdeputken
paksuuksilla. Läpihitsatulla ja pintaan hitsatulla yhteellä on myös erilainen yhteen ja
kuoren paksuussuhteen vaatimus. Vaatimus määräytyy ohjelmassa sen mukaan, onko
sisäpuolisen projektion mitattu pituus syötetty vai ei.
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Kuva 24. Vahvistus läpimenevällä läpihitsatulla yhdeputkella.

Kuva 25. Vahvistus pintaan hitsatulla yhteellä.
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Laskettaessa hitsattuja suoria yhteitä tai T-haaroja, ohjelma ei ota huomioon kahden
vierekkäisen yhteen yhteisvaikutusta. Tämän takia tulee yhteiden mitoituksen jälkeen
laskea kahden vierekkäisen yhteen minimietäisyys, jolla ne voidaan ajatella
yksittäisiksi. Vierekkäisten yhteiden minimietäisyys on kirjattu ohjelmassa omalle
lehdelleen.

Osassa komponenteista on valintaruutu, joka muuttaa laskentaa sen mukaan, onko se
käytössä vai ei. Kuvassa 26 on esitetty puolipallopäädyn seinämänpaksuuden laskenta
tilanteessa, jossa pääty on liitetty sylinterimäiseen osaan, kuten putken päähän. Kuvan
tapauksessa vaadittu seinämänpaksuus lisät mukaan lukien es,min on 3,85 mm. Se on
pienempi kuin päädyn valittu paksuus 4 mm. Kuten kuvasta 26 nähdään, ilmoittaa
ohjelma OK -tekstillä arvon olevan sallittu. Kun pääty ei ole liitetty sylinterimäiseen
osaan, tulee valintaruutu aktivoida. Tämä tilanne on esitetty kuvassa 27. Kuvasta 27
nähdään, että tällöin vaadittu seinämänpaksuus lisät mukaan lukien es,min on 4,08 mm.
Valittu seinämänpaksuus ei ole tarpeeksi suuri, kuten ohjelma ERROR -tekstillä
ilmoittaa.

Kuva 26. Puolipallopäädyn seinämänpaksuus sylinterimäisen osan kanssa.
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Kuva 27. Puolipallopäädyn seinämänpaksuus ilman sylinterimäistä osaa.

WisePipe on suunniteltu laskemaan mahdollisimman automaattisesti. Esimerkiksi
korikaaripäädyn laskennassa tarvitaan muotokerrointa βk, joka saadaan standardin EN
12952-3 kuvasta 10.2-3. Ohjelma kuitenkin laskee muotokertoimen käyttäjän antamien
lähtötietojen ja standardin käyrästön pohjalta. Näin ollen käyttäjän ei tarvitse itse katsoa
kuvan 10.2-3 käyrästöstä arvoa. Tämä nopeuttaa laskentaa, sillä muotokertoimen arvo
muuttuu,

jos

esimerkiksi

seinämänpaksuutta

joudutaan

muuttamaan.

Kartion

mitoituksessa taas liitoskohdan tarkan paksuuden ej ja kartion suuremman pään vaaditun
paksuuden e2 laskennassa tarvittavan iteroinnin WisePipe suorittaa automaattisesti.
4.2 WisePipe ja VVD -ohjelmien tulosten vertailu
Kappaleessa 3 todettiin, että suora putki, putkitaivutus ja -käyrä sekä hitsattu kohtisuora
yhde putkessa mitoitetaan samalla tavalla standardeissa EN 12952-3 ja 13480-3.
Kartion mitoitus WisePipe:ssa on tehty standardin EN 13480-3 mukaan. Näiden
komponenttien mitoitusta tarkastellaan WisePipe:lla ja VVD:llä, jotta voidaan
varmistua WisePipe:n toiminnasta. Lisäksi verrataan molemmilla ohjelmilla saatuja
puolipallopäädyn ja puolielliptisen päädyn eli Korbbogen päädyn mitoituksen tuloksia
toisiinsa. Päädyt mitoitetaan eri tavalla standardeissa EN 12952-3 ja 13480-3, mutta
tulosten tulisi silti olla lähellä toisiaan.

Laskenta suoritetaan molemmilla ohjelmilla edellä esitetyille kuudelle komponentille
kahdessa

eri

tapauksessa.

Ensimmäisessä

tapauksessa

kaikille

laskettaville
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komponenteille materiaali on kuumaluja teräs 16Mo3, sisäinen paine p on 6 MPa,
laskentalämpötila tc on 495 °C, miinustoleranssi c1 on 12,5 % ja kulumislisä c2 on 1
mm.

Toisessa tapauksessa kaikille laskettaville komponenteille materiaali on kuumaluja teräs
P265GH, sisäinen paine p on 5 MPa, laskentalämpötila tc on 300 °C, miinustoleranssi c1
on 12,5 % ja kulumislisä c2 on 1 mm. Loput komponenttien lähtötiedoista ovat samat
molemmissa tapauksissa ja ne on esitetty taulukossa 2. Taulukossa esitetty suora putki
on kuori, johon hitsattu kohtisuora yhde liitetään, joten sen tietoja ei ole esitetty
uudestaan yhteen tietojen yhteydessä.

Taulukko 2. Putkistokomponenttien lähtötiedot.
Suora putki

Hitsattu kohtisuora yhde

Ulkohalkaisija

d o = 219,1 mm Yhteen ulkohalkaisija

d ob = 80 mm

Hitsin lujuuskerroin

v NDE = 1

Kuoren ulkopuolisen projektion pituus

l s1 = 60 mm

Aukot huomioiva lujuuskerroin

v =1

Yhteen ulkopuolisen projektion pituus

l b1 = 60 mm

Nimellinen paksuus

e t = 16 mm

Yhteen nimellinen paksuus

e tb = 12 mm

Putkikäyrä
Ulkohalkaisija

Kartio ilman taivepyöristystä

Taivutussäde

d o = 219,1 mm Suuremman pään sisähalkaisija
r b = 305 mm
Pienemmän pään sisähalkaisija

D i = 189,1 mm
d i = 68 mm

Aukot huomioiva lujuuskerroin

v =1

Kartion kärkikulman puolikas

α = 26,4 °

Nimellinen paksuus

e t = 16 mm

Hitsin lujuuskerroin

z =1

Kartion nimellinen paksuus

e ncon = 16 mm

Puolielliptinen pääty
Ulkohalkaisija

d o = 219,1 mm Suuremman putken nimellinen paksuus e t1 = 16 mm

Aukot huomioiva lujuuskerroin

v =1

Taipeen säde
Päädyn kuvun syvyys

r ik = 33,74 mm Puolipallopääty
h c = 62,86 mm Ulkohalkaisija

Sylinterimäisen osan pituus

h s = 60 mm

Aukot huomioiva lujuuskerroin

d o = 77,25 mm
v =1

Nimellinen paksuus

e t = 12 mm

Nimellinen paksuus

e t = 6 mm

Pienemmän putken nimellinen paksuus e t2 = 11 mm

Taulukossa 3 on esitetty komponenttien minimipaksuus ilman lisiä laskettuna WisePipe
ja VVD -ohjelmilla ensimmäisessä tapauksessa. Taulukossa 4 on puolestaan esitetty
komponenttien minimipaksuus ilman lisiä laskettuna molemmilla ohjelmilla toisessa
tapauksessa. Hitsattua kohtisuoraa yhdettä ei ole esitetty taulukoissa 3 ja 4, koska sekä
yhteen että kuoren paksuus vaikuttaa laskentaan. Molempien putkien minimipaksuus on
suoran putken minimipaksuus, mutta jos molemmat ovat minimipaksuisia, ei yhde
kestä. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty myös eri ohjelmilla saatujen komponenttien
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minimipaksuuksien ero millimetreinä ja prosentteina.

Taulukko 3. Komponenttien minimipaksuus ilman lisiä laskettuna WisePipe:lla ja
VVD:llä ensimmäisessä tapauksessa.

Taulukko 4. Komponenttien minimipaksuus ilman lisiä laskettuna WisePipe:lla ja
VVD:llä toisessa tapauksessa.

Kuten taulukoista 3 ja 4 nähdään, erot ovat pieniä ja ainoastaan päädyillä erotus on
suurempi kuin 1,3 %. Kappaleessa 3 todettiin, että suunnittelujännitys f lasketaan
standardeissa EN 12952-3 ja 13480-3 eri tavalla. Nyt erot suunnittelujännityksissä
laskentapaineessa ovat kuitenkin alle 0,1 N/mm2 suuruisia ja johtuvat ohjelmien
laskentatarkkuudesta. WisePipe laskee suunnittelujännityksen yhden desimaalin ja
VVD kahden desimaalin tarkkuudella. Asettamalla ensimmäisessä tapauksessa
suunnittelujännitykseksi sama kuin VVD -ohjelmassa, saadaan WisePipe:lla sama
suoran putken minimipaksuus kuin VVD:llä. Kun suunnittelujännitys kartiossa
asetetaan samaksi kuin VVD:ssä, saadaan kartion minimipaksuudeksi sama kuin
VVD:llä. Kuten taulukosta 4 nähdään, toisessa tapauksessa suora putki ja kartio saavat
saman minimipaksuuden molemmilla ohjelmilla.

Putkikäyrän sisä- ja ulkotaipeen minimipaksuus lasketaan VVD -ohjelmassa standardin
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EN 13480-3 liitteen B mukaan, eli tarkemmalla tavalla, joka vastaa standardin EN
12952-3 liitteen A laskentaa. WisePipe:ssa putkikäyrä lasketaan kuitenkin käyttäen
kappaleen 11.3 laskentatapaa, eli normaalia laskutapaa. Tämä selittää pienen eron
WisePipe:lla ja VVD:llä saatujen sisä- ja ulkotaipeen paksuuksissa. Kuten taulukosta 3
ja 4 nähdään, tarkemmalla laskutavalla saadaan hieman pienemmät minimipaksuudet,
joten WisePipe:n laskenta on varmalla puolella.

Puolipallopäädyssä kummassakin tapauksessa prosentuaaliset erot ovat jo huomattavat.
Millimetreissä ero ohjelmien tulosten välillä ensimmäisessä tapauksessa on 0,11 mm ja
toisessa tapauksessa vain 0,05 mm. Erot korostuvatkin juuri pienten minimipaksuuksien
takia. Puolielliptisessä päädyssä puolestaan eroa on ensimmäisessä tapauksessa jo 15,69
%. Erot eivät kuitenkaan ole merkittäviä, ottaen huomioon erilaiset laskentatavat.
Lisäksi

WisePipella

saadut

puolielliptisen

päädyn

minimipaksuuden

tulokset

molemmissa tapauksissa ovat VVD:tä suuremmat, joten laskenta on sen osalta varmalla
puolella.

Hitsatun kohtisuoran yhteen tapauksessa ei voida verrata minimipaksuuksia. Tämän
takia verrataan kuoren sekä yhteen vahvistavia pituuksia, tehollista poikkileikkausalaa
ja paineenalaista alaa. Kuoren vahvistava pituus lrs, yhteen vahvistava pituus lrb,
tehollinen poikkileikkausala Afs + Afb ja paineen alainen ala Ap ovat esitetty kuvassa 25.
Taulukossa 5 on esitetty muuttujat laskettuna WisePipe:lla ja VVD:llä sekä ero
ohjelmilla saatujen tulosten välillä millimetreinä ja prosenteina.

Taulukko 5. Hitsatun kohtisuoran yhteen vertailtavat arvot laskettuna WisePipe:lla ja
VVD:llä.
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Koska taulukossa 5 esitettyihin muuttujiin ei vaikuta lämpötila eikä paine, saadaan
molemmissa tapauksissa samat arvot. Näin ollen molempia tapauksia ei tarvitse
käsitellä erikseen. Kuten taulukosta 5 nähdään WisePipe:lla ja VVD:llä saadaan täysin
samat tulokset hitsatun kohtisuoran yhteen laskennassa.

Taulukossa 6 on esitetty komponenttien suurin sallittu testipaine pt,max laskettuna
WisePipe:lla ja VVD:llä ensimmäisessä tapauksessa ja taulukossa 7 toisessa
tapauksessa. Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty myös eri ohjelmilla saatujen komponenttien
suurimpien sallittujen testipaineiden erotus.

Taulukko 6. Komponenttien suurin sallittu testipaine laskettuna WisePipe:lla ja
VVD:llä ensimmäisessä tapauksessa.

Taulukko 7. Komponenttien suurin sallittu testipaine laskettuna WisePipe:lla ja
VVD:llä toisessa tapauksessa.

Merkittäviä eroja eri ohjelmilla saaduissa maksimitestipaineissa ilmenee putkikäyrässä
kartiossa ja puolielliptisessä päädyssä. Suoralla putkella ja hitsatulla kohtisuoralla
yhteellä erot ovat todella pieniä ja poistuvat, kun WisePipe:ssa käytetään VVD:ssä
käytettyä suunnittelujännitystä testipaineelle f’. Putkikäyrä lasketaan VVD:ssä käyttäen
tarkempaa laskentatapaa ja WisePipe:ssa käyttäen normaalia laskutapaa. Erot ovat
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merkittävät, mutta WisePipe:ssa käytetty tapa on standardin esittämä normaali
laskutapa, minkä takia tarkempaa laskutapaa ei ole välttämätöntä käyttää. Mikäli
maksimitestipaine jää liian pieneksi, olisi hyvä laskea putkikäyrä tarkemmalla
laskutavalla. Kartiossa eroa ohjelmien antamien maksimitestipaineiden arvojen välillä
on molemmissa tapauksissa alle 10,5 MPa. Ero johtuu standardin tulkitsemisesta eri
tavalla. VVD:ssä kartion keskihalkaisija on laskettu seuraavasti:

(63)

Kun kartion suurempi pää on liitetty lieriöön, standardin EN 13480-3 (2013, s. 62)
kappaleessa 6.4.4 kuitenkin sallitaan keskihalkaisijan korjaaminen seuraavasti:

(64)

Yhtälössä 64 e1 on lieriön vaadittu paksuus liitoskohdassa, Dc on lieriön keskihalkaisija
kartion liitoskohdassa ja l2 on vahvistava pituus kartion suunnassa suuremmassa päässä.
Keskihalkaisijan

eron

takia

ohjelmista

saadaan

eri

maksimitestipaineet.

Puolipallopäädyllä ja puolielliptisellä päädyllä erot johtuvat erilaisesta laskutavasta.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Suora putki, putkitaivutus, putkikäyrä ja hitsattu kohtisuora yhde putkessa mitoitetaan
standardeissa EN 12952-3 ja EN 13480-3 samalla tavalla. Kartion mitoitusta ei ole
esitetty

standardissa

EN

12952-3.

Standardi

sallii

kuitenkin

vaihtoehtoisen

suunnittelumenetelmän käyttämisen, jos voidaan osoittaa, ettei rakenneosan turvallisuus
heikkene. Näin ollen kartion mitoituksessa voidaan käyttää soveltaen standardin EN
13480-3 kartion mitoitusta. T-haara, puolipallopääty, korikaaripääty ja elliptinen pääty
mitoitetaan

kyseisissä

standardeissa

eri

tavalla.

Suunnittelujännitys

lasketaan

standardeissa EN 12952-3 ja EN 13480-3 eri tavalla. Tästä johtuen WisePipe:lla ja
VVD:llä ei välttämättä saada samoja tuloksia edes putken, putkitaivutuksen,
putkikäyrän, hitsatun kohtisuoran yhteen ja kartion tapauksessa.

Kuten kappaleesta 4.2 nähdään, erot testitapauksissa WisePipe:n ja VVD:n tulosten
välillä eivät ole suuria. Ohjelmissa esiintyvät erot putken ja hitsatun kohtisuoran yhteen
tapauksessa

johtuvat

käytettävän

suunnittelujännityksen

esitystarkkuudesta.

Putkitaivutuksen tapauksessa eroja esiintyy, koska VVD laskee käyttäen tarkempaa
laskutapaa kuin WisePipe. Molemmat tavat ovat kuitenkin hyväksyttyjä molemmissa
standardeissa.

Kartiossa

esitystarkkuudesta

sekä

erot

johtuvat

standardin

puolielliptisessä päädyssä erot

käytettävän

tulkitsemiseroista.

johtuvat

standardeissa

suunnittelujännityksen
Puolipallopäädyssä
esitettyjen

ja

laskutapojen

erilaisuudesta. Puolipallopäädyn tapauksessa erot ovat pienemmät kuin puolielliptisen
päädyn, koska puolipallopäädyn laskenta on huomattavasti yksinkertaisempi.

Diplomityön perusteella WisePipe:a voidaan käyttää standardin EN 12952 mukaisessa
mitoituksessa siihen kirjattujen komponenttien osalta. Ohjelmaa voisi tulevaisuudessa
kehittää lisäämällä siihen eri komponentteja, kuten vinojen yhteiden mitoitus.
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6

YHTEENVETO

Työssä suunniteltiin standardin EN 12952 mukainen vesiputkikattilan osien
lujuuslaskentaohjelma, joka nimettiin WisePipe:ksi. Standardi EN 12952 käsittelee
paineenalaisia vesiputkikattiloita ja niihin liittyviä osia. Kaupallista ohjelmaa
vesiputkikattilan paineenalaisten osien mitoitukseen ei ole saatavilla ja käsinlaskennalla
työ olisi aikaa vievää ja työlästä. Tämän takia Rejlers on aiemmin ostanut
vesiputkikattilan

osien

mitoituksen

projektikohtaisesti

kilpailevilta

suunnittelutoimistoilta, jotka ovat jo kehittäneet oman ohjelman. Vastuu tulosten
oikeellisuudesta tuottaa kuitenkin ongelmia, sillä Rejlersillä ei ole mahdollisuutta
laskelmien tarkastamiseen.

WisePipe:in kirjattaviksi komponenteiksi valittiin Rejlersin aiempien projektitarpeiden
perusteella suora putki, taivutettu putki, putkikäyrä, putkikartio taivepyöristyksellä ja
ilman, T-haara, hitsattu kohtisuora yhde putkessa, puolipallopääty, korikaaripääty eli
Klöpper pääty ja puolielliptinen pääty eli Korbbogen pääty. Lisäksi ohjelmaan on
kirjattu laskenta yhteiden vähimmäisetäisyydestä, jolla ne voidaan käsitellä yksittäisinä
yhteinä.

Painelaitteiden mitoituksessa hyödynnetään lujuushypoteeseja, joilla sisäisen paineen
aiheuttama moniaksiaalinen jännitystila saadaan palautettua aksiaaliseksi jännitykseksi.
Aksiaalisessa

jännitystilassa

olevan

kappaleen

kantokyky

saadaan

selvitettyä

yksinkertaisella vetokokeella. Tähän asti ei ole kyetty muodostamaan lujuushypoteesia,
joka olisi sopusoinnussa kaikkien murtokokeiden yhteydessä tehtyjen havaintojen
kanssa. Sitkeille materiaaleille, joita yleensä käytetään painelaitteissa, yleisimmin
hyväksytyt lujuushypoteesit ovat Trescan hypoteesi ja von Misesin hypoteesi. Näistä
von Misesin hypoteesi on nykyään yleisesti hyväksytympi, mutta monien maiden
normit pohjautuvat silti Trescan hypoteesiin, koska se antaa varovaisemman arvion ja
sitä on helpompi soveltaa. Moniaksiaalisesta jännitystilasta saatavaa aksiaalista
jännitystä kutsutaan vertailujännitykseksi σvert. Tämän jännityksen tulee olla pienempi
kuin kriittinen arvo, johon sitä verrataan. Trescan hypoteesin mukaan vertailujännitys
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saadaan suurimman ja pienimmän pääjännityksen erotuksesta. Vertailujännityksen
avulla saadaan määritettyä minimi seinämänpaksuus, jolla kappale kestää sisäisen
paineen.

Standardissa EN 12952 ei ole kartioiden mitoitusta, minkä takia työssä perehdytään
standardin EN 13480 mukaisen kartion mitoitukseen. Trescan hypoteesilla saadut
suoran putken, putkikäyrän, putkitaivutuksen ja kartion minimi seinämänpaksuuden
kaavat vastaavat standardien antamia kaavoja. Päätyjen ja yhteiden mitoitus
standardissa ei perustu suoraan yleisesti käytettyyn lujuusoppiin, vaan niiden taustalla
voi olla esimerkiksi kokeellisesti saadut tulokset.

Ensimmäisen sulkuventtiilin jälkeen putkiston osat mitoitetaan standardin EN 13480
mukaan, joka käsittelee metallisia teollisuusputkistoja. Rejlersillä on käytössään
standardin EN 13480 mukainen putkistojenmitoitusohjelma VVD. Standardit EN
13480-3 ja EN 12952-3 ovat osittain yhtenevät. Tämän takia on selvitetty miltä osin
pystytään hyödyntämään jo olemassa olevaa VVD -ohjelmaa standardin EN 12952-3
mukaisten vesiputkikattiloihin liittyvien osien mitoituksessa. Suora putki, putkikäyrä,
putkitaivutus ja hitsattu kohtisuora yhde mitoitetaan molemmissa standardeissa samalla
tavalla. Standardi EN 12952 sallii vaihtoehtoisten mitoitustapojen käytön, joten
putkikartio voidaan mitoittaa käyttäen standardin EN 13480 mitoitustapaa. Näiden
komponenttien

mitoittamiseen

voitaisiin

käyttää

VVD

ohjelmaa,

mutta

suunnittelujännitys lasketaan eri tavalla kyseisissä standardeissa, mikä voi aiheuttaa
eroja tuloksissa. Näin ollen kaikki valitut komponentit on kirjattu WisePipe:iin.

WisePipe:n tuloksia verrataan VVD -ohjelmalla saatuihin tuloksiin, jotta voidaan
arvioida

ohjelman

toimivuutta.

Minimipaksuuksien

ja

suurimpien

sallittujen

testipaineiden arvoja vertaillaan kahdessa eri tapauksessa. Minimipaksuuksien ero
puolielliptisellä päädyllä on jopa 15,69 % ja puolipallopäädyn 7,91 %. Muilla
komponenteilla erot ovat molemmissa tapauksissa alle 1,3 %. Hitsatun kohtisuoran
yhteen minimipaksuuksia ei ole verrattu, koska sekä yhteen että kuoren paksuus
vaikuttaa

laskentaan.

Molempien

putkien

minimipaksuus

on

suoran

putken

minimipaksuus, mutta jos molemmat ovat minimipaksuisia, ei yhde kestä. Tämän takia
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on verrattu kuoren sekä yhteen vahvistavia pituuksia, tehollista poikkileikkausalaa ja
paineenalaista alaa. Ohjelmilla saadaan täysin samat tulokset.

Maksimitestipaineen laskennassa merkittäviä eroja syntyy putkikäyrän, kartion ja
puolielliptisen päädyn tapauksessa. Putkikäyrällä ero on toisessa tapauksessa jopa 75,16
%. Putkikäyrä voidaan mitoittaa käyttäen normaalia tai tarkempaa laskutapaa. WisePipe
mitoittaa käyttäen normaalia laskutapaa ja VVD tarkempaa tapaa, mikä selittää erot
ohjelmien välillä. Kartiolla ja puolielliptisellä päädyllä erot ovat alle 10,5 %
molemmissa tapauksissa. Kartiolla erot johtuvat standardin tulkitsemiserosta ja
puolielliptisellä päädyllä standardien laskentatavan erosta. Muilla komponenteilla
maksimitestipaineen erot ovat alle 3,3 %. Vertailun perusteella voidaan päätellä, että
WisePipe toimii ja sitä voidaan käyttää standardin EN 12952 mukaisessa mitoituksessa
siihen kirjattujen komponenttien osalta.
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LÄHTÖTIEDOT
Materiaali

pc =
tc =
et =

Laskentapaine
Laskentalämpötila
Putken nimellinen paksuus

Rm200 000 tc =
S=
f=
f=
Rp 0,2 20 =
S' =
f' =
do =
di =

Materiaalin lujuusarvot
Varmuuskertoimet
Suunnittelujännitykset
Suunnittelujännitys staat. kuorm.
Materiaalin lujuusarvo
Varmuuskerroin
Suunnittelujännitys koepaineelle
Ulkohalkaisija
Sisähalkaisija
Aksiaalinen voima poikittaisessa päittäisliitoks.

6 Mpa
300 °C
8 mm

Miinustoleranssi nimellisseinämänpaksuudella
tilattaessa

1,25
0,0 N/mm²
115,3

Kulumislisä

OK
173,0 N/mm²
1,5
115,3 N/mm²

280,0 N/mm²
1,05
266,7 N/mm²
219,1 mm
mm

Q=

c1 =
c1 =
c2 =

60 mm

Rp0,2 tc =
S=
f=

0,0 N/mm²

Syötä joko do tai di

159 kN

v=
vNDE =

Aukot huomioiva lujuuskerroin
Hitsin lujuuskerroin

et max =

1
1

aukottomille putkille 1

mm
12,5 %
1 mm

syötä joko mm:nä tai %:na
mustille putkille 1mm

LASKENTA
Vaadittu seinämänpaksuus ilman lisiä (11.2-2)(11.2-4)

𝑝𝑐 ∙ 𝑑𝑖
=
2𝑓 − 𝑝𝑐 ∙ 𝑣

𝑝𝑐 ∙ 𝑑𝑜
=
2𝑓 − 𝑝𝑐 ∙ 𝑣 + 2𝑝𝑐

5,56 mm

𝑒𝑡,𝑚𝑖𝑛 = 𝑒𝑐𝑡 + 𝑐1 + 𝑐2 =

7,56 mm

≤

8,00 mm OK

𝑒 = 𝑒𝑡 − 𝑐1 =

7,00 mm

≥

3,50 mm OK

𝑒𝑐𝑡 =

𝑒𝑐𝑡 =

mm

Vaadittu paksuus

Vähimmäispaksuus

Suora putki - Rev. 0
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LASKENTA

… jatkuu

Putken vähimmäispaksuus päittäisliitoksessa (11.2-6)(11.2-7)

𝑒𝑤𝑡 ≥

𝑑𝑜
2

4𝑄
𝜋 ∙ 𝑑𝑜 2
1− 1−
=
𝑝
𝑝𝑐 + 𝑓 − 2𝑐 𝑣𝑁𝐷𝐸

4,84 mm

4𝑄
𝜋 ∙ 𝑑𝑖 2
1+
−1 =
𝑝
𝑓 − 2𝑐 𝑣𝑁𝐷𝐸

mm

𝑝𝑐 +

𝑒𝑤𝑡 ≥

𝑑𝑖
2

𝑝𝑐 +

Vesipainekokeessa käytettävän paineen laskenta (5.7-1)(5.7-2)

𝑝𝑡 = 1,43 ∙ 𝑃𝑆 =

8,58 MPa

𝑅𝑝0,2 20
=
𝑅𝑝0,2 𝑡𝑐

12,14 MPa

2𝑓´ ∙ 𝑣 ∙ 𝑒
=
=
𝑑𝑜 + 𝑣 ∙ 𝑒 − 2𝑒

17,6 MPa

𝑝𝑡 = 1,25 ∙ 𝑃𝑆 ∙

Nyt PS = pc =

6,0 MPa

max

Komponentin maksimi testipaine

𝑝𝑡,𝑚𝑎𝑥

Ulkohalkaisija, jos ei tiedetä
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𝑑𝑜 = 𝑑𝑖 + 2𝑒𝑡 =

mm
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