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1 JOHDANTO

Monissa rakennesuunnittelutoimistoissa teräsrakenteet mitoitetaan tavallisesti FEM-

ohjelmalla palkkielementtejä käyttäen. Palkkielementeillä rakenteita laskevilla

rakennesuunnittelijoilla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastella rakenteiden todellisen

nurjahdus-, kiepahdus- ja lommahduskestävyyteen suoraan vaikuttavien parametrien

monimutkaisempia vaikutusmekanismeja. Tämä johtuu siitä, että sellaisia tuloksia ei

saada palkkielementeistä ja oppikirjaesimerkit ovat yleensä liian yksinkertaistettuja.

Tässä diplomityössä tutkitaan nurjahdus-, kiepahdus- ja lommahduskestävyyden

todellisia vaikutusmekanismeja hyödyntäen ohutkuorielementtejä ja palkkirakenteiden

stabiliteetin ominaismuotoja. Tarkoituksena on laatia muutamiin yleisimpiin tapauksiin

LBA + EC3 + GMNA ja GMNI- analyyseilla verifioidut parametrit.

Työssä tarkasteltavat teräsrakenteet mitoitetaan RFEM-ohjelmalla palkkielementtejä ja

Eurokoodi 3:n mitoitusohjeita käyttäen. Nurjahdus-, kiepahdus- ja

lommahduskestävyyteen vaikuttavia realistisia vaikutusmekanismeja tutkitaan ANSYS-

ohjelmalla tekemällä rakenteesta ohutkuorimalli. Työn teoriaosuudessa ei käsitellä

laattateoriaa eikä laattana kuormitettuja tapauksia.
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2 RAJATILAMITOITUS EUROKOODIN MUKAAN

Eurokoodit ovat eurooppalaisia standardeja, jotka antavat ohjeet kantavien rakenteiden

suunnittelulle. Eurokoodi antaa ohjeet käytettävistä rajatiloista sekä kuormien

yhdistelystä. Tässä osiossa käydään läpi Eurokoodin määrittämät rajatilat.

2.1 Murtorajatila

Rakenteiden kestävyystarkastelu tehdään murtorajatilassa. Murtorajatilat voivat olla

palautuvia tai palautumattomia ja voimasuureet voidaan laskea kimmoteorialla tai

plastisuusteorialla. Murtorajatilan yleinen mitoitusehto on muotoa

∑ ≤ , (1)

missä on kuorman osavarmuusluku,

on kuorman aiheuttaman voiman tai momentin ominaisarvo,

on kestävyyden ominaisarvo ja

on materiaalin osavarmuusluku (SFS-EN-1990: 70-73).
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Eurokoodissa on esitetty neljä murtorajatilaa, jotka tulee tarkastaa niiden tullessa

kyseeseen rakenneanalyysissä. Murtorajatilat on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Murtorajatilat (SFS-EN-1990: 70-72).

EQU Rakenne joutuu murtorajatilaan, kun jäykkänä kappaleena tarkasteltavan

rakenteen tai sen rakenneosan staattinen tasapaino menetetään.

STR Rakenteen tai rakenneosien sisäinen vaurioituminen, kun rakenteen

rakennusmateriaalien lujuus on määräävä.

GEO Rakennetta tukevan maan pettäminen tai liian suuri siirtymätila, kun

tarkasteltavan maakerroksen tai kallion lujuus on merkittävä kestävyyden

kannalta.

FAT Rakenteen tai rakenneosan väsymismurtuminen.

Murtorajatilan kuormien mitoitusarvot määritetään samanaikaisesti vaikuttavien

kuormien kuormayhdistelynä. Pysyvät kuormat ja muuttuvat kuormat erotellaan

laskettaessa kuormitusyhdistelmiä. Kuormitusyhdistelmässä yksi muuttuvista kuormista

on määräävä ja loput muuttuvat kuormat voidaan pienentää yhdistelykertoimella.

Normaalisti vallitsevassa mitoitustilanteessa (STR/GEO) mitoituskuorma voidaan laskea

yhtälöistä

∑ . . + 	 . . . + 	∑ . . . , (2.1)

∑ . . + 	 . . + 	∑ . . . , (2.2)

missä on epäedullisten pysyvien kuormien pienennyskerroin,

. on pysyvän kuorman osavarmuusluku,

. on pysyvän kuorman ominaisarvo,

. on muuttuvan kuorman osavarmuusluku,
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. on määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo,

. on muun muuttuvan kuorman osavarmuusluku,

. on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin,

. on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ja

. on muun muuttuvan kuorman ominaisarvo. (SFS-EN 1990:

74.)

2.2 Käyttörajatila

Rakenteen toimivuus on tarkastettava murtorajatilan lisäksi myös käyttörajatilan

kuormituksilla. Käyttörajatilassa rakenteen taipumat ja siirtymät eivät saa haitata

rakenteen toimivuutta. Käyttörajatilan kuormitusyhdistelmät voidaan laskea seuraavilla

lausekkeilla

∑ . + . + 	∑ . . ominaisyhdistelmä, (3.1)

∑ . + . . + 	∑ . . tavallinen yhdistelmä, (3.2)

∑ . + 	∑ . .  pitkäaikaisyhdistelmä, (3.3)

missä . on pysyvän kuorman ominaisarvo,

. on määräävän muuttuvan kuorman ominaiskuorma,

. on muun muuttuvan kuorman ominaisarvo,

. on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ja

. on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin (SFS-EN 1990: 78).
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2.3 Onnettomuusrajatila

Onnettomuusrajatilassa rakenne joutuu tulipalon, maanjärjestyksen, törmäyksen tai

räjähdyksen alttiiksi. Onnettomuustilanteessa on osoitettava, että rakenteen vauriot jäävät

rajallisiksi, onnettomuudesta ei aiheudu jatkuvaa sortumaa tai rakenne kestää sortumatta

tietyn ennalta vaaditun ajan palotilanteessa. Onnettomuusrajatilan kuormitusyhdistelmä

voidaan laskea lausekkeella

∑ . + + ( . 	 	 . ) . + 	∑ . . , (4)

missä . on pysyvän kuorman ominaisarvo,

on onnettomuuskuorman mitoitusarvo,

. on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ,

. on muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ,

. on määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo ja

. on muun muuttuvan kuorman ominaisarvo (SFS-EN 1990:

74).
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3 POIKKILEIKKAUSLUOKAT

Eurokoodin mukaan poikkileikkaukset voidaan jakaa neljään poikkileikkausluokkaan.

Poikkileikkausluokituksen tehtävänä on tunnista missä laajuudessa poikkileikkausten

paikallinen lommahdus rajoittaa poikkileikkausten kestävyyttä ja kiertymiskykyä (SFS-

EN 1993-1-1: 42). Käytössä olevien poikkileikkausluokkien määritelmät esitellään tässä

osiossa.

3.1 Poikkileikkausluokka 1

Poikkileikkausluokassa 1 voimasuureet voidaan laskea plastisuusteorian mukaisesti.

Poikkileikkauksessa voi tällöin syntyä plastisuusteorian mukaisen tarkastelun vaatima,

riittävän kiertymiskyvyn omaava nivel. Poikkileikkauksen kestävyyttä ei tarvitse

pienentää, jolloin kestävyyden laskentamenetelmä voi perustua plastisuusteoriaan. (SFS-

EN 1993-1-1: 42.)

3.2 Poikkileikkausluokka 2

Poikkileikkausluokassa 2 poikkileikkaukseen voi kehittyä plastisuusteorian mukainen

taivutuskestävyys, mutta paikallinen lommahdus rajoittaa kiertymiskykyä.

Voimasuureiden laskentamenetelmänä käytetään kimmoteoriaa, mutta poikkileikkauksen

kestävyys voidaan laskea plastisuusteorialla. (SFS-EN 1993-1-1: 42.)

3.3 Poikkileikkausluokka 3

Poikkileikkausluokassa 3 taivutetun poikkileikkauksen puristusjännitys voi saavuttaa

myötölujuuden poikkileikkauksen äärimmäisessä puristetussa reunassa. Poikkileikkaus

lommahtaa ennen kuin sisäinen momentti on kehittynyt poikkileikkauksen plastisen

taivutuskestävyyden suuruiseksi. Voimasuureet ja poikkileikkauksen kestävyys lasketaan

kimmoteorian mukaan. (SFS-EN 1993-1-1: 42.)



14

3.4 Poikkileikkausluokka 4

Poikkileikkausluokassa 4 vain osa poikkileikkauksesta on tehollista. Poikkileikkauksessa

paikallinen lommahdus esiintyy ennen kuin myötöraja saavutetaan poikkileikkauksen

jossakin pisteessä. Voimasuureet lasketaan kimmoteorian mukaan. (SFS-EN 1993-1-1:

42.)

Mitoituksen lähtökohtana on poikkileikkauksen kimmoteorian mukainen

jännitysjakauma. Laipan ja uuman mahdollinen lommahdus tarkastetaan

poikkileikkauksen puristusjännityksen alaiselta osalta. Uumalla lommahtava osa

sijoitetaan puristettuun osaan ja laipalla lommahtava osa jaetaan tasan laippojen kärkeen

kuvan 2 mukaan. Taulukossa 2 on vielä esitetty poikkileikkausluokkien 1, 2, 3 ja 4

mitoitusmenetelmät.

Puristetun laipan ja uuman ekvivalentti leveys taivutetussa palkissa.
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Taulukko 2. Mitoitusmenetelmät eri poikkileikkausluokissa (engl. retell Ongelin &
Valkonen 2010: 79).

Poikkileikkausluokka Kestävyyden laskentatapa Voimasuureiden laskentatapa

1 Plastisuusteoria Plastisuusteoria

2 Plastisuusteoria Kimmoteoria

3 Kimmoteoria Kimmoteoria

4 Tehollinen poikkileikkaus Kimmoteoria
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4 STABILISUUSTEORIA

Tässä osiossa käydään läpi stabiilisuusanalyysin perustapauksia. Tarkasteltavat

epästabiilisuusilmiöt ovat palkin nurjahdus ja kiepahdus sekä levyn lommahdus.

4.1 Stabiliteetti

Kun tasapainotilassa olevaa mekaniikan systeemiä häiritään, se joutuu pois tasapainosta

ja syntyy liike, jonka mallintaminen on yleensä monimutkainen dynaaminen ongelma.

Tarkastellaan kuvassa 3 olevaa palloa, johon kohdistuu painovoima G ja pallo on kahdella

erilaisella tukipinnalla (A) ja (B). Oletetaan, että pallo pääsee liikkumaan tukipinnalla

ilman minkäänlaista vastusvoimaa.

Tasapainolajit.

Kun kuvan 3A palloa poikkeutetaan tasapainotilasta, pallo pyrkii itsestään palaamaan

alkuperäiseen tasapainotilaan, jolloin tasapainotila on stabiili. Kuvan 3B tapauksessa

pallon tukipinta on kupera ja pallon pieni poikkeutus tasapainoasemasta johtaa suureen

siirtymään. Pallo vierii alas mäkeä ja ei ikinä palaudu alkuperäiseen tasapainoasemaan.

Kuvan 3B tasapainotila on epästabiili. Stabiilin ja epästabiilin tasapainon rajatapausta

kutsutaan indifferentiksi. (Outinen et al. 2007: 279-280.)

4.2 Palkin nurjahdus

Mahdollisia nurjahdusmuotoja ovat taivutusnurjahdus (engl. flexural buckling) ja

vääntönurjahdus (engl. torsional buckling). Vääntönurjahdus voi esiintyä puhtaana

vääntönurjahduksena tai taivutusvääntönurjahduksena eli avaruusnurjahduksena (engl.

torsional-flexural buckling). Poikkileikkauksen kiertymä ja poikittainen siirtymä
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tapahtuvat taivutusvääntönurjahduksessa samanaikaisesti. Taivutusvääntönurjahdus on

samantapainen ilmiö kuin taivutetun palkin kiepahdus. Muodonmuutokset taivutus- ja

vääntönurjahduksessa on esitetty kuvassa 4. (Ongelin ja Valkonen 2010: 107.)

Muodonmuutokset taivutus- ja vääntönurjahduksessa.

4.2.1 Kimmoteorian mukainen kriittinen nurjahdusvoima

Vuonna 1744 sveitsiläinen matemaatikko Leonhard Euler esitti palkin nurjahdusvoimaksi

= 	 , (5)

missä on Eulerin nurjahdusvoima [N],

on nurjahdusmuotoa kuvaava kerroin,

on kimmokerroin [ ],

on poikkileikkauksen neliömomentti [ ] ja

on sauvan pituus [ ] (Outinen et al. 2007: 285-286).
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Perusmuotoa vastaava pienin nurjahdusvoiman arvo, missä = 1 on

= 	 . (6)

Kaavaa 6 voidaan soveltaa suoran ja tasapaksun sauvan nurjahdusvoiman määritykseen.

Kun sauvan pituus  korvataan kyseisen sauvan nurjahduspituudella  ja sauvan päiden

kiinnitys on mielivaltainen, nurjahdusvoiman suuruus voidaan tällöin esittää muodossa

= 	 , (7)

missä on sauvan nurjahduspituus [ ]. (Outinen et al. 2007: 287.)

Käytetään jatkossa nurjahdusvoimasta merkintää  niin kuin Eurokoodissa on esitetty.

Tällöin kaava 7 voidaan kirjoittaa muotoon

= 	
( )

, (8)

missä on kimmoteorian mukainen nurjahdusvoima [N] ja

on nurjahduskerroin (Timoshenko & Gere 1961: 53).

Nurjahduskertoimen teoreettiset ja eräät käytännön laskelmia varten suositeltavat arvot

eri reunaehdoille on esitetty kuvassa 5.
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Teoreettiset ja laskelmissa käytetyt nurjahduskertoimien arvot (eng. retell
Brian K. & Hassan Al-Jamel I 2004: 74).

4.3 Palkin kiepahdus

Kun palkkia taivutetaan vahvemman akselin suhteen, puristettu laippa saattaa menettää

stabiiliutensa ja samalla palkki kiertyy pituusakselin ympäri. Tätä ilmiötä kutsutaan

kiepahdukseksi (engl. lateral torsional buckling). Poikkileikkauksen muodolla on

merkitys palkin kiepahdusherkkyyteen. Mitä suurempi neliömomenttien suhde   on, sitä

helpommin palkki kiepahtaa. Korkeat ja hoikat I-profiilit ovat kiepahdusherkkiä. I-

poikkileikkauksen muodon vaikutus on esitetty kuvassa 6 ja muodonmuutos

kiepahduksessa kuvassa 7.
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I-poikkileikkauksen muodon vaikutus (engl. retell Ongelin & Valkonen 2010:
140).

Muodonmuutos kiepahduksessa.

4.3.1 Kimmoteorian mukainen kriittinen kiepahdusmomentti

Kriittisen kiepahdusmomentin  laskentaa ei esitetä standardissa SFS-EN-1993-1-1.

Yksi tunnetuimmista ja laajalti käytetyimmistä kiepahdusmomentin kaavoista on kolmen

vakion kaava (C1-C2-C3). Tämä kaava on esitetty teräsrakenteiden suunnittelun

esistandardissa SFS-ENV-1993-1-1, joka on kuitenkin jäänyt pois nykyisestä

standardista. Kiepahdusmomentin kolmen vakion kaava poikkileikkauksille, jotka ovat

symmetrisiä heikomman akselin suhteen on muotoa
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=
( )

[ ( ) + ( ) + − − − ], (9)

missä on kriittinen kiepahdusmomentti [Nm],

,  ja   ovat kuormituksesta riippuvia vakioita,

on neliömomentti heikomman akselin suhteen [ ],

on käyristymisjäyhyys [ ],

on vääntöneliömomentti [ ],

on liukukerroin [ ],

on sauvan pituus tuettujen pisteiden välillä [ ],

 ja ovat tehollisen pituuteen liittyviä tekijöitä,

on kuorman vaikutuspisteen etäisyys vääntökeskiöstä ja

on y-akselin epäsymmetrian vaikutuksiin liittyvä etäisyys

(SFS-ENV 1993-1-1, Liite F: 2).

Kaksoissymmetriselle I-poikkileikkaukselle = 0, jolloin kiepahdusmomentin kaava

sievenee muotoon

=
( )

( ) + ( ) + − ( ) . (10)

Jos taivuttava kuormitus vaikuttaa poikkileikkauksen pintakeskiössä = 0  tai

kuormituksena on palkin päissä vaikuttava taivutusmomentti, jolloin = 0 ja yhtälö

(10) sievenee muotoon

=
( )

[ ( ) + ( ) ]. (11)

Kuormituksesta riippuvat vakiot  ja  on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Kuormituksesta riippuvat vakiot  ja  (Access Steel 2006: 6).

Tehollisen pituuden kertoimien  ja  arvot vaihtelevat eri tuentatapauksille. Tekijä

liittyy palkin pään kiertymiseen tasossa ja  palkin pään käyristymiseen. Tehollisen

pituuden kertoimet eri tuentatapauksille on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Tehollisen pituuden kertoimet (SFS-ENV 1993-1-1, Liite F: 2).

Reunaehto ja

Molemmat päät vapaat 1,0

Toinen pää tuettu, toinen pää vapaa 0,7

Molemmat päät tuettu 0,5

Seuraavaksi käydään läpi, kuinka vääntöneliömomentti ja käyristymisjäyhyys lasketaan

I-poikkileikkaukselle. Kaksoissymmetrinen I-poikkileikkaus on esitetty kuvassa 8.
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Kaksoissymmetrisen I-teräspalkin poikkileikkaus.

Avoimelle poikkileikkaukselle vääntöneliömomentti (engl. torsion constant) saadaan

kaavasta

= ∑ , (12)

missä on tarkasteltavan levyosan leveys ja

on tarkasteltavan levyosan paksuus (Timoshenko & Gere

1961: 212-213).

Kuvan 8 poikkileikkaukselle vääntöneliömomentti on muotoa

= , (13)

missä on laipan leveys [ ],

on laipan paksuus [ ],

ℎ on laippojen keskilinjojen väli [ ] ja

on uuman paksuus [ ].

Kuvan 8 poikkileikkaukselle käyristymisjäyhyys (engl. warping constant) on muotoa
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= , (14)

missä on laipan paksuus [ ],

ℎ on laippojen keskilinjojen väli [ ] ja

on laipan leveys [ ] (Timoshenko & Gere 1961: 530).

4.4 Levyn lommahdus

Kun suunnitellaan teräsrakenteita jotka koostuvat levyistä, on otettava huomioon, että

puristusjännityksen alaisiksi joutuvat levykentät saattavat menettää stabiliteetin

lommahtamalla. I-poikkileikkauksen mukainen palkki voidaan ajatella muodostuvan

levyistä, jolloin laipan tai uuman lommahtaminen voi johtaa palkin stabiliteetin

menetykseen. Tarkastellaan seuraavaksi suorakaiteen muotoista ideaalista levyä, joka on

tuettu nivelellisesti jokaiselta sivulta ja levyyn kohdistuu kahdelta vastakkaiselta sivulta

puristava kalvojännitys kuvan 9 mukaan. Levyn paksuus on t ja sivujen mitat ovat a ja

b.

Puristettu levykenttä.

Levy puristuu kimmoisesti kokoon tiettyyn kriittiseen jännityksen arvoon saakka ja

laajenee sivusuunnassa vastaten suppeumalukua . Kun kalvojännitys saavuttaa kriittisen

jännityksen arvon , levyn tasapaino tila on indifferentti, jolloin pienikin kuorman
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lisäys saa levyn lommahtamaan ja levy hakeutuu kriittiseen lommahdusmuotoon, joka

riippuu levyn sivusuhteesta a/b. (Niemi 2003: 17.)

Kuvassa 10 on esitetty neliölevyn kriittinen sinipuoliaallon muotoinen lommahdusmuoto,

kun kuormitustapaus ja reunaehdot ovat kuvan 9 mukaiset.

Neliölevyn ensimmäinen lommahdusmuoto.
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4.4.1 Levyn kriittinen lommahdusjännitys

Levyn kriittisen lommahdusjännityksen ratkaisu erilaisille levyn muodoille ja

reunaehdoille voidaan esittää muodossa

. =
( )

, (15)

missä . on ideaalisen levyn teoreettinen lommahdusjännitys [ ],

on lommahduskerroin,

on suppeumaluku,

on levyn paksuus [ ] ja

on kuormitetun reunan leveys [ ] (Niemi 2003: 18).

Lommahduskerroin  riippuu levyn sivusuhteesta, reunaehdoista ja jännityssuhteesta.



27

5  ELEMENTTIMENETELMÄN SOVELTAMINEN
RAKENNEANALYYSISSÄ

FEM (engl. finite element method) eli elementtimenetelmä on reuna-arvotehtävien

numeerinen ratkaisumenetelmä. Yleisimpiä ongelmia joissa elementtimenetelmää

käytetään ovat rakenneanalyysi, lämmönsiirtyminen, virtauslaskenta ja akustiikka. Tässä

diplomityössä keskitytään pelkästään rakenneanalyysin ongelmiin. (Ottosen & Petersson

1992: 1-2.)

Käytännön ongelmissa halutaan saada selville, mikä on voiman ja vastaavan siirtymän

välinen riippuvuus. Rakenneanalyysissä pyritäänkin määrittämään tarkasteltavan

rakenteen siirtymät ja jännitykset. Monille rakenteille on hankala ratkaista

muodonmuutoksen jakautuminen analyyttisillä menetelmillä, jolloin

elementtimenetelmän käyttö on käytännössä välttämätöntä. (Hakala 1986: 15; Logan

2012: 7.)

5.1 Elementtityypit

Elementtimenetelmän perusideana on, että rakenne jaetaan geometrialtaan yksinkertaisiin

osiin eli elementteihin. Elementit liittyvät toisiinsa solmupisteissä. Tarkastellaan

seuraavaksi elementtityyppejä ja niiden soveltuvuutta erilaisiin rakenneanalyyseihin.

5.1.1 Sauva- ja palkkielementit

Yksinkertaiset sauva- ja palkkielementit ovat kaksisolmuisia ja tasapaksuja elementtejä.

Sauvaelementtejä käytetään ristikkorakenteiden analysointiin ja palkkielementit

soveltuvat hyvin suorien ja käyrien palkkien tarkasteluun sekä kehäanalyyseihin. (Logan

2012: 9; Lähteenmäki 2012: 9.)

Rakenneanalyysissä rakenteiden siirtymien ja jännitysten laskennassa käytettävillä

palkkielementeillä vapausasteina (engl. degrees of freedom) ovat solmupisteiden

siirtymät ja palkin keskiviivan normaalin kiertymät. Kuvassa 11 on esitetty

yksinkertainen kaksisolmuinen sauvaelementti.
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 Sauvaelementti (engl. retell Logan 2012: 10).

5.1.2 Kuorielementit

Kuorielementit ovat tavallisesti muodoltaan kolmi- tai nelisivuisia elementtejä, joilla on

yleensä vakio paksuus. Kuorielementtejä käytetään tasomaisten tai kaarevien

pintarakenteiden analyyseissä. Paksut kuorielementit ottavat huomioon poikittaisten

leikkausmuodonmuutosten vaikutuksen kuoren sisäiseen muodonmuutosenergiaan.

(Logan 2012: 9; Lähteenmäki 2012: 10.)

Kuorielementeillä kuten palkkielementeillä vapausasteina ovat solmupisteiden siirtymät

ja kuoren keskipinnan normaalin kiertymät. Kuvassa 12 on esitetty yksinkertaisia

kaksiulotteisia elementtejä. 2D-elementtejä käytetään tasojännitys- ja

muodonmuutostilojen käsittelyssä.

Yksinkertaisia 2D-elementtejä (engl. retell Logan 2012: 10).

5.1.3 Solidielementit

Solidielementtejä käytetään, kun tarkasteltava kappale tai rakenne on niin paksu, että

tasomuodonmuutostilan oletukset eivät päde. Tyypillisesti solidielementit ovat neli-,

viisi- ja kuusitahokkaita. Solidielementit soveltuvat hyvin kolmiulotteisen jännitys- ja
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venymätilan analysointiin. Kuvassa 13 on esitetty tyypillisiä solidielementtejä.

(Lähteenmäki 2012: 10; Logan 2012: 9.)

Tyypillisiä solidielementtejä (engl. retell Logan 2012: 10).

5.2 FEM-mallin elementtityyppien valinta

Elementtimenetelmässä laskentamallit jaetaan yksi-, kaksi- ja kolmiulotteisiin malleihin.

Yksiulotteisia malleja käytetään tavallisesti sauva- ja palkkirakenteilla, jolloin rakenteen

geometrinen malli on poikkileikkauksen pintakeskiön kohdalla kulkeva viiva.

Poikkileikkaukselle määritellään tarvittavat pintasuureet. Kaksiulotteiset mallit

soveltuvat hyvin levy-, laatta- ja kuorirakenteille, jolloin rakenteen geometrinen malli on

rakenteen keskipinta ja elementeille määritetään paksuus. Kolmiulotteisia malleja

käytetään kappaleille tai rakenteille, joille ei ole mahdollista käyttää yksinkertaisempaa

yksi- tai kaksiulotteista mallinnusta. (Lähteenmäki 2012: 11.)

Laskentamallin ja elementtityyppien valinnan kanssa on oltava tarkkana jo laskentamallin

alkuvaiheessa, koska sillä on iso vaikutus laskennan tuloksiin. Tulosten tarkkuuteen

vaikuttaa oikean elementtityypin käyttö, sopiva ja riittävän tiheä elementtiverkko sekä

säännöllisen geometrian omaavien elementtien käyttö. (Lähteenmäki 2012: 11.)

Hyvänä esimerkkivertailuna voidaan pitää kuvan 14 I-palkin palkkimallia, kuvan 15

kuorimallia ja kuvan 16 solidimallia.
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I-palkin palkkimalli.

I-palkin kuorimalli.
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I-palkin solidimalli.

Palkkimallilla ei saada selville palkin paikallisia muodonmuutoksia, kuten uuman tai

laipan mahdollista lommahdusta. Palkkielementit soveltuvatkin pelkästään globaalin

stabiliteetin tarkasteluun. Palkin todellisia vaikutusmekanismeja kannattaakin tutkia

kuori- tai solidielementtejä käyttäen. Kuori- ja solidielementit soveltuvat hyvin palkin

nurjahdus- ja kiepahdusanalyyseihin sekä levyn lommahdusanalyyseihin.

Kun analyysissä käytetään solidielementtejä, haasteena on palkkirakenteen verkotus.

Tällöin on huolehdittava, että on riittävästi elementtejä paksuussuunnassa.

Kuorielementeillä tämä ei ole ongelmana, koska elementit ovat kaksiulotteisia, missä

kolmas ulottuvuus eli kuoren paksuus esiintyy FEM-mallissa parametrina. Kuorimallin

elementtimäärä on pienempi verrattuna solidimalliin ja laskenta-aika lyhenee

huomattavasti.



32

5.3 Levyn jännitykset ja myötöehto

Levy on kahden avaruuspinnan rajaama ohut kappale, jossa pintojen puolivälissä oleva

keskipinta on taso. Lyhin etäisyys pintojen välillä kuvaa levyn paksuutta. Levyn paksuus

on useimmiten vakio.  Levyä kuormitetaan keskipinnan suunnassa, jolloin levyn

keskipinta pysyy tasona kuormituksen jälkeen. Kuvassa 17 on esitetty levyn kuormitus

ja levyalkion jännityskomponentit. (Ikonen 1990: 31.)

Levyn kuormitus ja levyalkion jännityskomponentit (engl. retell Ikonen 1990:
31).

Tasojännitystila on jännitystila, missä nollasta poikkeavia jännityskomponentteja on vain

yhdessä tasossa. Paksuussuuntainen jännitys = 0, jolloin jännitysmatriisi on muotoa

{ } = , (16)

missä { } on jännitysmatriisi,

on x-akselin suuntainen normaalijännityskomponentti,

on y-akselin suuntainen normaalijännityskomponentti ja

on leikkausjännityskomponentti (Logan 2012: 373).

Kaavan 16 jännityskomponenteista voidaan laskea tasojännitystilan von Mises-

vertailujännitys lausekkeesta
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= + − + 3 , (17)

missä on von Mises- vertailujännitys [ ],

on x-akselin suuntainen normaalijännitys [ ],

on y-akselin suuntainen normaalijännitys [ ] ja

on xy-tasossa vallitseva leikkausjännitys [ ] (Lähteenmäki

2012: 6).

Kimmoteorian mukaisessa mitoituksessa poikkileikkauksen kestävyys poikkileikkauksen

kriittisessä pisteessä voidaan tarkastaa myötöehdolla

( ,
/

) + ( ,
/

) − ( ,
/

)( ,
/

) + 3(
/

) ≤ 1, (18)

missä, , on pituussuuntaisen paikallisen jännityksen mitoitusarvo,

, on poikittaisen paikallisen jännityksen mitoitusarvo,

on paikallisen leikkausjännityksen mitoitusarvo,

on materiaalin myötöraja ja

on poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku

poikkileikkausluokasta riippumatta (SFS-EN 1993-1-1: 48).

5.3.1 Jännitystyypit

Kalvojännitys  (engl. membrane stress) on levyn keskimääräinen jännityksen arvo,

joka vaikuttaa levyn keskellä. Kuoren tai levyn taivutusjännitys  (engl. bending stress)

on paksuuden yli linearisoidun jännitysjakauman osuus, joka poikkeaa

kalvojännityksestä. Rakenteellinen jännitys  koostuu kalvo- ja taivutusjännityksen

summasta.  Epälineaarinen piikkijännitys  (engl. non-linear stress peak) on todellisen
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jännityksen osa, joka poikkeaa lineaarisesta jännitysjakaumasta. Rakenteellisen

jännityksen koostuminen on esitetty kuvassa 18. (Niemi 2003: 12.)

Rakenteellisen jännityksen koostuminen (engl. retell Niemi 2003: 12).

Primäärisellä jännityksellä tarkoitetaan jännitystä, joka on olennainen, että muodostuisi

tasapaino ulkoisten voimien ja sisäisten rasitusten välille. Palkin taivutustapauksessa

primäärijännitykset ovat pääpiirteittäin kalvojännityksiä. Kimmoteorian mukaan palkin

laipassa esiintyy pieni sekundäärinen kuoren taivutusjännitysosuus. (Niemi 2003: 12-13.)

Teknisen taivutusopin mukaan palkkielementit tuottavat jännityksiä, jotka

levyrakenteiden tapauksessa ovat pääosin kalvojännityksiä. Ohutkuorielementit tuottavat

kalvojännitysten lisäksi myös kuoren taivutusjännityksiä. Levyrakenteiden

stabiliteettianalyysit tehdään kalvojännityksillä.

5.4 Eurokoodin mukainen kestävyyden määritys eri elementtityypeille

Tavallisesti palkkirakenteet mitoitetaan FEM-ohjelmalla palkkielementtejä käyttäen.

Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka sauvan nurjahdus- ja kiepahduskestävyys määritetään

EC3:n mukaan. Lisäksi näytetään, mitkä parametrit tulee huomioida paikallisen

lommahduksen laskennassa.

5.4.1 Sauvojen nurjahduskestävyys Eurokoodin mukaan

Puristetun sauvan nurjahduskestävyyden mitoitusarvo poikkileikkausluokille 1, 2 ja 3

lasketaan kaavasta
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, = , (19)

missä , on puristetun sauvan nurjahduskestävyyden mitoitusarvo [N],

on kyseeseen tulevan nurjahduskestävyyden pienennystekijä,

on poikkileikkauksen pinta-ala [ ],

on materiaalin myötöraja [ ] ja

on sauvan kestävyyden osavarmuusluku (SFS-EN 1993-1-1:

61).

Puristetun sauvan nurjahduskestävyyden mitoitusarvo poikkileikkausluokalle 4 lasketaan

kaavasta

, = , (20)

missä , on sauvan nurjahduskestävyyden mitoitusarvo [N] ja

on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala [ ] (SFS-EN

1993-1-1: 61).

Muunnettua hoikkuutta ̅ vastaava pienennystekijä  lasketaan kaavasta

= , ≤ 1,0, (21)

missä Φ on pienennystekijän  määrittämisessä tarvittava muuttuja ja

̅ on muunnettu hoikkuus (SFS-EN 1993-1-1: 61).

Muuttuja Φ saadaan laskettua kaavasta

Φ = 0,5[1 + ̅ − 0,2 + ̅ ], (22)

missä on epätarkkuustekijä (SFS-EN  1993-1-1: 61).
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Epätarkkuustekijä  valitaan nurjahduskäyrän perusteella. Nurjahduskäyrien

epätarkkuustekijät on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Nurjahduskäyrien epätarkkuustekijät (SFS-EN 1993-1-1: 62, taulukko
6.1).

Nurjahduskäyrä a0 a b c d

Epätarkkuustekijä 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76

Nurjahduskäyrän valinta on riippuvainen poikkileikkauksesta. Nurjahduskäyrän valinta

on esitetty standardissa SFS-EN 1993-1-1 taulukon 6.2 mukaan.

Muunnettu hoikkuus ̅ poikkileikkausluokille 1, 2 ja 3 lasketaan kaavasta

̅ = , (23)

missä on kimmoteorian mukainen kriittinen nurjahdusvoima [N]

ja poikkileikkausluokalle 4 kaavasta

̅ = , (24)

missä on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala [ ] (SFS-EN

1993-1-1: 61).

5.4.2 Sauvojen kiepahduskestävyys Eurokoodin mukaan

Vahvemman pääjäyhyysakselin suhteen taivutettu palkki, jota ei ole tuettu sivusuunnassa

mitoitetaan siten, että kiepahduksen suhteen tulee täyttyä ehto
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,
≤ 1,0, (25)

missä on taivutusmomentin mitoitusarvo [ ] ja

, on kiepahduskestävyyden mitoitusarvo [ ]  (SFS-EN 1993-

1-1: 65).

Kiepahduskestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavasta

, = , (26)

missä  [ ] on poikkileikkauksen taivutusvastus,

= .  poikkileikkausluokissa 1 ja 2,

= .  poikkileikkausluokassa 3,

= .  poikkileikkausluokassa 4 ja

on kiepahduskestävyyden pienennystekijä (SFS-EN 1993-1-

1: 65-66).

Kiepahduskestävyyden pienennystekijä  lasketaan kaavasta

= , (27)

missä Φ on :n määrittämisessä tarvittava muuttuja ja

̅ on muunnettu hoikkuus kiepahduksessa (SFS-EN 1993-1-1:

66).

Muuttuja Φ  saadaan laskettua kaavasta

Φ = 0,5[1 + 	 ̅ − 0,2 + ̅ ], (28)

missä on epätarkkuustekijä ja
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̅ on muunnettu hoikkuus kiepahduksessa (SFS-EN 1993-1-1:

66).

Epätarkkuustekijä  valitaan kiepahduskäyrän perusteella. Kiepahduskäyriä vastaavat

epätarkkuustekijät on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Kiepahduskäyrien suositeltavat epätarkkuustekijät (SFS-EN 1993-1-1: 66,
taulukko 6.3).

Kiepahduskäyrä a b c d

Epätarkkuustekijä 0,21 0,34 0,49 0,76

Kiepahduskäyrän valinta on riippuvainen poikkileikkauksesta. Kiepahduskäyrän valinta

on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Kiepahduskäyrän valinta (SFS-EN 1993-1-1: 66, taulukko 6.4).

Poikkileikkaus Rajat Kiepahduskäyrä

Valssatut I-profiilit ℎ/ ≤ 2

ℎ/ > 2

a

b

Hitsatut I-profiilit ℎ/ ≤ 2

ℎ/ > 2

c

d

Muut profiilit - d

Muunnettu hoikkuus kiepahduksessa ̅  saadaan kaavasta

̅ = , (29)
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missä  on kimmoteorian mukainen kriittinen kiepahdusmomentti [ ] (SFS-EN

1993-1-1: 66).

5.4.3 Paikallisen lommahduksen tarkastelu Eurokoodin mukaan

Laipan ja uuman mahdollinen lommahdus tarkastetaan poikkileikkauksen

puristusjännityksen alaiselta osalta. Paikallinen lommahdus esiintyy ennen kuin

myötöraja saavutetaan poikkileikkauksen jossakin pisteessä. Lommahduskestävyyden

laskennassa on ensin määritettävä levyn muunnettu hoikkuus, joka saadaan kaavasta

̅ = (30)

missä  on kimmoteorian mukainen lommahdusjännitys (SFS-EN 1993-1-5:

16).

Puristetulla alueella olevan levyn tehollinen pinta-ala saadaan kaavasta

. = , (31)

missä  on lommahduksen huomioon ottava pienennystekijä ja

 on levyn bruttopinta-ala (SFS-EN 1993-1-5: 16).

Tehollisella levyn pinta-alalla tarkoitetaan sitä poikkileikkauksen pinta-alaa mistä on

vähennetty lommahtanut osuus pois.

Kahdelta reunalta tuetun levyn pienennystekijä  lasketaan yhtälöistä

= 1,0	, 	 ̅ ≤ 0,673 ja (32)

= , ( ) ≤ 1,0	, 	 ̅ > 0,673 (33)

missä ̅  on levyn muunnettu hoikkuus ja

 on jännityssuhde (SFS-EN 1993-1-5:16).

Yhdeltä reunalta tuetun levyn pienennystekijä  lasketaan yhtälöistä
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= 1,0	, 	 ̅ ≤ 0,748 ja (34)

= , ≤ 1,0	, 	 ̅ > 0,748 (SFS-EN 1993-1-5: 16). (35)

Kuvissa 19 ja 20 on esitetty tehollisten leveyksien  laskentakaavoja yhdeltä- ja

kahdelta reunalta tuetuille taso-osille.

Tehollisen leveyden laskenta, kun taso-osat tuettu kahdelta reunalta (SFS-EN
1993-1-5: 18, Taulukko 4.1).

Tehollisen leveyden laskenta, kun taso-osat tuettu yhdeltä reunalta (SFS-EN
1993-1-5: 18, Taulukko 4.2).
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Kuvan 19 ja kuvan 20 mukainen jännityssuhde  I-poikkileikkauksen ja

kotelopoikkileikkauksen laipoille lasketaan bruttopoikkileikkauksen pinta-alojen

perusteella. Vastaavasti kuvan 19 mukainen uuman jännityssuhde  määritetään

käyttämällä jännitysjakaumaa, joka on laskettu puristetun laipan tehollisen pinta-alan ja

uuman bruttopinta-alan perusteella. (SFS-EN 1993-1-5:16.)

5.5 Lineaarisen kimmoteorian mukainen stabiiliusanalyysi

Lineaarisen kimmoteorian mukaisessa stabiiliusanalyysissä (lyh. LBA) materiaalimalli

noudattaa lineaarisen kimmoteorian materiaalimallia sekä pienten taipumien lineaarisen

teorian oletuksia. LBA-analyysi perustuu rakenteen ideaaliseen geometriaan ja

analyysissä ei huomioida epätarkkuuksia. (SFS-EN 1993-1-6: 17.)

LBA-analyysillä saadaan laskettua pienin ominaisarvo, jolla rakenne menettää globaalin

stabiliteetin tai levyn tapauksessa lommahtaa toiseen siirtymätilaan. Jännityspohjainen

stabiliteetin tarkistus voidaan suorittaa siten, että lasketaan aluksi pienintä ominaisarvoa

vastaava ominaisvektori. Ominaisarvotehtävä on muotoa

( −	 ) = 0, (36)

missä on rakenteen jäykkyysmatriisi,

on rakenteen stabiliteettimatriisi,

on ominaisvektori ja

on ominaisarvo.

Kaavan (28) ominaisarvot voidaan ratkaista yhtälöstä

det( −	 ) = 0. (37)

Käytetään jatkossa pienimmästä ominaisarvosta merkintää . Kriittinen jännitys, jolla

rakenne menettää globaalin stabiliteetin voidaan laskea kaavasta

= , (38)
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missä on kriittinen jännitys [ ],

on pienin ominaisarvo ja

on von Mises-vertailujännitys [ ].

Kriittisen jännityksen avulla saadaan ratkaistua rakenteen muunnettu hoikkuus, joka

voidaan laskea kaavasta

= , (39)

missä on rakenteen muunnettu hoikkuus ja

on materiaalin myötöraja [ ].

Nurjahdus- ja kiepahduskestävyyden pienennystekijät voidaan laskea kaavoista (20) ja

(26) LBA-analyysin muunnetun hoikkuuden avulla. Nurjahduskestävyys saadaan

kaavasta

. = , (40)

missä . on nurjahduskestävyys [ ],

on nurjahduskestävyyden pienennystekijä ja

on materiaalin myötöraja [ ].

Kiepahduskestävyys saadaan kaavasta

. = , (41)

missä . on kiepahduskestävyys [ ],

on kiepahduskestävyyden pienennystekijä ja
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on materiaalin myötöraja [ ].

Lommahduskestävyys lasketaan kaavasta

. = , (42)

missä, . on lommahduskestävyys [ ],

on lommahduksen huomioon ottava pienennystekijä ja

on materiaalin myötöraja [ ].

Jännityspohjainen stabiliteetin tarkistus voidaan tehdä sekä palkki- että kuorielementeillä.

Kuorielementtien etuna on se, että kuoren von Mises-vertailujännitys voidaan laskea

FEM-ohjelmalla kuoren keskeltä. Eurokoodi-standardi antaakin ohjeistuksen, että laipan

jännitykset lasketaan laipan keskilinjalla käyttäen kimmoteorian mukaista

taivutusvastusta.

5.6 Stabiliteettitarkastelut epälineaariseen FEM-analyysiin perustuen

Lineaarisen analyysin oletuksena on, että materiaali noudattaa lineaarisesti kimmoista

materiaalimallia. Rakenteen kuormitusten ja niistä seurauksena olevien siirtymien ja

jännitysten välinen yhteys on lineaarinen. Epälineaarisessa analyysissä edellä mainitut

oletukset eivät ole rajoitteena. Epälineaarisella analyysillä saadaan kuvattua rakenteen

todellinen käyttäytyminen ja varmistetaan rakenteen kantokyky.

Geometrian epälineaarisuus syntyy, kun kuormitus aiheuttaa rakenteeseen niin suuret

siirtymät, että kuormituksen ja siirtymien välinen yhteys ei ole lineaarinen. Lineaarisesti

kimmoisalla materiaalilla jännitys-venymä yhteys on lineaarinen myötörajaan saakka ja

materiaali noudattaa Hooken lakia, joka on yksinkertaisimmillaan muotoa

= , (43)

missä on jännitys,

on materiaalin kimmokerroin ja
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ε on venymä.

Kun materiaalin myötöraja ylitetään, sen jännitys-venymä yhteys muuttuu

epälineaariseksi. Materiaalin käyttäytyminen on esitetty kuvassa 21.

Materiaalin käyttäytyminen (SFS-EN-1993-1-5: 52).

Epälineaarisessa analyysissä käytetään kuormituksen askellusta, jotta saataisiin selville

kuormituksen lopullisia arvoja vastaavat jännitykset ja siirtymät. Kuormitusta

kasvatetaan, kunnes tasapainotilaa ei enää saavuteta.
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5.6.1 Levyrakenteiden analyysityypit

Taulukossa 8 on esitetty levyrakenteiden analyysityypit. Analyysityyppejä voidaan

käyttää palkkilaskennan stabiliteettitarkasteluihin teräspalkkien koostuessa levyosista.

Taulukko 8. Levyrakenteiden analyysityypit (SFS-EN 1993-1-5: 49; SFS-EN-1993-1-
7).

Analyysityyppi Materiaalin

käyttäytyminen

Geometrinen

käyttäytyminen

Epätäydellisyyksien

huomioiminen

LA Lineaarinen Lineaarinen Ei

GNA Lineaarinen Epälineaarinen Ei

MNA Epälineaarinen Lineaarinen Ei

GMNA Epälineaarinen Epälineaarinen Ei

GNIA Lineaarinen Epälineaarinen Kyllä

GMNIA Epälineaarinen Epälineaarinen Kyllä

Tässä työssä keskitytään GMNA- ja GMNI-analyyseihin. Nämä kaksi analyysitekniikkaa

on selitetty seuraavaksi tarkemmin.

GMNA eli geometrisesti ja materiaalisesti epälineaarinen analyysi perustuu suurteen

taipumien teoriaan ja epälineaariseen materiaalimalliin. Analyysillä saadaan mittatarkan

rakenteen geometrisesti epälineaarisen analyysin mukainen kestävyys. Analyysissä ei

huomioida epätarkkuuksia. (SFS-EN 1993-1-6: 17.)

GMNIA eli geometrisesti ja materiaalisesti epälineaarinen analyysi, jossa epätarkkuudet

huomioidaan. GMNIA-analyysiä käytetään, kun halutaan määrittää mittaepätarkan

rakenteen kestävyys murtorajatilassa. (SFS-EN 1993-1-6: 18.)
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5.6.2 Epätäydellisyyksien huomioon ottaminen FEM-mallissa

FEM-mallin geometriat tyypillisesti mallinnetaan ideaalisina. Geometriset ja

rakenteelliset epätäydellisyydet aiheutetaan FEM-mallissa poikkeuttamalla

elementtiverkon solmupisteitä. Rakenteiden mitoituksessa käytetään ekvivalentteja

geometrisia epätäydellisyyksiä taulukon 9 ja kuvan 22 mukaan. Taulukossa 10 on esitetty

paikallisen alkukaarevuuden muodossa olevan alkuepätarkkuuden  mitoitusarvot.

Taulukko 9. Ekvivalentit geometriset epätäydellisyydet (SFS-EN 1993-1-5: 50).

Epätäydellisyyden

tyyppi

Tarkasteltava osa Muoto Suuruus

Globaali Sauva, jonka pituus

on l

Kaareva Ks. standardin

SFS-EN-1993-1-1,

taulukko 5.1

Globaali Pituusjäykiste,

jonka pituus on a

Kaareva Pienempi arvoista

(a/400, b/400)

Paikallinen Levykenttä tai

osakenttä, jonka

lyhyempi jänne on

a tai b

Lommahdusta

vastaava muoto

Pienempi arvoista

(a/200, b/200)

Paikallinen Jäykiste tai laippa,

johon kohdistuu

vääntö

Kiertyvästi kaareva 1/50
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Ekvivalenttien geometristen epätäydellisyyksien mallinnus (SFS-EN 1993-1-
5: 51).
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Taulukko 10. Paikallisen alkukaarevuuden muodossa olevan alkuepätarkkuuden
mitoitusarvot (SFS-EN 1993-1-1: 34, taulukko 5.1).

Taulukko 6.1 mukainen

nurjahduskäyrä

Kimmoteorian mukainen

analyysi

Plastisuusteorian

mukainen analyysi

e0/L e0/L

a0 1/350 1/300

a 1/300 1/250

b 1/250 1/200

c 1/200 1/150

d 1/150 1/100
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6 TAIVUTETUN I-TERÄSPALKIN GLOBAALIN
STABILITEETIN TARKASTELU

Tässä kappaleessa avataan analyysimenetelmät LBA + EC3 ja GMNIA yksiaukkoisen I-

teräspalkin stabiliteettitarkastelulla. I-palkista tehdään ANSYS-kuorimalli. Tulosten

vertailun vuoksi stabiliteettitarkastelut tehdään myös RFEM-ohjelmalla käyttäen

palkkielementtejä ja suoritetaan EC 3:n mukainen mitoitus.

6.1 RFEM-palkkimalli ja EC3 mukainen stabiliteetin tarkistus

Tarkastellaan yksiaukkoista I-teräspalkkia, joka on päistään nivelellisesti tuettu ja palkin

pää pääsee kiertymään ja käyristymään, jolloin = = 1. Palkin pituus on = 3,4	

ja palkkia kuormittaa tasainen viivakuorma. STR/GEO-murtorajatilan kuormaksi

saadaan = 14,4	 . Palkin kuormitus on esitetty kuvassa 23, poikkileikkaus kuvassa

24 ja RFEM-ohjelmalla saadut EC 3:n mukaiset mitoitustulokset kuvassa 25. RFEM-

ohjelman tuentaparametrit on esitetty liitteessä 2.

I-teräspalkin kuormitus (RFEM).
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I-teräspalkin poikkileikkaus (RFEM).

Mitoitustulokset (RFEM).

Kuvan 25 tuloksista huomataan, että kyseisellä kuormitustapauksella mitoittavin tekijä on

kiepahdus.
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6.2 ANSYS-kuorimallin LBA-analyysi

Tarkastellaan seuraavaksi kuvan 23 I-teräspalkista tehtyä ANSYS-kuorimallia. ANSYS-

kuorimallin tuentaparametrit on esitetty liitteessä 2. ANSYS-ohjelmassa globaalin

koordinaatiston y- ja z-akselit ovat toisinpäin verrattuna RFEM-ohjelmaan, mutta tämä

on huomioitu tuentaparametreissa. Kuorimallin von Mises-vertailujännitys on esitetty

kuvassa 26. Ominaisarvotehtävän pienin ominaismuoto ja sitä vastaava ominaisarvo on

esitetty kuvassa 27. ANSYS-ohjelma käyttää ominaisarvosta nimitystä kuormakerroin

(engl. load multiplier).

ANSYS-kuorimallin von Mises-vertailujännitys.
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ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.

Kuvasta 27 huomataan kuinka poikkileikkaus menettää tasomaisuuden palkin

tukialueella. Palkin kiepahtaessa ylä- ja alalaippa pääsevät kiertymään toisiinsa nähden.

ANSYS-kuorimallin ja RFEM-palkkimallin kiepahduksen reunaehdot vastaavat siis

toisiaan, mikä on tulosten vertailun kannalta tärkeä yksityiskohta.

6.3 ANSYS-kuorimallin GMNI-analyysi

GMNI-analyysissä kuormitukseksi on valittu = 70	000	 . Analyysissä on käytetty

kuormituksen aika-askellusta eli kuormitusta on lisätty riittävän pieninä askeleina, jolloin

jokaisella kuormitusaskeleella etsitään rakenteen tasapainotila iteroimalla.

Materiaalimalli on epälineaarinen kuvan 21B:n mukaan ja epätäydellisyyden tyyppi on

globaali, joka on annettu analyysissä alkuhäiriönä. GMNI-analyysin kokonaissiirtymä on

esitetty kuvassa 28.
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GMNI-analyysin kokonaissiirtymä.

Kokonaissiirtymän maksimiarvoksi saadaan ≈ 59,3	 . Kun kuormitusta kasvatetaan

edelleen, siirtymät kasvavat niin suuriksi, että tasapainotilaa ei enää saavuteta. Tilanne on

havainnollistettu kuvan 29 voima-siirtymä -kuvaajalla.

GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja.
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Voima-siirtymä -kuvaajasta huomataan, että lähellä rajatilaa siirtymät lähtevät

voimakkaaseen kasvuun suhteessa kuorman kasvuun. LBA + EC3- analyysillä palkin

rajakuormaksi saadaan = 70350	  ja käsinlaskennalla = 66610	 . Eri

tekniikoilla lasketut rajakuormat on havainnollistettu katkoviivalla GMNI-analyysin

voima-siirtymä -kuvaajaan, joka on esitetty kuvassa 30.
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Eri analyysitekniikoilla lasketut rajakuormat.
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Kuvasta 30 huomataan, että GMNI-analyysin siirtymävasteet vastaavat hyvin EC3

käyttöasteisiin. GMNI-analyysillä laskettu palkin kapasiteetti loppuu suurin piirtein

samassa kohdassa kuin EC3:n mukainen kapasiteetti. Käsinlaskenta + EC3 ja LBA + EC3

-stabiliteettitarkastelulaskenta on esitetty liitteessä 1.

6.4 Kuormituksen korkeusaseman vaikutus palkin rajakuormaan

Tarkastellaan laskentaesimerkkien avulla, kuinka kuormituksen sijainti

poikkileikkauksen eri korkeusasemassa vaikuttaa palkin kiepahduskestävyyteen ja

rajakuormaan. Tehdään kolme stabiliteettitarkastelua, missä pistekuormitus vaikuttaa

palkin keskellä ylälaipan päällä, pintakeskiössä ja alalaipan alapinnassa. FEM-laskenta

tehdään ANSYS-ohjelmalla. Stabiliteettitarkasteluissa käytetään LBA + EC3- ja GMNI-

analyysejä. Kuormituksen korkeusaseman vaihtelu on esitetty kuvassa 31,  LBA + EC3

kiepahduskestävyyden tulokset taulukossa 11 ja GMNI-analyysin voima-siirtymä -

kuvaajat kuvissa 32, 33 ja 34. LBA + EC3-stabiliteettilaskenta yhdestä tapauksesta on

näytetty liitteessä 3.

Kuormituksen korkeusasema.
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Taulukko 11. Kiepahduskestävyyden tulokset.

Kuormituksen

korkeusasema

Kiepahduskestävyys

LBA + EC3

Käyttöaste

Kuormitus palkin

ylälaipassa
. = 161,07	

.
= 1,405

Kuormitus palkin

pintakeskiössä
. = 205, 34

.
= 1,064

Kuormitus palkin

alalaipassa
. = 255,81	

.
= 0,843

GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja, kun kuormitus vaikuttaa ylälaipan
päällä.
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GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja, kun kuormitus vaikuttaa
pintakeskiössä.

GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja, kun kuormitus vaikuttaa
alalaipassa.

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Si
irt

ym
ä

[m
m

]

Kuormitus [N]

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50000 100000 150000 200000 250000

Si
irt

ym
ä

[m
m

]

Kuormitus [N]



59

7 CASE: SIIRTOKEHIKON GLOBAALIN STABILITEETIN
TARKASTELU

Tässä kappaleessa tarkastellaan siirtokehikon stabiiliuutta. Tehdään LBA + EC3- ja

GMNIA-stabiliteettitarkastelut kehikolle, joka kannattaa laitekuormaa. Siirtokehikon

pilarit ja kehäpalkki ovat kylmämuovattua RHS-profiilia S355. Pilarit ovat nivelellisesti

tuettu alapäästä ja pilarin korkeus on 0,65 m. Tukien x-, y- ja z-akselien siirtymät ovat

estetyt, mutta kiertyminen on mahdollista.  Kehää kuormitetaan jokaiselta sivulta

kahdella pistekuormalla. Kehikon tuenta ja tuennan ehdot on esitetty kuvassa 35. Kehikon

kuormitus on näytetty kuvassa 36.

Kehikon tuenta ja tukiehto.

Kehikon kuormitus.
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7.1 Siirtokehikon LBA- ja GMNIA-stabiliteettitarkastelut

Ominaisarvotehtävän ratkaisun ensimmäinen globaali ominaismuoto on esitetty kuvissa

37 ja 38. LBA + EC3-stabiliteettilaskenta on näytetty liitteessä 4.

ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.

ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.
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Kuvasta 38 huomataan, kuinka kehäpalkin poikkileikkaus vinoutuu pilarin ja kehän

liitosalueella. Poikkileikkauksen vinoutuminen on esitetty tarkemmin kuvassa 39.

Kehäpalkin poikkileikkauksen vinoutuminen.

Kylmämuovatun putkiprofiilin nurjahduskäyrä valitaan SFS-EN 1993-1-1 taulukon 6.2

mukaan. Pilarin nurjahduskäyränä käytetään c-käyrää. Plastisuusteorian mukaisessa

analyysissä pilarin globaali epätäydellisyys on tällöin =  ja sitä on käytetty GMNI-

analyysin alkuhäiriönä.  GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja on esitetty kuvassa

40.
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GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja.
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Kuvasta 40 huomataan, että suurin siirtymä syntyy kehäpalkin keskelle. Tilanne on vielä

havainnollistettu tarkemmin xz-akselin suunnassa kuvassa 41. Kehäpalkin keskelle

kehittyy plastinen nivel ja systeemi muuttuu mekanismiksi. Plastisoituminen on esitetty

kuvassa 42.

GMNI-analyysin kokonaissiirtymä.

Kehikon plastinen venymä.
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Muokataan seuraavaksi FEM-mallin geometriaa siten, että kasvatetaan pilareiden

korkeutta  ja  tehdään  LBA  +  EC3-  ja  GMNI-analyysit.  Pilareiden  korkeus  on  2,0  m.

Kuvassa 43 on esitetty LBA-analyysin ensimmäinen ominaismuoto. Plastisoituminen on

esitetty kuvassa 43 ja GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja kuvassa 44. LBA + EC3-

stabiliteettilaskenta on näytetty liitteessä 5.

ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.

Kehikon plastinen venymä.
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GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

Si
irt

ym
ä

[m
m

]

Kuormitus [N]

FEd=57.5kN



66

7.2 Kehäpalkin vinoutumisen estäminen liitosalueella

Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta, jolla saadaan kehäpalkin poikkileikkauksen

vinoutuminen rajoitettua. Mallinnetaan kehäpalkin ja pilareiden liitosalueelle 10 mm

paksut jäykistyslevyt kuvan 46 mukaan. Tehdään jäykistetystä rakenteesta LBA- ja

GMNI-analyysit.

Jäykistyslevy kehäpalkissa pilarin ja kehäpalkin liitosalueella.

Kun pilarin ja palkin välinen liitos on jäykistetty, ominaisarvotehtävän ratkaisun

ensimmäinen globaali ominaismuoto on kuvan 47 ja 48 mukainen. Jäykistyslevyn

vaikutus on esitetty kuvassa 49 ja GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja kuvassa 50.
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ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.

ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.
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Jäykistyslevyn vaikutus poikkileikkauksen vinoutumiseen.

Kuvasta 49 huomataan, että jäykistyslevyn vaikutuksella on suuri merkitys. Vinoutumista

ei juurikaan tapahdu kehäpalkin ja pilarin liitosalueella.
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GMNI-analyysin voima-siirtymä -kuvaaja.
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8 YHTEENVETO

Työn tarkoituksena oli tutkia teräsrakenteissa esiintyviä stabiliteetin hallintatilanteita

ohutkuorielementtejä ja palkkimallin ominaismuotoja hyödyntäen. Työn teoriaosuudessa

esiteltiin terärakenteiden stabiliteetin kannalta tärkeät ilmiöt nurjahdus, kiepahdus ja

levyn lommahdus. Eurokoodi-standardi ei anna ohjeistusta, kuinka kimmoteorian

mukainen kriittinen nurjahdusvoima ja -kiepahdusmomentti määritetään.

Rakennesuunnittelijalla täytyy siis olla riittävä ymmärrys stabilisuusteoriasta, jotta

Eurokoodin mukainen nurjahdus- ja kiepahduskestävyyden mitoitusarvo voidaan

määrittää.

Monimutkaisille palkkirakenteille on hankala ratkaista muodonmuutoksen jakautuminen

tavanomaisilla käsinlaskenta kaavoilla. Elementtimenetelmä mahdollistaa mm.

monimutkaisen geometrian käytön ja epälineaarisen analyysin tekemisen.

Palkkirakenteiden stabiliteettilaskenta tehdäänkin yleensä elementtimenetelmällä.

Analyysitekniikat LBA + EC3 ja GMNIA avattiin työssä yksiaukkoisen I-teräspalkin

stabiliteetin tarkastelulla. Taivutetun palkin kiepahduskestävyys palkkielementtejä

käyttäen vastasi hyvin käsinlaskennan tuloksia. Kun tilannetta tarkasteltiin

ohutkuorielementtejä käyttäen, LBA + EC3-stabiliteettilaskenta antoi saman

kiepahduskestävyyden palkille mitä EC3:n mukainen mitoitus palkkielementeillä.

Palkin plastinen kantokyvyn mitoitusarvo laskettiin GMNI-analyysillä. Analyysin

siirtymävasteet vastasivat hyvin EC3:n käyttöasteisiin. GMNI-analyysillä laskettu palkin

kantokyky loppui suurin piirtein samassa kohdassa kuin EC3:n mukainen kapasiteetti.

LBA + EC- ja GMNI-analyysitekniikoiden todentaminen tehtiin vielä lopuksi

siirtokehikon globaalin stabiliteetin tarkastelulla. Tarkastelu tehtiin kahdella eri

geometrialla. Ensimmäisessä tapauksessa kehikon pilareiden korkeus oli 0,65 m ja

toisessa tarkastelussa 2,0 m. Molemmissa tapauksissa LBA + EC3-stabiliteettitarkastelut

olivat haastavia, koska von Mises-vertailujännityksen valinta ei ollut niin yksiselitteinen

kuin yksiaukkoisen palkin laskennassa. Von Mises-vertailujännitys valittiin kehäpalkin

vinoutuvasta kuoresta pilarin ja kehäpalkin liitosalueelta. Valinta perustui siihen, että

stabiliteetin menetys alkoi kehäpalkin vinoutuvasta kuoresta LBA-analyysissä.
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Kun GMNI-analyysillä laskettiin kehikon kantokyky, ensimmäisessä tapauksessa

kehäpalkin keskelle syntyi plastinen nivel ja systeemi muuttui mekanismiksi. Kehäpalkin

kapasiteetti loppui ennen pilarin nurjahtamista, jolloin kehikko kaatui sisälle päin.

Toisessa tapauksessa plastisoituminen tapahtui kehäpalkin ja pilarin liitosalueella.

Vaikka siirtokehikon geometria oli paljon monimutkaisempi verrattuna yksiaukkoisen

palkin tapaukseen, rajakuorman laskenta GMNI-analyysillä ei aiheuttanut haasteita.

LBA + EC3- ja GMNIA-stabiliteettitarkastelut ohutkuorielementeillä antoivat

vertailukelpoiset tulokset yksiaukkoiselle palkkitapaukselle. Siirtokehikon

stabiliteettitarkastelussa LBA + EC3 pilarin nurjahduskestävyyden käyttöasteen määritys

osoittautui ongelmakohdaksi. Kun siirtokehikon mitoituskuormaa verrattiin GMNI-

analyysillä saatuun rajakuormaan, käyttöasteet olivat alhaiset. Vastaavasti LBA + EC3-

stabiliteettilaskennan käyttöasteet pilarin nurjahdukselle olivat yllättävän suuret, vaikka

pilarit eivät menettäneet stabiliteettiä ensimmäisenä rakenneosana kehikossa.

LBA + EC3-stabiliteettitarkastelu soveltuu hyvin yleisiin laskentatapauksiin ja GMNI-

analyysillä pystytään mitoittamaan palkkirakenteet luotettavasti hankalasta geometriasta

huolimatta ja voidaan havainnollistaa rakenteen kapasiteetin kannalta määrääviä ilmiöitä.

Työn lopuksi tarkasteltiin vielä tilannetta, missä siirtokehikon kehäpalkin vinoutuminen

rajoitettiin lisäämällä jäykistyslevyt kehäpalkin ja pilarin liitosalueille. Jäykistyslevyjen

avulla siirtokehikon kuormankantokyky kasvoi huomattavasti alkuperäiseen geometriaan

nähden.
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Liite 1. Käsinlaskenta + EC3 ja LBA + EC3- stabiliteettitarkastelut, kun palkin pään
kiertyminen ja käyristyminen ei ole estetty.







Liite 2. Taivutetun I-teräspalkin stabiliteettitarkastelun RFEM- ja ANSYS-
ohjelman tuentaparametrit.

RFEM-palkkielementin tuentaparametrit on esitetty kuvissa 51, 52, 53, 54 ja 55.

Tarkasteltavan palkin tuennat.

Niveltuen tukiehdot.



Niveltuen tukiehdot.

Kuvassa 52 on liukuva niveltuki eli x- ja z-akselin siirtymät on estetty, mutta y-akselin

suunnassa palkki pääsee siirtymään. Kiertymät y- ja z- akselin suhteen on estetty. Kuvan

53 niveltuen siirtymät on estetty kaikkien akselien suhteen sekä kiertymät y- ja z-akselin

suhteen.



Nurjahdus- ja kiepahdusparametrit.

Kuvassa 54 on näytetty, että taivutusnurjahdus y- ja z-akselin suhteen on mahdollinen.

Kiepahdus ja avaruusnurjahdus ovat myös mahdollisia. RFEM-ohjelman

kiepahdusparametrit on esitetty tarkemmin kuvassa 55.

Kiepahdusparametrien selitykset.

Parametrilla  huomioidaan lokaalin y-akselin sivusiirtymää ja z-akselin kiertymää
palkin tukipisteissä. Vastaavasti parametri  huomio poikkipinnan käyristymisen ja
väännön lokaalin z-akselin suhteen palkin tukipisteissä.

ANSYS-kuorimallin tuentaparametrit on esitetty kuvissa 56,57 ja 58.



Tarkasteltavan palkin tuennat.

Tuen A tukiehdot.

Tuen B tukiehdot.



Kuvan 56 tuki A on liukuva niveltuki eli x- ja y-akselin siirtymät on estetty, mutta z-

akselin suunnassa palkki pääsee siirtymään. Kiertymät y- ja z- akselin suhteen on estetty.

Tuen B siirtymät on estetty kaikkien akselien suhteen sekä kiertymät y- ja z-akselin

suhteen. Laskennassa on osoittautunut, että ANSYS-ohjelmassa tuennan käyttäytyminen

deformable tarkoittaa sitä, että vääntö ja poikkipinnan käyristyminen ei ole estetty.

Vastaavasti rigid tarkoittaa, että vääntö ja poikkipinnan käyristyminen on estetty.

Tuennan käyttäytyminen deformable ja rigid on esitetty tarkemmin kuvissa 59 ja 60.

Tuennan käyttäytyminen deformable.

Tuennan käyttäytyminen rigid.



Liite 3. Pistekuorma palkin keskellä ylälaipan päällä.

Kuormituksen korkeusasema poikkileikkauksessa.

ANSYS-kuorimallin von Mises-vertailujännitys.



ANSYS-kuorimallin ominaisarvotehtävän ratkaisu.



Liite 4. Siirtokehikko LBA + EC3, kun pilarin korkeus on 0,65 m.

Siirtokehikon von Mises-vertailujännitys.





Liite 5. Siirtokehikko LBA + EC3, kun pilarin korkeus on 2,0 m.

Siirtokehikon von Mises-vertailujännitys.




