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The subject of this master’s thesis is fatigue dimensioning of steel bridges
according to the Eurocodes. Fatigue dimensioning of steel bridges in Finland
will change on 1.4.2010 when the Eurocodes will be introduced. The aim of
this study is to clarify the principles and effects of the new dimensioning
procedure.
Each member country will prepare its own National annexes for the Eurocodes.
In Finland, the Finnish Road Administration is responsible for the National
annexes concerning bridges. This study is a part of the research series for
Eurocodes by the Finnish Road Administration. Preliminary studies have
shown that fatigue dimensioning requires more detailed research.
There are five different load models for fatigue dimensioning in the Eurocodes.
Fatigue dimensioning will be carried out by using either boundless fatigue life
or fatigue life assessment. Fatigue dimensioning according to the Eurocodes is
far more detailed than the current Finnish method. Especially the more detailed
consideration of traffic volume will improve the reliability of fatigue
dimensioning. In this study, comparison calculations of fatigue loads between
the Eurocodes and the current Finnish method have been carried out. Also the
effects of certain variables of fatigue dimensioning were analysed.
This thesis presents the proposals for national parameters concerning fatigue
loads and fatigue dimensioning of steel bridges. Also parts that need further
studies have been presented. In order to fully utilize the more detailed fatigue
dimensioning, it would be beneficial to carry out extensive study about the
distribution of different types of heavy traffic and axle weights for different
road types.
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EUROCODE-STANDARDISSA KÄYTETYT TERMIT, MÄÄRITELMÄT
JA MERKINNÄT
Termit ja määritelmät

Väsyminen
Vaihtuvista jännityksistä aiheutuva, rakenneosassa tapahtuva säröjen ydintyminen ja
kasvu.
Nimellinen jännitys
Perusaineessa tai hitsissä potentiaalisen särön vieressä oleva jännitys, joka lasketaan
kimmoteorian mukaan jättämällä kaikki jännityskeskittymien vaikutukset huomioon
ottamatta.
Muunnettu nimellinen jännitys
Kyseeseen tulevalla jännityskonsentraatiokertoimella kf kerrottu nimellinen jännitys, jolla
otetaan huomioon geometrinen epäjatkuvuus, jota ei ole otettu huomioon yksittäisen
rakenneyksityiskohdan luokituksessa.
Geometrinen jännitys
hot-spot-jännitys
Hitsin rajaviivan vieressä perusaineessa vallitseva suurin pääjännitys ottaen huomioon
yksittäisen rakenneyksityiskohdan kokonaisgeometriasta aiheutuvat jännityskonsentraation
vaikutukset.
Jäännösjännitys
Jäännösjännitys on rakenteen pysyvä jännitystila, joka on staattisessa tasapainossa ja on
riippumaton kaikista kuormista. Jäännösjännityksiä voi syntyä valssausjännityksistä,
leikkausprosesseista, hitsien kutistumisesta tai rakenneosien välisestä puutteellisesta
yhteensovituksesta tai mistä tahansa kuormitustapahtumasta, joka aiheuttaa rakenteen osan
myötäämistä.

Väsyttävään kuormaan liittyvät parametrit

Kuormitustapahtuma
Rakenteeseen vaikuttava kuormitusjakso, joka aiheuttaa lisäyksen jännityshistoriaan ja
joka yleensä toistuu määrätyn määrän rakenteen elinaikana.
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Jännityshistoria
Rekisteri

tai

laskelma

jännityksen

vaihtelusta

rakenteen

yksittäisessä

pisteessä

kuormitustapahtuman aikana.
Rainflow-/vesisäiliö-menetelmä
Menetelmiä jännitysvaihtelujen kertymän laskemiseksi annetusta jännityshistoriasta.
Jännitysvaihteluväli
Algebrallinen ero kahden äärimmäisen yksittäisen jännitysjakson, jotka määritetään
jännityshistoriasta, arvojen välillä.
Jännitysvaihteluvälien kertymä
Kaikkien

erisuuruisten

jännitysvaihteluvälien

esiintymisten

lukumääriä

kuvaava

histogrammi, joka on mitattu tai laskettu tietylle kuormitustapahtumalle.
Mitoituskertymä
Rakenteen kaikkien jännitysvaihteluvälien kertymä suunniteltuna käyttöaikana, joka tulee
kyseeseen väsymisen arvioinnissa.
Suunniteltu käyttöikä
Ajanjakso, jonka aikana rakenteen tulee käyttäytyä turvallisesti hyväksyttävällä
todennäköisyydellä siten, että väsymissäröilystä aiheutuvaa murtumista ei tapahdu.
Väsymisikä
Arvioitu aikajakso, jonka aikana aiheutuu väsymismurtuma kertymän mitoitusarvon
suuruisen jännitysvaihteluvälin vaikuttaessa rakenteeseen.
Minerin summa
Lineaarinen kumulatiivinen vauriolaskelma perustuen Palmgren-Minerin sääntöön.
Ekvivalentti vakioamplitudinen jännitysvaihteluväli
Jännitysvaihteluväli, joka johtaisi samaan väsymisikään kuin kertymän mitoitusarvo, jos
vertailu perustuisi Minerin summaan.
Väsyttävä kuormitus
Joukko tyypillisiin kuormitustapahtumiin perustuvia parametreja, jotka kuvaavat kuormien
sijainnit, niiden suuruudet, esiintymistiheydet, esiintymisjärjestyksen ja suhteellisen
vaiheen.
Ekvivalentti vakioamplitudinen väsyttävä kuormitus
Kuormitus, joka aiheuttaa samat väsymisvauriot kuin sarja todellisia muuttuvaamplitudisia kuormitustapahtumia.
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Väsymislujuus

Väsymislujuuden käyrä
Jännitysvaihteluvälin ja murtoon johtavien syklien lukumäärän kvantitatiivinen suhde, jota
käytetään

yksittäisen

väsymisluokan

mukaisen

rakenneyksityiskohdan

väsymisen

arviointiin.
Väsymisluokka
Yksittäiselle rakenneyksityiskohdalle (ja johon liittyy tietty vaihtuvan jännityksen suunta)
annettu numeromerkintä sen osoittamiseksi, mikä väsymislujuuden käyrä soveltuu
väsymisen arviointiin. (Väsymisluokan numero vastaa väsymislujuuden referenssiarvoa
∆σC (N/mm²)).
Vakioamplitudinen väsymisraja
Normaali- tai leikkausjännityksiin perustuva jännitysvaihteluvälin raja-arvo, jonka
alapuolella kokeissa ei esiinny väsymisvaurioita vakioamplitudisen jännitysvaihteluvälin
vaikuttaessa. Vaihtuva-amplitudisissa olosuhteissa kaikkien jännitysvaihteluvälien tulee
olla tämän rajan alapuolella, jotta väsymisvaurioita ei esiinny.
Väsymisrajan alaraja-arvo
Raja, jonka alapuolella mitoituskertymän jännitysvaihteluvälit eivät vaikuta laskettuun
kumulatiiviseen vaurioon.
Murtumista vastaava käyttöikä
Käyttöikä,

joka

ilmaistaan

jännitysjaksojen

lukumääränä,

kun

rasitus

vastaa

vakioamplitudista jännityshistoriaa.
Väsymislujuuden referenssiarvo
Yksittäisen rakenneyksityiskohdan jännitysvaihteluväli ∆σC, kun murtumista vastaava
jännitysjaksojen lukumäärä N = 2x106.

- 10 Merkinnät

C

väsymisluokasta riippuva tekijä

D

poikkileikkauksen etäisyys liikuntasaumalaitteesta

L

jännemitta

N

jännitysjaksojen lukumäärä

ND

vakioamplitudista väsymisrajaa kuvaava jännitysjaksojen lukumäärä

Nj

kuorma-autojen lukumäärä vuotta kohti kaistalla j

NL

väsymisrajan ala-arvoa kuvaava jännitysjaksojen lukumäärä

NObs

raskaiden ajoneuvojen lukumäärä vuotta kohti

NR

suunniteltu käyttöikä ilmaistuna vakioamplitudista jännitysvaihteluväliä
vastaavana syklien lukumääränä

N0

hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen jännitysvaihteluvälien
lukumäärän perusarvo

Qk

yksittäisen muuttuvan kuorman ominaisarvo

Qi

hitaan liikenteen kaistalla i olevan kuorma-auton i bruttopaino

Qik

väsytyskuormakaavion akselikuorma

Qmj

kuorma-autojen bruttopainojen keskiarvo kaistalla j

Qml

hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen bruttopainojen
keskiarvo

Q0

hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen bruttopainon
perusarvo

fd

teräksen veto- ja puristuslujuuden laskenta-arvo

∆fk

teräksen ominaisväsymisraja

fy

teräksen ominaislujuus

k

raskaan liikenteen kaistojen lukumäärä

kf

jännityskonsentraatiokerroin

k1

nimellisten

jännitysvaihteluvälien

suurennuskerroin

ristikoiden

sekundaaristen momenttien huomioon ottamiseksi
ks

koon vaikutukset huomioon ottava väsymislujuuden pienennystekijä

m

väsymiskäyrän kaltevuus

ni

jännitysvaihteluvälien lukumäärä

nmax

jännitysvaihteluvälien lukumäärän suurin arvo

- 11 qik

väsytyskuormakaavion tasan jakautunut kuorma

qrk

väsytyskuormakaavion tasan jakautunut kuorma kuormakaistojen
ulkopuolella

qNN

tarkasteltavan yksityiskohdan käyttöaste palkin suuntaisille jännityksille

qv

tarkasteltavan yksityiskohdan käyttöaste palkkia vastaan kohtisuorille
jännityksille

q⊥

tarkasteltavan yksityiskohdan leikkausvoimista aiheutuville jännityksille

tLd

sillan suunniteltu käyttöikä vuosina

∆σ

jännitysvaihteluväli (normaalijännitys)

∆σC, ∆τC

kahta miljoonaa jännitysjaksoa vastaava väsymislujuuden referenssiarvo

∆σC,red

väsymislujuuden pienennetty viitearvo

∆σD, ∆τD

vakioamplitudisia jännitysvaihteluvälejä vastaava väsymisraja, kun
jännitysjaksojen lukumäärä on ND

∆σE, ∆τE

arvoa nmax vastaava ekvivalentti vakioamplitudinen jännitysvaihteluväli

∆σekv, ∆τekv

viittä miljoonaa jännitysjaksoa vastaava ekvivalentti vakioamplitudinen
jännitysvaihteluväli

∆σeq

ekvivalentti jännitysvaihteluväli ortotrooppisten kansien jäykisteiden
kiinnityksille

∆σE,2, ∆τE,2

kahta miljoonaa jännitysjaksoa vastaava ekvivalentti vakioamplitudinen
jännitysvaihteluväli

∆σi, ∆τi

poikkileikkauksen osan i normaali- tai leikkausjännitysvaihteluväli

∆σL, ∆τL

väsymisrajan alaraja-arvo, joka vastaa jännitysvaihteluvälien lukumäärää
NL

∆σmax

jännitysvaihteluvälien suurin arvo

∆σp

väsytyskuormien aiheuttama suurin jännitysvaihteluväli

∆σR, ∆τR

normaali- tai leikkausjännitysvaihteluvälin suuruus

∆τ

jännitysvaihteluväli (leikkausjännitys)

∆φfat

liikuntasaumojen läheisyyden huomioon ottava suurennuskerroin

Ф2

vaurion suhteen ekvivalentti sysäysluku

Ψ1

muuttuvien kuormien yhdistelykerroin

γFf

ekvivalenttien vakioamplitudisten jännitysvaihteluvälien ∆σE ja ∆τE
osavarmuusluku

- 12 γMf

väsymislujuuksien ∆σC ja ∆τC osavarmuusluku

γm

teräksen osavarmuusluku

ηj

kaistalla j sijaitsevan yksikkövoiman aiheuttama rasitus tutkittavassa
kohdassa

λ, λi

ekvivalentti vauriokerroin

λmax

ekvivalentin vauriokertoimen ääriarvo

λv

ekvivalentti vauriokerroin vaarnapulteille

ψ

tyypitetyn kertymän kerroin
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1. JOHDANTO
1.1. Eurocode-standardi

Vuonna

1975

Euroopan

perustamissopimuksen

eli

yhteisön

komissio

Rooman

päätti

sopimuksen

Euroopan
artiklan

talousyhteisön
95

perusteella

rakennustekniikkaan liittyvästä toimenpideohjelmasta. Ohjelman tavoitteena oli kaupan
teknisten esteiden poistaminen ja teknisten vaatimusten yhdenmukaistaminen. [9]

Kantavien rakenteiden Eurocode-järjestelmä sisältää yleisen osan, kuormitusosan,
tärkeimmät materiaalit kattavat materiaaliosat, geotekniikkaosan sekä maanjäristysosan.
Yleistä osaa lukuun ottamatta Eurocode-standardit jakautuvat useampiin erillisiin osiin.
Betoni-, teräs-, liittorakenne- ja puuosat sisältävät kukin osan EN199X-2, joka sisältää
siltoja koskevat erikoismääräykset. Kaikkien siltaosien yhteenlaskettu laajuus on noin 500
sivua ja siltaosista on paljon viittauksia perusosaan, jota tulee aina käyttää siltaosan
rinnalla. Kansalliset standardoimisjärjestöt eivät saa muuttaa CEN:n julkaisemaa
standardia, mutta siihen voidaan vaikuttaa kansallisten liitteiden (NA, national annex)
avulla. Jokaiseen osaan sisältyy kansallinen liite, jossa voidaan määrittää kansallisesti
valittavat parametrit (NDP, nationally determined parameters), valita käytettävät lukuarvot
ja menetelmät, jos eurocode-standardi antaa vaihtoehtoja, määrittää kansalliset erityisasiat
kuten lämpötilakartat, valita mitkä opastavat liitteet (Informative annex) otetaan käyttöön
sekä

viitata

mahdollisiin

ei-ristiriitaisiin

lisäohjeisiin

(NCCI,

non-contradictory

complementary information). Siltoja koskevien standardien kääntäminen ja kansallisten
liitteiden laadinta ovat Tiehallinnon vastuulla. [15]

Eurocode-standardin ns. ”ensimmäinen paketti” otettiin Suomessa käyttöön 1.11.2007,
mutta se ei sisällä siltoja koskevia määräyksiä. Siltoja koskevat Eurocode-standardit
otetaan käyttöön tehdyn päätöksen mukaisesti vuonna 2010.

Tässä tutkimuksessa käytetään termiä Eurocode-standardi. Suomessa on virallisesti
kuitenkin hyväksytty käyttöön termi eurokoodi.
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Terässiltojen väsymiskestävyyttä on viime aikoina tutkittu paljon. Kestävyyden
laskentatavat ovat kehittyneet sitä mukaa, kun tiedot rakenneosien väsymislujuudesta ja
toiminnasta väsytysrasituksessa ovat lisääntyneet. Teräsrakenteiden väsymiskestävyyden
laskenta perustuu rakenneosien ja niiden yksityiskohtien tarkasteluun. Kestävyyden
kannalta kriittisiksi ovat usein osoittautuneet rakenneosien liitoskohdat. Niissä kohdissa
rakenteissa saattaa esiintyä ilmiöitä, joita suunnittelussa ei ole otettu huomioon. Kriittisiä
kohtia ovat mm. poikittaiset siteet ja vaakasiteet sekä poikkipalkit sekä näiden osien
liittyminen pitkittäisiin rakenteisiin, pääkannattimiin ja sekundäärisiin pituussuuntaisiin
palkkeihin. [4]

WSP Finland Oy suoritti Tiehallinnon tilauksesta esiselvityksen standardin SFS EN 1993-2
Terässillat kansallisen liitteen teosta. Insinööritoimisto Pontek suoritti vastaavan
selvityksen standardille SFS EN 1991-2 Siltojen liikennekuormat. Molemmissa
selvityksessä väsymismitoitukseen liittyvät asiat todettiin lisäselvitystä vaativiksi.
Erityisesti standardissa SFS EN 1993-2 olevat väsymisasiat vaativat tarkempia
tutkimuksia, sillä standardin väsymismitoitusmenetelmät poikkeavat selkeästi aiemmin
käytetystä menetelmästä.

1.3. Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena selvittää terässiltojen väsymismitoitukseen liittyvien
kansallisten parametrien vaikutuksia ja esittää ehdotukset kansallisiksi valinnoiksi ja
mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi. Tutkimuksessa on myös tarkoitus selvittää uuden
mitoitusmenetelmän vaikutuksia ja periaatteita yleisesti.

Ympäristöministeriön tavoitteena on ollut, että Eurocode-standardin myötä varmuustaso
pysyisi lähes vastaavana nykyisen tason kanssa. Varmuustaso ei saa ainakaan laskea
nykyisestä, ellei aiempi taso ole ollut turhan konservatiivinen. Tavoitteena on myös ollut,
että kansallisissa parametreissa käytettäisiin mahdollisimman paljon suositusarvoja, joita
kansallisille valinnoille annetaan standardissa.

- 15 Eurocode-standardin terässiltojen väsymistä koskevia, Tiehallinnon vastuulla olevia
kansallisia parametreja on kahdessa standardissa. Standardissa SFS EN 1991-2 on
seitsemän kansallista parametria, jotka liittyvät väsytysajoneuvoihin, ja standardissa SFS
EN 1993-2 on kymmenen väsymismitoitukseen liittyvää kansallista parametria.
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2. VÄSYMISILMIÖ
2.1. Teräksen väsyminen

Teräs on sisäiseltä rakenteeltaan kiteinen aine, jossa olevat atomit ovat järjestäytyneet
enimmäkseen säännöllisesti. Poikkeuksia ovat kiteessä olevat muut seosaineet ja
hilavirheet. Kidettä pitää koossa atomien väliset sisäiset voimat, jotka tasapainottavat
rakennetta kuormittavat ulkoiset kuormitukset. [2]

Väsyminen määritellään standardissa SFS EN 1993-1-9 seuraavasti:

”Vaihtuvista jännityksistä aiheutuva rakenneosassa tapahtuva säröjen
ydintyminen ja kasvu.”

ASTM:n (American Society for Testing Materials) kuvaus määrittelee väsymisen taas
seuraavasti:

”Väsyminen on materiaalin paikallinen, jatkuvan rakenteellisen muutoksen
prosessi, jossa materiaaliin kohdistuu jatkuvasti vaihteleva jännitys- ja
muodonmuutostila, joka voi aiheuttaa halkeamia tai täydellisen murtumisen, kun
jännityksien vaihteluja on tapahtunut riittävän paljon.”

Väsyminen on jatkuva tapahtuma, jossa vaurio kehittyy vähitellen ja alkuvaiheessa hitaasti,
mutta kiihtyen hyvin nopeasti murtumisen loppua kohti. Alkuvaiheessa muodostuu
alkusärö tai -halkeama. Väsymisilmiöllä tarkoitetaan mekanismia, joka tuottaa rakenteisiin
laajenevia halkeamia ja säröjä. Halkeamien levitessä lopullinen murtuminen tapahtuu
sellaisessa vedetyssä kohdassa, jossa poikkileikkaus on tullut riittämättömäksi kestämään
maksimikuormaa ilman repeämistä. Silloin kun rakenteen kuormitus on stationääristä,
halkeama ei kasva normaaleissa käyttölämpötiloissa. Väsymisilmiö esiintyy pääasiassa
rakenteissa, joiden hyötykuorma on alati muuttuva ja kokonaiskuormasta suurin osa on
hyötykuormaa. Tällaisia rakenteita ovat sillat, nosturit ja merirakenteet. [1]

- 17 2.2. Väsymisprosessin luonne

Väsymismurtumapintojen ominaisuuksien perusteella voidaan väsymisprosessissa erottaa
kolme vaihetta:

Vaihe I: Alkusärön muodostuminen
Vaihe II: Näkyvän halkeaman eteneminen
Vaihe III: Lopullinen murtuminen.

Metallien väsymishalkeilu liittyy aina palautumattomien plastisten muodonmuutosten
kasautumiseen. Nopealla taajuudella tapahtuvassa väsymisessä jännitysjakson suurin
jännitys voi olla reilusti alle materiaalin myötörajan eikä koko rakenteen plastista
deformaatiota tapahdu. Kuitenkin vapaan pinnan plastiset muodonmuutokset voivat
kumuloitua dislokaatioliikkeiden ansiosta. Dislokaatiot ovat kiderakenteen rajavikoja,
jotka voivat liikkua ja lisääntyä leikkausjännitysten vaikuttaessa siten, että niistä syntyy
pysyviä muodonmuutoksia. [1]

Koska halkeaman ydintyminen liittyy jännitystasoon, kaikki sisäisistä ja ulkoisista
pintavioista aiheutuvat jännityskeskittymät voivat lyhentää väsymisikää huomattavasti
erityisesti silloin, kun alkuvaihe muodostaa merkittävän osan kokonaisiästä. Sen vuoksi
tasaisen ja kiillotetun pinnan omaavalla osalla on yleensä korkeampi väsymislujuus kuin
karkeapintaisella kappaleella. [1]

2.3. Väsymiseen vaikuttavat tekijät

Jo 1800-luvulla havaittiin rautatievaunujen akseleissa siihen aikaan selittämättömiä
vaurioita, vaikka ne oli mitoitettu staattiselle kuormalle oikein. Insinööri A. Wöhler
havaitsi vuosina 1852-1896 kokeellisesti väsymisilmiön perussyyt:



Teräs murtuu alemmalla jännitystason arvolla, jos kuormitus toistetaan useita
kertoja.



Murtumiseen vaikuttaa kuormituskertojen lukumäärä
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Tietyn

jännitystason

alapuolella

teräs

kestää

äärettömän

monta

kuormituskertaa.

Väsymisilmiö on huomattavasti mutkikkaampi ilmiö kuin staattinen murtuma tai
myötääminen. Teräksen materiaaliominaisuuksista on tunnettava enemmän parametreja
väsymistä laskettaessa kuin staattista mitoitusta suoritettaessa. Lisäksi väsyminen riippuu
tarkasteltavan

pisteen

ja

sen

lähiympäristön

jännitystilasta

(lovet,

alkusäröt).

Moniakselisessa jännitystilassa väsymistä on erittäin vaikea arvioida etenkin, jos
jännityskomponentit vaihtelevat toisistaan riippumatta. [2]

Erot täysimittakaavaisten rakenteiden ja koneiden väsymiskäyttäytymisen ja pienien
koekappaleiden laboratoriokokeiden tuloksien välillä ovat joskus hämmästyttäviä.
Useimmissa tapauksissa todelliset rakenteet väsyvät helpommin ja kestävät vähemmän
kuin laboratoriokokeissa testatut kappaleet, vaikka lasketut jännitykset ovat molemmissa
tapauksissa samat.

2.3.1.

Staattinen lujuus

Todellisissa rakenteissa lovien, pinnan karkeuden ja korroosion vaikutus pienentää
väsymislujuutta

ja

tämä

vaikutus

näkyy

voimakkaimmin

korkealujuuksisissa

materiaaleissa. Väsymisikä muodostuu melkein kokonaan halkeaman etenemisvaiheesta,
johon vaikuttaa hyvin vähän materiaalin staattinen lujuus, ja teräviä lovia sisältävien
rakenteiden väsymistä ei pidetä lainkaan vetolujuudesta riippuvana. Tästä tärkeä esimerkki
ovat hitsatut liitokset, joissa on aina pieniä halkeaman kaltaisia vikoja, alkusäröjä, joista
väsymishalkeama
mitoituksessa

alkaa

väsymisen

kasvaa
suhteen

vetolujuudesta riippumattomia. [1]

hyvin

lyhyen

hitsattujen

alkuvaiheen
liitoksien

jälkeen.

Vastaavasti

mitoitusjännitykset

ovat

- 19 2.3.2.

Keskimääräiset jännitykset

Vuonna 1870 Wöhler tunnisti jännitysamplitudin tärkeimmäksi väsytyskuormituksen
tekijäksi, mutta myös staattinen tai keskijännitys vaikuttavat väsymisikään. Yleensä vetävä
keskijännitys lyhentää väsymisikää ja puristava keskijännitys kasvattaa sitä. [1]

2.3.3.

Lovet

Väsyminen on ketjun heikoimman lenkin periaatteella toimiva prosessi, joka riippuu
paikallisesta pienellä alalla vaikuttavasta jännityksestä. Vaikka suuret paikalliset
muodonmuutokset lovessa ovat merkityksettömiä kokonaisdeformaatioissa, halkeamat
voivat alkaa kasvaa tällaisesta paikasta ja vähitellen aiheuttavat osan murtumisen. Sen
vuoksi

on

tärkeää

laskea

jännityshuiput

ja

suhteuttaa

ne

lovetun

kappaleen

väsymiskäyttäytymiseen. [1]

2.3.4.

Kappaleen koko

Vaikka koon vaikutus sisältyy implisiittisesti väsymislovilukuun, väsymismitoituksessa
käytetään tavallisesti koon vaikutuksen pienennyskerrointa. Kappaleen koon vaikutuksen
väsymiseen ajatellaan yleisesti koostuvan tilastollisesta kokovaikutuksesta, teknologian
kokovaikutuksesta ja jännitysgradienttivaikutuksesta. Tilastollinen kokovaikutus on
väsymisprosessin sisään rakennettu ominaisuus. Se johtuu siitä, että halkeama alkaa
heikoimmasta paikasta, joka aiheutuu ulkoisten ja sisäisten jännitysten, geometrian, särön
koon sekä materiaaliominaisuuksien yhteisestä vaikutuksesta särön kehittymisessä.
Suurempi koko merkitsee suurempaa todennäköisyyttä heikon kohdan löytymiselle.
Teknologian aiheuttama kokovaikutus johtuu kappaleen eri osien erilaisista materiaalin
tuotantotavoista ja menetelmistä. Jännitysgradienttivaikutus johtuu siitä, että paksuissa
osissa on alhaisempi jännitysgradientti kuin ohuissa. Jos pintanaarmuna tai hitsivikana
alkaneella säröllä on sama syvyys ohuessa ja paksussa osassa, paksun osan viasta aiheutuu
suurempi jännitys kuin ohuen osan viasta. [1]

- 20 2.3.5.

Pinnan laatu

Melkein kaikki väsymissäröt kehittyvät pinnassa, koska dislokaatioliukumista esiintyy
rakenteen pinnassa eikä sisällä. Lisäksi yksinkertaiseen murtumismekaniikkaan perustuvat
tarkastelut osoittavat, että pintaviat ja säröt ovat vaarallisempia kuin samankokoiset sisäiset
viat. Fysikaaliset olosuhteet ja pinnan jännitystila ovat siten ensisijaisen tärkeitä väsymisen
kannalta. [1]

2.3.6.

Jäännösjännitykset

Jäännösjännitykset, joita voidaan kutsua myös sisäisiksi jännityksiksi, koska ne ovat
itsensä tasapainossa pitäviä, muodostuvat, kun jonkin osan kimmoinen muodonmuutosraja
ylitetään muiden osien pysyessä kimmoisina. Hitsausjännitykset, jotka jäävät kappaleeseen
hitsimetallin kutistuessa jäähtymisen aikana, ovat kaikkein vahingollisimpia väsymisen
kannalta, koska niitä ei voida välttää rakenteiden valmistuksessa. Hitsien korkeat
vetojännitykset

ovat

suurin

syy

hitsiliitoksien

huonoon

väsymiskestävyyteen.

Jäännösjännityksillä on samanlainen vaikutus väsymisikään kuin ulkoisesti tuotetuilla
keskijännityksillä. [1]

2.3.7.

Korroosio

Korroosio makeassa tai suolavedessä voi vaikuttaa väsymistä edistävästi ja alentaa
väsymiskestävyyttä. Jopa tislattu vesi voi alentaa suurien kuormituskertalukujen
väsymiskestävyyttä alle kahteen kolmasosaan kuivan ilman arvoista.

Merirakenteissa

paras

syöpymisen

suojaus

saavutetaan

katodisuojauksella.

Katodisuojauksen käytöllä korkeiden kuormanvaihtolukujen väsymislujuus hitsatuissa
rakenteissa saadaan normaalisti pysymään alentumattomana, mutta korkeampien
jännityksien tapauksessa vetyhauraus voi alentaa väsymisikää kolmanteen tai neljänteen
osaan. [1]
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3. VÄSYMISMITOITUS
Tässä

kappaleessa

käydään

pääpiirteittäin

läpi

nykyinen

Suomen

Rakentamismääräyskokoelman mukainen ja tuleva Eurocode-standardin mukainen
väsymismitoitus.

3.1. Suomen nykyinen mitoituskäytäntö
3.1.1.

Suomen

RakMK B7 ja SFS 2378

rakentamismääräyskokoelman

(RakMK)

osan

B7

Teräsrakenteet

[7]

väsymismitoitusta koskevat ohjeet ovat pääasiassa standardin SFS 2378 (Hitsaus.
Väsyttävästi kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten mitoitus ja lujuuslaskenta)
[13] mukaisia.

RakMK:n osan B7 mukaan väsymismitoitusta ei tarvitse suorittaa, jos kaavan

 36
N ≤ 10 ⋅ 
 ∆σ max
6





3

(1)

ehto toteutuu. Kaavassa N on jännitysjaksojen lukumäärää kuvaava termi ja termi ∆σmax on
jännitysvaihteluvälien suurin arvo jonka yksikkö on N/mm2 . Voimasuureet ja kestävyydet
lasketaan kimmoteoriaan perustuvilla menetelmillä. Jännitysvaihteluvälejä, jotka ovat
pienempiä kuin 0,5·∆fk/γm, ei tarvitse ottaa huomioon väsymismitoituksessa. γm on
teräksen osavarmuuskerroin. Termi ∆fk on viittä miljoonaa kuormitusvaihteluväliä
vastaava ominaisväsymisraja ja sen yksikkönä on N/mm2. Sen arvo lasketaan kaavalla

1

 C 3
∆f k = 
6 
 5 ⋅ 10 

(2)

- 22 jossa C on väsymisluokasta riippuva dimensioton kerroin. Taulukossa 1 on esitetty kahta
miljoonaa kuormitusvaihteluväliä vastaavien väsymisluokkien ominaisväsymisrajat sekä
niitä vastaavat kertoimen C arvot.

Taulukko 1. Ominaisväsymisrajat standardin RakMK B7 taulukon 7.2 mukaan.
Väsymisluokka

C

N=2·106
160
140
125
112
100
90
80
71
63
56
50
45
40
36

Ominaisväsymisraja
∆fk kun N=5·106

8,21·1012
5,46·1012
3,91·1012
2,81·1012
2,00·1012
1,46·1012
1,02·1012
7,16·1011
5,00·1011
3,51·1011
2,50·1011
1,82·1011
1,28·1011
9,33·1010

118
103
92
82
74
66
59
52
46
41
37
33
29
26

Yksittäisille normaali- ja leikkausjännityksen vaihteluväleille tulee ehtojen
∆σ i ≤ 1,5 f d

(3)

1,5 f d

(4)

ja

∆τ i ≤

3

toteutua. Tällöin fd on teräksen veto- tai puristuslujuuden laskenta-arvo.
Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan kestävyysehto väsytyskuormitetulle
rakenteelle on, että ekvivalentti jännitysvaihteluväli ∆σekv toteuttaa ehdon
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∆σ ekv ≤

∆f k

(5)

γm

Leikkausjännitystarkastelu suoritetaan vastaavalla tavalla.

Taulukko 2. Rakenneluokasta riippuva aineosavarmuusluku γm standardin RakMK B7
taulukon 7.1 mukaan.
Rakenneluokka

γm

1

1,6

2

1,4

Ekvivalentit jännitysvaihteluvälit yksiaksiaalisessa jännitystilassa lasketaan kaavoja

(

∆σ ekv

 ∑ ∆σ i3 ⋅ ni

= i
6
 5 ⋅ 10


∆τ ekv

 ∑ ∆τ i3 ⋅ ni

= i
6
 5 ⋅ 10


) 

1
3





(6)

ja

(

) 

1
3





(7)

käyttäen. Ekvivalentilla jännitysvaihteluvälillä tarkoitetaan sellaista vakioamplitudista
jännitysvaihteluväli, joka johtaa samaan väsymisikään kuin todellisten kertymän
mitoitusarvo. Suomen nykyisissä normeissa ekvivalentti jännitysvaihteluväli lasketaan
viittä miljoonaa jännitysjaksoa vastaavaksi.

Ekvivalentti jännitysvaihtelu voidaan määrittää myös tyypitettyä kertymää käyttäen, jolloin
jännitysvaihteluväli lasketaan kaavalla

∆σ ekv = ψ ⋅ ∆σ max

(8)
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jossa ∆σmax on jännityksien vaihteluvälin suurin arvo. Leikkausjännityksille laskenta
suoritetaan vastaavalla tavalla.

Tasojännitystilassa tarkistetaan kullekin jännityskomponentille kaavojen

q II =

∆σ IIekv
≤1 ,
∆f IIk / γ m

(9)

q⊥ =

∆σ ⊥ekv
≤1
∆f ⊥k / γ m

(10)

qv =

∆τ ekv
≤1
∆f vk / γ m

(11)

ja

mukaiset ehdot, joissa suureet qII, q ⊥ ja qv ovat tarkasteltavan yksityiskohdan käyttöasteita
jännityskomponenttien σII, σ ⊥ ja τ vaikutuksien suhteen. Käyttöasteella tarkoitetaan
ekvivalentin jännitysvaihteluvälin suhdetta mitoituslujuuteen.

Samassa kohdassa vaikuttavien jännitysten yhteisvaikutukselle tulee tarkistaa, että
kaavojen

q IIr = 0,9 ⋅ q II2 + q v2 ≤ 1

(12)

q ⊥ r = 0,9 ⋅ q ⊥2 + qv2 ≤ 1

(13)

ja

mukaiset ehdot toteutuvat.
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3.1.2.

Teräsrakenneohjeet

Silloilla on Teräsrakenneohjeiden [14] mukainen aineosavarmuusluku rakenneluokan 1
mukaan γm = 1,6. Väsymismitoituksessa käytettävä ekvivalentti jännitysvaihteluväli
lasketaan kaavalla

∆σ ekv = ψ ⋅ ∆σ max

(14)

jossa

ψ = 0,25, kun jännemitta L ≥ 15 m
ψ = 0,4 - 0,010L, kun

(15)

L < 15 m.

Tällöin ∆σmax on staattisessa mitoituksessa käytettävän liikennekuorman (Lk) aiheuttama
jännitysvaihteluvälin suurin arvo. L on jatkuvilla pääkannattimilla keskimääräinen
jännemitta, pääkannattimien ulokkeella ulokkeen pituus, sillan päädyssä olevalla
poikkipalkilla etäisyys seuraavaan poikkipalkkiin ja muilla poikkipalkeilla kaksi kertaa
poikkipalkkiväli. Termi ψ on tyypitetyn kertymän dimensioton kerroin.

Hitsiliitosten väsymisluokat määritetään standardin SFS 2378 mukaisesti. Tarkennuksena
määritetään lisälevyn päättymiskohta, jonka väsymisluokka on 80, jos lisälevyn pää ja
päätyhitsi viistetään vähintään kaltevuuteen 1:5 ja hitsit viisteen alueella ovat
hitsausluokan WA (SFS 2379) mukaisia. Pulttivaarnojen väsymisluokka on 71 ja
aineosavarmuusluku γm = 1,6.

3.2. Eurocode-standardin mukainen mitoituskäytäntö

Eurocode-standardin mukaisen terässiltojen väsymismitoituksen perusteet on esitetty
kolmessa eri standardissa. Standardissa SFS EN 1991-2 Siltojen liikennekuormat annetaan
viisi väsytyskuormakaaviota, standardissa SFS EN 1993-1-9 Teräsrakenteiden suunnittelu:
Osa 9. Väsyminen annetaan teräsrakenteiden väsymismitoituksen yleisperiaatteet ja
standardissa SFS EN 1993-2 Teräsrakenteiden suunnittelu: Osa 2: Terässillat annetaan
siltojen

väsymismitoitusta

koskevat

erityismääräykset.

Lisäksi

vaarnapulttien

- 26 väsymismitoitus on annettu erikseen liittorakenteisia siltoja koskevassa standardissa SFS
EN 1994-2.

3.2.1.

Standardi SFS EN 1991-2 Siltojen liikennekuormat

Silloilla kulkeva liikenne tuottaa jännitysspektrin, joka voi aiheuttaa väsymistä.
Jännitysspektri riippuu ajoneuvon geometriasta, akselikuormista, ajoneuvojen keskinäisistä
välimatkoista, liikenteen koostumuksesta ja sen dynaamisista vaikutuksista.

Standardissa SFS EN 1991-2 Siltojen liikennekuormat [9] annetaan viisi pystysuuntaisten
kuormien

väsytyskuormakaaviota

siltojen

jännitysvaihteluvälien

määrittämiseksi.

Tarkempi väsytyskuormakaavioiden käyttö määritellään rakennusmateriaalikohtaisesti
standardeissa SFS EN 1992…1999. Kaksi ensimmäistä väsytyskuormakaaviota on
tarkoitettu käytettäväksi sen tarkistamiseen, voidaanko väsymisikää pitää rajattomana, kun
vakioamplitudinen väsymisraja tunnetaan. Väsytyskuormakaavio 1 on yksinkertaistettu,
varmalla puolella oleva ja helppokäyttöinen. Väsytyskuormakaavio 2 on tarkempi,
yksityiskohtaisempi ja monimutkaisempi käyttää. Väsytyskuormakaaviot 3, 4 ja 5 on
tarkoitettu väsymisiän arviointiin, kun on tarkoitus käyttää hyväksi standardeissa SFS EN
1992…1999 annettuja väsymislujuuden käyriä. Niitä ei voi käyttää sen arvioimiseen,
voidaanko väsymisikää pitää rajattomana, joten ne eivät ole numeerisesti vertailukelpoisia
väsytyskuormakaavioiden 1 ja 2 kanssa. Vastaavasti kuten edellä, väsytyskuormakaavio 3
on helppokäyttöisempi ja yksinkertaisempi ja väsytyskuormakaavio 4 on tarkempi ja
yksityiskohtaisempi.

Väsytyskuormakaavio

5

on

tarkoitettu

mitattuun

liikennekuormitukseen perustuvaan mitoitukseen.

Eurocode-standardin väsytyskuormakaaviot, kuten myös staattiset kuormakaaviot, on
määritelty ja kalibroitu kahden suuren eurooppalaisen liikenteenmittaustutkimuksen
perusteella. Tutkimukset on suoritettu useissa Euroopan maissa vuosien 1977 ja 1982, sekä
vuosien

1984

ja

1988

välillä.

Väsytyskuormakaaviot

on

määritelty sopiviksi

yksiaukkoisille ja jatkuville silloille jännevälille 3…200 metriä. Kuormakaavioiden
määrityksessä on otettu huomioon arvioidut liikenteen kehittymisen suuntaukset.
Huomiota on kiinnitetty sopivien liikenteenmittaustietojen valintaan, S-N-käyrien
valintaan, jännityshistorioiden tarkasteluun referenssikohteissa, jännitysten toistumien

- 27 määriin, ajoneuvotyyppien osuuksiin ja tulevaan kehitykseen, todellisen liikenteen
aiheuttamiin jännitysvaihteluväleihin sekä todellisen liikenteen aiheuttamiin vaurioihin. [5]

Sillalla kulkevan liikenteen luokan määrittelyssä tulee ottaa huomioon hitaan liikenteen
kaistojen lukumäärä, raskaiden ajoneuvojen (kokonaispainoltaan yli 100 kN) havaittu tai
arvioitu lukumäärä yhtä vuotta ja hitaan liikenteen kaistaa kohti. Standardin suositusarvot
liikenteen luokille on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Odotettavissa oleva raskaiden ajoneuvojen suuntaa-antava lukumäärä vuotta
ja hitaan liikenteen kaistaa kohti standardin SFS EN 1991-2 taulukon 4.5(n) mukaan.
Liikenteen luokka

Nobs vuotta ja hitaan liikenteen
kaistaa kohti

1

Moottori-, moottoriliikenne- ja muut tiet, joilla suuntaa kohti

2,0 × 106

on vähintään 2 kaistaa, joilla kuorma-autoista muodostuva
liikennemäärä on suuri
2

Moottori-, moottoriliikenne- ja muut tiet, joilla kuorma-

0,5 × 106

autoista muodostuva liikennemäärä on keskimääräinen
3
4

Päätiet, joilla kuorma-autojen liikennemäärä on vähäinen
Paikallistiet, joilla kuorma-autojen liikennemäärä on

0,125 × 106
0,05 × 106

vähäinen

Väsytyskuormakaavioihin 1…4 sisältyy kuormituksen dynaaminen suurennuskerroin.
Lisäsuurennoskerroin ∆φfat otetaan huomioon liikuntasaumojen läheisyydessä ja sillä
kerrotaan kaikki kuormat. Lisäsuurennuskerroin lasketaan kaavalla

D

∆ϕ fat = 1,301 −  ;
 26 

∆ϕ fat ≥ 1

(16)

jossa D on tarkastettavan poikkileikkauksen etäisyys liikuntasaumasta metreinä.

Väsytyskuormakaavio 1 pohjautuu staattisen mitoituksen kuormakaavioon LM1 (Load
Model 1). Kuormakaaviot ovat rakenteeltaan samanlaiset, mutta väsytyskuormakaavion 1
akselikuormat ovat 0,7Qik ja tasaisesti jakaantuneiden kuormien arvot ovat 0,3qik ja 0,3qrk.
Leonardo da Vinci -projektin käsikirjan mukaan väsytyskuormakaavion 1 antamat tulokset
ovat reilusti varmalla puolella [5]. Hankekohtaisesti kuormakaistojen ulkopuolinen alue,
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kuormakaavion LM1:n kuormat taulukossa 4.

Kuva 1. Kuormakaavion 1 mukainen kuormittaminen standardin SFS EN 1991-2 kuvan
4.2a mukaisesti.

Taulukko 4. Väsytyskuormakaavion 1 mukaiset kuormitukset.
Sijainti

Telikuorma

Tasan jakautunut
kuorma

Akselikuormat Qik

qik (tai qrk)

[MN]

[MN/m2]

Kuormakaista nro 1

0,21

0,0027

Kuormakaista nro 2

0,14

0,00075

Kuormakaista nro 3

0,7

0,00075

Muut kuormakaistat

0

0,00075

Kuormakaistojen
ulkopuolinen alue
(qrk)

0

0,00075
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jännitysvaihteluväli ∆σmax ja verrataan sitä väsymisrajaan ∆σD. Suurin jännitysvaihteluväli
lasketaan kaavasta

∆σ max = σ max − σ min

(17)

Väsytyskuormakaavio 2 koostuu idealisoitujen (”tavallisten”) kuorma-autojen sarjasta.
Jokaiselle ”tavalliselle” kuorma-autolle määritellään akseleiden lukumäärät ja akseliväli,
kunkin akselin tavallinen kuorma, pyörän kosketusala ja pyörien välinen poikittainen
etäisyys. Väsytyskuormakaavion 2 avulla voidaan suorittaa täsmällisempi laskenta kuin
väsytyskuormakaaviolla 1, jos samanaikaisesti sillan ylittävien ajoneuvojen merkitys on
vähäinen tai otettu huomioon. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty väsytyskuormakaavion 2
määrittämiseen vaadittavat tiedot.

Taulukko 5. Pyörien ja akseleiden määrittely standardin SFS EN 1991-2 taulukon 4.8
mukaisesti.

PYÖRÄ/AKSELITYYPPI

A

B

C

MITTOJEN MÄÄRITTELY
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Taulukko 6.”Tavallisten” kuorma-autojen sarja standardin SFS EN 1991-2 taulukon 4.6
mukaisesti.

KUORMA-AUTON
SIVUKUVA

Akselivälit Tavalliset
Pyörän
[m]
akselityyppi
kuormat (ks. taul. 6)
[MN]
4,5
0,09
A
0,19
B

4,20
1,30

0,08
0,14
0,14

A
B
B

3,20
5,20
1,30
1,30

0,09
0,18
0,12
0,12
0,12
0,9
0,19
0,14
0,14
0,09
0,18
0,12
0,11
0,11

A
B
C
C
C
A
B
B
B
A
B
C
C
C

3,40
6,00
1,80
4,80
3,60
4,40
1,30

Väsytyskuormakaavio 3 (yksittäisen ajoneuvon kaavio) koostuu kuvan 2 mukaisesti
neljästä akselista, joista jokaisessa on kaksi samanlaista pyörää. Jokaisen akselipaino on
120 kN, ja jokaisen pyörän kosketuspinta on neliö, jonka sivumitat ovat 0,40 m.
Ajoneuvoa kutsutaan myös väsytysajoneuvoksi. Malli antaa todenmukaisia tuloksia
jännemitaltaan yli kymmenen metrin silloille. Lyhyemmille silloille se on selvästi varmalla
puolella [5]. Kaistalla voi kulkea kaksi väsytyskuormakaavion mukaista ajoneuvoa
peräkkäin samanaikaisesti, jos ne tuottavat suuremman vaikutuksen kuin yksi ajoneuvo.
Toisen ajoneuvon akselipainot ja etäisyys ensimmäiseen ajoneuvoon ovat kansallisesti
valittavia parametreja.
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Kuva 2. Väsytyskuormakaavio 3 standardin SFS EN 1991-2 kuvan 4.8 mukaisesti.

Väsytyskuormakaavio

4

(ekvivalenttien

kuorma-autojen

sarja)

koostuu

sarjasta

ekvivalentteja kuorma-autoja, jotka yhdessä tuottavat Euroopan teillä tyypillisen liikenteen
kaltaiset vaikutukset. Väsytyskuormakaavion 2 tapaan väsytyskuormakaaviolla 4 antaa
mahdollisuuden tarkempaan laskentaan edellyttäen, että taulukon 7 arvot vastaavat
todellista liikennettä. Reitillä ennakoituun liikenteen rakenteeseen sopiva kuorma-autojen
sarja otetaan huomioon taulukossa 7 esitetyllä tavalla.

Väsytyskuormakaavio 5 perustuu mitattuun tieliikenteeseen ja se on tarkoitettu väsymisiän
arviointiin.

Se

on

yleisluontoisin

standardissa

SFS

EN

1991-2

esitetyistä

väsytyskuormakaavioista. Väsytyskuormakaavio 5 muodostuu soveltamalla suoraan
mitattua liikennetietoa, jota täydennetään tarvittaessa tilastollisella ja arvioiduilla
ekstrapolaatioilla. Se on tarkoitettu erityiskohteiden väsymismitoitukseen, kuten suurille
vinoköysi- tai riippusilloille.
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Taulukko 7. Ekvivalenttien kuorma-autojen sarja standardin SFS EN 1991-2 taulukon 4.7
mukaisesti.

3.2.2.

Standardi SFS EN 1993-1-9 Väsyminen

Teräsrakenteiden väsymistarkastelu suoritetaan standardin SFS EN 1993-1-9 Väsyminen
[10] mukaan. Standardissa on esitetty väsymismitoituksen perusvaatimukset, menetelmät
ja vaiheet.

Perusvaatimuksena on kantavien rakenteiden suunnittelu väsymisen suhteen siten, että
saavutetaan hyväksyttävissä oleva todennäköisyys sille, että kantavien rakenteiden
käyttäytyminen on tyydyttävä koko niiden suunnitellun käyttöiän ajan. Tarkastelut tehdään
vaurionsietoperiaatteen tai varman kestämisen periaatteen mukaan. Vaurionsietoperiaatetta
käytettäessä rakenteelta vaaditaan hyväksyttävä luotettavuus siten, että rakenne käyttäytyy
hyväksyttävästi suunnitellun käyttöiän ajan edellyttäen, että suunniteltuja tarkastus- ja
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löytämiseksi ja korjaamiseksi.

Varman kestämisen periaate antaa hyväksyttävän

luotettavuustason siten, että rakenne käyttäytyy tyydyttävästi suunnitellun käyttöiän ajan
ilman säännöllistä väsymisvaurioiden käytön aikaista tarkastusta. Varman kestämisen
periaatetta sovelletaan tapauksissa, joissa yhdessä rakenneosassa syntyvät paikalliset säröt
voivat nopeasti aiheuttaa rakenneosan tai rakenteen murtumisen.

Standardissa esitetyt luotettavuustarkastelut perustuvat väsymiskestävyyden ilmaisemiseen
väsymislujuuden käyrien muodossa.

Väsymismitoituksessa jännitykset lasketaan käyttörajatilassa. Poikkileikkausluokkaan 4
kuuluvat poikkileikkaukset mitoitetaan väsytyskuormille standardin SFS EN 1993-1-5

Plated structural elements mukaan. Nimelliset jännitykset lasketaan potentiaalisen särön
ydintymiskohdassa. Perusmateriaalissa kyseeseen tulevat jännitykset ovat nimelliset
normaali- ja leikkausjännitykset sekä hitsissä hitsin akselia vastaan kohtisuorat
normaalijännitykset ja hitsin akselin suuntaiset leikkausjännitykset. Muunnetut nimelliset
jännitykset otetaan huomioon konsentraatiokertoimen kf avulla. Konsentraatiokerrointa
käytetään, kun otetaan huomioon paikallisten jännitysten suurentuminen, kun sitä ei ole
otettu huomioon rakenneyksityiskohdan väsymisluokassa.

Jännitysvaihteluvälin laskenta suoritetaan käyttämällä standardin taulukoiden 8.1…8.10
mukaisten yksityiskohtien tapauksissa nimellisiä jännitysvaihteluvälejä. Laskenta voidaan
suorittaa myös käyttämällä muunnettuja nimellisiä jännitysvaihteluvälejä tai geometrisia
jännitysvaihteluvälejä. Taulukossa 8 on esitetty standardin väsymisluokkataulukoiden
luokittelu.

Nimellisten jännitysvaihteluvälien mitoitusarvot lasketaan kaavoilla

γ Ff ∆σ E , 2 = λ1 ⋅ λ 2 ⋅ λi ⋅ ... ⋅ λ n ⋅ ∆σ (γ Ff Qk )

(18)

γ Ff ∆τ E , 2 = λ1 ⋅ λ 2 ⋅ λi ⋅ ... ⋅ λ n ⋅ ∆τ (γ Ff Qk )

(19)

ja
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joissa ∆σ(γFfQk) ja ∆τ(γFfQk) ovat standardin SFS EN 1991 mukaisia väsytyskuormien
aiheuttamia jännitysvaihteluvälejä, ja λi:t ovat standardin SFS EN 1993:n kyseeseen
tulevan

osan

mukaisia

Väsymistarkasteluissa

spektristä

käytettävä

riippuvia

ekvivalentteja

jännitysvaihteluvälin

vauriokertoimia.

mitoitusarvo

vastaa

6

jännitysvaihteluväliä γFf∆σE,2, joka vastaa arvoa NC = 2·10 .

Taulukko 8. Standardin SFS EN 1993-1-9 taulukoiden 8.1…8.10 luokittelu.
Standardin taulukko

Sisältö

Taulukko 8.1

Sauvat ja levyt sekä mekaaniset liitokset

Taulukko 8.2

Hitsatut profiilit

Taulukko 8.3

Poikittaiset päittäishitsit

Taulukko 8.4

Hitsauskiinnitykset ja jäykisteet

Taulukko 8.5

Kantavat hitsausliitokset

Taulukko 8.6

Rakenneputket

Taulukko 8.7

Ristikoiden nurkkaliitokset

Taulukko 8.8

Ortotrooppiset kannet - suljetut jäykisteet

Taulukko 8.9

Ortotrooppiset kannet - avoimet jäykisteet

Taulukko 8.10

Ratapalkkien ylälaipan ja uuman väliset liitokset

Väsymislujuus nimellisille jännitysvaihteluväleille esitetään joukkona muodossa (log ∆σR)
– (log N) ja muodossa (log ∆τR) – (log N) olevia käyriä (S-N-käyrät), jotka vastaavat
tyypillisiä väsymisluokkia. Jokaista väsymisluokkaa merkitään numerolla, joka tarkoittaa
väsymislujuuden arvoa ∆σC tai ∆τC (yksikkönä N/mm2) kahden miljoonan jännityssyklin
kohdalla.

Vakioamplitudiselle nimelliselle jännitysvaihteluvälille väsymislujuus voidaan laskea
kaavoilla
∆σ Rm N R = ∆σ Cm ⋅ 2 ⋅ 10 6 ,

jossa m = 3, kun N ≤ 5·106

(20)

∆τ Rm N R = ∆τ Cm ⋅ 2 ⋅ 10 6 ,

jossa m = 5, kun N ≤ 1·108

(21)

ja
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Tällöin ∆σc on rakenneyksityiskohdan väsymisluokka, ∆σR jännitysvaihteluvälin
mitoitusarvo

ja

NR

jännitysjaksojen

mitoitusarvo.

Vakioamplitudisen

nimellisen

jännitysvaihtelun alittaessa vakioamplitudisen väsymisrajan ei jännitysjaksojen lukumäärä
vaikuta väsymiskestävyyteen.

Nimelliselle jännityskertymälle, jossa jännitysvaihteluvälit ovat vakioamplitudisen
väsymisrajan ylä- ja alapuolella, väsymislujuus lasketaan laajennettujen väsymislujuuden
käyrien perusteella. Kaavat ovat muotoa
∆σ Rm N R = ∆σ Cm ⋅ 2 ⋅ 10 6 ,

jossa m = 3, kun N ≤ 5·106

(22)

∆σ Rm N R = ∆σ Dm ⋅ 5 ⋅ 10 6 ,

jossa m = 5, kun 5·106 < N ≤ 108

(23)

ja

Vakioamplitudinen väsymisraja normaalijännityksille saadaan kaavasta

1

∆σ D

 2 3
=   ∆σ C *
5

(24)

ja alempi väsymisraja leikkausjännityksille kaavasta

1

∆τ D

 2 5
*
=
 ∆τ C
 100 

Kuvissa 3 ja 4 on esitetty väsymislujuuden määrittämisessä käytettävät käyrästöt.

__________________________________
*) (2/5)1/3 = 0,737, (2/100)1/5 = 0,457

(25)
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Kuva 3. Väsymislujuuden käyrät normaalijännitysten vaihteluväleille standardin SFS EN
1993-1-9 kuvan 7.1 mukaisesti.

Kuva 4. Jännityssyklien lukumäärä standardin SFS EN 1993-1-9 kuvan 7.2 mukaisesti.

- 37 Alempi väsymisraja (kuva 3) lasketaan kaavalla

1

 5 5
*
∆σ L = 
 ∆σ D
 100 

(26)

Paksuudesta tai muista geometrisista ominaisuuksista aiheutuva koon vaikutus otetaan
huomioon standardin taulukoiden 8.1…8.10 mukaan kaavalla
∆σ C ,red = k s ∆σ C

(27)

jossa ks on paksuuden vaikutuksen huomioon ottava kerroin.
Tavallisista kuormista ψ1Qk aiheutuvat nimelliset, muunnetut nimelliset tai geometriset
jännitysvaihteluvälien arvot eivät saa ylittää ehtoja jotka on annettu kaavoissa
∆σ ≤ 1,5 f y

(28)

ja

∆τ ≤

1,5 f y
3

(29)

Väsyttäville kuormille on tarkistettava, että ne toteuttavat ehdot jotka on annettu kaavoissa

γ Ff ∆σ E , 2
≤ 1,0
∆σ C / γ Mf

(30)

γ Ff ∆τ E , 2
≤ 1,0
∆τ C / γ Mf

(31)

ja

__________________________________
*) (5/100)1/5 = 0,549
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jännitysvaihteluvälien

∆σE,2 ja

∆τE,2

tapauksissa

on

tarkistettava

yhteisvaikutusehto. Ehdon toteutuminen tarkistetaan kaavalla

 γ Ff ∆σ E , 2

 ∆σ / γ
C
Mf


3

  γ Ff ∆τ E , 2
 +
  ∆τ / γ
  C Mf

5


 ≤ 1,0



(32)

Ehto tarkistetaan vain standardin SFS EN 1993-1-9 taulukoiden 8.8 ja 8.9
rakenneyksityiskohdille, eli ortotrooppisten kansien avoimille ja suljetuille jäykisteille.

3.2.3.

Standardi SFS EN 1993-2 Terässillat

Standardin SFS EN 1993-2 Terässillat [11] luku 9 on terässiltojen väsymiskestävyyteen
liittyvä luku. Kappaleessa esitetään standardin SFS EN 1993-1-9 Väsyminen antamia
ohjeita siltojen osalta täydentävät määräykset ja erityisvaatimukset. Standardin
väsymiskestävyyden arviointimenetelmät eivät sovellu jalankulkusilloille, kanavia
kantaville silloille tai muille pääasiassa staattisesti kuormitetuille silloille ellei kyseessä
oleviin siltoihin tai niiden osiin todennäköisesti kohdistu tuulikuormista tai jalankulkijoista
aiheutuvia herätteitä. Esitetty väsymismitoitus ei myöskään sovellu rautatie- tai
maantiesiltojen osiin, joihin ei kohdistu liikennekuormia tai jotka eivät todennäköisesti saa
tuulikuormista

aiheutuvia

värähtelyä

aiheuttavia

herätteitä.

Maantiesiltojen

väsymistarkastelu tehdään kaikille sillan rakenneosille, jolloin noudatetaan kullekin
rakenneyksityiskohdalle esitettyjä yksityiskohtaisia vähimmäisvaatimuksia. Kullakin
maalla

on

mahdollisuus

esittää

kansallisessa

liitteessä

ohjeita

siitä,

milloin

väsymistarkastelua ei tarvitse tehdä.

Liikenteestä aiheutuvat väsytyskuormat määritellään standardin SFS EN 1991-2 mukaan.
Tuulen

aiheuttamasta

herätteestä

aiheutuvat

hoikkiin

rakenneosiin

kohdistuvat

väsytyskuormat määritellään standardin SFS EN 1991-1-4 mukaan. Yksinkertaistetussa
mallissa

maantiesiltojen

väsymiskestävyyden

arviointia

varten

käytetään

väsytyskuormamallia 3 yhdessä liikennettä koskevien tietojen kanssa, jotka määritellään
sillan sijainnin perusteella standardin SFS EN 1991-2 mukaisesti.
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määrittämisessä

käytetään

osavarmuuslukuja

γFf,

joka

on

väsytyskuormien osavarmuusluku, ja γMf, joka on väsymiskestävyyden osavarmuusluku.
Molemmat osavarmuusluvut ovat kansallisesti valittavia parametreja. Osavarmuusluvun γFf
suositusarvo on 1,0. Osavarmuusluvun γMf suositusarvot esitetään standardissa SFS EN

1993-1-9 ja ne on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9. Aineosavarmuuslukujen suositeltavat arvot väsymismitoituksessa standardin
SFS EN 1993-1-9 taulukon 3.1 mukaisesti.

Käytettäessä väsymiskestävyyden arvioimisessa yksinkertaistettua menetelmää, voidaan
jännitysvaihteluvälin

mitoitusarvo

määrittää

laskemalla

jännitysten

ääriarvot

vaikutuspintojen avulla. Jännitysvaihteluvälin kertymän vauriovaikutukset voidaan esittää
vaurion suhteen ekvivalenttina jännitysvaihteluvälinä, joka lasketaan kaavalla
∆σ E 2 = λΦ 2 ∆σ p

(33)

jossa λ on ekvivalentti vauriokerroin ja Ф2 vaurion suhteen ekvivalentti sysäysluku.
Ekvivalentti jännitysvaihteluväli vastaa kuormanvaihtolukua 2·106. Maantiesilloille
kertoimen Ф2 arvona voidaan käyttää arvoa 1,0, koska sysäyksen vaikutus sisältyy jo
väsytyskuorman malliin.

Standardissa

annetaan

tarkennettuja

ohjeita

pituusjäykisteiden

ja

poikkipalkkien

väsymisanalyysiin. Pituusjäykisteitä sisältävät rakenteet tulee analysoida käyttäen koko
rakennetta kuvaava mallia tai yksinkertaistaen käyttämällä kimmoisalla alustalla olevan
jatkuvan palkin mallia. Poikkipalkkien väsymisanalyysissa tulee ottaa huomioon palkin
lävistykset.

Väsymiskestävyyttä tarkistettaessa on kaavojen
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γ Ff ∆σ E 2 ≤

∆σ c

γ Mf

(34)

ja

γ Ff ∆τ E 2 ≤

∆τ c

γ Mf

(35)

ehtojen toteuduttava.

Maantiesilloille, joiden jänneväli on enintään 80 m, ekvivalentti vauriokerroin λ
määritetään kaavalla

λ = λ1 ⋅ λ 2 ⋅ λ3 ⋅ λ 4

(36)

jossa
λ1

on liikenteen aiheuttama vauriovaikutuskerroin,

λ2

on kerroin, joka ottaa huomioon liikenteen määrän,

λ3

on kerroin, joka ottaa huomioon sillan suunnitellun käyttöiän ja

λ4

on kerroin, joka ottaa huomioon liikenteen muilla kaistoilla.

Ekvivalentille vauriokertoimelle on annettu standardissa ääriarvo λmax. Arvo määritetään
kuvan 7 mukaisesti ja se ottaa huomioon väsymisrajan.

Kertoimen λ1 määrittämiseksi vaikutusviivan tai -pinnan kriittisen pituuden määrittämiseen
annetaan seuraavat ohjeet:

a) momentit:
– päistään nivelellisesti tuetut jänteet: jänneväli Li;
– jänteen keskialueen poikkileikkaukset jatkuvissa rakenteissa (kuva 5): tarkasteltavan
jänteen jänneväli Li;

- 41 – tukialueen poikkileikkaukset jatkuvissa rakenteissa (kuva 5): tuen viereisten jänteiden Li
ja Lj keskiarvo;
– poikkipalkit, joihin pituusjäykisteet/sekundääriset palkit tukeutuvat: viereisten kenttien
pituusjäykisteiden/sekundääristen palkkien jännevälien summa.

b) leikkaus päistään nivelellisesti tuetuille jänteille ja jatkuville jänteille:
– tukialueen poikkileikkaukset (kuva 5): tarkasteltava jänne Li;
– jänteen keskialueen poikkileikkaus (kuva 5): 0,4 × tarkasteltava jänneväli Li.

c) tukireaktiot:
– päätytuki: tarkasteltava jänneväli Li;
– välituet: kahden vierekkäisen jänteen Li + Lj summa.

d) kaarisillat:
– riipputangot: kaksi kertaa riipputangon pituus;
– kaaret: puolet kaaren jännevälistä.

Jänteen keski-

tukialueen

jänteen keskialueen

alueen poikki-

poikkileikkaus

poikkileikkaus

leikkaus

0,15L 1 0,15L 2
L1

0,15L 2
L2

Kuva 5. Jänteen keskialueen ja tukialueen poikkileikkauksen sijainti standardin SFS EN
1993-2 kuvan 9.7 mukaisesti.

Kuvassa 6 on esitetty suositusarvot kertoimen λ1 määrittämiseen.
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Kuva 6. λ1 momenteille maantiesilloilla standardin SFS EN 1993-2 kuvan 9.5 mukaisesti.

Termin λ2 arvo lasketaan kaavalla

Q N 
λ 2 = m1  Obs 
Q0  N0 

1/ 5

(37)

jossa Qml on hitaan liikenteen kaistalla olevien kuorma-autojen bruttopainojen (kN)
keskiarvo, Q0 = 480 kN ja N0 = 0,5x106 ja NObs on hitaalla kaistalla olevien kuormaautojen kokonaislukumäärä vuotta kohti. Qml lasketaan kaavasta

Q m1

 ∑ n i Q 5i 

=
 ∑ ni 



1/ 5

(38)

jossa Qi on hitaan liikenteen kaistalla olevan kuorma-auton i bruttopaino (kN) ja ni on
kuorma-autojen, joiden bruttopaino on Qi, lukumäärä hitaalla kaistalla. Termien Qi ja ni
määrittäminen on toimivaltaisen viranomaisen vastuulla.

Standardissa on annettu taulukko kertoimen λ2 määrittämiseksi (taulukko 10). Taulukon
arvot on laskettu kaavan 37 perusteella.
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Taulukko 10. λ2 standardin SFS EN 1993-2 taulukon 9.1 mukaisesti.
NObs

Qm1
[kN]

0,25×106 0,50×106 0,75×106 1,00×106 1,25×106 1,50×106 1,75×106 2,00×106

200

0,362

0,417

0,452

0,479

0,500

0,519

0,535

0,550

300

0,544

0,625

0,678

0,712

0,751

0,779

0,803

0,825

400

0,725

0,833

0,904

0,957

1,001

1,038

1,071

1,100

500

0,907

1,042

1,130

1,197

1,251

1,298

1,338

1,374

600

1,088

1,250

1,356

1,436

1,501

1,557

1,606

1,649

Sillan suunnitellun käyttöiän huomioon ottava kerroin λ3 lasketaan kaavalla

t 
λ 3 =  Ld 
 100 

1/ 5

(39)

jossa tLd on sillan suunniteltu käyttöikä vuosina. Taulukossa 11 on esitetty kertoimen λ3
arvot suunnitellun käyttöiän perusteella.

Taulukko 11. λ3 standardin SFS EN 1993-2 taulukon 9.2 mukaisesti.
Suunniteltu
käyttöikä
Tekijä λ3

50

60

70

80

90

100

120

0,871

0,903

0,931

0,956

0,979

1,00

1,037

Sillan muilla kaistoilla olevan liikenteen huomioon ottava kerroin λ4 lasketaan kaavalla

 N  η Q 5 N  η Q 5
N η Q
λ 4 = 1 + 2  2 m 2  + 3  3 m 3  + L + k  k mk
N 1  η1Q m1 
N 1  η1Q m1
 N1  η1Q m1 





5 1/ 5





jossa
k

on raskaan liikenteen kaistojen lukumäärä,

Nj

on kuorma-autojen lukumäärä vuotta kohti kaistalla j,

Qmj

on kuorma-autojen bruttopainon keskiarvo kaistalla j ja

(40)
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kaistalla j sijaitsevan yksikkövoiman aiheuttama rasitus tutkittavassa
kohdassa, joka sijoitetaan yhtälöön 40 merkiltään positiivisena.*

Kerroin λmax määritetään kyseeseen tulevan jännitysvaihteluvälien kertymän perusteella.
Kertoimen suositusarvot on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. λmax momenteille maantiesilloilla standardin SFS EN 1993-2 kuvan 9.6
mukaisesti.

3.2.4.

Standardi SFS EN 1994-2 Liittorakenteiset sillat

Liittosiltojen osalta tässä tutkimuksessa käsitellään vaarnapulttien väsymismitoitusta, joka
on esitetty standardissa SFS EN 1994-2 Liittorakenteiset sillat [12]. Liittorakenteisissa
silloissa teräsosille noudatetaan standardin SFS EN 1993-1-9 ja betoniosille standardin SFS

EN 1992-2 määräyksiä.

Väsymislujuus automaattisesti hitsatuille vaarnapulteille määritetään yhtälöllä

________________________________________________________________________
*

Julkaistussa standarditekstissä ηj on esitetty tulkinnanvaraisesti. Tässä tutkimuksessa ηj on esitetty
standardista poikkeavasti.
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(∆τ R )m N R = (∆τ c )m N c

(41)

jossa
∆τR

on väsymiskestävyys vaarnan poikkileikkausalan suhteen, käyttäen
vaarnapultin nimellishalkaisijaa d,

∆τc

on vaarnapultin vertailulujuus arvolle NC = 2·106 (vertailulujuuden arvo
on ∆τc = 90 N/mm2) ja

m

on väsymiskäyrän kaltevuus arvolla m = 8.

Kuva 8. Väsymislujuuden käyrä automaattisesti hitsatuille vaarnapulteille standardin SFS
EN 1994-2 kuvan 6.25 mukaisesti.

Vaarnapulttien väsymiskestävyys varmistetaan kaavalla

∆τ E , 2 = λ v ∆τ

(42)

jossa λv on ekvivalentti vauriokerroin. Ekvivalentti vauriokerroin lasketaan vaarnapulteille
kaavasta

λv = λv ,1 ⋅ λv , 2 ⋅ λv ,3 ⋅ λv , 4

(43)

jossa termin λv,1 arvo on 1,55 jännemitoille 100 metriin asti. Muut termit määritetään
standardin EN 1993-2 mukaan kaavoilla 37, 38, 39 ja 40 käyttäen eksponenttien arvoja 8 ja

- 46 1/8 arvojen 5 ja 1/5 sijaan. Kuvan 7 mukaista ekvivalentin vauriokertoimen maksimiarvoa
ei vaarnapulteille ole standardissa annettu.

3.2.5.

Kansalliset parametrit

Eurocode-standardissa jokaisella jäsenmaalla on mahdollisuus vaikuttaa standardin
sisältöön kansallisten parametrien (NDP, nationally determined parameters) kautta.
Standardissa on määritetty kohdat, joissa jäsenmaa voi tehdä oman valintansa. Kansalliset
standardoimisjärjestöt eivät saa muuttaa CEN:n (European Committee for Standardization)
julkaisemaa standardia, mutta siihen voidaan vaikuttaa kansallisten liitteiden (NA, national
annex) avulla. Jokaiseen osaan sisältyy kansallinen liite, jossa voidaan määrittää
kansallisesti valittavat parametrit, valita käytettävät lukuarvot ja menetelmät, jos
Eurocode-standardi

antaa

vaihtoehtoja,

määrittää

kansalliset

erityisasiat

kuten

lämpötilakartat, valita mitkä opastavat liitteet (Informative annex) otetaan käyttöön sekä
viitata mahdollisiin ei-ristiriitaisiin lisäohjeisiin (NCCI, non-contradictory complementary
information). Siltoja koskevien standardien kääntäminen ja kansallisten liitteiden laadinta
ovat Tiehallinnon vastuulla. /15/

Väsymismitoitukseen liittyviä kansallisia parametreja, jotka ovat Tiehallinnon vastuulla,
on yhteensä 17 kappaletta, näistä kuusi kuuluu standardiin SFS EN 1991-2 Siltojen

liikennekuormat ja 11 standardiin SFS EN 1993-2 Terässillat. Lisäksi standardissa SFS EN
1993-1-9 Väsyminen on väsymismitoitukseen vaikuttavia kansallisia parametreja, mutta
niiden määrittäminen on Ympäristöministeriön vastuulla. Taulukossa 12 on listattuna
Tiehallinnon vastuulla olevat väsymismitoitusta koskevat kansalliset parametrit.
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Taulukko 12. Väsymismitoitukseen liittyvät kansalliset parametrit.
NDP

Kuvaus

SFS EN 1991-2
4.6.1(2) NOTE 2

Väsytyskuormakaavioiden käyttö

4.6.1(3) NOTE 1

Liikenteen luokkien määritelmä

4.6.1(6)

Lisäsuurennuskertoimen (väsyminen) määritelmä

4.6.4(3)

Väsytyskuormakaavion 3 ajoneuvot

4.6.5(1) NOTE 2

Väsytyskuormakaavion 4 kuorma-autot

4.6.6(1)

Väsytyskuormakaavion 5 käyttö

SFS EN 1993-2
2.1.3.4(2)

Väsymisen arvioinnissa käytettävä
suunnittelumenetelmä

9.3(1)P

Osavarmuusluku väsytyskuormille, µFf

9.3(2)P

Osavarmuusluku väsymiskestävyydelle, µMf

9.4.1(6)

Ohjeita standardin EN 1991-2 käytöstä
(Jännitysvaihteluvälien kertymä)

9.5.2(2)

Ekvivalentin vauriokertoimen λ1 arvot

9.5.2(3)

Ohjeet kertoimen λ2 käytöstä

9.5.2(5)

Suunniteltu käyttöikä tLd

9.5.2(6)

Ohjeita kertoimen λ4 käytöstä

9.5.2(7)

Kertoimen λmax arvot

9.6(1)

- Standardin EN 1993-1-9 yksittäisten
rakenneyksityiskohtien huomioon ottaminen
kansallisessa liitteessä
- Lisäohjeita kansilevyn väsymisestä
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4. EUROCODE-STANDARDIN TAUSTAMATERIAALI
4.1. Eurocode-standardin väsytyskuormitusmallien tausta

Euroopan Unionin rahoittamassa Leonardo Da Vinci - projektissa ”Development of Skills

Facilitating Implementation of Structural Eurocodes” on tehty käsikirjoja Eurocodestandardien tueksi ja taustamateriaaliksi. Käsikirjojen tekijät ovat olleet mukana
standardien laatimisessa. Projektissa on tällä hetkellä laadittu viisi käsikirjaa, joista yksi
koskee siltojen suunnittelua Eurocode-standardien mukaan (Handbook

4: Design of

bridges - Guide to basis of bridge design related to Eurocodes supplemented by practical
examples).

Käsikirjassa

on

esitetty

taustatietoa

väsytyskuormakaavioiden

laadintaperusteista. Kirjassa on myös esitetty tutkimustuloksia niiden tarkkuudesta ja
varmuustasosta. Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen tuloksia, joita voidaan käyttää
vertailun pohjana verrattaessa Eurocode-standardin ja suomalaisen mitoituksen eroja ja
yhtäläisyyksiä.

Rakenteisiin syntyvä väsyminen aiheutuu kuormituksista, jotka vaihtelevat ajan ja tilanteen
mukaan. Väsymistä aiheuttavat luonnonilmiöt, kuten tuulet ja aallot, tai rakenteelle
normaalisti tulevat hyötykuormat, kuten liikennekuormat silloille. Tästä syystä sopivien
väsytyskuormamallien

luominen

on

erittäin

merkittävää

väsymismitoituksessa.

Periaatteessa väsytyskuormituksen mallintaminen vaatii täydellistä tietoa rakenteen
jännitysspektristä,

joka

ilmaisee

jännitysvaihtelut

rakenteen

käyttöaikana.

Jännitysvaihteluväli annetaan kuitenkin yleensä funktiona, kuvaajana tai taulukkona.
Kuormitustiedot pohjautuvat yleensä liikennetietoihin, jotka on mitattu suhteellisen
lyhyellä aikavälillä. Eurocode-standardin kuormitusmalleja luotaessa oman ongelmansa
aiheuttivat pitkän aikavälin luotettavuuden saavuttaminen ja tulevaisuuden muutosten
ennustaminen. Silloin kun kuormitusmallit ovat niin monimutkaisia - kuten silloilla on että niiden todellinen mallintaminen on mahdotonta, korvataan ne vastaavan vaikutuksen
luovalla yleisellä mallilla.

Kuvassa 9 on esitetty vaikutusviivat, joilla vertailulaskelmat on suoritettu. Tutkimuksessa
tarkasteltiin taivutusmomenttia M0 yksiaukkoisen sillan jänteen keskellä, momentteja M1 ja
M2 kaksiaukkoisen sillan reuna-aukon puolivälissä ja keskituella, sekä momenttia M3

- 49 kolmiaukkoisen sillan keskiaukon keskellä. Siltojen jännemitat olivat tutkimuksessa välillä
3-100 metriä.

Kuva 9. Vertailulaskelmissa tutkitut vaikutusviivat, [5].
Kuvassa

10

on

esitetty

taivutusmomenttijakauman

väsytyskuormakaavion

∆Mmax,LM1

suhdetta

1

aiheuttaman

todellisen

liikenteen

suurimman
aiheuttamaan

taivutusmomenttijakaumaan ∆Mmax,real. Todellisen liikenteen kuormitukset perustuvat
Auxerressa

mitattuihin

liikennemittaustutkimusta,

tuloksiin,
jotka

jotka
ovat

ovat
olleet

osa

kahta

lähtötietoina

laadinnassa. Tutkimuksesta on mainittu aiemmin kappaleessa

suurta

eurooppalaista

Eurocode-standardien
3.2.1. Kuvasta 10

huomataan, että väsytyskuormakaavio 1 on erittäin konservatiivinen erityisesti lyhyillä
jännemitoilla. Tukimomentin M2 voidaan huomata olevan hieman epävarmalla puolella
jännevälin ollessa 30:n ja 60:n metrin välillä. Tämä johtuu väsytyskuormakaavion ja
todellisen liikenteen eroista. Väsytyskuormakaaviossa akselikuormat tulevat ainoastaan
toiselle aukolle, kun taas todellinen liikenne kuormittaa molempia aukkoja, jolloin
tukimomentti muodostuu suuremmaksi.
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Kuva 10. Väsytyskuormakaavion 1 tarkkuus, [5].

Kuvassa

11

on

esitetty

Väsytyskuormakaavion
todenmukaisempi

kuin

2

vastaavasti
voidaan

väsytyskuormakaavion

kuvan

kuormakaavion

1.

perusteella
Kuvasta

todeta

voidaan

2

varmuustasoa.

olevan

selkeästi

kuitenkin

huomata

tukimomentissa olevan pientä epävarmuutta jännemittojen kasvaessa yli 20 metrin.

Kuva 11. Väsytyskuormakaavion 2 tarkkuus, [5].

Väsytyskuormakaavion 3 varmuustasoa on esitetty kuvissa 12 ja 13. Kuvassa on 12 on
käytetty S-N-käyrässä arvoa m=3, ja kuvassa 13 arvoa m=5. Kuvista voidaan huomata, että
tukimomentin M2 arvot ovat epävarmalla puolella jännevälin ollessa yli 40 metriä. Tätä on
ehdotettu korjattavaksi toisella ajoneuvolla, jonka massa olisi pienempi ja etäisyys
ensimmäiseen ajoneuvoon tietty. Arvoiksi lähteessä on mainittu akselipainoksi 40 kN ja

- 51 etäisyydeksi 40 metriä. Kuvassa 14 on esitetty näillä lisäyksillä lasketut arvot. Niistä
voidaan huomata, että tukimomentin varmuustaso nousee riittävälle tasolle toisen
ajoneuvon ansiosta.

Kuva 12. Väsytyskuormakaavion 3 tarkkuus arvolla m=3, [5].

Kuva 13. Väsytyskuormakaavion 3 tarkkuus arvolla m=5, [5].
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Kuva 14. Väsytyskuormakaavion 3 tarkkuus kahdella ajoneuvolla, [5].

Kuvasta 15 voidaan todeta, että väsytyskuormakaavion 4 antamat tulokset ovat hyvin
todenmukaisia.

Kuva 15. Väsytyskuormakaavion 4 tarkkuus; [5].

4.2. λ-kertoimen taustatiedot

Perinteisen Palmgren-Minerin sääntöön perustuvan väsymismitoituksen lisäksi Eurocodestandardiin on kehitetty yksinkertaistettu menetelmä mitoituksen suorittamiseksi.
Menetelmä perustuu λ-kertoimen käyttöön. λ-kerroin on materiaalikohtainen, ja se ottaa

- 53 huomioon sillan väsymiskestävyyteen vaikuttavat parametrit. Menetelmä on alunperin
kehitetty rautatiesilloille.

Menetelmä perustuu väsytysajoneuvon (väsytyskuormakaavio 3) ja λ-kertoimen käyttöön.
Suurimmasta jännitysvaihteluvälistä muodostetaan ekvivalentti jännitysvaihteluväli sillan
parametrien avulla muodostettavan kertoimen avulla. Ekvivalenttia jännitysvaihteluväliä
verrataan rakenneosan mukaiseen väsymisluokkaan.

λ-kertoimen liikennetiedot pohjautuvat ns. Auxerren dataan, kuten muutkin Eurocodestandardin liikenne- ja kuormitustiedot. Auxerren tiedoista on saatu raskaan ajoneuvon
keskimääräinen malli, jonka yhteispaino Q0 on 480 kN. Se vastaa väsytyskuormakaavion 3
ajoneuvoa, jonka akselipainot ovat 4x120 kN, eli yhteensä 480 kN.
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5. MITOITUSKÄYTÄNTÖJEN VERTAILU
5.1. Väsytyskuormitus

Nykyisen käytännön mukaan rakenteen jännitykset väsymismitoituksessa lasketaan
staattiseen mitoitukseen tarkoitettujen liikennekuormakaavioiden perusteella, kun taas
Eurocode-standardi määrittelee suositusarvoina viisi erityistä väsytyskuormakaaviota
jännityksien määrittämiseen.

Eurocode-standardissa väsytyskuormitus on yksityiskohtaisemmin

määritelty kuin

nykyisessä standardissa, joten sillä päästään oikein sovellettuna tarkempiin tuloksiin.

Siltojen kuormat -ohjeen mukaisesti väsymismitoituksessa käytetään hyväksi staattisesta
mitoituksesta

saatavia

jännityksiä,

jotka

kerrotaan

kaavan

14

mukaisesti

pienennyskertoimella ψ ekvivalentin jännitysvaihteluvälin laskemiseksi. Eurocodestandardin viidestä väsytyskuormakaaviosta kaksi on tarkoitettu sen tarkastamiseen,
voidaanko väsymisikää pitää rajattomana. Kolme kaavioista on tarkoitettu väsymisiän
määritykseen. Yksi niistä on tarkoitettu mitattuihin liikennemääriin perustuvan
väsymismitoitukseen.

Väsymismitoitukseen

tarkoitetut

kuormakaaviot

antavat

mahdollisuuden tarkastella väsymisilmiötä yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin. Eurocodestandardin mukaisessa väsymismitoituksessa suunnittelijan työmäärä saattaa vaihdella
merkittävästi. Jos tarkistaa rajattoman väsymisiän, mutta se ei täytykään, niin suunnittelija
joutuu periaatteessa aloittamaan mitoituksen alusta väsymisikää määrittäessään. Toisaalta
työmäärä voi pysyä hyvinkin samana, tai joissain tapauksissa hyvinkin pienentyä, jos
ensimmäinen tarkistus - oli kyseessä sitten rajattoman väsymisiän tarkistaminen tai
väsymisiän määrittäminen - onnistuu. Eurocode-standardin väsytyskuormakaavio 1, joka
on

tarkoitettu

mitoituksessa

väsymistarkastelun
käytettävän

tarpeellisuuden

kuormakaavion

LM1

selvittämiseen,
mukainen

on

staattisessa

pienennyskertoimilla

muunnetuilla kuorman arvoilla. Täten nykyisiä tietokoneohjelmia käyttäen on suhteellisen
vaivatonta muokata sillasta tehtyä mallia ainoastaan kuormien osalta, jolloin tarkemman
väsymismitoituksen tarpeellisuuden selvittäminen on melko vaivatonta.
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5.2. Luotettavuuden tarkasteluperiaatteet

Eurocode-standardissa

on

kaksi

mahdollista

luotettavuuden

tarkasteluperiaatetta

terässiltojen väsymismitoitukseen, varman kestämisen periaate ja vaurionsietoperiaate.
Lisäksi kummassakin menetelmässä on otettu huomioon vaurioituvan rakenneosan
aiheuttamana vaurion suuruus. Vaurion suuruus ja käytettävä luotettavuustarkastelu
vaikuttavat osavarmuuskertoimeen.

Vaurionsietoperiaatetta sovellettaessa vaaditaan sillan ylläpitovaiheessa rakenteiden
jatkuvaa ja säännöllistä tarkkailua ja seurantaa vaurioiden löytämiseksi. Varman
kestämisen periaatetta sovellettaessa käytönaikaista seurantaa ei vaadita. Suomen
nykyisessä normissa ei vastaavia vaihtoehtoja ole, vaan rakenteet mitoitetaan samalla
tavalla murtumisen aiheuttamista vaurioista ja tarkastusperiaatteista riippumatta.

5.3. Osavarmuuskertoimet

Osavarmuuskertoimien suuruudet poikkeavat standardien välillä toisistaan. Eurocodestandardissa annetaan kaksi osavarmuuskerrointa väsymismitoitukseen, väsytyskuormien
osavarmuuskerroin γFf ja väsymiskestävyyden osavarmuusluku γMf.

Suomen

rakentamismääräyskokoelman

ja

Teräsrakenneohjeiden

mukainen

aineosavarmuuskerroin teräkselle on γm = 1,6. Eurocode-standardissa väsymiskestävyyden
osavarmuuskerrointa käytetään kaavan 34 mukaisesti, ja sen arvo riippuu käytettävästä
luotettavuustarkastelusta ja mahdollisen vaurion seurauksista. Varman kestämisen
periaatetta käytettäessä suositusarvona kertoimelle γm on 1,15 pienille vaurioille ja 1,35
suurille vaurioille. Käytettäessä vaurionsietoperiaatetta kertoimen arvo on 1,00 pienille
vaurioille ja 1,15 suurille vaurioille. Standardi ei anna ohjeita siitä, miten vauriot
luokitellaan pieniin ja suuriin. Se jätetään suunnittelijan vastuulle. Kansallisessa liitteessä
on mahdollista esittää ohjeita käytettävästä luotettavuuden tarkasteluperiaatteesta.

Eurocode-standardissa

jännitykset

lasketaan

väsytyskuormakaavioiden

kuormille

käyttörajatilassa. Laskettujen jännityksien avulla saadaan selville jännitysvaihteluväli.

- 56 Kaavan 34 mukaisesti laskettaessa saatu jännitysvaihteluväli kerrotaan väsytyskuormien
osavarmuuskertoimella γFf. Väsytyskuormien osavarmuuskertoimen suositusarvo on 1,0.

5.4. Jännitysvaihteluvälit

Eurocode-standardin

jännitysvaihteluvälien

väsytyskuormakaaviosta.

laskenta

Väsytyskuormakaavioilla

1,

riippuu

käytettävästä

2

3

ja

haetaan

maksimijännitysvaihteluväliä, joka lasketaan kaavalla 17. Väsytyskuormakaavion 3
maksimijännitysvaihteluvälin perusteella lasketaan ekvivalentti jännitysvaihteluväli.
Väsytyskuormakaavioilla 4 ja 5 käytetään kumulatiivisen vaurion menetelmää, eli
jännitysvaihteluvälit lasketaan jännitysspektristä esimerkiksi vesisäiliömenetelmällä, tai
muulla vastaavalla menetelmällä.

Siltojen osalta on Suomessa nykyisin ekvivalentti jännitysvaihteluväli määritetty
pääasiallisesti kaavan 14 mukaisen kertoimen avulla. Myös kaavojen 6 ja 7 avulla on
voinut

määrittää

Eurocode-standardin

ekvivalentin

jännitysvaihteluvälin.

väsytyskuormakaavioita

4

ja

Suomen
5

mitoituskäytännössä

vastaava

jännitysspektrin

määrittäminen ei ole ollut käytössä. Jännitysspektrin määrittämistä on voinut käyttää
erikoistapauksissa, esimerkiksi tarkemmissa väsymisiän määrittämisissä, mutta normaaliin
väsymismitoitukseen se ei ole kuulunut.

Eurocode-standardissa erona nykyiseen käytäntöön on myös se, että normaali- ja
leikkausjännityksille

käytetään

erilaisia

S-N-käyriä.

Eurocode-standardissa

kulmakertoimen arvo on leikkausjännityksille m=5, kun taas normaalijännityksille m = 3,
kun N ≤ 5·106 ja m = 5, kun 5·106 < N ≤ 1·108.

Väsytyskuormista aiheutuvien yksittäisten jännitysvaihteluvälien suurin sallittu arvo
poikkeaa standardien välillä. Kaavoissa 3 ja 4 on esitetty Suomen nykyisen käytännön
mukainen laskentaehto ja kaavoissa 28 ja 29 Eurocode-standardin mukainen ehto.
Suomalaisessa käytännössä teräkselle käytetään osavarmuuskertoimella pienennettyä
laskenta-arvoa, kun taas Eurocode-standardissa käytetään lujuuden ominaisarvoa.
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5.5. Väsymisluokat

Eurocode-standardissa rakenteiden väsymisluokkia on moninkertainen määrä Suomen
rakentamismääräyskokoelman antamiin väsymisluokkiin nähden. Taulukossa 8 on esitetty
Eurocode-standardin väsymisluokkien jaottelu.

Liitteessä on vertailtu standardin SFS 2378 väsymisluokkia Eurocode-standardin
väsymisluokkiin. Liitteen taulukkoon on otettu nykyisin käytössä olevan hitsausstandardin
SFS 2378 mukaiset väsymisluokat, ja niille on haettu Eurocode-standardista vastaavat
väsymisluokat. Standardien ollessa erilaiset ei kaikkien väsymisluokkien kohdalla ollut
mahdollista löytää täysin vastaavaa tapausta. Joissain rakenneyksityiskohdissa toinen
standardeista antoi esimerkiksi hitsin pituuden perusteella lisävaihtoehtoja enemmän kuin
toinen, jolloin arvojen keskinäinen vertailu ei ollut mahdollista. Lisäksi SFS:n standardissa
on joitain rakenneyksityiskohtia, jotka eivät ole nykyisin enää käytössä tai muusta syystä
eivät löydy Eurocode-standardissa. Taulukkoon 13 on koottu vertailun perusteella
yhteenveto eri tapauksien lukumääristä. Tapauksia on yhteensä 25.

Taulukko 13. SFS 2378:n ja Eurocode-standardin väsymisluokkien arvojen suuruuksien
vertailu.

Väsymisluokkien keskinäinen

Tapausten

suhde

lukumäärä

SFS-standardi suurempi

6

Arvot yhtä suuret

6

Eurocode-standardi suurempi

3

Ei vertailtavissa

4

Ei vastaavaa Eurocode-standardissa

6

Taulukosta voidaan huomata, että SFS-standardin antama arvo on useammin suurempi
kuin Eurocode-standardin. Määrä ei ole kuitenkaan ratkaisevan merkittävä, sillä yli
puolessa tapauksista arvot ovat yhtä suuret tai eivät ole vertailukelpoisia.

Suomen

nykyisessä

käytännössä

kaavan

5

mukaisessa

kestävyysehdossa

väsytyskuormitetuille rakenteille käytetään laskenta-arvona ominaisväsymisrajaa, joka

- 58 lasketaan kaavalla 2. Ominaisväsymisraja vastaa väsymisluokkaa kohdassa N = 5·106
samoin kuin Suomen nykyisillä normeilla laskettu ekvivalentti jännitysvaihteluvälikin.
Eurocode-standardissa

väsymiskestävyyden

tarkistamisessa

käytetään

kaavan

30

mukaisesti rakenneyksityiskohdan väsymisluokkaa, jota ei ole pienennetty. Eurocodestandardin ekvivalentti jännitysvaihteluväli, samoin kuin väsymisluokkakin, määritetään
kohdassa N = 2·106. Standardien välillä toimitaan siis S-N-käyrän eri vaaka-akselin
arvojen kohdalla.

5.6. Yhteenveto eroavaisuuksista

Merkittävin ero mitoituskäytäntöjen välillä on Eurocode-standardin selkeästi tarkempi ja
monipuolisempi väsymiseen vaikuttavien asioiden huomioon ottaminen. Tämä ilmenee
niin väsymiselle erikseen laadituissa viidessä väsymiskuormakaaviossa kuin itse
väsymismitoituksen monipuolisuudessa.

Eurocode-standardissa on monia tarkennuksia Suomen nykyiseen mitoituskäytäntöön
nähden.

Lisänä

on

esimerkiksi

liikuntasaumalaitteiden

läheisyydessä

olevan

poikkileikkauksen suurennoskerroin, jolla otetaan huomioon liikuntasaumalaitteen takia
muodostuvien suurempien jännitysvaihteluvälien suuruus. Nykyisessä menetelmässä
liikennemäärien huomioon ottaminen on selkeästi suppeampaa kuin Eurocode-standardin
menetelmässä. Samoin rakenneyksityiskohtien väsymisluokkien määrä on Eurocodestandardissa selkeästi suurempi. Nämä kaikki lisäykset ja tarkennukset parantavat
luonnollisesti väsymismitoituksen tarkkuutta, mutta toisaalta lisäävät suunnittelijan
työmäärää. Tämä ilmiö ei koske ainoastaan Eurocode-standardien väsymismitoitusta, vaan
pätee yleisesti koko standardiin.

Yksittäisenä kohtana merkittävin eroavaisuus on Eurocode-standardin sisältämän uuden
yksinkertaistetun mitoituksen olemassaolo. λ-kertoimeen perustuvaa menetelmää on
aiemmin käytetty rautatiesilloissa, mutta maantiesilloissa sitä ei ole käytetty [5].

Kuvassa 16 on esitetty vuokaavio Eurocode-standardin mukaisen väsymismitoituksen
kulusta. Ennen kaavion alkua suunnittelijan on tunnistettava väsymiselle kriittiset kohdat.
Suunnittelu jakautuu kahteen vaihtoehtoon, rajattoman väsymisiän tarkistamiseen ja

- 59 väsymisiän määrittämiseen. Rajattoman väsymisiän tarkistaminen ei ole välttämätöntä,
joten suunnittelun voi aloittaa suoraan väsymisiän määrittämisellä. Väsymisikää
määritettäessä yksinkertaistetun menetelmän käyttö voi helpottaa suunnittelua.
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Kuva 16. Eurocode-standardin väsymismitoituksen kulku.
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6. VERTAILULASKELMAT
6.1. Mallinnettu silta

Vertailulaskelmia varten mallinnettiin yksi silta, jolle laskelmat suoritettiin. Mallia
suunniteltaessa haettiin mahdollisimman todenmukaista ja realistista ratkaisua, joka
kuvastaisi mahdollisimman hyvin Suomessa rakennettavia teräs- tai liittorakenteisia siltoja.
Mallinnettavaksi sillaksi valittiin tästä syystä liittorakenteinen silta. Mallinnettavan sillan
esimerkkinä käytettiin tulevaa E18-tielle rakennettavaa siltaa. Kyseinen silta on
viisiaukkoinen ( 32 + 3 x 40 + 32 = 184 m), ja sen hyödyllinen leveys on 11,5 m.
Mallinnettava silta valittiin kuitenkin kolmiaukkoiseksi jännemitoilla 32 + 40 + 32 = 104
m.

Tutkimuksen tarkoitus on pääasiallisesti vertailla kahta eri mitoituskäytäntöä keskenään.
Absoluuttisen tarkkojen arvojen saaminen ei siis ole välttämätöntä. Tästä syystä
esimerkkisillan malli on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi. Näin työmäärä
pysyy inhimillisempänä, ja tietokoneiden kapasiteetti riittävänä.

6.2. Mallintamismenetelmä ja -ohjelmisto

Esimerkkisillan

mallintamiseen

käytettiin

Lusas-ohjelmistoa.

Lusas

on

elementtimenetelmään perustuva sovellus, jolla voidaan suorittaa kaikentyyppisiä
lineaarisia, epälineaarisia ja dynaamisia analyyseja. Ohjelmistossa on siltojen analyyseihin
tarkoitettu Lusas bridge -sovellus, jota käytettiin esimerkkimallin teossa ja analyysissa.

Kuvassa 17 on esitetty Lusas-ohjelmasta otettu kuva mallin poikkileikkauksesta. Mallissa
sillan pääkannattimet on mallinnettu palkkielementteinä (BMS3), ja niiden pituutena on
käytetty kahta metriä. Sillan poikittaisristikko on mallinnettu pääkannattimia kuvaaviin
palkkeihin kiinnitettynä. Poikittaisristikossa diagonaalit ja kansilaatta on mallinnettu
sauvaelementteinä (BRS2), alapaarre ja pystyjäykisteet on mallinnettu palkkielementteinä
(BMS3). Mallissa kansilaatan poikittaisjäykkyys on otettu huomioon sauvaelementin
avulla. Pitkittäisjäykkyys on mukana pääkannattimien poikkileikkausarvoissa. Laatta on
mallinnettu kuvaamaan sillan todellista kansilaattaa. Laatalla ei ole mallin kannalta

- 62 rakenteellista merkitystä, vaan se on lisätty malliin, jotta kuormat saataisiin johdettua
malliin todellisuutta vastaavasti. Laatan tehtävä on siirtää kuormat pääkannattimille ja
poikkiristikolle. Laatalla ei ole omaa massaa.

Kuva 17. Mallin poikkileikkaus.

Lusas-ohjelman elementti BMS3 on suora palkkielementti, jolla on kolme ulottuvuutta.
Elementissä geometriset ominaisuudet ovat vakioita koko elementin matkalla. Elementin
solmulla on kuusi vapausastetta. Elementillä on geometriset ominaisuudet, kuten pinta-ala,
jäyhyysmomentti

ja

vääntöjäyhyys.

Elementti

BRS2

on

kaksiulotteinen

3D-

sauvaelementti. Sillä on kolme vapausastetta, ja sen ainoa geometrinen ominaisuus on
pinta-ala. [6]

Esimerkkisillan mallintamiseen käytettiin lineaarista analyysia. Poikkileikkausarvot
otettiin mallin esimerkkinä olleesta toteutetusta sillasta. Sillalle käytettiin neljää eri
poikkileikkausta: sillan päädyt, keskiaukot, välitukialueet ja siirtymäalueet keskiaukkojen
ja välitukialueiden välillä.

Mallia suunniteltaessa oli vaihtoehtona myös toinen malli, jossa pääkannattimien uumat
muodostuivat kuorielementeistä ja laipat palkkielementeistä. Poikittaisristikko oli
muodostettu sauvaelementeistä. Tällainen malli oli kuitenkin ohjelmalle huomattavasti
raskaampi pyörittää, ja alustavissa laskelmissa sen tarkkuus ei merkittävästi poikennut
käytetyn mallin tarkkuudesta. Lisäksi tutkimuksessa ei absoluuttisen tarkkojen arvojen
saavuttaminen ollut välttämätöntä tutkimuksen luonteen huomioiden, joten käytettäväksi
malliksi valikoitui yksinkertaisempi vaihtoehto.
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Kuva 18. 3D-mallin kuva.

6.3. Vertailulaskelmien tulokset
6.3.1.

Mallin

Väsytyskuormien aiheuttamat rasitukset

avulla

tutkittiin

väsytyskuormamallien

aiheuttamia

rasituksia

silloille.

Väsytyskuormakaavioiden mukaisia ajoneuvoyhdistelmiä ajettiin sillan yli standardien
mukaisilla ehdoilla. Mallista otettiin väsytyskuormakaavioiden aiheuttamat kuormitukset ja
niitä vertailtiin keskenään.

Väsytyskuormakaavioiden aiheuttamista rasituksista koottiin ns. envelope-käyrät, joiden
perusteella

väsytyskuormituksia

vertailtiin.

Lusas

muodostaa

envelope-käyrät

väsytysajoneuvojen yliajojen perusteella siten, että jokaiseen kohtaan poimitaan suurin
siihen aiheutuva rasitus ja näin saadaan jokaiselle sillan osalle aiheutuva maksimirasitus.
Vastaavasti saadaan selville minimirasitukset. Kuormitusten perusteella laskettiin
taulukkolaskelmaohjelmalla

(Excel)

jännitykset,

joiden

perusteella

saatiin

jännitysvaihteluvälit.

Eurocode-standardissa sanotaan, että väsytyskuormakaaviot 1 ja 2 eivät ole numeerisesti
vertailukelpoisia muihin väsytyskuormakaavioihin, sillä kuormakaaviot on laadittu erilaisia
käyttötarkoituksia

varten,

ja

siksi

eivät

ole

vertailukelpoisia

keskenään.

- 64 Vertailulaskelmissa väsytyskuormakaavioiden käyrät on kuitenkin sijoitettu samoihin
taulukoihin. Niiden keskinäisessä vertailussa tulee ottaa huomioon edellä mainittu asia.

Kuvassa 19 on esitetty väsytyskuormakaavioiden aiheuttamat taivutusmomenttijakaumat
pääpalkille. Väsytyskuormitukset on sijoitettu sillalle siten, että toiselle pääpalkille saadaan
mahdollisimman suuri rasitus. Kuvan arvot ovat ominaisarvoja. Suomen nykyisen
liikennekuormakaavion mukaiset arvot on kuvassa esitetty ominaisarvoina ilman
pienennyskertoimia.

Kuvasta

19

voidaan

huomata

selkeästi

Eurocode-standardin

mukaisen

väsytyskuormakaavion 1 olevan hyvin konservatiivinen. Sen aiheuttamat rasitukset ovat 52
prosenttia suuremmat kuin väsytyskuormakaavion 2 merkitsevimmän ajoneuvon
aiheuttamat rasitukset. Molemmissa tapauksissa tutkitaan rajatonta väsymisikää, joten
arvot ovat vertailukelpoiset. Voidaan myös huomata, että väsytyskuormakaavion 2 eri
ajoneuvojen välillä on suurta hajontaa. Suurimmat taivutusmomentit vaihtelevat välillä
2MNm…6MNm.

Taulukon

5

akselipainoja

tutkimalla

huomataan,

että

väsytyskuormakaavion 2 ajoneuvo 3 on kokonaismassaltaan suurin, joten se antaa
merkittävimmän vaikutuksen pitkillä jännemitoilla. Lyhyillä jännemitoilla tai paikallisia
rasituksia tutkittaessa muut ajoneuvot voivat antaa määräävän vaikutuksen.
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Kuva 19. Väsytyskuormakaavioiden aiheuttamien taivutusmomenttijakaumat.

- 66 Kuvassa 21 on esitetty väsytyskuormakaavioiden aiheuttamien jännitysvaihteluvälien
ominaisarvot. Kuvasta huomataan Suomen nykyisen väsytyskuormituksen aiheuttavan
selkeästi

pienemmän

jännitysvaihteluvälin

kuin

esimerkiksi

Eurocode-standardin

väsytyskuormakaavio 1 tai 2. Suomen nykyisen liikennekuormakaavion 1 arvosta on
laskettu ekvivalentti jännitysvaihteluväli kaavan 14 mukaisella pienennyskertoimella.
Eurocode-standardin väsytyskuormakaavion 1 ominaisarvo on 2,7-kertainen verrattuna
nykyiseen väsytyskuormitukseen. Väsytyskuormakaavion 2 merkitsevimmän ajoneuvon
aiheuttama kuormitus on vastaavasti 79 prosenttia suurempi. Rajattoman väsymisiän
tarkistamiseen käytettyjen väsytyskuormakaavioiden voidaan todeta kuormien osalta
olevan luotettavalla puolella. Väsytyskuormakaavion 3 jännitysvaihteluvälin ominaisarvo
on 35 prosenttia suurempi kuin nykyinen väsytyskuormakaavion aiheuttama.

Kuvassa 22 jännitysvaihteluiden ominaisarvot on kerrottu osavarmuuskertoimilla. Siltojen

kuormat -ohjeen mukaisesti liikennekuormakaaviolle 1 on käytetty osavarmuuskerrointa
1,6. Eurocode-standardin kuormille on käytetty kertoimia 1,15 ja 1,35. Eurocodestandardin osavarmuuskertoimien arvot ovat taulukon 9 mukaiset varman kestämisen
periaatteen

varmuuskertoimet

pienille

ja

suurille

vaurion

seurauksille.

Osavarmuuskertoimet ovat väsymiskestävyydelle eivätkä kuormille, mutta niitä on
käytetty havainnollistamaan kuormituksien keskinäisiä suhteita.

Verrattaessa väsytyskuormakaavion 3, eli yksinkertaiseen mitoitukseen tarkoitetun
väsytyskuormakaavion

aiheuttamia,

jännitysvaihteluvälejä

Suomen

jännitysvaihteluväleihin,

voidaan

huomata,

osavarmuuskertoimella,

γMf

1,15,

=

nykyisen

ja

osavarmuuskertoimilla

kerrottuja

väsytyskuormituksen

aiheuttamiin

että Eurocode-standardin
suomalaisella

pienemmällä

osavarmuuskertoimella

jännitysvaihteluvälit ovat lähes samansuuruiset. Eurocode-standardin suuremmalla
kertoimella, γMf =1,35, kerrotut arvot ovat 14 prosenttia suuremmat. Näistä arvoista ei tule
kuitenkaan tehdä sitä johtopäätöstä, että standardien varmuustaso olisi sama. Mitoituksen
kulku jännitysvaihteluvälien laskennasta eteenpäin ei ole identtinen standardien kesken.

Väsytyskuormakaavioiden aiheuttamat leikkausvoimajakaumat on esitetty kuvassa 23.
Kuvaajasta voidaan huomata leikkausvoimien jakautumisen olevan vastaavanlainen kuin
taivutusmomenttijakaumissa.
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Kuva 20. Väsytyskuormakaavioiden aiheuttamien jännitysvaihteluvälien ominaisarvot.
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Kuva 21. Väsytyskuormakaavioiden aiheuttamien jännitysvaihteluvälien arvot osavarmuuskertoimilla kerrottuna (Lk1=1.6,
EC=1.15/1.35).
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Kuva 22. Väsytyskuormien aiheuttamien leikkausvoimajakaumien ominaisarvot.
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Kuva 23. Väsytyskuormien aiheuttamien leikkausvoimajakaumien arvot osavarmuuskertoimilla kerrottuna (Lk1=1.6, EC=1.15/1.35).
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6.3.2.

Väsymismitoitusten varmuustaso

Kuvassa 24 on esitetty kuvaaja, jossa on vertailtu väsymismitoitusten varmuustasojen
käyttäytymistä

keskenään.

Varmuustasoja

vertailtiin

tätä

diplomityötä

varten

muodostetusta sillan rakennemallista saatujen kuormitusarvojen pohjalta. Kuvassa on
tutkittu

yksittäisen

rakenneosan

väsymismitoitusta

sillan

keskiaukon

keskellä

pääkannattimen alalaipassa. Kuvassa vaaka-akselilla on ekvivalentin vauriokertoimen
määrittelyssä tarvittavan kertoimen λ2 arvo ja pystyakselilla rakenneyksityiskohdan
käyttöaste väsymistä vastaan. Kerroin λ2 on tapauksessa ainoa muuttuja, sillä muut λkertoimet määräytyvät jännemittojen, käyttöiän ja hitaan liikenteen kaistojen mukaan, ja
niiden kohdalla on katsottu suositusarvojen riittävän. Kerroin λ2 määräytyy kaavan 37
mukaisesti

liikennemäärien

ja

raskaiden

ajoneuvojen

bruttopainojen

keskiarvon

perusteella. Liikennemäärät eivät vaikuta Suomen nykyisessä väsymismitoituksessa,
eivätkä Eurocode-standardin mukaisessa rajattoman väsymisiän tarkistamisessa. Kaavan
36 mukaan ekvivalentti vauriokerroin λ saavuttaa ääriarvonsa λmax, jonka jälkeen
kertoimen λ2 kasvu ei enää vaikuta varmuustasoon.

Kuvaan on piirretty Suomen nykyisen mitoitusmenetelmän mukainen varmuustaso,
Eurocode-standardin rajattoman väsymisiän määrittämisen - väsytyskuormakaaviot 1 ja 2 mukainen varmuustaso sekä Eurocode-standardin väsymiskuormakaavion 3 eri väsymisen
osavarmuuskertoimilla lasketut arvot. Väsytyskuormakaaviolle 3 on laskettu arvot
väsymiskestävyyden osavarmuuskertoimen γMf arvoilla

1,0, 1,15, 1,35 ja 2,0.

Osavarmuuskertoimet 1,15 ja 1,35 ovat varman kestämisen periaatteen mukaiset kertoimet
pienille ja suurille vaurioille. Kertoimet 1,0 ja 2,0 on piirretty eräänlaisiksi mahdollisiksi
ääriarvoiksi osavarmuuskertoimille. Arvo 1,0 on vaurionsietoperiaatteen mukainen pienien
vaurion seurauksien kerroin, ja arvo 2,0 on eräiden Euroopan maiden alustavissa
suunnitelmissa esitetty arvo. Esimerkiksi Norjassa varman kestämisen periaatteen suurien
vaurion seurauksien varmuuskertoimeksi on alustavissa suunnitelmissa valittu arvo 2,0.
Norjalaisten

konservatiivinen

valinta

selittyy

väsymisvaurioista aiheutuneilla onnettomuuksilla.

öljynporauslautoilla

tapahtuneilla,
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Väsymismitoituksen varmuustaso

1,400

1,200
EC3,1

1,000
Käyttöaste

EC3,1.15
EC3,1.35

0,800

EC3,2
EC1

0,600

EC2
Lk1

0,400

0,200

0,000
0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65
Lambda 2

Kuva 24. Väsymismitoituksien varmuustasojen käyttäytyminen.

Kuvasta 24 voidaan huomata liikennemäärien kasvun vaikutus Eurocode-standardin
väsymismitoituksen varmuustasoon käytettäessä väsytyskuormakaavion 3 mukaista
mitoitusta. Pienillä liikennemäärillä ja raskaiden ajoneuvojen painoilla varmuustaso on
nykyiseen

nähden

korkeampi,

ja

liikennemäärien

ja/tai

raskaiden

ajoneuvojen

keskipainojen kasvaessa varmuustaso laskee. Kuvassa 24 esitetyssä vertailussa onkin
tutkittu enemmän väsymismitoituksen varmuustason käyttäytymistä kuin varmuustasojen
keskinäistä suuruutta.

Ekvivalenttiin

vauriokertoimeen

vaikuttavan

kertoimen

λ1

vaikutusta

ei

tässä

tutkimuksessa ole tutkittu. Kerroin λ1 määräytyy sillan jännemittojen ja rakenteellisten
ominaisuuksien funktiona. Kertoimien λ3 ja λ4 vaikutukset eivät ole merkittäviä. Kerroin
λ3 voi vaikuttaa väsymismitoituksen varmuustasoon, jos sillan käyttöikä poikkeaa yleisesti
käytetystä 100 vuodesta. Useiden muuttujien vaikutukset tuovat omat ongelmansa
väsymismitoituksien varmuustasojen vertailuun. Liikennemäärät vaikuttavat Eurocodestandardin väsytyskuormakaavioihin 3, 4 ja 5, mutta eivät muihin, mikä näkyy kuvassa 24
käyttöasteen vakioarvona liikennemääristä ja raskaiden ajoneuvojen bruttopainosta
riippumatta. Lisäksi rakenneyksityiskohtien väsymisluokat vaihtelevat standardien välillä.
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Väsymismitoituksen varmuustason muutoksien selvittämiseen vaikuttavien asioiden
lukumäärä on niin suuri, että kokonaiskuvan saamiseksi olisi välttämätöntä suorittaa
mahdollisimman paljon vertailulaskelmia. Yksittäisten kohtien keskinäinen vertailu
esimerkiksi väsytyskuormien aiheuttamien rasitusten tai väsytysluokkien suuruuksien
kohdalta ei kokonaisuuden kannalta ole merkityksellistä. Sen tiedon pohjalta ei ole
mahdollista sanoa väsymismitoituksen varmuustason muuttuvan, mutta yksittäisten tietojen
avulla on mahdollista oppia ymmärtämään uutta väsymismitoitusta ja sen käyttäytymistä.
Parhaimpaan tulokseen päästään alusta loppuun vietyjen väsymislaskelmien perusteella.
Laskelmiin tulisi ottaa mukaan mahdollisimman laaja-alainen joukko siltoja erilaisilla
jännemitoilla ja siltatyypeillä.
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7. EHDOTUKSET KANSALLISTEN PARAMETRIEN VALINNOIKSI
Tässä kappaleessa käydään läpi Eurocode-standardin väsymismitoitukseen liittyvät
parametrit yksitellen ja esitetään ehdotus niiden kansallisiksi valinnoiksi. Standardin asiaa
koskeva osuus on esitetty ennen kansallisen valinnan ehdotusta ja perusteluja.

Suomen Ympäristöministeriön periaatepäätöksenä on ollut, että kansallisten valintojen
suositusarvoja muutetaan ainoastaan poikkeuksellisista syistä. Esimerkiksi alentuneen
varmuustason tai Suomen poikkeuksellisten olojen takia suositusarvoista poikkeaminen on
hyväksyttävä peruste.

7.1. SFS EN 1991-2 Siltojen liikennekuormat

4.6.1 (2) HUOM. 2: Erilaisten väsytyskuormakaavioiden käyttö määritellään standardeissa EN 1992…EN 1999, ja
seuraavassa esitetään lisätietoja:

c) Väsytyskuormakaaviot 1 ja 2 on tarkoitettu käytettäväksi sen tarkistamiseen, voidaanko väsymisikää pitää rajattomana,
kun vakioamplitudinen väsymisraja tunnetaan. Ne ovat siksi asianmukaisia teräsrakenteiden kannalta, mutta voivat olla
epäasianmukaisia muiden materiaalien kannalta. Väsytyskuormakaavio 1 on yleensä konservatiivinen ja kattaa usean
kaistan vaikutukset automaattisesti. Väsytyskuormakaavio 2 on täsmällisempi kuin väsytyskuormakaavio 1, kun useiden
kuorma-autojen samanaikainen olemassaolo sillalla voidaan jättää huomiotta väsymistä tarkasteltaessa. Jos näin ei ole,
väsytyskuormakaaviota 2 on syytä käyttää vain, jos sen tueksi on käytettävissä tarkempia tietoja. Kansallisessa liitteessä
voidaan esittää väsytyskuormakaavioiden 1 ja 2 käyttöehdot.
e) Väsytyskuormakaavio 4 on täsmällisempi kuin väsytyskuormakaavio 3 monentyyppisille silloille ja monentyyppiselle
liikenteelle,

kun

useiden

kuorma-autojen

olemassaolo

sillalla

voidaan

jättää

huomiotta.

Jos

näin

ei

ole,

väsytyskuormakaaviota 4 on syytä käyttää vain kansallisessa liitteessä määritellyllä tavalla tai jos sen tueksi on
käytettävissä kansallisessa liitteessä edellytettyjä tarkempia tietoja tai.

Kansallisessa liitteessä olisi mahdollista esittää käyttöehtoja väsytyskuormakaavioiden 1 ja
2 käytöstä. Väsytyskuormakaaviot 1 ja 2 ovat rajattoman väsymisiän tarkistamiseen luodut
kuormakaaviot.

Periaatteessa

olisi

mahdollista

asettaa

vaatimukseksi

rajattoman

väsymisiän vaatiminen joissain kriittisissä kohteissa. Tällöin varmuustaso saataisiin
korkeammaksi. Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi jokin usein aiemmin väsymiselle
altistunut siltatyyppi tai rakenneosa. Suomessa ei liene kuitenkaan tällaista tapausta tai
tarvetta, joka tulisi standardiin kirjata.
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kuorma-autojen olemassaolo sillalla voidaan jättää ottamatta huomioon. Tällainen tapaus
voi olla esimerkiksi yksikaistainen ramppisilta. Koska Suomessa ei ole käytössä erityisiä
hitaan liikenteen kaistoja, normaalisti useampikaistaisissa silloissa ei voi käyttää
väsytyskuormakaavioita 2 ja 4. Ennen väsytyskuormakaavioiden 2 ja 4 käyttöönottoa tulee
selvittää kaavioiden soveltuvuus sekä mahdolliset muutostarpeet verrattuna suomalaisen
raskaan liikenteen koostumukseen.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Kansallisissa liitteessä ei esitetä erityisehtoja
väsytyskuormakaavioiden käyttöehdoista.

4.6.1 (2) HUOM. 4: Väsytyskuormakaavioiden 1 ja 2 yhteydessä voidaan käyttää muita arvoja hankekohtaisesti tai
kansallisessa liitteessä muita liikenteen luokkia tarkasteltaessa. Tässä tapauksessa muutokset tehdään kumpaankin
kaavioon samassa suhteessa. Väsytyskuormakaavion 3 yhteydessä tehtävä muutos riippuu kelpoisuuden osoittamisen
menettelytavasta.

Eurocode-standardin

väsytyskuormakaaviot

on

laadittu

laajojen

eurooppalaisten

liikennemittaustutkimusten pohjalta. Tutkimukset on suoritettu Keski- ja Etelä-Euroopassa
1970- ja 1980-luvuilla. Tämän tutkimuksen perusteella väsytyskuormakaavioita 1 ja 3
voidaan käyttää suositusarvojen mukaisesti. Ennen väsytyskuormakaavion 2 käyttöönottoa
tulee selvittää kaavion soveltuvuus sekä mahdolliset muutostarpeet verrattuna suomalaisen
raskaan liikenteen koostumukseen.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään suositusarvoja.

4.6.1 (3) HUOM. 1: Liikenteen luokat ja arvot voidaan määritellä kansallisessa liitteessä. Taulukossa 4.5 esitetään hitaan
liikenteen kaistaa koskevia suuntaa antavia arvoja määrälle Nobs käytettäessä väsytyskuormakaavioita 3 ja 4. Lisäksi
kullakin nopean liikenteen (eli ensisijaisesti henkilöautojen käyttämällä) kaistalla voidaan ottaa huomioon 10 % määrästä
Nobs.

Suomessa tehtiin vuonna 1995 Eurocode-standardien esivaiheessa (ENV-standardit)
esiselvitys liikennemääristä Suomessa [8]. Esiselvityksessä laadittiin taulukkoa 3 vastaava
taulukko, jossa tietyypit oli jaettu kahteen luokkaan, pääteihin ja muihin teihin. Raskaan
liikenteen määräksi pääteillä oli tutkimuksessa valittu 0,1·106 ja muilla teillä 0,05·106.
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käytettäväksi.

Siltarekisterissä

on

silloille

Keskivuorokausiliikenteen

määritelty

arvot

on

keskivuorokausiliikenne

jaettu

taulukon

14

(KVL).
mukaisiin

keskivuorokausiliikenteen luokkiin (KVL-luokat). Taulukon arvot sisältävät kaikki
ajoneuvot. Taulukkoon on lisätty raskaan liikenteen vuosittaiset määrät. Raskaan liikenteen
määräksi on arvioitu 10 prosenttia kokonaisliikenteestä.

Taulukko

Keskivuorokausiliikennemääräluokat

14.

(KVL-luokat).

Vasemmassa

sarakkeessa KVL-luokka, keskimmäisessä KVL-luokan arvo esitettynä vuotuisena
liikenteenä ja oikeassa sarakkeessa arvio KVL-luokkia vastaavasta vuotuisesta raskaan
liikenteen määrästä.

Tiehallinnon KVL-luokka
Ajoneuvoa/vrk

Liikennetyyppi
Kokonaisliikenne

Raskas liikenne

Miljoonaa

Miljoonaa raskaan liikenteen

ajoneuvoa/vuosi

ajoneuvoa/vuosi

>6000

>2,2

>0,22

3000…6000

1,1…2,2

0,11…0,22

1500…3000

0,55…1,1

0,055…0,11

350…1500

0,13…0,55

0,013…0,055

<350

<0,13

<0,013

Taulukosta 14 voidaan huomata liikennemäärien olevan pieniä Eurocode-standardin
mukaiseen taulukkoon 3 verrattuna. Taulukon 14 arvojen perusteella voidaan tulkita
taulukon 3 liikenteen luokkien 2…4 olevan usein soveliaimpia Suomen liikenteelle. Eräillä
vilkkaimmilla tieosuuksilla (esim. E18-tiellä Turusta Vaalimaalle) on raskaan liikenteen
määrä välillä 0,5…1,0·106 ajoneuvoa vuodessa. Tällöin myös liikenteen luokan 1 käyttö on
perusteltua, etenkin huomioitaessa liikennemäärien kasvu.

Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että taulukon 3 (SFS EN 1991-2, taulukko
4.5) arvot ovat käyttökelpoisia. Taulukon tulkinta ja soveltaminen vaatii kuitenkin vielä
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tietyyppikohtaiset liikenneluokkataulukot, joissa on esitetty tarkka raskaan liikenteen
jakauma. Jakaumissa on esitetty raskaiden ajoneuvojen tyypit ja niiden prosentuaaliset
jakaumat. [3]

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään suositusarvoja, ellei hankekohtaisesti toisin
määrätä. Tilaaja määrittelee siltakohtaisen liikenteen luokan.

4.6.1 (6) HUOM.: Konservatiivinen, usein hyväksyttävä yksinkertaistus voidaan saada aikaan käyttämällä jokaiselle
enintään 6 m etäisyydellä liikuntasaumasta olevalle poikkileikkaukselle kerrointa ∆φfat = 1,3. Dynaaminen lisäsuurennus
voidaan käsitellä kansallisessa liitteessä toisin. Lausekkeen (4.7) käyttöä suositellaan.

Lisäsuurennoskerroin ei vaadi muutoksia.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään kaavan 4.7 mukaista lisäsuurennoskerrointa.

4.6.4 (3) HUOM.: Tämän säännön soveltamisehdot voidaan määritellä kansallisessa liitteessä tai hankekohtaisesti.
Seuraavassa luetellaan mahdollisia ehtoja:
– yksi ajoneuvo on sellainen kuin kohdassa (1) on edellä määritelty
– lisäksi olevan toisen ajoneuvon mitat ovat sellaiset kuin kohdassa (1) on edellä määritelty ja jokainen akselipaino on 36
kN (120 kN sijaan)
– kahden ajoneuvon välinen etäisyys ajoneuvojen keskeltä mitattuna on vähintään 40 m.

Jännemitan ollessa yli 40 metriä on tukimomenteissa havaittu ilmenevän puutteita yhtä
ajoneuvoa käytettäessä. Tämän puutteen korjaamiseksi on ehdotettu käytettäväksi toista
ajoneuvoa, jonka massa on pienempi ja etäisyys edelliseen ajoneuvoon tietty, ks. 4.1.
Eurocode-standardissa ehdotetaan ajoneuvon akselipainoksi 36 kN:a ja etäisyydeksi
ajoneuvojen

välillä

vähintään

40

metriä.

Myöhemmin

julkaistavissa

suunnittelukäsikirjoissa voidaan antaa tarkempia ohjeita toisen ajoneuvon käytöstä.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Väsytyskuormakaavion 3 yhteydessä tulee käyttää toista
ajoneuvoa, jos se antaa määräävän vaikutuksen. Toisen ajoneuvon akselimassa on 36 kN,
ja ajoneuvojen välinen etäisyyden tulee keskeltä mitattuna olla vähintään 40 metriä.
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kansallisessa liitteessä.

Väsytyskuormakaaviota 4 käytetään väsymisiän määrittämiseen Palmgren-Minerin
säännön mukaisesti. Ennen väsytyskuormakaavion 4 käyttöönottoa tulee selvittää kaavion
soveltuvuus sekä mahdolliset muutostarpeet verrattuna suomalaisen raskaan liikenteen
koostumukseen.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään suositusarvoja ellei hankekohtaisesti toisin
määritetä.

4.6.6 (1) HUOM.: Tämän mallin mahdollinen käyttäminen esitetään kansallisessa liitteessä. Liitteessä B annetaan tällaisen
mallin täydellistä määrittelyä ja soveltamista koskevia ohjeita.

Standardin SFS EN 1991-2 liitteessä B on esitetty väsytyskuormakaavion 5 mukaisesti
tehdyn mitoituksen kulku.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Väsytyskuormakaaviota 5 saa käyttää, jos se
hankekohtaisesti sallitaan ja vaaditut liikennelaskentatiedot on määritetty hyväksyttävällä
menettelyllä.

7.2. SFS EN 1993-2 Terässillat

2.1.3.4 (2) Korroosion tai väsymisen vaikutukset rakenneosiin ja materiaaleihin otetaan huomioon tarkoituksenmukaisten
rakenneyksityiskohtien avulla, ks. myös standardi EN 1993-1-9 ja standardi EN 1993-1-10.
HUOM. 2: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää väsymisen arvioinnissa käytettävä suunnittelumenetelmä.

Suomella olisi mahdollisuus valita perustelluista syistä jokin Eurocode-standardista
poikkeava väsymisen arviointimenetelmä, mutta siihen ei tämän tutkimuksen perusteella
ole tarvetta.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Väsymisen arvioinnissa käytetään standardien EN
1991-2, EN 1993-1-9 ja EN 1993-2 mukaisia väsymismitoitusmenetelmiä.
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9.3 (1)P HUOM.: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää arvoja osavarmuusluvulle γFf. Suositellaan arvoa γFf = 1,0.

Osavarmuuskertoimen arvon muutokselle ei tämän tutkimuksen mukaan ole perusteita.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään suositusarvoa.

9.3 (2)P HUOM.: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää arvoja osavarmuusluvulle γMf. Suositellaan standardin
EN 1993-1-9 taulukon 3.1 mukaisia arvoja.

Eurocode-standardissa on mahdollisuus valita kahden luotettavuustarkastelun välillä.
Valittava luotettavuustarkastelu vaikuttaa väsymiskestävyyden osavarmuuskertoimen
arvoon ja sitä kautta väsymismitoituksen varmuustasoon. Vaurionsietoperiaate edellyttää
säännöllisiä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä koko sillan käyttöiän ajan. Varman
kestämisen periaate antaa hyväksyttävän luotettavuustason siten, että rakenne käyttäytyy
tyydyttävästi suunnitellun käyttöiän ajan. Standardin SFS EN 1993-1-9 Suomen
kansallisessa liitteessä on esitetty perusperiaatteet vaurionsietoperiaatteen mukaisen
tarkastusohjelman sisällöstä. Kansallisessa liitteessä todetaan myös, että yleensä käytetään
varman kestämisen periaatetta. Siltojen osalta lienee kuitenkin perusteltua valita aina
käytettäväksi varman kestämisen periaatetta. Siltojen tarkastustoiminta on Suomessa
koordinoitua, mutta sen tarkkuus ei riitä väsymishalkeamien etsimiseen koko sillan osalta.
Tulevaisuuden kuormitusten ennustaminen ei ole helppoa, joten tietyn reservin
säilyttäminen varmuuteen on järkevää. Varman kestämisen periaatetta käytettäessä on
valittavana kaksi osavarmuuskerrointa, pienille ja suurille vaurion seurauksille.
Standardissa ei määritellä tarkemmin pienten ja suurten vaurion seurausten eroja, joten sen
arvioiminen on suunnittelijan vastuulla. Tästä syystä on perusteltua valita aina
käytettäväksi suurten vaurionseurauksien kerroin.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Siltojen osalta tulee aina käyttää varman kestämisen
periaatetta ja suurten vaurionseurausten osavarmuuskerrointa γMf = 1,35.
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standardin EN 1991-2 mukaisista ajoneuvoista (jotka aiheuttavat väsytyskuormituksen) aiheutuva jännityshistoria, ks.
standardi EN 1993-1-9.
HUOM.: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää ohjeita standardin EN 1991-2 käytöstä.

Standardissa SFS EN 1991-2 määritetään väsytyskuormakaavion 4 käytöstä, että sen
käyttö on sallittua, jos useiden kuorma-autojen yhtäaikainen olemassaolo sillalla voidaan
jättää ottamatta huomioon. Jos tämä ehto toteutuu, niin väsytyskuormakaavion 4 käytölle
ei ole esteitä. Väsytyskuormakaaviota 5 käytettäessä on liikennelaskentatietojen
määrittäminen suoritettava viranomaisten toimesta tai viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Kansallisessa liitteessä ei esitetä lisäohjeita standardin
EN 1991-2 käytöstä.

9.5.2 (2) HUOM.: λ1:n tarpeelliset arvot voidaan esittää kansallisessa liitteessä. Suositellaan kuvassa 9.5 esitettyjä λ1:n
arvoja.

Kuvan 9.5 mukaisten suositusarvojen käyttämiselle ei tämän tutkimuksen perusteella
löytynyt esteitä.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään kuvassa 9.5 esitettyjä suositusarvoja.

9.5.2 (3) HUOM.: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää ohjeita λ2:lle.

Jos kertoimen λ2 määrittelyssä käytetään suositusarvoja, ongelmaksi muodostuu
lähtötietojen todennäköinen puutteellisuus, sillä Suomessa ei ainakaan tällä hetkellä ole
riittävän luotettavia tilastoja raskaiden ajoneuvojen painoista. Kaavan 38 mukaiseen
raskaiden

ajoneuvojen

liikennelaskentatietoja

bruttokeskipainon

raskaista

ajoneuvoista,

määrittäminen
niiden

ei

onnistu

akselipainoista

ja

ilman
niiden

toistumismääristä.

Toinen vaihtoehto olisi määrittää tietyyppikohtaiset raskaat ajoneuvot, raskaiden
ajoneuvojen akselipainot ja niiden prosentuaaliset osuudet. Näin on menetelty esimerkiksi
Iso-Britanniassa. Menetelmä olisi käyttökelpoinen Suomessakin, mutta sen luotettava
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raskaiden

ajoneuvojen

määriä

tietyypeille,

sillä

ne

eivät

ole

vaikuttaneet

väsymismitoitukseen.

Yksinkertaisin vaihtoehto olisi määrittää kaavan 38 mukaiselle raskaiden ajoneuvojen
bruttopainojen keskiarvolle Qml vakioarvo, jota käytettäisiin Suomen teillä. Vakioarvon
olisi mahdollista olla myös tietyyppikohtainen. Vakioarvon ja raskaan liikenteen
liikennemäärien NObs perusteella saisi kertoimen λ2 määritettyä kaavan 37 mukaan. Tässä
menetelmässä ongelmana on vaarnapulttien mitoitus. Vaarnapulteille käytetään arvoa m=8,
kun taas muuten arvona käytetään m=5. Tämä saattaa johtaa kaavan 38 mukaisessa
raskaiden ajoneuvojen bruttopainojen keskiarvon määrittämisessä epävarmoihin tuloksiin,
jos raskaan liikenteen jakaumassa esiintyy erityisen raskaita ajoneuvoja.

Tämän tutkimuksen perusteella kertoimen λ2 määrittäminen vaatii lisätutkimuksia eikä
kansallista valintaa voi luotettavasti tehdä.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Puutteellisten liikennelaskentatietojen takia ei
kansallista valintaa voi tehdä ilman lisätutkimuksia.

9.5.2 (5) HUOM.: Sillan suunniteltu käyttöikä tLd voidaan esittää kansallisessa liitteessä. Suositellaan arvoa tLd = 100 vuotta.

100 vuoden käyttöikä on Suomessa yleisesti käytössä ollut arvo.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään suositusarvoa ellei hankekohtaisesti toisin
määrätä.

9.5.2 (6) HUOM.: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää ohjeita λ4:lle.

Käytännön mitoituksen kannalta saavutetaan useimmissa tapauksissa riittävä varmuus
valitsemalla kertoimeksi λ4 vakioarvo 1,0. Esimerkiksi vääntöjäykkien rakenteiden
kohdalla kertoimen arvoa voi olla syytä korottaa.

- 82 Ruotsissa on valittu kertoimen λ4 arvoksi 1,0.

Ehdotus

kansalliseksi

valinnaksi:

Kertoimelle

λ4

käytetään

arvoa

1,0

ellei

hankekohtaisesti toisin määrätä.

9.5.2 (7) Huom.: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää arvoja tekijälle λmax. λmax:lle suositellaan kuvassa 9.6 esitettyjä
arvoja.

Kuvan 9.6 mukaisten suositusarvojen käyttämiselle ei tämän tutkimuksen perusteella
löytynyt esteitä.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Käytetään kuvan EN 1993-2 9.6 mukaisia
suositusarvoja.

9.6 (1) HUOM. 1: Yksittäisiä standardin EN 1993-1-9 mukaisia rakenneyksityiskohtia voidaan jättää
huomioon ottamatta kansallisessa liitteessä siltojen suunnittelussa.

Standardin SFS EN 1993-1-9 mukaisten rakenneyksityiskohtien poisjättämiselle ei tämän
tutkimuksen pohjalta ole perusteita.

Ehdotus

kansalliseksi

valinnaksi:

Kaikki

standardin

EN

1993-1-9

mukaiset

rakenneyksityiskohdat ovat käytössä.

9.6 (1) HUOM. 2: Kansallisessa liitteessä voidaan esittää lisäohjeita kansilevyjen väsymisestä.

Lisäohjeiden esittämiselle ei tämän tutkimuksen pohjalta ole perusteita.

Ehdotus kansalliseksi valinnaksi: Kansallisessa liitteessä ei esitetä lisäohjeita kansilevyn
väsymisestä.
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET
8.1. Yhteenveto ja päätelmät

Eurocode-standardin myötä terässiltojen väsymismitoitukseen tulee mukaan monta
käsitettä, termiä ja menettelytapaa, joita ei ennen ole käytetty Suomessa, kuten esimerkiksi:



Luotettavuustarkasteluperiaatteena voi käyttää varman kestämisen periaatetta tai
vaurionsietoperiaatetta,



väsymistarkastelun voi tehdä rajattoman väsymisiän tarkastamisella tai väsymisiän
määrittämisellä,



uusia väsytyskuormakaavioita tulee viisi kappaletta,



väsytyskuormakaavioista määritetään maksimijännitysvaihteluväli tai jännitysspektri ja



ekvivalentin

jännitysvaihteluvälin

määrittämisessä

on

käytössä

ekvivalentti

vauriokerroin λ.

Kaikkien näiden muutosten yhteisvaikutuksen selvittäminen on monen muuttujan yhtälö.
Kahden melko erilaisen menetelmän vertailussa on olemassa omat ongelmansa.
Mitoitukseen vaikuttavia muuttujia on lukuisia ja ne käyttäytyvät eri tavoin standardista
riippuen. Tästä johtuen yksiselitteisen vastauksen antaminen siihen, mitkä ovat uuden
väsymismitoituksen vaikutukset, on haastavaa.

Eurocode-standardin

mukaisen

väsymismitoituksen

voidaan

katsoa

kasvattavan

suunnittelijan työmäärää aiempaan verrattuna. Menetelmä muuttuu monipuolisemmaksi ja
samalla kuitenkin tarkemmaksi. Lisääntyvä työmäärä huomioiden voidaan lähtökohdaksi
kansallisten parametrien valinnassa ottaa se, että niiden johdosta suunnittelutyön ei tulisi
ainakaan liiaksi monimutkaistua.

Standardissa, joka ei ole tullut vielä suunnittelijoiden todelliseen kokopäiväiseen käyttöön,
on vielä yksityiskohtia, jotka ovat joko virheellisiä, puutteellisia, ristiriitaisia tai ne eivät
ole yksiselitteisesti määriteltyjä. Näitä kaikkia ongelmakohtia ei välttämättä havaita
etukäteen ja ne ilmenevät lopullisesti vasta standardin mukaan suunniteltaessa.
Riskialtteimpia tilanteita ovat ne, joissa suunnittelijoiden kesken voi syntyä tulkintaeroja.
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vaivatonta.

Eurocode-standardin

väsymismitoitukseen

liittyvissä

standardeissa

on

muutamia epäselvästi tai puutteellisesti esitettyjä asioita. Esimerkiksi terässiltojen
rajattoman väsymisiän määrittämisen kohdalla, eli väsytyskuormakaavioiden 1 ja 2 käytön
kohdalla, on puutteellisuuksia. Standardeissa ei yksiselitteisesti sanota, kuuluuko niiden
kohdalla käyttää väsymiskestävyyden osavarmuuskertoimia. Niiden käyttö on pääteltävissä
epäsuorasti standardista ja lisäksi muissa lähteissä on tarkennuttu sen käyttöä. Tilanne on
joka tapauksessa ongelmallinen, sillä epäselvissä kohdissa riskit virheellisiin tulkintoihin
kasvavat.

Eurocode-standardin mukaista terässiltojen väsymismitoitusta tutkittaessa on otettava
huomioon

myös

muiden

Eurocode-standardien

vaikutus.

On

muistettava,

että

väsymismitoitus on vain yksi osa koko mitoitusketjussa ja että muiden muutosten
vaikutukset vaikuttavat myös väsymismitoitukseen. Toteuttamisstandardit ja muut
mitoitusstandardit

vaikuttavat

toteutettaviin

rakenteisiin,

ja

näiden

kaikkien

yhteisvaikutuksen huomioiminen on vaativa tehtävä.

Tässä

tutkimuksessa

on

saatu

selvitettyä

Eurocode-standardin

terässiltojen

väsymismitoituksen kulku ja vaikutuksia. Kansallisista valinnoista saatiin ehdotukset
16:sta parametrin osalta, yhden valinnan osalta on syytä suorittaa lisätutkimuksia.
Seuraavassa kappaleessa on esitelty tässä tutkimuksessa selvinneet laajempia tutkimuksia
vaativat kohdat.

8.2. Jatkotutkimukset

Siirtyminen

Eurocode-standardien

suunnittelun

kannalta

suuri

käyttöön

muutos.

1.4.2010

Muutoksien

tulee

lopulliset

olemaan

rakenteiden

vaikutukset

siltojen

suunnitteluun selviävät vasta, kun suunnittelu uusilla standardeilla on päässyt vauhtiin.
Uusien standardien käyttöönotossa on mukana niin monta muuttujaa, että niiden kaikkien
vaikutusta - ja ennen kaikkea yhteisvaikutusta – ei ole mahdollista arvioida yksiselitteisesti
tämän tutkimuksen perusteella. Perusteelliset taustatutkimukset helpottavat ja selkeyttävät
tilannetta. Uusien suunnitteluohjeiden sisäistäminen vaatii suunnittelijoilta paljon
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kuvastaa hyvin tilanteen monimutkaisuutta.

Terässiltojen väsymismitoituksen osalta on tämänkin tutkimuksen jälkeen monia
lisäselvitystä kaipaavia asioita. Merkittävin niistä on raskaan liikenteen määrien ja raskaan
liikenteen keskimääräisten painojen tarkemmat selvitykset. Ne ovat Suomessa puutteellisia
tällä hetkellä, sillä aiemmassa väsymismitoituskäytännössä niillä ei ole ollut vaikutusta.

Liikenteen määriä on tutkittu melko monipuolisesti esimerkiksi Tiehallinnon LAMpisteiden (liikenteen automaattinen mittaus) avulla. Raskaan liikenteen keskimääräisten
akseli- ja kokonaispainojen osalta tulisi suorittaa lisätutkimuksia. Näiden tietojen
perusteella terässiltojen väsymismitoituksen luotettavuutta saataisiin parannettua Suomen
liikennetietoihin sopiviksi. Myös liikennemäärien kehittymisen arvioiminen on otettava
huomioon. Siltojen käyttöikä on 100 vuotta, ja sinä aikana liikennemäärissä ja
akselipainoissa voi tapahtua suuriakin muutoksia.

Väsytyskuormakaavioiden 2 ja 4 käyttöönottoa ja soveltuvuutta sekä mahdollisia
muutostarpeita

verrattuna

suomalaiseen

liikenteeseen

tulee

selvittää

tarkemmin.

Väsytyskuormakaaviot on laadittu keskieurooppalaisen liikenteen perusteella, jonka
koostumus

poikkeaa

Suomessa

yleisesti

käytettävien

raskaiden

ajoneuvojen

koostumuksesta.

Varmuustason kannalta mahdollisimman monipuolisten vertailulaskelmien suorittaminen
on tärkeää, sillä kaikkien väsymismitoitukseen vaikuttavien muuttujien huomioon
ottaminen

ei

yksinkertaisilla

laskelmilla

ole

mahdollista.

Väsytyskuormien,

liikennemäärien, jännemittojen ja muiden tekijöiden huomioon ottaminen vaatii laajaalaisia ja monipuolisia laskelmia. Lopullisesti uuden väsymismitoituksen vaikutukset
selviävät vasta niiden tullessa käyttöön. Kansallisten valintojen kannalta on kuitenkin
tärkeää tutkia asiaa mahdollisimman monipuolisesti.

- 86 -

Kirjallisuusluettelo
[1] ESDEP, European steel design education programme.
http://www.terasrakenneyhdistys.fi/Esdep/index.html
[2] Hakola, I. & Tirkkonen, T., Terässiltojen käyttöikä. VTT tiedotteita 1570, Espoo,
1994, 203s.
[3] Hendy, C.R., Johnson, R.P., Designers guide to EN 1994-2. Eurocode 4: Design of
composite steel and concrete structures. Part 2: General rules and rules for bridges.
Thomas Telford, 2006, 206s.
[4] Hyttinen, E. Terässiltojen väsymiskestävyys- Kestävyyden laskentatavat ja
yksityiskohtien kestävyys. Oulun yliopisto, Rakennetekniikan laboratorio, julkaisu 90,
Oulu, 2000, 129s.
[5] Leonardo Da Vinci pilot project, Handbook 4: Design of bridges- Guide to basic
design of bridge design related to Eurocodes supplemented by practical examples,
2005. http://www.ctn-eurocodes.cz/leonardo/
[6] Lusas version 14: Issue 1, Element reference manual.
[7] RakMK B7. Suomen rakentamismääräyskokoelma, Ohjeet B7, Teräsrakenteet.
10.6.1996.
[8] National application document for SFS ENV 1991-3:1995, forth draft, 30.10.1995.
[9] SFS - EN 1991-2: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat.
Suomen standardisoimisliitto SFS ry.
[10] SFS - EN 1993-1-9: Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-9: Väsyminen.
Suomen standardisoimisliitto SFS ry.
[11] SFS - EN 1993-2: Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 2: Terässillat.
Suomen standardisoimisliitto SFS ry.
[12] SFS - EN 1994-2: Eurocode 4: Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 2:
Yleiset säännöt ja siltoja koskevat säännöt. Suomen standardisoimisliitto SFS ry.
[13] SFS 2378. Hitsaus. Väsyttävästi kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten
mitoitus- ja lujuuslaskenta, Suomen standardisoimisliitto SFS ry, Helsinki 1985.
[14] Tiehallinto, Teräsrakenneohjeet, 28.2.2000.
[15] Tiehallinnon Internet-sivut, http://www.tiehallinto.fi/sillat.

- 87 -

LIITE. VÄSYMISLUOKKIEN VERTAILUTAULUKKO

Väsymistapaus

Väsymis- Selostus
luokka
SFS: 125

SFS: Poikittain kuormitettu päittäisliitos (Vtai X-hitsi) Hitsiluokka WA.
EC: Levyjen ja laattojen poikittaisjatkokset
(tarkoittaa valssausreunaisia tuotteita)
- Kaikki hitsit hiotaan levyn pinnan tasoon
nuolen suunnassa.

EC: 112

- Käytetään aloitus- ja lopetuspaloja, jotka
poistetaan myöhemmin, levyn reunojen tulee
olla tasaisia jännitysten suunnassa.
- Hitsaus molemmilta puolilta; NDTtarkastus.

SFS: 100

SFS: Poikittain kuormitettu päittäisliitos (Vtai X-hitsi) Hitsiluokka WB.
EC: Levyjen ja laattojen poikittaisjatkokset
(tarkoittaa valssausreunaisia tuotteita)
- Hitsin kuvun korkeus saa olla enintään 10
% hitsin leveydestä, hitsin liittyminen levyn

EC: 90

pintaan juohea.
- Käytetään aloitus- ja lopetuspaloja, jotka
poistetaan myöhemmin, levyn reunojen tulee
olla tasaisia jännitysten suunnassa.
- Hitsaus molemmilta puolilta; NDTtarkastus.

SFS: 80

SFS: Poikittain kuormitettu päittäisliitos (Vtai X-hitsi) Hitsiluokka WC.
EC: Levyjen ja laattojen, valssattujen tai
hitsattujen profiilien poikittaisjatkokset

EC: 80

(tarkoittaa valssausreunaisia tuotteita).
- Hitsin kuvun korkeus saa olla enintään 20
% hitsin leveydestä, hitsin liittyminen levyn
pintaan juohea.

- 88 - Hitsin pinta ei ole levyn pinnan tasossa.
- Käytetään aloitus- ja lopetuspaloja, jotka
poistetaan myöhemmin, levyn reunojen tulee
olla tasaisia jännitysten suunnassa.
- Hitsaus molemmilta puolilta; NDTtarkastus.
SFS: 71

EC: 71

SFS: Poikittain kuormitettu päittäisliitos.
Kiinteä juurituki.
EC: Poikittainen jatkos juuritukea
käyttämällä.
SFS: Pitkittäin kuormitettu kulmaliitos.

SFS: 125

Koneellisesti ilman keskeytyksiä hitsattu Khitsi.

EC: 125

EC: Automatisoidusti tai täysmekanisoidusti
hitsatut kaksipuoliset päittäishitsit
SFS: Pitkittäin kuormitettu kulmaliitos.

SFS: 112

Koneellisesti ilman keskeytyksiä hitsatut
pienahitsit. (Koskee myös kotelopalkin
nurkassa olevaa yksipuolista pienahitsiä.)

EC: 125

EC: Automatisoidusti tai täysmekanisoidusti
hitsatut pienahitsit.
SFS: Pitkittäin kuormitettu kulmaliitos.

SFS: 100

Aloitus- ja lopetuskohtia sisältävät K- tai
pienahitsit. (Koskee myös kotelopalkin
nurkassa olevaa yksipuolista pienahitsiä.)
EC: Automatisoidusti tai täysmekanisoidusti

EC: 112

hitsatut kaksipuoliset piena- tai päittäishitsit,
mutta ne sisältävät lopetus- tai aloituskohtia.
SFS: Pitkittäinen kuormitettu kulmaliitos.

SFS: 80

Katkopienahitsi. (Koskee myös kotelopalkin
nurkassa olevaa yksipuolista pienahitsiä.)

EC: 80

EC: Pituussuuntaiset katkopienahitsit
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SFS: 71

SFS: Pitkittäinen kuormitettu kulmaliitos. K-,
piena- tai katkohitsi. Uuma lovettu.
EC: Pituussuuntaiset päittäishitsit, pienahitsit

EC: 71

tai katkohitsit käytettäessä koloa, jonka
korkeus on enintään 60 mm.

SFS: 71

SFS: 63

L ≤ 150 mm
e ≥ 10 mm
L > 150 mm

SFS: Pitkittäinen

e > 10 mm

kulmalevy

SFS: 50

e ≤ 10 mm.

EC: 80

L ≤ 50 mm

EC: 71

50 < L ≤ 80 mm

EC: Pituussuuntaiset

EC: 63

80 < L ≤ 100 mm

kiinnitykset

EC: 56

L >100 mm
K-hitsi tai

SFS: 80

pienahitsit
molemmin puolin,
e > 10mm.
Pienahitsi vain

SFS: 63

SFS: Poikittainen
kulmalevy

toisella puolella tai
e ≤ 10mm.

EC: 80

L ≤ 50 mm

EC: Poikittaiset

EC: 71

50 < L ≤ 80 mm

kiinnitykset

SFS: Kulmalevy rakenneosan reunassa. KSFS: 50

tai pienahitsit. (Ympärihitsaus ei ole
pakollinen.)

EC: 40

EC: Kiinnityslevy, joka hitsataan levyn tai
sauvan laipan reunaan. Ei pyöristystä.
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SFS: 80

EC: 80

SFS: 80
EC: 80

SFS: Rakenneosa leikkaustapin kohdalla.
EC: Hitsatun leikkausliittimen vaikutus
perusaineeseen.
SFS: Uumaan hitsattu poikittaisjäykiste.
EC: Sauvaan tai

L ≤ 50 mm

levyrakenteeseen
EC: 71

hitsatut

50 < L ≤ 80 mm

pystyjäykisteet.
SFS: 80

EC: 80

SFS: Laippaan hitsattu poikittaisjäykiste.
(Ympärihitsaus ei ole pakollinen.)
EC: Sauvaan tai

L ≤ 50 mm

levyrakenteeseen
hitsatut
EC: 71

50 < L ≤ 80 mm

pystyjäykisteet.

SFS: Poikittain kuormitettu ristiliitos. KSFS: 71

hitsi ympärihitsattu. Ei lamellirepeämiä.
Sovitusvirhe H < 0,15 · s.
SFS: Poikittainen hitsattu ristiliitos

SFS: 63

pienahitsein. Rakenneosan väsyminen. Ei
lamellirepeämiä.
Sovitusvirhe H < 0,15 · s.

EC: 80

EC: 71

EC: 63

EC: 56

EC: 56

Kaikki t:n

EC: Risti- ja T-

arvot

liitokset. Hitsin

50 < L ≤ 80

Kaikki t:n

rajaviivan

mm

arvot

murtuminen

80 < L ≤

Kaikki t:n

täysin

100 mm

arvot

läpihitsatuissa

100 < L ≤

Kaikki t:n

päittäishitseissä

120 mm

arvot

ja kaikki

L < 50 mm

L > 120
mm

osittain
t ≤ 20 mm

läpihitsatut
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EC: 50

EC: 50

EC: 45

EC: 45

EC: 40

120 < L ≤
200 mm

liitokset

t > 20 mm

L > 200

20 < t ≤ 30

mm

mm

200 < L ≤
300 mm

t > 30 mm

L > 300

30 < t < 50

mm

mm

L > 300
mm

t > 50 mm

EC: L = Hitsin pituus
SFS: 71

SFS: Poikittain kuormitettu päällekkäisliitos
pienahitsein. Rakenneosan väsyminen.

EC: SFS: 50

EC: SFS: Pitkittäin kuormitettu päällekkäisliitos
pienahitsein. Rakenneosan väsyminen.

EC: -

EC: SFS: Laipan päittäisliitos. Hitsiluokka WA.

SFS: 112

Laippa jatkuu tasaleveänä tai leventyen
kuvan edellyttämällä pyöristyssäteellä.

EC: -

SFS: 112

EC: -

Hitsiluokka WA

SFS: Eri leveiden ja/tai
paksujen levyjen
päittäisliitos. Ylimeno

SFS: 100

Hitsiluokka WB

SFS: 80

Hitsiluokka WC

EC: 112

EC: Ilman juuritukea: Levyjen ja laattojen

viistetty kuvan
mukaan.

leveys- tai paksuussuuntaiset viisteelliset
poikittaisjatkokset, kun kaltevuus ≤ ¼.
- Kaikki hitsit hiotaan levyn pinnan tasoon
nuolen suunnassa.

- 92 - Käytetään aloitus- ja lopetuspaloja, jotka
poistetaan myöhemmin, levyn reunojen
tulee olla tasaisia jännitysten suunnassa.
- Hitsaus molemmilta puolilta; NDTtarkastus.
EC: Ilman juuritukea: Levyjen ja laattojen
leveys- tai paksuussuuntaiset viisteelliset
poikittaisjatkokset, kun kaltevuus ≤ ¼.
Hitsien liittymiskohdat koneistetaan lovista
vapaiksi.
- Hitsin kuvun korkeus saa olla enintään 10
EC: 90

% hitsin leveydestä, hitsin liittyminen levyn
pintaan juohea.
- Käytetään aloitus- ja lopetuspaloja, jotka
poistetaan myöhemmin, levyn reunojen
tulee olla tasaisia jännitysten suunnassa.
- Hitsaus molemmilta puolilta; NDTtarkastus.
EC: Juuritukea käyttämällä: Leveys- tai

EC: 71

paksuussuunnassa viisteelliset poikittaiset
päittäishitsit, kun kaltevuus ≤ ¼. Koskee
myös kaarevia levyjä.

SFS: 50

SFS: 50

SFS: 50

SFS: 50

SFS: Palkin peitelevy, pää hitsattu.
Nimellinen jännitys σ hitsin edessä.
SFS: Palkin peitelevy, päätä ei hitsattu.
Nimellinen jännitys σ hitsin edessä.

SFS: Monikertaiset peitelevyt, päät hitsattu.

SFS: Leveä peitelevy, pää ilman hitsiä tai
hitsin kanssa.
tc < t

tc ≥ t

EC: Sauvojen ja
levyrakenteiden

EC: 56

t ≤ 20 mm

-

peitelevyt
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EC: 50

EC: 45

20 < t ≤ 30
mm

t ≤ 20 mm

30 < t ≤ 50

20 < t ≤ 30

mm

mm

EC: 40

t > 50 mm

EC: 36

-

30 < t ≤ 50
mm
t > 50 mm

tc = peitelevyn paksuus
t = laipan/putken paksuus

SFS: 125

Polttoleikatun

SFS: Hitsaamaton

pinnan laatuluokka

levy, jossa on

(SFS 4072): I

koneellisesti
polttoleikatut reunat.

Polttoleikatun
SFS: 112

(SFS 4072): II

EC: 140

Terävät särmät

pinnan laatuluokka

poistettu. Ei
karkenemishalkeamia.

EC: Koneellisesti kaasulla tai saksilla
leikatut pinnat ja pinnan hionta sen jälkeen
EC: Koneellisesti kaasulla leikatut reunat,
joissa on matalia ja säännöllisiä
jättämälinjoja tai manuaalisesti kaasulla

EC: 125

leikatut reunat, kaikki reunojen
epäjatkuvuudet hiotaan leikkauksen jälkeen.
Koneellisesti kaasulla leikatun pinnan laatu
valitaan standardin EN 1090 mukaan.

SFS: 45

EC: -

SFS: Poikittain kuormitetut pienahitsit.
Hitsiaineen väsyminen.

EC: -
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SFS: Leikkausjännitys τ uumalevyssä ja
SFS: 63

hitsin pituussuuntainen leikkaus τll
kiinnityshitsissä (K-, yksi- tai kaksipuolinen
pienahitsi).

EC: -

EC: SFS: Pitkittäin kuormitettu päällekkäisliitos.

SFS: 50

Hitsien väsyminen. Pätee myös
tulppahitseille.

EC: -

EC: -

