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Tiivistelmä
Ristikkorakenne on monikäyttöinen rakenneosa ja niiden käytöstä on olemassa viitteitä
jo rakentamisen historian alkuajoilta lähtien. Rakenteiden mekaniikan kehittyminen re-
nessanssiajalta lähtien loi teoreettisen pohjan ristikkorakenteiden analyyttiselle mitoi-
tukselle. Nykyaikaisten laskenta- ja suunnitteluohjelmistojen myötä ristikkorakenteiden
suunnittelu ei enää rajoitu ainoastaan tasoristikoihin vaan nykyisin voidaan suunnitella
ja valmistaa monimutkaisia kolmiulotteisia avaruusristikoita.

Tässä diplomityössä tutkittiin materiaalitieteissä esiintyvien hilarakenteiden soveltu-
vuutta rakennusalan sovelluksiin. Diplomityö koostuu teoriaosuudesta sekä sovelluslas-
kelmista ja niiden analysoinnista. Teoriaosuus sisältää aluksi kirjallisuuskatsauksen,
jossa käydään läpi ristikkorakenteiden käyttö rakentamisessa aina historiallisista ristik-
korakenteista moderneihin ristikkorakenteisiin. Tämä osa esittelee myös ristikkoraken-
teissa käytetyt rakennetyypit ja materiaalit molempien tapausten osalta. Teoriaosuuden
toinen osa käsittelee materiaalitieteissä esiintyviä hilarakenteita, joiden osalta aluksi esi-
tellään niiden jaottelu topologian ja mekaanisten ominaisuuksien mukaan. Tässä osassa
käydään myös lyhyesti läpi hilarakenteiden valmistusmenetelmiä ja käyttökohteita. Teo-
riaosuuden pääpaino on ristikkomaisten hilarakenteiden mekaanisten ominaisuuksien
määrittelyillä, sillä ne luovat teoreettisen taustan sovelluslaskelmille.

Mallirakenteeksi on valittu yksinkertainen palkkirakenne, jotta sen jännitystilan analy-
sointi olisi helppoa ja mekaniikan perusperiaatteet olisi helppo tuoda esille. Ulokepalkki
mallinnetaan aluksi solidina ja analysoidaan elementtimenetelmällä. Palkille esitetään
myös vertailulaskelmana palkkiteorian mukainen analyyttinen tarkastelu. Sovelluslaskel-
mien toisena osana ulokepalkki mallinnetaan ja analysoidaan eri yhdistelmähilarakentei-
den avulla, jonka jälkeen palkki optimoidaan manuaalisesti.

Ristikko- ja hilarakenteilla pyritään vähentämään materiaalimenekkiä massiivirakentei-
siin nähden, vaikka liitosten määrä ja valmistuskustannukset saattavatkin kasvaa. Työssä
tutkituilla hilarakenteilla saavutetaan huomattavaa materiaalisäästöä massiivirakentei-
siin nähden. Sovelluslaskelmien perusteella kaikki tutkitut hilarakenteet olivat toimivia
taipumarajatilan suhteen. Jännitysrajatilan suhteen yhdellä yhdistelmähilarakenteella
suurin normaalijännitys ylitti myötölujuuden. Tutkituilla hilarakenteilla on mahdollista
toteuttaa tarkasteltu ulokepalkki. Tutkitut hilarakenteet olivat samantyyppisiä, jolloin
työssä käytetty manuaalinen optimointimenetelmä ei tuottanut selkeää eroa hilaraken-
teiden välille. Manuaalisen optimoinnin sijaan on parempi käyttää erilaisia optimointial-
goritmejä.
Avainsanat FE-analyysi, hilarakenteet, parametrinen mallinnus, rakenneanalyysi, ris-
tikkorakenteet
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Abstract
A truss structure is a multi-purpose structural part and there are indications of their use
since the early days of construction history. The development of structural mechanics
since the Renaissance created the theoretical basis for analytical dimensioning of truss
structures. With modern computational and design software, the design of trusses is no
longer limited to planar trusses only, but instead it is now possible to design and fabricate
complex three-dimensional space trusses.

This master’s thesis investigated the suitability of lattice structures in materials science
for construction applications. The thesis consists of a theoretical part and a case study
part with calculations and analysis of example structure. The theoretical part includes a
literature review that reviews the use of truss structures in construction from historical to
modern truss structures. This section also introduces the structural types and materials
used in truss structures for both types. The second part of the literature review discusses
with lattice structures occurring in materials science. At first, the classification of lattice
structures is presented. The classification is based on the topology and mechanical prop-
erties of lattice structures. This section also briefly reviews the fabrication methods and
applications of lattice structures. The main focus of the theoretical part is on the defini-
tions of the mechanical properties of truss-like lattice structures, since they form the the-
oretical background for the calculation and analysis of example structure. A simple beam
structure is chosen as the model structure since the stress state of the beam is easy to
analyze. In this case, it is also easy to present the basic principles of mechanics. The can-
tilever beam is initially modeled as a solid and analyzed with finite element method. As
for comparison, the cantilever beam is also analyzed with beam theory to obtain an ana-
lytical solution. As the second part, the cantilever beam is modeled and analyzed with
different compound lattice structures. In the final stage, the cantilever beam is manually
optimized.

Compared to solid structures, the aim for the use of truss and lattice structures is to reduce
material consumption although the number of joints and manufacturing costs may in-
crease. The lattice structures examined in this thesis achieve considerable material sav-
ings compared to solid structures. Based on the calculations, all of the investigated lattice
structures were functional with respect to the deflection limit state. With respect to the
stress limit state, the maximum normal stress exceeded the yield strength in one of the
compound lattice structures. The cantilever beam is possible to implement with the stud-
ied lattice structures. The examined lattice structures were of the same type, so the man-
ual optimization method used in the study did not produce a clear difference between the
lattice structures. Instead of manual optimization, a better way is to implement different
optimization algorithms.
Keywords FE analysis, Lattice structures, Parametric modelling, Truss structures,
Structural analysis
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Merkinnät

A [m2] poikkileikkausala
Cp.hila [J/kgK] hilarakenteen ominaislämpökapasiteetti
Cp.s [J/kgK] hilarakenteen perusmateriaalin ominaislämpökapasiteetti
E [N/m2] hilarakenteen kimmokerroin
EA [N] aksiaalijäykkyys
Eeff [N/m2] hierarkkisen hilarakenteen tehollinen jäykkyys
EI [N/m2] taivutusjäykkyys
EIy [Nm2] taivutusjäykkyys y-akselin suunnassa
EIz [N/m2] taivutusjäykkyys z-akselin suunnassa
Es [N/m2] hilarakenteen perusmateriaalin kimmokerroin
E0.mean [N/m2] sahatavaran keskimääräinen kimmokerroin
F [N] sidettä kuormittava ulkoinen voima
Fcrit [N] Eulerin kriittinen nurjahduskuorma
G [N/m2] hilarakenteen liukukerroin
Gs [N/m2] hilarakenteen perusmateriaalin liukukerroin
Gmean [N/m2] sahatavaran keskimääräinen liukukerroin
GA [N] leikkausjäykkyys
I [m4] siteen jäyhyysmomentti
Iy [m4] jäyhyysmomentti y-akselin suunnassa
Iz [m4] jäyhyysmomentti z-akselin suunnassa
L [m] jänneväli
Lside [m] siteen pituus
L/h [-] sivusuhde
M [-] Maxwellin luku
Mmax [Nm] mitoittava taivutusmomentti
Mp [Nm] siteen täysplastinen momentti
Mz [Nm] taivutusmomentti
Mz.g [Nm] taivutusmomentti omasta painosta
Mz.P [Nm] taivutusmomentti pistekuormasta
N [-] hierarkkisen arkkitehtuurin asteluku
P [N] pistekuorma
Pa, Pb [N] eri kuormitustapausten pistekuormat
Pekv [N] optimoitujen hilarakenteiden ekvivalentti pistekuorma
Pekv.a, Pekv.b [N] solidimallin ekvivalentti pistekuorma
Pekv.1, Pekv.2 [N] yhdistelmähilarakenteiden ekvivalentti pistekuorma
Qy [N] leikkausvoima
Qy.g [N] leikkausvoima omasta painosta
Qy.P [N] leikkausvoima pistekuormasta
R [m] siteen säde
Sz [m3] poikkileikkauksen staattinen momentti
U [N/m2] hilarakenteen energian vaimennuskyky yksikkötilavuutta kohti
Wz [m3] taivutusvastus z-akselin suhteen
Z [-] keskimääräinen liitettävyys
Z0 [-] äärettömän perusristikon liitettävyys
a [m] kuution särmän pituus
ai [-] tason i hierarkian skaalauseksponentti
b [-] äärellisen ristikon siteiden lukumäärä
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b0 [-] siteiden lukumäärä yksikkösolua kohden
bw [m] poikkileikkauksen leveys
bw/h [-] sivusuhde
fu [N/m2] murtolujuus
fy [N/m2] myötölujuus
g [N/m] rakenteen oma paino
ggravity [m/s2] putoamiskiihtyvyys
gi [-] tason i hierarkian skaalauseksponentti
h [m] poikkileikkauksen korkeus
j [-] äärellisen ristikon hilapisteiden lukumäärä
j0 [-] hilapisteiden lukumäärä yksikkösolua kohden
l [m] siteen pituus
mpalkki [kg] palkin massa
nx, ny, nz [-] yksikkösolujen lukumäärät koordinaattiakselin suunnissa
r [m] siteen säde
t [m] siteen sivumitta, neliöpoikkileikkaus
u, v, w [m] siirtymäkomponentit koordinaattiakselien suunnissa
ux, uy, uz [m] siirtymäkomponentit koordinaattiakselien suunnissa (RFEM)
u [m] kokonaistaipuman resultantti (RFEM)
umax [m] siirtymäkomponentin resultantti 𝑥-akselin suunnassa
umax.keski [m] vapaan pään keskipisteen kokonaistaipuman resultantti
ures [m] kokonaistaipuman resultantti
vmax [m] siirtymäkomponentin resultantti 𝑦-akselin suunnassa
w [m] palkkiteorian mukainen kokonaistaipuma
wb [m] taivutusmomentista aiheutuva taipuma
wb.g [m] taivutusmomentista aiheutuva taipuma, oma paino
wb.P [m] taivutusmomentista aiheutuva taipuma, pistekuorma
wg [m] omasta painosta aiheutuva kokonaistaipuma
wmax [m] siirtymäkomponentin resultantti 𝑧-akselin suunnassa/palkkiteo-

rian mukainen suurin kokonaistaipuma
wmax.b [m] taivutusmomentista aiheutuva suurin taipuma
wmax.b.g [m] taivutusmomentista aiheutuva suurin taipuma, oma paino
wmax.b.P [m] taivutusmomentista aiheutuva suurin taipuma, pistekuorma
wmax.s [m] leikkausvoimasta aiheutuva suurin taipuma
wmax.s.g [m] leikkausvoimasta aiheutuva suurin taipuma, oma paino
wmax.s.P [m] leikkausvoimasta aiheutuva suurin taipuma, pistekuorma
wmax.g [m] palkkiteorian mukainen omasta painosta aiheutuva taipuma
wmax.P [m] palkkiteorian mukainen pistekuormasta aiheutuva taipuma
wmax.res [m] kokonaistaipuman resultantti
wP [m] pistekuormasta aiheutuva kokonaistaipuma
ws [m] leikkausvoimasta aiheutuva taipuma
ws.g [m] leikkausvoimasta aiheutuva taipuma, oma paino
ws.P [m] leikkausvoimasta aiheutuva taipuma, pistekuorma
wsall [m] sallittu taipuma
α [m2/s] hilarakenteen diffuusiovastus
αs [1/°C] perusmateriaalin lämpölaajenemiskerroin
γ [-] siteen liukuma
δ [m] siteen keskikohdan taipuma
ε [-] siteen venymä
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εd [-] hilarakenteen tiivistysvenymä
εm [-] siteen myötövenymä
ζ [-] poikkipinnan siirtymäkerroin
θ111 [°] perusristikon kiertymiskulma
λ [W/mK] hilarakenteen lämmönjohtavuus
λs [W/mK] siteen perusmateriaalin lämmönjohtavuus
λg [W/mK] yksikkösolun sisällä olevan fluidin lämmönjohtavuus
λx, λy, λz [-] venytysvektorin komponentit koordinaattiakselien suunnissa
λ111 [-] venytyssuhde diagonaalin suhteen
ν [-] hilarakenteen Poissonin luku
νs [-] perusmateriaalin Poissonin luku
ρ [-] suhteellinen tiheys
ρ0 [-] äärettömän perusristikon suhteellinen tiheys
ρeff [-] hierarkkisen hilarakenteen tehollinen suhteellinen tiheys
ρhila [kg/m3] hilamateriaalin tiheys
ρi [-] tason i hierarkian suhteellinen tiheys
ρmean [kg/m3] sahatavaran keskimääräinen kimmokerroin
ρs [kg/m3] hilarakenteen perusmateriaalin tiheys
σ [N/m2] hilarakenteeseen kohdistuva ulkoinen veto-/puristusjännitys
σb [N/m2] taivutusjännitys
σcr [N/m2] hilarakenteen murtojännitys
σcr.s [N/m2] hilarakenteen perusmateriaalin taivutus- tai vetomurtolujuus
σeff [N/m2] hierarkkisen hilarakenteen tehollinen lujuus
σel [N/m2] hilarakenteen nurjahdusjännitys
σpl [N/m2] hilarakenteen myötölujuus
σpl.mit [N/m2] hilarakenteen mitoittava lujuus
σy [N/m2] hilarakenteen lujuus
σys [N/m2] hilarakenteen perusmateriaalin myötölujuus
σx.max [N/m2] palkkiteorian mukainen suurin normaalijännityskomponentti
σx.g [N/m2] palkkiteorian mukainen normaalijännitys, oma paino
σx.P [N/m2] palkkiteorian mukainen normaalijännitys, pistekuorma
σx, σy, σz [N/m2] jännityskomponentit 3D-tapauksesssa
σx.max [N/m2] palkkiteorian mukainen suurin normaalijännitys
σ1, σ2, σ3 [N/m2] pääjännityskomponentit 3D-tapauksessa
τ [N/m2] hilarakenteeseen kohdistuva ulkoinen leikkausjännitys
τmax.g [N/m2] palkkiteorian mukainen suurin leikkausjännitys, oma paino
τmax.P [N/m2] palkkiteorian mukainen suurin leikkausjännitys, pistekuorma
τxy [N/m2] palkkiteorian mukainen leikkausjännityskomponentti
τxy.g [N/m2] palkkiteorian mukainen leikkausjännitys, oma paino
τxy.max [N/m2] palkkiteorian mukainen suurin leikkausjännitys
τxy.P [N/m2] palkkiteorian mukainen leikkausjännitys, pistekuorma
τxy, τxz, τyz [N/m2] leikkausjännityskomponentit 3D-tapauksessa
τy, τz [N/m2] hilarakenteen leikkausjännityskomponentit
φ [°] kiertymä
φg [°] kiertymä omasta painosta
φmax [°] kokonaiskuormasta aiheutuva suurin kiertymä
φmax.g [°] omasta painosta aiheutuva suurin kiertymä
φmax.P [°] pistekuormasta aiheutuva suurin kiertymä
φP [°] kiertymä pistekuormasta
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Lyhenteet

AM Ainetta lisäävä valmistusmenetelmä (Additive Manufacturing)
AOD Argon-Oxygen-Decarburization -prosessi
BCC Tilakeskeinen kuutiollinen hila (Body-Centered Cubic Lattice)
BCO Tilakeskeinen ortorombinen hila (Body-Centered Orthorhombic

Lattice)
BCT Tilakeskeinen ortorombinen hila (Body-Centered Orthorhombic

Lattice)
BJ Sideaineruiskutus (Binder Jetting)
DED Suorakerrostus (Directed Energy Deposition)
DIW Direct Ink Welding
EBM Electron Beam Melting
EN Eurooppalaisen standardointijärjestön laatima standardi
EPD Electrophoretic Deposition
FCC Pintakeskeinen kuutiollinen hila (Face-Centered Cubic Lattice)
FCO Pintakeskeinen ortorombinen hila (Face-Centered Orthorhombic

Lattice)
FCT Pintakeskeinen tetragonaalinen hila (Face-Centered Tetragonal

Lattice)
FEA Elementtianalyysi (Finite Element Analysis)
LD Linz-Donawitz -prosessi
LVL Kertopuu (Laminated Veneer Lumber)
MIG/MAG Metal Inert Gas Welding/Metal Active Gas Welding
NR Naulalevyrakenne
PBF Metallijauhepetimenetelmä (Powder Bed Fusion)
PμSL Projektiomikrostereolitografia (Projection Microstereolito-

graphy)
R Rombohedraalinen hila (Rhombohedral Lattice)
Re Suorakulmainen tasohila (Rectangular Lattice)
RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RT RT-kortisto
SC Yksinkertainen kuutiollinen hila (Simple Cubic Lattice)
SFS Suomen standardoimisliitto
SFS-EN Suomalainen EN-järjestelmän mukainen standardi
SO Yksinkertainen ortorombinen hila (Simple Orthorhombic Lat-

tice)
Sq Neliömainen tasohila (Square Lattice)
ST Yksinkertainen tetragonaalinen hila (Simple Tetragonal Lattice)
SLM Selective Laser Melting
TIG Tungsten Inert Gas Arc Welding
TPMS Triply Periodic Minimal Surface
TRY Teräsrakenneyhdistys
VLN Very Low Nitrogen -prosessi
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1 Johdanto

Kantavat rakenteet ovat perinteisesti olleet massiivirakenteita läpi historian. Perinteisiin
massiivirakenteisiin verrattuna ristikkorakenteilla on monia etuja. Ne ovat kevyempiä kuin
vastaava massiivirakenne ja lisäksi ne mahdollistavat monimuotoisten ja monimutkaisten
rakenteiden toteuttamisen. Ristikkorakenteiden suunnittelu ja toteutus ei enää rajoitu aino-
astaan tasotapaukseen, sillä nykyaikaiset suunnittelu- ja mallinnusohjelmistot mahdollista-
vat erittäin monimutkaisten ja suurten jännevälien avaruusristikoiden toteuttamisen. Ristik-
korakenteen voidaan ajatella olevan topologisesti optimoitu rakenne vastaavasta massiivira-
kenteesta.

Ristikkorakenteiden käytöstä on olemassa viitteitä jo aivan rakentamisen historian alku-
ajoilta lähtien (Connor & Faraji 2016, s. 50; Leet et al. 2018, s. 131). Ristikkorakenteiden
mitoitus oli pitkään kokemusperäistä, sillä teoreettisia mitoitusmenetelmiä rakenteiden mi-
toittamiseen ei vielä ollut olemassa. Mitoitusmenetelmien syntymisen mahdollisti rakentei-
den mekaniikan kehitys, joka alkoi 1500- ja 1600-luvuilla erityisesti Leonardo da Vincin
toimesta (Connor & Faraji, s. 50). 1800-luvulta lähtien ristikkorakenteita on osattu mitoittaa
laskennallisesti. Ristikkorakenteet olivat pitkään puurakenteisia. Metalli alkoi yleistyä ja
korvata perinteisiä rakennusmateriaaleja 1700-luvun loppupuolella (Pipinato 2016, s. 9; Väi-
sänen 2007, s. 12). Teollisen vallankumouksen myötä metallirakenteiset ristikot alkoivat
korvata perinteisiä puuristikoita. Materiaalitekniikan osalta tärkeä vaihe oli raudan jalosta-
misen parantuneet menetelmät, jotka vähitellen johtivat teräksen syntymiseen. Teräsraken-
teiden osalta liitostekniikan parantuminen oli myös avainasemassa, sillä perinteiset niittilii-
tokset korvautuivat vähitellen pultti- ja hitsausliitoksilla. Puurakenteiden osalta liimapuun
keksiminen Saksassa 1900-luvun alussa mahdollisti suuren jännevälin puurakenteiden to-
teuttamisen.

1.1 Työn tausta
Materiaaleille asetetaan nykyisin yhä enemmän erilaisia vaatimuksia, jotka koskevat etenkin
lujuutta, jäykkyyttä ja keveyttä. Materiaalin tulisi olla riittävän luja ja jäykkä sekä toisaalta
myös kevyt. Nämä vaatimukset eivät koske ainoastaan rakennustekniikkaa vaan esimerkiksi
myös konetekniikkaa. Materiaalitieteissä on pitkään tutkittu niin sanottuja hilarakenteita,
jotka eivät ole perinteisessä mielessä ainoastaan materiaaleja. Hilarakenteet ovat enemmän-
kin metamateriaaleja: niillä on tietyt materiaaliominaisuudet ja rakenne. Materiaaliominai-
suudet perustuvat hilarakenteen rakenteeseen.

Hilarakenteita on alun perin valmistettu millimetriluokan rakenteina ja viime vuosikymme-
ninä tapahtunut ainetta lisäävien valmistusmenetelmien kehitys on mahdollistanut hilaraken-
teiden valmistamisen mikro- ja nanoluokassa. Hilarakenteet ovat perinteisesti olleet erilaisia
ristikko- tai kennorakenteita. Näiden lisäksi hilarakenteiden avulla on totetuttu myös erilai-
sia vaahtoja ja aerogeelejä. Valmistusmenetelmien kehityksen myötä nykyisin voidaan val-
mistaa myös laatta- ja kuoriseinäisiä hilarakenteita.

Suurin haaste hilarakenteiden soveltamiselle eri teknisissä sovelluksissa on valmistusteknii-
kan kehittäminen, joka mahdollistaisi makroluokan hilarakenteiden valmistamisen. Diplo-
mityössä tutkitaan hilarakenteiden soveltuvuutta rakennusalan sovelluksiin esimerkkiraken-
teen avulla.
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus
Tutkimuksen tavoite on selvittää materiaalitieteiden hilarakenteiden soveltuvuutta rakennus-
alan sovelluksiin. Tutkimus suoritetaan tarkastelemalla esimerkkirakenteen analysointia.
Tutkimuksessa selvitetään lisäksi hilarakenteen parametrisen generoinnin vaikutusta lasken-
tatuloksiin.

Tutkimus rajataan ristikkomaisiin hilarakenteisiin. Hilarakenteiden murtumismekanismeista
työssä tarkastellaan ainoastaan myötäämistä, hilarakenteen nurjahdus ja muut murtumisme-
kanismit rajataan työn ulkopuolelle.

1.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksessa tarkastellaan yksinkertaisen lyhyen ulokepalkin analysointia ja tutkitaan hi-
larakenteiden soveltuvuutta ulokepalkin materiaaliksi ja rakenteeksi. Tutkimuksen alussa
ulokepalkki mallinnetaan solidielementeillä ja analysoidaan elementtimenetelmän avulla.
Vertailulaskelma suoritetaan myös käsinlaskentana palkkiteorian avulla.

Tämän jälkeen ulokepalkki mallinnetaan ja analysoidaan käyttäen erilaisia yhdistelmähila-
rakenteita. Hilarakenteiden osalta kriteerinä pidetään taipuma/massakäyriä ja lisäksi tutki-
taan yhdistelmähilarakenteiden jännitystilaa. Lopulta ulokepalkki optimoidaan manuaali-
sesti solidimallin antaman pääjännitysjakauman mukaan. Manuaalisessa optimoinnissa hyö-
dynnetään lisäksi yhdistelmähilarakenteiden analyysin tuloksia. Manuaalisesti optimoidut
hilarakennevaihtoehdot jaetaan kahteen ryhmään, joista kummastakin valitaan taipuma- ja
jännitystilan suhteen optimaalinen vaihtoehto. Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaih-
toehtojen osalta kriteerinä pidetään myös taipuma/massakäyriä. Hilarakenteiden mallinnuk-
sessa yhden sideluokan dimensiot pidetään vakiona kaikissa yhdistelmähiloissa ja muiden
sideluokkien dimensioita pidetään parametreina.

1.4 Työn rakenne
Tutkimuksen alussa suoritetaan kirjallisuuskatsaus, joka käsittää kokonaisuudessaan luvut 2
ja 3. Kirjallisuuskatsauksessa käydään aluksi läpi ristikkorakenteiden käyttö rakentamisessa.
Luvussa 2 käsitellään aluksi ristikkorakenteiden historia, jonka jälkeen esitellään modernit
ristikkorakenteet. Tämän jälkeen käydään läpi rakennetyypit ja materiaalit. Luku 2 jakautuu
historiallisiin ja moderneihin ristikkorakenteisiin. Kirjallisuuskatsaus luo kuvan ristikkora-
kenteiden historiaan sekä nykyiseen käyttöön rakentamisessa. Luvussa 2 esitetään myös ris-
tikkorakenteiden mitoitukseen vaikuttanut rakenteiden mekaniikan kehitys.

Luvun 3 kirjallisuuskatsaus käsittelee materiaalitieteiden hilarakenteita. Kirjallisuuskatsauk-
sessa käydään läpi hilarakenteiden jaottelu topologian ja mekaanisten ominaisuuksien mu-
kaan. Katsauksessa käydään lyhyesti läpi myös hilarakenteiden valmistusmenetelmiä ja
käyttökohteita. Luvun 3 pääpaino on ristikkomaisilla hilarakenteilla, joiden mekaanisten
ominaisuuksien määrittely käydään tarkasti läpi. Luvun 3 kirjallisuuskatsaus luo teoreettisen
taustan luvun 4 sovelluslaskelmille.

Tutkimuksen neljännessä luvussa tarkastellaan hilarakenteiden soveltuvuutta rakennusalan
sovelluksiin esimerkkirakenteen avulla. Tutkimuksen viidennessä luvussa käydään läpi tut-
kimuksen tulosten arviointi ja vertailu ja kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen yhteen-
veto, johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet.
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2 Ristikkorakenteiden käyttö rakentamisessa

Ristikkorakenteet muodostavat oman rakenteiden luokan, jossa hoikista ja suorista rakenne-
osista (sauvoista) on muodostettu päistään yhteen liittämällä koottu yhtenäinen kappale eli
ristikko. Ristikon liitoskohtia kutsutaan yleisesti nurkiksi, nivelpisteiksi tai niveliksi. Ristik-
korakenteet ovat yleensä joko kuvan 1 mukaisia tasoristikoita tai kuvan 2 mukaisia avaruus-
ristikoita. (Krenk & Högsberg 2013, s. 39; Leet et al. 2018, s. 131.) Ristikkoa kutsutaan
tasoristikoksi, mikäli ristikon sauvat ovat samassa tasossa ja avaruusristikoksi, mikäli ne ei-
vät ole (Connor & Faraji 2016, s. 47-48; Schodek & Bechthold 2014, s. 146).

Kuva 1 Tasoristikkotyyppejä: a) V-ristikko, b) N-ristikko, c) kattoristikko ja d) K-ristikko
(Krenk & Högsberg 2013).

Kuva 2 Avaruusristikko (Hibbeler 2013, s. 290).

Ristikon sauvojen väliset liitokset ovat yleensä hitsaus- tai pulttiliitoksia. Pulttiliitoksissa
käytetään sopivia levyosia liitoksen välikappaleina. Rakenteelliselta toiminnaltaan ristikon
sauvojen väliset liitokset ovat käytännössä jäykkiä, mutta käytännön suunnittelussa ideaali-
ristikon malli on yleensä riittävä. (Hibbeler 2012, s. 79; Leet et al. 2018, s. 131.) Ideaaliris-
tikon sauvojen välinen liitos oletetaan nivelelliseksi, joka sallii liitoksen kiertymän. Tämän
johdosta ideaaliristikon yksittäiset rakenneosat käyttäytyvät sauvan tavoin kantaen ainoas-
taan puristus- tai vetorasituksia. Todellisissa rakenteissa sauvojen välinen liitos ei täysin salli
liitoksen kiertymää, joten kyseessä on idealisointi. (Krenk & Högsberg 2013, s. 39; Leet et
al. 2018, s. 131.)

Rakenteiden liitokset eivät ole käytännössä koskaan täysin nivelellisiä tai jäykkiä. Teräsra-
kenteiden standardin EN 1993-1-8 mukaan liitosten käyttäytymisen vaikutukset rakenteen
sisäisten voimien ja taivutusmomenttien jakaantumiseen ja rakenteen kokonaismuodonmuu-
toksiin tulee yleensä ottaa huomioon, mikäli niiden vaikutuksia ei voida jättää huomioon
ottamatta. Standardin EN 1993-1-8 mukaan teräsrakenteiden liitoksille voidaan käyttää seu-
raavia yksinkertaistettuja malleja:
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- nivelellinen malli, jossa liitoksen ei oleteta siirtävän taivutusmomentteja
- täysin jäykkä malli, jossa liitoksen käyttäytymisen ei oleteta vaikuttavan rakenne-

analyysiin
- osittain jäykkä malli, jossa liitoksen käyttäytyminen otetaan huomioon rakenneana-

lyysissä.

Käytännön rakenteissa ideaaliristikon malli on riittävä ja se helpottaa ristikon voimasuurei-
den laskentaa eri käsinlaskentamenetelmillä.

2.1 Ristikkorakenteiden historia
Rakenteita on valmistettu liittämällä yhteen eri rakenneosia läpi historian, vaikkakin ymmär-
rys kolmiomaiseen muotoon yhdistettyjen rakenteiden eduista on suhteellisen uusi havainto
(Leet et al. 2018, s. 131; Schodek & Bechthold 2014, s. 123). Tämän tyyppisten ristikkora-
kenteiden käytöstä on viitteitä jo rakentamisen historian alkuhetkiltä.

2.1.1 Ristikkorakenteiden varhaishistoria
Nykytiedon valossa egyptiläisten veneenrakentajien uskotaan olleen ensimmäisiä ristikko-
rakenteiden soveltajia vuosina 3100-2700 ennen ajanlaskun alkua (Connor & Faraji 2016, s.
50; McCormac 2007, s. 4; Smith & Snow 2008, s. 505). Egyptiläiset sitoivat köysillä raken-
teet yhteen ja kiinnittivät ne veneen runkoon muodostaen tietynlaisen ristikon.

Tavanomaisissa kattorakenteissa käytettiin yksinkertaisia, muutaman sauvan sisältämiä ris-
tikoita, toisaalta myös vaativampia ristikkorakenteita on käytetty jo melko varhain. Jo antii-
kin roomalaiset osasivat hyödyntää ristikkorakenteita rakentamalla puisen ristikkosillan Da-
nube-joen yli niinkin varhain kuin 106 vuotta eaa. Aikakauden rakennustapoihin näillä ra-
kenteilla ei kuitenkaan ollut juuri vaikutusta. (Blockley 2010, s. 117-118; Connor & Faraji
2016, s. 50; Schodek & Bechthold 2014, s. 123.) Silta sai nimekseen Trajanin silta ja se on
esitetty kuvassa 3. Sillan kokonaispituus oli 52 metriä ja se koostui 20 siltapilarista, joihin
kaarimainen ristikko kiinnittyi (Kuklik 2008, s. 11; Ritter 1990, s. 4).

Kuva 3 Trajanin silta yli Danube-joen (Kuklik 2008, s. 11).

Ristikkorakenteiden seuraava merkittävä ajanjakso esiintyi keskiajalla, kun Ranskassa ja
Britanniassa rakennettiin ristikkorakenteisia katedraaleja ja suuria hallimaisia rakennuksia
(Connor & Faraji 2016, s. 50; Leet et al. 2018, s. 8) kuten esimerkiksi Notre Dame (1345),
Salisburyn katedraali (1258) sekä Westminsterin palatsi (1400), joka tunnetaan paremmin
Britannian parlamenttitalona. Kuvassa 4 on esitetty aikakauden tyypillinen rakenne ja kuor-
mien siirtyminen perustuksille.
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Kuva 4 Tyypillisen keskiaikaisen rakennuksen rakenteet ja kuorman siirtyminen perustuk-
sille (Leet et al. 2018, s. 9).

Alkusysäyksen ristikkorakenteiden rakenteellisen toiminnan ymmärtämiseen antoi italiai-
nen arkkitehti Andrea Palladio (1518-1580). Palladio esitti vuonna 1570 julkaisemassaan
tutkielmassa erilaisia ristikkotyyppejä ja antoi lisäksi suunnitteluohjeita puurakenteisten sil-
tojen rakentamiseen (Malo 2016, s. 273; Ritter 1990, s. 5; Tampone & Funis 2003, s. 1909).
Palladion puusillat erosivat muista aikakauden silloista, sillä Palladion sillat muodostuivat
kolmiomaisista ristikkorakenteista. Palladion suunnitelmat sisälsivät lukuarvoja ristikon ra-
kenteille, jotka perustuivat verrannollisesti aiempien siltojen dimensioihin, joten Palladio ei
esittänyt mitoituskriteerejä ristikon sauvojen mitoitukseen. Palladion voidaan todeta ymmär-
täneen kolmiomaisen ristikkorakenteen potentiaalin ja kyvyn kantaa kuormitusta. Kuvassa
5 on esitetty Palladion julkaisemia ristikkosuunnitelmia. (Kuklik 2008, s. 12; Schodek &
Bechthold 2014, s. 123; Tampone & Funis 2003, s. 1912,1917.)

Kuva 5 Palladion ristikkosuunnitelmia (Kuklik 2008, s. 12).

Puisten kattoristikoiden kehitys jatkui goottilaisen ja renessanssin arkkitehtuurin myötä aina
1600-luvun alkuun (Connor & Faraji 2016, s. 50; Gasparini & Provost 1989, s. 21). Näiden
aikakausien insinöörit näyttävät ymmärtäneen kolmiomaisen muodon rakenteelle antaman
jäykkyyden, vaikkakaan eivät ole pystyneet analyyttisesti mitoittamaan rakenteita.
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Maalaisarkkitehtuuri kehittyi vuosien 1200-1400 välillä säilyen muuttumattomana aina
1800-luvulle asti. Rakennusmateriaalit olivat perinteisesti puuta, kiveä ja savea. Maalaista-
lojen yksinkertaisten kattorakenteiden mitoitus riippui lumikuorman suuruudesta. Raken-
nusten jäykistys oli yleensä toteutettu ainoastaan pituussuunnassa. Kuvassa 6 on esitetty tyy-
pillisiä maalaistalojen kattoristikoita. (Kuklik 2008, s. 5-7; Smith & Snow 2008, s. 505.)
Kaupungistumisen myötä tiili ja savi korvasivat puun rakennusmateriaalina, sillä niiden pa-
lonkestävyys on puuta parempi. 1800-luvulla kaupunkien palomääräykset kielsivät puun
käytön rakennusmateriaalina lukuun ottamatta lattia-, väliseinä- ja kattorakenteita. (Kuklik
2008, s. 8-9.)

Kuva 6 Maalaistalojen kattoristikoita (Kuklik 2008, s. 8).

Ristikkorakenteet olivat laajalti käytössä jo ennen teollistumisen aikakauden alkua. Ristikot
olivat yleensä puisia ja joissain tapauksissa niissä käytettiin köysiä vetotankoina. Puiset kat-
torakenteet sekä sillat olivat pääsääntöisesti ristikkorakenteita. Puiset kehäsillat olivat yleisiä
Sveitsissä ja Saksassa 1700-luvulle asti. (Gasparini & Provost 1989, s. 23; Kuklik 2008, s.
13; Ritter 1990, s. 5.) Näiden rakenteiden suunnittelu pohjautui kokemusperäiseen suunnit-
teluun, sillä laskentamenetelmiä tai mekaniikan teorioita ei vielä ollut olemassa.

Puurakenteiset ristikkosillat olivat suosittuja 1800-luvun alkupuolella etenkin Yhdysval-
loissa. Uudessa Englannissa vallitsi kukoistava teollisuuden ala valmistaen puurakenteisia
siltaristikoita, joista moni kuljetettiin Eurooppaan. (Connor & Faraji 2016, s. 51-52; Malo
2016, s. 273; Reis & Pedro 2019, s. 18; Ritter 1990, s. 8.) Aikakauden puusillat oli suunni-
teltu kantamaan kevyttä henkilö- ja hevosliikennettä suhteellisen pienillä jänneväleillä. Puu-
siltojen odotettu käyttöikä oli verrattain lyhyt, mutta paikallisen materiaalin ja työvoiman
vuoksi sillat eivät olleet kalliita ja niiden säilyvyys ei ollut ongelma (Connor & Faraji 2016,
s. 52). Joka tapauksessa puusillat eivät olleet sopivia raskaalle liikenteelle ja muita vaihto-
ehtoja oli tarpeen kehittää.

Ristikkorakenteet olivat puurakenteisia vielä 1700-luvun lopulle asti, sillä metalli alkoi kor-
vata perinteisiä rakennusmateriaaleja kuten puuta, tiiltä ja kiveä vasta 1700-luvun lopulla
(Pipinato 2016, s. 9; Ritter 1990, s. 13; Väisänen 2007, s. 12). Metallirakenteiden nopeaan
yleistymiseen vaikuttivat seuraavat tekijät (RIL 167-1-1988 s. 12; Väisänen 2007, s. 12-13):

- raudan jalostamiseen liittyvät keksinnöt, jotka mahdollistivat laajan ja halvan teräk-
sen tuotannon

- rakenteiden mekaniikan kehittyminen mahdollisti rakenteiden analyyttisen suunnit-
telun

- järjestelmällisen insinöörikoulutuksen aloitus
- rautatieverkoston aiheuttama sillanrakennustarve.
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Metallisista rakennemateriaaleista vain valurauta tuli kyseeseen 1700-luvun puolella. Valu-
rautaa käytettiin alun perin kivimateriaalin tavoin johtuen sen hauraasta luonteesta, jonka
vuoksi sitä pidettiin epäluotettavana materiaalina. (Blockley 2010, s. 57; Domone & Ilston
2010, s. 53; Pipinato 2016, s. 9; RIL 167-1-1988, s. 12.) Abraham Darby III:n vuosina 1777-
1779 rakentama kuvan 7 mukainen valurautainen kaarisilta Severn-joen yli Coalbrookda-
lessa kuvaa hyvin valuraudan käyttöä kiven tavoin kaarisillassa.

Kuva 7 Valurautainen kaarisilta Severn-joen yli (Lin & Yoda 2017, s. 160).

Ristikkorakenteita käytettiin 1700-luvulla siltojen lisäksi yleisesti suurissa julkisissa raken-
nuksissa kuten esimerkiksi Philadelphiassa sijaitsevassa Independence Hallissa (Leet et al.
2018, s. 9; Schodek & Bechthold 2014, s. 123). Vaikka ristikkorakenteiden käyttö oli kas-
vussa, ei sen täyttä potentiaalia osattu rakenteellisessa mielessä vielä hyödyntää. Vasta var-
haisen 1800-luvun sillanrakentajat havaitsivat ristikkorakenteen potentiaalin kantavana ra-
kenteena (Blockley 2010, s. 55-56; Gasparini & Provost 1989, s. 23; Lin & Yoda 2017, s.
159-160; Schodek & Bechthold 2014, s. 123).

Alkusysäys kohti metallirakenteisia ristikoita oli 1800-luvun alussa alkanut teollinen vallan-
kumous, jolloin rautatieverkosto sai alkunsa. Rautatieverkoston kehityksellä 1820-luvulla
on ollut suuri merkitys rakennesuunnitteluun ympäri maailman. Rautatieverkosto loi suuren
tarpeen silloille, jotka pystyvät kantamaan raskaita liikkuvia kuormia pitkillä jänneväleillä
(Connor & Faraji 2016, s. 52; Gasparini & Provost 1989, s. 21; Ritter 1990, s. 13). Tämä
johti myös uusien rakennustyyppien kehitykseen, joita tarvittiin rautatieasemille sekä huol-
tovarikoille. Näiden tarpeiden täyttäminen johti mekaniikan lakien soveltamiseen rakentei-
den suunnittelussa ja vauhditti rautaosien valmistus- ja tuotantoprosessien kehitystä (Gaspa-
rini & Provost 1989, s. 21, RIL 167-1-1988, s. 12).

Toinen vahvasti muutokseen vaikuttanut tekijä oli raudan jalostamisen parantuminen 1780-
luvulla, jolloin kehitettiin uusia menetelmiä tako- ja valuraudan valmistamiseen, jotka olivat
halvempia kuin aiemmat menetelmät. Samanaikaisesti kehittyivät myös menetelmät tako-
raudan muovaamiseen sopiviksi ristikoissa käytettäviksi rakenneosiksi. Näiden menetelmien
johdosta metallirakenteiset ristikot yleistyivät 1800-luvun alkupuolella. Alkuvaiheessa risti-
kon vetosauvat olivat takorautaisia ja puristussauvat puurakenteisia. Vähitellen valurauta
korvasi puun ristikon puristussauvoissa. (Connor & Faraji 2016, s. 52; Reis & Pedro 2019,
s. 19, RIL 167-1-1988, s. 12.)

Rakentaminen perustui käytännössä 1700-luvulle asti perittyyn ammattitaitoon, jossa arkki-
tehdin, konstruktöörin ja urakoitsijan roolit olivat tavallisesti yhdellä henkilöllä. Hyväksi
koetut rakenteiden mittasuhteet antoivat nyrkkisäännöt, joihin kivi- ja tiilirakenteiden mitoi-
tus perustui. Nämä kokemusperäiset mitoitussäännöt takasivat, että voimaresultantti kulki
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aina rakenteen sisällä aiheuttaen ainoastaan puristusjännityksiä mitoitettavaan rakenteeseen.
(Leet et al. 2018, s. 8-9; RIL 167-1-1988, s. 14.) Tämän johdosta rakenne ei halkeillut ja
sortumiselta vältyttiin. Kokemusperäisen mitoituksen avulla saadut rakenteet olivat massii-
visia, jolloin niiden puristusjännitykset olivat pieniä materiaalin puristuslujuuteen verrattuna
(Heyman 1996, s. 1; RIL 167-1-1988, s. 14). Materiaalin puristuslujuuteen ei kokemuspe-
räisessä mitoituksessa kiinnitetty huomiota.

Takomisen korvannut valssaustekniikka kehitettiin 1700-luvun lopulla. Valssaustekniikan
avulla oli mahdollista tuottaa merkittäviä määriä metallirakenteissa tarvittavia levyjä ja tan-
koja. (RIL 167-1-1988, s. 12-13; Väisänen 2007, s. 12-13.) Takorauta on valurautaan ver-
rattuna sitkeää, joten se soveltuu vetorasituksen alaisiin rakenteisiin. Seuraava kehitysaskel
metallirakenteiden osalta oli liitosmenetelmien kehittäminen, sillä valssaustuotteista on
helppo rakentaa veto- ja taivutusrasitusta kestäviä rakenteita. Metallirakenteiden liitokset
olivat 1800-luvun alkupuolella yleensä niittiliitoksia, joissa käytettiin erilaisia sidelevyjä.
Niittaamalla koottiin niin suuret palkkiprofiilit kuin ristikon sauvoina käytetyt profiilit. (Lin
& Yoda 2017, s. 112; RIL 167-1-1988, s. 13; Väisänen 2007, s. 57.) Vedettyjen osien poikki-
leikkaukset oli mitoitettava lisäämällä osan poikkipinta-alaan niitinreikien poikkipinta-ala,
mikä johti käytännössä osan ylimitoitukseen ja siten ylimääräiseen materiaalin käyttöön. Ra-
kenteeseen kertyi lisäksi lisäpainoa limityksistä ja sidelevyistä. Niittiliitos vaimentaa hyvin
värähtelyjä johtuen niittien pienestä välyksestä ja liitospinnoissa vaikuttavasta kitkasta. Niit-
tiliitos aiheuttaa rakenteeseen lukuisia jännityskeskittymiä toisin kuin hitsausliitos, jonka ai-
heuttama jännitysjakauma rakenteessa on lähes tasainen. Niittiliitos vaatii vähäisiä laadun-
varmistustoimia, joten luotettavia rakenteita oli helppo valmistaa. (Bohnart 2018, s. 27; RIL
167-1-1988, s. 13.)

Pultti- ja kitkaliitokset korvasivat myöhemmin niittiliitoksen. Pulttiliitoksia käytettiin eten-
kin Yhdysvalloissa vähentämään valmistuskustannuksia niittaukseen verrattuna ja paranta-
maan työskentelyolosuhteita. Euroopassa käytettiin lähinnä niittiliitoksia. (Kurrer 2008, s.
98; Lin & Yoda 2017, s. 112-113; RIL 167-1-1988, s. 13.)

Hitsaustekniikan kehittyminen oli seuraava kehitysaskel. Metallirakenteiden valmistustek-
niikka yksinkertaistui, kun kaarihitsaustekniikka kehittyi 1920- ja 1930-luvuilla (Bohnart
2018, s. 4-5; Messler 1999, s. 7; RIL 167-1-1988, s. 13; Väisänen 2007, s. 56). Hitsaustek-
niikka mahdollisti huomattavan painonsäästön, kun erilaisia sidelevyjä ei enää tarvittu me-
tallirakenteen valmistuksessa. Rakenteet muotoiltiin niittauksen ominaispiirteiden mukai-
sesti yleisesti vielä 1950-luvulle asti käyttämällä limittäis- ja palstaliitoksia, joissa pienahit-
seillä korvattiin niitit. Hitsausliitoksen tulisi käyttäytyä yhtä sitkeästi kuin rakenneteräs huo-
limatta liitoksessa esiintyvistä jäännösjännityksistä, metallurgisista muutoksista ja geomet-
risista vioista. Tästä johtuen hitsausliitos vaatii enemmän ammattitaitoa ja laadunvarmistusta
kuin niittiliitos. (Messler 1999, s. 14-15; Lin & Yoda 2017, s. 113; RIL 167-1-1988, s. 13-
14.)

2.1.2 Rakenteiden mekaniikan kehitys
Rakentamisen historian alusta lähtien ihmisillä on ollut tarve aikaansaada turvallisia raken-
teita ja rakennuksia. Muinaisilla egyptiläisillä oli epäilyksettä käytössä jonkinlaisia empiiri-
siä käytäntöjä, sillä he tuskin muuten olisivat kyenneet rakentamaan massiivisia monument-
teja, temppeleitä, pyramideja tai obeliskeja (Kassimali 2011, s. 4; Leet et al. 2018, s. 7;
McCormac 2007, s. 4; Timoshenko 1983, s. 1). Antiikin kreikkalaiset jatkoivat kehitystyötä.
Kreikassa kehitettiin statiikka, johon rakenteiden mekaniikka pohjautuu (Gross et al. 2013,
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s. 3; Hibbeler 2013, s. 4; Timoshenko 1983, s. 1). Roomalaiset olivat myös tunnettuja raken-
tajia etenkin temppeleiden, siltojen, teiden ja linnoitusten osalta. Keskiajalle tultaessa suurin
osa kreikkalaisten ja roomalaisten rakenteiden toiminnan ymmärryksestä hävisi ja vasta re-
nessanssiajalle tultaessa rakenteiden mekaniikan kehitys jatkoi kulkuaan (Gross et al. 2013,
s. 3; Kassimali 2011, s. 4; McCormac 2007, s. 4; Timoshenko 1983, s. 1).

Renessanssin alkaessa alkoi myös tieteen elpyminen ja rakenteiden mekaniikan varsinainen
kehittyminen alkoi 1500- ja 1600-luvuilla. Aikakauden johtava henkilö oli italialainen Leo-
nardo da Vinci (1452-1519). Da Vinci esitti voiman ja momentin käsitteet vektorisuureina
ja osoitti, että voimat voidaan yhdistää graafisesti (Connor & Faraji 2016, s. 50; Timoshenko
1983, s. 3). Tämä periaate tunnetaan nykyisin voiman suunnikassääntönä.

Hollantilaisen matemaatikon Simon Stevinin (1548-1620) mukaan tiettyyn pisteeseen vai-
kuttavien voimien tasapaino voidaan määrittää voimakolmion avulla. Galileo Galilei (1564-
1620) julkaisi puolestaan useita tutkimuksia muun muassa vedetyn sauvan, ulokepalkin ja
kaksitukisen palkin kantokyvystä. Näiden menetelmien perusteella tasapainoyhtälöt voitiin
muodostaa vektorialgebran avulla. (Gasparini & Provost 1989, s. 21; Gross et al. 2013, s. 3;
Kurrer 2008, s. 32, RIL 167-1-1988 s. 14; Tardini 2014, s. 2.) Vaikka Galilei pääsi tutki-
muksissaan oikeisiin johtopäätöksiin vetosauvan poikkipinta-alan tai palkin korkeuden/le-
veyden lisäämisen vaikutuksista rakenteen kantokykyyn, hän ei kuitenkaan keksinyt jänni-
tyksen tai materiaalin lujuuden käsitteitä (Heyman 1996, s. 2; Kurrer 2008, s. 265; RIL 167-
1-1988, s. 15; Tardini 2014, s. 48). Robert Hooke (1635-1702) puolestaan havaitsi erilaisilla
jousilla, langoilla ja palkeilla tekemiensä kokeiden perusteella, että rakenteen kuormituksen
ja muodonmuutoksen välillä vallitsi lineaarinen riippuvuus. Hookekaan ei pystynyt erittele-
mään, kuinka rakenteen kuormituksen ja muodonmuutoksen väliseen riippuvuuteen vaikut-
tivat materiaalin ominaisuudet tai rakenteen geometriset mitat (Kassimali 2011, s. 5; Kurrer
2008, s. 271-272; RIL 167-1-1988, s. 15).

Vasta Augustin Cauchy (1789-1857) ymmärsi jakaa vetosauvan murtokuorman sauvan
poikkipinta-alalla saaden selville materiaalin murtolujuuden (Kurrer 2008, s. 270, RIL 167-
1-1988, s. 15). Cauchy esitteli tutkimuksensa Ranskan tiedeakatemialle vuonna 1822. Gali-
lein suorittamista kantokykykokeista kesti lähes kaksi vuosisataa ennen kuin materiaalin
murtolujuus osattiin määrittää. Cauchy myös sovelsi keksimäänsä materiaalin lujuuskäsi-
tystä tietyn rakenteeseen kuuluvan materiaalialkion jännitystilan kuvaamiseen. Cauchyn tut-
kimuksista voidaan katsoa alkaneen tieteellisesti rakenteiden mekaniikan soveltamisen.
(Kurrer 2008, s. 270; Maugin 2014, s. 35-40; RIL 167-1-1988, s. 15; Timoshenko 1983, s.
108-109.)

Johann Bernoulli (1667-1748) esitti vuonna 1717 virtuaalisen työn periaatteen, joka tarjoaa
vaihtoehtoisen menetelmän partikkelin, jäykän kappaleen tai jäykistä kappaleista koostuvan
systeemin tasapainoyhtälöiden ratkaisemiseen (Hibbeler 2013, s. 567; Maugin 2014, s. 7-8;
Timoshenko 1983, s. 27). Leonhard Euler (1707-1783) esitti vuonna 1744 variaatiolasken-
nan matemaattisen taustan, jonka mukaan tasapainoasemien täytyy vastata potentiaaliener-
giafunktionaalien stationääriarvoja (Gasparini & Provost 1989, s. 21; Timoshenko 1983, s.
29-31). Ristikkosiltojen suunnittelua varten graafisen statiikan menetelmiä kehittivät Carl
Culmann (1821-1881) ja Otto Mohr (1835-1918) (Kurrer 2008, s. 34, 317-320; RIL 167-1-
1988, s. 15; Timoshenko 1983, s. 196).

Rakenteiden mekaniikan historiassa tärkeä kehitysvaihe oli palkin teknisen taivutusteorian
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kehittäminen lähes 400 vuoden aikana usean eri henkilön toimesta. Nykyään palkin teknistä
taivutusteoriaa kutsutaan Euler-Bernoullin palkkiteoriaksi. Galileo Galileita pidetään ylei-
sesti ensimmäisenä palkkiteorian kehittäjänä. Leonardo da Vinci oli kuitenkin jo sata vuotta
Galileita aiemmin löytänyt taivutetun palkin oikean venymä- ja jännitysjakauman toisin kuin
Galilei (Saksala 2013, s. 55). Asia paljastui, kun vuonna 1967 Espanjan kansallisarkistosta
löydettiin da Vincin kirjoittama Codex Madrid. Da Vinci havaitsi kokeissaan taivutetun pal-
kin leveyden kasvavan poikkipinnan puristetulla puolella ja kutistuvan vastaavasti vedetyllä
puolella sekä oivalsi palkin poikkileikkaustason pysyvän tasona myös taivutetussa tilassa
(Kurrer 2008, s. 256-257; Saksala 2013, s. 55). Tämä tunnetaan nykyään Bernoullin otaksu-
mana.

Edme Mariotte (1620-1684) suoritti kokeita puusta ja lasista valmistetuilla sauvoilla ja ha-
vaitsi, että Galilein teoria antaa liioiteltuja arvoja rakenteen murtokuormalle. Tämän joh-
dosta hän kehitti oman taivutusteorian, jossa materiaalin kimmo-ominaisuudet otettiin huo-
mioon. (Heyman 1996, s. 2-3; Kurrer 2008, s. 273; Timoshenko 1983, s. 21.) Teoriansa joh-
dossa Mariotte piti palkin neutraaliakselin sijaintia merkityksettömänä (Saksala 2013, s. 58).
Puutteistaan huolimatta Mariotten kehittämä teoria antoi tarkempia tuloksia kuin Galilein.
Jacob Bernoulli (1654-1705) seurasi Mariotten oletusta palkin neutraaliakselin sijainnista ja
tarkasteli kimmoisen palkin taipumaviivaa. Bernoulli havaitsi palkin taipumaviivan kaare-
vuuden olevan verrannollinen taivutusmomentin suhteen. Johtopäätös on kuitenkin oikea
riippumatta neutraaliakselin virheellisestä sijainnista. (Heyman 1996, s. 3; Timoshenko
1983, s. 25-27.)

Leonhard Euler ratkaisi Bernoullin johtaman ulokepalkin taipumaviivan yhtälön sovelta-
malla variaatiolaskentaa. Euler päätyi lopulta oikean muotoiseen tulokseen ulkepalkin pään
taipuman osalta. Euler oletti palkin taivutusjäykkyyttä kuvaavan termin riippuvan palkin
kimmo-ominaisuuksista ja suorakaidepoikkileikkaukselle sen olevan lineaarisesti verrannol-
linen palkin leveyteen ja kvadraattisesti palkin korkeuteen. (Heyman 1996, s. 51-52; Ti-
moshenko 1983, s. 32-33.) Oletus on virheellinen, sillä suorakaidepoikkileikkauksen
jäyhyysmomentin riippuvuus korkeudesta on kuutiollista. Sekä Bernoulli että Euler saivat
väärän arvon suorakaidepoikkileikkauksen taivutusjäykkyydelle. Vasta Antoine Parent
(1666-1716) määritti oikein palkin neutraaliakselin sijainnin, jonka myötä palkin taivutus-
jäykkyydelle saadaan oikea arvo (Heyman 1996, s. 3; Tardini 2014, s. 33).

Palkin tekninen taivutusteoria sai lopullisen muotonsa, kun Louis Navier (1785-1836) jul-
kaisi tutkimustuloksensa yhtenäisenä teoksena vuonna 1826. Navierin teos jakautui kolmeen
osaan, jotka käsittelivät rakenteiden mekaniikkaa, virtausmekaniikkaa sekä konemekaniik-
kaa. Navierin mukaan rakenteiden suunnittelussa on tärkeää tietää kuormituksen raja-arvo,
johon asti rakenne käyttäytyy täysin elastisesti. (Kurrer 2008, s. 90; RIL 167-1-1988, s. 15;
Tardini 2014, s. 55; Timoshenko 1983, s. 73-74.) Teoksessaan Navier esitti palkin taivutus-
momentin ja kaarevuussäteen välisen yhteyden sekä tarkasteli staattisesti määräämättömien
rakenteiden analysointia (Heyman 1996, s. 4; RIL 167-1-1988, s. 15; Timoshenko 1983, s.
74-77).

Jean-Victor Poncelet (1788-1867) huomioi leikkausvoiman vaikutuksen palkin taipumaan
(Timoshenko 1983, s. 89). Leikkausvoiman vaikutus palkin kokonaistaipumaan on pieni
suhteellisen hoikille palkeille. Korkeuteensa nähden lyhyissä palkeissa leikkausvoimasta ai-
heutuva taipuma tulee ottaa huomioon (Connor & Faraji 2016, s. 244). Puu- ja kerroslevy-
palkeilla leikkausvoiman aiheuttama taipuma on merkittävä.
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Barre de Saint-Venant (1797-1886) oli ensimmäinen, joka tarkasteli palkin teknisen taivu-
tusteorian perusoletusten tarkkuutta. Näiden perusoletusten mukaan palkin poikkileikkauk-
set säilyvät taivutuksessa tasoina ja palkin pitkittäissäteet eivät puristu taivutuksen aikana
toisiaan vasten. Pitkittäissäteet ovat lisäksi joko puhtaassa veto- tai taivutustilassa. Palkin
teknisen taivutusteorian perusoletukset ovat de Saint-Venant’n mukaan tarkasti voimassa
vain puhtaassa taivutuksessa, jossa palkkia kuormittaa pistemomentit palkin päissä (Ti-
moshenko 1983, s. 135). De Saint Venant esitti myös idean palkin taivutusjännitysten epä-
lineaarisesta jakautumista, kun palkkia kuormitetaan yli myötöraja (Heyman 1996, s. 107;
Maugin 2014, s. 83-83; RIL 167-1-1988, s. 15).

Dimitri Jourawski (1821-1891) keskittyi tutkimuksissaan Howen ristikkotyypin
rakenteellisen toiminnan ja sauvavoimien sekä palkin leikkausjännitysten analysointiin
(Gasparini et al. 2016, s. 11). Jourawski tarkasteli suorakaidepoikkileikkauksen omaavaa
ulokepalkkia ja johti palkin neutraalitasossa vaikuttavan leikkausjännityksen arvon. Samalla
periaatteella Jourawski laski leikkausjännityksen arvon missä tahansa neutraalitason
suuntaisessa tasossa. Jourawski osoitti lisäksi, että tapauksessa, jossa kuormitus on tasaisesti
jakautunut yli palkin pituuden, leikkausjännitykset eivät enää ole tasaisesti jakautuneet yli
neutraaliakselin. (Gasparini et al. 2016, s. 12; Timoshenko 1983, s. 143.)

Pääasiassa maamekaniikan puolelta tunnettu Willian Rankine (1820-1872) esitti teorian,
joka huomioi leikkausjännitysten vaikutuksen palkin taipumaan. Rankinen esittämä malli
yliarvioi leikkausvoiman aiheuttamaa taipumaa, sillä malli ei huomioi leikkausjännityksen
epätasaisesta jakautumisesta aiheutuvaa poikkipintojen käyristymistä. (Kurrer 2008, s. 175-
176; Saksala 2013, s. 67; Timoshenko 1983, s. 201.)

Palkin tekninen taivutusteoria päätyi nykyiseen tilaansa 1800-luvun loppuun mennessä.
Stephen Timoshenko (1878-1972) esitti 1900-luvulla teorian, joka huomioi palkin
leikkausmuodonmuutoksen.

2.1.3 Ristikkorakenteet 1800-luvun Euroopassa
Navier tarkasteli vuonna 1826 julkaisemassaan teoksessa staattisesti määräämättömien
palkki- ja ristikkorakenteiden analysointia. Navier esitti eksplisiittisen ratkaisun yksinker-
taisen kolmioristikon sauvavoimille tapauksessa, jossa ristikkoon on lisätty pystysauva
(Gasparini & Provost 1989, s. 22). Kuvassa 8 on esitetty Navierin kokeissaan käyttämät ris-
tikot.

Kuva 8 Navierin kokeissaan käyttämät ristikot (Gasparini & Provost 1989, s. 22).

Navier tarkasteli myös yksinkertaisten staattisesti määräämättömien ristikoiden sauvavoi-
mien määrittämistä soveltamalla analogiaa palkin jännitysten ja ristikon paarrevoimien vä-
lillä kuvan 9 mukaisessa tapauksessa. Navierin mukaan ristikkoa voidaan käsitellä palkkina,
jonka jäykkyys on verrannollinen ristikon paarteiden poikkileikkausten pinta-alan ja niiden
etäisyyden neliöiden tuloon nähden (Gasparini & Provost 1989, s. 22). Tähän Navierin ke-
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hittämään palkkianalogiaan perustuu myös nykyaikaisten teräsristikoiden jäykkyyden liki-
määräinen arviointi esisuunnitteluvaiheen taipumaa laskettaessa (Ongelin & Valkonen 2016,
s. 442) ja lisäksi tämän havainnon voidaan katsoa vaikuttaneen merkittävästi varhaisten ris-
tikoiden suunnitteluun.

Kuva 9 Navierin palkkianalogiassa käyttämä ristikko (Kurrer 2008, s. 91).

Rudolf Wiegmann (1804-1865) ja Camille Polonceau (1813-1859) kehittivät toisistaan riip-
pumatta samanlaisen ristikkorakenteen 1830-luvun loppupuolella (Kurrer 2008, s. 47). Po-
lonceaun vuonna 1837 patentoimassa ristikkotyypissä kaksi käännettyä ristikkoa kiinnitet-
tiin toisiinsa. Ristikon puristussauvoina käytettiin joko puuta tai valurautaa ja vetosauvoina
puolestaan takorautaa. (Gasparini & Provost 1989, s. 22.) Rakennetta voidaan kutsua Wieg-
mann-Polonceaun ristikoksi ja se on esitetty kuvassa 10 (Gasparini & Provost 1989, s. 23;
Kurrer 2008, s. 47).

Kuva 10 Wiegmann–Polonceaun ristikkotyyppi (Gasparini & Provost 1989, s. 23).

Wiegmannin ja Polonceaun kehittämää ristikkotyyppiä käytettiin muun muassa vuonna
1849 Pariisin Grandes Hallesissa suurimman jännevälin ollessa ajankohtaan nähden merkit-
tävä (n. 80 metriä). Kattorakenne suunniteltiin siten, että gravitaatiokuormat vaikuttivat ai-
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noastaan ristikon nivelpisteissä estäen taivutusjännitykset paarresauvoissa (Gasparini & Pro-
vost 1989, s. 22). Ristikon suunnittelu siten, että kuormitukset kohdistettiin nivelpisteisiin
viittaa vahvasti siihen, että suunnittelijat ymmärsivät ristikon käyttäytymisen kuormituksen
alaisena. Voidaan myös arvioida, että suunnittelijat olivat laskeneet ristikon sauvojen rasi-
tukset, sillä jänneväli oli poikkeuksellisen suuri. Wiegmannin ja Polenceaun ristikko tunne-
taan Yhdysvalloissa nimellä Finkin ristikko saksalais–amerikkalaisen insinöörin Albert Fink
(1827-1897) mukaan (Gasparini & Provost 1989, s. 23). Fink patentoi ristikkotyypin vuonna
1854.

Brittiläiset insinöörit olivat pitkälti 1800-luvulle pääosin itseoppineita ammattimiehiä, joi-
den insinööritaidon levittämistä varten perustettiin vuonna 1818 The Institute of Civil En-
gineers. Yhdistys perustettiin ennen kuin maassa aloitettiin virallinen insinöörien koulutta-
minen. (Gasparini & Provost 1989, s. 25; Kurrer 2008, s. 278; RIL 167-1-1988 s. 16.) Skot-
lantilainen sillanrakentaja Thomas Telford (1757-1834) tuli tunnetuksi siitä, että hän ei so-
veltanut juuri lainkaan laskelmia suunnittelutyössään. Telfordin suunnittelemien rakenteiden
hyvä luotettavuus perustui koekuormituksiin, joissa rakenteita testattiin suuremmalla kuor-
malla kuin niiden rasitus käyttötilassa on. Telford huomioi lisäksi esteettiset näkökulmat
suunnittelemissaan silloissa ja vaikutti uusien rakenne- ja rakentamistekniikoiden kehittämi-
seen. (Kurrer 2008, s. 65; Reis & Pedro 2019, s. 19; RIL 167-1-1988 s. 16.) Matemaattisten
analyysien rooli rakenteiden lujuuslaskennassa oli kasvamassa myös Britanniassa.

Niin Britanniassa kuin Ranskassakin ristikkorakenteita alettiin käyttää ensin kattoraken-
teissa. Lontoo-Birmingham radan pääinsinööri Robert Stephenson (1803-1859) käytti pää-
asemien terminaalien kattorakenteina metallisia ristikoita, jotka valmistuivat vuonna 1839
ja olivat jännemitoiltaan 12 metriä ja 17,5 metriä. Ristikoiden vetosauvoina käytettiin pyö-
reitä poikkileikkauksia ja puristussauvoina puolestaan T-poikkileikkauksia. (Gasparini &
Provost 1989, s. 25.) Ristikoiden eri sauvojen poikkileikkausten valinta viittaa siihen, että
suunnittelijoilla oli ymmärrystä ristikon sauvojen voimista, vaikkakin tarkat laskentamene-
telmät ovat jääneet tuntemattomiksi. Ensimmäiset rautatiesilloissa Britanniassa käytettävät
yhdensuuntaiset paarteet omaavat ristikkorakenteet 1840-luvulla pohjautuivat Ithiel Townin
(1784-1844) vuonna 1820 patentoimaan kuvan 11 mukaiseen ristikkotyyppiin. Ristikon ra-
kenteellista käyttäytymistä voidaan kuvata Navierin kehittämällä palkkianalogialla. (Gaspa-
rini & Provost 1989, s. 25; Lamar & Schafer 2004, s. 623; Lehman 2001, s. 92.)

Kuva 11 Ithiel Townin patentoima ristikkotyyppi (Gasparini & Provost 1989, s. 26).
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Palkkianalogian perusteella rakenteen kuormituksesta aiheutuvat leikkausvoimat ja taivu-
tusmomentit välittyvät ristikon paarteiden ja uumasauvojen normaalivoimiksi. Ristikko-
tyyppi on staattisesti määräämätön, joten sauvavoimia ei voida suoraan määrittää pelkkien
tasapainoyhtälöiden avulla. Klassisessa Townin ristikkotyypissä ala- ja yläpaarteet muodos-
tuvat kahdesta puusauvasta, joiden väliin kiinnittyvät uuman risteävät poikittaiset sauvat.
Ristikon sauvojen välisissä liitoksissa on perinteisesti käytetty puutappeja. (Kulicki et al.
1999, s. 932; Lamar & Schafer 2004, s. 629; Lehman 2001, s. 92.) Townin ristikkotyypin
tyypillinen alapaarteen rakenne on esitetty kuvassa 12. Ristikon yläpaarteen rakenne nou-
dattaa samaa periaatetta.

Kuva 12 Townin ristikkotyypin tyypillinen alapaarteen rakenne (Lehman 2001, s. 92).

Vuonna 1848 James Warren (1806-1908) ja Willoughby Theobald Monzani (1805-1854)
patentoivat kuvan 13 mukaisen yhdensuuntaiset paarteet omaavan ristikkotyypin, jonka dia-
gonaalisauvat muodostivat kolmion paarteiden väliin (Brengelmann & Barthel 2003, s. 412;
Gasparini & Provost 1989, s. 26; Kurrer 2008, s. 73). Ristikkotyyppiä kutsutaan Warrenin
ristikoksi ja se on staattisesti määrätty, mikäli se on yksiaukkoinen ja vapaasti tuettu päis-
tään. William Doyne (1823-1877) ja William Blood (1817-1894) julkaisivat vuonna 1851
artikkelin ‘An investigation of the strains upon the diagonals of lattice beams with the resul-
ting formulae’, jossa he esittivät menetelmän Warrenin ristikon sauvavoimien määrittä-
miseksi (Gasparini & Provost 1989, s. 26). Kuvan 13 mukaisen Warrenin ristikon pohjalta
on kehitetty lukuisia muunnoksia, kuten esimerkiksi kuvan 14 kohdan a mukainen ristikko,
jossa on lisätty pystysauva alapaarteen uumasauvojen liitoskohtaan tai kuvan 14 kohdan b
mukainen jaettu Warren-ristikko (Hibbeler 2012, s. 82; Kurrer 2008, s. 73).

Kuva 13 Warren-ristikko (Connor & Faraji 2016, s. 52).

Kuva 14 a) Warren-ristikko lisätyillä pystysauvoilla (Hibbeler 2012, s. 83) ja b) jaettu War-
ren-ristikko (Hibbeler 2012, s. 83).

Metalliristikoiden käyttö yleistyi Britanniassa 1850-luvulta lähtien, vaikkakin rakenteiden
suunnittelumenetelmät ovat jääneet tuntemattomiksi. Rautatiesilloissa käytettiin yleensä It-
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hiel Townin patentoimaa ristikkotyyppiä sekä Warren-ristikkoa, joiden suunnittelu perustui
pitkälti Navierin kehittämään palkkianalogiaan ennen Doynen ja Bloodin esittämää Warre-
nin ristikon analysointimenetelmää. (Gasparini & Provost 1989, s. 27-28.)

2.1.4 Ristikkorakenteet 1800-luvun Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa 1800-luvulla puurakenteisten ristikkosiltojen määrä kasvoi intensiivisen tek-
nologisen kehittymisen vuoksi. Timothy Palmer (1715-1821), Lewis Wernwag (1769-1843),
Theodore Burr (1771-1822) ja Ithiel Town esittivät omia konseptejaan. Townin vuonna 1820
patentoima ristikkotyyppi oli merkityksellinen, sillä sen rakenne ei yhdistänyt kaari- ja ris-
tikkovaikutusta kuten Burrin ja Wernwagin suunnitelmat. (Blockley 2010, s. 129; Brengel-
mann & Barthel 2003, s. 412; Brown 2012, s. 40; Gasparini & Provost 1989, s. 28; Kurrer
2008, s. 70.) On ilmeistä, että näiden varhaisten sillanrakentajien saavutukset kuuluvat sil-
lanrakennuksen historiaan, vaikka heidän käyttämiä laskentamenetelmiä ei tiedetä.

Insinööri Stephen Harriman Long (1784-1864) oli ensimmäinen yhdysvaltalainen sillanra-
kentaja, joka julkaisi laajalti suunnittelu- ja rakentamismenetelmistään. Vuonna 1829 Long
rakensi kuvan 15 mukaisen puisen ristikkosillan Baltimoren lähistölle ja sai patentin silta-
tyypilleen vuonna 1830. Longin silta oli valmistettu kokonaisuudessaan männystä lukuun
ottamatta joitakin metalliliittimiä. Longin sillan ristikko oli samanmuotoinen kuin Navierin
teoksessa esitetty, joten Longin patentti koski ristikon sauvojen liitosmenetelmiä. (Brengel-
mann & Barthel 2003, s. 412; Gasparini & Provost 1989, s. 28; Kulicki et al. 1999, s. 932.)

Kuva 15 Stephen Harriman Longin patentoima ristikkotyyppi (Gasparini & Provost 1989,
s. 29).

Eräs Longin patentin tärkeistä kohdista oli käyttää rakenteessa vastakkaissuuntaisia diago-
naalisauvoja, jotka yleensä toimivat vetokuormitettuna vaatien vetoa kestävät liitokset. Long
esijännitti nämä diagonaalit kiilojen avulla, jolloin niihin jäi puristuskuormitus. Esijännityk-
sen ansiosta kuormittamattomalla sillalla diagonaalit olivat puristettuja ja paarteet sekä ver-
tikaalit olivat vedettyjä. Esijännittämisen etuna oli, että kuormien lisäämisen jälkeen diago-
naalisauvat vaikuttivat sillan jäykkyyteen ilman tarvetta suunnitella vetoa kestäviä liitoksia
diagonaaleille. (Brengelmann & Barthel 2003, s. 412; Gasparini & Provost 1989, s. 28; Gas-
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parini & Simmons 1997, s. 120-121; Griggs & DeLuzio 1995, s. 1353-1354.) Longin ristikot
olivat tieteellisesti suunniteltuja ainakin paarteiden osalta ja hän selvästi ymmärsi Navierin
suunnittelumenetelmän. Long osoitti selkeästi ymmärtävänsä vastakkaissuuntaisten diago-
naalisauvojen tarpeen puristettujen paarteiden nurjahduksen estämisessä (Gasparini & Pro-
vost 1989, s. 29). Long muokkasi esijännitysmenetelmäänsä käyttämällä kiiloja vertikaalien
jännittämiseen diagonaalien sijaan. Tällä tavalla Long jännitti diagonaalit vedetyiksi ja ver-
tikaalit puristetuiksi käyttäen riittävän suurta voimaa, jotta esijännitysvoimien suunta ei
muutu rakenteessa, kun siltaa kuormitetaan. (Brengelmann & Barthel 2003, s. 412; Gaspa-
rini & Provost 1989, s, 29-30; Gasparini & Simmons 1997, s. 121; Griggs & DeLuzio 1995,
s. 1355.) Long sai tästä patentin vuonna 1839. Longin voidaan katsoa olleen innovatiivinen
puurakenteisten ristikkosiltojen suunnittelija, joka kehitti esijännitysmenetelmiä ja osasi so-
veltaa Navierin teoreettista analyysiä ristikkojen suunnitteluun.

1840-luvulla Yhdysvalloissa tapahtui siirtyminen puusilloista metallirakenteisiin siltoihin.
William Howe (1803-1852) korvasi Longin ristikkotyypin puiset vertikaalit metallirakentei-
silla ja sai patentit ristikoilleen vuosina 1840 ja 1846 (Brengelmann & Barthel 2003, s. 413;
Brown 2012, s. 41; Gasparini & Provost 1989, s. 31; Kulicki et al. 1999, s. 932). Kuvassa
16 on esitetty Howen patentoima kaksinkertainen ristikkotyyppi. Howe muokkasi ristikko-
tyyppiään ja kuvassa 17 on esitetty muokattu yksinkertainen ristikkotyyppi.

Kuva 16 William Howen patentoima ristikkotyyppi (Brown 2012, s. 41).

Kuva 17 Muokattu Howen ristikkotyyppi (Gasparini & Simmons 1997, s. 123).

Howen kehittämä ristikkotyyppi oli rakennejärjestelmältään samanlainen kuin Longin ke-
hittämä ristikkotyyppi. Howe esitti ristikkotyypissään kaksi merkittävää parannusta Longin
ristikkotyyppiin verrattuna, joista ensimmäinen oli korvata puiset vertikaalisauvat metallira-
kenteisilla sauvoilla. Tämä nopeutti ristikon sauvojen asennusta. Myös Howe esijännitti pui-
set diagonaalit puristetuiksi yksinkertaisesti kiristämällä pystytuet, joka on helpompi tapa
suorittaa esijännitys. Howen ristikon metallisauvojen päät olivat kierteistetyt, jolloin jännit-
täminen tapahtui yksinkertaisesti kiristämällä mutterit. Menetelmän etuna oli myös, että ris-
tikko oli mahdollista jännittää uudelleen kiristämällä mutterit, mikäli sillan puurakenteet oli-
vat taipuneet liikaa. Toinen merkittävä parannus liittyi liitosten rakenteeseen. Howe korvasi
monimutkaiset liitokset käyttämällä liitoksissa kolmiolevyjä, johon ristikon sauvat kiinnit-
tyivät. Howen ristikon sauvojen väliset liitokset on esitetty kuvassa 18. (Brengelmann &
Barthel 2003, s. 415; Brown 2012, s. 41; Gasparini & Provost 1989, s. 31; Gasparini &
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Simmons 1997, s. 122-124.) Liitoskappaleet olivat aluksi puisia, mutta korvautuivat vähitel-
len valurautaisilla osilla, jolloin yksinkertaiset liitokset olivat helppoja asentaa (Brengel-
mann & Barthel 2003, s. 415; Brown 2012, s. 41-42; Gasparini & Simmons 1997, s. 123-
124).

Kuva 18 Howen ristikkotyypin sauvojen väliset liitokset (Brown 2012, s. 43).

Howen patentoima ristikkotyyppi korvasi vähitellen muut ristikkotyypit, jolloin siitä tuli
yleisin ristikkotyyppi Yhdysvalloissa 1850-luvulta lähtien (Brengelmann & Barthel 2003, s.
413; Brown 2012, s. 40; Gasparini & Simmons 1997, s. 124). Caleb Pratt patentoi yhdessä
poikansa Thomas Prattin (1812-1875) kanssa vuonna 1844 kuvan 19 mukaisen metallisilla
diagonaalisauvoilla varustetun ristikon.

Kuva 19 Pratt-ristikko (Gasparini & Simmons 1997, s. 126).

Prattin patentoiman ristikon rakenteellinen toiminta vastasi käytännössä Longin vuonna
1839 patentoimaa ristikkoa. Myös Prattin ristikon jännittäminen tapahtui kiristämällä mut-
terit, sillä metallirakenteiset diagonaalisauvat olivat kierteistetyt. Ristikon diagonaalit tulivat
vedetyiksi ja vertikaalit puristetuiksi. (Gasparini & Provost 1989, s. 31; Gasparini & Sim-
mons 1997, s. 126.) Howen ristikkotyypin jänneväli oli rajoitettu, sillä ristikon pisimmät
sauvat (diagonaalit) olivat puristettuja: ristikon jännevälin kasvaessa kasvaa myös puristet-
tujen sauvojen nurjahduspituus. Prattin ristikkotyypillä ristikon pisimmät sauvat (diagonaa-
lit) olivat vedettyjä, jolloin diagonaalit eivät nurjahda eikä ristikon jänneväliä ole käytän-
nössä rajoitettu. Howen ja Prattin ristikkotyypit olivat helposti valmistettavia ja ne ovat ol-
leet suosittuja ristikkotyyppejä. Rakennesuunnittelun kannalta molemmat ristikot perustuvat
Longin ristikon suunnitteluperiaatteisiin eivätkä käytännössä tuo mitään uutta tietoa ristikon
rakenteellisesta käyttäytymisestä (Gasparini & Provost 1989, s. 31; Gasparini & Simmons
1997, s. 126).
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Squire Whipple (1804-1888) sai vuonna 1841 patentin täysin metallirakenteiselle sillalle.
Whipple käytti sillassaan kaarevaa yläpaarretta, johon muut rakenteen osat kiinnittyivät ku-
van 20 mukaisesti. Whipplen kehittämä rakenne ei ole käytännössä ristikko vaan kaari, sillä
rakenteen tasapainoyhtälöitä ei voida toteuttaa mielivaltaisella kuormituksella puhtaasti ak-
siaalikuormilla, sillä ristikon sauvat toimivat ainoastaan vedossa (Gasparini & Provost 1989,
s. 31; Griggs & DeLuzio 1995, s. 1356-1357; Griggs 2002, s. 148). Squire Whipplen metal-
lirakenteisten siltojen käyttö oli joka tapauksessa osoitus metallirakenteisten siltojen käyttö-
kelpoisuudesta ja luotettavuudesta.

Kuva 20 Whipplen metallirakenteinen silta (Gasparini & Provost 1989, s. 31).

Whipplen valinta käyttää valurautaa ristikon puristetuissa sauvoissa ja takorautaa ristikon
vedetyissä sauvoissa oli taloudellinen, sillä takorauta oli hyvin kallista ja sitä oli saatavilla
ainoastaan pieninä tankoina. Whipple käytti Palladion vuonna 1570 esittämiä ristikkoraken-
teita omien siltojensa lähtökohtana ja kolme Whipplen ristikkotyyppiä ovatkin selvästi saa-
neet vaikutteita Palladion suunnitelmista, kuten kuvasta 21 käy hyvin ilmi. Griggsin (2002)
mukaan on hyvin todennäköistä, että Whipple tunsi Palladion aikaisemman työn. Edelleen
Griggsin (2002) mukaan Palladion kirjan englanninkielistä käännöstä oli saatavilla monissa
yliopistokirjastoissa, joten on ilmeistä, että Whipple oli tutustunut Palladion siltasuunnitel-
miin ja ottanut niistä vaikutteita. (Griggs & DeLzio 1995, s. 1357; Griggs 2002, s. 148-149;
Kulicki et al. 1999, s. 932.)

Kuva 21 Vasemmalla Palladion ristikkotyypit ja oikealla Whipplen ristikkotyypit (Griggs
2002, s. 148).

2.1.5 Ristikkorakenteet 1900-luvulla
Metallirakenteisia ristikkorakenteita käytettiin 1850-luvulta lähtien siltojen lisäksi myös
suuren jännevälin rakenteissa kuten kauppahalleissa, näyttelyhalleissa sekä rautatieasemilla
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(Connor & Faraji 2016, s. 52; Tähtikunnas 2016, s. 163). Kuvassa 22 esitetty Lontooseen
vuonna 1851 valmistunut Crystal Palace on esimerkki aikakauden suuren jännevälin metalli-
ristikoista.

Kuva 22 Crystal Palace, rakennettu vuonna 1851 (Connor & Faraji 2016, s. 53).

Seuraava kehitysaskel tapahtui vuosien 1850 ja 1870 välillä, kun raudan jalostuksen yhtey-
dessä kehitettiin teräs (Connor ja Faraji, s. 52). Teräs on merkittävästi lujempaa kuin valu-
rauta ja sitkeämpää kuin takorauta, joten teräs korvasi valu- ja takoraudan ristikoiden mate-
riaalina. Vuonna 1879 valmistui ensimmäinen yhdysvaltalainen kokonaan teräksinen ristik-
kosilta Chicagon ja Altonin väliselle rautatieosuudelle. Sillan rakenne koostui sarjasta
Whipplen ristikoita jännevälin ollessa lähes 460 metriä. (Connor & Faraji 2016, s. 52; Griggs
2002, s. 153.)

Euroopassa oltiin myös tietoisia teräsrakenteiden avulla saavutettavista suurista jännevä-
leista. Vuonna 1890 valmistui ensimmäinen suuren jännevälin silta Skotlantiin (Connor &
Faraji 2016, s. 52; Reis & Pedro 2019, s. 23). Kyseinen Firth of Forthin silta on esitetty
kuvassa 23. Silta on tyypiltään ulokesilta. Sillan kahden pääjänteen jänneväli on 521 metriä
ja kahden sivujänteen 207 metriä. Sillan pääjänne koostuu kahdesta 207 metriä pitkästä ulo-
keosasta, joihin kiinnittyy 107 metriä pitkä teräsristikko. (Reis & Pedro 2019, s. 23.) Vas-
taavanlainen teräsrakenteinen ulokesilta valmistui Quebeciin St. Lawrence joen yli vuonna
1919 (Connor & Faraji 2016, s. 54; Reis & Pedro 2019, s. 23).

Kuva 23 Firth of Forthin silta, rakennettu vuonna 1890 (Reis & Pedro 2019, s. 23).

Riippusilta on siltatyyppi, jonka pääkannattimena toimii tornimaisten pylonien varaan tuettu
riippuköysi. Riippusillassa ajorata tukeutuu jäykistyspalkkiin, joka on ripustettu vetotanko-
jen avulla riippuköyteen. Jäykistyspalkkina käytettiin alun perin teräsrakenteisia levypalk-
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keja tai ristikoita. Riippusillan kansilaattana käytetään yleensä ortotrooppista teräslevyä ja
pienemmillä jännemitoilla voidaan käyttää teräsbetonilaattaa. (De Miranda 2016, s. 406-
409; Lin & Yoda 2017, s. 195)

Riippusiltoja on käytetty läpi sillanrakennuksen historian kevyen liikenteen silloissa, jolloin
riippuköysinä käytettiin luonnonkuiduista valmistettuja köysiä. Metallirakenteiden kehitty-
misen johdosta luonnonkuiduista valmistetut köydet korvautuivat tako- ja valuraudasta val-
mistetuilla tangoilla, jolloin riippusiltojen taloudellinen jännemitta kasvoi. Yhdysvalloissa
rakennettiin lukuisia suuren jännevälin riippusiltoja 1900-luvun alussa. Nykyisin jäykistys-
palkkina käytetään teräsrakenteisia levypalkkeja, kotelopalkkeja tai ristikoita. Euroopassa
on siirrytty käyttämään kotelopalkkeja nykyaikaisissa riippusilloissa, Yhdysvalloissa puo-
lestaan käytetään pääsääntöisesti ristikkorakenteita jäykistyspalkkina. (De Miranda 2016, s.
385-387; Lin & Yoda 2017, s. 204-206; Reis & Pedro 2019, s. 28.) Jännemitaltaan pisin
nykyaikainen riippusilta on Japaniin vuonna 1998 valmistunut Akashi Kaikyo-silta, jonka
jännemitta on 1991 metriä. Silta on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24 Akashi-Kaikyö-riippusilta (De Miranda 2016, s. 387).

Kaasukaarihitsaustekniikka kehittyi toisen maailmansodan jälkeen, kun erilaisia suojakaa-
sun käyttöön perustuvia hitsaustekniikoita tuli laajempaan käyttöön. Nämä uudet hitsaustek-
niikat mahdollistivat korkean puhtausasteen omaavien hitsien valmistamisen rakenteisiin.
Yleisimpiä kaasukaarihitsausmenetelmiä ovat MIG/MAG-hitsaus, TIG-hitsaus ja puikkohit-
saus. Nykyään rakenneputkien hitsaukseen käytetään lähinnä puikkohitsausta ja MIG/MAG-
hitsausta. Puikkohitsausta käytetään lähinnä työmaalla tehtävissä rakenneputkien asennus-
liitoksissa, sillä puikkohitsauksen etuna on kevyt ja helposti siirreltävä hitsauslaitteisto. Te-
räsrakenteiden konepajavalmistuksessa yleisimmin käytetty hitsausmenetelmä on
MIG/MAG-hitsaus, sillä sen etuna on parempi tuottavuus ja lisäksi hitsaus on mahdollista
automatisoida. (Bohnart 2018, s. 5; Ongelin & Valkonen 2016, s. 487.) Nykyään teräsraken-
teiden liitokset tehdään käyttäen pultti- ja hitsausliitoksia. Suomessa rakenneputkista val-
mistettujen ristikoiden sauvojen väliset liitokset ovat yleensä hitsausliitoksia. Ristikon sau-
vojen väliset liitokset voidaan myös valmistaa kuvan 25 mukaisesti joko pulttiliitoksilla tai
hitsaamalla sauvat kiinni levyyn.
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Kuva 25 Kiinnityslevyn avulla toteutettu ristikon sauvojen välinen liitos (Hibbeler 2012, s.
79).

Tappivaarnaliitoksessa liitoksen leikkausvoima siirretään puukappaleiden välillä pyöreän
puikon välityksellä. Perinteisessä puurakentamisessa tappivaarnat olivat puisia ja nykyisin
käytetään teräsrakenteisia tappivaarnoja. Perinteiset tappivaarnaliitokset olivat käsintehtyjä
ja siten kalliita. Liitoksen kuormankantokyky on rajoitettu ja se soveltui lähinnä lyhyen jän-
nevälin rakenteisiin. (Kevarinmäki 2006, s. 473; Lidelöw 2016, s. 112; Vuorinen & Jantunen
1997, s. 31-32.)

Tappivaarna sovitetaan tiukasti esiporattuun reikään ja se siirtää akseliaan vastaan kohtisuo-
rat voimat. Liitoksessa käytetään lisäksi sidepultteja estämään puun kosteusmuodonmuutok-
sen, kutistumisen ja vääntymisen aiheuttama liitoksen aukeaminen. Teräsrakenteisen tappi-
vaarnan halkaisija on yleensä 6…30 mm ja materiaalina vähintään lujuusluokan S235 ra-
kenneteräs. (Kevarinmäki 2006, s. 473; Lidelöw 2016, s. 112; Vuorinen & Jantunen 1997,
s. 31-32.)

Tappivaarnaliitokset mitoitetaan Johansenin puikkoliitosteorian mukaan (Lidelöw 2016, s.
117-118). Nykyisin tappivaarnaliitoksissa käytetään teräslevyjä, jotka asennetaan puun si-
sään sahattuihin uriin. Teräslevyissä on tappivaarnan halkaisijan suuruinen reikä ja valmis
liitos koostuu puukappaleiden ja teräslevyjen läpi asennetuista tappivaarnoista. Teräslevyjä
käyttäen liitos saadaan monileikkeiseksi, jolloin liitoksen yksittäisen vaarnatapin kapasi-
teetti saadaan parhaiten hyödynnettyä. (Kevarinmäki 2006, s. 473-475; Lidelöw 2016, s.
124-125; Vuorinen & Jantunen 1997, s. 32.) Kuvassa 26 on esitetty nykyaikainen tappivaar-
naliitos, jossa teräslevyt on asennettu puun sisään.

Kuva 26 Nykyaikainen tappivaarnaliitos (Lidelöw 2016, s. 125).

Puurakenteiden osalta 1950-luvun lopulla kehitetty naulalevyliitos tarjosi uusia mahdolli-
suuksia pitkän jännevälin puurakenteiden valmistamiseen. Naulalevyliitoksen myötä liitok-
sen koko ei enää rajoittanut puuosien poikkileikkausten kokoa ja kalliiden käsin tehtyjen
liitosten osuus pienentyi. (Jacquier & Girhammar 2014, s. 445; Karadelis & Brown 2000, s.
99.) Naulalevy on yhdistelmä nauloista ja naulauslevystä. Naulalevyt on valmistettu ohuesta,
yleensä 1-2 mm paksusta teräslevystä, jonka toisella puolella on hammastus. Hammastuksen
pituus on yleensä 8-15 mm. Naulalevyliitokset valmistetaan painamalla naulalevyt kiinni
puuosiin hydraulisen puristimen avulla, joten käytännössä naulalevyliitos soveltuu teolliseen
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puurakenteiden valmistamiseen. Naulalevyliitoksia käytetään erityisesti puuristikoiden val-
mistuksessa ja niiden käyttö on yleistynyt ympäri maailman. (Jacquier & Girhammar 2014,
s. 445; Karadelis & Brown 2000, s. 99; Lidelöw 2016, s. 138.) Naulalevyliitoksia käyttäen
saavutetaan ristikoilla yleisesti 8-15 m jänneväli ja joissain tapauksissa jopa 40 metrin jän-
neväli (Lidelöw 2016, s. 138). Naulaus- ja naulalevyt ovat yleensä kuvan 27 mukaisia te-
räsosia.

Kuva 27 Teräsosat: a) naulauslevy ja b) naulalevy (Lidelöw 2016, s. 113).

Kivirakenteiset sillat olivat Suomessa yleisiä pienen jännevälin ylityksissä aina 1900-luvun
alkuun asti. Kiviholvit kehittyivät muuraustekniikan ja sementtilaastin myötä 1800-luvun
puolivälissä, jolloin holvisilloilla päästiin jo yli kymmenen metrin jännemittoihin. Puu on
ollut Suomessa luonnollinen rakennusmateriaali kiven rinnalla. Isojen vesistöjen ylityksissä
yleisin siltatyyppi oli puusilta kivisillä tuilla aina 1900-luvun alkuun asti. Puusiltojen pääl-
lysrakenteena käytettiin yleensä tukiansasta, jolloin saavutettiin noin 20 metrin jänneväli.
Muita puusiltatyyppejä olivat palkki-, riippuansas- ja pukkisilta. Puusiltojen yleistyminen
johtui käytännössä puumateriaalin helposta saatavuudesta ja edullisuudesta. Puusillat kesti-
vät noin 20-40 vuotta johtuen puun heikosta pitkäaikaiskestävyydestä. (Carling 2003, s. 204;
RIL 179-2018, s. 15-16.)

Ensimmäisen rautatien rakentaminen Helsinki–Hämeenlinna-välille aloitti terässiltojen ra-
kentamisen Suomessa vuonna 1858. Teräsrakenteisten ratasiltojen osat valmistettiin pää-
sääntöisesti ulkomailla, josta ne kuljetettiin laivoilla Suomeen. Tämän jälkeen osat kuljettiin
rakennuspaikalle ja asennettiin paikoilleen. Suomessa terässillat valmistettiin keittoraudasta
1800-luvun puolivälistä aina vuoteen 1895 asti, jonka jälkeen siirryttiin käyttämään valan-
taterästä. Keittoraudan vetolujuus oli suurempi kuin 320 N/mm2 ja valantateräksen vetolu-
juus oli noin 350 N/mm2. (RIL 179-2018, s. 16-17; Tähtikunnas 2016, s. 166.)

Terässiltojen tyyppinä oli aluksi levypalkkisilta ja myöhemmin yleistyivät erityyppiset ris-
tikkosillat. Rautatieverkoston kasvu johti terässiltojen käytön lisääntymiseen ja puisten ra-
tasiltojen korvaamiseen teräspalkkisilloilla. Valssattuja I-palkkeja ja niitattuja levypalkkeja
käytettiin silloissa aina 18 metrin jänneväliin asti, tätä pidemmillä jänneväleillä sillat olivat
ristikkosiltoja. Teräsrakenteiden liitokset tehtiin niittaamalla ja pienemmät levypalkkisillat
valmistettiin konepajalla valmiiksi. Suuremmat sillat valmistettiin osissa, jotka yhdistettiin
niittaamalla työmaalla. Suurin jänneväli oli Oulujoen ylittävässä ristikkosillassa. Ristikko
valmistettiin Saksassa jännevälin ollessa 100 metriä. (RIL 179-2018, s. 17.) Silta on edelleen
käytössä kevyen liikenteen siltana ja se on esitetty kuvassa 28. Maantiesillat olivat enim-
mäkseen puurakenteisia johtuen tieverkostossa pääosin hevosajoneuvojen aiheuttamista pie-
nistä kuormista. Suuren jännevälin omaavat maantiesillat rakennettiin teräksestä.
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Kuva 28 Oulujoen ylittävä teräsrakenteinen ristikkosilta (RIL 179-2018, s. 17).

Suomen vanhin yhä käytössä oleva riippusilta on vuonna 1910 valmistunut Perttilän silta
Isossakyrössä. Sillan jänneväli on 81,5 metriä ja se koostuu teräsristikkopyloneista, teräs-
vaijeriköysistä ja päällysrakenteena olevista puuristikoista. (RIL 179-2018, s. 17.) Perttilän
silta on esitetty kuvassa 29.

Kuva 29 Perttilän silta (RIL 179-2018, s. 18).

Suomessa teräsrakentamisen voidaan varsinaisesti katsoa alkaneen 1960-luvulla. Tärkeä osa
teräsrakentamisen kehittymistä olivat Neuvostoliiton kauppa sekä erilaiset Lähi-Idän vienti-
projektit. Teräsrakenneyhdistyksen perustaminen vuonna 1971 on merkittävä osa suomalai-
sen teräsrakentamisen kehittymistä. Kylmämuovatuista rakenneputkista valmistetaan risti-
koita, pilareita ja jäykistäviä rakenteita. (Tähtikunnas 2016, s. 163.) Rakenneputkista val-
mistetut ristikkorakenteet ovat olleet laajalti käytössä muun muassa teollisuus- ja logistiik-
kahalleissa, kaupan kiinteistöissä sekä näyttely- ja liikuntatiloissa, joiden avulla on toteutettu
yli 80 metriä pitkiä jännevälejä.

2.2 Modernit ristikkorakenteet
Ristikkorakenne on yhä tänä päivänä yleisesti käytetty rakennetyyppi. Materiaali- ja liitos-
tekniikoiden kehitys mahdollistaa aiempaa suuremmat jännevälit ristikkorakenteita käytet-
täessä.

2.2.1 Modernit puusillat
Puurakenteiset ristikko- ja kaarisillat olivat suosittuja siltatyyppejä vielä 1800-luvulla. Ma-
teriaalitekniikan kehittyminen 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa johti teräksen
ja teräsbetonin kehitykseen. Nämä uudet materiaalit korvasivat suurelta osin puun siltojen
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rakennusmateriaalina. Vaikka puun käyttö siltojen rakennusmateriaalina oli vähäistä 1900-
luvulla, niin viime vuosikymmeninä kiinnostus puurakenteisia siltoja kohtaan on kasvanut.
(Fridley & Duan 2014, s. 341; Malo 2016, s. 273; Riipola & Fonselius 2015, s. 51.) Useim-
mat nykyaikaiset puusillat rakennetaan pääasiassa liimapuusta. Pohjoismaissa puurakentei-
set liimapuusillat ovat pääsääntöisesti kevyen liikenteen siltoja, mutta viime vuosina kiin-
nostus puurakenteisia tieliikennesiltoja kohtaan on kasvanut ja useita liimapuurakenteisia
tieliikennesiltoja onkin rakennettu (Carling 2003, s. 205; Riipola & Fonselius 2015, s. 51).

Silta koostuu kahdesta osasta, jotka ovat alus- ja päällysrakenne. Päällysrakenne koostuu
esteen ylittävästä vaakasuorasta kantavasta osasta, johon kuuluvat sillan kansilaatta ja sitä
kannattelevat rakenteet sekä varsinainen kantava rakenne, joka yleensä on palkki- tai kaari-
rakenne. Sillan kantava rakenne siirtää kuormituksen alusrakenteille, jotka vievät kuormi-
tuksen perustuksille, joita ovat maa- ja välituet. Ennen 1900-luvun alkua sillan perustukset
olivat yleensä kivi-, tiili- tai puurakenteisia, mutta nykyään ne ovat teräsbetonisia. (Carling
2003, s. 205; Fridley & Duan 2014, s. 348; Malo 2016, s. 286; Riipola & Fonselius 2015, s.
51.) Yleisimmät sillan päällysrakennetyypit ovat palkki-, kaari- ja köysisillat. Köysisiltoihin
lasketaan riippu- ja vinokaapelisillat ja palkkisiltoihin kuuluvat yleensä myös laatta- ja ris-
tikkosillat sekä muut sauvoista yhdistetyt palkkimaiset rakenteet (Carling 2003, s. 205; Lin
& Yoda 2017, s. 137; Riipola & Fonselius 2015, s. 51). Yleisimmät palkkisiltojen rakenne-
tyypit on esitetty kuvassa 30.

Kuva 30 a) yksinkertainen palkkisilta, b) ristikkosilta (ristikko kansirakenteen yläpuolella),
c) riippuansassilta, d) ristikkosilta (ristikko kansirakenteen alapuolella), e) ponsiansassilta
ja f) riippuponsiansassilta (Riipola & Fonselius 2015, s. 52).

Sillan kantavan rakenteen valinta riippuu yleensä erityisolosuhteista, joita ovat esimerkiksi
tarvittava vapaa jänneväli ja korkeus, käytettävissä oleva rakennekorkeus ja sillan käyttötar-
koitus. Sillan estetiikalla on erityisen suuri merkitys, sillä silta on usein hallitseva maisema-
elementti. Sillan kantavan rakenteen valintaa vaikuttavat myös perustusolosuhteet, raken-
nusmateriaaleja koskevat vaatimukset, taloudelliset näkökohdat sekä liimapuun säilyvyys-
ominaisuudet. (Carling 2003, s. 205; Malo 2016, s. 287; Pipinato 2016, s. 16; Riipola &
Fonselius 2015, s. 52.)

Palkkisillat
Palkkisillan kantava rakenne koostuu yleensä vähintään kahdesta pituussuuntaisesta liima-
puupalkista, jotka voivat olla yksiaukkoisia tai jatkuvia palkkeja. Sillan kansilankut voidaan
kiinnittää suoraan liimapuupalkkeihin, mikäli palkkien välinen etäisyys on pieni. Pienissä
silloissa kansirakenne voi toimia levynä kantaen vaakakuormat ja estäen sillan pääpalkkien
kiepahduksen. Suuret sillat vaativat yleensä erilliset tuulisiteet, jotka ovat tavallisesti vaaka-
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suoria ristikkoja pääpalkkien välissä sijaiten pääpalkkien ylä- ja alareunassa. (Carling 2003,
s. 206; Malo 2016, s. 286; Riipola & Fonselius 2015, s. 53.) Tavallisesti kuitenkin pääpalk-
kien päälle asennetaan sillan poikittaissuunnassa sekundääripalkit, joiden tehtävä on siirtää
sillan kuormitus pääpalkeille. Sillan kansirakenne koostuu lankuista valmistetusta asfal-
toidusta kannesta. Poikittain jännitettyä liimapuulaattaa käytetään, mikäli sillan jänneväli tai
liikenteestä aiheutuva kuormitus on suuri. Tällöin pääpalkit ja poikittain jännitetty liimapuu-
laatta toimivat yhdessä muodostaen T-poikkileikkauksen. Tässä tapauksessa erillisiä tuuli-
siteitä ei tarvita, sillä laatta kantaa vaakakuormat. (Carling 2003, s. 206; Malo 2016, s. 286-
287; Riipola & Fonselius 2015, s. 53.)

Yksinkertaisin sillan kansirakenne on syrjälleen asetetuista laudoista naulaamalla muodos-
tettu kansi, sillä siinä yhdistyvät sekä ajorata että sillan kantava rakenne. Tämän rakenne-
tyypin nykyaikainen muoto on poikittain jännitetty liimapuulaatta, joka on saavuttanut suo-
siota keveytensä ja suuren poikittaisen jäykkyytensä ansiosta. Rakenne koostuu liimapuu-
palkeista, jotka jännitetään yhteen korkean lujuuden omaavilla jänneteräksillä. Rakenteen
etuna on sen helppo asennettavuus ja tehokas kuormankantokyky. Rakenne ei tarvitse erilli-
siä tuulisiteitä suuren poikittaisen jäykkyytensä ansiosta. Puurakenteisen kansilaatan jännit-
täminen kehitettiin Kanadassa 1970-luvulla, josta se on levinnyt Yhdysvaltoihin ja Euroop-
paan. (Carling 2003, s. 206; Malo 2016, s. 285; Riipola & Fonselius 2015, s. 52.) Periaate-
kuva poikittain jännitetystä liimapuulaatasta on esitetty kuvassa 31.

Kuva 31 Periaatekuva poikittain jännitetystä liimapuulaatasta (Malo 2016, s. 285).

Palkkisillan kansirakenne voidaan tehdä myös teräsbetonisena joko erillisenä laattana tai
liittorakenteena. Liittorakenteessa teräsbetoni on puristettu ja liimapuurakenteet ovat vedet-
tyjä. Liittorakenne voidaan toteuttaa joko tasaisesti jaetuilla leikkausliittimillä tai keskite-
tyillä loviliitoksilla standardin SFS-EN 1995-2 mukaisesti.

Ristikkosillat
Nykyaikaisten puurakenteisten ristikkosiltojen materiaali on liimapuu. Ristikko voidaan
asentaa joko sillan kansilaatan ala- tai yläpuolelle, valinta riippuu käytännössä sillan kannen
alapuolella käytettävissä olevasta vapaasta korkeudesta, estetiikasta, taloudellisuudesta ja
puun säilyvyysominaisuuksista. Ristikot esivalmistetaan mahdollisimman suuriksi lohkoiksi
kuljetuksen asettamissa rajoissa ja kootaan lopulliseksi ristikkorakenteeksi siltatyömaalla.
Ristikon paarteiden asennusjatkokset sijoitetaan sopiviin kohtiin ja jatkoksissa käytetään
yleensä teräslevyjä ja puikkoliittimiä. (Carling 2003, s. 207; Malo 2016, s. 287; Riipola &
Fonselius 2015, s. 138.)
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Ristikkorakenteisia puusiltoja käytetään, kun massiiviset kantavat puurakenteet eivät enää
ole taloudellinen vaihtoehto. Liimapuurakenteisissa ristikkosilloissa käytetään yleensä suo-
raa ristikkoa, jolla voidaan saavuttaa jopa 80 metrin jänneväli tappivaarnaliitoksia käytettä-
essä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaarevapaarteisia ristikoita, joissa yläpaarre tai mo-
lemmat paarteet ovat paraabelin muotoisia. Kaarevapaarteisia ristikoita käytetään rakenteen
kilpailukyvyn parantamiseksi ja rakenteen jänneväli voi ylittää 60 metriä. Puurakenteiset
ristikko- ja palkkisillat voidaan myös tehdä jatkuvina rakenteina useiden aukkojen yli ja ris-
tikkosillat vaativat myös erilliset tuulisiteet. Poikittain jännitettyä liimapuulaattaa voidaan
myös käyttää ristikon paarresauvana. (Carling 2003, s. 207; Riipola & Fonselius 2015, s.
138-140.)

2.2.2 Modernit puurakenteiset kattoristikot
Nykyaikaisten puurakenteisten kattoristikoiden osalta tarkastelu on syytä jakaa kahteen
osaan ja tarkastella erikseen suuren jännevälin rakennusten (esimerkiksi teollisuus- ja urhei-
luhalli) sekä pienen jännevälin rakennusten (esimerkiksi pien- ja kerrostalo) ristikkoraken-
teita.

Hallimainen rakennus
Hallimaiset rakennukset voidaan jakaa erillisrunkoisiin sekä kantavaseinäisiin rankaraken-
teisiin rakennuksiin. HalliPES on avoin puuelementtistandardi, jonka tarkoituksena on vaki-
oida suuren jännevälin erillisrunkoisten ja kantavaseinäisten rankarakenteisten hallien puu-
elementtien suunnittelua ja liitoksia. HalliPES-standardin mukaan suunniteltavien massiivi-
puurunkoisten hallien suurin jänneväli on 32 metriä ja vastaavasti rankarakenteisten hallien
20 metriä. (HalliPES 2014a, s. 1.) Myös pidemmän jännevälin halleja on mahdollista raken-
taa, tällöin on huomioitava, että HalliPES-standardin ohjeet eivät suoraan sovellu suunnitte-
luun.

HalliPESin mukaan (HalliPES 2014c, s. 2) massiivipuurunkoisten hallien kokonaisjäykistys
rakennuksen leveyssuunnassa toteutetaan yleensä mastopilareilla, sillä tämä jäykistystapa
sallii

− hallin suuren pituuden
− suuren sisäkorkeuden
− suuret oviaukot
− laajennusmahdollisuuden
− muuntojoustavuuden
− siltanosturin asennusmahdollisuuden.

Rankarakenteisissa halleissa kokonaisjäykistys hoidetaan yleensä käyttämällä levyjäykis-
tystä. Mastopilarijäykistystä käytetään, mikäli on tarpeen käyttää suurempaa runkoa kuin 20
metriä. (HalliPES 2014c, s. 6.) Molemmissa runkotyypeissä halli voi olla joko yksi- tai mo-
nilaivainen. Massiivipuurunkoisissa halleissa kattokannattajina käytetään naulalevyristikoi-
den lisäksi harjapalkkeja tai kolminivelkehää. Rankarakenteisissa halleissa käytetään katto-
kannattajina naulalevyristikoita. (HalliPES 2014c, s. 2-6.) Yksilaivaisen hallin ristikkora-
kenteiset kattokannattajat on esitetty kuvissa 32 ja 33. Monilaivaisissa massiivipuurungoissa
kattokannattimina käytetään maha- ja harjapalkkien muodostamia kokonaisuuksia. Monilai-
vaisessa rankaseinärungossa kattokannattimina käytetään naulalevyrakenteisia pulpettiristi-
koita, jotka tukeutuvat kantaviin rankaseiniin ulkoseinälinjoilla sekä rakennuksen sisällä ole-
vaan pilari-palkkilinjaan kuvan 34 mukaisesti. (HalliPES 2014c, s. 5-6.)
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Kuva 32 Yksilaivainen massiivipuurunko.

Kuva 33 Yksilaivainen kantava rankaseinärunko.

Kuva 34 Kaksilaivainen rankaseinärunko, keskellä pilari-palkkilinja.

HalliPESin mukaan massiivipuurungoilla saavutettava suurin jänneväli palkkikannattimilla
on 32 metriä ja naulalevyristikoilla 20 metriä. Mikäli halutaan saavuttaa pidempiä jännevä-
lejä ilman rakennuksen sisällä olevia pilari-palkki-linjoja, voidaan käyttää tappivaarnaristi-
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koita. Suoralla tappivaarnaristikolla voidaan saavuttaa 25…85 metrin jänneväli ja harjaris-
tikolla vastaavasti 25…65 metrin jänneväli (HalliPES 2014b, s. 5; Riipola & Fonselius 2015,
s. 61). Tappivaarnaristikot on esitetty kuvissa 35 ja 36.

Kuva 35 Tappivaarnaristikko, suora yläpaarre.

Kuva 36 Tappivaarnaristikko, kalteva yläpaarre.

Hallin runkorakenteena voidaan käyttää myös NR-kehää, joka on kolminivelkehä. Rakenne
koostuu yhteen naulatuista tai ruuvatuista naulalevyristikoista, joiden paksuus on 42…48
millimetriä. Rakenne tuodaan kahdessa osassa työmaalle ja asennetaan paikalleen. Tyypilli-
nen kehäväli on 4800 millimetriä, jolloin ovi mahtuu kehien väliin. (Kurkela et al. 2003, s.
32.) Esimerkki tyypillisestä NR-kehästä on esitetty kuvan 37 kohdassa a. Kuvan 37 kohdan
a mukaisen kehärakenteen seinäpinta ei ole suora vaan kalteva. Tämä vähentää rakennuksen
hyötypinta-alaa ja lisäksi kehän kaltevaan paarteeseen on mahdollista törmätä työkoneella.
Kuvan 37 kohdassa b on esitetty vaihtoehtoinen kehämalli, jossa seinän sisäpinta on suora.

Kuva 37 a) Tyypillinen NR-kehärakenne (Kurkela et al. 2003, s. 33) ja b) vaihtoehtoinen
NR-kehärakenne (Kurkela et al. 2003, s. 35).

Pien- ja kerrostalo
Rankarunkoisissa pientaloissa käytetään yleensä kattokannattimina naulalevyristikoita,
jotka on tuettu rakennuksen ulkoseinälinjoilla. Rakennustyössä on tärkeää, että väliseiniä ei
kiinnitetä yläpäästään kiinni suoraan kattoristikkoon, ellei rakennesuunnitelmissa ole niin
esitetty. NR-ristikot mitoitetaan yleensä yksiaukkoisina vapaasti tuettuina rakenteina, jolloin
ristikkoon kiinnittyvä väliseinä tekee ristikosta käytännössä jatkuvan rakenteen. Tämä johtaa
yleensä ristikon sortumiseen, sillä niitä ei ole mitoitettu ottamaan huomioon ylimääräisestä
tuesta aiheutuvia rasituksia. Ristikkojako on yleensä 600…1200 millimetriä. Kerrostalot
ovat yleensä betonielementtirakenteisia yläpohjan kantavan rakenteen ollessa ontelolaatta.
Kattorakenteena käytetään jatkuvasti tuettuja NR-pukkeja, jotka kiinnitetään ontelolaatan
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päälle kiinnitettyihin puulankkuihin. Pukkijako on yleensä 600…1200 millimetriä ja lankut
sijaitsevat esimerkiksi 1000 millimetrin välein.

2.2.3 Modernit terässillat
Teräsrakenteisia siltoja käytetään yleisesti maailmalla tie- ja rautatiesilloissa sekä kevyen
liikenteen silloissa. Teräs mahdollistaa erilaisten rakennetyyppien käytön eri jänneväleillä
(Lin & Yoda 2017, s. 111; Pipinato & De Miranda 2016, s. 247). Teräsrakenteisella sillalla
on monia etuja verrattuna betonirakenteisiin siltoihin, joita ovat esimerkiksi (Pipinato & De
Miranda 2016, s. 247)

− pienemmät perustusrakenteet
− teräsrakenteiden esivalmistus
− helppo purku- ja uusiokäyttöprosessi
− rakenneosien ja liitosten kontrollointi
− nopea rakennusvaihe
− kevyempi rakenne.

Palkki- ja ristikkosillat ovat yleisimpiä teräsrakenteisia siltatyyppejä pienillä ja keskisuurilla
jänneväleillä. Hitsattuja levypalkkeja käytetään yleensä 100 metrin jänneväliin asti ja tätä
suuremmillä jänneväleillä käytetään kotelopalkkeja. Sillan kansirakenne on yleensä teräsbe-
tonilaatta, joka toimii liittorakenteena teräspalkkien kanssa. Jänneväliltään yli 250 metrisissä
silloissa käytetään yleensä kotelopalkkien päälle tulevaa ortotrooppista teräskansilevyä. Ko-
telopalkkien etuna on niiden hyvä vääntöjäykkyys sekä aerodynaaminen käyttäytyminen.
(Pipinato & De Miranda 2016, s. 247.)

Teräspalkkisilta
Nykyisin käytetyin teräspalkkisiltatyyppi on liittopalkkisilta, jossa teräspalkit toimivat yh-
dessä teräsbetonisen kansilaatan kanssa. Liittopalkkisilta valitaan yleensä vesistösillan silta-
tyypiksi huomattavan isoilla jänneväleillä, tällöin sillan pääjänne on yli 70 metriä. Liitto-
palkkisillan jännevälin taloudellinen yläraja on noin 150 metriä. (Lin & Yoda 2017, s. 114;
Pipinato & De Miranda 2016, s. 250-251; RIL 179-2018, s. 54.) Teräspalkkisilta oli yleisesti
käytössä rautatiesilloissa vielä 1960-luvulle saakka. Näissä silloissa ratapölkyt kiinnitettiin
suoraan palkkien ylälaippoihin. Betonisiltoihin siirryttiin, kun rautatiesilloissa siirryttiin
käyttämään tukikerrosta. Rautatiesilta voidaan suunnitella myös liittopoikkileikkauksena tai
niin kutsuttuna teräspalkit betonissa poikkileikkauksena, jonka etuna on matala rakennekor-
keus ja hyvä kuorman kantokyky. (RIL 179-2018, s. 55.)

Ristikkopalkkisilta
Kuten aiemmin on todettu, ristikkopalkkisilta on perinteinen ja yleisesti käytetty teräsraken-
teinen ratasiltatyyppi (Lin & Yoda 2017, s. 137-138; Pipinato & De Miranda 2016, s. 247;
RIL 179-2018, s. 57). Ristikkopalkkisillassa pääkannattajat sijaitsevat radan molemmin puo-
lin ja kiskot asennetaan ristikoiden väliin poikittaissuuntaisten rakenteiden varaan, jolloin
sillan rakennekorkeus jää pieneksi. Nykyään ristikkorakenteisiin ratasiltoihin suunnitellaan
myös sepelitukikerros ja sillan kansi on ortotrooppinen teräskansilevy, joka vaikuttaa teräs-
ristikon rakenteelliseen kokonaistoimintaan. (Lin & Yoda 2017, s. 139; Pipinato & De Mi-
randa 2016, s. 249; RIL 179-2018, s. 57.) Teräsristikot valmistetaan nykyään hitsaamalla
ristikon sauvat toisiinsa (RIL 179-2018, s. 57). Kuvassa 38 on esitetty Jyväskylässä sijait-
seva jänneväliltään 74 metrinen Haapakosken ratasilta, joka on teräsrakenteinen ristikko-
silta. Teräsristikoiden käyttö silloissa ei rajoitu ainoastaan tie- ja rautatiesiltoihin vaan myös
kevyen liikenteen silloissa käytetään teräsrakenteisia ristikkokannattajia. Myös kevyen lii-
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kenteen silloissa teräsristikot sijaitsevat kannen molemmin puolin ja käytännössä ne muo-
dostavat luontaisen kaiteen. Sillan kansirakenne on yleensä puuta kuten palkkisilloissa, jol-
loin se on helppo uusia sillan elinkaaren aikana. Kuvassa 39 on esitetty esimerkki teräsristi-
kon käytöstä kevyen liikenteen sillassa.

Kuva 38 Haapakosken ratasilta (RIL 179-2018, s. 57).

Kuva 39 Teräsristikkorakenteinen kevyen liikenteen silta (RIL 179-2018, s. 58).

2.2.4 Modernit teräsrakenteiset kattoristikot
Nykyiset teräsrakenteiset kattoristikot ovat tavallisesti hitsattuja putkipalkkiristikoita, joille
kattorakenteiden kuormitus välittyy yleensä sekundäärirakenteiden välityksellä. Sekundää-
rirakenteet ovat yleensä katto-orsia tai profiilipeltejä. Katto-orret on edullisinta sijoittaa ris-
tikon nivelpisteisiin, jolloin ristikon yläpaarteeseen ei synny taivutusrasitusta. (Hibbeler
2012, s. 80; Kinnunen et al. 2001, s. 85; RIL 167-2-1992, s. 64-66.) Mikäli ristikkoa ei ole
mahdollista kuormittaa ainoastaan nivelpisteistään vaan kuormitus vaikuttaa myös yläpaar-
teen kentässä, toimii yläpaarre nurkkapisteistään tuettuna jatkuvana palkkina ja paarteeseen
syntyvä taivutusmomentti tulee ottaa mitoituksessa huomioon. (Kinnunen et al. 2001, s. 85;
RIL 167-2-1992, s. 66.) Nykyisin yleisimmin käytetyt teräsristikkotyypit ovat K-, KT- ja N-
ristikko ja ne on esitetty kuvassa 40.

Kuva 40 Erilaisia ristikkotyyppejä (Ongelin & Valkonen 2016, s. 427).
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Pitkille jänneväleille sopii K-ristikko, kun kuormat saadaan sekundäärirakenteiden välityk-
sellä siirretyksi suoraan ristikon nivelpisteisiin. Tämän tyypin ristikossa sauvojen lukumäärä
on pieni ja liitokset ovat yksinkertaisia. LVI-putkistojen läpivienti on mahdollista harvan
sauvajaon vuoksi. K-ristikon yläpaarteella on suuri nurjahduspituus, mikä johtaa mahdolli-
sesti muita ristikkotyyppejä raskaampaan paarreprofiiliin. Valmistuskustannuksiltaan K-ris-
tikko on edullinen ja yksinkertainen. Yläpaarre on tiheämmin tuettu KT-ristikossa, joten ylä-
paarteen nurjahduskestävyys on parempi kuin K-ristikossa. Sauvojen lukumäärän kasvaessa
ristikon liitokset ovat vaikeampia toteuttaa ja alapaarteen liitokset tehdään usein limitettyinä,
mikä lisää ristikon valmistuskustannuksia. N-ristikossa sauvojen lukumäärä kasvaa K- ja
KT-ristikoihin verrattuna, jolloin ristikon liitokset ovat hankalia toteuttaa. Ristikon liitokset
tehdään yleensä limitettyinä, jotta liitoksen epäkeskeisyydet eivät olisi suuria. Uumasauvo-
jen voimat ovat suuria paarrevoimiin verrattuna korkeissa ja lyhyissä ristikoissa. Puristetut
uumasauvat ovat lyhyempiä kuin KT-ristikossa, joten N-ristikko on edullinen vaihtoehto.
(Kinnunen et al. 2001, s. 85; Ongelin & Valkonen 2016, s. 427.) Teräsrakenteiset ristikot
voidaan myös toteuttaa korkeudeltaan muuttuvina, jolloin ne vastaavat muodoltaan harja- ja
pulpettipalkkeja. Pulpettikatto voidaan muodostaa tekemällä ristikon yläpaarteesta kalteva,
mutta edullisempi tapa on asentaa tasakorkea ristikko vinottain pilarien päälle. Harjakatto
voidaan muodostaa tekemällä kuvan 40 mukaisiin ristikoihin kalteva yläpaarre. (Kinnunen
et al. 2001, s. 85.)

Uumasauvojen kuormissa on suuria eroja pitkillä jänneväleillä, sillä tuen lähellä uumasau-
vojen kuormat ovat suurempia kuin ristikon keskialueella. Tämän johdosta vähemmän kuor-
mitettuihin uumasauvoihin voidaan ristikon kokonaispainon vähentämiseksi valita kevyem-
mät rakenneputket. Konepajavalmistuksen helpottamiseksi suositellaan käytettäväksi 2-4 eri
uumasauvaprofiilia. Teräsristikon paarteet valmistetaan yleensä samasta profiilista, vaikka
paarteen normaalivoima ei ole vakio. Tämä yksinkertaistaa ristikon valmistamista konepa-
jalla. Mikäli ristikko jaetaan erillisiin asennuslohkoihin, voidaan ristikon paarre valmistaa
erikokoisista rakenneputkista. Tässä tapauksessa profiilin koko vaihtuu asennusliitoksen
kohdalla. (Ongelin & Valkonen 2016, s. 427-428.)

Teräsrakenteinen ristikko voidaan toteuttaa myös jatkuvana rakenteena, jolloin jatkuvan ris-
tikkopalkin välituella tukireaktio sekä taivutusmomentti saavuttavat maksimiarvonsa. Väli-
tuen kohdalla alapaarre on puristettu ja sen nurjahduspituus saadaan pienemmäksi sijoitta-
malla välituen kohdalle vertikaalisauva. Ristikon pidemmät diagonaalisauvat ovat vedettyjä,
joten tukireaktio on edullista ottaa vastaan vertikaalisauvalla. Normaalivoima on seuraavissa
puristusdiagonaaleissa pienempi kuin välituen kohdalla. (Ongelin & Valkonen 2016, s. 428.)
Myös teräsrakenteilla voidaan käyttää kolminivelkehää, jossa pysty- ja harjaosat muodostu-
vat teräsristikoista. Osat valmistetaan konepajalla ja liitetään työmaalla yhteen pulttiliitok-
silla harjalla sekä pysty- ja harjaosien kohdalla. Kuvassa 41 on esitetty esimerkki teräsristik-
korakenteisesta kolminivelkehästä.

Kuva 41 Teräsristikkorakenteinen kolminivelkehä.
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2.2.5 Muut modernit teräsristikot
Avaruusristikko
Useiden rakennesysteemien (esimerkiksi silta- ja kattorakenteet) voidaan ajatella koostuvan
joukosta tasoristikoita. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi torni- ja kupolirakenteet, joita
ei voi jakaa tasomaisiin rakenneosiin vaan niiden analysointi tulee tehdä kolmiulotteista ana-
lyysiä käyttäen. Tämän kaltaisia rakenteita kutsutaan avaruusrakenteiksi. Avaruusristikoita
käytetään pystyrakenteina torneissa ja vaakarakenteina suuren jännevälin omaavissa raken-
nuksissa (esimerkiksi näyttelyhallit ja katetut urheilustadionit). Avaruusristikot ovat moni-
mutkaisempia kuin tasoristikot ja siten myös vaikeampia analysoida. Laskentamenetelmien
ja tietokoneiden kehitys on helpottanut monimutkaisten rakenteiden ja rakennesysteemien
analysointia. Vaikka tavanomaiselle tasoristikolle kehitetyt sauvavoimien laskentamenetel-
mät soveltuvat myös avaruusristikoille, suoritetaan kolmiulotteisten rakenteiden ja raken-
nesysteemien analysointi nykyään tietokoneavusteisesti elementtimenetelmäohjelmistoja
käyttäen. (Connor & Faraji 2016, s. 114; Krenk & Högsberg 2013, s. 53; Schodek &
Bechthold 2014, s. 166).

Yhteen suuntaan kantavassa rakennesysteemissä tasoristikko vaatii vähemmän materiaalia
kuin vastaava avaruusristikko. Tasoristikko on siten parempi valinta yhteen suuntaan kanta-
vissa rakennesysteemeissä erityisesti, kun ristikoita käytetään rakennuksen sisätiloissa ja ris-
tikon kiepahdus on estetty sekundäärisillä kattorakenteilla. Vastaavasti kahteen suuntaan
kantavissa rakennesysteemeissä avaruusristikko on tehokkaampi. (Schodek & Bechthold
2014, s. 166.) Kuvassa 42 on esitetty esimerkki avaruusristikosta, joka koostuu pyöreistä
putkipalkeista.

Kuva 42 Avaruusristikko.

Välipohjaristikko
Välipohjaristikossa ristikon yläpaarteena käytetään rakenneputken sijaan yleensä teräsra-
kenteista kotelopoikkileikkausta, joka voi olla esimerkiksi WQ-palkki. Ontelolaatasto asen-
netaan WQ-palkin alalaipan päälle normaaliin tapaan rengas- ja saumaterästen kanssa. Ra-
kenteen etuna on pidempi jänneväli kuin pelkkää WQ-palkkia käyttäen. Lisäksi rakenne on
kevyempi kuin vastaavan jännevälin omaava jännebetonipalkki. WQ-ristikon alapaarteena
voidaan käyttää joko rakenneputkea tai lattaterästä. Lattateräs on tyypillisesti 20-60 milli-
metriä paksu ja 200-250 millimetriä leveä teräslevy, jota käytetään minimoimaan WQ-risti-
kon oma paino sekä pienentämään ristikon alapaarteen liitosten epäkeskisyyttä. Kuvan 43
kohdassa a on esitetty WQ-ristikko, jonka alapaarteena on rakenneputki ja kohdassa b vas-
taavasti WQ-ristikko, jonka alapaarteena on lattateräs.

WQ-ristikon uumasauvojen liitokset WQ-palkkiin toteutetaan yleensä vapaavälisinä liitok-
sina. Alapaarteen liitosten epäkeskisyyden johdosta liitokset toteutetaan yleensä limitettyinä
ja vahvistettuina liitoksia.
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Kuva 43 WQ-ristikkotyypit: a) alapaarteena rakenneputki ja b) alapaarteena lattateräs.

2.3 Rakennetyypit
Ristikkorakenteiden suunnittelu oli pitkään kokemusperäistä, sillä tarvittavia rakenteiden
mekaniikan laskentamenetelmiä ei ollut olemassa ennen 1800-lukua. Teollinen vallanku-
mous sai aikaan puuristikoiden korvaamisen metallirakenteisilla ristikoilla ja rakenteiden
mekaniikan kehittyminen mahdollisti rakenteiden analyyttisen suunnittelun.

2.3.1 Historialliset ristikkorakenteet
Ennen teollista vallankumousta rakenteiden suunnittelu oli kokemusperäistä ja perustui käy-
tännössä toimiviksi havaittuihin rakennetyyppeihin. Ristikkorakenteet olivat erilaisia ansas-
tyyppisiä rakenteita, joissa ei juuri ollut ristikolle ominaisia kolmiomaisen muodon antavia
uumasauvoja. Kuvassa 44 on esitetty kattoristikkotyyppejä, jotka olivat yleisesti käytettyjä
ennen teollista vallankumousta.

Kuva 44 Kattoristikkotyyppejä: a) crown post roof, b) queen post roof, c) king post roof ja
d) hammer-beam roof.

Teollisen vallankumouksen aiheuttaman rakenteiden mekaniikan ja metallirakenteiden val-
mistusmenetelmien kehittymisen myötä myös ristikkorakenteet kehittyivät aiemmin käyte-
tyistä. Ristikoissa alettiin käyttämään uumasauvoja, jonka johdosta ristikot saivat kol-
miomaisen muodon. Kuvan 45 kohdassa a on esitetty 1800-luvulta lähtien käytettyjä erilaisia
kattoristikkotyyppejä ja kohdassa b on esitetty silloissa käytettyjä ristikkotyyppejä. Kuvan
45 kohdan b mukaisia ristikkotyyppejä on käytetty erityisesti rautatiesilloissa. Silloissa käy-
tetään yleensä suoraa ristikkoa ja kattoristikoissa vastaavati yläpaarre on yleensä kalteva.
Lisäksi siltaristikoissa reunimmainen uumasauva on kalteva kuvan 45 kohdan b mukaisesti.
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Kuva 45 a) kattoristikkotyyppejä (Hibbeler 2012, s. 81) ja b) silloissa käytettyjä ristikko-
tyyppejä (Hibbeler 2012, s. 83).

2.3.2 Modernit ristikkorakenteet
Modernit ristikkorakenteet pohjautuvat kuvan 45 mukaisiin historiallisiin ristikkorakentei-
siin. Puuristikoiden osalta nykyään käytetään yleisesti naulalevy- ja tappivaarnaristikoita.
Asuin- ja liikerakennusten kattoristikot ovat pääsääntöisesti naulalevyristikoita ja niiden
yleisimmät ristikkotyypit on esitetty kuvassa 46.

Kuva 46 Yleisimmät naulalevyristikkotyypit: a) harjaristikko, b) saksiristikko, c) T-saksiris-
tikko, d) pulpettiristikko, e) käyttöullakkoristikko, suora seinä, f) käyttöullakkoristikko, vino
seinä, g) kehäristikko, h) mansardiristikko a i) suora palkkiristikko.

Kuvan 46 kohdan a mukainen perinteinen harjaristikko on yleisin ristikkotyyppi, jota käyte-
tään erityisesti asuintaloissa. Erilaisissa toimitilarakennuksissa harjaristikon jänneväli voi
olla yli 30 metriä. Kuvan 46 kohdan b mukaisella saksiristikolla huoneistoon saadaan lisäti-
laa vinon alapaarteen johdosta. Saksiristikon yleisimmät käyttökohteet ovat pientalot ja eri-
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laiset konesuojat. Saksiristikon alapaarteen pituus on yleensä enintään 20 metriä. Kuvan 46
kohdan c mukainen T-saksiristikko soveltuu pientalojen lisäksi maatalousrakennuksiin.
Nousevan alapaarteen ja suoran keskiosan johdosta T-saksiristikko antaa lisää tilaa ja lisäksi
tilan ilmankierto saadaan järjestettyä paremmin toimivaksi ja tehokkaaksi. Saksiristikoiden
kannatinjako on yleensä 900/1200 millimetriä ja alapaarteen suositeltava kaltevuus riippuu
yläpaarteen kaltevuudesta ja kannatinjaosta. Taulukossa 1 on esitetty ohjearvot saksiristikon
paarteiden kaltevuuksille.

Taulukko 1 Saksiristikon paarteiden kaltevuuksien ohjearvot (RT 85-10495 1993, s. 8).

Alapaarre, kaltevuus
Yläpaarre, kaltevuus Kannatinjako 900 mm Kannatinjako 1200 mm

1:4 1:7 1:9
1:3 1:6 1:8

1:2,5 1:5 1:7
1:2 1:4 1:6

Kuvan 46 kohdan d mukaisen pulpettiristikon käyttökohteita ovat esimerkiksi asuin- ja va-
rastorakennukset sekä konesuojat. Autokatoksissa pulpettiristikon käyttö mahdollistaa ka-
tolla olevan lumen ohjaamisen pois kulkuväylältä. Kuvan 46 kohtien e ja f mukaiset käyttö-
ullakkoristikot on tarkoitettu varastotiloihin. Käyttöullakkoristikon alapaarteen maksimipi-
tuus on 12 metriä ja varasto-osan leveys on noin kolmasosa alapaarteen pituudesta, kuitenkin
enintään 3 metriä. Kuvan 46 kohtien g ja h mukaiset kehä- ja mansardiristikot mahdollistavat
huonetilan lisäämisen pientaloissa. Molempien ristikkotyyppien alapaarteen pituus on käy-
tännössä enintään 11 metriä ja ristikoita käytettäessä rakennuksessa tulee olla 1-2 kantavaa
väliseinää ja välipohjan tulee täyttää suunnittelunormien värähtelyvaatimukset. Mansardi-
ristikot soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Kuvan 46 kohdan i mukainen
suora palkkiristikko on tasakorkea ristikko, jonka jänneväli voi olla enintään 20 metriä. Palk-
kiristikon käyttökohteita ovat esimerkiksi asuin- ja liikerakennukset. Sisätilojen huonekor-
keutta saadaan nostettua, mikäli palkkiristikko asennetaan vinottain ulkoseinä- tai pilarilin-
joilla.

Suuren jännevälin puuristikot ovat yleensä tappivaarnaristikoita. Puuristikon uumasauvojen
poikkileikkausmittojen valinnassa tulee ottaa huomioon niiden kiinnitys paarteisiin. Suuren
jännevälin tappivaarnaristikoissa ristikon sauvavoimat ovat suuria, jolloin ristikon puuosien
tulee olla riittävän paksuja, jotta teräslevyt mahtuvat tappivaarnaliitokseen. Suurella jänne-
välillä liitokset ovat raskaasti kuormitettuja, joten liitokseen vaaditaan useita teräslevyjä.
Puuristikoilla yksittäisen sauvan taivutusjäykkyyden ristikon tasossa tulee olla pieni verrat-
tuna koko ristikon taivutusjäykkyyteen. Tällöin ristikon liitoskohdat voidaan olettaa nivelel-
lisiksi eikä liitosten taivutusmomenttia tarvitse ottaa huomioon, sillä se jää yleensä pieneksi.
Käytännön rakennesuunnitteluun tästä oletuksesta ei aiheudu suurta virhettä. Puuristikon
sauvan taivutusjäykkyyttä voidaan pitää pienenä verrattuna koko ristikon taivutusjäykkyy-
teen, mikäli sen tason suuntainen poikkileikkausmitta ei ole suurempi kuin 1/7 ristikon paar-
teiden keskilinjojen välisestä etäisyydestä. (Riipola & Fonselius 2015, s. 143.) Kuvassa 47
on esitetty raskaasti kuormitetun tappivaarnaristikon liitos, jossa on useita teräslevyjä. Ku-
vassa 48 on esitetty sauvojen ristikon tason suuntaisen poikkileikkausmitan ja paarteiden
keskilinjojen välisen etäisyyden välinen suhde, jolla liitoksen kiinnitysmomenttia ei tarvitse
huomioida.
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Kuva 47 Tyypillinen raskaasti kuormitettu tappivaarnaliitos (Riipola & Fonselius 2015, s.
143).

Kuva 48 Sauvojen ristikon tason suuntaisen poikkileikkausmitan ja paarteiden keskilinjojen
välisen etäisyyden suhde (Riipola & Fonselius 2015, s. 144).

Puurakenteisen ristikon uumasauvoissa käytetään yleensä neliömäistä poikkileikkausta, jotta
vältytään liitokseen syntyvän kiinnitysmomentin huomioimiselta. Vedetyt uumasauvat voi-
daan toteuttaa myös suorakaidepoikkileikkauksena, jonka lyhyempi sivu sijaitsee ristikon
tasossa. Tällöin uumasauvojen paarreliitoksen suunnittelussa voidaan välttää epäkeskei-
syyttä, jolloin syitä vastaan kohtisuorien vetojännitysten aiheuttama haurasmurtuman riski
on pienempi. Syitä vastaan kohtisuoria vetojännityksiä aiheuttaa liitoksen epäkeskeisyydestä
syntyvät sekundääriset taivutusmomentit. Ristikon liitoksen sauvojen akseleiden tulee lei-
kata toisensa samassa pisteessä, joka on nivelen akseli. Esisuunnitteluvaiheessa liitokset voi-
daan suunnitella keskeisiksi, mikäli ristikon alustava mitoitus tehdään huolellisesti. (Riipola
& Fonselius 2015, s. 144.)

Teräsrakenteiset tasoristikot ovat nykyisin yleensä kuvan 40 mukaisia K-, KT- ja N-risti-
koita. Erilaiset harjaristikot saadaan tekemällä yläpaarteesta kalteva. Raskaasti kuormitetuil-
la suuren jännevälin teräsristikoilla ristikon korkeus kasvaa helposti hyvin suureksi, sillä
taivutusmomentti on suurimmillaan jännevälin keskellä. Teräsrakenteisessa kattoristikossa
alapaarre voidaan tehdä suorana tai taitettuna. Taitetussa alapaarteessa normaalivoimat ovat
suurempia kuin suorassa alapaarteessa. Suoran alapaarteen omaavassa ristikossa uumasau-
vojen pituudet ja nurjahduspituudet kasvavat taitettuun alapaarteeseen verrattuna, jolloin
suoran ristikon kokonaispaino saattaa nousta taitetun alapaarteen omaavaan ristikkoon ver-
rattuna. Taitetun alapaarteen omaava teräsristikko voidaan valmistaa myös siten, että ala-
paarteen normaalivoima otetaan vastaan vetotangolla. (Ongelin & Valkonen 2016, s. 442-
443.) Kuvassa 49 on esitetty teräsrakenteinen vetotangollinen harjaristikko.

Kuva 49 Teräsrakenteinen vetotangollinen harjaristikko.
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Vetotangollisen harjaristikon yläpaarre on puristettu ja ristikon alapaarteessa esiintyy sekä
vetoa että puristusta. Alapaarteen normaalivoima otetaan vetotangolla, jolloin se on koko-
naan vedetty. Vetotangon käyttö vähentää uumasauvojen teräsmäärää, mutta toisaalta lisää
ristikon liitosten lukumäärää vetotangon ja sen kiinnitystankojen osalta. (Ongelin & Valko-
nen 2016, s. 442-443.)

2.4 Materiaalit
Rakennusmateriaalit olivat puuta, tiiltä ja kiveä aina 1700-luvun loppupuolelle saakka. Rau-
dan valmistusmenetelmien kehittyminen johti metallirakenteiden käytön yleistymiseen. Ris-
tikkorakenteissa käytettiin puuta ennen kuin metalli syrjäytti puun 1800-luvulla.

2.4.1 Historialliset ristikkorakenteet
Puu
Ihmisen yksi tärkeimmistä perustarpeista on suoja sadetta, tuulta ja kylmyyttä vastaan. Puuta
on käytetty tähän tarkoitukseen jo tuhansien vuosien ajan etenkin kehittyneissä kulttuureissa,
joissa talonrakentaminen oli aikakauteen nähden edistynyttä. Rakennuksissa käytettiin pyö-
reää puutavaraa pääasiallisina rakenteina. (Kuklik 2008, s. 1; Thelandersson 2003a, s. 1.)
Tämän voidaan katsoa olevan varhainen esimerkki puurunkoisesta rakennuksesta, josta on
myöhemmin tullut tavanomainen rakennustyyppi. Maailmassa on monia puulajeja ja useim-
milla ilmastovyöhykkeillä kasvaa vähintään yksi puulaji. Asutuilla alueilla puuta on käytän-
nössä ollut aina saatavilla. Puurakenteiden historiaan ja kehitykseen suurena tekijänä on ollut
ihmisen oppiminen rakentamaan työkaluja, jonka jälkeen puusta on rakennettu esimerkiksi
rakennuksia, siltoja ja veneitä. (Kuklik 2008, s. 1.) Puurakentamisella on pitkä historia myös
Aasiassa, sillä Japanissa vanhimmat yhä olemassa olevat puurakennukset ovat peräisin 700-
luvulta. Skandinavia omaa myös pitkän perinteen puurakentamisessa, sillä puuta on perin-
teisesti ollut aina saatavilla. Vanhin yhä olemassa oleva skandinavialainen puurakennus on
Norjassa sijaitseva Borgundin kirkko, joka valmistui 1200-luvulla. (Smith & Snow 2008, s.
505; Thelandersson 2003a, s. 1.)

Sillat ovat olleet tärkeä puurakentamisen sovelluskohde. Puu oli vallitseva rakennusmateri-
aali sillanrakennuksessa ennen teräksen ja betonin yleistymistä. Eräs vanhimmista olemassa
olevista puusilloista on alun perin 285 metriä pitkä Chapelin silta Sveitsin Luzernissä, joka
valmistui vuonna 1333 (Blockley 2010, s. 127-128; Kuklik 2008, s. 12; Reis & Pedro 2019,
s. 18; Thelandersson 2003a, s. 2). Silta on katettu, joten sillan puurakenteet ovat suojassa
kosteudelta. Suuri osa sillasta tuhoutui tulipalossa vuonna 1993, jonka jälkeen silta entisöi-
tiin ja avattiin yleisölle vuonna 1994. Tulipalon jälkeen entisöity Chapelin silta on esitetty
kuvassa 50.

Kuva 50 Vuoden 1993 tulipalon jälkeen entisöity Chapelin silta (Reis & Pedro 2019, s. 18).
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Puurakenteilla ei vielä 1800-luvun loppuun mennessä pystytty toteuttamaan suuren jänne-
välin rakenteita. Muutoksen toi liimapuun keksiminen 1900-luvun alussa. Liimapuu mah-
dollisti arkkitehtuurin ja rakenteiden uudistumisen, sillä puurakenteilla ei enää ollut rajoituk-
sia mitan ja muodon suhteen (Lennartz & Jacob-Freitag 2016, s. 13; Riipola et al. 2014, s.
8; Serrano 2003, s. 67; Thelandersson 2003b, s. 18). Liimapuu on nykyaikainen ja edistyk-
sellinen tapa valmistaa palkki- ja kaarirakenteita liittämällä yhteen lautoja. Liimapuu mah-
dollisti pitkän jännevälin puurakenteiden valmistamisen, jolloin puu pystyi kilpailemaan te-
räksen ja teräsbetonin kanssa pitkän jännevälin rakenteissa (Carling 2003, s. 8; Johansson
2016, s. 58; Lennartz & Jacob-Freitag 2016, 13; Riipola et al. 2014, s. 8). Saksalainen Otto
Hetzer (1846-1911) osoitti, että teollisesti liimaamalla voitiin valmistaa suuren poikkileikka-
uksen omaavia palkki- ja kaarirakenteita. Näitä rakenteita oli mahdollista käyttää suuren
jännevälin rakenteissa. Hetzer kehitti aktiivisesti uudenlaisia puurakenteita, joita hän myös
patentoi. Esimerkiksi vuonna 1906 Hetzer patentoi kaarevien rakenteiden valmistusmene-
telmän. Hetzerin kehittämä valmistusmenetelmä on edelleen keskeisessä osassa nykyaikais-
ten liimapuurakenteiden valmistuksessa. (Carling 2003, s. 8; Johansson 2016, s. 58; Lennartz
& Jacob-Freitag 2016, s. 13; Riipola et al. 2014 s. 8; Serrano 2003, s. 67.)

Liimapuu tarjosi uusia mahdollisuuksia puurakenteiden käyttöön. Lautojen eli lamellien lii-
maaminen yhteen mahdollisti erilaisten poikkileikkausten käytön kantavissa rakenteissa.
Puu on epähomogeeninen materiaali, jossa esiintyy vikoja materiaalitasolla verrattuna ho-
mogeeniseen materiaaliin. Hetzer käytti poikkileikkauksen eri osissa sopivinta puulajia ta-
saamaan puun vikojen vaikutusta (Johansson 2016, s. 58; Riipola et al. 2014, s. 8; Thelan-
dersson 2003b, s. 16). Tämän voidaan todeta parantaneen rakenteen puristettujen ja vedet-
tyjen osien laatua. Puurakenteiden käyttö ei enää ollut rajoitettu ainoastaan lyhyille jänne-
väleille vaan liimapuun ansiosta jopa yli 40 metrisiä rakenteita oli mahdollista toteuttaa. Lii-
mapuun keksimistä voidaankin pitää nykyaikaisen puurakentamisen alkuna (Carling 2003,
s. 8; Lennartz & Jacob-Freitag 2016, s. 13).

Läpimurto liimapuun käytössä tapahtui vuonna 1910, kun Brysselin maailmannäyttelyyn
valmistui Reichseisenbahnhalle. Rakenne sisälsi jänneväliltään 43 metriä pitkän ja 3 metriä
korkean vetotangollisen liimapuukaaren. Liimapuukaaren mitoituksessa käytetty sallittu jän-
nitys oli 13,6 MPa, mikä vastaa hyvin nykyaikaisten liimapuiden lujuusarvoa. (Lennartz &
Jacob-Freitag 2016, s. 13; Riipola et al. 2014, s. 8; Riipola & Fonselius 2015, s. 2.) Reich-
seisenbahnhallen liimapuukaaren rakennepiirustus on esitetty kuvassa 51.

Kuva 51 Reichseisenbahnhallen liimapuukaaren rakennepiirustus (Rug 2006, s. 536).

Liimapuurakenteet yleistyivät nopeasti rautatieasemien ja lentokonesuojien rakennusmateri-
aalina 1900-luvun alussa. Tämä johtui siitä, että liimapuu oli noin puolet halvempaa kuin
teräs tai betoni (Lennartz & Jacob-Freitag 2016, s. 13). Hetzerin rakenteissaan käyttämä
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liima oli maidosta valmistettua kaseiiniliimaa (Riipola et al. 2014, s. 13; Riipola & Fonselius
2015, s. 2). Kaseiiniliima kestää kosteutta, mutta se ei ole vedenkestävää eikä täytä nykypäi-
vän vaatimuksia. Katetuissa sisätiloissa olevat varhaiset liimapuurakenteet ovat edelleen
käytössä esimerkiksi Tukholman ja Malmön rautatieasemilla (Carling 2003, s. 8; Riipola et
al. 2014, s. 8; Riipola & Fonselius 2015, s. 2; Serrano 2003, s. 67). Kuvassa 52 on esitetty
Tukholman rautatieaseman odotushallin liimapuurakenteet.

Kuva 52 Tukholman rautatieaseman odotushalli (Riipola et al. 2014, s. 9).

Teräs
Rautamalmin käytön ihmiskunnassa voidaan katsoa alkaneen Sumerista ja Egyptistä noin
6000 vuotta sitten, jolloin rautaa saatiin meteoriiteista keräämällä. Seuraava vaihe raudan
hyödyntämisessä tapahtui noin 3400 vuotta sitten. Lähi-Idässä asuneiden heettiläisten on
katsottu tuolloin keksineen raudan valmistamisen. Vähitellen raudanvalmistus levisi Kreik-
kaan ja Roomaan ja lopulta Pohjois-Eurooppaan noin 2500 vuotta sitten. (Fleck et al. 2010,
s. 2497; Subramanian 2010, s. 2; Väisänen 2007, s.6.)

Ennen teollista vallankumousta raudanvalmistus tapahtui erilaisilla pelkistysmenetelmillä.
Käytössä olivat suora pelkistys ja epäsuora pelkistys. Suora pelkistys eli reduktio on vanhin
tunnettu raudanvalmistustapa: nuotiossa kuumennettu pasutettu malmi ja hiili ladotaan sa-
manaikaisesti kuuman pelkistysuunin yläosaan, jonka jälkeen palavaan hiileen puhalletaan
palkeiden avulla ilmaa. Malmin ja hiilimonoksidin välinen kemiallinen reaktio tapahtuu suh-
teellisen alhaisissa lämpötiloissa (1100 – 1300 °C), jolloin muut oksidit jäävät pelkistymättä.
Pelkistyksen lopputuloksena saatu rauta on suhteellisen puhdasta ja vähähiilistä. Uunin poh-
jalle kertyy pieni ja huokoinen rautakimpale, jota voidaan takoa tiivistäen raudan ja poistaen
loput kuonat. (Fleck et al. 2010, s. 2497; Subramanian 2010, s. 2; Väisänen 2007, s. 7.) Van-
hin uunityyppi, jota on käytetty rautamalmin suoraan pelkistykseen, oli kivillä vuorattu maa-
kuoppa. Tämä uunityyppi oli kertakäyttöinen. Varhaisella keskiajalla kehitettiin harkkohytti
eli hyttiuuni, joka on päältä avoin ja kivistä muurattu pystyuuni. Hyttiuunia voitiin käyttää
useita kertoja. (Mamlouk & Zaniewski 2014, s. 87; Väisänen 2007, s. 7.) Vuoden 1400 paik-
keilla Manner-Euroopassa kehitettiin epäsuora pelkistys. Epäsuora pelkistys eroaa suorasta
pelkistyksestä siten, että hiili ei suoraan osallistu reaktioon. Masuuni syntyy kasvattamalla
harkkohyttiä ylöspäin. Masuunia voidaan käyttää yhtäjaksoisesti esimerkiksi vuoden ajan,
joten raudan valmistus masuunilla oli paljon tehokkaampaa kuin hyttiuunilla. Hyttiuunissa
puhallus keskeytettiin jokaisen rautaerän jälkeen, mutta masuuni toimii jatkuvalla syötöllä,
joten masuunin käytöllä valmistui enemmän rautaa. Verratuna hyttiuunilla tuotettuun rau-
taan, masuunilla tuotettu oli tasalaatuisempaa. (Fleck et al. 2010, s. 2497; Härkönen 2014,
s. 20; Väisänen 2007, s. 7.) Rauta sulaa masuunin korkeassa lämpötilassa, jolloin siihen liu-
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kenee muita aineita. Masuunista saatavan raudan hiilipitoisuus on 4-5 %, jonka johdosta se
on haurasta eikä sitä voi heti takoa. Ratkaisuna oli valaa masuunista tuleva sula rauta har-
koiksi eli takkiraudaksi, joka käytetään valurautana tai jatkojalostetaan takoraudaksi. Tako-
rautaa saadaan myös mellottamalla eli kuumentamalla rautakappaletta ahjossa polttaen
hiiltä, jolloin rauta sitkistyy. (Härkönen 2014, s. 22; RIL 167-1-1988, s. 36; Väisänen 2007.
s. 7.)

Vuonna 1710 kehitetty koksi oli seuraava merkittävä kehitysaskel raudanvalmistamisen his-
toriassa. Koksin myötä ahjo muuttui putlausuuniksi, jossa polttoaine ei enää ollut välittö-
mässä kosketuksessa raakaraudan kanssa ja lopputuloksena saatu teräs oli entistä sitkeämpää
ja lujempaa (Väisänen 2007, s. 9). Rakennusterästen valssaaminen alkoi Keski-Euroopassa
1700-luvun lopulla. Lattarauta oli ensimmäinen valssattu terästuote ja sitä seurasivat kulma-
rauta 1830-luvulla sekä I-palkki 1850-luvulla. (RIL 167-1-1988 s. 13; Väisänen 2007, s. 10.)
Masuunit jatkoivat kehitystään 1800-luvulla, jolloin niistä tuli aiempaa korkeampia ja mo-
nimutkaisempia. Kylmän puhallusilman käytön korvasi kuumapuhallus, sillä masuunikaasu-
ja alettiin ottaa talteen (Väisänen 2007, s. 10). Bessemerin konvertteri tuli putlausuunin ti-
lalle 1850-luvulla, jolloin terästä pystyttiin tuottamaan aiempaa edullisemmin, enemmän ja
suurempina kappaleina. Bessemerin konvertterin voidaankin katsoa aloittaneen laajamittai-
sen teräsrakentamisen. Tällä menetelmällä ilmaa puhallettiin mellotuksessa sulan raakarau-
dan läpi päärynänmuotoisen konvertterin pohjasta, jolloin raakaraudassa olevat epäpuhtau-
det alkoivat palaa. (Domone & Ilston 2010, s. 53-54; Fleck et al. 2010, s. 2497; Mamlouk &
Zaniewski 2014, s. 87; RIL 167-1-1988 s. 13; Väisänen 2007, s. 10.)

Vuonna 1879 kehitettiin Thomas-konvertteri, joka toimii samalla periaatteella kuin Besse-
merin konvertteri. Thomas-konvertteria käytettäessä lopputulokseen jäi vähemmän epäpuh-
tauksia. Keski-Euroopassa kehitettiin Siemens-Martin-uuni vuonna 1864, jonka avulla teräs
valmistettiin ilman ja kaasun avulla raakaraudasta ja romusta. Siemens-Martin-uuni on pitkä
ja matala lieskauuni. (Domone & Ilston 2010, s. 54; Subramanian 2010, s. 2; RIL 167-1-
1988, s. 37; Väisänen 2007, s. 10.) Teräksen valmistuksen seuraavat kehitysaskeleet tapah-
tuivat 1900-luvulla.

2.4.2 Modernit ristikkorakenteet
Puu
Nykyisin käytettävät puiset ristikot ovat pääasiassa naulalevyrakenteita, jolloin ristikon
osalta käytetään termiä naulalevyristikko (NR-ristikko). Naulalevyrakenteissa käytettävän
puumateriaalin tulee olla lujuuslajiteltua ja mitallistettua sahatavaraa, liimapuuta tai kerto-
puuta.

1. Lujuuslajiteltu ja mitallistettu sahatavara
Kantavissa puurakenteissa tulee yleensä käyttää lujuuslajiteltua sahatavaraa. Sahatavaran lu-
juuslajitteluun käytetään joko visuaalista tai koneellista menetelmää. Visuaalinen lujuusla-
jittelu sisältää silmämääräisen tarkastelun sahatavaran oksien määrälle, sijainnille ja laadulle
sekä lisäksi sahatavarasta tarkastellaan halkeamat, kierous ja muut viat. Visuaalinen lujuus-
lajittelu kehitettiin Yhdysvalloissa 1920-luvullla, josta se levisi Eurooppaan 1930-luvulla.
Visuaalisen lujuuslajittelun haittapuolena on, että se antaa tietoa ainoastaan sahatavaran ul-
koisista vioista, puun sisäisiä vikoja ei ole mahdollista havaita visuaalisen lujuuslajittelun
avulla. (Johansson 2016, s. 52; RT 21-11288 2017, s. 8; Thelandersson 2003b, s. 18.) Saha-
tavarakappaleen taivuttaminen on perinteinen koneellinen lujuuslajittelumenetelmä. Siinä
taivutuskoneen perusteella määritetään sahatavaran kimmomoduuli, jonka kautta määräytyy
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sahatavaran lujuusluokka. Moderneja kehittyneempiä koneellisia lujuuslajittelumenetelmiä
ovat esimerkiksi konenäkömittaus, ominaistaajuusmittaus, röntgenmittaus ja ultraäänimit-
taus. Koneellisen lujuuslajittelun avulla sahatavarasta määritetään rikkomattomalla aineen-
koetuksella sahatavaran materiaaliominaisuuksia, joita käytetään sahatavaran lujuuden ja
jäykkyyden arviointiin. Koneellinen lujuuslajittelu kehitettiin Yhdysvalloissa ja Australiassa
samanaikaisesti 1950-luvulla ja menetelmän tarkoituksena oli parantaa lujuuslajittelun tark-
kuutta. Nykyään koneellisen lujuuslajittelun avulla määritetään yleensä sahatavaran kimmo-
moduuli ja tiheys. (Johansson 2016, s. 52; RT 21-11288 2017, s. 8.) Havupuinen sahatavara
lujuuslajitellaan standardin EN 338 mukaisesti lujuusluokkiin C14-C50. Standardin EN 338
mukaan lujuusluokkien C14-C30 lajitteluun voidaan käyttää joko visuaalista tai koneellista
menetelmää. Lujuusluokkien C35-C50 lajittelu tehdään ainoastaan koneellisesti. (RT 21-
11288 2017, s. 8.) Sahatavaran materiaaliominaisuudet noudattavat standardia EN 338.

Yleisin rakentamisessa käytettävän sahatavaran lujuusluokka on C24 ja sitä on saatavissa
puutavaraliikkeissä. Lujuusluokan C35 ja C40 sahatavara on tavallisesti käytössä NR-tuot-
teiden ja liimapuun valmistajilla. Standardin EN 1995-2 Suomen kansallisten sovellusohjei-
den mukaan sahatavaran lujuusluokan sillan kantavissa rakenteissa on oltava vähintään C30
ja sekundäärirakenteissa C24. Suomessa yleisimmin käytetyt sahatavaran lujuusluokat ovat
C18, C24, C30, C35 ja C40. (RT 21-11288 2017, s. 8.)

Mitallistettu sahatavara on mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa. Sahatavaran mitallis-
taminen tapahtuu yleensä siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään noin 1 mm. Höy-
läysjälki on karkeaa ja mitallistetussa sahatavarassa esiintyy mahdollisesti höyläämättömiä
alueita sekä höyläyksestä aiheutuvia harjanteita. (RT 21-11288 2017, s. 6.) Mitallistetun sa-
hatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty taulukossa 2. Taulukossa 2 on käytetty
merkintöjä X = vakiokoko, T = tilauskoko ja - = ei saatavissa.

Taulukko 2 Mitallistetun sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat (RT 21-11288 2017, s.
6).

Leveys (mm)
Paksuus (mm)

48 66 73 95 98 120 123 145 148 173 198 223 248
20 - - - X - X - X - - - - -
42 - X T - T - T - T T T T -
48 X - X - X - X - X X X X T

Standardin EN 1995-1 Suomen kansallinen liite asettaa vaatimuksia naulalevyrakenteissa
käytettävän sahatavaran paksuuksille. NR-ristikoissa tulee käyttää vähintään 42 millimetriä
paksua sahatavaraa. NR-ristikon jännevälin ollessa yli 18 metriä, sahatavaran tulee olla vä-
hintään 45 millimetriä paksua. Vaihtoehtoinen menettely on käyttää tehtaalla yhteen kytket-
tyjä NR-ristikoita, joissa yhdistettyjen puristussauvojen tehollinen hoikkuus vastaa vähin-
tään 48 millimetriä paksua yhtenäistä sauvaa. NR-ristikon jännevälin ollessa yli 5 metriä,
ristikon paarteiden ja muiden ulkosauvojen leveyden tulee olla vähintään 90 millimetriä ja
sisäsauvojen vähintään 68 millimetriä. NR-ristikon nurjahdustuettavien sisäsauvojen levey-
den tulee olla vähintään 120 millimetriä.

2. Liimapuu
Nykyään liimapuun valmistuksessa tulee käyttää liimoja, joilla on tutkitusti suuri lujuus ja
kestävyys pitkäaikaisesti kuormitettuna. Liimoille asetetut vaatimukset on esitetty standar-
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dissa EN 14080 ja sen viitestandardeissa EN 301 ja EN 302. Näissä standardeissa on määri-
telty kaksi liimatyyppiä. Liimatyyppiä I voidaan käyttää kaikissa standardin EN 1995 mu-
kaisissa käyttöluokissa 1-3 ja liimatyyppiä II voidaan käyttää vain säältä suojatuissa olosuh-
teissa eli standardin EN 1995 mukaisissa käyttöluokissa 1-2. Standardin EN 15425 mukaan
vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vaatimukset täyttävää yksikomponenttista polyuretaanilii-
maa. Liimatyypistä riippumatta liimapuu on kestävyyden takaamiseksi suojattava kosteu-
den, sateen ja auringonvalon pitkäaikaiselta vaikutukselta. (Carling 2003, s. 15; Riipola et
al. 2014, s. 19; Riipola & Fonselius 2015, s. 16.)

Liimapuurakenteiden valmistukseen käytettiin aikaisemmin kaksikomponenttista fenoli-re-
sorsinoli-formaldehydiliimaa (PRF-liimaa), joka on liimatyypin I mukainen liima. PRF-lii-
man käyttö on vähentynyt ympäristösyistä ja sen on korvannut melamiiniliima (melamiini-
urea-formaldehydiliima, MUF-liima), joka on liimatyypin I mukainen liima. Lamellien sor-
mijatkoksiin käytetään vaaleaa melamiiniliimaa tai polyuretaaniliimaa (PUR-liima). Emul-
siopolymeeri-isosyanaattiliimaa (EPI-liima) voidaan käyttää myös sormijatkosten ja lamel-
lien liimaamiseen. PUR- ja EPI-liimojen käyttö on rajoitettu ainoastaan sormijatkosten ja
lamellien liimaamiseen, niitä ei voi käyttää kokonaisten liimapuupoikkileikkausten jatkami-
seen tai yhdistettyjen liimapuupoikkileikkausten kokoamiseen. Standardin EN 14080 mu-
kaan liimapuun CE-merkinnässä tulee näkyä valmistuksessa käytetty liimatyyppi. (Johans-
son 2016, s. 59; Riipola et al. 2014 s. 19; Riipola & Fonselius 2015, s. 16; Serrano 2003, s.
68.)

Liimapuurakenteen pituudella ei teoreettisesti katsoen ole ylärajaa (Serrano 2003, s. 68).
Käytännössä valmiin liimapuurakenteen kuljettaminen asennuspaikalle asettaa rajat maksi-
mipituudelle. Liimapuurakenteiden maksimipituus on tavallisesti 30 metriä ja erikoistilauk-
sesta voidaan valmistaa myös 40 metriä pitkiä rakenteita (Carling 2003, s. 16; Riipola et al.
2014, s. 19; Riipola & Fonselius 2015, s. 18). Liimapuun poikkileikkaus on tavallisesti ku-
van 53 kohdan a mukainen suorakaide. Suorakaidepoikkileikkausta käytetään liimapuisissa
palkki- ja ristikkorakenteissa.

Suoran liimapuupoikkileikkauksen lamellipaksuus on 45 mm ja vastaavasti kaarevilla liima-
puupoikkileikkauksilla lamellipaksuus on 33 mm. Suoralla liimapuulla on vähintään 4 la-
mellia, jolloin suoran poikkileikkauksen vähimmäiskorkeus on 180 mm ja poikkileikkauk-
sen korkeus on lamellipaksuuden kerrannainen: 180 mm, 225 mm, 270 mm, 315 mm jne.
Kaarevan poikkileikkauksen minimikorkeus on 266 mm ja poikkileikkauksen korkeus on
myös lamellipaksuuden kerrannainen: 266 mm, 300 mm, 333 mm, 366 mm jne. Mikäli kaa-
revan rakenteen kaarevuussäde on pienempi kuin 6,6 metriä, käytetään ohuempia lamelleja.
(Carling 2003, s. 16; Johansson 2016, s. 58; Riipola et al. 2014, s. 20; Riipola & Fonselius
2015, s. 17.) Liimapuupoikkileikkauksen lamellit valmistetaan sahatavarasta, jolloin leveys
riippuu käytettävästä sahatavarasta. Yleisesti sahatavaran leveys on 225 mm, jolloin höy-
läyksen jälkeen vastaava liimapuupoikkileikkauksen leveys on 215 mm. Myös 275 milli-
metriä leveää sahatavaraa on joskus saatavilla, jolloin höyläyksen jälkeen vastaava liima-
puupoikkileikkauksen leveys on 265 mm. Liimapuupoikkileikkauksen leveydet ovat 90 mm,
115 mm, 140 mm, 165 mm, 190 mm, 215 mm, 240 mm, 265 mm ja 290 mm. Suoran poik-
kileikkauksen maksimikorkeus on 2025 mm. (Riipola et al. 2014, s. 21, Riipola & Fonselius
2015, s. 17; RT 21-11289 2017, s. 4.)

Liimapuu on painoonsa nähden luja rakennusmateriaali. Rakennesahatavarasta valmistetun
kappaleen lujuuden määrittää sen heikoin poikkileikkaus, jossa on tavallisesti suuri oksa,
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syyhäiriö tai sormijatkos (Riipola et al. 2014, s. 22). Tämän johdosta sahatavarasta valmis-
tettujen kappaleiden lujuuksien välillä on suuria eroja. Samankokoisiin sahatavarakappalei-
siin verrattuna liimapuusta valmistetut rakenneosat ovat keskimäärin lujempia ja jäykempiä.
Tämä johtuu niin sanotusta laminointivaikutuksesta, sillä liimapuurakenne koostuu useista
lujuuslajitelluista sahatavaralamelleista. Tämä pienentää lamelleissa olevien vikojen kokoa
ja on epätodennäköistä, että saman liimapuupoikkileikkauksen kaikissa lamelleissa olisi yhtä
aikaa lamellin heikoin poikkileikkaus. Tämän johdosta liimapuurakenteilla on pienempi lu-
juusominaisuuksien hajonta kuin vastaavilla sahatavararakenteilla. (Carling 2003, s. 13; Jo-
hansson 2016, s. 59; Riipola et al. 2014, s. 22; Riipola & Fonselius 2015, s. 10; Serrano
2003, s. 68-70.)

Nykyaikainen liimapuu on joko tasa-aineista tai yhdistettyä liimapuuta. Tasa-aineisessa eli
homogeenisessä liimapuussa kaikki lamellit kuuluvat samaan lujuusluokkaan. Yhdistetyssä
liimapuussa poikkileikkauksen ulkolamellit sisältävät lujemman lujuusluokan sahatavaraa
kuin sisälamellit. Tämä johtuu siitä, että ulkolamelleihin kohdistuu suurempi rasitus kuin
sisälamelleihin, joten sisälamelleissa voidaan käyttää heikomman lujuusluokan sahatavaraa.
Yhdistetyssä liimapuupoikkileikkauksessa ulkolamellien osuuden tulee olla kuudesosa poik-
kileikkauksen korkeudesta kuvan 53 kohdan b mukaisesti. (Carling 2003, s. 11-12; Johans-
son 2016, s. 58; Riipola et al. 2014, s. 22.)

Kuva 53 Liimapuupoikkileikkaukset: a) suorakaidepoikkileikkaus (Riipola et al. 2014, s. 21)
ja b) yhdistetty liimapuupoikkileikkaus (Johansson 2016, s. 58)

Yhdistetyn ja homogeenisen liimapuun materiaaliominaisuudet noudattavat standardia EN
14080. Standardin EN 14080 mukaisen homogeenisen liimapuun syiden suuntaiset veto- ja
puristuslujuudet ovat suurempia kuin yhdistetyn liimapuun. Lisäksi homogeenisen liima-
puun syiden suuntainen kimmokerroin on jonkin verran suurempi lukuun ottamatta lujuus-
luokkaa GL20h. Yhdistetyn liimapuun tiheydet ja siten poikkileikkauksen oma paino ovat
hieman suurempia kuin homogeenisen liimapuun.

3. Kertopuu
Kertopuu eli viilupuu (LVL, laminated veneer lumber) on havupuuviiluista yhteen liimaa-
malla valmistettu paksu puulevytuote, jonka paksuus on 20-90 mm ja levyn suurin koko on
käytännössä 3 000 × 24 000 mm2. Kertopuulevyn havupuuviilujen syysuunta on sama ja
viilujen liimauksen johdosta valmiin tuotteen lujuusominaisuuksien hajonta on pientä, sillä
viiluissa olevat viat eivät käytännössä keskity samaan kohtaan levyä. (Johansson 2016, s.
61.) Tämä on sama laminointivaikutus kuin liimapuulla. Kertopuulla on korkea taivutus-,
veto-, puristus- ja leikkauslujuus sekä suhteellisen korkea kimmokerroin (Johansson 2016,
s. 62). Kertopuu soveltuu suuren jäykkyytensä ja hyvän mittatarkkuutensa vuoksi käytettä-
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väksi kohteissa, joissa vaaditaan suurta lujuutta ja kestävyyttä. Kertopuu soveltuu kantavien
rakenteiden materiaaliksi sekä uudis- että korjauskohteisiin ja sen käyttökohteita ovat esi-
merkiksi erilaiset palkki-, pilari-, ristikko- ja kehärakenteet. Suomessa käytettävä kertopuu
valmistetaan 3 millimetriä paksuista kuusiviiluista liimaamalla. Viilujen syysuunta on joko
kertopuutuotteen pituussuuntaan tai sekä pituus- että poikittaissuuntaan. Ristikkorakenteissa
käytettävien kertopuupalkkien vakioleveydet ovat 27-75 millimetriä 6 millimetrin välein ja
palkkien vakiokorkeudet ovat 200, 225, 260 ,300, 360, 400, 450, 500 ja 600 millimetriä.
Suomessa valmistettavan kertopuun enimmäisleveys on noin 2,5 metriä ja enimmäispituus
noin 25 metriä. Kertopuulevyn enimmäismitat ovat valmistajakohtaisia. (RT 21-11289 2017,
s. 5.) Kertopuun materiaaliominaisuudet noudattavat standardia EN 14374.

Teräs
Teräs on raudan ja hiilen seos, jossa hiilipitoisuus on alle 2 %. Mikäli hiilipitoisuus on enem-
män kuin 2 %, kyseessä on valurauta. Rakenneteräksiltä vaaditaan useita erityisominaisuuk-
sia, joihin päästään säätelemällä hiilen määrää sekä lisäämällä teräkseen valmistuksen yh-
teydessä erilaisia seosaineita (Domone & Ilston 2010, s. 69; Härkönen 2014, s. 4; Kinnunen
et al. 2001, s. 7).

Rakenneterästen valmistamiseen käytetään nykyisin käytännössä kolmea menetelmää, jotka
ovat aiemmin kuvatut Bessemer- ja Thomas-menetelmä, Siemens-Martin -menetelmä sekä
sähköuuni- eli valokaariuunimenetelmä. Vuonna 2001 teräksen tuotannosta suuri osa (noin
60-70 %) käytti perusraaka-aineena luonnosta saatavia rautamalmeja, joissa rauta esiintyy
erilaisina rautaoksideina. Rautamalmin sisältämistä rautaoksideista tärkeimpiä ovat mag-
netiitti (Fe3O4) sekä hematiitti (Fe2O3). Teräksen käytön lisääntyminen on luonnollisesti
tuottanut suuren määrän teräsromua. Loppuosa terästuotannosta saadaan sulattamalla teräs-
romua ja uudelleen jalostamalla. (Domone & Ilston 2010, s. 68; Härkönen 2014, s. 9; Kin-
nunen et al. 2001, s. 7; RIL 167-1-1988, s. 36.) Teräksen uusiokäyttö on vuosien saatossa
lisääntynyt merkittävästi ja vuoteen 2010 mennessä maailmanlaajuisesti 60 % teräksestä val-
mistettiin kierrätetystä materiaalista. Myönteinen kehitys kierrätysmateriaalin käytössä on
johtanut energiasäästöön, sillä nykyisin teräksen valmistukseen tonnia kohden kuluu viides-
osa energiamäärästä, mikä kuluu rautamalmista valmistettavaan teräkseen. (Härkönen 2014,
s. 9; Ongelin & Valkonen 2010, s. 10.) Kuumennuksessa siirryttiin pois koksin poltosta
1900-luvulla, jolloin energialähteiksi tulivat öljy ja sähkö. Nykyajan terästehtaiden lähtö-
kohta on edelleen masuuni. Entisaikojen masuuneihin verrattuna nykyiset masuunit ovat eri-
laisia ja suurempia. (Väisänen 2007, s. 11.)

Mellotuksessa siirryttiin käyttämään puhdasta happea, sillä puhallusilmasta liukenee teräk-
seen haitallista typpeä. Puhtaan hapen käyttö eli happipuhallusmenetelmät (LD, VLN) syr-
jäyttivät vanhat ilmapuhallukseen perustuvat menetelmät 1970-luvun loppuun mennessä.
Happipuhallusmenetelmillä mellotus tapahtuu puhaltamalla happea teräksen pintaan tai sen
läpi. (Domone & Ilston 2010, s. 54; Härkönen 2014, s. 35; Kinnunen et al. 2001, s. 7; Mam-
louk & Zaniewski 2014, s. 91; RIL 167-1-1988, s. 37; Väisänen 2007, s. 11.) Tähän kehi-
tykseen on vaikuttanut lisäksi vanhojen laitteistojen käyttöikä sekä sähkön ja öljyn hintake-
hitys.

Sähköuuni- eli valokaariuunimenetelmää käytetään teräksen valmistamiseen romusta. Val-
mistukseen tarvittava lämpöenergia tuotetaan sähköllä ja mukana voi olla teräsromun lisäksi
myös raakarautaa. (Härkönen 2014, s. 37; Kinnunen et al. 2001, s. 7; Mamlouk & Zaniewski
2014, s. 91.) Vanhat ilmapuhallukseen perustuvat menetelmät korvautuivat, kun happipuhal-
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lus- eli LD-menetelmä (Linz-Donawitz -prosessi) kehitettiin Itävallassa 1950-luvulla. Puh-
taan hapen käyttöön perustuvat happipuhallusmenetelmät mahdollistivat nykyaikaisen laa-
jamittaisen terästeollisuuden synnyn, sillä terästen valmistuksesta tuli aiempaa taloudelli-
sempaa. LD-menetelmässä happi puhalletaan teräksen pintaan, jolloin korkeapaineinen hap-
pisuihku sekoittaa tehokkaasti teräksen ja nopeuttaa mellotusreaktioita. (Härkönen 2014, s.
35; RIL 167-1-1988, s. 37; Subramanian 2010, s. 2; Väisänen 2007, s. 11.) VLN-menetel-
mässä (Very Low Nitrogen -prosessi) käytetään muunneltuja Thomas-konverttereita, joiden
pohjassa olevista rei’istä puhalletaan happea ja vesihöyryä. Vesihöyryä käytetään säätele-
mään reaktionopeutta sekä jäähdytysaineena. (RIL 167-1-1988, s. 37.)

Ruostumaton teräs on rautaseos, joka sisältää yli 10,5 % kromia. Ruostumattoman teräksen
alhainen hiilipitoisuus vaatii erityismenetelmiä valmistukseen (Domone & Ilston 2010, s.
74; Härkönen 2014, s. 39-40; Kinnunen et al. 2001, s. 7; TRY 2017, s. 2). Vaikka ruostu-
mattoman teräksen koostumus havaittiin vuonna 1904, sen kaikkia ominaisuuksia ei välittö-
mästi havaittu. Tämän jälkeen alkoi kehitystyö, joka lopulta johti ensimmäisiin ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettuihin valukappaleisiin ja kaupallisiin sovelluksiin vuonna 1912.
(Härkönen 2014, s. 39-40; TRY 2017, s. 6; Väisänen 2007, s. 11.) Ruostumatonta terästä
valmistettiin aluksi valokaariuunissa sulattamalla rautaa ja matalahiilistä ferrokromia. Val-
mistusmenetelmät kehittyivät vuosikymmenten aikana ja AOD-menetelmä (Argon-Oxygen-
Decarburization -prosessi) kehitettiin 1960-luvulla. AOD-menetelmässä mellotus tapahtuu
typen ja inertin kaasun seoksella. Kaasuseos on yleensä argonin ja typen seos. (Härkönen
2014, s. 40-41; Väisänen 2007, s. 11.)

Rakenneteräs sisältää monia kemiallisia aineita ja niiden yhdisteitä, joista tärkein on hiili.
Merkittävin rakenneteräksen perusominaisuuksiin vaikuttava tekijä on siinä olevan hiilen
määrä. Teräksessä olevilla muilla alkuaineilla on osalla suotuisia vaikutuksia teräksen omi-
naisuuksiin, mutta osa alkuaineista on epäpuhtauksia (rikki, fosfori). Epäpuhtaudet pyritään
poistamaan valmistuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti niiden määriä pyritään vähentä-
mään tasolle, jolla ne eivät ole haitallisia. Teräkseltä vaadittavia ominaisuuksia ovat esimer-
kiksi suuri lujuus, säänkestävyys, kulutuskestävyys, hitsattavuus ja työstettävyys. Terästeol-
lisuus pyrkii kehittämään uusia teräslaatuja ja tutkii eri lisäaineiden vaikutuksia, joilla pyri-
tään parantamaan teräksen ominaisuuksia. (Härkönen 2014, s. 8; Kinnunen et al. 2001, s. 7;
Mamlouk & Zaniewski 2014, s. 97-98.) Teräkset voidaan jakaa kemiallisen koostumuksensa
perusteella seostamattomiin teräksiin (hiiliteräksiin) ja seostettuihin teräksiin. Teräkset voi-
daan jakaa myös käyttötarkoituksensa perusteella rakenneteräksiin, työkaluteräksiin tai mui-
hin erikoisteräksiin. Teräksen hiilipitoisuus on yksi tekijä, minkä mukaan eri teräksiä voi-
daan jaotella. Esimerkiksi rakenne- ja työkaluteräksen rajana pidetään käytännössä 0,60 %:n
hiilipitoisuutta. Myös hiiliteräkset voidaan jaotella niukkahiilisiin, keskihiilisiin ja runsashii-
lisiin. Seostamattomia ja niukkaseosteisia hiiliteräksiä pidetään yleisenä rakenneteräksenä ja
näiden hitsattavuudella on suuri merkitys. Rakenneterästen hiilipitoisuus on yleensä alle 0,2
%. (Härkönen 2014, s. 35; Kinnunen et al. 2001, s. 7; Mamlouk & Zaniewski 2014, s. 99.)

Sula teräs saatetaan jatkokäsittelyä varten kiinteään muotoon nykyisin jatkuvavalukoneilla
valssausaihioiksi. Valssauskäsittelyä jatketaan useiden valssausten kautta valmiiksi loppu-
tuotteeksi. (Härkönen 2014, s. 48; Kinnunen et al. 2001, s. 8.) Tätä menetelmää kutsutaan
kuumavalssaukseksi ja se suoritetaan kuumalle metallikappaleelle, jonka lämpötila on yli
rekristallisaatiolämpötilan. (Domone & Ilston 2010, s. 60-61; Kinnunen et al. 2001, s. 9.)
Terästeollisuuden perustuote on kuumavalssattu levy, jota käytetään kokonaisena levynä
suurissa kohteissa kuten laivan- ja sillanrakennuksessa ja muissa raskaissa rakenteissa. Suu-
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rissa rakenteissa käytettäviä hitsattuja profiileita voidaan valmistaa leikkaamalla kuumavals-
satusta levystä sopivan kokoisia paloja ja hitsaamalla palat yhteen. (Kinnunen et al. 2001, s.
17; Ongelin & Valkonen 2010, s. 13; Väisänen 2007, s. 64.) Kuumavalssattujen teräslevyjen
ohella yleisimmin tunnetut teräksen käyttömuodot ovat kuumavalssatut standardoidut pro-
fiilit, joita käytetään etenkin kantavissa rakenteissa (Domone & Ilston 2010, s. 72; Kinnunen
et al. 2001, s. 17; Väisänen 2007, s. 64).

Putkipalkit ovat yleisesti käytössä energiansiirrossa, koneenosissa ja rakenteissa. Putkipalkit
ovat käytännössä syrjäyttäneet muut muototeräkset puristetuissa pilareissa sekä tavanomai-
sissa ristikkorakenteissa. Näillä rakenteilla nurjahdusmitoitus on usein määräävä ja suljettu
putkiprofiili on edullinen vaihtoehto nurjahdusalttiille rakenteelle. Putkipalkit ovat yleensä
joko saumattomia tai hitsattuja. Saumattomat putkipalkit valmistetaan umpinaisesta aihiosta,
joka kuumennetaan sopivaan lämpötilaan. Aihioon tehdään reikä joko valssaamalla tai po-
raamalla, jonka jälkeen palkin lopullinen muoto saadaan kuuma- ja kylmämuokkaamalla
sekä tarvittaessa lämpökäsittelemällä. Hitsattujen putkipalkkien valmistuksessa käytetään
koveria valsseja, joiden avulla sopivasta levynauhasta muotoillaan pyöreä putki, jonka
sauma kuumennetaan ja hitsataan automaattihitsausmenetelmillä. Pyöreästä putkesta saa-
daan edelleen muovaamalla neliö- ja suorakaideputket. Rakenneputkiprofiilin hitsaaminen
voidaan toteuttaa joko pituussaumahitsauksena tai kierresaumahitsauksena. Pituussaumahit-
satusta profiilista voidaan muovata neliö- tai suorakaideputket, kierresaumahitsattujen pyö-
reiden rakenneputkien profiilia ei muovata. (Kinnunen et al. 2001, s. 18; Ongelin & Valko-
nen 2016, s. 19-20; Väisänen 2007, s. 63.) Kantavia teräsrakenteita voidaan valmistaa myös
ruostumattomasta teräksestä, jolloin mitoituksessa tulee huomioida ruostumattoman teräk-
sen erilaiset materiaaliominaisuudet normaaliin rakenneteräkseen verrattuna (TRY 2017, s.
6-7). Standardin SFS-EN 1993 mukaiset rakenneputkien myötörajan fy ja vetomurtolujuuden
fu nimellisarvot riippuvat valmistustavasta: kuumamuovatut rakenneputket noudattavat stan-
dardia EN 10210-1 ja kylmämuovatut rakenneputket noudattavat standardia EN 10219-1.

2.5 Käyttökohteet
Perinteisiä puurakenteisia naulalevyristikoita käytetään pientalojen ja liike- ja hallirakennus-
ten kattokannattimina, sillä naulalevyristikoilla on mahdollista saavuttaa suuria jännevälejä.
Siltojen pysyvissä kantavissa rakenteissa ei rakentamismääräysten mukaan sallita naulale-
vyliitoksia, joten siltarakenteissa käytettävät puurakenteiset ristikot ovat tappivaarnaristikoi-
ta. Tappivaarnaristikoita käytetään lisäksi suurten hallirakennusten kattokannattimina, kun
halutaan saavuttaa naulalevyristikoita suurempia jännevälejä.

Teräsrakenteisia ristikoita käytetään suuren jännevälin liike- ja hallirakennuksissa, sillä te-
räsristikko mahdollistaa avaran sisätilan ilman välipilareita. Teräsristikoita voidaan myös
käyttää välipohjaristikkoina käyttämällä ristikon yläpaarteena WQ-profiilia. Tällä rakenne-
tyypillä voidaan saavuttaa suuri jänneväli sekä ristikon että WQ-palkkiin tukeutuvan onte-
lolaataston suunnassa. Teräsrakenteisia ristikoita on perinteisesti käytetty siltojen kantavana
rakenteena ja ne ovat edelleen käyttökelpoinen valinta sillanrakennuksessa. Suunnittelu- ja
mallinnusmenetelmien kehityksen myötä modernien teräsristikoiden ei tarvitse enää välttä-
mättä olla tasoristikoita vaan erilaisia kolmiulotteisia avaruusristikoita voidaan nykyään
suunnitella ja valmistaa helposti.

2.6 Ristikkorakenteiden edut ja haitat
Ristikkorakenteilla on monia etuja verrattuna massiivirakenteisiin. Ristikko on käytännössä
topologisesti optimoitu rakenne vastaavasta massiivirakenteesta. Ristikossa on vähemmän
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materiaalia kuin vastaavassa massiivirakenteessa, jolloin ristikko on kevyempi rakenne. Ris-
tikkorakenteilla voidaan toteuttaa monimuotoisia rakenteita ja rakenne voidaan myös opti-
moida tilankäytön suhteen. Talotekniikka voidaan helposti asentaa ristikon uumasauvojen
väleissä.

Naulalevyillä ja muilla puuristikoissa käytettävillä metalliliittimillä on huono kosteus- ja pa-
lokestävyys. Teräksen korroosio aiheuttaa liittimien lujuuden heikentymistä ajan kuluessa,
joten puurakenteisia ristikoita ei voida käyttää ilman liitosten korroosiosuojausta kosteissa
olosuhteissa. Standardin SFS-EN 1995-1-2 mukainen puurakenteiden palomitoitus perustuu
teholliseen poikkileikkaukseen. Metalliliittimet menettävät kantokykynsä palotilanteessa
lämpötilan nousun johdosta. Naulalevyliitoksen palonkestoaika on alle 10 minuuttia, mikäli
liitosta ei ole palosuojattu. Ristikon liitokset on palosuojattava, mikäli ristikkoa halutaan
käyttää kantavana rakenteena. Naulalevyristikoiden nurjahdustuentaan tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota, sillä puutteet nurjahdustuennassa ovat käytännössä aiheuttaneet NR-ylä-
pohjien sortumat. (RT 85-10495 1993, s. 4-5.)

Teräsristikko on kilpailukykyinen vaihtoehto, kun rakenteen jänneväli ylittää 20 metriä
(Kinnunen et al. 2001, s. 84). Teräsristikon materiaalin säästö vastaavaan levypalkkiin näh-
den perustuu ristikon suurempaan rakenteelliseen korkeuteen, jolloin ristikon paarrevoimat
ovat pienempiä kuin vastaavalla levypalkilla. Teräsristikon uuma muodostuu sauvoista, jol-
loin materiaalia kuluu vähemmän verrattuna levypalkin uumalevyyn. Teräsristikon työkus-
tannukset muodostuvat yleensä suuremmiksi kuin levypalkkien, sillä levypalkkien valmistus
voidaan helposti automatisoida. Teräsrakenteisen ristikon kokonaiskustannuksiin vaikuttaa
teräksen painon lisäksi myös ristikon konepajavalmistuksesta ja työmaa-asennuksesta aiheu-
tuvat kustannukset. Vapaaväliset liitokset ja vähän uumasauvoja omaava ristikko saattaa olla
kustannuksiltaan edullisempi kuin kevyempi ristikko, jossa on useita uumasauvoja ja limi-
tetyt liitokset. Teräsristikon edullisin muoto ja liitosten tyyppi on yleensä ratkaistava tapaus-
kohtaisesti. (Kinnunen et al. 2001, s. 84; Ongelin & Valkonen 2016, s. 424.) Teräsrakentei-
nen ristikko tulee muiden kantavien teräsrakenteiden tavoin palosuojata. Teräsrakenteiden
palosuojausmenetelmiä on useita ja käytännössä ne jaotellaan märkiin ja kuiviin menetel-
miin. Nykyisin teräsrakenteiden palosuojaukseen käytetään yleensä palosuojamaalausta,
sillä palosuojamaalien eristyskyky on parantunut ja hintataso laskenut. Välipohjan teräsra-
kenteet voidaan palosuojata myös levyrakenteilla tai alas lasketulla katolla. (Kinnunen et al.
2001, s. 162; Ongelin & Valkonen 2010, s. 513-516; Ongelin & Valkonen 2016, s. 372-377.)
Ulkotiloissa olevien teräsrakenteiden pinta tulee käsitellä myös korroosiota vastaan. Teräs-
ristikoiden kuorma välittyy yleensä katto-orsien välityksellä, joiden avulla hoidetaan myös
teräsristikon nurjahdustuenta.
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3 Hilarakenteet materiaalitieteissä

Hilarakenteet eivät varsinaisesti ole nykyaikainen keksintö. Alexander Graham Bell (1847-
1922) esitti vuonna 1903 suunnittelumenetelmän kevyiden ja mekaanisesti kestävien hilara-
kenteiden tuottamiseksi, joka pohjautui kolmiomaisiin soluihin (Bauer et al. 2017, s. 1; Yu
et al. 2018, s. 124). Bellin kehittämä menetelmä loi pohjan kevytrakenteiden suunnitteluun
ja nykyaikaisten nanoluokan hilarakenteiden suunnittelu perustuu tähän menetelmään. Ny-
kyaikaiset hilarakenteet koostuvat nanoluokan raaka-aineista. Nanohiukkasten ominaisuudet
riippuvat sen koosta ja geometriasta, jolloin nanoluokan hilarakenteilla on saavutettavissa
uusi metamateriaalien materiaaliluokka, jota voidaan soveltaa eri tieteenaloilla. (Bauer et al.
2017, s. 1; Greer 2015, s. 37; Schaedler & Carter 2016, s. 191; Schwaiger et al. 2019, s. 758.)

Metamateriaalit eivät ole tavanomaisia materiaaleja, sillä ne ovat keinotekoisesti valmistet-
tuja eikä niitä esiinny luonnossa (Yu et al. 2018, s. 116). Mekaaniset metamateriaalit ovat
metamateriaalien ryhmä, joilla on tavanomaisiin materiaaleihin verrattuna tiettyjä epätaval-
lisia mekaanisia ominaisuuksia. Mekaanisten metamateriaalien mekaaniset ominaisuudet ai-
heutuvat niiden perussolujen geometrisesta rakenteesta. Tavanomaisten materiaalien mekaa-
niset ominaisuudet aiheutuvat materiaalin koostumuksesta. Metamateriaalin käsite on läh-
töisin sähkömagnetismin ja akustiikan alueilta, joista se on laajentunut myös mekaniikan
alueelle. Tavanomaisiin materiaaleihin verrattuna mekaanisilla metamateriaaleilla voidaan
parantaa useita mekaanisia ominaisuuksia. Mekaanisille metamateriaaleille on tyypillistä ne-
gatiivinen jäykkyys ja kokoonpuristuvuus, häviävä liukukerroin, häviävä tai negatiivinen
Poissonin luku, singulaarinen epälineaarinen käyttäytyminen ja räätälöidyt topologiset mik-
rorakenteet. (Greer 2015, s. 37; Rashed et al. 2016, s. 522; Schwaiger et al. 2019, s. 758;
Spadaccini 2015, s. 29; Yu et al. 2018, s. 120.) Hilarakenteiden voidaan katsoa kuuluvan
mekaanisten metamateriaalien luokkaan.

Nanoluokan hilarakenteiden kehitystyössä avainasemassa ovat arkkitehtuurin ja materiaalin
koosta riippuvien ominaisuuksien tehokas integrointi (Bauer et al. 2017, s. 1; Fleck et al.
2010, s. 2499-2501). Mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi hierarkkisen arkkitehtuu-
rin käyttäminen on ollut tehokasta ja nanoluokan hilarakenteiden lopullisena tavoitteena voi-
daan pitää biomateriaaleissa havaittujen monimutkaisten toiminnallisuuksien toistaminen.
Hilarakenteita voidaan nykyään valmistaa ainetta lisäävien valmistustekniikoiden avulla na-
noluokan mittakaavassa. Suurin haaste hilarakenteiden soveltamiselle eri teknisissä sovel-
luksissa on valmistustekniikan kehittäminen, joka mahdollistaisi makroluokan hilarakentei-
den valmistamisen. (Bauer et al. 2017, s. 1; Greer 2015, s. 37; Greer & Deshpande 2019, s.
750-752; Schaedler & Carter 2016, s. 195-199; Spadaccini 2015, s. 31.)

Materiaalitieteissä havaittiin materiaalin käyttäytymisen riippuvan mittakaavasta 1990-lu-
vun alkupuolella ja tämä riippuvuus oli ilmeisintä nanoluokan mittakaavassa (Fleck et al.
2010, s. 2498; Schwaiger et al. 2019, s. 758). Materiaalitekniikan kehitys jatkui ja 2000-
luvun alkuun mennessä oli kehitetty lukuisia metalli- ja polymeerivaahtoja, jotka olivat riit-
tävän jäykkiä ja lujia kevytrakenteisiin. Näiden uusien metamateriaalien käyttökohteet olivat
lähinnä autoteollisuudessa ja sandwichrakenteiden ydinmateriaalina. Viime vuosina materi-
aalitieteissä on pyritty vähentämään mekaanisten ominaisuuksien ja massatiheyden välistä
kytkentää mikro- ja nanohierarkioissa. Jaksollisten arkkitehtuurien topologinen suunnittelu
mahdollistaa tarkan kuormituksen välittämisen makroskaalasta yksikkösolulle. Tämä paran-
taa hilarakenteiden lujuutta ja jäykkyyttä. (Deshpande et al. 2001a, s. 1035; Deshpande et
al. 2001b, s. 1747; Rashed et al. 2016, s. 518-519; Yu et al. 2018, s. 123.)
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3.1 Hilarakenteiden topologinen jaottelu
Materiaalitieteissä esiintyviä hilarakenteita voidaan jaotella eri tavoin. Hilarakenteiden jaot-
teluun käytetään yleensä topologiaan, mekaanisiin ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin perus-
tuvaa jaottelua. Mekaanisten metamateriaalien perustapaukset voidaan luokitella kuvan 54
mukaisesti.

Kuva 54 Mekaanisten metamateriaalien perustapausten luokittelu materiaalin kimmo-,
liuku- ja puristuskertoimen sekä Poissonin luvun suhteen (Yu et al. 2018, s. 121).

Materiaalitieteissä esiintyvät hilamateriaalit ovat yleensä hoikista rakenneosista (palkki ja
sauva) koostuvia kenno-, verkko-, ristikko- tai hilarakenteita. Hilarakenteissa on useita yh-
tenäisiä elementtejä, jotka täyttävät hilarakenteen tilan. Hilarakenteet jaotellaan yleensä to-
pologian perusteella stokastisiin ja jaksollisiin hilarakenteisiin. Stokastisissa hilarakenteissa
hilan muodostavien solujen ja muotojen jakauma määritetään satunnaisesti todennäköisyys-
jakauman avulla. Stokastisia hilarakenteita voidaan analysoida ja arvioida tilastollisten me-
netelmien avulla ja niille on ominaista, että niiden muotoa ei voida toistaa johtuen satunnai-
suudesta. Luonnossa esiintyviä stokastisia hilarakenteita ovat esimerkiksi luu ja puun sellu-
loosa. Tavanomaisia mekaanisia kennorakenteita ovat huokoiset vaahdot ja aerogeelit. Jak-
sollisten hilarakenteiden topologia voidaan toistaa kahden tai kolmen eri akselin suhteen.
Jaksollisten hilarakenteiden hilan geometrian perusominaisuudet (solun mitat, kulmat,
määrä ja rakenteen rajat) tallennetaan funktioihin, joita toistamalla eri akselin suhteen saa-
daan haluttu jaksollinen hilarakenne. Jaksollinen hilarakenne on esimerkiksi oktettiristikko.
(Evans et al. 2001, s. 310-311; Fleck et al. 2010, s. 2501; Helou & Kara 2018, s. 245; Nazir
et al. 2019, s. 3492; Schwaiger et al. 2019, s. 759; Yu et al. 2018, s. 123.)

Jaksolliset tasomaiset hilarakenteet luokitellaan säännöllisiin ja semisäännöllisiin rakentei-
siin. Molemmissa tyypeissä säännöllinen monikulmio täyttää hilarakenteen tason. Säännöl-
lisissä hilarakenteissa käytettävät monikulmiot ovat kolmio, neliö ja kuusikulmio, sillä aino-
astaan näillä voidaan toteuttaa säännöllinen hilarakenne. Semisäännöllisissä hilarakenteissa
käytetään vähintään kahta erilaista säännöllisistä monikulmiota täyttämään hilarakenteen
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taso. Muita tasomaisia hilarakenteita voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä vähintään
kahta eri kokoista monikulmiota. Kolmiulotteisia hilarakenteita voidaan toteuttaa täyttä-
mällä hilarakenteen tila avaruusmonikulmioilla, joilla on vähän pintoja. Tämän kaltaisia
säännöllisiä avaruusmonikulmioita ovat kuutio ja rombinen dodekaedri. Tyypillisesti kolmi-
ulotteiset hilarakenteet toteutetaan käyttämällä erilaisten avaruusmonikulmioiden yhdistel-
miä. (Fleck et al. 2010, s. 2501; Greer & Deshpande 2019, s. 752.) Hilarakenteiden pääto-
pologia määräytyy hilan muodostavien yksikkösolujen skaalatuista sovituksista (Helou &
Kara 2018, s. 246). Hilarakenteiden perusmuodot voidaan topologian perusteella jakaa kuu-
tiollisiin ja ei-kuutiollisiin hilarakenteisiin (Zok et al. 2016, s. 186). Topologiaan perustuvia
yksinkertaisia kuutiollisia hilarakenteita ovat yksinkertainen kuutiollinen hila (SC, simple
cubic lattice), tilakeskeinen kuutiollinen hila (BCC, body-centered cubic lattice) ja pintakes-
keinen kuutiollinen hila (FCC, face-centered cubic lattice) ja nämä on esitetty kuvassa 55
(Latture et al.  2018, s. 250; Tancogne–Dejean & Mohr 2018a, s. 27; Zok et al. 2016, s. 188).

Kuva 55 Kuutiolliset perusmuodot: a) yksinkertainen kuutiollinen hila (SC lattice), b) tila-
keskeinen kuutiollinen hila (BCC lattice) ja c) pintakeskeinen kuutiollinen hila (FCC lattice)
(Tancogne–Dejean & Mohr 2018a, s. 28).

Topologiaan perustuvia yksinkertaisia ei-kuutiollisia hilarakenteita ovat yksinkertainen or-
torombinen hila (SO, simple orthorhombic lattice), tilakeskeinen ortorombinen hila (BCO,
body-centered orthorhombic lattice), pintakeskeinen ortorombinen hila (FCO, face-centered
orthorhombic lattice), yksinkertainen tetragonaalinen hila (ST, simple tetragonal lattice), ti-
lakeskeinen tetragonaalinen hila (BCT, body-centered tetragonal lattice), pintakeskeinen tet-
ragonaalinen hila (FCT, face-centered tetragonal lattice) ja rombohedraalinen hila (R, rhom-
bohedral lattice) (Zok et. al 2016, s. 186). Kiinteä aine esiintyy yleensä kidemuodossa siten,
että aine rakentuu säännöllisesti toistuvista samanlaisista yksiköistä. Tätä geometrista sään-
nönmukaisuutta kutsutaan materiaalitieteissä Bravais’n hilaksi. Kuvassa 56 on esitetty orto-
rombista ja tetragonaalista muotoa vastaavat Bravais’n hilat.

Kuva 56 Bravais’n hilat: a) yksinkertainen ortorombinen hila, b) pintakeskeinen ortorom-
binen hila ja c) tilakeskeinen ortorombinen hila (Mehl et al. 2017, s. 12-14).
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Ortorombisten hilojen tapauksessa kuution särmät ovat eripituisia ja vastaavasti tetragonaa-
listen hilojen tapauksessa kaksi kuution särmistä ovat samanpituisia. Tetragonaalinen hila
saadaan ortorombisesta hilasta muuttamalla kuution särmän pituuksia, joten tetragonaalinen
hila on ortorombisen hilan erikoistapaus. (Mehl et al. 2017, s. 12-16.) Bravais’n hiloja vas-
taavat hilarakenteet saadaan lisäämällä hilaan siteet ja yhdistämällä ne vastaavalla tavalla
kuin kuutiollisten perusristikoiden tapauksessa. Kuvassa 57 on esitetty muutama esimerkki
ei-kuutiollisista hilarakenteista.

Kuva 57 a) yksinkertainen ortorombinen hila, b) tilakeskeinen ortorombinen hila ja c) rom-
bohedraalinen hila (Zok et al. 2016, s. 197).

Zokin et al. (2016, s. 186-187) mukaan jaksollisten hilarakenteiden perustyypit voidaan luo-
kitella seuraavasti:

i. kuutiollinen perusristikko, joka toteutetaan yhdistämällä kuutiollisten perushilojen
hilapisteet siteillä

ii. ei-kuutiollinen perusristikko, joka toteutetaan suorittamalla affiini muunnos kuutiol-
liseen perusristikkoon, jolloin syntyy erilainen symmetrinen hilarakenne

iii. yhdistelmäristikot, jotka toteutetaan yhdistämällä kaksi erilaista perusristikkoa yh-
deksi hilarakenteeksi

iv. monimutkaiset ristikot, jotka toteutetaan joko lisäämällä vähintään kaksi solmua jo-
kaiseen hilapisteeseen ja yhdistämällä hilapisteet siteillä tai muodostamalla super-
solu, jota toistamalla saadaan monimutkainen hilarakenne.

Yhdistelmäristikoilla on erikseen määritetyt skaalaus-, translaatio- ja rotaatiosuhteet ja li-
säksi yhdistelmäristikoilla solmupisteet yhtyvät. Supersolu muodostuu yhdistämällä perus-
ristikoiden muodostamia alisoluja yhtenäiseksi supersoluksi. (Latture et al. 2018, s. 250; Zok
et al. 2016, s. 186-187.)

Kuutiollinen perusristikko
Kuutiolliset perusmuodot ovat yksinkertainen kuutiollinen hila {SC}, tilakeskeinen kuutiol-
linen hila {BCC} ja pintakeskeinen kuutiollinen hila {FCC}. Kuutiollinen perusristikko
muodostetaan yhdistämällä edellä mainittujen kuutiollisten perusmuotojen hilapisteet si-
teillä ja toistamalla hilan tilan suhteen (Zok et al. 2016, s 188). Kuutiollisten perusristikoiden
luokitteluun käytetään hilalle ominaisia parametreja kuten hilapisteiden lukumäärä 𝑗0 ja si-
teiden lukumäärä 𝑏0. Jokaisella äärettömän perusristikon yksikkösolulla on tietty määrä sekä
hilapisteitä että siteitä. Nämä lukumäärät äärettömälle perusristikolle on esitetty taulukossa
3. Siteiden pituus 𝑙 riippuu kuution särmän pituudesta 𝑎 ja äärettömälle perusristikolle siteen
pituus on esitetty taulukossa 3. Vastaavalla tavalla voidaan määrittää myös äärellisten pe-
rusristikoiden hilapisteiden lukumäärä 𝑗 ja siteiden lukumäärä 𝑏. Nämä riippuvat hilaraken-
teen geometriasta ja ne saadaan taulukossa 4 esitetyistä kaavoista. (Deshpande et al. 2001b,
s. 1747-1748; Zok et al. 2016, s. 188; Yu et al. 2018, s. 124.)
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Taulukko 3 Äärettömän perusristikon yksikkösolun hilapisteiden ja siteiden lukumäärä sekä
siteen pituus (Zok et al. 2016, 188).

Taulukko 4 Äärellisten perusristikoiden geometriset ominaisuudet lineaariselle, neliölliselle
ja kuutiolliselle perusristikolle (Zok et. al. 2016, s. 189).

Esimerkki pintakeskeisestä hilarakenteesta on kuvan 58 mukainen oktettiristikko, joka muo-
dostuu toistamalla oktaedrisia yksikkösoluja siten, että jokainen side on jaettu kahden solun
kesken. Oktettiristikon analysointiin riittää, että tarkastellaan oktaedrista yksikkösolua. Ok-
tettiristikon konstruoimiseen käytetään lisäksi säännöllistä tetraedriä, jota toistetaan samassa
suunnassa kuin oktaedria. (Deshpande et al. 2001b, s. 1749.)

Kuva 58 Oktettiristikko (Deshpande et al. 2001b, s. 1749).

Tärkeä ominaisuus ristikon topologian kuvaamisessa on liitettävyys 𝑍, joka kuvaa solmussa
keskimäärin kohtaavia siteitä. Koska jokainen side on yhdistetty kahden solmun välillä, kes-
kimääräinen liitettävyys voidaan määrittää kaavalla

𝑍 = 2𝑏
𝑗

(1)

missä 𝑏 on äärellisen ristikon siteiden lukumäärä [-]
𝑗 on äärellisen ristikon hilapisteiden lukumäärä [-].

Äärettömille perusristikoille liitettävyys voidaan määrittää kaavalla

𝑍 = 𝑍0 = 2𝑏0
𝑗0

(2)
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missä 𝑍0 on äärettömän perusristikon liitettävyys [-]
𝑏0 on siteiden lukumäärä yksikkösolua kohden [-]
𝑗0 on hilapisteiden lukumäärä yksikkösolua kohden [-].

Kaava (2) antaa kuutiolliselle perusristikolle 𝑍0 = 6, tilakeskeiselle perusristikolle 𝑍0 = 8
ja pintakeskeiselle perusristikolle 𝑍0 = 12. Äärellisille perusristikoille käytetään taulukossa
4 esitettyjä arvoja. Ristikon geometriaa kuvaava parametri on suhteellinen tiheys 𝜌, joka
kuvaa sidemateriaalin tilavuuden suhdetta koko hilarakenteen tilavuuteen verrattuna. (Bauer
et al. 2017, s. 3; Deshpande et al. 2001a, s. 1036; Fleck et al. 2010, s. 2503-2505; Zok et al.
2016, s. 188-189.) Kun siteen säde 𝑟 on pieni verrattuna siteen pituuteen 𝑙, voidaan yksik-
kösolun suhteellinen tiheys äärettömässä perusristikossa määrittää kaavalla (Zok et al. 2016,
s. 188)

𝜌 = 𝜌0 = 𝜋𝑏0
𝑟
𝑎

2 𝑙
𝑎

(3)

missä 𝜌0 on äärettömän perusristikon suhteellinen tiheys [-]
𝑟 on siteen säde [m]
𝑎 on kuution särmän pituus [m]
𝑙 on siteen pituus [m].

Äärellisille perusristikoille suhteellinen tiheys 𝜌 voidaan määrittää taulukossa 4 esitetyillä
kaavoilla.

Ei-kuutiolliset perusristikot
Ei-kuutiolliset perusristikot muodostetaan suorittamalla affiini muunnos kuutiolliseen pe-
rusristikkoon. Ristikon geometrian affiini muunnos suoritetaan toteuttamalla venytys-/puris-
tusoperaatioita kahden pääsuunnan suhteen. Esimerkiksi yksinkertainen ortorombinen pe-
rusristikko {SO} saadaan yksinkertaisesta kuutioristikosta {SC} venytys-/puristusoperaati-
oilla ja sen yleinen merkintätapa on {𝑆𝑂}3|(𝜆𝑥 𝜆𝑦 𝜆𝑧). Venytysvektorin arvoista yksi on
sidottu, ts. sen arvo on 1 ja kahdella muulla skaalataan kuutiollista perusmuotoa. Vastaavalla
tavalla määritetään muut ei-kuutiolliset perusristikot. Affiini muunnos ei vaikuta ristikon
topologiaan, jolloin hilapisteiden lukumäärä 𝑗0, siteiden lukumäärä 𝑏0 ja liitettävyys 𝑍0 ovat
samat kuin kuutiollisella perusristikolla, johon ristikko pohjautuu. Ei-kuutiollisen perusris-
tikon suhteellinen tiheys 𝜌 eroaa kuutiollisesta perusristikosta, sillä se ei ole ristikon topolo-
giaan pohjautuva ominaisuus vaan geometriaan pohjautuva. Affiinisen leikkausmuodon-
muutoksen avulla voidaan muodostaa muita ei-kuutiollisia perusristikoita, kuten esimerkiksi
rombohedraalinen ristikko {R}. Tämä ristikkotyyppi muodostetaan venyttämällä yksinker-
taista kuutioristikkoa pitkin kuution diagonaalia pitäen samalla siteiden pituudet vakiona.
Tällöin akselien väliset kulmat pienenevät alle 90 asteen. Ristikkotyypin merkintätapa on
{𝑅}(𝜆111), missä (𝜆111) kuvaa venytyssuhdetta diagonaalin suhteen. Mikäli venytyssuhde
on 𝜆111 = √2, akselien väliset kulmat ovat 60 astetta. Rombohedraalinen ristikko muodostaa
pohjan Kagome-ristikolle. (Latture et al. 2018, s. 250; Zok et al. 2016, s. 190-191.)

Yhdistelmäristikot
Yhdistelmäristikoita voidaan muodostaa sekä kuutiollisista että ei-kuutiollisista perusristi-
koista. Yhdistelmäristikoilla voidaan korjata liitettävyydessä esiintyviä puutteita. Kuutiol-
listen ja ei-kuutiollisten perusristikoiden avulla voidaan muodostaa supersoluja, joita voi-
daan kopioida ja toistaa muodostaen suurempia ristikoita. Näitä ristikoita voidaan kutsua



60

superristikoiksi. (Latture et al. 2018, s. 250; Zok et al. 2016, s. 189-191.) Kuvassa 59 on
esitetty eräitä kuutiollisia yhdistelmäristikoita. Yhdistetty rombohedraalinen ristikko voi-
daan muodostaa yhdistämällä kaksi identtistä rombohedraalista ristikkoa, joista toista kään-
netään diagonaalin ympäri 60 astetta. Ristikkotyypin merkintätapa on {𝑅 (𝜃111 =
0,𝜋/3 )}(𝜆111), missä (𝜃111) kuvaa toisen perusristikon kiertymiskulmaa ja (𝜆111) kuvaa
venytyssuhdetta diagonaalin suhteen. Ei-kuutiollisia yhdistelmäristikoita voidaan muodos-
taa myös yhdistämällä kaksiulotteisia tasoristikoita kolmiulotteiseen ristikkoon. Tasomaiset
hilarakenteet muodostetaan yhdistämällä tasossa sijaitsevat hilapisteet siteillä, jolloin muo-
dostuu joko neliömäinen {Sq} tai suorakulmainen {Re} tasorakenne. Mahdollisia käyttö-
kohteita tämän tyyppisille hilarakenteille ovat sandwich-paneelit: tasomaiset osat toimivat
paneelin pintalevyinä ja kolmiulotteinen ristikko toimii ydinmateriaalina. (Latture et al.
2018, s. 250; Zok et al. 2016, s. 191-194.)

Kuva 59 Kuutiollisia yhdistelmäristikoita (Tancogne-Dejean & Mohr 2018a, s. 29).

Monimutkaiset ristikot
Monimutkaiset ristikot voidaan toteuttaa joko lisäämällä vähintään kaksi solmua jokaiseen
hilapisteeseen ja yhdistämällä hilapisteet siteillä tai muodostamalla supersolu, jota toista-
malla saadaan monimutkainen hilarakenne. Viime vuosina kiinnostusta ovat herättäneet
kuutiollinen timanttiristikko ja Kagome-ristikko, jotka toteutetaan ensimmäisellä tavalla.
Kuutiollinen timanttiristikko pohjautuu pintakeskeiseen perusristikkoon. Pintakeskeisen hi-
lan jokaiseen hilapisteeseen sijoitetaan kaksi solmupistettä, joiden koordinaatit ovat
[0 0 0] ja [1/4 1/4 1/4]. Ristikko muodostetaan yhdistämällä lähimmät solmut si-
teillä. Syntyvä ristikko sisältää tetraedrin kaltaisia yksiköitä, joissa neljä sidettä kohtaa jo-
kaisessa solmussa ja siteiden välinen keskinäinen kulma 109,5 astetta. Tämän ristikon liitet-
tävyys on 𝑍0 = 4. Kolmiulotteiset Kagome-ristikot muodostetaan vastaavalla tavalla.
Kagome-ristikko pohjautuu rombohedraaliseen hilaan, jossa akselien väliset kulmat ovat 60
astetta ja venytyssuhde diagonaalin suhteen on 𝜆111 = √2. Rombohedraalisen hilan jokai-
seen hilapisteeseen sijoitetaan neljä solmua, joiden koordinaatit ovat [0 0 0],
[1/2 0 0], [0 1/2 0] ja [0 0 1/2]. Kagome-ristikko muodostuu yhdistämällä lä-
himmät solmut siteillä. (Latture et al. 2018, s. 250; Zok et al. 2016, s. 194-196.)
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Toisessa tavassa muodostetaan supersolu vähintään kahdesta alisolusta, jota toistamalla saa-
daan monimutkainen hilarakenne. Alisolut koostuvat yhdistelmäristikoista, joten monimut-
kaiset ristikot eroavat tavanomaisista yhdistelmäristikoista, jotka muodostuvat yhdistetyistä
perusristikoista. Kahdestatoista yhtenevästä pinnasta muodostuva rombinen dodekaedri on
esimerkki monimutkaisesta ristikosta. Rombisen dodekaedrin jokainen pinta koostuu vino-
neliöistä, joissa pidemmän sivun halkaisijan suhde lyhyemmän sivun halkaisijaan on √2.
(Latture et al. 2018, s. 250; Zok et al. 2016, s. 196.) Rombinen dodekaedri on harvoja moni-
tahkoisia yhtenevät pinnat omaavia kappaleita, joilla voidaan täyttää kolmiulotteinen tila
(Gibson & Ashby 1997, s. 30; Greer & Deshpande 2019, s. 752). Ristikko muodostetaan
sijoittamalla siteet pitkin jokaista referenssimonitahokkaan särmää ja se vastaa puolikasta
pintakeskeisestä ristikosta (Zok et al. 2016, s. 196). Kuvassa 60 on esitetty edellä kuvatut
monimutkaiset ristikkorakenteet.

Kuva 60 Monimutkaisia ristikkorakenteita: a) kuutiollinen timanttiristikko, b) Kagome-ris-
tikko ja c) rombinen dodekaedri (Zok et al. 2016, s. 199).

Kennorakenteet
Kennorakenteet koostuvat siteiden muodostamista paneeleista, jotka muodostavat kennon
yksikkösolun reunat ja pinnat (Gibson & Ashby 1997, s. 2; Zhang et al. 2015, s. 336). Ken-
norakenteiden halkaisija vaihtelee kymmenistä mikrometreistä kymmeniin millimetreihin ja
ne ovat useimmiten suljettuja rakenteita. Yksikkösoluja toistetaan kahdessa suunnassa, jol-
loin muodostuu kennorakenne. Yksikkösolun topologia on yleensä kolmio, neliö, kuusikul-
mio tai ympyrä. Näistä perustopologioista kolme ensimmäistä soveltuvat kantamaan erityi-
sesti paneelin taivutuksesta syntyviä leikkausvoimia. Kuvassa 61 on esitetty kolmiulotteisia
monikulmioita, joita voidaan käyttää kenno- ja ristikkorakenteiden yksikkösolun topologian
kuvaamiseen. Kennorakenteilla käytetään myös suhteellista tiheyttä 𝜌 kuvaamaan geomet-
riaa. Kuvassa 62 on esitetty yleisimmät kennorakenteiden perustopologiat sekä niiden suh-
teelliset tiheydet 𝜌. (Gibson & Ashby 1997, s. 26; Schaedler & Carter 2016, s. 201; Zhang
et al. 2015, s. 336.)

Kuva 61 Kolmiulotteisia monikulmioita (Gibson & Ashby 1997, s. 27).

Biolääketieteessä ja mikro-/nanoluokan rakenteiden valmistustekniikoissa viime aikoina ta-
pahtunut kehitys on johtanut ympyräpoikkileikkaukseen perustuvien kennorakenteiden syn-
tymiseen. Tämän kehityksen johdosta myös hilarakenteilla voidaan toteuttaa avoimiin ken-
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norakenteisiin pohjautuvia ristikkorakenteita. Kennorakenteiden yleisin yksikkösolun perus-
topologia on kuusikulmio ja näiden rakenteiden valmistamiseen on käytettävissä lukuisia
erilaisia valmistustekniikoita ja materiaaleja. Kennorakenteiden käyttökohteet ovat laajen-
tuneet ja tämä on johtanut uusien topologioiden kehittymiseen. Kuvan 62 mukaisiin perus-
topologioihin pohjautuvat kennorakenteet ovat suljettuja rakenteita. Avoimia kennoraken-
teita ovat puolestaan useimmat vaahdot. (Berger et al. 2017, s. 533; Gibson & Ashby 1997,
s. 2; Nazir et al. 2019, s. 3492; Schaedler & Carter 2016, s. 201; Zhang et al. 2015, s. 336.)

Kuva 62 Yleisimmät kennorakenteiden perustopologiat ja niiden suhteelliset tiheydet 𝜌
(Zhang et al. 2015, s. 337-338).

Laattaseinäiset solut
Laattaseinäisistä soluista muodostuvat suljetut kennorakenteet voivat mahdollisesti saavut-
taa isotrooppisen elastisen jäykkyyden yläraja-arvot. Nämä yläraja-arvot tunnetaan Hashin–
Shtrikman rajoina (H–S-rajat) kehittäjiensä mukaan. Hashin–Shtrikman raja antaa suurim-
man jäykkyyden, jonka huokoinen solidi voi teoreettisesti saavuttaa. (Bauer et al. 2017, s. 9;
Berger et al. 2017, s. 533; Schwaiger et al. 2019, s. 759-760; Tancogne–Dejean et al. 2018,
s. 1.) Jäykimmät mikro- ja nanoluokan ristikkorakenteet eivät ole rakenteelliselta tehokkuu-
deltaan optimaalisia, vaikka niiden jäykkyys onkin suurempi kuin stokastisten vaahtojen
(Tancogne–Dejean et al. 2018, s. 1). Suljettuja laattaseinäisiä kennorakenteita ovat kuutio-
ja oktettivaahto, jotka pystyvät varastoimaan maksimimäärän muodonmuutosenergiaa.
Nämä kennorakenteet ovat lisäksi voimakkaasti anisotrooppisia. Vastaavasti kuin ristikko-
rakenteilla, myös suljetuilla laattaseinäisillä kennorakenteilla voidaan muodostaa yhdistel-
märakenteita. Kuutio- ja oktettivaahdon yhdistelmä pystyy myös varastoimaan maksimi-
määrän muodonmuutosenergiaa ja se voi olla myös isotrooppinen. Kuutio- ja oktettivaahdon
yhdistelmä voi saavuttaa H–S-ylärajan. Näennäisesti satunnainen vaahto on myös esimerkki
laattaseinäisestä solusta. (Berger et al. 2017, s. 533; Tancogne–Dejean et al. 2018, s. 1.)
Kuvassa 63 on esitetty edellä kuvatut laattaseinäiset solut.



63

Kuva 63 Laattaseinäisiä soluja: a) kuutiovaahto, b) oktettivaahto, c) kuutio- ja oktettivaah-
don yhdistelmä ja d) näennäisesti satunnainen vaahto (Berger et al. 2017, s. 534).

Kuutiollisten laattaseinäisten solujen lähtökohtana ovat kuutiollinen laattahila {SC}, tilakes-
keinen laattahila {BCC} ja pintakeskeinen laattahila {FCC}. Yhdistämällä nämä kuutiolliset
laattahilat saadaan kuvan 64 mukainen laattaseinäinen solu. (Tancogne–Dejean et al. 2018,
s. 1-2.)

Kuva 64 SC-BCC-FCC-yhdistelmälaatta (Tancogne–Dejean et al. 2018, s. 2).

Kuoriseinäiset solut
Kuoriseinäisistä soluista muodostuvat hilarakenteet tarjoavat vaihtoehdon ristikkoraken-
teille, laattaseinäisille hilarakenteille ja stokastisille vaahdoille. Kuoriseinäiset hilarakenteet
koostuvat tietyn paksuisista toisiaan leikkaamattomista jaksollisista pinnoista. Useimpien
kuoriseinäisten hilarakenteiden topologia pohjautuu TPMS-pintoihin (Triply Periodic Mini-
mal Surface). (Bonatti & Mohr 2019a, s. 2; Bonatti & Mohr 2019b, s. 302; Han et al. 2015,
s. 5506-5507; Schwaiger et al. 2019, s. 760.) Vaihtoehtoinen tapa muodostaa kuoriseinäisiä
hilarakenteita on tasoittaa kuutiollisten ristikkorakenteiden geometriaa, jolloin saadaan si-
leitä kuutiollisia kuoriseinäisiä hilarakenteita (Bonatti & Mohr 2019a, s. 3-7; Bonatti &
Mohr 2019b, s. 302-305). Kuvassa 65 on esitetty TPMS-pintatopologiaan perustuvat P- ja
D-pinnat. Pintakeskeisen kuutiollisen kuoriseinäisen hilarakenteen muodostaminen perusto-
pologioista on esitetty kuvassa 66.

Kuva 65 TPMS-pinnat: vasemmalla P-pinta ja oikealla D-pinta (Han et al. 2015, s. 5507).

Kuutiomaiset kuoriseinäiset perustopologiat on esitetty kuvassa 67. Kuutiolliset kuoriseinäi-
set hilarakenteet ovat voimakkaasti anisotrooppisia sekä huomattavan jäykkiä etenkin suu-
rilla suhteellisen tiheyden arvoilla. Perinteisiin ristikkomaisiin hilarakenteisiin verrattuna ne
ovat jäykempiä ja lähestyvät H–S-ylärajaa. Kuutiollisten kuoriseinäisten hilarakenteiden
anisotropiaa voidaan säätää parametrisoidulla pinnan määrittävällä funktionaalilla, jolloin
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niille voidaan määrittää isotrooppinen topologia. Kuoriseinäisillä hilarakenteilla on suurem-
pi lujuus, jäykkyys ja energian vaimennuskyky kuin perinteisillä ristikkomaisilla hilaraken-
teilla. Kuoriseinäisellä hilarakenteella ei esiinny jännityskeskittymiä johtuen geometrian si-
leydestä ja toisensa leikkaavien osien puuttumisesta. Kuoriseinäisten hilarakenteiden poten-
tiaalisia käyttökohteita ovat rakenteet, joilta vaaditaan väsymis- ja murtumiskestävyyttä.
Avoin rakenne mahdollistaa myös niiden käytön lämpöteknisissä sovelluksissa. (Bonatti &
Mohr 2019a, s. 24; Bonatti & Mohr 2019b, s. 318-320; Han et al. 2015, s. 5510.)

Kuva 66 Pintakeskeisen kuutiollisen kuoriseinäisen hilarakenteen muodostaminen perusto-
pologioiden avulla (Bonatti & Mohr 2019a, s. 6).

Kuva 67 Kuutiollisten kuoriseinäisten hilarakenteiden muodostuminen perustopologioista:
a) yksinkertainen kuutio, b) tilakeskeinen kuutio ja c) pintakeskeinen kuutio (Bonatti & Mohr
2019b, s. 303).

3.2 Hilarakenteiden jaottelu mekaanisten ominaisuuksien mukaan
Hilarakenteiden mekaaninen käyttäytyminen voidaan jakaa kahteen eri tapaukseen sen mu-
kaan, miten hilan siteiden muodonmuutos tapahtuu. Nämä muodonmuutosprosessit ovat tai-
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vutus- ja venytysmuodonmuutos, jolloin hilarakenteiden voidaan todeta olevan joko taivu-
tuksen tai venytyksen hallitsemia. Venytyksen hallitsemat hilarakenteet ovat erityisen lujia
ja jäykkiä, kun taas taivutuksen hallitsemilla hilarakenteilla on pienempi kokonaislujuus.
Taivutuksen hallitsemilla hilarakenteilla on toisaalta suuri jäykkyys ja hyvä energian vai-
mennuskyky, jonka johdosta ne soveltuvat erityisesti kennorakenteisiin. (Ashby 2006, s. 15-
17; Bauer et al. 2017, s. 2; Fleck et al. 2010, s. 2503; Mines 2019, s. 7-8; Schwaiger et al.
2019, s. 759.) Hilarakenteiden muodonmuutosprosessin määrittämiseen käytetään Maxwel-
lin stabiilisuuskriteeriä ja siihen liittyvää Maxwellin lukua 𝑀, joka kolmiulotteisilla hilara-
kenteilla määritetään kaavalla

𝑀 = 𝑏0 − 3𝑗0 + 6 (4)

ja tasomaisilla hilarakenteilla kaavalla

𝑀 = 𝑏0 − 2𝑗0 + 3 (5)

missä 𝑏0 on siteiden nettomäärä ja 𝑗0 on hilapisteiden määrä yksikkösolua kohden. Hilara-
kenne on staattisesti ja kinemaattisesti määrätty, mikäli Maxwellin luvulle pätee 𝑀 = 0.
Tässä tapauksessa hilarakenteen muodonmuutos tapahtuu venytysmuodonmuutoksen
kautta. Hilarakenne on mekanismi, mikäli Maxwellin luvulle pätee 𝑀 < 0. Tällöin hilara-
kenteen siteet taipuvat rakennetta kuormitettaessa ja hilarakenteen muodonmuutos tapahtuu
taivutusmuodonmuutoksen kautta. Tapauksessa 𝑀 > 0 hilarakenne on staattisesti ja kine-
maattisesti ylijäykkä, jolloin rakenteeseen syntyy sisäisiä jännityksiä. Myös näiden hilara-
kenteiden muodonmuutos tapahtuu venytysmuodonmuutoksen kautta. (Ashby 2006, s. 23-
25; Ashby 2011, s. 332-334; Fleck et al. 2010, s. 2503-2505; Mines 2019, s. 7-9; Yu et al.
2018, s. 142.)

Hilarakenteiden muodonmuutosprosessin määrittämiseen voidaan myös käyttää keskimää-
räistä liitettävyyttä 𝑍. Jäykistä yksikkösoluista muodostetulle topologialle välttämätön ehto,
jotta hilarakenne on täysin jäykkä, on tasotapauksessa 𝑍 = 4 ja kolmiulotteisessa tapauk-
sessa 𝑍 = 6. Topologiat, joiden liitettävyys ei ole näiden raja-arvojen mukainen, voivat olla
jaksollisesti jäykkiä ja teoreettisesti venytysmuodonmuutoksen hallitsemia. Nämä topologiat
ovat kuitenkin herkkiä erilaisille epätarkkuuksille, jotka voivat aiheuttaa hilarakenteeseen
taivutusmuodonmuutoksia. Hilarakenne on täysin jäykkä ja venytysmuodonmuutoksen hal-
litsema, kun keskimääräinen liitettävyys 𝑍 = 12. Epäjäykät topologiat ovat täysin taivutus-
muodonmuutoksen hallitsemia ja niiden keskimääräiselle liitettävyydelle pätee epäyhtälö
6 ≤ 𝑍 < 12. (Bauer et al. 2017, s. 3; Deshpande et al. 2001a, s. 1036; Deshpande et al.
2001b, s. 1747-1748; Fleck et al. 2010, s. 2503-2505; Greer 2015, s. 38; Greer & Deshpande
2019, s. 752-753; Latture et al. 2018, s. 251.) Hilarakenteiden mekaanisten ominaisuuksien
määrittäminen perustuu suhteelliseen tiheyteen 𝜌, joka voidaan esittää kaavalla

𝜌 = 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

(6)

missä 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎 on hilamateriaalin tiheys [kg/m3]
𝜌𝑠 on hilarakenteen perusmateriaalin tiheys [kg/m3].

Hilarakenteiden mekaaniset ominaisuudet määräytyvät niiden perusmateriaalin ominaisuuk-
sista, suhteellisesta tiheydestä, arkkitehtuurista ja valmistusmenetelmästä (Nazir et al. 2019,
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s. 3492; Rashed et al. 2016, s. 527). Stokastisten hilarakenteiden (vaahdot) muodonmuutos
tapahtuu yleensä taivutusmuodonmuutoksella. Tämä johtaa epähomogeeniseen jännitysja-
kaumaan ja lisäksi heikkoon materiaalin hyödyntämiseen. (Bauer et al. 2017, s. 2.) Kennora-
kenteet ovat myös yleensä taivutusmuodonmuutoksen hallitsemia. Taivutusmuodonmuutok-
sen hallitsemien hilarakenteiden kimmokerroin 𝐸 ja lujuus 𝜎𝑦 skaalautuvat suhteellisen ti-
heyden avulla seuraavasti (Ashby 2006, s. 18-19; Bauer et al. 2017, s. 2-3; Deshpande et al.
2001a, s. 1035; Fleck et al. 2010, s. 2506; Greer 2015, s. 39; Latture et al. 2018, s. 249):

𝐸
𝐸𝑠
∝ 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎

𝜌𝑠

2
(7)

𝜎𝑦
𝜎𝑦𝑠

∝ 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

1,5
(8)

missä 𝐸𝑠 on hilarakenteen perusmateriaalin kimmokerroin [N/m2]
𝜎𝑦𝑠 on hilarakenteen perusmateriaalin myötölujuus [N/m2].

Ristikkorakenteet ovat yleensä venytysmuodonmuutoksen hallitsemia ja niiden kimmoker-
roin 𝐸 ja lujuus 𝜎𝑦 skaalautuvat lineaarisesti suhteellisen tiheyden avulla seuraavasti (Ashby
2006, s. 25; Bauer et al. 2017, s. 3; Deshpande et al. 2001b, s. 1747; Fleck et al. 2010, s.
2506; Greer 2015, s. 39; Latture et al. 2018, s. 249):

𝐸
𝐸𝑠
∝ 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎

𝜌𝑠
(9)

𝜎𝑦
𝜎𝑦𝑠

∝ 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

. (10)

Hilarakenteiden suhteellinen tiheys ja jäyhyysmomentti 𝐼 skaalautuvat siteen dimensioiden
suhteen seuraavasti (Ashby 2006, s. 17-18; Ashby 2011, s. 329; Fleck et al. 2010, s. 2503;
Gibson & Ashby 1997, s. 184):

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

∝ 𝑡
𝑙

2
(11)

𝐼 ∝ 𝑡4 (12)

missä 𝑡 on siteen sivumitta [m].

Kuvan 68 kohta a esittää taivutuksen hallitseman hilarakenteen jännitys-venymäkäyrää, kun
hilarakenteeseen vaikuttaa puristuskuorma. Materiaali on kimmoisella alueella myötörajaan
asti, jonka jälkeen solun reunat joko myötäävät, nurjahtavat tai murtuvat. Rakenteen sortu-
minen jatkuu lähes vakiojännityksellä, kunnes solun vastakkaiset reunat koskettavat toisiaan
ja jännitys nousee jyrkästi. Mahdollisista murtumismekanismeista määräävä on se, joka vaa-
tii pienimmän jännityksen. Stokastisen vaahdon ja avoimen kennorakenteen muodonmuu-
tos- ja murtumismekanismit on esitetty kuvassa 69. (Ashby 2006, s. 17-18; Ashby 2011, s.
329; Gibson & Ashby 1997, s. 176; Maskery et al. 2017, s. 153; Rashed et al. 2016, s. 522-
523.) Kuvan 68 kohta b esittää venytyksen hallitseman hilarakenteen jännitys-venymä-
käyrää, kun hilarakenteeseen vaikuttaa puristuskuorma. Materiaali on kimmoisella alueella
myötörajaan asti, jonka jälkeen hilarakenne joko myötää, nurjahtaa tai murtuu. Materiaalissa
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tapahtuu mahdollisesti plastisen myötämisen jälkeen myötöpehmenemistä, jonka jälkeen
jännitys pysyy lähes vakiona ennen kuin jännitys nousee jyrkästi. (Ashby 2006, s. 26.) Hi-
larakenteiden tyypillinen jännitys-venymäkäyrä on esitetty kuvassa 70, kun mekaaniset omi-
naisuudet määritetään yksiaksiaalisen vetokokeen avulla.

Kuva 68 Jännitys-venymäkäyrät: a) avoimen kennorakenteen jännitys-venymäkäyrä (Ashby
2006, s. 19) ja b) venytyksen hallitseman hilarakenteen jännitys-venymäkäyrä (Ashby 2006,
s. 26).

Kuva 69 Stokastisen vaahdon ja avoimen kennorakenteen muodonmuutos- ja murtumisme-
kanismit: a) taivutusmuodonmuutos, b) plastinen myötö, c) kimmoinen nurjahdus ja d) hau-
ras murtuminen (Ashby 2006, s. 19-21).

Kuva 70 Tyypillinen hilarakenteiden jännitys-venymäkäyrä (Köhnen et al. 2018, s. 215).

Kuvan 70 perusteella hilarakenteen muodonmuutoskäyttäytyminen voidaan jakaa kolmeen
osaan: (I) lineaarisesti elastinen muodonmuutos, (II) plastinen muodonmuutos ja (III) tiivis-
tyminen. Hilarakenteen muodonmuutosprosessi määräytyy plastisen muodonmuutosalueen
perusteella. Taivutusmuodonmuutoksen hallitseman hilarakenteen jännitys pysyy tasaisena
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myötämisen jälkeen ennen kuin tiivistyminen alkaa. Venytysmuodonmuutoksen hallitse-
milla hilarakenteilla jännitys kasvaa jyrkästi myötämisen jälkeen, jonka jälkeen se kasvaa
loivemmin ennen kuin tiivistyminen alkaa. (Köhnen et al. 2018, s. 213-215; Rashed et al.
2016, s. 522-524.) Verrattaessa saman suhteellisen tiheyden omaavia hilarakenteita voidaan
todeta, että korkeampi kimmokerroin ja myötölujuus saavutetaan venytyksen hallitsemilla
hilarakenteilla.

Taivutuksen hallitsemat hilarakenteet
Ulkoinen puristusjännitys 𝜎 aiheuttaa voiman 𝐹 ∝ 𝜎𝑙2 solun reunoihin, jolloin ne taipuvat
kuvan 69 kohdan a mukaisesti. Kun sidettä kuormitetaan voimalla 𝐹 keskikohdasta, on tai-
vutuksesta aiheutuva siteen keskikohdan taipuma verrannollinen sidettä kuormittavan voi-
man suhteen ja sille pätee yhteys 𝛿 ∝ 𝐹𝑙3

𝐸𝑠𝐼
, missä 𝐼 on siteen jäyhyysmomentti. Solun puris-

tuksesta aiheutuva kokonaisvenymä on verrannollinen siteen keskikohdan taipumaan ja sille
pätee yhteys 𝜀 ∝ 2𝛿

𝑙
. Hilarakenteen kimmokerroin voidaan esittää Hooken lain avulla muo-

dossa

𝐸 = 𝜎
𝜀

= 𝜎
2𝛿/𝑙

= 𝜎𝑙
2𝛿

= 1
2
𝐹
𝑙2

𝑙
𝐹𝑙3/𝐸𝑠𝐼

= 1
2
𝐸𝑠𝐼
𝑙4

= 𝐶1
𝐸𝑠𝐼
𝑙4

. (13)

Huomioimalla yhteydet (11) ja (12) voidaan lauseke (13) esittää muodossa

𝐸
𝐸𝑠

= 𝐶1
𝐼
𝑙4

= 𝐶1
𝑡4

𝑙4
= 𝐶1

𝑡
𝑙

4
= 𝐶1

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

2
(14)

missä 𝐶1 on dimensioton verrannollisuuskerroin. (Ashby 2006, s. 17-18; Ashby 2011, s. 329-
330; Bauer et al. 2017, s. 11; Fleck et al. 2010, s. 2506; Gibson & Ashby 1997, s. 184-186.)
Ashbyn (2006, s. 18) mukaan taivutuksen hallitsemissa avoimissa hilarakenteissa numeeris-
ten simulaatioiden ja kokeiden perusteella jäykkyyden verrannollisuuskertoimelle voidaan
käyttää arvoa 𝐶1 ≈ 1.

Plastinen myötäminen esiintyy hilarakenteilla, joiden perusmateriaalilla on selkeä myötö-
raja. Esimerkkejä kyseisistä hilarakenteista ovat jäykistä polymeereistä ja metalleista val-
mistetut vaahdot. Avoimessa kennorakenteessa esiintyy plastinen myötäminen, kun ulkoi-
sesta kuormituksesta solun seiniin syntyvä taivutusmomentti ylittää täysplastisen momentin
arvon, jolloin hilarakenteeseen syntyy kuvan 69 kohdan b mukaiset plastiset nivelet. (Ashby
2006, s. 19; Ashby 2011, s. 330-331; Gibson & Ashby 1997, s. 203-206.) Neliöpoikkileik-
kaukselle täysplastinen momentti on

𝑀𝑝 = 1
4
𝜎𝑦𝑠𝑡3. (15)

Tämän täysplastisen momentin ja ulkoisen kuormituksen välillä pätee verrannollisuus 𝑀𝑝 ∝
𝐹𝑙 ∝ 𝜎𝑙3. Näin ollen täysplastisen momentin ja plastisen myötöjännityksen välillä pätee ver-
rannollisuus 𝜎𝑝𝑙 ∝

𝑀𝑝

𝑙3
, jolloin saadaan

𝜎𝑝𝑙 = 𝑀𝑝

𝑙3
= 1

4
𝜎𝑦𝑠𝑡3

𝑙3
= 𝐶2𝜎𝑦𝑠

𝑡
𝑙

3
= 𝐶2𝜎𝑦𝑠

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

1
2 = 𝐶2𝜎𝑦𝑠

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

3
2 (16)

missä 𝐶2 on dimensioton verrannollisuuskerroin. (Ashby 2006, s. 19; Ashby 2011, s. 330-
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331; Bauer et al. 2017, s. 7; Fleck et al. 2010, s. 2506; Gibson & Ashby 1997, s. 203-206.)
Ashbyn (2006, s. 19) mukaan numeeristen simulaatioiden ja kokeiden perusteella verrannol-
lisuuskertoimelle voidaan käyttää arvoa 𝐶2 ≈ 0,3.

Lineaarisen elastisuusteorian mukaisessa tarkastelussa venymät ovat yleensä alle 5 %. Elas-
tomeerivaahdoilla venymät ovat yleensä paljon suurempia ja edelleen elastisia, mutta epäli-
neaarisia. Näiden hilarakenteiden murtuminen tapahtuu solun seinien kimmoisen nurjahduk-
sen kautta. Kuvan 69 kohdan c mukaisessa tapauksessa side taipuu aluksi ja lopulta nurjahtaa
puristavan voiman 𝐹 vaikutuksesta, jolloin Eulerin kriittinen nurjahduskuorma voidaan esit-
tää kaavalla 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑛2𝜋2𝐸𝑠𝐼

𝑙2
, missä termi 𝑛2 kuvaa siteen tuentaa eli Eulerin nurjahdusta-

pausta. Kriittisen nurjahduskuorman ja vastaavan nurjahdusjännityksen välillä pätee yhteys
𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝜎𝑒𝑙𝑙2, jolloin nurjahdusjännitykselle 𝜎𝑒𝑙 voidaan muodostaa verrannollisuus 𝜎𝑒𝑙 ∝
𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑙2

∝ 𝐸𝑠𝐼
𝑙4
∝ 𝐸𝑠𝑡4

𝑙4
. (Ashby 2006, s. 19-20; Ashby 2011, s. 331; Bauer et al. 2017, s. 8; Gibson

& Ashby 1997, s. 198-200.) Huomioimalla yhteydet (11) ja (12) voidaan nurjahdusjännitys
esittää muodossa

𝜎𝑒𝑙
𝐸𝑠

= 𝐶3
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

2
. (17)

Ashbyn (2006, s. 20) mukaan dimensioton verrannollisuuskerroin on 𝐶3 = 0,05. Hauraat
vaahdot murtuvat kuvan 69 kohdan d mukaisesti. Solun seinät murtuvat, kun taivutusmo-
mentti ylittää kaavasta (16) saatavan arvon, kun perusmateriaalin myötölujuus𝜎𝑦𝑠 korvataan
perusmateriaalin taivutuslujuudella 𝜎𝑐𝑟.𝑠. Tällöin hilarakenteen murtojännitys 𝜎𝑐𝑟 skaa-
lautuu samalla tavalla kuin plastinen myötöjännitys, jolloin voidaan merkitä

𝜎𝑐𝑟 = 𝐶4𝜎𝑐𝑟.𝑠
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

3
2 (18)

missä dimensiottomalle verrannollisuuskertoimelle voidaan käyttää arvoa 𝐶4 = 0,3. (Ashby
2006, s. 20; Ashby 2011, s. 331; Gibson & Ashby 1997, s. 209-212.) Ulkoinen leikkausjän-
nitys 𝜏 aiheuttaa vastaavalla tavalla voiman 𝐹 ∝ 𝜏𝑙2 solun reunoihin, jolloin ne taipuvat ku-
ten ulkoisen puristusjännityksen tapauksessa. Siteen keskikohdan taipuma on edelleen 𝛿 ∝
𝐹𝑙3/𝐸𝑠𝐼 ja leikkausjännityksestä aiheutuva liukuma on 𝛾 ∝ 𝛿/𝑙. Tällöin hilarakenteen liu-
kukertoimelle pätee yhteys

𝐺 = 𝜏
𝛾

= 𝜏
𝛿/𝑙

= 𝜏𝑙
𝛿

= 𝐹
𝑙2

𝑙
𝐹𝑙3/𝐸𝑠𝐼

= 𝐶5
𝐸𝑠𝐼
𝑙4

. (19)

Huomioimalla yhteydet (11) ja (12) voidaan lauseke (19) esittää muodossa

𝐺
𝐸𝑠

= 𝐶5
𝐼
𝑙4

= 𝐶5
𝑡4

𝑙4
= 𝐶5

𝑡
𝑙

4
= 𝐶5

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

2
(20)

missä 𝐶5 ≈ 3/8 on dimensioton verrannollisuuskerroin. (Evans et al. 2001, s. 312; Gibson
& Ashby 1997, s. 186-187.) Kimmovakioiden välillä pätee yhteys 𝐺 = 𝐸

2(1+𝜈)
, jolloin hila-

rakenteen Poissonin luvuksi saadaan 𝜈 = 𝐸
2𝐺
− 1 = 𝐶1

2𝐶5
− 1 = 4

3
− 1 = 1

3
.
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Kuvien 68 ja 70 jännitys-venymäkäyrissä jännityksen noustessa jyrkästi tapahtuu tiivisty-
mistä, joka on puhtaasti geometrinen tapahtuma. Tällöin solujen vastakkaiset seinät ovat
kontaktissa toisiinsa nähden ja taivutusmuodonmuutos tai nurjahdus ei ole enää mahdollista.
Puristuksesta aiheutuva venymä kasvattaa suhteellista tiheyttä, jolloin geometrian perus-
teella voidaan määritellä tiivistysvenymä 𝜀𝑑  sekä hilarakenteiden energian vaimennuskyky
𝑈 yksikkötilavuutta kohden

𝜀𝑑 = 1 −𝐵1
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

= 1 − 1,4 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

. (21)

𝑈 ≈ 𝜎𝑝𝑙.𝑚𝑖𝑡𝜀𝑑 (22)

missä 𝜎𝑝𝑙.𝑚𝑖𝑡 on pienin kaavojen (16), (17) ja (18) antamista lujuuksista. (Ashby 2006, s. 21;
Ashby 2011, s. 331; Gibson & Ashby 1997, s. 203.)

Taivutusmuodonmuutos ei rajoitu ainoastaan avoimiin kennorakenteisiin, sillä useimmat
suljetut kennorakenteet noudattavat myös näitä skaalauslakeja. Suljetun kennorakenteen
pintojen tulee kantaa kuormituksesta aiheutuvat kalvojännitykset ja tämä johtaa lineaariseen
riippuvuuteen jäykkyyden ja lujuuden suhteen. Pinnat ovat ohuita, jolloin ne nurjahtavat tai
murtuvat pienillä jännitystasoilla, joten niiden vaikutus jäykkyyteen ja lujuuteen on pientä.
Tämän johdosta kennorakenteen solun reunat kantavat suurimman osan kuormituksesta.
(Ashby 2006, s. 21; Ashby 2011, s. 331-332; Deshpande et al. 2001a, 1035.) Taivutuksen
hallitsemissa hilarakenteissa kimmokertoimen verrannollisuuskertoimen vaihteluväli on
yleensä 𝐶1 ≈ 0,1 … 4,0 ja plastisen myötölujuuden vastaavasti 𝐶2 ≈ 0,25 … 4,0. Tiivistys-
venymän suhteellisesta tiheydestä riippuvan osan vaihteluväli on yleensä 𝐵1 ≈ 1,4 … 2,0.
Energiaa vaimentavissa sovelluksissa kimmokertoimen ja plastisen myötölujuuden verran-
nollisuuskertoimien tulisi olla suuret ja tiivistysvenymän verrannollisuuskertoimen vastaa-
vasti pieni. Tällöin hilarakenteella on sekä korkea lujuus ja jäykkyys että murtumisen jälkei-
nen pitkä ja tasainen jännitysjakauma, jolloin hilarakenne soveltuu vaimentamaan energiaa.
(Maskery et al. 2017, s. 153-154.)

Venytyksen hallitsemat hilarakenteet
Tarkastellaan vetokuormitettua venytyksen hallitsemaa hilarakennetta, jolle Maxwellin luku
𝑀 ≥ 0. Koska rakenteella ei ole mekanismeja, sen muodonmuutos alkaa siteiden elastisena
venymänä. Ulkoinen vetojännitys 𝜎 aiheuttaa siteeseen voiman 𝐹 ∝ 𝜎𝑙2, joka aiheuttaa si-
teeseen elastisen venymän 𝜀 ∝ 𝜎

𝐸𝑠
∝ 𝐹

𝐸𝑠𝐴
∝ 𝐹

𝐸𝑠𝑡2
, missä 𝐴 on neliöpoikkileikkauksen 𝑡 × 𝑡

omaavan siteen poikkileikkausala. Rakenteen siteistä keskimäärin kolmasosa kantaa veto-
kuormituksen, jolloin voidaan merkitä 1

3
𝜎 = 𝐸𝜀, missä 𝐸 on hilarakenteen kimmokerroin.

(Ashby 2006, s. 25; Ashby 2011, s. 334.) Hilarakenteen kimmokertoimelle saadaan lauseke
𝐸 = 1

3
𝜎
𝜀
, mistä saadaan edelleen venytyksen hallitseman hilarakenteen kimmokertoimeksi

sijoittamalla voiman 𝐹 jännityksen 𝜎 avulla ilmaistu lauseke sekä venymän lauseke

𝐸 = 1
3
𝜎
𝜀

= 1
3

𝐹/𝑙2

𝐹/𝐸𝑠𝑡2
= 1

3
𝐸𝑠

𝑡
𝑙

2
= 1

3
𝐸𝑠

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

= 𝐶6𝐸𝑠
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

(23)

missä 𝐶6 = 1/3 on dimensioton verrannollisuuskerroin. Hilarakenne saavuttaa elastisen ra-
jan, kun yksi tai useampi siteistä joko myötää plastisesti, nurjahtaa tai murtuu (Ashby 2006,
s. 25). Mahdollisista murtumismekanismeista määräävä on jälleen se, joka vaatii pienimmän
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jännityksen arvon. Mikäli siteet myötäävät plastisesti, myötövenymä on 𝜀𝑚 = 𝜎𝑦𝑠
𝐸𝑠

 ja hilara-
kenteen plastinen myötölujuus voidaan määrittää Hooken lain avulla

𝜎𝑝𝑙 = 𝐸𝜀𝑚 = 1
3
𝐸𝑠

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

𝜎𝑦𝑠
𝐸𝑠

= 1
3
𝜎𝑦𝑠

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

= 𝐶7𝜎𝑦𝑠
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

(24)

missä 𝐶7 = 1/3 on dimensioton verrannollisuuskerroin. Lausekkeen (24) antama myötölu-
juus on yläraja, sillä se olettaa, että siteet myötäävät plastisesti rakennetta kuormitettaessa.
Hoikat siteet voivat nurjahtaa ennen kuin ne myötäävät plastisesti. (Ashby 2006, s. 25;
Ashby 2011, s. 334-335.) Nurjahdusjännitys määritetään vastaavalla tavalla kuin taivutuksen
hallitsemissa hilarakenteissa, jolloin nurjahdusjännitys on

𝜎𝑒𝑙
𝐸𝑠

= 𝐶8
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

2
(25)

missä 𝐶8 on dimensioton verrannollisuuskerroin, jolle voidaan käyttää arvoa 𝐶8 ≈ 0,2
(Ashby 2011, s. 335). Lausekkeiden (17) ja (25) ero ilmenee verrannollisuuskertoimessa,
mikä riippuu siteen liitettävyydestä. Siteen nurjahdus riippuu pääsääntöisesti sen hoikkuu-
desta 𝑡/𝑙 ja siten myös suhteellisesta tiheydestä, joten verrannollisuuskertoimien välisen
eron voidaan olettaa olevan pieni. Yleisesti elastomeerivaahdot murtuvat nurjahtamalla, jäy-
kät polymeerivaahdot nurjahtavat ennen myötämistä, kun 𝜌 ≤ 0,05 ja metallivaahdot nur-
jahtavat ennen myötämistä, kun 𝜌 ≤ 0,01. (Ashby 2006, s. 25.)

Viimeinen murtumismekanismi on siteen hauras murtuminen, joka ilmenee keraamisilla tai
muilla haurailla perusmateriaaleilla valmistetuilla hilarakenteilla. Hilarakenteen sortuminen
alkaa, kun side murtuu. Venytyksen hallitsemilla hilarakenteilla murtuminen alkaa siteistä,
jotka kantavat kuormaa. Hauras murtuminen skaalautuu samalla tavalla kuin plastinen myö-
täminen, kun siteen perusmateriaalin myötölujuus 𝜎𝑦𝑠 korvataan perusmateriaalin vetomur-
tolujuudella 𝜎𝑐𝑟.𝑠, jolloin voidaan merkitä

𝜎𝑐𝑟
𝜎𝑐𝑟.𝑠

= 𝐶9
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

(26)

missä 𝐶9 on dimensioton verrannollisuuskerroin. Hauras murtuminen on stokastinen pro-
sessi, joka riippuu siteiden materiaalivirheiden jakaumasta. Ensimmäisen siteen murtuminen
aiheuttaa mahdollisesti koko rakenteen sortumisen riippuen materiaalivirheiden jakauman
leveydestä. (Ashby 2006, s. 25.) Venytyksen hallitseman hilarakenteen liukukerroin voidaan
määrittää kaavalla

𝐺
𝐸𝑠

= 𝐶10
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

(27)

missä dimensiottomalle verrannollisuuskertoimelle on johdettu arvo𝐶10 = 1/8 (Evans et al.
2001, s. 319-321). Poissonin luku saadaan vastaavalla tavalla kuin taivutuksen hallitsemissa
hilarakenteissa 𝜈 = 𝐸

2𝐺
− 1 = 𝐶6

2𝐶10
− 1 = 4

3
− 1 = 1

3
. Voidaan todeta, että Poissonin luvuissa

ei ole eroa. Venytyksen hallitsemilla hilarakenteilla sekä kimmokerroin että murtolujuudet
ovat suurempia kuin taivutuksen hallitsemilla hilarakenteilla samalla suhteellisella tihey-
dellä. Näin ollen venytyksen hallitsemat hilarakenteet soveltuvat paremmin kevytrakentei-
siin. Toisaalta ne eivät sovellu kovin hyvin sovelluksiin, joissa vaaditaan energian vaimen-
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nuskykyä, sillä niillä voi esiintyä myötöpehmenemistä kuvan 68 kohdan b mukaisesti. Näillä
hilarakenteilla esiintyy myös tiivistymistä ja tiivistysvenymä voidaan määrittää kaavalla
(21). (Ashby 2006, s. 26; Deshpande et al. 2001a, s. 1030.)

Hybridirakenteet
Hierarkkiset hilarakenteet tarjoavat mahdollisuuden valmistaa erittäin kevyitä ja korkean
suorituskyvyn omaavia metamateriaaleja, sillä ne voivat parantaa hilarakenteen mekaanisia
ominaisuuksia pienillä suhteellisen tiheyden 𝜌 arvoilla (Banerjee 2014, s. 20; Schwaiger et
al. 2019, s. 760; Yu et al. 2018, s. 129). Hilarakenteiden mekaaninen käyttäytyminen riippuu
hilan muodonmuutosprosessista, jotka perinteisesti ovat taivutus- ja venytysmuodonmuutos.
Nämä muodonmuutosprosessit edustavat kahta erillistä hilatyyppiä. Hierarkkisia hilaraken-
teita voidaan muodostaa yhdistämällä eri muodonmuutosprosesseja samaan hilaan, jolloin
saadaan neljä erillistä hierarkkista hilatyyppiä. Yhdistämällä sama muodonmuutosprosessi
samaan hilaan saadaan hilatyyppi, jonka muodonmuutosprosessi on joko venytys-veny-
tysyhdistelmä tai taivutus-taivutusyhdistelmä. Hybridirakenteita saadaan yhdistämällä eri
muodonmuutosprosessit samaan hilaan, jolloin saadaan joko venytys-taivutusyhdistelmä tai
taivutus-venytysyhdistelmä. (Banerjee 2014, s. 20; Bauer et al. 2017, s. 20-22.) Hierarkkisen
hilarakenteen tehollinen suhteellinen tiheys 𝜌𝑒𝑓𝑓, tehollinen lujuus 𝜎𝑒𝑓𝑓 ja tehollinen jäyk-
kyys 𝐸𝑒𝑓𝑓 astetta 𝑁 olevalle hierarkkiselle arkkitehtuurille skaalautuvat seuraavasti (Bauer
et al. 2017, s. 20-22):

𝜌𝑒𝑓𝑓 = ∏ 𝜌𝑖𝑁
1 (28)

𝜎𝑒𝑓𝑓 = 𝐶𝑒𝑓𝑓∏ 𝜌𝑖
𝑎𝑖𝜎𝑦𝑠𝑁

1 (29)

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝐹𝑒𝑓𝑓∏ 𝜌𝑖
𝑔𝑖𝐸𝑠𝑁

1 (30)

missä 𝜌𝑖 on tason 𝑖 hierarkian suhteellinen tiheys
𝐶𝑒𝑓𝑓 ja 𝐹𝑒𝑓𝑓 ovat tehollisia geometrisia parametreja
𝑎𝑖 ja 𝑔𝑖 ovat tason 𝑖 hierarkian skaalauseksponentti.

Taivutuksen ja venytyksen hallitsemat hilarakenteet ovat astetta 𝑁 = 1. Kuvassa 71 on esi-
tetty perushilat sekä edellä kuvatut hierarkkiset hilatyypit.

Kuva 71 Perushilat sekä hierarkkiset hilatyypit (Bauer et al. 2017, s. 21).
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Lämpötekniset ominaisuudet
Hilarakenteiden lämpöteknisiä ominaisuuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmönsiir-
tosovelluksissa. Hilarakenteiden yksikkösolut ovat riittävän pieniä, että kaasun konvektio
solun sisällä on pientä. Lämmönsiirto hilarakenteessa jakautuu sekä siteiden että yksik-
kösolun sisällä olevan ilman tai muun fluidin kautta tapahtuvaan lämmönjohtumiseen. Hila-
rakenteen siteistä keskimäärin kolmasosa sijaitsee jokaisen akselin suunnassa, jolloin hila-
rakenteen lämmönjohtavuus on arviolta

�̃� = 1
3

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

𝜆𝑠 + 1 − 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

𝜆𝑔 (31)

missä 𝜆𝑠 on siteen perusmateriaalin lämmönjohtavuus [W/mK]
𝜆𝑔 on yksikkösolun sisällä olevan ilman lämmönjohtavuus [W/mK].

Yhtälön (31) oikean puolen ensimmäinen termi kuvaa siteen kautta tapahtuvaa lämmönjoh-
tumista ja jälkimmäinen vastaavasti ilman lämmönjohtumista. (Ashby 2006, s. 22; Ashby
2011, s. 332.) Tämä on riittävä approksimaatio matalan tiheyden omaaville vaahdoille, mutta
suhteellisen tiheyden kasvaessa tarvitaan korjaustermi yhtälöön (31), sillä suhteellisen tihey-
den kasvaessa hilapisteet vaativat yhä suuremman tilavuusosuuden (Ashby 2006, s. 22). Hi-
larakenteen tilavuus skaalautuu kuutiollisesti siteen dimensioiden suhteen, jolloin korjaus-
termin sisältämä hilarakenteen lämmönjohtavuus on

�̃� = 1
3

𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

+ 2 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

3
2 𝜆𝑠 + 1 − 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎

𝜌𝑠
𝜆𝑔. (32)

Yhtälö (32) antaa hilarakenteen lämmönjohtavuudeksi �̃� = 𝜆𝑠, kun 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎 = 𝜌𝑠. Fluidiin liit-
tyvä lämmönjohtavuuden osuus on usein merkityksetön lukuun ottamatta lämmöneristeinä
käytettäviä matalan tiheyden omaavia vaahtoja, joiden lämmönjohtavuus lähestyy fluidin
lämmönjohtavuutta. (Ashby 2006, s. 22; Ashby 2011, s. 332.) Fluidin osuus voidaan jättää
huomioimatta määritettäessä hilarakenteen diffuusiovastusta. Hilarakenteen ominaislämpö-
kapasiteetti 𝐶𝑝.ℎ𝑖𝑙𝑎 on sama kuin sen perusmateriaalin ominaislämpökapasiteetti 𝐶𝑝.𝑠, jolloin
sen diffuusiovastus on likimäärin

𝛼 = 𝜆
𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎𝐶𝑝.ℎ𝑖𝑙𝑎

≈ 1
3

1 + 2 𝜌ℎ𝑖𝑙𝑎
𝜌𝑠

1
2 𝜆𝑠

𝜌𝑠𝐶𝑝.𝑠
(33)

missä �̃� on hilarakenteen lämmönjohtavuus [W/mK]
𝐶𝑝.ℎ𝑖𝑙𝑎 on hilarakenteen ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]
𝐶𝑝.𝑠 on perusmateriaalin ominaislämpökapasiteetti [J/kgK].

Avoimen sekä jäykän ja suljetun hilarakenteen lämpölaajenemiskerroin on sama kuin sen
perusmateriaalin. Matalan tiheyden elastomeerivaahdoilla solun sisällä oleva kaasu voi itse
lämpölaajeta kasvattaen hilarakenteen lämpölaajenemiskerrointa. (Ashby 2006, s. 22; Ashby
2011, s. 332; Gibson & Ashby 1997, s. 292.) Hilarakenteiden jaottelu taivutusmuodonmuu-
toksen ja venytyksen hallitsemiin rakenteisiin vaikuttaa merkittävästi hilarakenteen lujuus-
ja jäykkyysominaisuuksiin. Lämpöteknisiin ominaisuuksiin tämä jaottelu ei vaikuta ja mo-
lempien tyyppien lämpötekniset ominaisuudet voidaan määrittää yhtälöillä (31)-(33).
(Ashby 2006, s. 28; Ashby 2011, s. 335.)
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3.3 Valmistusmenetelmät ja esimerkkejä eri mittaskaalan hilara-
kenteista

Kiinnostus hilarakenteiden käyttöön eri aloilla on kasvanut johtuen hilarakenteiden hierark-
kisesta suuntautumisesta ja erittäin korkeasta lujuus-painosuhteesta (Bonatti & Mohr 2019b,
s. 301; Rashed et al. 2016, s. 518). Valmistusmenetelmien ja erityisesti materiaalia lisäävien
valmistusmenetelmien (AM, additive manufacturing) kehitys mahdollistaa hilarakenteiden
valmistamisen mikroskaalassa: prototyyppejä voidaan valmistaa 3D-tulostamalla. Hilara-
kenteiden valintaan vaikuttaa neljä tekijää, jotka ovat morfologia, metallurgia, valmistusme-
netelmä ja taloudellisuus. Tärkein tekijä on morfologia, joka liittyy hilan geometriaan ja hi-
lan skaalausominaisuuksiin. Metallurgia puolestaan liittyy sopivan metallin tai metalliseok-
sen valintaan, jotta hila voidaan valmistaa vaatimusten mukaan. Taloudellisen lopputuotteen
saamiseksi valmistusmenetelmän tulee olla taloudellinen. (Köhnen et al. 2018, s. 206;
Rashed et al. 2016, s. 518; Schaedler & Carter 2017, s. 195-199.)

Metallisten hilarakenteiden valmistamiseen käytettävät materiaalia lisäävät valmistusmene-
telmät ovat yleensä metallijauhepetimenetelmä (PBF, Powder Bed Fusion), suorakerrostus
(DED, Directed Energy Deposition) ja sideaineruiskutus (BJ, Binder Jetting) (Schaedler &
Carter 2017, s. 198). Metallijauhepetimenetelmässä kappale valmistetaan joko SLM- (Se-
lective Laser Melting) tai EBM-menetelmillä (Electron Beam Melting). Nanoskaalan hila-
rakenteiden valmistamiseen on käytettävissä myös muita valmistusmenetelmiä, joita ovat
esimerkiksi projektiomikrostereolitografia (PμSL, projection microstereolitography), DIW-
(Direct Ink Writing) ja EPD-menetelmät (Electrophoretic Deposition). (Bauer et al. 2017, s.
15-18; Köhnen et al. 2018, s. 206; Rashed et al. 2016, s. 519-521; Schaedler & Carter 2017,
s. 198-199; Schwaiger et al. 2019, s. 758-759; Spadaccini 2015, s. 31-33.) Edellä käsitellyt
materiaalia lisäävät valmistusmenetelmät ovat nykyaikainen tapa valmistaa metallirakentei-
sia hilarakenteita. Hilarakenteiden valmistamiseen käytettiin aiemmin tarkkuusvalua, leik-
kausmenetelmiä tai ne valmistettiin joko kudotuista tai ei-kudotuista metallitekstiileistä.
Nämä menetelmät rajoittavat hilarakenteen suhteellista tiheyttä 𝜌 ja lisäksi perinteisillä val-
mistusmenetelmillä ei ole mahdollista topologisesti optimoida hilarakennetta. (Bauer et al.
2017, s. 15; Rashed et al. 2016, s. 519-520, 522-523.) Kuvassa 72 on esitetty kaksi millimet-
riskaalassa tarkkuusvalettua hilarakennetta ja kuvassa 73 on esitetty hilarakenteen pienentä-
minen millimetriskaalasta nanoskaalaan.

Kuva 72 Tarkkuusvalumenetelmällä valmistetut millimetriskaalan hilarakenteet: a) oktetti-
ristikko ja b) 3D Kagome-muotoinen sandwichpaneelin ydin (Rashed et al. 2016, s. 520).
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Kuva 73 Hilarakenteen pienentäminen millimetriskaalasta nanoskaalaan: ylhäällä yksik-
kösolun dimensiot ja alhaalla yksittäisen siteen halkaisija (Bauer et al. 2017, s. 3).

Kuvassa 74 on esitetty joidenkin hila- ja kennorakenteiden sekä vaahtojen topologiaa milli-
metriskaalasta nanoskaalaan.

Kuva 74 Erilaisia hilarakenteita millimetriskaalasta nanoskaalaan (Bauer et al. 2017, s. 6).
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Kuvissa 75 ja 76 on esitetty mikroskaalan laatta- ja kuoriseinäisiä hilarakenteita.

Kuva 75 Laattaseinäisiä hilarakenteita: isometrinen näkymä kohdissa a-d (mittaskaala 100
μm) ja näkymä ylhäältä kohdissa e-h (mittaskaala 50 μm) (Tancogne–Dejean et al. 2018, s.
4).

Kuva 76 Mikroskaalan kuoriseinäisiä hilarakenteita (Bonatti & Mohr 2019a, s. 10).

3.4 Hilarakenteiden käyttökohteita
Hilarakenteita hyödynnetään monilla aloilla ja erityisesti lääketieteessä hilarakenteita on
hyödynnetty implanteissa (Helou & Kara 2018, s. 246). Materiaalitieteissä tutkitaan tällä
hetkellä ultrakevyiden hilarakenteiden soveltuvuutta esimerkiksi lämmöneristeisiin ja
lämpö- ja värähtelyenergioiden vaimentamiseen. Mikroluokan hilarakenteet tarjoavat uusia
mahdollisuuksia perinteisten kevytrakenteiden sovelluksiin ja niille löytyy uusia käyttökoh-
teita esimerkiksi akustiikasta. Hilarakenteille on ominaista jousimainen käyttäytyminen,
jonka johdosta ne palaavat alkuperäiseen tilaansa kuormituksen poistuttua. Lisäksi hilara-
kenteilla on parempi kyky vaimentaa iskuenergiaa kuin perinteisillä materiaaleilla. Nämä
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ominaisuudet tekevät hilarakenteista kiinnostavia ilmailu- ja autoteollisuudessa, sillä ne tar-
joavat mahdollisuuden valmistaa nykyistä kevyempiä rakenteita. Hilarakenteilla on perin-
teisiin materiaaleihin verrattuna lisäksi parempi lämmön- ja sähkönjohtavuus ja ne kestävät
korkeita lämpötiloja. Nämä ominaisuudet lisäävät hilarakenteiden kiinnostavuutta avaruus-
teollisuudessa esimerkiksi satelliittien materiaalina. (Nazir et al. 2019, s. 3495; Rashed et al.
2016, s. 529-530; Yu et al. 2018, s. 162-164.)

Ilmailu- ja avaruusteollisuus
Ilmailu- ja avaruusteollisuudella on voimakas tarve kehittää ultrakevyitä rakenneratkaisuja,
jotka voivat absorboida erityisesti värähtelyenergiaa. Nykyaikaisissa ilmailualuksissa käy-
tetään paljon erilaisia sandwichrakenteita, sillä ne vähentävät aluksen painoa, osien luku-
määrää sekä valmistuskustannuksia. Ilmailualusten runko- ja siipirakenteiden valmistukseen
käytetään yhä enemmän sandwichrakenteita ja näihin rakenteisiin voidaan soveltaa mikro-
luokan hilarakenteita. Mikroluokan hilarakenteet soveltuvat sandwichrakenteiden ydinma-
teriaaliksi, sillä ne tarjoavat hyvän suorituskyvyn yksikkökustannuksia kohden ja ovat li-
säksi painotehokkaita. Sandwichrakenteissa ydinmateriaalin ala- ja yläpintoihin asennetaan
ohuet ja jäykät pintalevyt, jolloin saadaan mekaanisesti tehokas sandwichrakenne. Ilmailu-
teollisuudessa yksi mahdollinen mikroluokan hilarakenteiden käyttökohde on mustien laati-
koiden suojajärjestelmä, jossa hilarakenteista muodostettu kerros suojaa muistia törmäyk-
seltä. (Helou & Kara 2018, s. 246; Nazir et al. 2019, s. 3495-3496; Rashed et al. 2016, s.
530; Schaedler & Carter 2016, s. 201-203; Zhang et al. 2015, s. 358.)

Autoteollisuus
Autoteollisuus käyttää energiaa absorboivia rakenteita suojaamaan matkustajia törmäyk-
sestä aiheutuvilta voimilta. Tutkimusten mukaan kennorakenteiden ytimessä voi tapahtua
plastista muodonmuutosta, kun ajoneuvon liike-energia muuttuu törmäyksessä. Mikroluo-
kan hilarakenteilla on hyvä energian absorbointikyky, joten tämän ominaisuuden vuoksi au-
toteollisuudessa ollaan kiinnostuneita hilarakenteiden käytöstä vaimentamaan törmäysener-
gioita. (Nazir et al. 2019, s. 3495-3496; Rashed et al. 2016, s. 530.) Törmäyksessä rakentei-
den läpi välittyvän voiman tulisi olla sellainen, jonka ihminen kestää. Hilan topologiaa,
seosta ja suhteellista tiheyttä muuttamalla voidaan parantaa mikroluokan hilarakenteiden
energian absorbointikykyä (Rashed et al. 2016, s. 530). Muita autoteollisuuden mahdollisia
käyttökohteita hilarakenteille ovat melun ja painon vähentäminen sekä osien kierrättämisen
helpottaminen (Helou & Kara 2017, s. 246; Nazir et al. 2019, s. 3405-3496).

Iskun- ja räjähdyskestävät rakenteet
Hilarakenteiden energian vaimennusominaisuuksia hyödynnetään erityisesti iskun- ja räjäh-
dyskestävissä rakenteissa. Mikroluokan hilarakenteet voivat jakaa isku- tai räjähdysenergian
rakenteensa välityksellä ja ne kestävät suuria plastisia muodonmuutoksia jännitystason ol-
lessa lähes vakio, joten ne soveltuvat hyvin sandwichrakenteiden ydinmateriaaleiksi tai suo-
japaneeleiksi. (Helou & Kara 2018, s. 246; Rashed et al. 2016, s. 530; Schaedler ja Carter
2016, s. 202-203.)

Lääketiede
Hilarakenteita käytetään lääketieteessä biologisena tukirankana, jonka avulla voidaan kor-
jata ja korvata kudosta, rustoa tai luuta. Nämä hilarakenteet ovat huokoisia, jotta solujen
kasvu ja ravinteiden sekä aineenvaihdunnan tuotteiden virtaus olisi mahdollista. Näiden hila-
rakenteiden on vastattava kudosten mekaanisia ominaisuuksia, joten niiden on oltava bio-
logisesti yhteensopivia ja pintojen on mahdollistettava solujen kiinnittyminen. Tämän joh-
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dosta biologisten hilarakenteiden arkkitehtuuri tulee optimoida mekaanisten ja virtaustek-
nisten ominaisuuksien suhteen. Hilarakenteita käytetään myös helpottamaan osseointegraa-
tiota, missä implantti kiinnittyy luuhun siten, että luu kasvaa tiiviisti kiinni implantin huo-
koiseen pintaan muodostaen yhtenäisen liitoksen. (Helou & Kara 2018, s. 246; Nazir et al.
2019, s. 3495-3496; Rashed et al. 2016, s. 530; Schaedler & Carter 2016, s.  206-207.)

Muut sovellukset
Hilarakenteilla on parempi lämmönjohtavuus verrattuna perinteisiin materiaaleihin, joten
mahdollinen hilarakenteiden käyttökohde on erilaiset lämpötekniset sovellukset. Hilaraken-
teiden avulla voidaan parantaa ja optimoida useita tärkeitä lämpöteknisten sovellusten omi-
naisuuksia kuten esimerkiksi lämmönsiirtonopeutta, minimilämpötilan alenemista ja mini-
mipainoa. Lämmönvaihtimissa ja viilennyslaitteissa voidaan hyödyntää avoimen muodon
omaavia huokoisia hilarakenteita, jotka voivat olla esimerkiksi tappeja, verkkomaista metal-
livaahtoa tai ristikkorakenteita. Jaksolliset hilarakenteet takaavat yleensä paremman suori-
tuskyvyn kuin stokastiset vaahdot tai yksisuuntaiset tapit. Hilarakenteita voidaan hyödyntää
myös lämpöputkistoissa. Tasomaiset lämpöputket sisältävät sekä höyryn virtauksen mahdol-
listavan avoimen ytimen että huokoisen sydämen, joka kuljettaa nestettä. Lämpöputkiin voi-
daan käyttää useita erilaisia kennorakenteita, joita voidaan optimoida suorituskyvyn paran-
tamiseksi. (Nazir et al. 2019, s. 3495-3496; Rashed et al. 2016, s. 530; Schaedler & Carter
2016, s. 205-206.)
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4 Materiaalitieteiden hilarakenteiden soveltaminen raken-
nusalan sovelluksiin

Tässä luvussa tutkitaan hilarakenteiden soveltuvuutta rakennusalan sovelluksiin esimerkki-
rakenteen avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan lyhyttä ulokepalkkia, jota kuormittaa oman
painon lisäksi pistekuorma palkin vapaassa päässä. Rakenteen analysointi suoritetaan kah-
della eri pistekuorman arvolla. Palkin materiaali on alumiini ja hilarakenteiden osalta käyte-
tään soveltuvaa alumiinijauheseosta. Vertailurakenne analysoidaan solidielementtien avulla
ja hilarakenteet mallinnetaan sauva- ja palkkielementteillä. Hilarakenteiden perusmalleina
käytetään kuvan 59 mukaisia SC-BCC-, SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähiloja. Yh-
distelmähilarakenteet mallinnetaan siten, että SC-yksikkösolun poikkileikkausdimensiot pi-
detään vakioina ja parametreina käytetään BCC- ja FCC-yksikkösolujen poikkileikkausdi-
mensioita. Laskenta suoritetaan eri suhteellisen tiheyden arvoilla ja vertailukriteerinä käyte-
tään massa/taipumakäyrää.

Rakenteiden analysointi suoritetaan RFEM-ohjelmistolla, joka on elementtimenetelmään
pohjautuva FEA-ohjelmisto, jonka avulla voidaan suorittaa monipuolisia rakenneanalyysejä
erilaisille rakenteille taso- ja avaruustapauksissa. Hilarakenteiden mallinnuksen pohjana
käytetään aiemmassa diplomityössä valmistunutta hilarakennegeneraattoria, jonka avulla
voidaan generoida erilaisia hilarakenteita (Capdevila Choy 2019). Hilarakennegeneraattori
pohjautuu Python-ohjelmointikieleen ja ohjelmakoodiin on tehty tarvittavat muokkaukset
haluttujen hilarakenteiden generoimiseksi. Generoidut hilarakenteet siirretään Tekla Struc-
tures-tietomallinnusohjelmistoon, jonka avulla generoidaan parametrinen laskentamalli,
joka voidaan siirtää suoraan RFEM-ohjelmistoon.

4.1 Ulokepalkki
Hilarakenteen perusaineen materiaalin valintaa rajoittaa käytettävä materiaalia lisäävä val-
mistusmenetelmä, joka asettaa omat rajoitukset materiaalivalinnalle. Yleisimmät metallisten
hilarakenteiden valmistamiseen käytettävät metallit ovat alumiini, koboltti, kupari, nikkeli,
rauta, tina ja titaani, joita voidaan myös käyttää seoksina. Perusaineena käytettäviä metalli-
seoksia ovat kobolttikromi, Inconel-seokset ja ruostumaton teräs. (Lee et al. 2017, s. 121-
124; Mines 2019, s. 33.) Ulokepalkin materiaaliksi valitaan alumiini. Standardin SFS-EN
1999 mukaiset alumiinin materiaaliominaisuudet ovat:

− kimmokerroin 𝐸𝑠 = 70 000 MPa
− liukukerroin 𝐺𝑠 = 27 000 MPa
− Poissonin luku kimmoisella alueella 𝜈𝑠 = 0,3
− lämpölaajenemiskerroin 𝛼𝑠 = 23 × 10−6 1/℃
− tiheys 𝜌𝑠 = 2700 kg/m3.

Hilarakenteiden valmistukseen käytetään alumiinijauheseosta AlSi10Mg, jonka murto- ja
myötölujuudet ovat (Materialise 2020, s. 22)

− murtolujuus 𝑓𝑢 > 250 MPa
− myötölujuus 𝑓𝑦 > 180 MPa.

Ulokepalkin poikkileikkausmitat ja jänneväli ovat:
− poikkileikkauksen leveys 𝑏𝑤 = 200 mm
− poikkileikkauksen korkeus ℎ = 300 mm
− palkin jänneväli 𝐿 = 1000 mm.
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Ulokepalkin rakennemalli, poikkileikkaus ja koordinaatisto on esitetty kuvassa 77.

Kuva 77 Ulokepalkki: a) rakennemalli ja b) poikkileikkaus.

Palkin poikkileikkaussuureet on esitetty taulukossa 5. Taulukossa 6 on esitetty palkin taivu-
tus-, aksiaali- ja leikkausjäykkyydet.

Taulukko 5 Palkin poikkileikkaussuureet.

bw [mm] h [mm] A [mm2] Iz [mm4] Iy [mm4]

bw x h 200 300 6 x 104 4,5 x 108 2 x 108

Taulukko 6 Palkin taivutus-, aksiaali- ja leikkausjäykkyydet.

EIz [Nmm2] EIy [Nmm2] EA [N] GA [N]

bw x h 3,15 x 1013 1,4 x 1013 4,2 x 109 1,62 x 109

Suorakaidepoikkileikkauksen siirtymäkerroin on 𝜁 = 6
5
. Palkkia kuormittaa pistekuorma 𝑃

palkin vapaassa päässä. Palkin oma paino on liitteen 1 mukaan 𝑔 = 1,62 kN/m. Laskenta
suoritetaan kahdella pistekuorman arvolla: 𝑃𝑎 = 1 kN ja 𝑃𝑏 = 5 kN. Kuormitustapauksessa
1 vaikuttaa pistekuorma 𝑃𝑎 ja kuormitustapauksessa 2 vastaavasti pistekuorma 𝑃𝑏.

4.1.1 Solidimalli
Kuvan 77 mukaisen ulokepalkin tarkasteluun on käytettävissä useita eri teorioita, joista yk-
sinkertaisin tapa mallintaa rakenne on käyttää palkkiteoriaa. Palkin käyttäytymistä kuvaava
yksinkertaisin malli on niin sanottu ohuen palkin malli, jota kutsutaan myös palkin tekniseksi
taivutusteoriaksi tai Euler–Bernoullin palkkimalliksi. Palkin tekninen taivutusteoria ei huo-
mioi poikittaisesta leikkausmuodonmuutoksesta aiheutuvaa taipumaa, joka voi olla merkit-
tävä korkeuteensa nähden lyhyillä palkeilla. Timoshenkon palkkimalli huomioi poikittai-
sesta leikkausmuodonmuutoksesta aiheutuvan taipuman.

Toinen yleinen tapa analysoida palkkirakenne on käyttää laattateoriaa. Ohuen laatan malli
vastaa palkin teknistä taivutusteoriaa ja sitä kutsutaan myös Kirchoff–Loven laattateoriaksi.
Ohuen laatan malli ei huomioi poikittaista leikkausmuodonmuutosta ja sitä voidaan soveltaa,
kun laatan paksuus on paljon pienempi kuin laatan sivumitat. (Määttänen 2001, s. 117-119;
Timoshenko & Woinowsky–Krieger 1959, s. 1-2; Ventsel & Krauthammer 2001, s. 1-3.)
Paksun laatan malli huomioi poikittaisen leikkausmuodonmuutoksen ja se vastaa Timoshen-
kon palkkimallia. Paksun laatan mallia kutsutaan myös Reissner-Mindlin laattateoriaksi.
(Määttänen 2001, s. 135-137.)

Laattateorian soveltaminen riippuu laatan sivusuhteesta 𝐿/ℎ, jonka perusteella laattaraken-
teet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: i) paksut laatat, joiden sivusuhde 𝐿/ℎ ≤ 8 … 10, ii)
kalvomaiset rakenteet, joiden sivusuhde 𝐿/ℎ ≥ 80 … 100 ja iii) ohuet laatat, joiden sivusuh-
de 8 … 10 ≤ 𝐿/ℎ ≤ 80 … 100 (Ventsel & Krauthammer 2001, s. 3). Mikäli laatan sivusuhde
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alittaa paksun laatan mallin raja-arvon, rakenteen analysointi on tällöin järkevintä suorittaa
kolmiulotteista elastisuusteoriaa käyttäen. Tarkasteltavalla ulokepalkilla laattateorian mu-
kaiset sivusuhteet ovat 𝐿

ℎ
= 3,33 ja 𝑏𝑤

ℎ
= 0,67, joten elementtimenetelmän mukainen ana-

lyysi on käytännössä tehtävä solidielementeillä. Rakenne analysoidaan solidielementeillä ja
vertailun vuoksi määritetään myös palkkiteorian mukainen analyyttinen ratkaisu. Palkkiteo-
rian mukainen tarkastelu huomioi myös poikittaisen leikkausmuodonmuutoksen vaikutuk-
sen.

Palkkiteoria
Palkkiteorian mukainen analyyttinen tarkastelu on esitetty liitteessä 1. Ulokepalkin vapaan
pään suurimman taipuman arvot on määritetty liitteessä 1 ja ne on esitetty taulukossa 7. Tau-
lukossa 7 on lisäksi esitetty taivutusmomentista ja leikkausvoimasta aiheutuvat taipuma-
komponentit 𝑤𝑚𝑎𝑥 .𝑏 ja 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑠.

Taulukko 7 Palkkiteorian mukainen vapaan pään suurin taipuma eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus Taipuma wmax.b Taipuma wmax.s Kokonaistaipuma wmax

[mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 0,0106 0,0007 0,0113
Oma paino g 0,0064 0,0006 0,0070
Kokonaiskuorma 0,0170 0,0013 0,0184
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 0,0529 0,0037 0,0566
Oma paino g 0,0064 0,0006 0,0070
Kokonaiskuorma 0,0593 0,0043 0,0636

Palkkiteorian mukaiset vapaan pään suurimmat kokonaistaipumat eri kuormitustapauksilla
ovat liitteen 1 ja taulukon 7 perusteella pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑔 = 0,007 mm (34)

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑃 = 0,011 mm (35)

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 0,018 mm (36)

sekä vastaavasti pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑔 = 0,007 mm (37)

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑃 = 0,057 mm (38)

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 0,064 mm. (39)

Palkkiteorian mukaiset kiinnitetyn pään ala- ja yläpinnan normaalijännityksen maksimi- ja
minimiarvot sekä suurin palkissa esiintyvä leikkausjännitys on määritetty liitteessä 1 ja ne
on esitetty taulukossa 8.
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Taulukko 8 Palkkiteorian mukaiset kiinnitetyn pään ala- ja yläpinnan normaalijännityksen
maksimi- ja minimiarvot sekä suurin palkissa esiintyvä leikkausjännitys.

Kuormitustapaus Alapinta, σx.max Yläpinta, σx.max Maksimileikkausjännitys
[MPa] [MPa] τxy.max [MPa]

Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa -0,33 0,33 0,025
Oma paino g -0,27 0,27 0,041
Kokonaiskuorma -0,60 0,60 0,07
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb -1,67 1,67 0,125
Oma paino g -0,27 0,27 0,041
Kokonaiskuorma -1,94 1,94 0,17

Solidimalli
Ulokepalkin elementtimenetelmän mukainen tarkastelu solidielementeillä on esitetty liit-
teessä 2. Palkki on mallinnettu käyttäen kahdeksaa solidia, joiden dimensiot ovat

− leveys 50 mm
− korkeus 150 mm
− pituus 1000 mm.

Liitteen 1 mukaan rakennetta kuormittaa oma paino 𝑔 = 1,62 kN/m sekä pistekuorma 𝑃
palkin vapaassa päässä. Ohjelma muodostaa elementtiverkon ja laskee rakenteen oman pai-
non automaattisesti. FE-analyysissä on käytetty elementin tavoitepituutena arvoa 𝑙𝐹𝐸 =
50 mm, jolloin yhden elementin mitat ovat 50 mm × 50 mm × 50 mm. Tällöin osasolidi
jakautuu kuuteenkymmeneen elementtiin ja koko rakenne sisältää siten 480 elementtiä. Ra-
kenteen solmujen lukumäärä on 30. Solidina mallinnetun rakenteen tuenta ja elementti-
verkko on esitetty liitteessä 2. Rakenteeseen kohdistuva pistekuorma 𝑃 jaetaan tasan vapaan
pään solmujen kesken. Rakenteen vapaassa päässä yläpinnalla on viisi solmua, jolloin yh-
teen solmuun kohdistuvat ekvivalentit pistekuormat eri pistekuorman arvoilla ovat 𝑃𝑒𝑘𝑣.𝑎 =
𝑃𝑎
5

= 1 kN
5

= 0,2 kN ja 𝑃𝑒𝑘𝑣.𝑏 = 𝑃𝑏
5

= 5 kN
5

= 1 kN. Palkkiteoriaa vastaava rakenteen keski-
pisteen kokonaistaipuma on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9 Palkkiteoriaa vastaava solidimallin vapaan pään keskipisteen suurin taipuma
eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus ux uy uz ures

[mm] [mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,0 0,0 0,007 0,007
Pistekuorma Pa 0,0 0,0 0,011 0,011
Kokonaiskuorma 0,0 0,0 0,018 0,018
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,0 0,0 0,007 0,007
Pistekuorma Pb 0,0 0,0 0,055 0,055
Kokonaiskuorma 0,0 0,0 0,062 0,062
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Laskentamallin perusteella kuormitus aiheuttaa käytännössä ainoastaan pystysuuntaisen tai-
puman palkin keskellä, sillä 𝑥- ja 𝑦-akselien suuntaiset vaakasiirtymät ovat merkityksettö-
män pieniä. Rakenteen suurin kokonaistaipuma esiintyy laskentamallin perusteella vapaan
pään yläpinnan reunasolmuissa. Liitteen 2 laskelmien perusteella suurin reunasolmuissa
esiintyvä kokonaiskuormituksesta aiheutuva taipuma on kuormitustapauksella 1 𝑢𝑟𝑒𝑠 =
0,019 mm ja kuormitustapauksella 2 𝑢𝑟𝑒𝑠 = 0,068 mm. Palkin jännityskomponenttien sekä
pääjännitysten maksimi- ja minimiarvot on esitetty taulukoissa 10-12.

Taulukko 10 Palkin normaalijännityskomponenttien maksimi- ja minimiarvot.

Kuormitustapaus σx [MPa] σy [MPa] σz [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,37 -0,37 0,14 -0,14 0,14 -0,14
Pistekuorma Pa 0,45 -0,45 0,25 -0,23 0,25 -0,73
Kokonaiskuorma 0,82 -0,82 0,31 -0,31 0,29 -0,73
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,37 -0,37 0,14 -0,14 0,14 -0,14
Pistekuorma Pb 2,23 -2,23 1,25 -1,17 1,25 -3,64
Kokonaiskuorma 2,60 -2,60 1,25 -1,17 1,25 -3,64

Taulukko 11 Palkin leikkausjännityskomponenttien maksimi- ja minimiarvot.

Kuormitustapaus τxy [MPa] τxz [MPa] τyz [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,09 -0,09 0,07 0,0 0,01 -0,01
Pistekuorma Pa 0,10 -0,10 0,27 -0,08 0,30 -0,30
Kokonaiskuorma 0,19 -0,19 0,27 -0,08 0,30 -0,30
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,09 -0,09 0,07 0,0 0,01 -0,01
Pistekuorma Pb 0,52 -0,52 1,36 -0,39 1,52 -1,52
Kokonaiskuorma 0,61 -0,61 1,36 -0,39 1,52 -1,52

Taulukko 12 Palkin pääjännitysten maksimi- ja minimiarvot eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus σ1 [MPa] σ2 [MPa] σ3 [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,41 -0,11 0,15 -0,15 0,11 -0,41
Pistekuorma Pa 0,57 -0,13 0,18 -0,22 0,12 -0,93
Kokonaiskuorma 0,90 -0,23 0,31 -0,31 0,23 -0,93
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,41 -0,11 0,15 -0,15 0,11 -0,41
Pistekuorma Pb 2,84 -0,67 0,91 -1,10 0,62 -4,67
Kokonaiskuorma 2,87 -0,73 0,98 -1,10 0,73 -4,67
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Kokonaiskuormalla kuormitetun palkin 𝑥-akselin suuntainen normaalijännitysjakauma 𝜎𝑥 =
𝜎𝑥(𝑥,𝑦, 𝑧) sekä 𝜎1-pääjännitysjakauma pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN on esitetty kuvissa
78 ja 79. Laskentaraportin ja liitteen 2 perusteella jännitysjakaumat ovat samanmuotoiset
myös pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN. Palkkiteorian mukainen vapaan pään suurimman tai-
puman suhteen määritetty voima/taipumakäyrä on määritetty liitteessä 1 ja se on esitetty
kuvassa 80.

Kuva 78 Kokonaiskuormasta aiheutuva normaalijännitysjakauma 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝑥,𝑦, 𝑧): piste-
kuorma 𝑃𝑏.

Kuva 79 Kokonaiskuormasta aiheutuva pääjännitysjakauma 𝜎1: pistekuorma 𝑃𝑏.

Kuva 80 Vapaan pään suurimman taipuman suhteen määritetty voima/taipumakäyrä:
palkki- ja solidimalli.

Kuvassa 80 on lisäksi esitetty solidimallin vapaan pään suurimman taipuman suhteen mää-
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ritetty voima/taipumakäyrä. Voima/taipumakäyrässä ei ole huomioitu oman painon vaiku-
tusta. Solidimalli ja palkkiteoria antavat vapaan pään suurimmalle taipumalle palkin keskellä
saman arvon pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN, kuten taulukoista 7 ja 9 havaitaan. Pistekuor-
man arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN palkkiteoria antaa noin 3 prosenttia suuremman arvon kuin solidi-
malli. Kuvan 80 voima/taipumakäyristä voidaan havaita, että palkkiteoria ja solidimalli an-
tavat samansuuruisia taipuman arvoja pienillä pistekuorman arvoilla ja vastaavasti piste-
kuorman kasvaessa solidimalli antaa pienempiä taipuman arvoja kuin palkkimalli. Tämän
perusteella voidaan todeta, että pienillä pistekuorman arvoilla solidi- ja palkkimalli vastaavat
hyvin toisiaan ja pistekuorman kasvaessa eri mallien välillä syntyy eroja. Palkin jännitysja-
kaumissa on enemmän eroja solidimallin ja palkkiteorian välillä. Solidimalli antaa suurem-
mat arvot sekä pituussuuntaiselle normaalijännityskomponentille että leikkausjännityskom-
ponentille kuin palkkimalli molemmilla pistekuorman arvoilla, kuten taulukoista 8, 10 ja 11
havaitaan. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että solidimalli on analysoitu käyttäen kolmi-
ulotteista elastisuusteoriaa, jolloin jännityskomponentit riippuvat toisistaan. Palkkiteoriassa
näin ei ole, joten on ymmärrettävää, että jännitysten arvot eroavat toisistaan eri mallien vä-
lillä.

Palkki- ja solidimallien suurin taipuma on alle 0,1 millimetriä molemmilla pistekuorman
arvoilla. Taipumalaskennan perusteella voidaan todeta, että alumiinirakenteinen umpinainen
poikkileikkaus ei ole optimaalinen. Valittu massiivipoikkileikkaus toimii paremmin puuma-
teriaalilla tai teräsbetonilla. Metallirakenteisen palkin osalta optimaalisemmin toimisi esi-
merkiksi putkiprofiili, jolloin rakenteessa esiintyisi myös huomattavaa materiaalisäästöä.
Kantavat rakenteet ovat perinteisesti olleet massiivirakenteita läpi historian. Tarve materi-
aalisäästöön johti siihen, että viime vuosisatojen aikana insinöörityössä keskityttiin optimoi-
maan massiivirakenteita, jotta olisi mahdollista toteuttaa kevyempiä rakenteita. Materiaali-
ja valmistustekniikan kehittymisen myötä sillanrakennuksessa siirryttiin käyttämään etenkin
niittaamalla koottuja kotelo- ja I-palkkeja. Hitsaustekniikan ja teräksen valssausmenetel-
mien myötä nykyaikaiset metallirakenteissa käytettävät poikkileikkaukset ovat yhtenäisiä ja
mahdollistavat huomattavan materiaalisäästön verrattuna vastaaviin massiivirakenteisiin.
Myös puu- ja teräsbetonirakenteiden osalta voidaan massiivipoikkileikkausta optimoida.
Puurakenteilla voidaan käyttää esimerkiksi kotelo- tai levypalkkeja korvaamaan massiivi-
poikkileikkaus. Vastaavasti jännitetyillä betonirakenteilla käytetään paljon HI- ja I-palkkeja
sekä välipohjarakenteissa myös leukapalkkeja. Rakenteellisen toiminnan kannalta I-pal-
keilla yleensä laipat kantavat taivutusmomentin ja uuma vastaavasti leikkausvoiman. I-pro-
fiilien haittapuolena on niiden pieni vääntöjäykkyys ja kiepahdusalttius. Väännön suhteen
umpinaiset kotelo- ja putkipoikkileikkaukset ovat parempia ja lisäksi niillä on myös parempi
kiepahduskestävyys. Kuvassa 81 on esitetty muutamia nykyään metallirakenteissa käytettä-
viä poikkileikkauksia.

Kuva 81 Teräsrakenteissa käytettäviä profiileita: a) WQ-profiili, b) putkiprofiili, c) ka-
pealaippainen IPE-profiili, d) leveälaippainen HEA-profiili ja e) T-profiili.

Liitteessä 1 on lisäksi tarkasteltu massiivipoikkileikkauksen korvaamista kuvan 81 mukai-
silla I- ja putkiprofiileilla. Näiden poikkileikkausten kokonaiskuormituksesta aiheutuva suu-
rin vapaan pään kokonaistaipuma on esitetty taulukossa 13. Taipumassa on huomioitu myös
leikkausvoimasta aiheutuva taipuma.
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Taulukko 13 Vapaan pään suurin kokonaistaipuma: I- ja putkiprofiilit.

Kuormitustapaus Kokonaistaipuma wmax [mm]
IPE140 HEA120 HEB100 P110X110X5 P120X80X5

Pistekuorma Pa=1 kN 0,913 0,811 1,085 1,282 1,326
Pistekuorma Pb=5 kN 4,542 4,024 5,386 6,374 6,595

Massiivipoikkileikkauksen omaavan alumiinirakenteisen ulokepalkin taipumat jäävät hyvin
pieniksi molemmilla malleilla. Palkin poikkileikkaukseksi on parempi valita esimerkiksi
joku kuvan 81 mukaisista profiileista. Tällöin saavutetaan myös huomattavaa materiaalisääs-
töä, sillä kaikki kuvan 81 sekä taulukon 13 profiileista ovat kevyempiä kuin kuvan 77 mu-
kainen massiivipoikkileikkaus. Taulukon 13 perusteella voidaan myös todeta, että valitse-
malla ulokepalkille massiivipoikkileikkauksen sijaan rakennesuunnittelun kannalta järke-
vämpi poikkileikkaus, taipumat kasvavat selvästi verrattuna massiivipoikkileikkauksen
omaavaan palkkiin.

4.1.2 Hilamallit
Tarkastellaan kuvan 77 mukaisen ulokepalkin analysointia mallintamalla palkki erilaisilla
hilatyypeillä. Rakenne mallinnetaan aluksi kolmella erilaisella hilatyypillä, joita verrataan
keskenään. Näiden perushilarakennemallien avulla rakenne optimoidaan manuaalisesti soli-
dimallin antaman pääjännitysjakauman mukaisesti. Rakenne mallinnetaan ja analysoidaan
käyttäen perushilamalleina

− SC-BCC-yhdistelmähila
− SC-FCC-yhdistelmähila
− SC-BCC-FCC-yhdistelmähila.

Ulokepalkki mallinnetaan siten, että yksikkösolun kuution särmän pituus on 𝑎 = 100 mm.
Hilarakenne muodostetaan toistamalla yksikkösoluja koordinaattiakselien suunnissa, joten
hilarakenteelle voidaan merkitä (𝑛𝑋 ,𝑛𝑌,𝑛𝑍) = (10,2,3), missä 𝑛𝑋, 𝑛𝑌 ja 𝑛𝑍 ovat yksik-
kösolujen lukumäärät koordinaattiakselien suunnissa. Perushilamallien yksikkösolun topo-
logia on esitetty kuvassa 82. Kuvan 82 mukaisilla perushilamalleilla mallinnettu ulokepalkki
eri topologioilla on esitetty kuvassa 83.

Kuva 82 Perushilamallien yksikkösolun topologia suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30:
a) SC-BCC-yhdistelmähila, b) SC-FCC-yhdistelmähila ja c) SC-BCC-FCC-yhdistelmähila.

Perushilamallien suhteellinen tiheys voidaan esittää kaavalla (Tancogne–Dejean & Mohr
2018c, s. 14)

𝜌 = 𝐶1
𝑅

𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

2
− 𝐶2

𝑅
𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

3
(40)

missä 𝑅 on siteen säde [mm]
𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒  on siteen pituus [mm]
𝐶1,𝐶2 ovat hilan topologiasta aiheutuvia vakioita.
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Kuva 83 Yhdistelmähilarakenteet suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30: a) SC-BCC-yhdis-
telmähila, b) SC-FCC-yhdistelmähila ja c) SC-BCC-FCC-yhdistelmähila.

Hilan topologiasta aiheutuvat vakiot voidaan johtaa analyyttisesti tarkastelemalla solmupis-
teen geometriaa. Vakioiden analyyttinen lauseke saadaan vähentämällä solmupisteen tila-
vuus siteen tilavuudesta. Kuutiollisten perusristikoiden tapauksessa vakio 𝐶1 voidaan hel-
posti määrittää tällä tavalla. Vakio 𝐶2 voidaan määrittää vastaavalla geometrisella tarkaste-
lulla tai vaihtoehtoisesti arvioida numeerisesti siteen CAD-piirustuksista. Kuutiollisten pe-
rusristikoiden osalta vakiot 𝐶1 ja 𝐶2 on esitetty taulukossa 14. (Tancogne–Dejean & Mohr
2018b, s. 102-103; Tancogne–Dejean & Mohr 2018c, s. 14.)

Taulukko 14 Kuutiollisten perusristikoiden topologiasta riippuvat vakiot 𝐶1 ja 𝐶2 (Tan-
cogne–Dejean & Mohr 2018c, s. 14).

Hilan perustopologia C1 C2

SC
BCC
FCC

Kuutiollisten perusristikoiden suhteelliset tiheydet voidaan määrittää kaavoilla

𝜌𝑆𝐶 = 3𝜋 𝑅
𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

2
− 8√2 𝑅

𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

3
= 3𝜋 𝑅

𝑎

2
− 8√2 𝑅

𝑎

3
(41)

𝜌𝐵𝐶𝐶 = 3√3𝜋 𝑅
𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

2
− 18√2 𝑅

𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

3
= 3√3𝜋 𝑅

√3
2 𝑎

2

− 18√2 𝑅
√3
2 𝑎

3

⇒ (42)

𝜌𝐵𝐶𝐶 = 4√3𝜋 𝑅
𝑎

2
− 16√6 𝑅

𝑎

3
(43)

𝜌𝐹𝐶𝐶 = 6√2𝜋 𝑅
𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

2
− 54,6 𝑅

𝐿𝑠𝑖𝑑𝑒

3
= 6√2𝜋 𝑅

1
√2
𝑎

2

− 54.6 𝑅
1
√2
𝑎

3

⇒ (44)

𝜌𝐹𝐶𝐶 = 12√2𝜋 𝑅
𝑎

2
− 109,2√2 𝑅

𝑎

3
(45)

Perusristikoiden suhteellisen tiheyden määrittämiseen on käytetty taulukossa 3 esitettyjä si-
teen pituuden arvoja. Yhdistelmähilojen suhteelliset tiheydet saadaan superponoimalla ky-
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seiseen yhdistelmään kuuluvien perusristikoiden suhteelliset tiheydet. Hilarakenteet analy-
soidaan viidellä eri suhteellisen tiheyden arvolla. Yhdistelmähilat mallinnetaan siten, että
kuutiollisen perusristikon siteen säde pidetään vakiona, jolloin parametrina pidetään BCC-
ja FCC-ristikoiden siteen sädettä. Yhdistelmähilarakenteiden geometriset ominaisuudet sekä
suhteelliset tiheydet on esitetty taulukoissa 15-17.

Taulukko 15 Geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet: SC-BCC-yhdistelmähila.

Perushilamalli Siteen säde r Siteen pituus l Suhteellinen tiheys
[mm] [mm] [-]

SC-BCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 30 %
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 8,25 86,6 0,126
SC-BCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 35 %
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 9,94 86,6 0,177
SC-BCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 40 %
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 11,45 86,6 0,227
SC-BCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 45 %
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 12,85 86,6 0,276
SC-BCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 50 %
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 14,18 86,6 0,326

Taulukko 16 Geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet: SC-FCC-yhdistelmähila.

Perushilamalli Siteen säde r Siteen pituus l Suhteellinen tiheys
[mm] [mm] [-]

SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 30 %
SC-hila 12 100 0,116
FCC-hila 6,52 70,7 0,184
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 35 %
SC-hila 12 100 0,116
FCC-hila 7,48 70,7 0,234
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 40 %
SC-hila 12 100 0,116
FCC-hila 8,38 70,7 0,284
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 45 %
SC-hila 12 100 0,116
FCC-hila 9,25 70,7 0,334
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 50 %
SC-hila 12 100 0,116
FCC-hila 10,08 70,7 0,384
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Taulukko 17 Geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet: SC-BCC-FCC-yhdistel-
mähila.

Perushilamalli Siteen säde r Siteen pituus l Suhteellinen tiheys
[mm] [mm] [-]

SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 30%
SC-hila 10 100 0,083
BCC-hila 5,9 86,6 0,068
FCC-hila 5,8 70,7 0,149
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 35%
SC-hila 10 100 0,083
BCC-hila 6,6 86,6 0,084
FCC-hila 6,51 70,7 0,183
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 40%
SC-hila 10 100 0,083
BCC-hila 7,5 86,6 0,106
FCC-hila 7,05 70,7 0,211
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 45%
SC-hila 10 100 0,083
BCC-hila 8,5 86,6 0,133
FCC-hila 7,48 70,7 0,234
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 50%
SC-hila 10 100 0,083
BCC-hila 8,9 86,6 0,145
FCC-hila 8,18 70,7 0,272

Liitteen 1 mukaan rakennetta kuormittaa oma paino 𝑔 sekä pistekuorma 𝑃 palkin vapaassa
päässä. Laskenta suoritetaan kahdella pistekuorman arvolla: 𝑃𝑎 = 1 kN ja 𝑃𝑏 = 5 kN. Oh-
jelma laskee rakenteen oman painon sekä muodostaa elementtiverkon automaattisesti. Yh-
distelmähilarakenteiden solmujen ja siteiden lukumäärä eri yhdistelmissä on esitetty liit-
teessä 3. Rakenteeseen kohdistuva pistekuorma 𝑃 jaetaan tasan vapaan pään solmujen kes-
ken. Rakenteen vapaassa päässä yläpinnalla on kolme solmua, jolloin yhteen solmuun koh-
distuva ekvivalentti pistekuorma eri pistekuorman arvoilla on 𝑃𝑒𝑘𝑣.1 = 𝑃𝑎

3
≈ 0,333 kN sekä

𝑃𝑒𝑘𝑣.2 = 𝑃𝑏
3
≈ 1,667 kN. Yhdistelmähilarakenteiden materiaaliominaisuudet on esitetty tau-

lukossa 18. SC-BCC-yhdistelmähilan osalta materiaaliominaisuudet on määritetty taivutus-
muodonmuutoksen mukaan ja muiden yhdistelmähilojen osalta venytysmuodonmuutoksen
mukaan (Tancogne–Dejean & Mohr 2018b, s. 102). Ulokepalkin analysointi yhdistelmähi-
larakenteilla on esitetty liitteessä 3. Rakenteen suurin kokonaistaipuma esiintyy laskenta-
mallin perusteella vapaan pään yläpinnan reunasolmuissa. Taulukoissa 19 ja 20 on esitetty
vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen ko-
konaistaipuma kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden ja pistekuorman arvoilla.
Laskentamallin perusteella kuormitus aiheuttaa käytännössä ainoastaan pystysuuntaisen tai-
puman palkin keskellä samalla tavalla kuin solidimallilla. Taulukossa 21 on esitetty yhdis-
telmähilarakenteiden massat eri suhteellisen tiheyden arvoilla. Taulukossa on lisäksi huomi-
oitu suhteellisen tiheyden arvoa 𝜌 = 0,70 vastaava massa.
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Taulukko 18 Yhdistelmähilarakenteiden materiaaliominaisuudet.

Yhdistelmähila ρhila E G σpl ν

[kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-]
Suhteellinen tiheys 30 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 810 6300 2360 8,9 0,33
SC-FCC-yhdistelmähila 810 7000 2625 18,0 0,33
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 810 7000 2625 18,0 0,33
Suhteellinen tiheys 35 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 945 8575 3215 11,2 0,33
SC-FCC-yhdistelmähila 945 8165 3060 21,0 0,33
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 945 8165 3060 21,0 0,33
Suhteellinen tiheys 40 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 1080 11 200 4200 13,7 0,33
SC-FCC-yhdistelmähila 1080 9330 3500 24,0 0,33
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 1080 9330 3500 24,0 0,33
Suhteellinen tiheys 45 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 1215 14 175 5315 16,3 0,33
SC-FCC-yhdistelmähila 1215 10 500 3940 27,0 0,33
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 1215 10 500 3940 27,0 0,33

Suhteellinen tiheys 50 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 1350 17 500 6560 19,1 0,33
SC-FCC-yhdistelmähila 1350 11 665 4375 30,0 0,33
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 1350 11 665 4375 30,0 0,33

Taulukko 19 Yhdistelmähilarakenteiden suurimmat taipumat: pistekuorma 𝑃𝑎 = 1 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC

ρ=0,30 0,687 0,735 0,939 0,667 0,723 0,907
ρ=0,35 0,482 0,596 0,775 0,467 0,577 0,748
ρ=0,40 0,361 0,500 0,660 0,350 0,484 0,637
ρ=0,45 0,284 0,430 0,578 0,275 0,417 0,558
ρ=0,50 0,232 0,379 0,509 0,224 0,367 0,491

Taulukko 20 Yhdistelmähilarakenteiden suurimmat taipumat: pistekuorma 𝑃𝑏 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC

ρ=0,30 3,194 3,431 4,414 3,097 3,321 4,258
ρ=0,35 2,193 2,716 3,570 2,122 2,625 3,440
ρ=0,40 1,607 2,219 2,971 1,552 2,143 2,862
ρ=0,45 1,232 1,854 2,538 1,189 1,789 2,443
ρ=0,50 0,976 1,579 2,170 0,942 1,523 2,089
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Taulukko 21 Yhdistelmähilarakenteiden massat eri suhteellisen tiheyden arvoilla.

Suhteellinen SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC
tiheys Massa m [kg] Massa m [kg] Massa m [kg]

ρ=0,30 24,8 24,0 21,8
ρ=0,35 32,7 32,7 29,3
ρ=0,40 41,9 43,0 38,2
ρ=0,45 52,6 55,3 48,3
ρ=0,50 64,8 69,5 60,4
ρ=0,70 132,3 151,0 125,3

Taulukon 21 perusteella voidaan todeta, että SC-BCC-FCC-yhdistelmähila antaa pienimmän
kokonaismassan tutkituista perushilamalleista, vaikka kyseisessä yhdistelmähilassa on eni-
ten siteitä. Vastaavasti SC-FCC-yhdistelmähila antaa suurimman kokonaismassan tutkituista
perushilamalleista. Ero kokonaismassoissa aiheutuu valituista siteiden dimensioista: SC-
BCC-FCC-yhdistelmähilalla siteiden dimensiot ovat pienemmät kuin muilla perushilamal-
leilla, joten kokonaismassa on siten pienempi. Kuvan 77 mukaisen ulokepalkin kokonais-
massa on 𝑚𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖 = 𝜌𝑠𝑉 = 𝜌𝑠𝑏𝑤ℎ𝐿 = 2700 kg

m3 × 0,2 m × 0,3 m × 1,0 m = 162 kg. Ver-
taamalla taulukon 21 mukaisia yhdistelmähilarakenteiden kokonaismassoja ulokepalkin ko-
konaismassaan havaitaan, että hilarakenteiden avulla voidaan saavuttaa huomattavaa mate-
riaalisäästöä. Yhdistelmähilarakenteiden taipuma/massakäyrät eri pistekuorman arvoilla ko-
konaiskuorman aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman suhteen on esitetty kuvissa
84 ja 85. Kuvien 84 ja 85 pisteet vastaavat tutkittuja suhteellisen tiheyden arvoja.

Kuva 84 Yhdistelmähilarakenteiden taipuma/massakäyrä pistekuorman arvolla 𝑃𝑎: koko-
naiskuormituksen aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman suhteen.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ta
ip

um
a 

w
 [m

m
]

Massa m [kg]

Taipuma/massakäyrä, P=1 kN

SC-BCC-yhdistelmähila SC-FCC-yhdistelmähila SC-BCC-FCC-yhdistelmähila



92

Kuva 85 Yhdistelmähilarakenteiden taipuma/massakäyrä pistekuorman arvolla 𝑃𝑏: koko-
naiskuormituksen aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman suhteen.

Liitteen 3 mukaan yhdistelmähilarakenteiden jännityskomponentit saavuttavat suurimman
arvonsa myös suhteellisen tiheyden arvolla𝜌 = 0,30 molemmilla pistekuorman arvoilla. Li-
säksi liitteen 3 perusteella voidaan todeta, että yhdistelmähilarakenteiden leikkausjännitys-
komponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  ovat molemmilla pistekuorman arvoilla erittäin pieniä. Yhdistelmähi-
larakenteilla mallinnetun ja analysoidun palkin jännitystilan tarkasteluun vaikuttaa merkittä-
vämmin pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥 . Taulukossa 22 on esitetty yh-
distelmähilarakenteiden pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin 𝜎𝑥 maksimi- ja mi-
nimiarvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla molemmilla pistekuorman arvoilla.

Taulukoista 18 ja 22 havaitaan, että pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN yhdistelmähilaraken-
teiden suurin normaalijännitys jää alle myötölujuuden kaikilla yhdistelmähilarakenteilla.
Taulukoista 18 ja 22 havaitaan edelleen, että pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN SC-BCC-yh-
distelmähilarakenteen myötölujuus ylittyy suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30. Suhteel-
lisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,35 myös SC-BCC-yhdistelmähilan normaalijännityskompo-
nentti pysyy myötölujuuden alapuolella. Muiden yhdistelmähilarakenteiden suurin normaa-
lijännityskomponentti suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 pysyy myötölujuuden alapuo-
lella. Suhteellisen tiheyden (hilarakenteen massan) kasvaessa pituussuuntainen normaalijän-
nityskomponentti pienenee ja vastaavasti yhdistelmähilarakenteiden myötölujuus kasvaa.
Yhdistelmähilarakenteiden pituussuuntainen normaalijännityskomponentti pysyy siten sal-
lituissa rajoissa lukuun ottamatta SC-BCC-yhdistelmähilaa suhteellisen tiheyden arvolla
𝜌 = 0,30. Taipuma/massakäyrien perusteella SC-BCC-yhdistelmähilarakenne antaa pie-
nimmät taipuman arvot, mutta toisaalta pistekuorman arvolla𝑃𝑏 = 5 kN myötölujuus ylittyy
tuella. Tämän perusteella voidaan todeta SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen toimivan parhai-
ten kaikilla lasketuilla suhteellisen tiheyden arvoilla taipuma- ja jännitysrajatilan suhteen,
kun käytetään taulukoiden 15-17 mukaisia siteiden geometrisia ominaisuuksia.
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Taulukko 22 Yhdistelmähilarakenteiden pituussuntaisen normaalijännityskomponentin 𝜎𝑥
suurimmat ja pienimmät arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla.

Yhdistelmähila, piste-
kuorma σx [MPa]

Yhdistelmähila, piste-
kuorma σx [MPa]

Pa=1 kN max min Pb=5 kN max min
Suhteellinen tiheys 30 %: Suhteellinen tiheys 30 %:
SC-BCC-hila 2,24 -2,24 SC-BCC-hila 10,09 -10,03
SC-FCC-hila 2,53 -2,52 SC-FCC-hila 11,50 -11,41
SC-BCC-FCC-hila 3,12 -3,12 SC-BCC-FCC-hila 14,42 -14,25
Suhteellinen tiheys 35 %: Suhteellinen tiheys 35 %:
SC-BCC-hila 2,17 -2,16 SC-BCC-hila 9,49 -9,45
SC-FCC-hila 2,41 -2,41 SC-FCC-hila 10,65 -10,58
SC-BCC-FCC-hila 3,03 -3,02 SC-BCC-FCC-hila 13,61 -13,48

Suhteellinen tiheys 40 %: Suhteellinen tiheys 40 %:
SC-BCC-hila 2,14 -2,14 SC-BCC-hila 9,12 -9,09
SC-FCC-hila 2,3 -2,34 SC-FCC-hila 10,0 -9,96
SC-BCC-FCC-hila 2,97 -2,96 SC-BCC-FCC-hila 12,93 -12,83
Suhteellinen tiheys 45 %: Suhteellinen tiheys 45 %:
SC-BCC-hila 2,16 -2,15 SC-BCC-hila 8,97 -8,85
SC-FCC-hila 2,31 -2,30 SC-FCC-hila 9,49 -9,45
SC-BCC-FCC-hila 2,95 -2,94 SC-BCC-FCC-hila 12,47 -12,40

Suhteellinen tiheys 50 %: Suhteellinen tiheys 50 %:
SC-BCC-hila 2,19 -2,19 SC-BCC-hila 8,71 -8,69
SC-FCC-hila 2,29 -2,29 SC-FCC-hila 9,05 -9,02
SC-BCC-FCC-hila 2,92 -2,91 SC-BCC-FCC-hila 11,92 -11,86

Palkki- ja solidimallien antamat suurimmat taipumat ovat merkittävästi pienempiä kuin yh-
distelmähilarakenteiden. Tämän johdosta hilarakenteita ei ole järkevää verrata palkki- ja so-
lidimalliin käytettäessä palkin poikkileikkauksena kuvan 77 mukaista massiivipoikkileik-
kausta. Hilarakenteiden sekä palkki- ja solidimallien vertailu onnistuisi todennäköisesti pa-
remmin, mikäli palkin poikkileikkaus korvattaisiin kuvan 81 mukaisilla poikkileikkauksilla.

Vertaamalla yhdistelmähilarakenteiden taipumia taulukon 13 mukaisiin putki- ja I-profiilien
taipumiin havaitaan, että tutkitut yhdistelmähilarakenteet antavat pienemmät taipuman ar-
vot. Toisaalta taulukon 13 mukaisten profiilien massat ovat selvästi yhdistelmähilarakentei-
den massoja pienemmät, jolloin tutkituilla yhdistelmähilarakenteilla ei saavuteta materiaa-
lisäästöä taulukon 13 mukaisiin poikkileikkauksiin nähden. Yhdistelmähilarakenteiden
osalta seuraava vaihe olisi soveltaa optimointialgoritmejä optimoimaan hilarakenteet siten,
että ne vastaisivat paremmin taulukon 13 mukaisia poikkileikkauksia ja mahdollistaisivat
myös kevyemmät rakenteet. Diplomityössä ei tarkastella tätä vaihetta.

4.1.3 Manuaalisesti optimoitu hilamalli
Hilamallien taipuma/massakäyrien perusteella voidaan todeta, että SC-BCC-yhdistelmähi-
larakenne toimii parhaiten taipumarajatilan suhteen, mutta toisaalta jännitysrajatilan suhteen
hilarakenteen myötölujuus ylittyy tuella suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 käytettäessä
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taulukon 15 mukaisia siteiden geometrisia ominaisuuksia. Tässä vaiheessa SC-BCC-yhdis-
telmähilarakenne tulisi optimoida siten, että optimoiduilla siteiden dimensioilla hilarakenne
täyttäisi sekä taipuma- että jännitysrajatilan vaatimukset. Yhdistelmähilarakenteen opti-
mointia ei kuitenkaan suoriteta diplomityössä, vaan yhdistelmähilarakenteiden keskinäinen
vertailu pohjautuu taulukoiden 15-17 mukaisiin siteiden geometrisiin ominaisuuksiin. Ma-
nuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden osalta tutkitaan kahta erilaista rakennetyyppiä:
aluksi tutkitaan vaihtoehtoja, joissa erilaiset perushilamallit sijaitsevat peräkkäin rakenteessa
ja toisena vaihtoehtona tutkitaan sandwich-tyyppisiä hilarakenteita. Ensimmäisessä tapauk-
sessa on tarkoitus tutkia, voidaanko SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen jännitystilaa parantaa
sijoittamalla tuen läheisyyteen erilainen yhdistelmähilarakenne. Toisessa tapauksessa tutki-
taan, voidaanko yhdistelmähilarakenteiden taipuma- ja jännitystilaa parantaa korvaamalla
keskimmäisen kerroksen hilatyyppi toisella hilatyypillä. Kuvan 77 mukainen ulokepalkki
optimoidaan manuaalisesti solidimallin antaman pääjännitysjakauman sekä yhdistelmähila-
rakenteiden antaman pituussuuntaisen normaalijännitysjakauman perusteella. Optimoinnin
lähtökohtana käytetään liitteessä 3 analysoituja perushilamalleja. Rakenne analysoidaan ja
mallinnetaan käyttäen luvussa 4.1.2 esitettyjä perushilamalleja.

Manuaalisesti optimoidut hilarakenteet analysoidaan myös viidellä eri suhteellisen tiheyden
arvolla. Optimoitujen hilarakenteiden yhdistelmähilat mallinnetaan siten, että kuutiollisen
perusristikon siteen säde pidetään vakiona, jolloin parametrina pidetään BCC- ja FCC-risti-
koiden siteen sädettä. Manuaalisesti optimoidut hilarakenteet analysoidaan heterogeenisena
ulokepalkkina siten, että materiaaliominaisuudet ovat taulukon 18 mukaiset. SC-BCC-risti-
kon osalta geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet ovat taulukon 15 mukaiset.
Muiden yhdistelmähilarakenteiden osalta geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tihey-
det on esitetty taulukoissa 23 ja 24. Valmistusteknisistä syistä kuutiollisen perusristikon säde
pidetään samana eri yhdistelmähiloissa. Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden analy-
sointi on esitetty liitteessä 4.

Taulukko 23 Geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet: SC-FCC-yhdistelmähila.

Perushilamalli Siteen säde r Siteen pituus l Suhteellinen tiheys
[mm] [mm] [-]

SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 30 %
SC-hila 15 100 0,174
FCC-hila 5,28 70,7 0,126
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 35 %
SC-hila 15 100 0,174
FCC-hila 6,36 70,7 0,176
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 40 %
SC-hila 15 100 0,174
FCC-hila 7,34 70,7 0,226
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 45 %
SC-hila 15 100 0,174
FCC-hila 8,25 70,7 0,276
SC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 50 %
SC-hila 15 100 0,174
FCC-hila 9,12 70,7 0,326
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Taulukko 24 Geometriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet: SC-BCC-FCC-yhdistel-
mähila.

Perushilamalli Siteen säde r Siteen pituus l Suhteellinen tiheys
[mm] [mm] [-]

SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 30%
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 4,14 86,6 0,035
FCC-hila 4,45 70,7 0,092
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 35%
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 5 86,6 0,050
FCC-hila 5,3 70,7 0,127
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 40%
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 5,65 86,6 0,062
FCC-hila 6,1 70,7 0,163
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 45%
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 6,5 86,6 0,081
FCC-hila 6,75 70,7 0,195
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila, suhteellinen tiheys 50%
SC-hila 15 100 0,174
BCC-hila 7,15 86,6 0,097
FCC-hila 7,4 70,7 0,229

Yhdistelmähilarakenteiden taipumat pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN ovat alle yhden milli-
metrin liitteen 3 analyysin perusteella. Tämän johdosta manuaalisesti optimoitujen hilara-
kenteiden osalta laskenta suoritetaan ainoastaan pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN. Ohjelma
laskee rakenteen oman painon sekä muodostaa elementtiverkon automaattisesti. Manuaali-
sesti optimoitujen hilarakenteiden solmujen ja siteiden lukumäärä eri vaihtoehdoilla on esi-
tetty liitteessä 4. Rakenteeseen kohdistuva pistekuorma 𝑃 jaetaan tasan vapaan pään solmu-
jen kesken. Rakenteen yläpinnan yhteen solmuun kohdistuva ekvivalentti pistekuorma on
luvun 4.1.2 mukaisesti 𝑃𝑒𝑘𝑣 = 𝑃𝑒𝑘𝑣.2 ≈ 1,667 kN. Manuaalisen optimoinnin lähtökohdaksi
otetaan aluksi SC-BCC-yhdistelmähilarakenne, jonka osalta tutkitaan, voidaanko rakenteen
jännitystilaa tuen läheisyydessä parantaa korvaamalla rakenteen alkupäässä SC-BCC-yhdis-
telmähila joko SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähiloilla tai niiden yhdistelmillä. Ku-
vien 78 ja 79 perusteella voidaan todeta, että solidimallin pituussuuntainen normaalijänni-
tysjakauma 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝑥,𝑦, 𝑧) sekä pääjännitysjakauma 𝜎1 saavuttavat suurimmat arvonsa
palkin kiinnitetyssä päässä, jonka jälkeen jännitykset alkavat pienentyä siirryttäessä kohti
palkin vapaata päätä. Liitteen 3 perusteella yhdistelmähilarakenteiden osalta voidaan todeta
vastaava käyttäytyminen.

Tutkitaan aluksi tapaukset, joissa eri yhdistelmähilat sijaitsevat peräkkäin rakenteessa. Ma-
nuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden lähtökohdaksi valitaan yhdistelmähilarakenteiden
pituussuuntaisen normaalijännityksen 𝜎𝑥  jakauma. Tässä vaiheessa tutkittavien manuaali-
sesti optimoitujen hilarakenteiden päärungon muodostaa SC-BCC-yhdistelmähila ja tuen lä-
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heisyyteen suurimman jännityksen alueelle sijoitetaan erillinen SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-
yhdistelmähila tai näiden yhdistelmä. Näiden optimoitujen hilarakenteiden osalta tutkitaan,
pysyvätkö jännitykset tukialueella ja eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa SC-BCC-yhdistel-
mähilarakenteen myötörajan alapuolella. Tässä vaiheessa tutkittavat optimoidut hilaraken-
nevaihtoehdot on esitetty kuvassa 86 ja ne ovat

− vaihtoehto 1: 9SC-BCC-yhdistelmähila ja SC-FCC-yhdistelmähila
− vaihtoehto 2: 9SC-BCC-yhdistelmähila ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähila
− vaihtoehto 3: 7SC-BCC-yhdistelmähila ja 3SC-FCC-yhdistelmähila
− vaihtoehto 4: 7SC-BCC-yhdistelmähila ja 3SC-BCC-FCC-yhdistelmähila
− vaihtoehto 5: 7SC-BCC-yhdistelmähila, SC-FCC-yhdistelmähila ja 2SC-BCC-FCC-

yhdistelmähila
− vaihtoehto 6: 7SC-BCC-yhdistelmähila, 2SC-FCC-yhdistelmähila ja SC-BCC-FCC-

yhdistelmähila.

Kuva 86 Manuaalisesti optimoidut hilarakenteet: a) vaihtoehto 1, b) vaihtoehto 2, c) vaih-
toehto 3, d) vaihtoehto 4, e) vaihtoehto 5 ja f) vaihtoehto 6.

Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1 ja 2 osalta erillinen yhdistelmähila
sijaitsee 100 millimetrin etäisyydellä tuesta (yhden lohkon alueella) ja vastaavasti vaihtoeh-
tojen 3 ja 4 osalta erilliset yhdistelmähilat sijaitsevat 300 millimetrin etäisyydellä tuesta (kol-
men lohkon alueella). Kolmantena tapauksena tutkitaan hilarakennevaihtoehdot 5 ja 6, joissa
molemmat erilliset yhdistelmähilatyypit sijaitsevat 300 millimetrin etäisyydellä tuesta. Hi-
larakennevaihtoehtojen 5 ja 6 osalta SC-FCC-yhdistelmähila sijoitetaan tuelle, sillä sekä SC-
BCC- että SC-BCC-FCC-yhdistelmähilat sisältävät tilakeskeisen kuutiollisen hilan. Taulu-
kossa 25 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 vapaan pään
suurin kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuor-
man ollessa 𝑃 = 5 kN. Taulukossa 26 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakenne-
vaihtoehtojen 1-6 palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonais-
kuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN.
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Taulukko 25 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 suurimmat kokonais-
taipumat eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen ures [mm]
tiheys Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6

ρ=0,30 3,111 3,116 2,954 2,997 2,971 2,961
ρ=0,35 2,201 2,210 2,176 2,208 2,197 2,184
ρ=0,40 1,661 1,671 1,700 1,737 1,723 1,709
ρ=0,45 1,309 1,321 1,381 1,422 1,405 1,390
ρ=0,50 1,065 1,079 1,152 1,197 1,179 1,162

Taulukko 26 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 suurimmat keskipis-
teen kokonaistaipumat eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen umax.keski [mm]
tiheys Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6

ρ=0,30 3,015 3,020 2,861 2,884 2,877 2,868
ρ=0,35 2,130 2,138 2,106 2,137 2,126 2,114
ρ=0,40 1,606 1,616 1,645 1,681 1,668 1,654
ρ=0,45 1,265 1,278 1,336 1,377 1,361 1,346
ρ=0,50 1,030 1,043 1,116 1,160 1,142 1,126

Manuaalisesti optimoiduilla hilarakenteilla ja edellä tutkituilla yhdistelmähilarakenteilla
suurin kokonaistaipuma molemmilla taipumatyypeillä esiintyy luonnollisesti suhteellisen ti-
heyden arvolla 𝜌 = 0,30, sillä hilarakenteen jäykkyys on silloin pienimmillään. Tässä vai-
heessa tutkituista manuaalisesti optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista 1-6 kaikki antavat
pienemmät taipuman arvot molemmille kokonaistaipumille kuin edellä tutkitut yhdistel-
mähilarakenteet. Hilarakennevaihtoehdot 1 ja 2 vastaavat käytännössä rakenteellisesti lähes
täysin SC-BCC-yhdistelmähilarakennetta, sillä ainoastaan yksi lohko on korvattu toisella
hilatyypillä. Manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 3-6 antavat vastaavasti pie-
nemmät suurimman kokonaistaipuman arvon molemmille kokonaistaipumille kuin hilara-
kennevaihtoehdot 1 ja 2. Pienimmän arvon molemmille kokonaistaipumille antaa hilaraken-
nevaihtoehto 3. Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 jännitystilan ana-
lyysi on esitetty liitteessä 4. Optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 1 ja 2 pituussuuntainen
normaalijännitys eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa on vielä kohtalaisen suuri, joten hila-
rakennevaihtoehdot 1 ja 2 eivät siten toimi normaalijännitysjakauman suhteen optimaali-
sesti. Optimoiduilla hilarakennevaihdoehdoilla 3-6 pituussuuntainen normaalijännitys pie-
nenee siirryttäessä pois tukialueelta, jolloin eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa jännitykset
ovat pienempiä kuin hilarakennevaihtoehdoilla 1 ja 2. Jännitystarkastelun perusteella hila-
rakennevaihtoehdot 3-6 toimivat paremmin kuin hilarakennevaihtoehdot 1 ja 2. Liitteen 4
perusteella normaalijännitys eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa ei kuitenkaan ylitä SC-
BCC-yhdistelmähilarakenteen myötölujuutta, vaikka onkin kohtalaisen suuri. Siten voidaan
todeta, että kaikki tutkitut manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 1-6 toimivat
sekä taipuma- että jännitystilan suhteen.

Edellä on tutkittu tapaukset, joissa erilaiset yhdistelmähilat on sijoitettu peräkkäin rakentee-
seen. Tutkitaan seuraavaksi vaihtoehdot, joissa erilaiset yhdistelmähilat sijaitsevat päällek-
käin rakenteessa muodostaen tietyntyyppisen sandwich-rakenteen. Näiden hilarakennevaih-
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toehtojen osalta tutkitaan, miten keskimmäisen lohkon korvaaminen vaikuttaa edellä tutkit-
tujen yhdistelmähilarakenteiden taipuma- ja jännitystilaan. Nämä vaihtoehdot on esitetty
taulukossa 27 ja kuvassa 87.

Kuva 87 Manuaalisesti optimoidut hilarakenteet: a) vaihtoehto 7, b) vaihtoehto 8, c) vaih-
toehto 9, d) vaihtoehto 10, e) vaihtoehto 11 ja f) vaihtoehto 12.

Taulukko 27 Optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 7-12 rakennekerrokset.

Manuaalisesti optimoitu hilarakenne Alalohko Keskilohko Ylälohko
Vaihtoehto 7 SC-BCC SC-FCC SC-BCC
Vaihtoehto 8 SC-BCC SC-BCC-FCC SC-BCC
Vaihtoehto 9 SC-FCC SC-BCC SC-FCC
Vaihtoehto 10 SC-FCC SC-BCC-FCC SC-FCC
Vaihtoehto 11 SC-BCC-FCC SC-FCC SC-BCC-FCC
Vaihtoehto 12 SC-BCC-FCC SC-BCC SC-BCC-FCC

Manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 7 ja 8 eroavat aiemmin analysoidusta SC-
BCC-yhdistelmähilarakenteesta siten, että hilarakennevaihtoehdoilla 7 ja 8 keskilohkon SC-
BCC-hila on korvattu SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähilalla. Näiden vaihtoehtojen
osalta tutkitaan suhteellista tiheyttä 𝜌 = 0,30 vastaava tilanne, sillä SC-BCC-yhdistelmähi-
larakenteen myötölujuus ylittyy tuella tällä suhteellisen tiheyden arvolla. Tarkoituksena on
tutkia, parantaako keskilohkon korvaaminen toisella yhdistelmähilarakenteella tuella esiin-
tyvää myötölujuuden ylitystä. Taulukossa 28 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilara-
kennevaihtoehtojen 7 ja 8 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava
rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella suhteellisen tiheyden ar-
volla 𝜌 = 0,30 pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Taulukossa 29 on esitetty manuaalisesti op-
timoitujen hilarakennevaihtoehtojen 7 ja 8 pituussuuntainen normaalijännityskomponentti
𝜎𝑥 sekä leikkausjännityskomponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 piste-
kuorman ollessa 𝑃 = 5 kN.
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Taulukko 28 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 7 ja 8 suurimmat taipu-
mat kokonaiskuormituksella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 ja 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu ures [mm] umax.keski [mm]
hilarakenne
Vaihtoehto 7 3,206 3,115
Vaihtoehto 8 3,202 3,110

Taulukko 29 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 7 ja 8 jännityskompo-
nenttien suurimmat ja pienimmät arvot: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 ja 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Vaihtoehto 7 10,12 -10,06 0,12 -0,12 0,31 -0,27
Vaihtoehto 8 10,11 -10,05 0,11 -0,11 0,30 -0,27

Taulukoista 20 ja 28 nähdään, että SC-BCC-yhdistelmähilarakenne antaa pienemmät taipu-
man arvot molemmille kokonaistaipumille suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 kuin tut-
kitut hilarakennevaihtoehdot 7 ja 8. Lisäksi SC-BCC-yhdistelmähilarakenne antaa hieman
pienemmät jännityskomponenttien arvot kuin hilarakennevaihtoehdot 7 ja 8. Taulukoiden
18 ja 29 perusteella voidaan todeta, että myös hilarakennevaihtoehdoilla 7 ja 8 myötölujuus
ylittyy tuella suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30. Näin ollen voidaan todeta, että keski-
lohkon korvaaminen SC-BCC-yhdistelmähilarakenteessa ei paranna hilarakenteen taipuma-
ja jännitystilaa, joten hilarakennevaihtoehtoja 7 ja 8 ei tarkastella muilla suhteellisen tihey-
den arvoilla.

Taulukossa 30 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 vapaan
pään suurin kokonaistaipuma eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 =
5 kN. Taulukossa 31 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12
palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma eri suhteellisen tiheyden ar-
voilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN.

Taulukko 30 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 suurimmat koko-
naistaipumat eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm]
Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10 Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12

ρ=0,30 2,853 2,797 2,883 2,885
ρ=0,35 2,166 2,183 2,227 2,212
ρ=0,40 1,729 1,778 1,828 1,783
ρ=0,45 1,426 1,489 1,545 1,485
ρ=0,50 1,205 1,274 1,334 1,267
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Taulukko 31 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 suurimmat keski-
pisteen kokonaistaipumat eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys umax.keski [mm]
Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10 Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12

ρ=0,30 2,774 2,721 2,756 2,804
ρ=0,35 2,101 2,119 2,162 2,144
ρ=0,40 1,674 1,723 1,771 1,725
ρ=0,45 1,379 1,441 1,495 1,435
ρ=0,50 1,164 1,232 1,290 1,223

Tässä vaiheessa tutkituista manuaalisesti optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista 9-12
kaikki antavat pienemmät taipuman arvot molemmille kokonaistaipumille kuin edellä tutki-
tut yhdistelmähilarakenteet. Manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 9 ja 10 anta-
vat pienemmät arvot rakenteen reunasolmuissa esiintyville suurimmille kokonaistaipumille
kuin hilarakennevaihtoehdot 11 ja 12. Vastaavasti keskipisteen suurimmalle kokonaistaipu-
malle hilarakennevaihtoehto 11 antaa pienemmän arvon kuin hilarakennevaihtoehdot 9 ja
12. Manuaalisesti optimoitu hilarakennevaihtoehto 10 antaa puolestaan pienimmän arvon
molemmille kokonaistaipumille tutkituista hilarakennevaihtoehdoista 9-12. Manuaalisesti
optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 jännitystilan analyysi on esitetty liitteessä 4.
Optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 9-12 suurin tuella esiintyvä pituussuuntainen nor-
maalijännityskomponentti 𝜎𝑥  pysyy liitteen 4 perusteella taulukon 18 mukaisten SC-FCC-
ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteiden myötölujuuden alapuolella. Hilarakennevaihto-
ehdot 9 ja 10 pienentävät normaalijännitystilaa verrattaessa SC-FCC-yhdistelmähilaraken-
teen jännitystilaan. Vastaavasti hilarakennevaihtoehdot 11 ja 12 pienentävät huomattavasti
normaalijännitystilaa verrattessa SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteen normaalijännitys-
tilaan. Aiemmin analysoitujen yhdistelmähilarakenteiden tuella esiintyvää suurinta pituus-
suuntaista normaalijännityskomponenttia 𝜎𝑥  voidaan pienentää korvaamalla keskimmäisen
kerroksen hilatyyppi toisella hilatyypillä SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilaraken-
teilla.

Taulukossa 32 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 massat
eri suhteellisen tiheyden arvoilla. Taulukossa 33 on vastaavasti esitetty manuaalisesti opti-
moitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 massat eri suhteellisen tiheyden arvoilla. Taulu-
koissa on lisäksi huomioitu suhteellisen tiheyden arvoa 𝜌 = 0,70 vastaava massa.

Taulukko 32 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 massat eri suhteelli-
sen tiheyden arvoilla.

Suhteellinen Massa m [kg]
tiheys Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6

ρ=0,30 25,0 24,9 25,2 25,0 25,0 25,2
ρ=0,35 33,1 32,9 33,4 33,0 33,1 33,3
ρ=0,40 42,5 42,2 43,1 42,3 42,5 42,8
ρ=0,45 53,4 52,9 54,2 53,1 53,4 53,9
ρ=0,50 65,9 65,2 67,0 65,3 65,8 66,5
ρ=0,70 135,4 133,0 138,4 132,3 134,5 136,6
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Taulukko 33 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 massat eri suhteel-
lisen tiheyden arvoilla.

Suhteellinen Massa m [kg]
tiheys Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10 Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12

ρ=0,30 26,1 25,7 25,6 25,5
ρ=0,35 34,9 34,1 34,0 33,8
ρ=0,40 45,3 44,0 43,7 43,5
ρ=0,45 57,4 55,5 55,0 54,5
ρ=0,50 71,4 68,6 67,8 67,1
ρ=0,70 150,2 141,2 137,5 135,0

Manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 1 ja 2 vastaavat käytännössä rakenteelli-
sesti SC-BCC-yhdistelmähilarakennetta. Taulukoiden 21 ja 32 perusteella voidaan todeta,
että hilarakennevaihtoehtojen 1 ja 2 massat ovat hieman suurempia. Vastaavasti hilaraken-
nevaihtoehdoilla 3-6 rakenteen päärunko muodostuu SC-BCC-yhdistelmähilarakenteesta ja
myös näillä hilarakennevaihtoehdoilla massa on hieman suurempi. Manuaalisesti optimoidut
hilarakennevaihtoehdot 9 ja 10 eroavat SC-FCC-yhdistelmähilarakenteesta siten, että kes-
kimmäisen lohkon hila on korvattu erilaisella yhdistelmähilatyypillä. Vastaavasti manuaali-
sesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 11 ja 12 eroavat SC-BCC-FCC-yhdistelmähilara-
kenteesta siten, että keskimmäisen lohkon hila on korvattu erilaisella yhdistelmähilatyypillä.
Taulukoiden 21 ja 33 perusteella voidaan todeta, että hilarakennevaihtoehtojen 9-12 massat
ovat myös hieman suurempia kuin optimoinnin lähtökohtana olevan yhdistelmähilaraken-
teen. Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen massat ovat hieman suurempia
kuin vertailuna olevien yhdistelmähilarakenteiden. Manuaalisesti optimoitujen hilarakenne-
vaihtoehtojen 1-6 ja 9-12 taipuma/massakäyrät kokonaiskuorman aiheuttaman vapaan pään
keskipisteen taipuman suhteen on esitetty kuvissa 88 ja 89. Kuvien 88 ja 89 pisteet vastaavat
tutkittuja suhteellisen tiheyden arvoja. Kuvissa on lisäksi esitetty yhdistelmähilarakenteiden
taipuma/massakäyrät.

Kuvien 88 ja 89 taipuma/massakäyrien perusteella manuaalisesti optimoidut hilarakenne-
vaihtoehdot 1-6 ja 9-12 antavat pienemmät taipuman arvot kuin SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-
yhdistelmähilarakenteet. Valituilla siteiden dimensioilla SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen
myötölujuus ylittyy tuella suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30. Manuaalisen optimoinnin
lähtökohdaksi hilarakennevaihtoehtojen 1-6 osalta valittiin jännitystilan parantaminen tu-
ella, sillä näiden hilarakennevaihtoehtojen päärungon muodostaa SC-BCC-yhdistelmähila-
rakenne. Analyysin perusteella jännitystilaa voidaan parantaa korvaamalla SC-BCC-hila tu-
kialueella toisella hilatyypillä, kun SC-BCC-hilan geometriset ominaisuudet ovat taulukon
15 mukaiset. Manuaalisen optimoinnin lähtökohdaksi hilarakennevaihtoehtojen 7-12 osalta
valittiin yhdistelmähilarakenteiden muuntaminen sandwich-tyyppiseksi hilarakenteeksi.
Optimoidut hilarakennevaihtoehdot 7 ja 8 eivät paranna vertailurakenteena olevan SC-BCC-
yhdistelmähilarakenteen taipuma- ja jännitysrajatilaa. Optimoiduilla hilarakennevaihtoeh-
doilla 9-12 voidaan pienentää vertailurakenteena olevien SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdis-
telmähilarakenteiden taipuma- ja jännitystilaa.
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Kuva 88 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 taipuma/massakäyrät.

Kuva 89 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 taipuma/massakäyrät.
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5 Tulosten arviointi ja vertailu

5.1 Palkki- ja solidimalli
Taulukossa 34 on esitetty palkki- ja solidimallien antamat palkin vapaan pään suurimmat
taipuman arvot palkin keskellä eri kuormitustapauksilla. Taulukossa on lisäksi esitetty soli-
dimallin suhteellinen ero palkkiteoriaan nähden.

Taulukko 34 Palkki- ja solidimallien mukainen vapaan pään suurin taipuma palkin keskellä
eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus Palkkimalli Solidimalli Ero
wmax [mm] wmax [mm] [%]

Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 0,011 0,011 0,00
Oma paino g 0,007 0,007 0,00
Kokonaiskuorma 0,018 0,018 0,00
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 0,057 0,055 -3,64
Oma paino g 0,007 0,007 0,00
Kokonaiskuorma 0,064 0,062 -3,23

Eri malleilla saatavien taipumien ero aiheutuu siitä, että solidimalli on analysoitu käyttäen
kolmiulotteista elastisuusteoriaa, jolloin rakenteen siirtymätila muodostuu koordinaattiakse-
lien suuntaisista siirtymäkomponenteista. Taulukosta 34 nähdään, että palkki- ja solidimallin
antamat taipuman arvot ovat alle 0,1 millimetriä molemmilla pistekuorman arvoilla. Liit-
teessä 1 on lisäksi esitetty ulokepalkin taipumatilan määritys, kun palkin materiaalina on
sahatavara C24. Palkin materiaalin vaihtaminen sahatavaraksi kasvattaa selvästi taipumia,
mutta ne ovat tässäkin tapauksessa selvästi alle yhden millimetrin. Palkki- ja solidimallien
mukaiset palkin pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin 𝜎𝑥 maksimi- ja minimiarvot
on esitetty taulukossa 35.

Taulukko 35 Palkki- ja solidimallien mukaiset palkin pituussuuntaisen normaalijännitys-
komponentin 𝜎𝑥  maksimi- ja miniarvot eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus Palkkimalli, σx [MPa] Solidimalli, σx [MPa]
max min max min

Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 0,33 -0,33 0,45 -0,45
Oma paino g 0,27 -0,27 0,37 -0,37
Kokonaiskuorma 0,60 -0,60 0,82 -0,82
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 1,67 -1,67 2,23 -2,23
Oma paino g 0,27 -0,27 0,37 -0,37
Kokonaiskuorma 1,94 -1,94 2,60 -2,60
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Taulukosta 35 nähdään, että palkin pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin 𝜎𝑥 mak-
simi- ja minimiarvoissa on enemmän eroa palkki- ja solidimallin välillä johtuen solidimallin
analysointiin käytetystä kolmiulotteisesta elastisuusteoriasta. Taulukoiden 8 ja 12 perus-
teella voidaan todeta, että solidimalli antaa palkkiteoriaa suuremmat arvot myös leikkaus-
jännityskomponentille (palkkiteoria 𝜏𝑥𝑦, solidimalli 𝜏𝑦𝑧). Liitteissä 1 ja 2 on esitetty lisäksi
ulokepalkin analyysi suorakaidepoikkileikkauksella 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2. Taulukossa
36 on esitetty palkki- ja solidimallien antamat palkin vapaan pään suurimmat taipuman arvot
palkin keskellä eri kuormitustapauksilla suorakaidepoikkileikkaukselle 𝑏𝑤 × ℎ = 50 ×
100 mm2. Taulukossa on lisäksi esitetty solidimallin suhteellinen ero palkkiteoriaan näh-
den.

Taulukko 36 Palkki- ja solidimallien mukainen vapaan pään suurin taipuma palkin keskellä
eri kuormitustapauksilla: suorakaidepoikkileikkaus 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2.

Kuormitustapaus Palkkimalli Solidimalli Ero
wmax [mm] wmax [mm] [%]

Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 0,058 0,058 0,00
Oma paino g 1,143 1,134 -0,79
Kokonaiskuorma 1,201 1,191 -0,84
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 0,058 0,058 0,00
Oma paino g 5,714 5,675 -0,69
Kokonaiskuorma 5,772 5,736 -0,63

Taulukon 36 mukainen kokonaiskuorman aiheuttama vapaan pään suurin taipuma vastaa
hyvin taulukon 13 mukaisia putki- ja I-profiilien taipumia. Tutkittujen putki- ja I-profiilien
massat ovat lisäksi pienempiä kuin molempien solidimallien, joten ne optimoivat tarkastellut
massiivipoikkileikkaukset materiaalin suhteen. Taulukon 13 perusteella tutkitut I-profiilit
antavat hieman pienemmät taipuman arvot kuin palkki- ja solidimalli ja vastaavasti tutkitut
putkiprofiilit antavat hieman suuremmat taipuman arvot. Taulukon 36 perusteella voidaan
lisäksi todeta, että pienemmällä massiivipoikkileikkauksella palkki- ja solidimallit vastaavat
paremmin toisiaan.

5.2 Hilamallit
Yhdistelmähilarakenteiden antamat taipuman arvot ovat reilusti suurempia kuin palkki- ja
solidimallin antamat taulukon 34 mukaiset taipumat. Tämän johdosta taipumien suoraa ver-
tailua ei ole järkevää tehdä. Tämä pätee myös manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden
osalta. Yhdistelmähilarakenteiden taipuma/massakäyrien perusteella voidaan todeta, että hi-
larakenteiden suhteellisen tiheyden ja siten myös kokonaismassan kasvaessa taipumat pie-
nenevät. Hilarakenteilla saavutetaan huomattavaa materiaalisäästöä verratuna solidimalliin
(solidin massa 162 kg). Materiaalimenekin suhteen parempi poikkileikkaus olisi esimerkiksi
kuvan 81 mukainen putki- tai I-profiili tai pienempi massiivipoikkileikkaus. Tällöin hilara-
kenteita pitäisi kuitenkin vielä optimoida vastaamaan paremmin näitä poikkileikkauksia,
jotta eri mallien taipumia voisi paremmin verrata hilarakenteiden taipumiin. Tämä hilara-
kenteiden optimointi rajataan diplomityön ulkopuolelle ja hilarakenteita verrataan ainoas-
taan alkuperäiseen solidimalliin. Taulukossa 37 on esitetty yhdistelmähilarakenteiden suu-
rimmat kokonaistaipumat eri suhteellisen tiheyden ja pistekuorman arvoilla: 𝑢𝑟𝑒𝑠 vastaa reu-
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nasolmuissa esiintyvää kokonaistaipumaa ja 𝑢𝑚𝑎𝑥.𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖  vastaa rakenteen vapaan pään kes-
kipisteen kokonaistaipumaa eri.

Taulukko 37 Yhdistelmähilarakenteiden suurimmat taipumat.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC

Pistekuorma Pa=1 kN:
ρ=0,30 0,687 0,735 0,939 0,667 0,723 0,907
ρ=0,35 0,482 0,596 0,775 0,467 0,577 0,748
ρ=0,40 0,361 0,500 0,660 0,350 0,484 0,637
ρ=0,45 0,284 0,430 0,578 0,275 0,417 0,558
ρ=0,50 0,232 0,379 0,509 0,224 0,367 0,491

Pistekuorma Pb=5 kN:
ρ=0,30 3,194 3,431 4,414 3,097 3,321 4,258
ρ=0,35 2,193 2,716 3,570 2,122 2,625 3,440
ρ=0,40 1,607 2,219 2,971 1,552 2,143 2,862
ρ=0,45 1,232 1,854 2,538 1,189 1,789 2,443
ρ=0,50 0,976 1,579 2,170 0,942 1,523 2,089

Palkki- ja solidimalli antavat huomattavasti pienemmät taipuman arvot kuin yhdistelmähila-
rakenteet. Taulukon 37 perusteella yhdistelmähilarakenteiden suurin taipuma esiintyy suh-
teellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 molemmilla pistekuorman arvoilla. Molemmilla piste-
kuorman arvoilla taipuma pienenee suhteellisen tiheyden kasvaessa, sillä hilarakenteen jäyk-
kyys kasvaa suhteellisen tiheyden kasvaessa. Alumiinirakenteisen ulokepalkin sallittu tai-
puma on standardin SFS-EN 1999 mukaan

𝑤𝑠𝑎𝑙𝑙 = 𝐿
150

= 1000 mm
150

≈ 6,7 mm. (46)

Taulukosta 37 havaitaan, että pistekuorman arvolla𝑃𝑎 = 1 kN palkkiteoriaa vastaava vapaan
pään keskipisteen suurin taipuma on alle yhden millimetrin jokaisella suhteellisen tiheyden
arvolla. Tällä pistekuorman arvolla arvolla yhdistelmähilarakenteiden suurimmat taipumat
jäävät selvästi alle kaavan (46) mukaisen raja-arvon. Vastaavasti myös pistekuorman arvolla
𝑃𝑏 = 5 kN eri yhdistelmähilarakenteiden taipumat jäävät alle kaavan (46) mukaisen raja-
arvon. Kuvien 84 ja 85 taipuma/massakäyristä nähdään, että hilarakenteen massan kasvaessa
SC-BCC-yhdistelmähilarakenne antaa pienimmät taipuman arvot molemmilla pistekuorman
arvoilla. SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteen suurin kokonaistaipuma suhteellisen tihey-
den arvolla 𝜌 = 0,30 on selvästi muita yhdistelmähilarakenteita suurempi ja massan kasva-
essa taipuman ero muihin yhdistelmähilarakenteisiin pienenee. SC-FCC-yhdistelmähilara-
kenteen taipuma on jonkin verran suurempi kuin SC-BCC-yhdistelmähilarakenteella.

Yhdistelmähilarakenteiden taipuma/massakäyrien perusteella SC-BCC-yhdistelmähilara-
kenne toimii taipuman suhteen parhaiten, mutta toisaalta suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 =
0,30 myötölujuus ylittyy tuella, kun pistekuorma on 𝑃𝑏 = 5 kN. Tässä vaiheessa SC-BCC-
yhdistelmähilarakenteelle tulisi valita uudet siteiden dimensiot siten, että yhdistelmähilara-
kenne toimisi sekä taipuma- että jännitysrajatilan suhteen. Tätä ei kuitenkaan diplomityössä
tehdä vaan tyydytään taulukon 15 mukaisten geometristen ominaisuuksien antamiin tulok-
siin.
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Kun käytetään taulukoiden 15-17 mukaisia geometrisia ominaisuuksia ja kriteerinä pidetään
sekä taipuma- että jännitysrajatilaa, voidaan todeta SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen toimi-
van parhaiten kaikilla lasketuilla suhteellisen tiheyden arvoilla. Käytännössä kaikki tutki-
tuista yhdistelmähilarakenteista toimivat taipuma- ja jännitysrajatilan suhteen valituilla si-
teiden dimensioilla, sillä ainoastaan SC-BCC-yhdistelmähilarakenteella tuella esiintyvä nor-
maalijännitys ylittää myötölujuuden suhteeellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30.

5.3 Manuaalisesti optimoitu hilamalli
Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden osalta on tutkittu kahtatoista erilaista vaihtoeh-
toa. Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden osalta tarkastelu on suoritettu ainoastaan
pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN ja manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen ver-
tailu suoritetaan suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30, sillä se antaa suurimman taipuman
arvon molemmille kokonaistaipumille. FE-analyysin perusteella SC-BCC-yhdistelmähilara-
kenteen myötölujuus ylittyy tuella suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 ja toisaalta se an-
taa myös pienemmät taipuman arvot tutkituista yhdistelmähilarakenteista. Manuaalisesti op-
timoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 1-6 rakenteen päärungon muodostaa SC-BCC-yhdis-
telmähila ja tuen läheisyyteen on sijoitettu erilaiset yhdistelmähilat. Näiden hilarakennevaih-
toehtojen osalta on tutkittu, parantaako suurimman jännityksen alueelle sijoitettu erilainen
yhdistelmähila päärunkona olevan SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen jännitystilaa. Taulu-
kossa 38 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 vapaan pään
suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistai-
puma eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN.

Taulukko 38 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 suurimmat kokonais-
taipumat eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen ures [mm]
tiheys Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6

ρ=0,30 3,111 3,116 2,954 2,997 2,971 2,961
ρ=0,35 2,201 2,210 2,176 2,208 2,197 2,184
ρ=0,40 1,661 1,671 1,700 1,737 1,723 1,709
ρ=0,45 1,309 1,321 1,381 1,422 1,405 1,390
ρ=0,50 1,065 1,079 1,152 1,197 1,179 1,162

umax.keski [mm]
ρ=0,30 3,015 3,020 2,861 2,884 2,877 2,868
ρ=0,35 2,130 2,138 2,106 2,137 2,126 2,114
ρ=0,40 1,606 1,616 1,645 1,681 1,668 1,654
ρ=0,45 1,265 1,278 1,336 1,377 1,361 1,346
ρ=0,50 1,030 1,043 1,116 1,160 1,142 1,126

Manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 1-6 antavat pienemmät taipuman arvot
niin keskipisteen kuin reunasolmujen suurimmalle kokonaistaipumalle kuin tutkitut yhdis-
telmähilarakenteet. Hilarakennevaihtoehto 3 antaa pienimmän taipuman arvon molemmille
kokonaistaipumille tutkituista optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista 1-6. Jännitysanalyy-
sin perusteella manuaalisesti optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 1 ja 2 pituussuuntai-
nen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa on vielä kohtalai-
sen suuri, joten hilarakennevaihtoehdot 1 ja 2 eivät siten toimi normaalijännitysjakauman
suhteen optimaalisesti. Optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 3-6 pituussuuntainen nor-



107

maalijännityskomponentti 𝜎𝑥 pienenee vastaavalla tavalla siirryttäessä pois tukialueelta, jol-
loin eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa jännitykset ovat pienempiä kuin hilarakennevaih-
toehdoilla 1 ja 2. Näin ollen voidaan todeta, että jännitystarkastelun perusteella optimoidut
hilarakennevaihtoehdot 3-6 toimivat paremmin kuin hilarakennevaihtoehdot 1 ja 2. Hilara-
kennevaihtoehdoilla 1 ja 2 jännitys ei kuitenkaan ylitä yhdistelmähilojen liitoskohdassa SC-
BCC-yhdistelmähilarakenteen myötölujuutta, vaikka onkin kohtalaisen suuri. Siten voidaan
todeta, että kaikki manuaalisesti optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista 1-6 toimivat sekä
rakenteen taipuma- että jännitystilan suhteen.

Manuaalisesti optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoila 7 ja 8 SC-BCC-yhdistelmähilaraken-
teessa keskimmäisen kerroksen yhdistelmähila on korvattu toisella hilatyypillä. Taulukoiden
20 ja 27 perusteella voidaan todeta, että keskimmäisen kerroksen hilatyypin korvaaminen
toisella hilatyypillä ei pienennä suurimpia kokonaistaipumia verrattaessa yhtenäiseen SC-
BCC-yhdistelmähilaan. Tämä ei myöskään paranna jännitystilaa verrattaessa yhtenäiseen
SC-BCC-yhdistelmähilarakenteeseen. Taulukossa 39 on esitetty manuaalisesti optimoitujen
hilarakennevaihtoehtojen 9-12 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vas-
taava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuor-
man arvolla 𝑃 = 5 kN. Taulukoissa 38 ja 39 𝑢𝑟𝑒𝑠 vastaa reunasolmuissa esiintyvää koko-
naistaipumaa ja 𝑢𝑚𝑎𝑥.𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖  vastaa rakenteen vapaan pään keskipisteen kokonaistaipumaa.

Taulukko 39 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 suurimmat koko-
naistaipumat eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm]
Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10 Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12

ρ=0,30 2,853 2,797 2,883 2,885
ρ=0,35 2,166 2,183 2,227 2,212
ρ=0,40 1,729 1,778 1,828 1,783
ρ=0,45 1,426 1,489 1,545 1,485
ρ=0,50 1,205 1,274 1,334 1,267

umax.keski [mm]
ρ=0,30 2,774 2,721 2,756 2,804
ρ=0,35 2,101 2,119 2,162 2,144
ρ=0,40 1,674 1,723 1,771 1,725
ρ=0,45 1,379 1,441 1,495 1,435
ρ=0,50 1,164 1,232 1,290 1,223

Manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 9-12 antavat pienemmät taipuman arvot
niin keskipisteen kuin reunasolmujen suurimmalle kokonaistaipumalle kuin tutkitut yhdis-
telmähilarakenteet. Hilarakennevaihtoehto 10 antaa pienimmän taipuman arvon molemmille
kokonaistaipumille tutkituista optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista 9-12. Jännitysana-
lyysin perusteella manuaalisesti optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 9-12 suurin tuella
esiintyvä pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  pysyy taulukon 18 mukaisten
yhdistelmähilarakenteiden myötölujuuden alapuolella. Jännitystarkastelun perusteella voi-
daan todeta, että SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteiden tuella esiintyvää
suurinta pituussuuntaista normaalijännityskomponenttia 𝜎𝑥  voidaan pienentää korvaamalla
keskimmäisen kerroksen hilatyyppi toisella hilatyypillä. Näin ollen voidaan todeta, että ma-
nuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 9-12 toimivat myös sekä taipuma- että jänni-
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tystilan suhteen.

Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-12 taipumat jäävät selvästi alle kaa-
van (46) mukaisen raja-arvon. Manuaalisesti optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla voi-
daan parantaa yhdistelmähilarakenteiden taipumatilaa jonkin verran. Vastaavasti jännitysti-
lan suhteen optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 9-12 voidaan parantaa merkittävästi
vertailurakenteena olevan yhdistelmähilarakenteen jännitystilaa. SC-BCC-yhdistelmähilara-
kenteen jännitystilaa voidaan vastaavasti parantaa korvaamalla yhdistelmähilarakenteessa
tuen läheisyydessä sijaitseva lohko toisella yhdistelmähilatyypillä. Näillä hilarakennevaih-
toehdoilla jännitys eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa on vielä kohtalaisen suuri, mutta ei
ylitä myötölujuuden arvoa.

5.4 Yhteenveto
Tutkitut manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihdoehdot on jaoteltu sen mukaan, miten
erilainen hilatyyppi sijoittuu rakenteessa. Hilarakennevaihtoehdoissa 1-6 eri hilatyypit on
sijoitettu peräkkäin rakenteeseen ja vastaavasti hilarakennevaihtoehdoilla 7-12 eri hilatyypit
on sijoitettu päällekkäin rakenteeseen, jolloin kyseessä on sandwich-tyyppinen rakenne.
Suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 hilarakennevaihtoehto 3 antaa pienemmät taipuman
arvot molemmille kokonaistaipumille hilarakennevaihtoehdoista 1-6 ja hilarakennevaihto-
ehto 10 vastaavasti antaa pienemmmät taipuman arvot molemmille kokonaistaipumille hila-
rakennevaihtoehdoista 7-12. Molemmilla hilarakennevaihtoehdoilla 3 ja 10 ei ole myöskään
ongelmia pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin 𝜎𝑥  suhteen. Vertaillaan vielä hila-
rakennevaihtoehtoja 3 ja 10. Taulukoiden 32 ja 33 perusteella voidaan todeta, että hilaraken-
nevaihtoehtojen 3 ja 10 eri suhteellista tiheyttä vastaavissa massoissa ei ole merkittävää eroa.
Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 3 ja 10 taipuma/massakäyrä pistekuor-
man arvolla 𝑃 = 5 kN kokonaiskuorman aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman
suhteen on esitetty kuvassa 90. Kuvassa on lisäksi esitetty yhdistelmähilarakenteiden tai-
puma/massakäyrät. Kuvan 90 pisteet vastaavat tutkittuja suhteellisen tiheyden arvoja.

Kuvan 90 perusteella manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 3 ja 10 tai-
puma/massakäyrät pysyvät selvästi SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteiden
taipuma/massakäyrien alapuolella. Tämä oli odotettavissa, sillä näiden yhdistelmähilaraken-
teiden taipumat ovat selvästi suurempia kuin kaikkien manuaalisesti optimoitujen hilaraken-
teiden. Vastaavasti verrattaessa SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen taipuma/massakäyrään
voidaan todeta, että hilarakenteen massan saavuttaessa noin 35 kilogrammaa (vastaa liki-
main suhteellisen tiheyden arvoa 𝜌 = 0,36 … 0,38), taipuma/massakäyrät ovat lähes kiinni
toisissaan. Tämän jälkeen hilarakennevaihtoehtojen 3 ja 10 taipuma/massakäyrät eroavat
SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen taipuma/massakäyrästä. Kuvan 90 taipuma/massakäyrän
perusteella hilarakennevaihtoehto 3 antaa pienemmän taipuman arvon, kun rakenteen massa
ylittää 35 kilogrammaa, mutta toisaalta taipumien ero hilarakennevaihtojen 3 ja 10 välillä ei
ole huomattava. Valmistustekniikan kannalta hilarakennevaihtoehto 10 on yksinkertaisempi
toteuttaa, sillä siinä eri yhdistelmähilarakenteista koostuvat rakennekerrokset sijaitsevat
päällekkäin. Hilarakennevaihtoehdolla 3 eri yhdistelmähilarakenteet sijaitsevat peräkkäin,
jolloin eri yhdistelmähilojen liitoskohtaan syntyvällä normaalijännityskomponentilla on
analysoinnin kannalta merkitystä. Tämän tyyppisten manuaalisesti optimoitujen hilaraken-
nevaihtoehtojen osalta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että normaalijännityskompo-
nentti eri yhdistelmähilojen liitoskohdassa ei ylitä heikomman yhdistelmähilarakenteen
myötölujuutta. Vastaavaa ongelmaa ei esiinny sandwich-tyyppisillä manuaalisesti opti-
moiduilla hilarakennevaihtoehdoilla. Manuaalisesti optimoitu hilarakennevaihtoehto 10 vas-
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taa käytännössä rakenteellisesti SC-FCC-yhdistelmähilarakennetta, jossa keskimmäisen ker-
roksen yhdistelmähila on korvattu SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteella. Liitteiden 3 ja
4 perusteella voidaan myös todeta, että korvaamalla keskimmäisen kerroksen yhdistelmähila
SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteella, SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen normaalijänni-
tystilaa voidaan merkittävästi pienentää. Tutkituista manuaalisesti optimoiduista hilaraken-
nevaihtoehdoista hilarakennevaihtoehdon 10 voidaan todeta toimivan optimaalisesti sekä ra-
kenteen taipuma- että jännitysrajatilan suhteen. Se on myös valmistusteknisesti helpompi
toteuttaa eikä sisällä hilarakennevaihtoehtojen 1-6 kaltaista epäjatkuvuuskohtaa suurimman
normaalijännityksen alueella.

Kuva 90 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 3 ja 10 sekä yhdistelmähila-
rakenteiden taipuma/massakäyrät pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 𝑘𝑁: kokonaiskuormituksen
aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman suhteen.

Taulukoiden 21, 32 ja 33 perusteella voidaan myös todeta, että yhdistelmähilarakenteiden ja
manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen kokonaismassojen välillä ei ole mer-
kittäviä eroa. Manuaalisesti optimoidun hilarakennevaihdon 10 kokonaismassa on hieman
suurempi kuin SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen suhteellisen tiheyden arvoilla 𝜌 =
0,30 … 0,45. Vastaavasti SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen kokonaismassa on hieman suu-
rempi suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,50 ja suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,70 huo-
mattavasti suurempi kuin optimoidun hilarakennevaihdon 10.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Diplomityön tarkoituksena oli tutkia materiaalitieteissä esiintyvien ja tutkittavina olevien
hilarakenteiden soveltuvuutta rakennusalan käytännön sovelluksiin. Hilarakenteet ovat niin
sanottuja metamateriaaleja: niillä on tietyt materiaaliominaisuudet ja rakenne. Hilarakentei-
den materiaaliominaisuudet perustuvat niiden rakenteeseen. Hilarakenteilla esiintyy monia
muotoja, joista tässä diplomityössä on keskitytty ristikkomaisiin hilarakenteisiin.

Ristikkorakenne on monikäyttöinen rakenneosa ja niiden käytöstä on olemassa viitteitä jo
rakentamisen historian alkuajoilta lähtien. Ristikkorakenteiden ja myös muiden rakenteiden
mitoitus oli pitkään kokemusperäistä, sillä teoreettisia mitoitusmenetelmiä ei vielä ollut ole-
massa. Rakenteiden mekaniikan kehitys mahdollisti mitoitusmenetelmien syntymisen ja
1800-luvulta lähtien ristikkorakenteita on osattu mitoittaa laskennallisesti. Ristikkorakentei-
den materiaali oli pitkään puuta, kunnes raudan valmistusmenetelmien kehityksen myötä
syntyivät tako- ja valurauta, jotka vähitellen korvasivat puun ristikon materiaalina. Tako- ja
valuraudan ristikkorakenteiden pääasiallisena materiaalina syrjäytti lopulta teräs. Hitsaus-
tekniikan kehittyminen mahdollisti suuren jännevälin teräsristikoiden valmistamisen. Puu-
rakenteiden osalta liimapuu mahdollisti aiempaa suuremman jännevälin omaavien puura-
kenteisten ristikoiden valmistamisen.

Materiaaleille asetetaan nykyisin yhä enemmän erilaisia vaatimuksia koskien etenkin mate-
riaalin lujuutta, jäykkyyttä ja keveyttä. Nykyaikaisten materiaalien tulisi olla paitsi riittävän
jäykkiä ja lujia niin myös kevyitä. Kevytrakennetekniikan kehitys on omalta osaltaan vas-
tannut näihin kasvaneisiin materiaalivaatimuksiin. Tästä hyvänä esimerkkinä käyvät erilai-
set komposiittirakenteet, joita käytetään etenkin ilmailuteollisuudessa. Materiaalitieteissä
pitkään tutkitut hilarakenteet voivat tarjota kokonaan uuden materiaaliluokan, joka vastaa
näihin kasvaneisiin vaatimuksiin.

Hilarakenteet ovat perinteisesti olleet erilaisia ristikko- tai kennorakenteita. Hilarakenteiden
avulla voidaan toteuttaa myös erilaisia vaahtoja ja aerogeelejä. Laatta- ja kuoriseinäisiä hi-
larakenteita voidaan myös nykyisin valmistaa valmistusmenetelmien kehittymisen myötä.
Hilarakenteiden materiaaliominaisuuksien määrittämisen avaintekijä on suhteellinen tiheys,
joka kuvaa hilarakenteen siteiden kokonaistilavuuden suhdetta vastaavan yhtenäisen kappa-
leen kokonaistilavuuteen. Hilarakenteiden materiaaliominaisuudet voidaan määrittää suh-
teellisen tiheyden avulla erilaisten skaalauslakien perusteella perusaineen materiaaliominai-
suuksista. Hilarakenteiden mekaaninen käyttäytyminen jaetaan yleensä kahteen tapaukseen
sen mukaan, miten hilan siteiden muodonmuutos tapahtuu. Nämä muodonmuutosprosessit
ovat taivutus- ja venytysmuodonmuutos, jolloin hilarakenteita kutsutaan vastaavasti joko
taivutuksen tai venytyksen hallitsemiksi. Venytyksen hallitsemilla hilarakenteilla on korkea
lujuus ja jäykkyys ja vastaavasti taivutuksen hallitsemilla hilarakenteilla kokonaislujuus on
pienempi. Taivutuksen hallitsemat hilarakenteet soveltuvat erityisesti kennorakenteisiin,
sillä niillä on suuri lujuus ja hyvä energian vaimennuskyky. Ristikkomaiset hilarakenteet
ovat vastaavasti yleensä venytyksen hallitsemia. Hilarakenteen muodonmuutoskäyttäytymi-
nen voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat lineaarisesti elastinen muodonmuutos, plasti-
nen muodonmuutos ja tiivistyminen. Hilarakenteen muodonmuutosprosessi määräytyy plas-
tisen muodonmuutosalueen perusteella. Plastisen myötämisen jälkeen hilarakenteen jännitys
pysyy tasaisena ennen tiivistymisen alkamista taivutuksen hallitsemilla hilarakenteilla. Vas-
taavasti venytyksen hallitsemilla hilarakenteilla plastisen myötämisen jälkeen jännitys kas-
vaa jyrkästi, jonka jälkeen se kasvaa loivemmin ennen tiivistymisen alkamista. Voidaan to-
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deta, että saman suhteellisen tiheyden omaavilla hilarakenteilla korkeampi kimmokerroin
ja myötölujuus saavutetaan venytyksen hallitsemilla hilarakenteilla. Hierarkkiset hilaraken-
teet mahdollistavat erittäin kevyiden ja korkean suorituskyvyn omaavien metamateriaalien
valmistamisen, joilla voidaan parantaa hilarakenteen mekaanisia ominaisuuksia erityisesti
pienillä suhteellisen tiheyden arvoilla. Hierarkkiset hilarakenteet muodostetaan yhdistämällä
eri muodosmuutosprosesseja samaan hilaan, jolloin saadaan neljä erillistä hierarkkista hila-
tyyppiä. Yhdistämällä samaan hilaan sama muodonmuutosprosessi saadaan hilatyyppi,
jonka muodonmuutosprosessi on joko venytys-venytysyhdistelmä tai taivutus-taivutusyh-
distelmä. Vastaavasti hybridirakenteita saadaan yhdistämällä samaan hilaan eri muodon-
muutosprosessit, jollon saadaan joko venytys-taivutusyhdistelmä tai taivutus-venytysyhdis-
telmä.

Hilarakenteita on alun perin valmistettu millimetriluokan rakenteina. Valmistusmenetelmien
ja erityisesti ainetta lisäävien valmistusmenetelmien kehitys on mahdollistanut sen, että hi-
larakenteita voidaan nykyään valmistaa mikro- ja nanoluokan rakenteina. Metallisten hila-
rakenteiden valmistamiseen on käytettävissä lukuisia erilaisia valmistusmenetelmiä, joista
ainetta lisäävät valmistusmenetelmät ovat nykyaikainen tapa valmistaa metallirakenteisia hi-
larakenteita. Aiemmin hilarakenteiden valmistamiseen käytettiin esimerkiksi tarkkuusvalua
tai leikkausmenetelmiä, jotka kuitenkin rajoittavat hilarakenteen suhteellista tiheyttä. Tämän
lisäksi näillä perinteisillä valmistusmenetelmillä ei ole mahdollista topologisesti optimoida
hilarakennetta. Suurin haaste hilarakenteiden soveltamiselle eri teknisissä sovelluksissa on
valmistustekniikan kehittäminen, joka mahdollistaisi makroluokan hilarakenteiden valmis-
tamisen. Nykyaikaisilla ainetta lisäävillä valmistusmenetelmillä kappaleen tai rakenteen
koko riippuu sekä valmistusmenetelmästä että käytettävästä laitteistosta ja ne eivät tällä het-
kellä sovellu rakennusalan makroluokan sovellusten valmistamiseen.

Diplomityössä on tutkittu hilarakenteiden soveltuvuutta rakennusalan sovelluksiin analysoi-
malla lyhyttä alumiinirakenteista ulokepalkkia, jota kuormittaa pistekuorma palkin vapaassa
päässä. Mallirakenteeksi on valittu yksinkertainen ulokepalkki, jotta mekaniikan perusperi-
aatteet voidaan tuoda helposti esille. Ulokepalkki on analysoitu aluksi elementtimenetelmän
avulla solidina. Solidimallin lisäksi palkille on suoritettu analyyttinen vertailulaskelma palk-
kiteorian mukaan. Ulokepalkki on tämän jälkeen mallinnettu ja analysoity erilaisilla yhdis-
telmähilarakenteilla. Lopuksi on suoritettu manuaalinen optimointi käyttäen lähtökohtana
solidimallin antamaa pääjännitysjakaumaa sekä eri yhdistelmähilarakenteiden laskentatu-
loksia. Yhdistelmähilarakenteet muodostuvat yksinkertaisista kuutiollisista perusristikoista
sekä pinta- ja tilakeskeisistä perusristikoista. Työssä on tutkittu SC-BCC-, SC-FCC- ja SC-
BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteita.

Palkki- ja solidimallin antamat taipuman arvot ovat alle 0,1 millimetriä molemmilla piste-
kuorman arvoilla. Jännitysten osalta molemmat mallit antavat myös kohtalaisen pienet arvot.
Valituilla poikkileikkausdimensioilla tarkasteltu alumiininen massiivipoikkileikkaus on
epäkäytännöllinen ja tehoton, sillä materiaalia ei pystytä käyttämään tehokkaasti hyödyksi.
Parempi vaihtoehto alumiinipoikkileikkaukselle olisi esimerkiksi putki- tai I-profiili, joiden
osalta sekä taipumat että jännitykset ovat selvästi suurempia. Toinen vaihtoehto on käyttää
pienempää massiivipoikkileikkausta, jolloin taipumat ja jännitykset ovat myös selvästi suu-
rempia kuin alkuperäisellä poikkileikkauksella. Tämä vaihe voidaan myös automatisoida,
jolloin optimointi tuottaa yleensä ristikkomaisen muodon massiivipoikkileikkauksen sijaan.
Yhdistelmähilarakenteet ja manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot saavuttavat
suurimman taipuman arvonsa suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30. Suhteellisen tiheyden
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kasvaessa taipuma pienenee, sillä hilarakenteen kimmokerroin kasvaa suhteellisen tiheyden
kasvaessa. Yhdistelmähilarakenteiden ja manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehto-
jen suurin taipuma jää selvästi standardin SFS-EN 1999 mukaisen taipuman raja-arvon ala-
puolelle, joten voidaan todeta, että molemmat hilarakennetapaukset toimivat taipumarajati-
lan suhteen. Näin ollen tutkitut yhdistelmähilarakenteet ja manuaalisesti optimoidut hilara-
kennevaihtoehdot soveltuvat tarkastellun ulokepalkin materiaaliksi.

Yhdistelmähilarakenteiden taipuma/massakäyristä havaitaan, että SC-BCC-yhdistelmähila-
rakenne antaa pienimmät taipuman arvot molemmilla pistekuorman arvoilla. Taipuma/mas-
sakäyristä havaitaan lisäksi, että SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteella suurin kokonais-
taipuma suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 on selvästi muita yhdistelmähilarakenteita
suurempi ja toisaalta massan kasvaessa taipuman ero muihin yhdistelmähilarakenteisiin näh-
den pienenee. Vastaavasti SC-FCC-yhdistelmähilarakenteella suurin kokonaistaipuma on
jonkin verran suurempi kuin SC-BCC-yhdistelmähilarakenteella. Jännitysanalyysin perus-
teella kaikki yhdistelmähilarakenteet ovat toimivia pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN. Vas-
taavasti pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen myötölujuus
ylittyy tuella suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30. Muiden yhdistelmähilarakenteiden
suurin normaalijännityskomponentti pysyy kaikilla suhteellisen tiheyden arvoilla myötölu-
juuden alapuolella. Taipuma/massakäyrien perusteella SC-BCC-yhdistelmähilarakenne an-
taa pienimmät taipuman arvot, mutta toisaalta pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN myötölujuus
ylittyy tuella. Tämän perusteella voidaan todeta SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen toimivan
parhaiten kaikilla lasketuilla suhteellisen tiheyden arvoilla sekä rakenteen taipuma- että jän-
nitystilan suhteen.

Manuaalisesti optimoitu hilarakennevaihtoehto 3 antaa pienimmän arvon molemmille koko-
naistaipumille hilarakennevaihtoehdoista 1-6. Vastaavasti hilarakennevaihtoehtojen 7-12
osalta hilarakennevaihtoehto 10 antaa pienimmän taipuman arvon molemmille kokonaistai-
pumille. Optimoiduilla hilarakennevaihtoehdoilla 1-6 jännitys yhdistelmähilojen liitoskoh-
dassa ei ylitä SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen myötölujuutta. Optimoiduilla hilarakenne-
vaihtoehdoilla 7 ja 8 suurin tuella esiintyvä normaalijännitys ylittää SC-BCC-yhdistelmähi-
larakenteen myötölujuuden, joten nämä hilarakennevaihtoehdot eivät ole jännitystilan suh-
teen toimivia. Vastaavasti hilarakennevaihtoehdoilla 9-12 suurin tuella esiintyvä normaali-
jännitys ei ylitä yhdistelmähilarakenteiden myötölujuutta. Näin ollen voidaan todeta, että
manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 1-6 sekä 9-12 toimivat sekä taipuma- että
jännitystilan suhteen. Manuaalisen optimoinnin perusteella voidaan todeta, että hilarakenne-
vaihtoehdoista 1-6 hilarakennevaihtoehto 3 ja vastaavasti hilarakennevaihtoehdoista 7-12
hilarakennevaihtoehto 10 toimivat parhaiten sekä rakenteen taipuma- että jännitystilan suh-
teen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki tutkituista yhdistelmähilarakenteista sekä manuaa-
lisesti optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista toimivat valituilla siteiden dimensioilla sekä
taipuma- että jännitystilan suhteen lukuun ottamatta SC-BCC-yhdistelmähilarakennetta ja
hilarakennevaihtoehtoja 7 ja 8, joilla tuella esiintyvä suurin normaalijännityskomponentti
ylittää myötölujuuden suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30, kun pistekuorma on 𝑃𝑏 =
5 kN. Todettakoon vielä, että kaikkia tutkittuja hilarakenteita voidaan luonnnollisesti analy-
soida myös muilla siteiden dimensioiden arvoilla kuin työssä esitetyillä. Hilarakenteiden
analysoinnissa on jätetty esimerkiksi siteiden mahdollinen nurjahtaminen tarkastelun ulko-
puolelle. Käytännössä kaikki mahdolliset hilarakenteen murtumismekanismit tulisi ottaa
huomioon, sillä hilarakenteen mitoituslujuus on pienin saatavista murtolujuuksista. Lopuksi
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voidaan todeta, että tutkituilla hilarakenteilla on mahdollista toteuttaa analysoitu uloke-
palkki. Taipuma- ja jännitysrajatilan suhteen optimaalisesti toimii optimoitu hilarakenne-
vaihtoehto 10, jonka voidaan todeta olevan paras vaihtoehto tutkituista yhdistelmähilaraken-
teista sekä manuaalisesti optimoiduista hilarakennevaihtoehdoista myös valmistustekniikka
huomioiden.

Diplomityössä on tutkittu kuvan 59 mukaisia hilarakenteita, jotka kaikki pohjautuvat kuuti-
olliseen perusristikkoon. Tutkitut hilarakenteet ovat käytännössä toimintatavoiltaan saman-
tyyppisiä, jonka vuoksi eri hilarakenteiden välille ei käytännössä synny merkittävää eroa.
Hilarakenteiden välille olisi todennäköisesti saatu enemmän eroa valitsemalla tarkasteluun
erityyppisiä hilarakenteita kuin nyt tutkitut samantyyppiset hilarakenteet. Manuaalisen opti-
moinnin lähtökohtana hilarakennevaihtoehdoilla 1-6 oli parantaa SC-BCC-yhdistelmähila-
rakenteen jännitystilaa tuella esiintyvän myötölujuuden ylittämisen suhteen. Parempi keino
jännitystilan parantamiseen on käyttää optimointialgoritmejä erilaisten topologioiden mää-
rittämiseen. Näin ollen voidaan todeta, että diplomityössä käytetty manuaalinen optimointi
ei ole tehokas tapa optimoida tämän tyyppisiä hilarakenteita.

6.1 Jatkotutkimusaiheet
Diplomityössä on tutkittu hilarakenteiden soveltuvuutta rakennusalan sovelluksiin yksinker-
taisen lyhyen alumiinirakenteisen ulokepalkin osalta. Mallirakenteen osalta hilarakenteiden
soveltuvuutta voisi myös tutkia erilaisilla poikkileikkausdimensioilla, jänneväleillä ja kuor-
mitustyypeillä. Jatkotutkimusaiheeksi suositellaan myös muiden rakenteiden mallintamista
ja analysointia erilaisilla hilarakennetyypeillä. Jatkotutkimusaiheeksi suositellaan myös hi-
larakenteiden analysointia siten, että siteiden mahdollinen nurjahdus ja muut mahdolliset
murtumismekanismit otetaan huomioon.

Manuaalinen optimointi osoittui tehottomaksi tavaksi hilarakenteiden optimointiin tutki-
tuilla hilarakenteilla. Toisena jatkotutkimusaiheena suositellaan erilaisten optimointialgorit-
mien kehittämistä ja tutkimista hilarakenteiden optimointiin.

Kolmas jatkotutkimusaihe liittyy hilarakenteiden rakenteelliseen mitoitukseen. Nykyiset
suunnittelustandardit eivät sisällä hilarakenteiden osalta mitoitussääntöjä. Hilarakenteiden
laajempaan käyttöön rakennusalan osalta on syytä selvittää, voidaanko nykyisiä olemassa
olevia hilarakenteen perusaineen mitoitusstandardeja soveltaa sellaisenaan hilarakenteiden
rakenteelliseen mitoitukseen vai tarvitaanko esimerkiksi kokonaan uusia mitoitusstandar-
deja.

Hilarakenteiden soveltamisen suurin haaste rakennusalan erilaisiin sovelluksiin on kehittää
valmistusmenetelmä, joka mahdollistaa makroluokan hilarakenteiden valmistamisen. Ny-
kyiset ainetta lisäävät valmistusmenetelmät asettavat rajoituksia sekä valmistettavalle raken-
teelle että käytettävälle materiaalille. Neljäntenä jatkotutkimusaiheena ehdotetaan valmis-
tusmenetelmien kehittämistä sekä hilarakenteisiin soveltuvien perusmateriaalien lisäämistä
nykyisin käytössä olevista.
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Liite 1 (1/6)

Liite 1. Ulokepalkin palkkiteorian mukainen tarkastelu

Tarkastellaan luvun 4.1 kuvan 77 mukaista ulokepalkkia, jota kuormittaa pistevoima 𝑃
palkin vapaassa päässä. Rakenne oletetaan lineaarisesti elastiseksi. Palkkiteorian mukai-
sessa analyysissä otetaan huomioon poikittaisesta leikkausmuodonmuutoksesta aiheutu-
van taipuman vaikutus rakenteen kokonaistaipumaan. Palkin poikkileikkausmitat ja jän-
neväli sekä materiaaliominaisuudet ovat luvun 4.1 mukaiset. Suorakaidepoikkileikkauk-
sen siirtymäkerroin on 𝜁 = 6

5
.

Palkin kuormitus, poikkileikkaussuureet ja jäykkyydet
Putoamiskiihtyvyydelle käytetään arvoa 𝑔𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 = 10 m

s2
, jolloin palkin oma paino on

𝑔 = 𝜌𝑠𝑏𝑤ℎ𝑔𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 = 1620 N
m

. Laskenta suoritetaan kahdella pistekuorman arvolla:
𝑃𝑎 = 1 kN ja 𝑃𝑏 = 5 kN. Palkin poikkileikkaussuureet sekä taivutus-, aksiaali- ja leik-
kausjäykkyydet on esitetty luvun 4.1 taulukoissa 5 ja 6. Staattinen momentti 𝑧-akselin
suhteen on 𝑆𝑧(𝑦) = 𝑏𝑤

2
ℎ2

4
− 𝑦2 .

Palkkiteorian mukaiset leikkausrasitukset
Leikkausvoimajakauma, pistekuorma 𝑃 𝑄𝑦.𝑃(𝑥) = 𝑃

Leikkausvoimajakauma, oma paino 𝑔 𝑄𝑦.𝑔(𝑥) = 𝑔(𝐿 − 𝑥)

Taivutusmomenttijakauma, pistekuorma 𝑃 𝑀𝑧.𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑥 − 𝐿)

Taivutusmomenttijakauma, oma paino 𝑔 𝑀𝑧.𝑔(𝑥) = 𝑔 𝐿𝑥 − 𝑥2

2
− 𝐿2

2

Kiertymän ja taipuman differentiaaliyhtälöt
Kiertymän ja taipuman differentiaaliyhtälöt ovat muotoa
𝑑𝜑(𝑥)
𝑑𝑥

= −𝑀𝑧(𝑥)
𝐸𝐼𝑧

(1)

𝑑𝑤(𝑥)
𝑑𝑥

= 𝜑(𝑥) + 𝜁 𝑄𝑦(𝑥)
𝐺𝐴

. (2)

Kiertymä ja taipuma saavuttavat suurimman arvonsa palkin vapaassa päässä.

Palkkiteorian mukainen normaali- ja leikkausjännitysjakauma
Palkkiteorian mukaiset normaali- ja leikkausjännitysjakaumat ovat

𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝑥,𝑦) = 𝑀𝑧(𝑥)
𝐼𝑧

𝑦 (3)

𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑦(𝑥,𝑦) = 𝑄𝑦(𝑥)𝑆𝑧(𝑦)
𝐼𝑧𝑏(𝑦)

. (4)

Palkkiteorian mukainen tarkastelu, pistekuorma 𝑷
Kiertymän differentiaaliyhtälöstä (1) saadaan

𝜑𝑃 = 𝜑𝑃(𝑥) = 𝑃
𝐸𝐼𝑧

𝐿𝑥 − 𝑥2

2
. (5)

Suurin kiertymä on 𝜑𝑚𝑎𝑥.𝑃 = 𝜑𝑃(𝐿) = 𝑃𝐿2

2𝐸𝐼𝑧
: pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN 𝜑𝑚𝑎𝑥.𝑃 =

0,016 mrad ja vastaavasti pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN 𝜑𝑚𝑎𝑥.𝑃 = 0,079 mrad. Tai-



2

puman differentiaaliyhtälöstä (2) saadaan palkin kokonaistaipumaksi

𝑤𝑃 = 𝑤𝑃(𝑥) = 𝑃
𝐸𝐼𝑧

𝐿𝑥2

2
− 𝑥3

6
+ 𝜁 𝑃𝑥

𝐺𝐴
= 𝑃𝐿3

6𝐸𝐼𝑧
3 𝑥2

𝐿2
− 𝑥3

𝐿3
+ 𝜁 𝑃𝑥

𝐺𝐴
. (6)

Taivutusmomentista ja leikkausvoimasta aiheutuvat taipumat ovat 𝑤𝑏.𝑃 = 𝑤𝑏 .𝑃(𝑥) =
𝑃𝐿3

6𝐸𝐼𝑧
3 𝑥2

𝐿2
− 𝑥3

𝐿3
 sekä 𝑤𝑠.𝑃 = 𝑤𝑠.𝑃(𝑥) = 𝜁 𝑃𝑥

𝐺𝐴
. Taivutusmomentista ja leikkausvoimasta ai-

heutuvat suurimmat taipumat sekä suurin kokonaistaipuma ovat 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏.𝑃 = 𝑤𝑏.𝑃(𝐿) =
𝑃𝐿3

3𝐸𝐼𝑧
, 𝑤𝑚𝑎𝑥 .𝑠.𝑃 = 𝑤𝑠.𝑃(𝐿) = 𝜁 𝑃𝐿

𝐺𝐴
 sekä 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑃 = 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏.𝑃 +𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑠.𝑃. Palkkiteorian mu-

kaiset normaali- ja leikkausjännitysjakaumat ovat

𝜎𝑥.𝑃 = 𝜎𝑥.𝑃(𝑥,𝑦) = 𝑀𝑧.𝑃(𝑥)
𝐼𝑧

𝑦 = 𝑃
𝐼𝑧

(𝑥 − 𝐿)𝑦 = 𝑃
𝑏𝑤ℎ3
12

(𝑥 − 𝐿)𝑦 = 12𝑃
𝑏𝑤ℎ3

(𝑥 − 𝐿)𝑦 (7)

𝜏𝑥𝑦.𝑃 = 𝜏𝑥𝑦.𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑄𝑦(𝑥)𝑆𝑧(𝑦)
𝐼𝑧𝑏(𝑦)

= 𝑃
𝐼𝑧𝑏𝑤

𝑏𝑤
2

ℎ2

4
− 𝑦2 = 6𝑃

𝑏𝑤ℎ3
ℎ2

4
− 𝑦2 . (8)

Pistekuorma 𝑃 aiheuttaa palkkiin tasaisen leikkausvoimajakauman, jolloin leikkausvoi-
majakauma riippuu ainoastaan 𝑦-koordinaatista, joten voidaan merkitä

𝜏𝑥𝑦.𝑃 = 𝜏𝑥𝑦.𝑃(𝑦) = 6𝑃
𝑏𝑤ℎ3

ℎ2

4
− 𝑦2 . (9)

Palkkiteorian mukainen tarkastelu, oma paino 𝒈
Kiertymän differentiaaliyhtälöstä (1) saadaan

𝜑𝑔 = 𝜑𝑔(𝑥) = 𝑔𝐿3

6𝐸𝐼𝑧

𝑥3

𝐿3
+ 3 𝑥

𝐿
− 𝑥2

𝐿2
. (10)

Suurin kiertymä on𝜑𝑚𝑎𝑥.𝑔 = 𝜑𝑔(𝐿) = 𝑔𝐿3

6𝐸𝐼𝑧
= 0,0086 mrad. Taipuman differentiaaliyh-

tälöstä (2) saadaan oman painon aiheuttamaksi kokonaistaipumaksi

𝑤𝑔 = 𝑤𝑔(𝑥) = 𝑔𝐿4

24𝐸𝐼𝑧

𝑥4

𝐿4
+ 6 𝑥2

𝐿2
− 4 𝑥3

𝐿3
+ 𝜁 𝑔𝐿2

2𝐺𝐴
2 𝑥
𝐿
− 𝑥2

𝐿2
. (11)

Taivutusmomentista ja leikkausvoimasta aiheutuvat taipumat ovat 𝑤𝑏.𝑔 = 𝑤𝑏.𝑔(𝑥) =
𝑔𝐿4

24𝐸𝐼𝑧

𝑥4

𝐿4
− 4 𝑥3

𝐿3
+ 6 𝑥2

𝐿2
 sekä 𝑤𝑠.𝑔 = 𝑤𝑠.𝑔(𝑥) = 𝜁 𝑔𝐿2

2𝐺𝐴
2 𝑥
𝐿
− 𝑥2

𝐿2
. Taivutusmomentista ja

leikkausvoimasta aiheutuvat suurimmat taipumat sekä suurin kokonaistaipuma ovat
𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏.𝑔 = 𝑤𝑏 .𝑔(𝐿) = 𝑔𝐿4

8𝐸𝐼𝑧
, 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑠.𝑔 = 𝑤𝑠.𝑔(𝐿) = 𝜁 𝑔𝐿2

2𝐺𝐴
 sekä 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑔 = 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏.𝑔 +

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑠.𝑔. Palkkiteorian mukaiset normaali- ja leikkausjännitysjalaumat ovat

𝜎𝑥.𝑔 = 𝜎𝑥.𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑀𝑧(𝑥)
𝐼𝑧

𝑦 = 𝑔
𝐼𝑧

𝐿𝑥 − 𝑥2

2
− 𝐿2

2
𝑦 = 12𝑔

𝑏𝑤ℎ3
𝐿𝑥 − 𝑥2

2
− 𝐿2

2
𝑦 (12)

𝜏𝑥𝑦.𝑔 = 𝜏𝑥𝑦.𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑄𝑧(𝑥)𝑆𝑧(𝑦)
𝐼𝑧𝑏(𝑦)

= 𝑔(𝐿−𝑥)
𝐼𝑧𝑏𝑤

𝑏𝑤
2

ℎ2

4
− 𝑦2 = 6𝑔

𝑏𝑤ℎ3
(𝐿 − 𝑥) ℎ2

4
− 𝑦2 . (13)

Kokonaiskuormitus
Pistekuorman ja oman painon yhteisvaikutus saadaan superponoimalla eri kuormitusta-
paukset. Leikkausvoima- ja taivutusmomenttijakaumat kokonaiskuormituksella ovat

𝑄𝑦(𝑥) = 𝑄𝑦 .𝑃(𝑥) + 𝑄𝑦 .𝑔(𝑥) = 𝑃 + 𝑔(𝐿 − 𝑥) (14)

𝑀𝑧(𝑥) = 𝑀𝑧.𝑃(𝑥) +𝑀𝑧.𝑔(𝑥) = 𝑃(𝑥 − 𝐿) + 𝑔 𝐿𝑥 − 𝑥2

2
− 𝐿2

2
. (15)

Palkin kiertymä on



3

𝜑 = 𝜑(𝑥) = 𝜑𝑃(𝑥) + 𝜑𝑔(𝑥) = 𝑃𝐿2

2𝐸𝐼𝑧
2 𝑥
𝐿
− 𝑥2

𝐿2
+ 𝑔𝐿3

6𝐸𝐼𝑧

𝑥3

𝐿3
+ 3 𝑥

𝐿
− 𝑥2

𝐿2
. (16)

Kiertymä saavuttaa suurimman arvonsa palkin vapaassa päässä, joten 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝜑(𝐿) =
𝑃𝐿2

2𝐸𝐼𝑧
+ 𝑔𝐿3

6𝐸𝐼𝑧
= 𝜑𝑚𝑎𝑥.𝑃 + 𝜑𝑚𝑎𝑥.𝑔 ja kiertymä pistekuorman arvolla 𝑃𝑎 = 1 kN on 𝜑𝑚𝑎𝑥 =

0,025 mrad ja vastaavasti pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 0,088 mrad. Taivu-
tusmomentista ja leikkausvoimasta aiheutuvat taipumat ovat

𝑤𝑏(𝑥) = 𝑤𝑏 .𝑃(𝑥) +𝑤𝑏.𝑔(𝑥) = 𝑃𝐿3

6𝐸𝐼𝑧
3 𝑥2

𝐿2
− 𝑥3

𝐿3
+ 𝑔𝐿4

24𝐸𝐼𝑧

𝑥4

𝐿4
− 4 𝑥3

𝐿3
+ 6 𝑥2

𝐿2
(17)

𝑤𝑠(𝑥) = 𝑤𝑠 .𝑃(𝑥) + 𝑤𝑠.𝑔(𝑥) = 𝜁 𝑃𝑥
𝐺𝐴

+ 𝜁 𝑔𝐿2

2𝐺𝐴
2 𝑥
𝐿
− 𝑥2

𝐿2
. (18)

Palkin kokonaistaipuma on siten 𝑤(𝑥) = 𝑤𝑏(𝑥) + 𝑤𝑠(𝑥), mistä saadaan

𝑤(𝑥) = 𝑃𝐿3

6𝐸𝐼𝑧
3 𝑥2

𝐿2
− 𝑥3

𝐿3
+ 𝑔𝐿4

24𝐸𝐼𝑧

𝑥4

𝐿4
− 4 𝑥3

𝐿3
+ 6 𝑥2

𝐿2
+ 𝜁 𝑃𝑥

𝐺𝐴
+ 𝜁 𝑔𝐿2

2𝐺𝐴
2 𝑥
𝐿
− 𝑥2

𝐿2
. (19)

Taivutusmomentista ja leikkausvoimasta aiheutuvat suurimmat taipumat ovat

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏 = 𝑤𝑏(𝐿) = 𝑃𝐿3

3𝐸𝐼𝑧
+ 𝑔𝐿4

8𝐸𝐼𝑧
= 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏.𝑃 + 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏.𝑔 (20)

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑠 = 𝑤𝑠(𝐿) = 𝜁 𝑃𝐿
𝐺𝐴

+ 𝜁 𝑔𝐿2

2𝐺𝐴
= 𝑤𝑚𝑎𝑥 .𝑠.𝑃 +𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑠.𝑔. (21)

Kokonaiskuormituksesta aiheutuvat taipumat on esitetty kuvassa 1.

a) b) c)
Kuva 1 Palkin taipuma kokonaiskuormituksesta: a) taivutusmomentista aiheutuva tai-
puma, b) leikkausvoimasta aiheutuva taipuma ja c) kokonaistaipuma.

Taivutusmomentista ja leikkausvoimasta aiheutuvat suurimmat taipumat sekä suurimmat
kokonaistaipumat eri pistekuorman arvoilla on esitetty taulukossa 1. Palkkiteorian mukai-
set normaali- ja leikkausjännitysjakaumat ovat

𝜎𝑥(𝑥,𝑦) = 𝜎𝑥.𝑃(𝑥,𝑦) + 𝜎𝑥.𝑔(𝑥,𝑦) = 12
𝑏𝑤ℎ3

𝑃(𝑥 − 𝐿) + 𝑔 𝐿𝑥 − 𝑥2

2
− 𝐿2

2
𝑦 (22)

𝜏𝑥𝑦(𝑥,𝑦) = 𝜏𝑥𝑦.𝑃(𝑥,𝑦) + 𝜏𝑥𝑦 .𝑔(𝑥,𝑦) = 6
𝑏𝑤ℎ3

[𝑃 + 𝑔(𝐿 − 𝑥)] ℎ2

4
− 𝑦2 . (23)

Palkkiteorian mukaiset kiinnitetyn pään ala- ja yläpinnan suurimmat normaalijännitykset
sekä suurin palkissa esiintyvä leikkausjännitys on esitetty taulukossa 2 ja ne ovat

𝜎𝑥.𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑥 0, ± ℎ
2

= ± 6𝑃𝑎𝐿
𝑏𝑤ℎ2

± 3𝑔𝐿2

𝑏𝑤ℎ2
(24)

𝜏𝑥𝑦.𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑥𝑦(0,0) = 3𝑃𝑎
2𝑏𝑤ℎ

+ 3𝑔𝐿
2𝑏𝑤ℎ

. (25)

Vapaan pään taipuma pistekuorman 𝑃 funktiona (omaa painoa ei huomioida)

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑤𝑚𝑎𝑥(𝑃) = 𝑃𝐿3

3𝐸𝐼𝑧
+ 𝜁 𝑃𝐿

𝐺𝐴
= 𝐿3

3𝐸𝐼𝑧
+ 𝜁 𝐿

𝐺𝐴
𝑃. (26)
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Lausekkeen (26) mukainen voima/taipumakäyrä on esitetty kuvassa 2.

Taulukko 1 Palkkiteorian mukainen vapaan pään suurin taipuma.

Kuormitustapaus Taipuma wmax.b Taipuma wmax.s  Kokonaistaipuma wmax

[mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 0,0106 0,0007 0,0113
Oma paino g 0,0064 0,0006 0,0070
Kokonaiskuorma 0,0170 0,0013 0,0184
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 0,0529 0,0037 0,0566
Oma paino g 0,0064 0,0006 0,0070
Kokonaiskuorma 0,0593 0,0043 0,0636

Taulukko 2 Palkkiteorian mukaiset kiinnitetyn pään ala- ja yläpinnan normaalijännityk-
sen maksimi- ja minimiarvot sekä suurin palkissa esiintyvä leikkausjännitys.

Kuormitustapaus Alapinta, σx.max Yläpinta, σx.max Maksimileikkausjännitys
[MPa] [MPa] τxy.max [MPa]

Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa -0,33 0,33 0,025
Oma paino g -0,27 0,27 0,041
Kokonaiskuorma -0,60 0,60 0,07
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb -1,67 1,67 0,125
Oma paino g -0,27 0,27 0,041
Kokonaiskuorma -1,94 1,94 0,17

Kuva 2 Palkkiteorian mukainen voima/taipumakäyrä vapaan pään taipuman suhteen pis-
tekuorman 𝑃 funktiona.

Alumiirakenteisen ulokepalkin taipumat ovat todella pieniä tässä tapauksessa. Lasketaan
vertailun vuoksi ulokepalkin taipuma, kun palkin materiaalina on sahatavara C24. Saha-
tavaran C24 materiaaliominaisuudet ovat: kimmokerroin 𝐸0.𝑚𝑒𝑎𝑛 = 11 000 MPa, liuku-
kerroin 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 = 690 MPa ja keskimääräinen tiheys 𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛 = 420 𝑘𝑔/𝑚3 (Puuinfo
2020, s. 17). Palkin oma paino voidaan määrittää vastaavalla tavalla kuin alumiirakentei-
sen palkin tapauksessa 𝑔 = 𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛𝑏𝑤ℎ𝑔𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 = 252 N/m. Puurakenteisen ulokepalkin
palkkiteorian mukainen taipuma 1000 millimetrin jännevälillä on esitetty taulukossa 3.

P
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Taulukko 3 Palkkiteorian mukainen taipuma: sahatavara C24 ja jänneväli 𝐿 = 1 m.

Kuormitustapaus Taipuma wmax.b Taipuma wmax.s Kokonaistaipuma wmax

[mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 0,067 0,029 0,096
Oma paino g 0,006 0,004 0,010
Kokonaiskuorma 0,074 0,033 0,106
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 0,337 0,145 0,482
Oma paino g 0,006 0,004 0,010
Kokonaiskuorma 0,343 0,149 0,492

Taulukon 3 perusteella myös puurakenteisen ulokepalkin taipumat ovat todella pieniä
tässä tapauksessa. Tavanomaisen sahatavarapalkin poikkileikkauksen leveys on yleensä
reilusti alle 200 millimetriä, jolloin tarkastelemalla puurakenteista palkkia käytännölli-
semmillä poikkileikkausdimensioilla taipuma todennäköisesti olisi suurempi. Alumiini ei
käytännössä sovellu ulokepalkin materiaaliksi, sillä valituilla poikkileikkausmitoilla um-
pinainen alumiinipoikkileikkaus on epäkäytännöllinen. Alumiinirakenteiselle ulokepal-
kille soveltuvampi poikkileikkaus olisi putkiprofiili tai esimerkiksi T- tai I-profiili. Tut-
kimuksessa on kuitenkin tarkasteltu alumiinista ulokepalkkia, jotta umpinaisen poikki-
leikkauksen omaavan ulokepalkin ja hilarakenteiden vertailu onnistuu. Palkin materiaa-
liksi sopii paremmin esimerkiksi puu tai teräsbetoni, mikäli halutaan käyttää umpinaista
poikkileikkausta. Tutkitaan vielä tilanne, jossa palkin poikkileikkauksena on joko putki-
tai I-profiili. Mitoittava taivutusmomentti ilman oman painon vaikutusta on

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑧.𝑃(0) = −𝑃𝐿 = −5 kN × 1m = −5,0 kNm. (27)

Taivutusjännityksen suhteen mitoitusehto on

𝜎𝑏 = |𝑀𝑚𝑎𝑥|
𝑊𝑧

≤ 𝑓𝑦 (28)

jolloin poikkileikkaukselta vaadittava taivutusvastus on

𝑊𝑧 ≥
|𝑀𝑚𝑎𝑥|
𝑓𝑦

= 5,0×106 Nmm

180 N
mm2

= 27,8 × 103 mm3. (29)

Taivutusmomentista aiheutuva suurin taipuma on

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏 = 𝑤𝑏.𝑃(𝐿) = 𝑃𝐿3

3𝐸𝑠𝐼𝑧
. (30)

Ulokepalkin sallittu taipuma on 𝑤𝑠𝑎𝑙𝑙 = 𝐿
150

, jolloin taipuman suhteen mitoitusehto on

𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑏 = 𝑃𝐿3

3𝐸𝑠𝐼𝑧
≤ 𝑤𝑠𝑎𝑙𝑙 = 𝐿

150
(31)

jolloin poikkileikkaukselta vaadittava jäyhyysmomentti on

𝐼𝑧 ≥
150𝑃𝐿3

3𝐸𝑠𝐿
= 50𝑃𝐿2

𝐸𝑠
≈ 3,6 × 106 mm4. (32)

Sopivat poikkileikkaukset ovat IPE140, HEA120, HEB100, P100x100x5 ja P120x80x5.
Näiden poikkileikkausten kokonaiskuormituksesta aiheutuva taipuma on esitetty taulu-
kossa 4. Taipumassa on huomioitu myös leikkausvoiman aiheuttama taipuma. Kaavoja
(29) ja (32) vastaava ulokepalkille paremmin soveltuva poikkileikkaus on esimerkiksi
suorakaidepoikkileikkaus 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2, jolloin taivutusvastus ja jäyhyys-
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momentti ovat 𝑊𝑧 = 83,3 × 103 mm3 ja 𝐼𝑧 = 4,17 × 106 mm4. Taulukoissa 5 ja 6 on
esitetty suorakaidepoikkileikkauksen 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2 kokonaiskuormituksesta
aiheutuva taipuma sekä jännityskomponentit eri kuormitustapauksilla.

Taulukko 4 Kokonaiskuormituksesta aiheutuva kokonaistaipuma eri profiileilla.

Kuormitustapaus Kokonaistaipuma wmax [mm]
IPE140 HEA120 HEB100 P110X110X5 P120X80X5

Pistekuorma Pa=1 kN 0,913 0,811 1,085 1,282 1,326
Pistekuorma Pb=5 kN 4,542 4,024 5,386 6,374 6,595

Taulukko 5 Palkkiteorian mukainen vapaan pään suurin taipuma eri kuormitustapauk-
silla: poikkileikkaus 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2.

Kuormitustapaus Taipuma wmax.b Taipuma wmax.s Kokonaistaipuma wmax

[mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa 1,143 0,009 1,152
Oma paino g 0,058 0,001 0,058
Kokonaiskuorma 1,201 0,009 1,210
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb 5,714 0,044 5,759
Oma paino g 0,058 0,001 0,058
Kokonaiskuorma 5,772 0,045 5,817

Taulukko 6 Palkkiteorian mukaiset kiinnitetyn pään ala- ja yläpinnan normaalijännityk-
sen maksimi- ja minimiarvot sekä suurin palkissa esiintyvä leikkausjännitys: poikkileik-
kaus 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2.

Kuormitustapaus Alapinta, σx.max Yläpinta, σx.max Maksimileikkausjännitys
[MPa] [MPa] τxy.max [MPa]

Kuormitustapaus 1:
Pistekuorma Pa -12,0 12,0 0,30
Oma paino g -0,81 0,81 0,04
Kokonaiskuorma -12,81 12,81 0,34
Kuormitustapaus 2:
Pistekuorma Pb -60,0 60,0 1,50
Oma paino g -0,81 0,81 0,04
Kokonaiskuorma -60,81 60,81 1,54

Taulukoiden 4 ja 5 perusteella voidaan todeta, että valitut putki- ja I-profiilit sekä suora-
kaidepoikkileikkaus 𝑏𝑤 × ℎ = 50 × 100 mm2 antavat järkevämmät taipuman arvot kuin
palkin alkuperäinen poikkileikkaus. Molemmissa tapauksissa on käytetty alumiinin ma-
teriaaliominaisuuksia. Taulukon 6 perusteella voidaan todeta, että palkkiteorian mukaiset
jännityskomponentit ovat myös merkittävästi suurempia kuin alkuperäisellä poikkileik-
kauksella.



Liite 2 (1/6)

Liite 2. Ulokepalkin FE-analyysi solidielementeillä
Ulokepalkin FE-analyysi solidielementeillä on tehty RFEM-ohjelmistolla (ohjelmaversio
5.21.02.151385). Palkki on mallinnettu käyttäen kahdeksaa solidia ja osasolidien dimen-
siot ovat: leveys 50 millimetriä, korkeus 150 millimetriä ja pituus 1000 millimetriä.

Liitteen 1 mukaan rakennetta kuormittaa oma paino 𝑔 = 1,62 kN/m sekä pistekuorma 𝑃
palkin vapaassa päässä. Laskenta suoritetaan kahdella pistekuorman arvolla: 𝑃𝑎 = 1 kN
ja 𝑃𝑏 = 5 kN. Ohjelma muodostaa elementtiverkon ja laskee rakenteen oman painon au-
tomaattisesti. FE-analyysissä on käytetty elementin tavoitepituutena arvoa 𝑙𝐹𝐸 = 50 mm.
Kuvassa 1 on esitetty solidina mallinnettu ulokepalkki sekä rakenteen tuenta ja element-
tiverkko.

Kuva 1 a) Ulokepalkin solidimalli ja b) rakenteen tuenta ja elementtiverkko.

Rakenteeseen kohdistuva pistekuorma 𝑃 jaetaan tasan vapaan pään solmujen kesken. Ra-
kenteen vapaassa päässä yläpinnalla on viisi solmua, jolloin yhteen solmuun kohdistuva
ekvivalentti pistekuorma eri pistekuorman arvoilla on 𝑃𝑒𝑘𝑣.𝑎 = 𝑃

5
= 1 kN

5
= 0,2 kN ja

𝑃𝑒𝑘𝑣.𝑏 = 𝑃𝑏
5

= 5 kN
5

= 1 kN.

Solidielementin siirtymäkomponentit ovat 𝑢 = 𝑢(𝑥,𝑦, 𝑧), 𝑣 = 𝑣(𝑥,𝑦, 𝑧) ja 𝑤 =
𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧), joista 𝑢 = 𝑢(𝑥,𝑦, 𝑧) ja 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) vastaavat 𝑥- ja 𝑦-akselien suuntaisia
vaakasiirtymiä ja 𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦,𝑧) vastaa 𝑧-akselin suuntaista pystysiirtymää, ts. palkki-
teorian mukaista taipumaa. Palkin vapaan pään kokonaistaipuman resultantti saadaan va-
paan pään siirtymäkomponenttien maksimiarvojen resultanttina 𝑤𝑚𝑎𝑥.𝑟𝑒𝑠 =
𝑢𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑤𝑚𝑎𝑥
2 . RFEM-ohjelmisto käyttää siirtymäkomponenteille merkintöjä

𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ja 𝑢𝑥  sekä taipuman resultantille merkintää 𝑢 = 𝑢𝑥2 + 𝑢𝑦2 + 𝑢𝑧2.

Solidin normaalijännityskomponentit ovat 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜎𝑦 = 𝜎𝑦(𝑥,𝑦, 𝑧) ja 𝜎𝑧 =
𝜎𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧). Solidin leikkausjännityskomponentit ovat 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜏𝑥𝑧 =
𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) ja 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑦𝑧(𝑥,𝑦, 𝑧). Solidin pääjännitykset ovat 𝜎𝑖, missä 𝑖 = 1,2,3.

Vapaan pään suurin kokonaistaipuma

Rakenteen suurin kokonaistaipuma esiintyy laskentamallin perusteella vapaan pään ylä-
pinnan reunasolmuissa. Taulukossa 1 on esitetty vapaan pään suurimman kokonaistaipu-
man komponentit eri kuormitustapauksilla. Palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen
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kokonaistaipuma on esitetty taulukossa 2. Laskentamallin perusteella kuormitus aiheuttaa
käytännössä ainoastaan pystysuuntaisen taipuman palkin keskellä.

Taulukko 1 Vapaan pään suurin kokonaistaipuma eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus ux uy uz ures

[mm] [mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,001 0,0 0,007 0,007
Pistekuorma Pa 0,003 -0,0004 0,012 0,012
Kokonaiskuorma 0,004 -0,0004 0,019 0,019
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,001 0,0 0,007 0,007
Pistekuorma Pb 0,013 -0,002 0,06 0,061
Kokonaiskuorma 0,015 -0,002 0,067 0,068

Taulukko 2 Vapaan pään suurin taipuma palkin keskellä eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus ux uy uz ures

[mm] [mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,0 0,0 0,007 0,007
Pistekuorma Pa 0,0 0,0 0,011 0,011
Kokonaiskuorma 0,0 0,0 0,018 0,018
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,0 0,0 0,007 0,007
Pistekuorma Pb 0,0 0,0 0,055 0,055
Kokonaiskuorma 0,0 0,0 0,062 0,062

Pituussuuntainen normaalijännityskomponentti ja pääjännitysjakauma

Pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormasta eri pistekuorman
arvoilla on esitetty kuvissa 2 ja 3. Kokonaiskuormituksesta aiheutuva pääjännitysjakauma
𝜎1 eri pistekuorman arvoilla on esitetty kuvissa 4 ja 5.

Kuva 2 Kokonaiskuormituksesta aiheutuva normaalijännitysjakauma 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧),
pistekuorma 𝑃𝑎.
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Kuva 3 Kokonaiskuormituksesta aiheutuva normaalijännitysjakauma 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧),
pistekuorma 𝑃𝑏.

Kuva 4 Pääjännitysjakauma 𝜎1: kokonaiskuorma pistekuorman arvolla 𝑃𝑎.

Kuva 5 Pääjännitysjakauma 𝜎1: kokonaiskuorma pistekuorman arvolla 𝑃𝑏.

Yhteenveto

Palkin normaali- ja leikkausjännitysten maksimi- ja minimiarvot on esitetty taulukoissa
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3 ja 4. Palkin pääjännitysten maksimi- ja minimiarvot eri kuormitustapauksilla on esitetty
taulukossa 5.

Taulukko 3 Palkin normaalijännitysten maksimi- ja minimiarvot eri kuormitustapauk-
silla.

Kuormitustapaus σx [MPa] σy [MPa] σz [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,37 -0,37 0,14 -0,14 0,14 -0,14
Pistekuorma Pa 0,45 -0,45 0,25 -0,23 0,25 -0,73
Kokonaiskuorma 0,82 -0,82 0,31 -0,31 0,29 -0,73
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,37 -0,37 0,14 -0,14 0,14 -0,14
Pistekuorma Pb 2,23 -2,23 1,25 -1,17 1,25 -3,64
Kokonaiskuorma 2,60 -2,60 1,25 -1,17 1,25 -3,64

Taulukko 4 Palkin leikkausjännitysten maksimi- ja minimiarvot kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus τxy [MPa] τxz [MPa] τyz [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,09 -0,09 0,07 0,0 0,01 -0,01
Pistekuorma Pa 0,10 -0,10 0,27 -0,08 0,30 -0,30
Kokonaiskuorma 0,19 -0,19 0,27 -0,08 0,30 -0,30
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,09 -0,09 0,07 0,0 0,01 -0,01
Pistekuorma Pb 0,52 -0,52 1,36 -0,39 1,52 -1,52
Kokonaiskuorma 0,61 -0,61 1,36 -0,39 1,52 -1,52

Taulukko 5 Palkin pääjännitysten maksimi- ja minimarvot eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus σ1 [MPa] σ2 [MPa] σ3 [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,41 -0,11 0,15 -0,15 0,11 -0,41
Pistekuorma Pa 0,57 -0,13 0,18 -0,22 0,12 -0,93
Kokonaiskuorma 0,90 -0,23 0,31 -0,31 0,23 -0,93
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,41 -0,11 0,15 -0,15 0,11 -0,41
Pistekuorma Pb 2,84 -0,67 0,91 -1,10 0,62 -4,67
Kokonaiskuorma 2,87 -0,73 0,98 -1,10 0,73 -4,67

Suorakaidepoikkileikkaus 50 mm x 100 mm

Liitteessä 1 palkki on lisäksi analysoitu käyttäen suorakaidepoikkileikkausta 𝑏𝑤 × ℎ =
50 × 100 mm2. Analysoidaan palkki vielä solidielementeillä pienemmällä poikkileik-
kauksella. Palkki on mallinnettu käyttäen kahdeksaa solidia ja osasolidien dimensiot ovat:
leveys 25 millimetriä, korkeus 25 millimetriä ja pituus 1000 millimetriä. Tässä tapauk-
sessa palkin oma paino on 𝑔 = 0,135 kN/m ja rakenteen vapaassa päässä yläpinnalla on
kolme solmua, jolloin yhteen solmuun vaikuttavat ekvivalentit pistekuormat ovat eri pis-
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tekuorman arvoilla 𝑃𝑒𝑘𝑣.𝑎 = 0,333 kN ja 𝑃𝑒𝑘𝑣.𝑏 = 1,667 kN. FE-analyysissä on käytetty
elementin tavoitepituutena arvoa 𝑙𝐹𝐸 = 50 mm. Taulukossa 6 on esitetty vapaan pään
suurimman kokonaistaipuman komponentit eri kuormitustapauksilla. Palkkiteoriaa vas-
taava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 6 Vapaan pään suurin kokonaistaipuma eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus ux uy uz ures

[mm] [mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,004 0,0 0,058 0,058
Pistekuorma Pa 0,086 -0,001 1,137 1,140
Kokonaiskuorma 0,09 -0,001 1,194 1,198
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,004 0,0 0,058 0,058
Pistekuorma Pb 0,429 -0,006 5,689 5,706
Kokonaiskuorma 0,434 -0,006 5,750 5,767

Taulukko 7 Vapaan pään suurin taipuma palkin keskellä eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus ux uy uz ures

[mm] [mm] [mm] [mm]
Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,0 0,0 0,058 0,058
Pistekuorma Pa 0,0 0,0 1,134 1,134
Kokonaiskuorma 0,0 0,0 1,191 1,191
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,0 0,0 0,058 0,058
Pistekuorma Pb 0,0 0,0 5,675 5,675
Kokonaiskuorma 0,0 0,0 5,736 5,736

Palkin normaali- ja leikkausjännitysten maksimi- ja minimiarvot on esitetty taulukoissa
8 ja 9. Palkin pääjännitysten maksimi- ja minimiarvot eri kuormitustapauksilla on esitetty
taulukossa 10.

Taulukko 8 Palkin normaalijännitysten maksimi- ja minimiarvot eri kuormitustapauk-
silla.

Kuormitustapaus σx [MPa] σy [MPa] σz [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,97 -0,97 0,36 -0,36 0,37 -0,37
Pistekuorma Pa 14,15 -14,15 5,30 -5,30 5,36 -5,79
Kokonaiskuorma 15,12 -15,12 5,66 -5,66 5,73 -5,79
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,97 -0,97 0,36 -0,36 0,37 -0,37
Pistekuorma Pb 70,85 -70,85 26,53 -26,53 26,83 -29,0
Kokonaiskuorma 71,86 -71,84 26,91 -26,90 27,21 -29,01
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Taulukko 9 Palkin leikkausjännitysten maksimi- ja minimiarvot kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus τxy [MPa] τxz [MPa] τyz [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 0,19 -0,19 0,15 -0,05 0,01 -0,01
Pistekuorma Pa 2,73 -2,73 2,10 -0,96 2,75 -2,75
Kokonaiskuorma 2,92 -2,92 2,25 -1,01 2,75 -2,75
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 0,19 -0,19 0,15 -0,05 0,01 -0,01
Pistekuorma Pb 13,68 -13,68 10,50 -4,80 13,77 -13,77
Kokonaiskuorma 13,88 -13,88 10,66 -4,85 13,75 -13,75

Taulukko 10 Palkin pääjännitysten maksimi- ja minimarvot eri kuormitustapauksilla.

Kuormitustapaus σ1 [MPa] σ2 [MPa] σ3 [MPa]
max min max min max min

Kuormitustapaus 1:
Oma paino g 1,04 -0,31 0,38 -0,38 0,31 -1,04
Pistekuorma Pa 15,17 -4,56 5,44 -5,44 4,56 -15,17
Kokonaiskuorma 16,22 -4,87 5,82 -5,82 4,88 -16,21
Kuormitustapaus 2:
Oma paino g 1,04 -0,31 0,38 -0,38 0,31 -1,04
Pistekuorma Pb 75,97 -22,83 27,25 -27,25 22,83 -75,97
Kokonaiskuorma 77,01 -23,15 27,65 -27,65 23,15 -77,01



Liite 3 (1/6)

Liite 3. Ulokepalkin FE-analyysi hilarakenteilla
Ulokepalkin FE-analyysi hilarakenteiden avulla on tehty RFEM-ohjelmistolla (ohjelma-
versio 5.21.02.151385). Rakenne mallinnetaan aluksi kolmella erilaisella hilatyypillä,
joita verrataan keskenään. Seuraavassa vaiheessa rakenne optimoidaan manuaalisesti so-
lidlin antaman pääjännitysjakauman mukaisesti käyttäen lähtökohtana analysoituja pe-
rushilamalleja. Rakenne analysoidaan ja mallinnetaan käyttäen seuraavia perushilamal-
leja: SC-BCC-yhdistelmähila, SC-FCC-yhdistelmähila ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähila.

Palkki on mallinnettu käyttäen luvun 4.1.2 kuvan 82 mukaisia perushilamallien yksik-
kösolun topologioita, joita toistamalla eri koordinaattiakselien suunnissa voidaan mallin-
taa koko ulokepalkki. Perushilamalleilla mallinnettu ulokepalkki eri topologioilla on esi-
tetty luvun 4.1.2 kuvassa 83. Yksikkösolun kuution särmän pituus on 𝑎 = 100 mm. Hi-
larakenteet analysoidaan viidellä eri suhteellisen tiheyden arvolla. Yhdistelmähilat mal-
linnetaan siten, että kuutiollisen perusristikon siteen säde pidetään vakiona, jolloin para-
metrina pidetään BCC- ja FCC-ristikoiden siteen sädettä. Yhdistelmähilarakenteiden geo-
metriset ominaisuudet sekä suhteelliset tiheydet on esitetty luvun 4.1.2 taulukoissa 15-
17. Yhdistelmähilarakenteiden materiaaliominaisuudet on esitetty luvun 4.1.2 taulukossa
18.

Liitteen 1 mukaan rakennetta kuormittaa oma paino 𝑔 sekä pistekuorma 𝑃 palkin va-
paassa päässä. Laskenta suoritetaan kahdella pistekuorman arvolla: 𝑃𝑎 = 1 kN ja 𝑃𝑏 =
5 kN. Ohjelma laskee rakenteen oman painon sekä muodostaa elementtiverkon automaat-
tisesti. Yhdistelmähilarakenteiden solmujen ja siteiden lukumäärä eri yhdistelmissä on
esitetty taulukossa 1. FE-mallinnuksessa SC-hilan siteet on mallinnettu käyttäen Beam-
rakennetyyppiä ja BCC- ja FCC-hilat on mallinnettu käyttäen Truss-rakennetyyppiä.
Mallinnuksessa oletetaan, että BCC- ja FCC-hilojen siteet käyttäytyvät ristikon tavoin,
jolloin niissä esiintyy vain normaalivoimia. SC-siteessä voi esiintyä myös taivutusta.

Taulukko 1 Yhdistelmähilarakenteiden solmujen ja siteiden lukumäärä eri yhdistelmissä.

Yhdistelmähila Solmut SC-side BCC-side FCC-side Yhdistelmähilan
nsolmu nSC nBCC nFCC siteet ntot

SC-BCC-yhdistelmä 195 310 480 - 790
SC-FCC-yhdistelmähila 371 310 - 1664 1974
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 431 310 480 1664 2454

Rakenteeseen kohdistuva pistekuorma 𝑃 jaetaan tasan vapaan pään solmujen kesken. Ra-
kenteen vapaassa päässä yläpinnalla on kolme solmua, jolloin yhteen solmuun kohdistuva
ekvivalentti pistekuorma eri pistekuorman arvoilla on 𝑃𝑒𝑘𝑣.1 = 𝑃𝑎

3
= 1 kN

3
≈ 0,333 kN ja

𝑃𝑒𝑘𝑣.2 = 𝑃𝑏
3

= 5 kN
3
≈ 1,667 kN. Rakenteen suurin kokonaistaipuma esiintyy laskenta-

mallin perusteella vapaan pään yläpinnan reunasolmuissa. Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty
vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen
kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden ja pistekuorman ar-
voilla. Laskentamallin perusteella kuormitus aiheuttaa käytännössä ainoastaan pysty-
suuntaisen taipuman palkin keskellä.
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Taulukko 2 Yhdistelmähilarakenteiden suurimmat taipumat kokonaiskuormituksella eri
suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃𝑎 = 1 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC

ρ=0,30 0,687 0,735 0,939 0,667 0,723 0,907
ρ=0,35 0,482 0,596 0,775 0,467 0,577 0,748
ρ=0,40 0,361 0,500 0,660 0,350 0,484 0,637
ρ=0,45 0,284 0,430 0,578 0,275 0,417 0,558
ρ=0,50 0,232 0,379 0,509 0,224 0,367 0,491

Taulukko 3 Yhdistelmähilarakenteiden suurimmat taipumat kokonaiskuormituksella eri
suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃𝑏 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC

ρ=0,30 3,194 3,431 4,414 3,097 3,321 4,258
ρ=0,35 2,193 2,716 3,570 2,122 2,625 3,440
ρ=0,40 1,607 2,219 2,971 1,552 2,143 2,862
ρ=0,45 1,232 1,854 2,538 1,189 1,789 2,443
ρ=0,50 0,976 1,579 2,170 0,942 1,523 2,089

Yhdistelmähilarakenteiden suurin taipuma esiintyy suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 =
0,30 molemmilla pistekuorman arvoilla. Kuvissa 1-3 on esitetty yhdistelmähilarakentei-
den kokonaiskuormituksesta aiheutuva kokonaistaipuman resultantti pistekuorman ar-
volla 𝑃𝑏 = 5 kN suhteellisen tiheyden ollessa 𝜌 = 0,30.

Kuva 1 Yhdistelmähila SC-BCC, kokonaistaipuman resultantti 𝑢𝑟𝑒𝑠 kokonaiskuormituk-
sella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃𝑏.

Kuva 2 Yhdistelmähila SC-FCC, kokonaistaipuman resultantti 𝑢𝑟𝑒𝑠 kokonaiskuormituk-
sella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃𝑏.
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Kuva 3 Yhdistelmähila SC-BCC-FCC, kokonaistaipuman resultantti 𝑢𝑟𝑒𝑠 kokonaiskuor-
mituksella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃𝑏.

Yhdistelmähilarakenteiden pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  sekä leik-
kausjännityskomponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  eri suhteellisen tiheyden ja pistekuorman arvoilla on
esitetty taulukoissa 4 ja 5.

Taulukko 4 Yhdistelmähilarakenteiden jännityskomponenttien suurimmat ja pienimmät
arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃𝑎 = 1 kN.

Yhdistelmähila σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
max min max min max min

Suhteellinen tiheys 30 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 2,24 -2,24 0,02 -0,02 0,05 -0,06
SC-FCC-yhdistelmähila 2,53 -2,52 0,02 -0,02 0,03 -0,04
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 3,12 -3,12 0,02 -0,02 0,02 -0,03
Suhteellinen tiheys 35 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 2,17 -2,16 0,02 -0,02 0,04 -0,05
SC-FCC-yhdistelmähila 2,41 -2,41 0,02 -0,02 0,03 -0,03
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 3,03 -3,02 0,02 -0,02 0,02 -0,03

Suhteellinen tiheys 40 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 2,14 -2,14 0,02 -0,02 0,04 -0,04
SC-FCC-yhdistelmähila 2,3 -2,34 0,02 -0,02 0,02 -0,03
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 2,97 -2,96 0,02 -0,02 0,02 -0,03
Suhteellinen tiheys 45 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 2,16 -2,15 0,02 -0,02 0,03 -0,04
SC-FCC-yhdistelmähila 2,31 -2,30 0,02 -0,02 0,02 -0,03
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 2,95 -2,94 0,03 -0,03 0,02 -0,03

Suhteellinen tiheys 50 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 2,19 -2,19 0,02 -0,02 0,03 -0,04
SC-FCC-yhdistelmähila 2,29 -2,29 0,02 -0,02 0,02 -0,03
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 2,92 -2,91 0,03 -0,03 0,02 -0,03
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Taulukko 5 Yhdistelmähilarakenteiden jännityskomponenttien suurimmat ja pienimmät
arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃𝑏 = 5 kN.

Yhdistelmähila σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
max min max min max min

Suhteellinen tiheys 30 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 10,09 -10,03 0,11 -0,11 0,25 -0,26
SC-FCC-yhdistelmähila 11,50 -11,41 0,09 -0,09 0,14 -0,17
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 14,42 -14,25 0,10 -0,10 0,10 -0,14
Suhteellinen tiheys 35 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 9,49 -9,45 0,09 -0,09 0,19 -0,20
SC-FCC-yhdistelmähila 10,65 -10,58 0,09 -0,09 0,11 -0,14
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 13,61 -13,48 0,10 -0,10 0,08 -0,13

Suhteellinen tiheys 40 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 9,12 -9,09 0,08 -0,08 0,15 -0,17
SC-FCC-yhdistelmähila 10,0 -9,96 0,09 -0,09 0,09 -0,12
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 12,93 -12,83 0,11 -0,11 0,07 -0,12
Suhteellinen tiheys 45 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 8,97 -8,85 0,08 -0,08 0,13 -0,16
SC-FCC-yhdistelmähila 9,49 -9,45 0,09 -0,08 0,08 -0,11
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 12,47 -12,40 0,11 -0,11 0,07 -0,11

Suhteellinen tiheys 50 %:
SC-BCC-yhdistelmähila 8,71 -8,69 0,09 -0,09 0,11 -0,15
SC-FCC-yhdistelmähila 9,05 -9,02 0,09 -0,09 0,07 -0,10
SC-BCC-FCC-yhdistelmähila 11,92 -11,86 0,11 -0,11 0,06 -0,10

Yhdistelmähilarakenteiden suurimmat jännityskomponentit esiintyvät suhteellisen tihey-
den arvolla 𝜌 = 0,30 molemmilla pistekuorman arvoilla. Kuvissa 4-6 on esitetty yhdis-
telmähilarakenteiden kokonaiskuormituksesta aiheutuva normaalijännityskomponentin
𝜎𝑥  jakauma pistekuorman arvolla 𝑃𝑏 = 5 kN suhteellisen tiheyden ollessa 𝜌 = 0,30.

Kuva 4 Yhdistelmähila SC-BCC, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥kokonaiskuormituk-
sella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃𝑏.
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Kuva 5 Yhdistelmähila SC-FCC, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥 kokonaiskuormituk-
sella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃𝑏.

Kuva 6 Yhdistelmähila SC-BCC-FCC, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥 kokonaiskuormi-
tuksella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃𝑏.

Yhdistelmähilarakenteiden massat eri suhteellisen tiheyden arvoilla on esitetty luvun
4.1.2 taulukossa 21. Taulukossa 6 on esitetty yhdistelmähilarakenteiden palkkiteoriaa
vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella eri pistekuor-
man arvoilla suhteellisen tiheyden ollessa 𝜌 = 0,70.

Taulukko 6 Yhdistelmähilarakenteiden suurin keskipisteen kokonaistaipuma eri piste-
kuorman arvoilla: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,70.

Kuormitustapaus umax.keski [mm]
SC-BCC SC-FCC SC-BCC-FCC

Pistekuorma 1 kN 0,127 0,254 0,341
Pistekuorma 5 kN 0,463 0,898 1,264

Kuvissa 7 ja 8 on esitetty yhdistelmähilarakenteiden taipuma vs. suhteellinen tiheys eri
pistekuorman arvoilla kokonaiskuorman aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman
suhteen. Kuvien 7 ja 8 pisteet vastaavat tutkittuja suhteellisen tiheyden arvoja. Yhdistel-
mähilarakenteiden taipuma/massakäyrät on esitetty luvussa 4.1.2.
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Kuva 7 Yhdistelmähilarakenteiden taipuma vs. suhteellinen tiheys pistekuorman arvolla
𝑃𝑎: kokonaiskuormituksen aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman suhteen.

Kuva 8 Yhdistelmähilarakenteiden taipuma vs. suhteellinen tiheys pistekuorman arvolla
𝑃𝑏: kokonaiskuormituksen aiheuttaman vapaan pään keskipisteen suhteen.
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Liite 4. Manuaalisesti optimoitu hilarakenne
Ulokepalkin FE-analyysi hilarakenteiden avulla on tehty RFEM-ohjelmistolla (ohjelma-
versio 5.21.02.151385). Liitteessä 3 on esitetty rakenteen mallinnus ja analysointi eri yh-
distelmähilarakenteilla. Rakenne optimoidaan manuaalisesti solidimallin antaman pää-
jännitysjakauman mukaisesti käyttäen lähtökohtana liitteessä 3 analysoituja perushila-
malleja. Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden osalta tutkitaan kahta erilaista raken-
netyyppiä: aluksi tutkitaan vaihtoehtoja, joissa erilaiset perushilamallit sijaitsevat peräk-
käin rakenteessa ja toisena vaihtoehtona tutkitaan sandwich-tyyppisiä hilarakenteita. Ma-
nuaalisesti optimoidut hilarakenteet analysoidaan myös viidellä eri suhteellisen tiheyden
arvolla. Optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen yksikkösolun topologiat ovat luvun 4.1.2
kuvan 82 mukaiset. Yhdistelmähilarakenteiden geometriset ominaisuudet ja suhteelliset
tiheydet ovat lukujen 4.1.2 ja 4.1.3 taulukoiden 15, 23 ja 24 mukaiset. Manuaalisesti op-
timoitu hilarakenne analysoidaan heterogeenisena ulokepalkkina siten, että palkki koos-
tuu perushilamallien yhdistelmistä ja hilarakenteen materiaaliominaisuuksina käytetään
luvun 4.1.2 taulukossa 18 esitettyjä yhdistelmähilarakenteiden materiaaliominaisuuksia.
Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden mallinnus noudattaa samoja periaatteita kuin
liitteessä 3 analysoitujen perushilamallien mallinnus.

Liitteen 1 mukaan rakennetta kuormittaa oma paino 𝑔 sekä pistekuorma 𝑃 palkin va-
paassa päässä. Liitteen 3 mukaan yhdistelmähilarakenteiden taipumat pistekuorman ar-
volla 𝑃𝑎 = 1 kN ovat alle yhden millimetrin, joten manuaalisesti optimoidun hilaraken-
teen tapauksessa laskenta suoritetaan ainoastaan pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN. Oh-
jelma laskee rakenteen oman painon sekä muodostaa elementtiverkon automaattisesti.
Rakenteeseen kohdistuva pistekuorma 𝑃 jaetaan tasan vapaan pään solmujen kesken. Ra-
kenteen vapaassa päässä yläpinnalla on kolme solmua, jolloin yhteen solmuun kohdistuva
ekvivalentti pistekuorma on 𝑃𝑒𝑘𝑣 = 𝑃

3
= 5 kN

3
≈ 1,667 kN. Suurimmat jännitykset ulottu-

vat eri yhdistelmähilarakenteilla seuraavasti: SC-BCC-yhdistelmähilalla noin 100 milli-
metrin, SC-FCC-yhdistelmähilalla noin 200 millimetrin ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähi-
lalla noin 300 millimetrin etäisyydelle tuesta. Tutkitaan aluksi tapaukset, joissa tuen lä-
heisyyteen suurimman jännityksen alueelle on sijoitettu joko SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-
yhdistelmähila rakenteen päärungon ollessa SC-BCC-yhdistelmähila. Tässä vaiheessa
tutkittavat optimoidut hilarakenteet on esitetty luvussa 4.1.3. Manuaalisesti optimoitujen
hilarakenteiden solmujen ja siteiden lukumäärä vaihtoehdoilla 1-6 on esitetty taulukossa
1.

Taulukko 1 Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden solmujen ja siteiden lukumäärä
vaihtoehdoilla 1-6.

Manuaalisesti optimoitu Solmut SC-side BCC-side FCC-side Hilarakenteen
hilarakenne nsolmu nSC nBCC nFCC siteet ntot

Vaihtoehto 1 218 310 432 188 930
Vaihtoehto 2 224 310 480 188 978
Vaihtoehto 3 252 310 516 336 1162
Vaihtoehto 4 270 310 516 480 1306
Vaihtoehto 5 264 310 516 432 1258
Vaihtoehto 6 258 310 516 384 1210
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Näiden vaihtoehtojen osalta tutkitaan, parantaako tuen läheisyydessä sijaitsevan lohkon
korvaaminen toisella yhdistelmähilalla päärunkona olevan SC-BCC-yhdistelmähilan jän-
nitystilaa. Jännitysten osalta optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 kriteerinä pide-
tään sitä, että suurin tuella ja yhdistelmähilarakenteiden liitoskohdassa esiintyvä normaa-
lijännityskomponentti 𝜎𝑥  pysyy yhdistelmähilarakenteiden myötölujuuden alapuolella.

Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 massat eri suhteellisen tiheyden
arvoilla on esitetty luvun 4.1.3 taulukossa 32.

Tapaus 1
Tutkitaan aluksi tapaus, jossa SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähila sijaitsee 100
millimetrin etäisyydellä tuesta (yhden lohkon alueella). Tapauksen 1 mukaiset manuaali-
sesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 1 ja 2 on esitetty luvun 4.1.3 kuvassa 86. Taulu-
kossa 2 on esitetty tapauksen 1 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihto-
ehtojen 1 ja 2 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava rakenteen
keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla
pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Taulukossa 3 on esitetty tapauksen 1 mukaisten manu-
aalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1 ja 2 pituussuuntainen normaalijännitys-
komponentti 𝜎𝑥  sekä leikkausjännityskomponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  eri suhteellisen tiheyden ar-
voilla pistekeuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Tapauksen 1 mukaisten manuaalisesti optimoitu-
jen hilarakennevaihtoehtojen 1 ja 2 pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥
suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN on
esitetty kuvissa 1 ja 2.

Taulukko 2 Tapaus 1: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden suurimmat taipumat
kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

ρ=0,30 3,111 3,116 3,015 3,020
ρ=0,35 2,201 2,210 2,130 2,138
ρ=0,40 1,661 1,671 1,606 1,616
ρ=0,45 1,309 1,321 1,265 1,278
ρ=0,50 1,065 1,079 1,030 1,043

Kuva 1 Vaihtoehto 1, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.
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Kuva 2 Vaihtoehto 2, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.

Taulukko 3 Tapaus 1: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden jännityskomponenttien
suurimmat ja pienimmät arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Suhteellinen tiheys 30 %:
Vaihtoehto 1 10,23 -10,17 0,12 -0,12 0,25 -0,31
Vaihtoehto 2 10,26 -10,21 0,11 -0,11 0,25 -0,30
Suhteellinen tiheys 35 %:
Vaihtoehto 1 9,37 -9,34 0,10 -0,10 0,19 -0,24
Vaihtoehto 2 9,50 -9,46 0,10 -0,10 0,19 -0,23

Suhteellinen tiheys 40 %:
Vaihtoehto 1 8,77 -8,74 0,10 -0,10 0,15 -0,20
Vaihtoehto 2 8,98 -8,95 0,10 -0,10 0,15 -0,20

Suhteellinen tiheys 45 %:
Vaihtoehto 1 8,31 -8,29 0,09 -0,09 0,13 -0,18
Vaihtoehto 2 8,60 -8,58 0,09 -0,09 0,13 -0,18
Suhteellinen tiheys 50 %:
Vaihtoehto 1 7,94 -7,92 0,09 -0,09 0,11 -0,16
Vaihtoehto 2 8,31 -8,29 0,09 -0,09 0,11 -0,17

Tutkittujen vaihtoehtojen 1 ja 2 jännitys pysyy SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähi-
larakenteiden myötölujuuden alapuolella. Laskentaraportin perusteella jännitys pienenee
siirryttäessä tuelta kohti palkin vapaata päätä ja yhdistelmähilojen liitoskohdassa jännitys
on vielä kohtalaisen suuri. Tämä nähdään myös kuvista 1 ja 2. Kasvatetaan seuraavaksi
SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilojen vaikutusaluetta ja tutkitaan tämän vaiku-
tusta yhdistelmähilojen liitoskohdan jännityksiin.

Tapaus 2
Tutkitaan seuraavaksi tapaus, jossa SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähilat sijaitse-
vat 300 millimetrin etäisyydellä tuesta (kolmen lohkon alueella). Tapauksen 2 mukaiset
manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 3 ja 4 on esitetty luvun 4.1.3 kuvassa
86. Taulukossa 4 on esitetty tapauksen 2 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilaraken-
nevaihtoehtojen 3 ja 4 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava
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rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tihey-
den arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Taulukossa 5 on esitetty tapauksen 2 mu-
kaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 3 ja 4 pituussuuntainen nor-
maalijännityskomponentti 𝜎𝑥  sekä leikkausjännityskomponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧 eri suhteellisen
tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Tapauksen 2 mukaisten manuaalisesti
optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 3 ja 4 pituussuuntainen normaalijänntyskompo-
nentti 𝜎𝑥 suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN on
esitetty kuvissa 3 ja 4.

Taulukko 4 Tapaus 2: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden suurimmat taipumat
kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4

ρ=0,30 2,954 2,997 2,861 2,884
ρ=0,35 2,176 2,208 2,106 2,137
ρ=0,40 1,700 1,737 1,645 1,681
ρ=0,45 1,381 1,422 1,336 1,377
ρ=0,50 1,152 1,197 1,116 1,160

Kuva 3 Vaihtoehto 3, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.

Kuva 4 Vaihtoehto 4, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.
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Taulukko 5 Tapaus 2: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden jännityskomponenttien
suurimmat ja pienimmät arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Suhteellinen tiheys 30 %:
Vaihtoehto 3 9,73 -9,68 0,11 -0,11 0,26 -0,29
Vaihtoehto 4 9,90 -9,85 0,11 -0,11 0,26 -0,28
Suhteellinen tiheys 35 %:
Vaihtoehto 3 8,89 -8,85 0,09 -0,09 0,19 -0,22
Vaihtoehto 4 9,14 -9,11 0,09 -0,09 0,19 -0,22
Suhteellinen tiheys 40 %:
Vaihtoehto 3 8,28 -8,26 0,08 -0,08 0,15 -0,18
Vaihtoehto 4 8,61 -8,59 0,08 -0,08 0,16 -0,18

Suhteellinen tiheys 45 %:
Vaihtoehto 3 7,82 -7,80 0,08 -0,08 0,13 -0,15
Vaihtoehto 4 8,23 -8,21 0,08 -0,08 0,13 -0,16
Suhteellinen tiheys 50 %:
Vaihtoehto 3 7,44 -7,42 0,08 -0,08 0,11 -0,13
Vaihtoehto 4 7,93 -7,91 0,08 -0,08 0,11 -0,14

Tutkittujen vaihtoehtojen 3 ja 4 jännitys pysyy SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähi-
larakenteiden myötölujuuden alapuolella. Laskentaraportin perusteella jännitys pienenee
siirryttäessä tuelta kohti palkin vapaata päätä ja yhdistelmähilojen liitoskohdassa jännitys
on reilusti alle SCC-BCC-yhdistelmähilan myötölujuuden. Tämä nähdään myös kuvista
3 ja 4. Tapauksessa 1 erillinen SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähila sijaitsee aino-
astaan yhden lohkon alueella tuella, jolloin normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥 ei merkittä-
västi pienene ennen eri yhdistelmähilojen liitoskohtaa. Tapauksessa 2 erilliset SC-FCC-
tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähilat sijaitsevat kolmen lohkon alueella tuella, jolloin nor-
maalijännityskomponentti 𝜎𝑥 pienenee ennen eri yhdistelmähilojen liitoskohtaa. Jänni-
tystarkastelun perusteella tapaus 2 toimii paremmin kuin tapaus 1.

Tapaus 3
Tutkitaan seuraavaksi tapaus, jossa suurimman jännityksen alueelle sijoitetaan sekä SC-
FCC- että SC-BCC-FCC-yhdistelmähilat 300 millimetrin etäisyydelle tuesta (kolmen
lohkon aluella). SC-BCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilat sisältävät molemmat tilakes-
keisen kuutiollisen hilan, joten tässä tapauksessa järkevintä on tutkia ainoastaan vaihto-
ehdot, joissa SC-FCC-yhdistelmähila sijaitsee tuella. Tapauksen 3 mukaiset manuaalises-
ti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 5 ja 6 on esitetty luvun 4.1.3 kuvassa 86. Taulu-
kossa 6 on esitetty tapauksen 3 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihto-
ehtojen 5 ja 6 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä palkkiteoriaa vastaava rakenteen
keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden ja piste-
kuorman arvolla𝑃 = 5 kN. Taulukossa 7 on esitetty tapauksen 3 mukaisten manuaalisesti
optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 5 ja 6 pituussuuntainen normaalijännityskompo-
nentti 𝜎𝑥 sekä leikkausjännityskomponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  eri suhteellisen tiheyden arvoilla pis-
tekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Tapauksen 3 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilara-
kennevaihtoehtojen 5 ja 6 pituussuuntainen normaalijänntyskomponentti 𝜎𝑥 suhteellisen
tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN on esitetty kuvissa 5 ja 6.
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Taulukko 6 Tapaus 3: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden suurimmat taipumat
kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6

ρ=0,30 2,971 2,961 2,877 2,868
ρ=0,35 2,197 2,184 2,126 2,114
ρ=0,40 1,723 1,709 1,668 1,654
ρ=0,45 1,405 1,390 1,361 1,346
ρ=0,50 1,179 1,162 1,142 1,126

Taulukko 7 Tapaus 3: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden jännityskomponenttien
suurimmat ja pienimmät arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Suhteellinen tiheys 30 %:
Vaihtoehto 5 9,86 -9,81 0,11 -0,11 0,25 -0,30
Vaihtoehto 6 9,73 -9,68 0,11 -0,11 0,25 -0,29
Suhteellinen tiheys 35 %:
Vaihtoehto 5 9,00 -8,97 0,09 -0,09 0,19 -0,23
Vaihtoehto 6 8,89 -8,85 0,09 -0,09 0,19 -0,22

Suhteellinen tiheys 40 %:
Vaihtoehto 5 8,39 -8,36 0,09 -0,09 0,16 -0,18
Vaihtoehto 6 8,28 -8,25 0,08 -0,08 0,16 -0,18

Suhteellinen tiheys 45 %:
Vaihtoehto 5 7,92 -7,90 0,08 -0,08 0,14 -0,16
Vaihtoehto 6 7,81 -7,79 0,08 -0,08 0,14 -0,15
Suhteellinen tiheys 50 %:
Vaihtoehto 5 7,53 -7,51 0,08 -0,08 0,13 -0,14
Vaihtoehto 6 7,43 -7,41 0,08 -0,08 0,13 -0,13

Kuva 5 Vaihtoehto 5, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.
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Kuva 6 Vaihtoehto 6, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.

Tutkittujen vaihtoehtojen 5 ja 6 jännitys pysyy SC-FCC- ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähi-
larakenteiden myötölujuuden alapuolella. Laskentaraportin perusteella jännitys pienenee
siirryttäessä tuelta kohti palkin vapaata päätä ja yhdistelmähilojen liitoskohdassa jännitys
on reilusti alle SCC-BCC-yhdistelmähilan myötölujuden. Tämä nähdään myös kuvista 5
ja 6. Tapauksessa 1 erillinen SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähila sijaitsee ainoas-
taan yhden lohkon alueella tuella, jolloin normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  ei merkittä-
västi pienene ennen eri yhdistelmähilojen liitoskohtaa. Tapauksessa 3 erilliset SC-FCC-
ja SC-BCC-FCC-yhdistelmähilat sijaitsevat kolmen lohkon alueella tuella, jolloin nor-
maalijännityskomponentti 𝜎𝑥 pienenee ennen eri yhdistelmähilojen liitoskohtaa. Jänni-
tystarkastelun perusteella myös tapaus 3 toimii paremmin kuin tapaus 1. Taulukossa 8 on
esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 palkkiteoriaa vastaava
rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella pistekuorman arvolla
𝑃 = 5 kN suhteellisen tiheyden ollessa 𝜌 = 0,70. Manuaalisesti optimoitujen hilaraken-
nevaihtoehtojen 1-6 taipuma vs. suhteellinen tiheys pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN ko-
konaiskuorman aiheuttaman vapaan pään keskipisteen taipuman suhteen on esitetty ku-
vassa 7. Kuvan 7 pisteet vastaavat tutkittuja suhteellisen tiheyden arvoja. Manuaalisesti
optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 taipuma/massakäyrät on esitetty luvussa
4.1.3.

Taulukko 8 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 suurin keskipisteen
kokonaistaipuma pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,70.

Kuormitus- umax.keski [mm]
tapaus Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 6
Tapaus 1:
P= 5 kN 0,552 0,571 0,642 0,695 0,671 0,652
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Kuva 7 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 1-6 taipuma vs. suhteelli-
nen tiheys pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 𝑘𝑁: kokonaiskuormituksen aiheuttaman vapaan
pään keskipisteen suhteen.

Edellä on tutkittu tapaukset, joissa erilaiset yhdistelmähilat on sijoitettu peräkkäin raken-
teeseen. Tutkitaan seuraavaksi vaihtoehdot, joissa erilaiset yhdistelmähilat sijaitsevat
päällekkäin rakenteessa. Nämä vaihtoehdot muodostavat käytännössä sandwich-tyyppi-
sen rakenteen ja ne on esitetty luvussa 4.1.3. Manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden
solmujen ja siteiden lukumäärä vaihtoehdoilla 7-12 on esitetty taulukossa 9. Manuaali-
sesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 massat eri suhteellisen tiheyden arvoilla
on esitetty luvun 4.1.3 taulukossa 33.

Taulukko 9 Hilarakennevaihtoehdot 7-12: solmujen ja siteiden lukumäärä.

Manuaalisesti optimoitu Solmut SC-side BCC-side FCC-side Hilarakenteen
hilarakenne nsolmu nSC nBCC nFCC siteet ntot

Vaihtoehto 7 267 310 320 608 1238
Vaihtoehto 8 287 310 480 608 1398
Vaihtoehto 9 339 310 160 1216 1686
Vaihtoehto 10 391 310 160 1664 2134
Vaihtoehto 11 411 310 320 1664 2294
Vaihtoehto 12 379 310 480 1216 2006

Tapaus 4
Vaihtoehtojen 7 ja 8 mukaisissa manuaalisesti optimoiduissa hilarakenteissa keskilohkon
yhdistelmähila on korvattu SC-FCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähilalla. Tapauksessa 4
tutkitaan tämän vaikutusta optimoidun hilarakenteen pituussuuntaiseen normaalijännitys-
komponenttiin 𝜎𝑥  suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30, sillä liitteen 3 mukaan SC-
BCC-yhdistelmähilan myötölujuus ylittyy kyseisellä suhteellisen tiheyden arvolla. Ta-
pauksen 4 mukaiset manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 7 ja 8 on esitetty
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luvun 4.1.3 kuvassa 87. Taulukossa 10 on esitetty tapauksen 4 mukaisten manuaalisesti
optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 7 ja 8 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä
palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella
suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Taipumien arvoja
on verrattu liitteessä 3 analysoidun SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen taipuman arvoihin
suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30.

Taulukko 10 Tapaus 4: optimoitujen hilarakenteiden suurimmat taipumat kokonaiskuor-
mituksella: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 ja pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu ures Taipumaero umax.keski Taipumaero
hilarakenne [mm] [%] [mm] [%]
Vaihtoehto 7 3,206 0,38 3,115 0,58
Vaihtoehto 8 3,202 0,25 3,110 0,42

Taulukon 10 ja liitteen 3 perusteella manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 7
ja 8 antavat hieman suuremmat taipuman arvot molemmille kokonaistaipumille kuin SC-
BCC-yhdistelmähilarakenne. Tarkastelu on suoritettu suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 =
0,30. Taulukossa 11 on esitetty tapauksen 4 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hila-
rakennevaihtoehtojen 7 ja 8 pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  sekä leik-
kausjännityskomponentit 𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 pistekuorman
ollessa 𝑃 = 5 kN. Tapauksen 4 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihto-
ehtojen 7 ja 8 pituussuuntainen normaalijänntyskomponentti 𝜎𝑥 suhteellisen tiheyden ar-
volla 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN on esitetty kuvissa 8 ja 9.

Taulukko 11 Tapaus 4: optimoitujen hilarakenteiden jännityskomponenttien suurimmat
ja pienimmät arvot: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,30 ja pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Vaihtoehto 7 10,12 -10,06 0,12 -0,12 0,31 -0,27
Vaihtoehto 8 10,11 -10,05 0,11 -0,11 0,30 -0,27

Kuva 8 Vaihtoehto 7, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.
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Kuva 9 Vaihtoehto 8, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.

Liitteessä 3 tarkasteltu SC-BCC-yhdistelmähilarakenne antaa hieman pienemmät jänni-
tyskomponenttien arvot kuin tapauksessa 4 tutkitut vaihtoehdot 7 ja 8. Tarkastelu on suo-
ritettu suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30. Tapauksen 4 mukaisilla vaihtoehdoilla 7 ja
8 myötölujuus ylittyy tuella suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30, joten vaihtoehdot 7
ja 8 eivät paranna liitteessä 3 tarkastellun SC-BCC-yhdistelmähilarakenteen jännitystilaa
pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin 𝜎𝑥 osalta. Tämä nähdään myös kuvista 8
ja 9. Tämän johdosta tapauksen 4 hilarakennevaihtoehtoja 7 ja 8 ei tarkastella muilla suh-
teellisen tiheyden arvoilla.

Tapaus 5
Vaihtoehtojen 9 ja 10 mukaisissa manuaalisesti optimoiduissa hilarakenteissa keskiloh-
kon yhdistelmähila on korvattu SC-BCC- tai SC-BCC-FCC-yhdistelmähilalla. Tapauk-
sen 5 mukaiset manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 9 ja 10 on esitetty luvun
4.1.3 kuvassa 87. Taulukossa 12 on esitetty tapauksen 5 mukaisten manuaalisesti opti-
moitujen hilarakennevaihtoehtojen 9 ja 10 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä
palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella
eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Taulukossa 13 on esi-
tetty tapauksen 5 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9 ja 10
pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥 sekä leikkausjännityskomponentit 𝜏𝑦
ja 𝜏𝑧  eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Tapauksen 5 mu-
kaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9 ja 10 pituussuuntainen
normaalijänntyskomponentti 𝜎𝑥 suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 sekä pistekuor-
man arvolla 𝑃 = 5 kN on esitetty kuvissa 10 ja 11.

Taulukko 12 Tapaus 5: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden suurimmat taipumat
kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10 Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10

ρ=0,30 2,853 2,797 2,774 2,721
ρ=0,35 2,166 2,183 2,101 2,119
ρ=0,40 1,729 1,778 1,674 1,723
ρ=0,45 1,426 1,489 1,379 1,441
ρ=0,50 1,205 1,274 1,164 1,232
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Taulukko 13 Tapaus 5: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden jännityskomponent-
tien suurimmat ja pienimmät arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 =
5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Suhteellinen tiheys 30 %:
Vaihtoehto 9 9,83 -9,78 0,10 -0,10 0,26 -0,27
Vaihtoehto 10 9,72 -9,67 0,11 -0,11 0,27 -0,29
Suhteellinen tiheys 35 %:
Vaihtoehto 9 8,75 -8,71 0,09 -0,09 0,20 -0,22
Vaihtoehto 10 8,90 -8,87 0,09 -0,09 0,20 -0,22

Suhteellinen tiheys 40 %:
Vaihtoehto 9 7,99 -7,97 0,08 -0,08 0,17 -0,19
Vaihtoehto 10 8,32 -8,29 0,08 -0,08 0,16 -0,18

Suhteellinen tiheys 45 %:
Vaihtoehto 9 7,43 -7,41 0,08 -0,08 0,14 -0,16
Vaihtoehto 10 7,87 -7,85 0,08 -0,08 0,14 -0,15
Suhteellinen tiheys 50 %:
Vaihtoehto 9 6,98 -6,97 0,08 -0,08 0,12 -0,14
Vaihtoehto 10 7,50 -7,48 0,08 -0,08 0,12 -0,13

Kuva 10 Vaihtoehto 9, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suhteel-
linen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.

Kuva 11 Vaihtoehto 10, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suh-
teellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.
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Tutkittujen vaihtoehtojen 9 ja 10 pituussuuntainen normaalijännityskomponentti pysyy
SC-FCC-yhdistelmähilarakenteen myötölujuuden alapuolella. Vertaamalla taulukossa 13
esiintyviä jännityskomponentteja liitteessä 3 esitettyihin SC-FCC-yhdistelmähilaraken-
teen pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin arvoihin, voidaan todeta, että manu-
aalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 9 ja 10 pienentävät normaalijännitystilaa ver-
rattaessa liitteen 3 SC-FCC-yhdistelmähilarakenteiden jännitystilaan. SC-FCC-yhdistel-
mähilarakenteen tuella esiintyviä suurimpia normaalijännityksiä voidaan pienentää kor-
vaamalla SC-FCC-yhdistelmähilarakenteessa keskimmäisen kerroksen hila SC-BCC- tai
SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteella.

Tapaus 6
Vaihtoehtojen 11 ja 12 mukaisissa manuaalisesti optimoiduissa hilarakenteissa keskiloh-
kon yhdistelmähila on korvattu SC-FCC- tai SC-BCC-yhdistelmähilalla. Tapauksen 6
mukaiset manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 11 ja 12 on esitetty luvun
4.1.3 kuvassa 87. Taulukossa 14 on esitetty tapauksen 6 mukaisten manuaalisesti opti-
moitujen hilarakennevaihtoehtojen 11 ja 12 vapaan pään suurin kokonaistaipuma sekä
palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella
eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Taulukossa 15 on esi-
tetty tapauksen 6 mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 11 ja
12 pituussuuntainen normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥 sekä leikkausjännityskomponentit
𝜏𝑦 ja 𝜏𝑧  eri suhteellisen tiheyden arvoilla pistekuorman ollessa 𝑃 = 5 kN. Tapauksen 6
mukaisten manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 11 ja 12 pituussuuntai-
nen normaalijänntyskomponentti 𝜎𝑥  suhteellisen tiheyden arvolla 𝜌 = 0,30 sekä piste-
kuorman arvolla 𝑃 = 5 kN on esitetty kuvissa 12 ja 13.

Taulukko 14 Tapaus 6: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden suurimmat taipumat
kokonaiskuormituksella eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 = 5 kN.

Suhteellinen tiheys ures [mm] umax.keski [mm]
Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12 Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12

ρ=0,30 2,883 2,885 2,756 2,804
ρ=0,35 2,227 2,212 2,162 2,144
ρ=0,40 1,828 1,783 1,771 1,725
ρ=0,45 1,545 1,485 1,495 1,435
ρ=0,50 1,334 1,267 1,290 1,223

Kuva 12 Vaihtoehto 11, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suh-
teellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.
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Kuva 13 Vaihtoehto 12, normaalijännityskomponentti 𝜎𝑥  kokonaiskuormituksella: suh-
teellinen tiheys 𝜌 = 0,30 sekä pistekuorma 𝑃 = 5 𝑘𝑁.

Taulukko 15 Tapaus 6: manuaalisesti optimoitujen hilarakenteiden jännityskomponent-
tien suurimmat ja pienimmät arvot eri suhteellisen tiheyden arvoilla: pistekuorma 𝑃 =
5 kN.

Manuaalisesti optimoitu σx [MPa] τy [MPa] τz [MPa]
hilarakenne max min max min max min
Suhteellinen tiheys 30 %:
Vaihtoehto 11 9,88 -9,83 0,11 -0,11 0,27 -0,29
Vaihtoehto 12 9,99 -9,94 0,10 -0,10 0,26 -0,26
Suhteellinen tiheys 35 %:
Vaihtoehto 11 9,13 -9,09 0,09 -0,09 0,20 -0,22
Vaihtoehto 12 8,98 -8,95 0,09 -0,09 0,20 -0,21

Suhteellinen tiheys 40 %:
Vaihtoehto 11 8,60 -8,57 0,08 -0,08 0,16 -0,18
Vaihtoehto 12 8,29 -8,26 0,08 -0,08 0,16 -0,18

Suhteellinen tiheys 45 %:
Vaihtoehto 11 8,21 -8,19 0,08 -0,08 0,13 -0,15
Vaihtoehto 12 7,79 -7,77 0,08 -0,08 0,14 -0,15
Suhteellinen tiheys 50 %:
Vaihtoehto 11 7,90 -7,88 0,08 -0,08 0,12 -0,14
Vaihtoehto 12 7,40 -7,39 0,08 -0,08 0,12 -0,14

Tutkittujen vaihtoehtojen 11 ja 12 pituussuuntainen normaalijännityskomponentti pysyy
SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteen myötölujuuden alapuolella. Vertaamalla taulu-
kossa 15 esiintyviä jännityskomponentteja liitteessä 3 esitettyihin SC-BCC-FCC-yhdis-
telmähilarakenteen pituussuuntaisen normaalijännityskomponentin arvoihin, voidaan to-
deta, että manuaalisesti optimoidut hilarakennevaihtoehdot 11 ja 12 pienentävät huomat-
tavasti normaalijännitystilaa verrattaessa liitteen 3 SC-BCC-FCC-yhdistelmähilaraken-
teiden jännitystilaan. SC-BCC-FCC-yhdistelmähilarakenteen tuella esiintyviä suurimpia
normaalijännityksiä voidaan pienentää korvaamalla SC-BCC-FCC-yhdistelmähilaraken-
teessa keskimmäisen kerroksen hila SC-BCC- tai SC-FCC-yhdistelmähilarakenteella.

Taulukossa 16 on esitetty manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12
palkkiteoriaa vastaava rakenteen keskipisteen kokonaistaipuma kokonaiskuormituksella
pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN suhteellisen tiheyden ollessa 𝜌 = 0,70.
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Taulukko 16 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 suurin keskipis-
teen kokonaistaipuma pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN: suhteellinen tiheys 𝜌 = 0,70.

Kuormitus- umax.keski [mm]
tapaus Vaihtoehto 9 Vaihtoehto 10 Vaihtoehto 11 Vaihtoehto 12
Tapaus 1:
P= 5 kN 0,683 0,748 0,817 0,746

Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 taipuma vs. suhteellinen ti-
heys pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 kN kokonaiskuorman aiheuttaman vapaan pään keski-
pisteen taipuman suhteen on esitetty kuvassa 14. Kuvan 14 pisteet vastaavat tutkittuja
suhteellisen tiheyden arvoja. Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12
taipuma/massakäyrät on esitetty luvussa 4.1.3

Kuva 14 Manuaalisesti optimoitujen hilarakennevaihtoehtojen 9-12 taipuma vs. suhteel-
linen tiheys pistekuorman arvolla 𝑃 = 5 𝑘𝑁: kokonaiskuormituksen aiheuttaman vapaan
pään keskipisteen suhteen.
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