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Suomalaiset meritekniikan rakenneosaajat 
kehittävät uusia rakennekonsepteja telak-
kateollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi 
pitkäjänteisen strategisen tutkimuksen avul-
la. Keinoina ovat rakenteiden ohentaminen ja 
erikoislujan teräksen hyödyntäminen. Suurin 
hyöty uusien terästen käytöstä tulee kevey-
destä ja tehokkaammasta tuotannosta. Lai-
van lohkoihin tarvitaan entistä vähemmän 
materiaalia ja hitsaamista, ja niistä voidaan 
tehdä suurempia kuin aiemmin. Laivan run-
kopainoa on mahdollista laskea noin 15-30 
prosenttia. Painon kevennys on niin merkittä-
vä, että risteilijään voitaisiin rakentaa esimer-
kiksi uusi hyttikansi, mikä parantaa laivan kil-
pailukykyä. Vaihtoehtoisesti painon kevennys 
sallii laivan runkomuodon uudelleensuunnit-
telun. Tekemällä laivasta hoikempi voidaan 
vähentää laivan kulkuvastusta ja pienentää 
siten energiankulutusta. 

DIMECC:in MANU, BSA ja FIDiPro -tutki-
mushankkeiden tavoitteena on poistaa es-
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Erikoislujat teräkset ja laser-hybri-
dihitsaus keventävät laivaa. Laivan 
runkopainoa on mahdollista laskea 
noin 15-30 prosenttia. Tämän ansi-
osta risteilijään on mahdollista tehdä 
jopa lisäkansi hytteineen.

teitä kehittyneiden laivarakenteiden käytölle. 
DIMECC-tutkimustyössä painopisteinä ovat 
olleet erityisesti rakenteiden väsymislujuus 
ja kehittyneiden rakenteiden valmistettavuus 
telakan tuotantoympäristössä. FIDiPro-tutki-
mushankkeessa kehityskohteena ovat olleet 
tehokkaat lujuuslaskentamenetelmät.

Ohuet 
kansirakenteet

Erikoislujat 
laipiorakenteet

Kuva 1. Laivan runkorakenteen keventäminen DIMECC:in MANU ja BSA -hankkeissa.

Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti 
DIMECC-tutkimukseen, jossa merkittävim-
mät yhteistyötahot ovat olleet Meyer Turku, 
Aalto-yliopisto ja SSAB. Tutkimus- ja kehi-
tyskohteena ovat laserhybridihitsatut ohuet 
kansirakenteet ja erikoislujat laipiorakenteet, 
kuva 1.
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Laserhybridihitsatut 
ohuet kansirakenteet

Kansirakenteiden levynpaksuuden pienentä-
minen on yksi potentiaalinen keventämista-
pa. Haasteena on nykyisten luokituslaitoksi-
en asettama minimilevynpaksuusvaatimus, 
joka perustuu perinteisen kaarihitsauksen 
asettamiin valmistusrajoituksiin. Hyödyntä-
mällä modernia hitsaustekniikkaa, kuten 
laserhybridihitsausta, voidaan valmistaa 
nykyistä ohuempia eli alle 5 mm paksuja 
levyrakenteita. Tiedonpuute ohutlevyraken-
teiden lujuusominaisuuksista ja valmistetta-
vuudesta kuitenkin estävät luokituslaitoksien 
sääntöjä sallimasta ohuiden levyjen käyttöä. 
Suurimmat haasteet liittyvät ohutlevyraken-
teiden hitsausmuodonmuutoksiin. Ohuiden 
levyjen muodonmuutokset ja rakenteelliset 
jännitykset poikkeavat paksuista levyistä. 
Lisäksi ohuet levyt ovat herkempiä hitsin geo-
metrisille ominaisuuksille. Väsymislujuuden 
mallintamiseen tarvitaankin kehittyneempiä 
menetelmiä kuin mitä normaalisti käytetään 
osana suunnitteluprosessia. Kun laserhybri-
dihitsausprosessi on asianmukaisesti opti-

moitu, voidaan valmistaa rakenne, jolla on 
pienet muodonmuutokset, jouheva hitsin 
geometria ja siten korkea väsymislujuus.

DIMECC:in MANU-hankkeessa kehitettiin 
ohuiden kansirakenteiden väsymismitoituk-
seen ja valmistukseen tarvittavaa tietotaitoa 
sekä teknisesti toteuttamiskelpoinen kansi-
rakenne. Hankkeessa suoritettiin ensimmäis-
tä kertaa maailmassa laserhybridihitsatun 
kansirakenteen täysimittakaavakokeet. Tut-
kimus hyödynsi sekä pieniä hitsausliitoksen 
koekappaleita että täyden mittakaavan kan-
sirakenteita, jotka oli valmistettu simuloiden 
telakan todellista kansirakenteiden valmis-
tusprosessia, kuva 2. Ohutkansirakenteita 
valmistettiin Meyer Turun telakalla ja Win-
Nova Oy:ssa. Kokeelliset ja numeeriset tut-
kimukset tehtiin pääosin Aalto-yliopistossa. 

Suoritetut ohuiden kansirakenteiden täys-
mittakaavakokeet sisälsivät tarkat geomet-
riamittaukset ja väsytyskokeet. Laserhybri-
dihitsatuilla paneeleilla alkumuodonmuutos 
oli jopa neljä kertaa pienempi kuin, mitä ai-
emmin on raportoitu ohuille kaarihitsatuil-
le sotalaivan kansirakenteille maailmalla. 
Kokeet ja teoreettiset laskelmat osoittivat, 
että vaikka muodonmuutokset ovat amplitu-
diltaan pieniä, niiden muodolla on merkittä-

vä vaikutus. Lisäksi rakenteen jännityksen 
kasvu kuormituksen funktiona voi olla epä-
lineaarinen poiketen paksun levyn lineaari-
sesta käyttäytymisestä. Tämä on seurausta 
levyn suoristumisesta kuormituksen kasva-
essa. Kun alkuperäiset muodonmuutokset 
ja geometrinen epälineaarisuus on huomi-
oitu mallinnuksessa, numeeristen simuloin-
tien ja venymämittauksien yhteensopivuus 
oli erinomainen.

Lisäksi kuvasta 3 voidaan havaita, et-
tä pienten hitsausliitoskoekappaleiden ja 
täysmittakaavarakenteiden väsymislujuudet 
olivat kokeissa yhtenevät. Koetuloksilla oli 
myös pieni hajonta, ja väsymislujuuskäy-
rän (SN-käyrä) kulmakerroin on normaalista 
poikkeava eli m = 5. Normaalisti hitsatuille 
liitoksille ja rakenteille kulmakerrointa ku-
vaava m-kerroin on 3. Merkittävä havainto 
tutkimuksessa oli myös se, että ohuille kan-
silevyille mitattu väsymislujuus oli huomat-
tavasti korkeampi kuin IIW:n (International 
Institute of Welding) ehdottama rakenteelli-
sen jännityksen suunnittelukäyrä (FAT100). 
Tämä osoittaa, että korkea väsymislujuus on 
saavutettavissa myös täyden mittakaavan 
rakenteissa valmistuksen ja hitsin laadun 
ollessa kunnossa.

Butt joint Laser-hybrid welded 
butt joint with smooth 
weld geometry

Girders: T-440x7/150x10,
spacing 2560 mm  

Stiffeners: HP80x5,
spacing 404 mm

t=4mm

Kuva 2. Laserhybridihitsattu kansirakenne ja siitä leikatut koekappaleet väsytyskoestukseen.

 

Small-scale 
joint test

Full-scale 
structure test

Kuva 3. Ohuenkansirakenteet väsymislujuus rakenteellisena jännityksenä esitettynä.
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DIMECC:in MANU-hankkeessa suoritettu ohu-
en kansirakenteen täysmittakaavatestaus on 
tärkeä kehitysaskel pitkäjänteisessä laivara-
kenteiden tutkimus- ja kehitystyössä, kuva 
4. Tässä systemaattisessa kehitystyössä 
on samanaikaisesti huomioitu suunnittelua 
tukeva teoreettinen mallinnus ja valmistus-
teknologiaa kuvaava kokeellinen tutkimusai-
neisto. Ohuiden kansirakenteiden kehitystyö 
alkoi EU:n rahoittamassa BESST-hankkees-
sa, jossa muodostettiin osaaminen laaduk-
kaan hitsausliitoksen valmistukseen. Tätä 
tietoa hyödynnettiin onnistuneesti MANU-
hankkeessa, jossa kehitettiin tarvittava ym-
märrys ohuen kansirakenteen valmistukses-
ta ja väsymislujuudesta. 

Seuraavana kehitysaskeleena on proto-
tyyppirakenne, joka huomioi laivan lohkora-
kenteen valmistuksen ja kokonaisen laiva-
palkin väsymismitoituksen haasteet. Koko 
laivarakenteen valmistusprosessi ja käyt-

täytyminen ankarissa ympäristöolosuhteis-
sa on ymmärrettävä, jotta tutkimustulokset 
voidaan siirtää rakennesuunnitteluun ja sitä 
kautta kilpailukykyiseen tuotteeseen. 

Erikoislujat laipiorakenteet
Paksun laipiorakenteen korvaaminen ohuem-
malla erikoislujalla laipiolla on toinen poten-
tiaalinen toimenpide laivarakenteen keven-
tämiseksi. Laivanrakennusala on kuitenkin 
varsin konservatiivinen uusien teräslaatu-
jen hyödyntämisessä. Nykyisten laivojen 
luokituslaitoksien säännöt kattavat vain te-
lakoilla yleisesti käytössä olevat tuotanto-
menetelmät ja niihin liittyvät laaturajoitukset 
ja eivätkä siksi salli yli 400 MPa teräksen 
hyödyntämistä. Erikoislujat teräkset ovat 
erinomaisia lujuusominaisuuksiltaan, kun 

tarkastellaan laboratoriokokeiden tuloksia. 
Teräksien myötölujuuden ja tuotantolaadun 
vaikutusta rakenteen lujuuteen ei kuitenkaan 
täysin tunneta, kun niitä on polttoleikattu, 
hiottu ja hitsattu telakkaympäristössä. Näis-
sä työvaiheissa teräksen ominaisuudet ja 
pinnanlaatu muuttuvat. Jotta erikoislujia te-
räksiä voidaan hyödyntää nykyistä paremmin, 
tarvitaan korkeaa tuotannon laatua ja sen 
mahdollistavaa modernia tuotantotekniikkaa. 
Tätä varten pitää luoda uusi tuotantotapa 
ja tämän tavan toimivuus pitää todistaa va-
kuuttavasti luokituslaitoksille. Teoreettinen 
ja kokeellinen tutkimus on välttämätöntä, 
jotta tekniset riskit lujuusmitoituksessa ja 
tuotannossa voidaan hallita.

DIMECC:in BSA-hankkeessa kehitettiin 
erikoislujan teräksen (S690, myötölujuus 
690 MPa) käyttöä mahdollistavia toimenpi-
teitä laivanrakennuksessa. Projektissa kes-
kityttiin väsymiskriittisiin rakenneyksityiskoh-

Kuva 4. Ohuen kansirakenteiden kehitystyön vaiheet.

Ulkolaidoitus, jossa 
suuria parvekeaukkoja

Aukon reuna

Hitsiliitos

Kuva 5. Väsymiskriittiset rakenneyksityiskohdat erikoislujassa laipiorakenteessa.
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tiin, joita ovat leikatun levynaukon reuna ja 
sen läheisyydessä oleva hitsi, kuva 5. Koe-
kappaleet on tehty Meyer Turun telakan tuo-
tantoprosesseilla ja tuotantolinjoilla. Aalto-
yliopisto on vastannut väsytyskokeista ja 
teoreettisesta tutkimuksesta.

Kun korkealujat teräslevyt on toimitettu 
telakalle, ne polttoleikataan määrämittaan 
ja niihin tehdään tarvittavat aukot. Risteily-
laivassa nämä aukot muodostavat geometri-
sen epäjatkuvuuden ja jännityskeskittymän. 
Perinteisesti levynreunan pinnanlaatu polt-
toleikkauksen jälkeen on karkea ja siihen 
jää pintavirheitä. Tämän johdosta nykyinen 
väsymismitoitus ei salli erikoislujan teräksen 
hyödyntämistä. LIGHT-hankkeessa osoitet-
tiin, että lisäämällä prosessiin väsymiskriit-
tisen alueen hionta ennen hiekkapuhallusta 
ja maalausta saadaan väsymislujuutta kas-
vatettua merkittävästi, kuva 6. Merkittävää 
on, että tämä käsittely voidaan suorittaa te-
lakkaolosuhteissa ja siten että kohonnut vä-
symislujuus säilyy myös hiukkapuhalluksen 
jälkeen. Kuten kuvasta 6 voidaan havaita, 
laivan runkorakennetta kuvaavien koesauvo-
jen väsymislujuus oli merkittävästi korkeampi 
kuin nykyinen mitoituskäyrä (FAT160). Näi-
den tuloksien hyödyntämiseksi laaja-alaisem-
min BSA-hankkeessa suoritettiin lisäkokeita 
muun muassa suurien kuormitussyklimääri-
en alueella. Laivan suunnitteluikä on 20-25 

vuotta, jonka aikana laiva kohtaa noin 100 
miljoonaa kuormitussykliä.

Erikoislujan laidoitus- tai laipiorakentees-
sa hitsatut liitokset voivat olla myös väsy-
miskriittisiä. Periteisesti hitsattujen rakentei-
den oletetaan sisältävän alkusärön kaltaisia 
hitsausvirheitä, jolloin materiaalin myötölu-
juuden nostolla ei ole vaikutusta liitoksen vä-
symislujuuteen, kuva 7 (IIW FAT100 & Normal 
quality welds). DIMECC:in BSA-hankkeessa 
kehitettiin uusia menetelmiä hitsatun erikois-
lujan laivarakenteen valmistukseen ja väsy-
mislujuuden mallintamiseen. Suoritettujen 
kokeellisten ja teoreettisten tutkimusten pe-
rusteella voitiin osoittaa, että laadukkaalla 
hitsauksella voidaan saada liitokselle huo-
mattavasti nykyisiä mitoitusarvoja parempi 
väsymislujuus, kuva 7 (High quality welds). 
Saavutettu väsymislujuuden kasvu on funk-
tio teräksen myötörajasta mahdollistaen eri-
koislujien terästen paremman hyödyntämi-
sen jopa hitsatussa tilassa. Vaihtoehtoisesti 
normaalilaatuisen hitsin väsymislujuutta 
voidaan parantaa jälkikäsittelyllä. Hyvän laa-
dun hyödyntäminen vaatii kuitenkin nykyis-
tä parempia menetelmiä väsymislujuuden 
mallintamiseen ja hitsin geometrian laadun 
kuvaamiseen. Tuloksien hyödyntäminen lop-
putuotteessa vaatii myös telakalle sopivan 
valmistusteknologian kehittämistä ja isom-
man mittakaavan koerakenteita.
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Kuva 6. Leikatun levyn S690-teräksen reunan väsymislujuus kehittyneen tuotantoprosessin jälkeen. Väsytyskoetuloksia on verrattu nykyiseen 
mitoitus käyrään (FAT160).

Kuva 7. Hitsin muodon vaikutus väsymislujuuteen myötölujuuden funktiona.


