
 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  

Teknillinen tiedekunta  

LUT Metalli  

Teräsrakenteiden laboratorio  

BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITSATUN LIITOKSEN VÄSYMISKESTÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN SÄRÖN 

KASVUN SIMULOINNILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappeenrannassa 23.4.2012 

Simo Mäkinen 



 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

SYMBOLIT JA LYHENTEET 

1 JOHDANTO ........................................................................................................................... 3 

2 MENETELMÄT ..................................................................................................................... 4 

2.1 Tutkittava ongelma ........................................................................................................... 5 

2.2 Laskentamallit .................................................................................................................. 7 

2.3 Murtumismekaniikkaa ...................................................................................................... 8 

2.4 Väsymiskestävyys .......................................................................................................... 10 

2.5 Särön kasvun simulointi ................................................................................................. 10 

3 TULOKSET .......................................................................................................................... 13 

4 TULOSTEN TARKASTELU ............................................................................................... 17 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ......................................................................... 18 

LÄHTEET................................................................................................................................ 20 

 

LIITTEET: 

LIITE 1: Tapauksen 1 geometriat eri w/t-suhteilla 

LIITE 2: Tapauksen 2 geometriat eri w/t-suhteilla 

LIITE 3: Tapausten 1 ja 2 pääjännitysjakaumakuvaajat DOB = 0 kuormitukselle (w/t=0) 

LIITE 4: Tapausten 1 ja 2 pääjännitysjakaumakuvaajat DOB = ½ kuormitukselle(w/t=0) 

LIITE 5: Tapausten 1 ja 2 FAT-luokka - w/t – kuvaajat eri kuormituksilla samassa kuvassa 

LIITE 6: FAT-luokka - w/t – kuvaaja, kaikki tapaukset ja kuormitukset samassa kuvassa 

 

  



2 
 

SYMBOLIT JA LYHENTEET 

Symbolit 

a [mm] hitsin a-mitta, lyhin etäisyys hitsin juurelta hitsin pintaan 

a [mm] särön mitta (osiossa 2.1 Murtumismekaniikkaa) 

a0 [mm] särön alkumitta (Pennalan käyttämä) 

ai [mm] särön alkumitta (Hobbacherin käyttämä) 

C [-] murtumismekaniikassa käytetty materiaalivakio 

E [MPa] Materiaalin kimmokerroin 

K [-] jännitysintensiteettikerroin 

ΔK [-] maksimi- ja minimijännityksien intensiteettikertoimien erotus 

m [-] murtumismekaniikassa käytetty materiaalivakio 

N [-] kuormituskertojen lukumäärä 

Nf [-] murtumiseen johtaneiden kuormanvaihtojen lukumäärä 

t [mm] levynpaksuus 

w [mm] hitsaamattoman kannaksen mitta 

 

ν [-] Poissonin vakio 

Δσ [MPa] karakteristinen jännitysvaihtelu 

 

Lyhenteet 

DOB Degree of Bending - taivutuksen osuus kuormituksesta 

FAT Fatigue class - väsymiskestävyysluokka 

SIF Stress Intensity Factor - jännitysintensiteettikerroin  
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1 JOHDANTO 

 
Tässä tekniikan kandidaatintyössä tutkitaan hitsien väsymiskestävyyttä simuloimalla 

väsymissärön kasvua elementtimenetelmään ja murtumismekaniikkaan pohjautuvaa 

FRANC2D- ohjelmistoa käyttäen.  

Työn tavoitteena on tutkia liitoksen läpihitsausasteen ja perusaineen ulkopuolisen hitsin 

dimensioiden vaikutusta liitoksen väsymiskestävyyteen. Tärkeimpänä käytännön 

tavoitteena on tuottaa työkalukäyrästö väsyttävästi kuormitettujen hitsien 

väsymiskestävyyden arviointiin ja liitosten mitoittamisen avuksi. 

Liitoksen läpihitsausasteen ja perusaineen ulkopuolisen hitsin dimensioiden vaikutusta 

väsymiskestävyyteen tutkitaan yhdeltä puolelta hitsatulle liitokselle, joka liittää kaksi 

levyä kohtisuorasti toisiinsa.  

Liitoksen väsymiskestävyyttä tutkitaan erikseen pelkällä vetokuormituksella ja 

yhdistetyllä veto- ja taivutuskuormituksella. Ainoastaan taivutusmomenttia sisältävä 

kuormitus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle vähemmän kriittisenä 

kuormitustapauksena.   
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2 MENETELMÄT 

 
Tutkittavan tapauksen eri variaatioiden geometriat mallinnetaan käyttäen CASCA 

(Versio 3.2) esikäsittelijää. Esikäsittelijän avulla luodaan myös elementtiverkotus 

käyttäen bilineaarisia neliöelementtejä. Elementtiverkotus luodaan siten, että verkotus 

tihentyy kohti todennäköisimpiä murtuman alkusärön paikkoja eli verkotus tihentyy 

kohti hitsin juurta ja rajaviivaa. Esimerkki laskentamallin geometriasta ja 

elementtiverkotuksesta on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Laskentamallin geometria ja elementtiverkotus mallinnettuna 

 

Särön kasvun simulointi ja hitsin väsymiskestävyyden laskenta tehdään käyttäen 

FRANC2D (Versio 3.2) -ohjelmistoa. FRANC2D on Cornellin yliopistossa kehitetty 

kaksiulotteinen, elementtimenetelmään pohjautuva ohjelmisto, jolla voidaan simuloida 

särön etenemistä tasotapauksissa. Ennen varsinaista laskentaa, laskentamalliin asetetaan 

tutkittavaa ongelmaa vastaavat reunaehdot, kuormitukset ja materiaaliominaisuudet. 
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FRANC2D:stä saadaan simuloinnin tuloksena vaurioon johtaneiden kuormituskertojen 

lukumäärä. Vaurioon johtaneiden kuormituskertojen lukumäärän ja käytetyn 

kuormituksen tietäen voidaan määrittää liitoksen väsymiskestävyys eli FAT-luokka. 

 

2.1 Tutkittava ongelma 
Hitsatun liitoksen läpihitsausaste pitää sisällään mahdollisella viisteellä ja/tai 

tunkeumalla aikaansaadun hitsautumissyvyyden. Läpihitsausasteen vaikutusta 

väsymiskestävyyteen tutkitaan kahdessa tapauksessa. Molemmissa tapauksissa tutkitaan 

yhdeltä puolelta hitsattua liitosta, joka liittää kaksi levyä kohtisuorasti toisiinsa. 

Tapauksessa 1 hitsin todellinen a-mitta pidetään vakiona, a = 15 mm. Tapauksessa 1 

perusaineen ulkopuolisen hitsin dimensiot muuttuvat läpihitsausastetta kasvattaessa. 

Tapauksessa 2 perusaineen ulkopuolisen pienahitsin dimensiot pidetään vakiona, hitsin 

kaltevuus on 45°, a-mitta a = 6 mm ja läpihitsausastetta kasvatetaan. Molemmista 

tapauksista tutkitaan läpihitsausasteen ääripäät, jotka ovat täysin läpihitsattu ja 

teoreettinen tilanne, piena ilman tunkeumaa. Näiden ääripäiden väliltä tutkitaan neljä 

välimuotoa, läpihitsausastetta tasavälein kasvattaen. Kuvassa 2 on esitetty 

läpihitsausasteen ääripäät tapaukselle 1.  

 

 

Kuva 2. Tapaus 1, läpihitsausasteen ääripäät (vasen: piena, ei tunkeumaa, oikea: täysin läpihitsattu) 

 

Tapauksen 1 toisessa ääripäässä, täysin läpihitsatussa liitoksessa, ulkoista pienaa ei siis 

ole ollenkaan, sillä hitsin todelliseksi a-mitaksi on valittu vakio a = 15 mm, joka on 
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tarkoituksella yhtäsuuri kuin liitettävän levyn paksuus. Kuvassa 3 on esitetty vastaavat 

läpihitsausasteen ääripäät tapaukselle 2.  

 

 

Kuva 3. Tapaus 2, läpihitsausasteen ääripäät (vasen: piena, ei tunkeumaa, oikea: täysin läpihitsattu) 

 

Kaikkien laskentapisteiden väsymiskestävyys määritetään sekä pelkälle 

vetokuormitukselle että yhdistetylle 50 % veto, 50 % taivutus -kuormitukselle. 

Molemmista tapauksista muodostetaan tutkittujen variaatioiden perusteella 

väsymiskestävyys - läpihitsausaste -kuvaajat kummallekin kuormitustapaukselle 

erikseen. Kuormitustapaukset on esitetty kuvassa 4. 50 % veto, 50 % taivutus -

kuormitus asetetaan vaikuttamaan nimenomaan kuvassa 4 esitetyllä tavalla, jolloin 

kuormitus pyrkii avaamaan liitosta hitsin juuren puolelta. 

 

 

Kuva 4. Kuormitustapaukset (vasen: pelkkä veto, oikea: 50 % veto, 50 % taivutus -yhdistelmä) 
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Molemmille tapauksille on siis kuusi tutkittavaa variaatiota tutkittavaksi kahdella eri 

kuormituksella. Tutkittavat variaatiot voidaan esittää hitsaamattoman kannaksen 

suhteena levynpaksuuteen eli eri w/t-suhteina, jossa w on hitsaamattoman kannaksen 

mitta ja t on levynpaksuus. Tutkittavia variaatioita ovat w/t = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 

Suhdeluku w/t = 0 tarkoittaa siis tilannetta, jossa liitos on täysin läpihitsattu. Vastaavasti 

suhdeluku w/t = 1 tarkoittaa tilannetta, jossa hitsaamaton kannas on yhtäsuuri kuin 

levynpaksuus eli kyseessä on piena ilman tunkeumaa. Tutkittavien variaatioiden 

geometriat tapaukselle 1 on esitetty liitteessä 1 ja vastaavasti tapaukselle 2 liitteessä 2. 

Liitteissä 1 ja 2 on esitetty myös tarkemmat dimensiot eri variaatioille. 

Tutkittavat kuormitustapaukset ovat pelkkä veto ja yhdistetty veto ja taivutus. 

Kuormitustapauksia voidaan merkitä taivutuksen osuudella kuormituksesta seuraavasti: 

• Pelkkä vetokuormitus: DOB = 0 

• 50 % vetoa, 50 % taivutusta: DOB = ½ 

• DOB = Degree Of Bending 

Kuormitustapauksessa DOB = 0 tutkittavaan liitokseen vaikuttaa 100 MPa:n tasainen 

vetojännitys. Kuormitustapauksessa DOB = ½ liitokseen vaikuttaa lineaarisesti 

jakautunut vetojännitys siten, että hitsin juuren puoleisessa levyn reunassa vetojännitys 

on 100 MPa ja rajaviivan puoleisessa levyn reunassa jännitys on 0. 

 

2.2 Laskentamallit 
Laskentamallien geometriat mallinnetaan liitteissä 1 ja 2 esitettyjen mittojen mukaan. 

Kaikkiin laskentamalleihin asetetaan kuvan 5 mukaiset reunaehdot. Alemman levyn 

alareunan solmujen liike estetään voiman suunnassa eli kuvan 5 y-suunnassa. Alareunan 

laitimmaisen solmun liike estetään myös x-suunnassa eli voimaa vastaan kohtisuorassa 

suunnassa. Näillä reunaehdoilla estetään jäykän kappaleen liike.  Kuvassa 5 vasemmalla 

on esitetty kuormitustapaus DOB = 0 ja oikealla DOB = ½. Materiaaliominaisuuksina 

käytetään teräksen ominaisuuksia, kimmomoduuli E = 210 000 MPa ja Poissonin vakio 

ν = 0.3.  
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Kuva 5. Laskentamallin reunaehdot ja kuormitukset (kuvassa tapaus 2 w/t-suhteella w/t = 0) 

 

Reunaehtojen, kuormituksen ja materiaaliominaisuuksien asettamisen jälkeen 

laskentamallin toiminta verifioidaan tekemällä FRANC2D:ssa lineaaris-elastinen 

jännitysanalyysi. Analyysi käyttää Gaussin eliminointiin perustuvaa ratkaisijaa. 

Analyysin tuloksista tarkastellaan erityisesti elementtiverkotusta muodonmuutostilassa 

ja rakenteen suurimman pääjännityksen jakaumaa. Sama verifiointi tehdään kaikille 

laskentamalleille virhemahdollisuuden pienentämiseksi. 

Ennen särön kasvun simulointia laskentamalliin lisätään vielä ai = 0.15 mm suuruinen 

alkusärö. ai = 0.15 mm antaa Hobbacherin (2009, 53) mukaan konservatiivisia 

väsymiskestoiän approksimaatioita. Alkusärön paikan määrittäminen voidaan perustella 

esimerkiksi rakenteen suurimman pääjännityksen jännitysjakauman perusteella. Tämän 

tutkimuksen kaikissa tapauksissa kriittisin alkusärön paikka on hitsin juuressa. Edellä 

mainittu verifiointi voidaan suorittaa myös alkuvian lisäämisen jälkeen. Tällöin saadaan 

lisäksi tietää J-integraalilla ratkaistut jännitysintensiteettikertoimet särön kärjessä. 

 

2.3 Murtumismekaniikkaa 
Väsyttävissä olosuhteissa kooltaan alikriittinen särö voi kasvaa kooltaan kriittiseksi. 

Särön kasvusta voidaan esittää kuvan 6 mukainen kasvunopeuskäyrä. 
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Kuva 6. Särön kasvunopeuskäyrä (Pennala 2002, 379) 

 

Käyrältä voidaan eritellä kolme aluetta: kynnysarvo-, kasvu- ja vaurioalue. Särön 

kasvunopeuskäyrän kasvualueella (B kuvassa 6) särön kasvu noudattaa väsyttävässä 

kuormituksessa Paris’n yhtälöä: 

𝑑𝑎
𝑑𝑁

= 𝐶(∆𝐾)𝑚   (1)  

missä C ja m ovat materiaalikohtaisia vakioita. ∆𝐾 on maksimi- ja minimijännityksiä 

vastaavien intensiteettikertoimien erotus ja N on kuormituskertojen lukumäärä. 

Integroimalla yhtälö 1 saadaan: 

𝑁 = 1
𝐶 ∫ (∆𝐾)−𝑚𝑎

𝑎0
𝑑𝑎   (2)  

joka kertoo särön kasvattamiseksi pituudesta a0 pituuteen a tarvittavien 

kuormituskertojen lukumäärän. (Pennala 2002, 378–379) 

Tässä kandidaatintyössä materiaalivakioina on käytetty C = 3.00×10-13 ja m = 3.00. 

Käytetyt materiaalivakioiden arvot ovat International Institute of Weldingin 

(Hobbacher, 1996) vuoden 1996 suosituksen mukaiset arvot ferriittis-perliittisen 

teräksen hitsatuille liitoksille. Tutkimuksessa on tietoisesti poikettu nykyisestä IIW-

suosituksesta C = 5.21×10-13. 
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2.4 Väsymiskestävyys 
Väsymiskestävyyden FAT-luokka kertoo liitokselle ominaisen karakteristisen 

jännitysvaihtelun, jolla murtumiseen johtaneiden kuormanvaihtojen lukumäärä on kaksi 

miljoonaa eli Nf = 2×106 (Hobbacher, 2009, 51). Väsymiskestävyyden FAT-luokka 

saadaan kaavasta: 

𝐹𝐴𝑇 = ∆𝜎 ∙ � 𝑁𝑓
2×106

𝑚
   (3)  

missä Nf on murtumaan johtaneiden kuormanvaihtojen lukumäärä ja ∆𝜎  on 

väsytyskokeessa tai simuloinnissa käytetty jännitysvaihtelu. Laskennassa käytetään 

jännitysvaihtelulle ∆𝜎 = ∆𝜎𝑏 + ∆𝜎𝑚 = 100 MPa . Hitsatuille liitoksille vakiolle m 

käytetään arvoa m = 3.  

 

2.5 Särön kasvun simulointi 
Särön kasvun simulointi suoritetaan FRANC2D:n automaattisella särön kasvatus 

menetelmällä. Jännitysintensiteettikertoiminen ratkaisumenetelmäksi valitaan J-

integraali ja vuorovaikutusteoriaksi Sigma-Theta Maximum. Sigma-Theta Maximum -

teorian mukaan särö kasvaa särön kärjen ympärillä vaikuttavan suurimman 

kehäjännityksen suuntaa kohtisuoraan suuntaan, kun kriittinen arvo jännitykselle 

saavutetaan (Erdogan & Sih 1963, 85, 519–527). 

Säröä kasvatetaan askelin: 0.05 mm, 3×0.10 mm, 5×0.20 mm, 5×0.50 mm, 5×1.00 mm, 

1.00 mm, 1.00 mm, 1.00 mm jne. lopulliseen vaurioon saakka. Kuvassa 7 on esitetty 

aiemmin kuvassa 1 esitetyn tapauksen lopullinen vauriomuoto.  
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Kuva 7. Tapaus 2, w/t = 0, lopullinen vauriomuoto, elementtimalli muodonmuutostilassa 

 

Särön kasvun simuloinnin jälkeen voidaan tarkastella särön kärjen jännitysintensiteettiä 

tai kuormituskertojen lukumäärää särön kokonaismitan funktiona. Jälkimmäisen 

laskenta perustuu edellä esitettyyn Parisin yhtälöön (yhtälö 1). Kuormituskertojen 

lukumäärä särön pituuden funktiona -kuvaajasta voidaan lukea lopulliseen vaurioon 

johtaneiden kuormituskertojen määrä. Lopulliseen vaurioon johtaneiden 

kuormituskertojen lukumäärän ja kuormituksen suuruuden tietäen voidaan määrittää 

liitoksen FAT-luokka edellä esitetyllä yhtälöllä (yhtälö 3). Esimerkkikuvaajat 

jännitysintensiteetistä ja kuormituskertojen lukumäärästä särön pituuden funktiona on 

esitetty kuvissa 8 ja 9. 
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Kuva 8. Tapaus 2, w/t = 0, jännitysintensiteetti särön pituuden funktiona 

 

Kuva 9. Tapaus 2, w/t = 0, kuormituskertojen lukumäärä särön pituuden funktiona 
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3 TULOKSET 

 
FAT-luokat tapauksien 1 ja 2 eri w/t-variaatioille ja kuormitustapauksille on esitetty 

taulukoissa 1-4. Kriittinen kohta on merkitty juurisärö tai raja-viiva sen mukaan, kumpi 

puoli on väsymiskestävyydeltään kriittinen. Taulukoiden tulokset on esitetty FAT-

luokka - w/t -kuvaajina kuvissa 10–13. Kuvaajista voidaan lukea FAT-luokan 

approksimaatio myös laskentapisteiden väliltä. 

Taulukko 1. Tapaus 1, DOB = 0 

Tapaus 1: todellinen a-mitta vakio: a = 15 mm 

kuormitus: DOB = 0  

w/t : Nf : FAT-luokka: Kriittinen kohta: 

1 1950 10 Juurisärö 

0.8 3540 12 Juurisärö 

0.6 7100 15 Juurisärö 

0.4 17100 20 Juurisärö 

0.2 52500 30 Juurisärö 

0 345000 56 Juurisärö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Tapaus 1, DOB = 0, FAT-luokka - w/t  
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Taulukko 2. Tapaus 1, DOB = ½ 

Tapaus 1: todellinen a-mitta vakio: a = 15 mm 

kuormitus: DOB = ½ 

w/t : Nf : FAT-luokka: Kriittinen kohta: 

1 11000 18 Juurisärö 

0.8 17350 21 Juurisärö 

0.6 31500 25 Juurisärö 

0.4 65900 32 Juurisärö 

0.2 166000 44 Juurisärö 

0 590000 67 Juurisärö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Tapaus 1, DOB = ½, FAT-luokka - w/t   
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Taulukko 3. Tapaus 2, DOB = 0 

Tapaus 2: ulkoisen pienan dimensiot vakiot: a-mitta a = 6 mm, hitsin kaltevuus 45° 

kuormitus: DOB = 0 

w/t : Todellinen a-mitta: Nf : FAT-luokka: Kriittinen kohta: 

1 6 45 3 Juurisärö 

0.8 8.121 350 6 Juurisärö 

0.6 10.243 2240 10 Juurisärö 

0.4 12.369 12350 18 Juurisärö 

0.2 14.697 55000 30 Juurisärö 

0 17.234 244000 50 Juurisärö 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 12. Tapaus 2, DOB = 0, FAT-luokka - w/t   
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Taulukko 4. Tapaus 2, DOB = ½ 

Tapaus 2: ulkoisen pienan dimensiot vakiot: a-mitta  a = 6 mm, hitsin kaltevuus 45° 

kuormitus: DOB = ½ 

w/t : Todellinen a-mitta: Nf : FAT-luokka: Kriittinen kohta: 

1 6 193 5 Juurisärö 

0.8 8.121 1400 9 Juurisärö 

0.6 10.243 8100 16 Juurisärö 

0.4 12.369 41000 27 Juurisärö 

0.2 14.697 170000 44 Juurisärö 

0 17.234 738000 72 Juurisärö 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 13. Tapaus 2, DOB = ½, FAT-luokka - w/t   
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 
Särön kasvun simuloinnista saadut arvot liitoksen väsymiskestävyydelle perustuvat 

yksinkertaistuksiin ja niitä voidaan näin ollen käyttää ainoastaan approksimaatioina 

tutkittuja tapauksia vastaavien liitosten väsymiskestävyydelle. 

Tapaukselle 1 saadaan DOB = 0 kuormituksella FAT-luokkia FAT 10 - FAT 56 ja DOB 

= ½ kuormituksella FAT 18 - FAT 67. Tapaukselle 2 saadaan DOB = 0 kuormituksella 

FAT 3 - FAT 50 ja DOB = ½ kuormituksella FAT 5 - FAT 72. Kummassakin 

tapauksessa DOB = 0 eli pelkkä vetokuormitus on rakenteen kestävyyden kannalta 

kriittisempi. 

Tapaus 1 kestää DOB = 0 eli pelkkää vetokuormitusta paremmin kuin tapaus 2. 

Tapauksen 2 geometrian epäsymmetrisyys aiheuttaa hitsin juurelle huomattavasti 

arvoltaan suuremman jännityskeskittymän kuin geometrialtaan symmetrisemmässä 

tapauksessa 1. Tapausten 1 ja 2 perusaineen mukaiset pääjännitysjakaumakuvaajat DOB 

= 0 kuormitukselle on esitetty liitteessä 3. Ero johtuu siitä, että ligamentti eli särön 

kärjen ja läpikasvaneen särön välinen kannas on tapauksessa 1 selvästi suurempi, 

särökokojen ollessa samoja. 

DOB = ½ kuormituksella ulkoisen pienan eli hitsin rajaviivan puoli tutkittavasta 

rakenteesta on puristuksella ja tapausten välinen jännitysten ero hitsin juurella on 

huomattavasti pienempi kuin DOB = 0 kuormituksella. Tapausten välillä ei ole suurta 

eroa hitsin juurella vaikuttavassa jännityksessä. Tapauksessa 2 on kuitenkin paikallisesti 

suurempi ainevahvuus, jonka takia tapaus 2 kestää DOB = ½ kuormitusta paremmin 

kuin tapaus 1. Tapausten 1 ja 2 perusaineen mukaiset pääjännitysjakaumakuvaajat DOB 

= ½ kuormitukselle on esitetty liitteessä 4.  

Liitteessä 5 on esitetty tapausten 1 ja 2 FAT-luokka - w/t – kuvaajat eri kuormituksilla 

samassa kuvassa ja liitteessä 6 kaikki tapaukset ja kuormitukset samassa kuvassa. 

Kaikissa tarkastelluissa variaatioissa hitsin juuren puoli on kriittisempi. Särö kasvaa ja 

lopullinen vaurio muodostuu aina hitsin juurelta tutkituissa tapauksissa. 
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Kuvaajista 10–13 voidaan hyvin nähdä läpihitsausasteen vaikutus väsymiskestävyyteen 

tutkittujen tapausten kaltaisissa liitoksissa. Läpihitsausasteen kasvaessa eli lähestyessä 

täysin läpihitsattua liitosta w/t = 0 väsymiskestävyys paranee huomattavasti. 

 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kaksiulotteisella särön kasvun simuloinnilla saadaan konservatiivisia approksimaatioita 

tutkittujen liitosten väsymiskestävyydelle.  FRANC2D simulointi perustuu 

murtumismekaniikkaan ja elementtimenetelmään. Särön kasvusuunta määritetään 

Sigma-Theta Maximum -teorialla.  Särön kärjen jännitysintensiteettikertoimet 

ratkaistaan J-integraalilla ja särön kasvunopeus Parisin yhtälön mukaan. 

Kahdelle tutkittavalle tapaukselle määritetään väsymiskestävyyden FAT-luokka 

liitoksen läpihitsausasteen suhteen. Väsymiskestävyys kasvaa kummassakin tapauksessa 

huomattavasti läpihitsausastetta kasvattaessa. Tuloksien perusteella liitos kestää 

molemmissa tapauksissa paremmin yhdistettyä veto- ja taivutuskuormitusta kuin 

pelkkää vetoa. Korkealla läpihitsausasteella perusaineen ulkopuolinen piena parantaa 

väsymiskestävyyttä taivutuskuormituksella, mutta heikentää sitä vetokuormituksella.  

Perusaineen ulkopuolinen hitsi tekee liitoksen geometriasta epäsymmetrisen ja aiheuttaa 

pelkällä vetokuormituksella suuremman jännityskeskittymän hitsin juureen. 

Yhdistetyllä veto- ja taivutuskuormituksella jännityskeskittymä hitsin juurella ei kasva 

merkittävästi ulkoisen pienan takia ja paikallisesti suurempi ainevahvuus kasvattaa 

väsymiskestävyyttä. 

Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin, tutkittavien tapauksien väsymiskestävyys 

määritettiin eri läpihitsausasteilla ja tutkittavia tapauksia vastaaville liitoksille tuotettiin 

väsymiskestävyys - läpihitsausaste -kuvaajat. Tulokset ja erityisesti tuotetut kuvaajat 

voivat olla avuksi väsyttävästi kuormitettuja liitoksia mitoittaessa. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia erikokoisten alkusäröjen vaikutusta 

liitoksen väsymiskestävyyteen. Erityisesti erikokoisten alkusäröjen vaikutus olisi 

mielenkiintoinen tutkimuskohde tutkittaessa kahdelta puolelta hitsattua liitosta, jolloin 
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hitsin reunaviivalla sijaitseva alkusärö tulisi hitsin juurta kriittisemmäksi osassa 

kuormitustapauksista. Tutkittujen kuormitustapausten lisäksi jatkossa voidaan tutkia 

pelkkä taivutuskuormitus. Tässä tutkimuksessa tarkastelluille liitoksille olisi myös 

mielenkiintoista suorittaa käytännön väsytyskokeet menetelmien vertailemiseksi.  
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LIITE 1. Tapauksen 1 geometriat eri w/t-suhteilla 
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LIITE 2. Tapauksen 2 geometriat eri w/t-suhteilla 
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LIITE 3. Tapausten 1 ja 2 pääjännitysjakaumakuvaajat DOB = 0 kuormitukselle (w/t=0)

 



24 
 

 

LIITE 4. Tapausten 1 ja 2 pääjännitysjakaumakuvaajat DOB = ½ kuormitukselle(w/t=0)
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LIITE 5. Tapausten 1 ja 2 FAT-luokka - w/t – kuvaajat eri kuormituksilla samassa 
kuvassa 
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LIITE 6. FAT-luokka - w/t – kuvaaja, kaikki tapaukset ja kuormitukset samassa kuvassa 
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