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Tässä diplomityössä tutkitaan ultralujan rakenneteräksen kaarijuotolla valmistettujen 

liitosten väsymiskestävyyttä.  Tutkittavat liitokset ovat kuormaa kantamattomia X-liitoksia. 

Tutkinnassa vertaillaan puhtaasti juottamalla valmistettua liitosta hitsauksen ja juoton 

kombinaatioliitokseen, jossa pohjapalkona toimivan hitsin rajaviivalle on juotettu lisäpalko. 

Kaarijuottoa esitellään yleisesti liittämismenetelmänä. Ultralujaa rakenneterästä esitellään 

yleisesti ja tarkastellaan sen metallurgista käyttäytymistä sekä juotettaessa, että hitsattaessa. 

 

Tutkimuksessa tehtiin kaikkiaan 21 väsytystestiä. Väsytystestit muodostuivat kolmesta eri 

koekappalesarjasta. Ensimmäisen ja toisen sarjan koekappaleet tehtiin juottamalla, eri 

lisäaineilla. 3. sarjassa pienat hitsattiin, jonka jälkeen hitsin rajaviivalle tehtiin juotto. 

Kappaleiden geometriat mitattiin ennen testejä, ja osasta kappaleista mitattiin 

jäännösjännitykset. Kappaleista otettiin hieitä, joista tehtiin kovuusmittaukset ja suoritettiin 

makro- ja mikrotason tarkastelua liitosprosessin lämmöntuonnin vaikutuksesta. 

Väsytyskokeiden perusteella kappaleille määritettiin nimelliset ja rakenteelliset 

väsymisluokat. Tuloksista piirrettiin S-N –käyrät. Liitoksista tehtiin FEA-mallit, joista 

määritettiin liitoksen rajaviivalle muodostuva jännitys ja 2. sarjan koekappaleiden 

laskennalliset kestoiät. 

 

1. sarjan juotoksissa oli ongelmana juotoksen tarttuvuus teräksen pintaan. 2. sarjan 

koetulokset olivat kaikkein parhaita. 3. sarjan kombinaatioliitokset ylsivät kohtalaisiin 

väsymisluokkiin. 

 

2. sarjan koetulosten perusteella kaarijuotossa on potentiaalia ultralujan rakenneteräksen 

liittämismenetelmänä. Jatkotutkimuksen tarve on kuitenkin laaja. Tämä työ osoitti, että 

kaarijuottaminen voi olla vaativa liittämisprosessi, sillä toimiakseen se vaatii varsin tarkat 

parametrit, ja lisäksi prosessi on melko herkkä olosuhdemuutoksille. 
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In this master’s thesis the fatigue resistance of ultra-high-strength structural steel joints 

manufactured by GMA-brazing are studied. All studied specimens were non-load-carrying 

cruciform joints. In the study purely brazed joint and combination joint made by welding 

and brazing are compared. GMA-brazing in generally introduced as a joining method. Ultra-

high-strength structural steel is generally introduced and its metallurgic behavior in brazing 

and welding is inspected. 

 

In the study, all in all 21 fatigue test were made. The fatigue tests were divided in three series 

of different joints. In 1st and 2nd series the joints were brazed with different filler material. In 

3rd series the specimen corners were first weld and then brazed on the boundary line of the 

weld. The geometries of the specimens were measured before the fatigue tests, and residual 

stress measurements were made to part of the specimens. Etched cross sections were made 

of part of the specimens for hardness tests and also for microscopic and macroscopic 

inspection. Nominal and structural fatigue classes were defined according to fatigue tests. S-

N –curves were calculated and drawn according to the test results. FE-models were drawn 

of joints and stresses caused by notch effect were defined. For 2nd series specimens 

computational life times was calculated according to FE-model. 

 

In 1st series specimens there were problems with poor adhesion of filler material and base 

material. 2nd series specimens had the best results in case of fatigue resistance. The 

combination joints of 3rd series had moderate fatigue resistance. 

 

According to the results of the 2nd series there is potential in GMA-brazing of ultra-high-

strength structural steel as a joining method. However, wide further studies are required. 

This master’s thesis showed that GMA-brazing can be challenging joining method, as it 

requires quite exact parameters to work, and also it is quite delicate to change of conditions. 

  



 

 

ALKUSANAT 

 

 

Tämän tutkimusprojektin rahoitti Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) 

Teräsrakenteiden laboratorion koordinoima HRO Suunnittelufoorumi, jonka jäsenenä on 34 

yritystä. 

 

Kiitän yliopiston laboratoriohenkilökuntaa, professoreja sekä muuta teräsrakenteiden 

henkilökuntaa ja toimiston väkeä, jotka auttoivat minua työssäni eteenpäin opettaen paljon 

uusia asioita. 

 

 

 

Lauri Lehtoviita 

Lappeenrannassa 22.4.2016



5 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUETTELO 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 9 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ........................................................................................ 10 

2 KAARIJUOTTO ........................................................................................................ 11 

2.1 Prosessi ................................................................................................................ 11 

2.2 Strenx® 960 MC .................................................................................................. 13 

2.3 Lisäaine ................................................................................................................ 14 

3 KOKEELLINEN TUTKIMUS ................................................................................. 15 

3.1 Luokitus ............................................................................................................... 15 

3.2 Koekappaleiden valmistus ................................................................................... 16 

3.3 Testausta edeltävät mittaukset ............................................................................. 20 

3.4 Testaus ................................................................................................................. 22 

3.5 Tulokset ............................................................................................................... 24 

3.6 Hieet ..................................................................................................................... 32 

4 NUMEERINEN ANALYYSI .................................................................................... 45 

4.1 FEA-mallit ........................................................................................................... 45 

4.2 Laskennallinen kestoikä ....................................................................................... 49 

4.3 FEM-tulokset ....................................................................................................... 50 

5 TULOSTEN TARKASTELU ................................................................................... 54 

5.1 Koekappaleiden liittämisprosessi ........................................................................ 54 

5.2 Metallurgia ........................................................................................................... 54 

5.3 Väsytyskokeet ...................................................................................................... 55 

5.4 FEA ...................................................................................................................... 56 

5.5 Jatkotutkimus ....................................................................................................... 57 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................... 59 



6 

 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 62 

LIITTEET 

 LIITE I: CuMn13Al7 –lisäaineen tekniset tiedot 

 LIITE II: CuAl8 –lisäaineen tekniset tiedot 

 LIITE III: Mn4Ni2,5CrMo –lisäaineen tekniset tiedot 

 LIITE IV: WPS, juotto, 1. sarja 

 LIITE V: WPS, juotto, 1. sarja  

LIITE VI: WPS, juotto, 2. sarja 

 LIITE VII: WPS, hitsaus, 3. sarja 

 LIITE VIII: WPS, juotto, 3. sarja 

 LIITE IX: Paksuus- ja leveysmittaustulokset, liuskan paikat ja vauriosivut 

 LIITE X: Kulmavirheet 

 LIITE XI: Jäännösjännitykset 

 LIITE XII: Väsymiskäyrät 

 LIITE XIII: Hiekappaleiden kovuusmittaustulokset 

 LIITE XIV: 2. sarjan koekappaleiden laskennalliset ja todelliset kestoiät 

  



7 

 

LYHENNE- JA SYMBOLILUETTELO 

 

 

CMT  Cold Metal Transfer 

ENS  Effective Notch Stress (Tehollisen lovijännityksen menetelmä) 
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Kf,kombi  Kombinaatioliitoksen jännityskonsentraatiokerroin [-] 

m  SN –käyrän kaltevuus [-] 

N  Syklimäärä/kestoikä [-] 

n  Koekappaleiden lukumäärä [-] 
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Nf  Laskennallinen kestoikä [-] 
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Δσ  Jännitysvaihtelu [MPa] 
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υ  Poissonin vakio [-] 

ϕ  Gaussin normaalijakauman tiheysfunktio  

  ylittymistodennäköisyydellä 95 % [-]  
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykyaikaisille teräsrakenteille asetetaan yhä kovempia vaatimuksia. Rakenteilta vaaditaan 

entistä suurempaa lujuutta ja sitkeyttä, mutta samaan aikaan myös keveyttä. Tämän 

seurauksena ultralujien rakenneterästen käyttö on yleistynyt selvästi. Korostuneiden 

lujuusominaisuuksien takia pienemmät ainevahvuudet riittävät takaamaan rakenteen 

toimivuuden. Ohuempien levynpaksuuksien ansiosta taas voidaan saavuttaa huomattavia 

säästöjä materiaali- ja valmistuskustannuksissa, sekä suurempien hyötykuormien ansiosta 

myös kuljetuskustannuksissa. Teräsrakenteissa ei kuitenkaan ratkaise pelkkä käytetty 

teräsmateriaali, vaan myös sen liittämismenetelmät. Myös rakenteen liitosten täytyy 

saavuttaa korkealuokkaiset ominaisuudet, koska ”heikoin lenkki suhteessa kuormitukseeen 

määrittää koko rakenteen kapasiteetin”. 

 

Ultralujien rakenneterästen hitsauksen ongelmia ovat usein lämmöntuonnin ja perusaineen 

sulamisen seurauksena tuleva, staattiseen kestävyyteen vaikuttava rakenteen pehmeneminen 

ja lujuuden heikkeneminen, sekä mahdollisesti kulmikkaasta hitsin ja perusmateriaalin 

liittymäkohdasta aiheutuva voimakas lovivaikutus, joka vaikuttaa väsymiskestävyyteen. 

Vaihtoehtoina ovat joko liittämismenetelmän parantaminen tai muuttaminen, tai liitoksen 

väsymiskestävyyden parantaminen jälkikäsittelyllä. Kaarijuotto voi toimia molemmilla 

tavoilla vastauksena ongelmaan. 

 

Kaarijuotolla tavoitellaan seuraavanlaisia etuja liitokseen: Juotettaessa kappaleeseen ei 

tuoda yhtä suurta lämpömäärää kuin hitsattaessa. Tällä vältetään rakenteen pehmenemistä 

sekä lujuuden ja sitkeyden alenemista. Juottamisessa pyritään siihen, että perusaine ei sula 

laisinkaan. Tällöin perusaineen geometrinen rakenne säilyy samana, mikä eliminoi 

alkusäröjen syntymisen liitoksen rajaviivalle. Juottamalla saadaan myös helpommin aikaan 

juoheva rajaviivan liittymä perusaineeseen, jolloin lovijännitys pysyy alhaisena. 

Lovijännitystä, sekä myös jäännösjännityksiä vähentää lisäaineen perusainetta pienempi 

kimmokerroin ja myötölujuus. Kuitenkin oikeanlaista lisäainetta käytettäessä voidaan 

liitoksen lujuus saada myös korkeaksi, mikä palvelee ultralujan teräksen liittämistä. 
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Kaarijuotto voi toimia myös hitsauksen jälkeisenä parannusmenetelmänä liitokselle. 

Juottamalla jälkikäteen ylimääräinen lisäainepalko olemassa olevan hitsin rajaviivalle, 

voidaan liitokselle saada parempi väsymiskestävyys. 

 

Kaarijuotolla on myös huonoja puolia. Juottolisäaine on kallista verrattuna tavallisiin 

hitsauslisäaineisiin. Onnistunut liitos vaatii tarkat juottoparametrit ja hyvän pintojen 

esikäsittelyn. Alilujalla lisäaineella juotettaessa a-mittavaatimus kasvaa, jos liitoksesta 

halutaan tasaluja. Päittäisliitosta ei alilujalla lisäaineella voi saada tasalujaksi. Lisäksi 

väsymiskuormituksessa alkusärö voi ydintyä ”ennenaikaisesti” alilujaan lisäaineeseen. Osa 

näistä ongelmista on kuitenkin voitettavissa, kunhan kaarijuottoa tutkitaan riittävästi. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite on selvittää ultralujan Strenx® 960 MC -

rakenneteräksen kuormaa kantamattomien X-liitosten kapasiteetti väsyttävässä 

kuormituksessa. Tutkittavia X-liitoksia valmistetaan kolmen tyyppisiä: 

1. Kaarijuottamalla valmistetut liitokset, lisäaine CuMn13Al7. 

2. Kaarijuottamalla valmistetut liitokset, lisäaine CuAl8. 

3. Hitsauksen ja juoton kombinaatioliitokset, joihin hitsataan pohjapalko, jonka jälkeen 

hitsin rajaviivalle juotetaan väsymiskestävyyttä parantava lisäainepalko. 

Hitsauslisäaineena Mn4Ni2,5CrMo, juottolisäaineena CuAl8.  
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2 KAARIJUOTTO 

 

 

Kaarijuotto on kehitetty 1900-luvulla (Lukkari, 2002, s. 192). Prosessille on tänä päivänä 

olemassa paljon erilaisia nimityksiä niin suomen, kuin englannin kielessäkin. Suomalaisia 

nimityksiä voivat olla muun muassa kaarijuotto, MIG-juotto (Metal Inert Gas), MAG-juotto 

(Metal Active Gas), tai kaarijuotto eri etuliitteillä riippuen käytettävästä suojakaasusta tai 

kaasuseoksesta. Englannin kielessä nimityksiä ovat GMA-brazing (Gas Metal Arc), MIG-

brazing tai MAG-brazing. Englannin kielessä juotosta yleisesti puhutaan kahdella eri 

termillä, kun taas suomen kielessä puhutaan vain juottamisesta. Englannin kielen juotto-

termit ovat brazing ja soldering. Jälkimmäinen tarkoittaa pehmeäjuottoa (juottolisäaineena 

esimerkiksi lyijy- tai tinaseokset) ja ensimmäinen tarkoittaa kovajuottoa (lisäaineina 

esimerkiksi kupari- tai alumiiniseokset), josta tässä työssä on kysymys. (Lancaster, 1980, s. 

87.) 

 

Teolliseen mittakaavaan prosessi on kasvanut autoteollisuuden parissa. Autoissa käytetään 

paljon sinkittyjä ohutlevyjä korroosion ehkäisemiseksi. MIG- ja MAG-hitsauksen 

ongelmana on sinkin palaminen, sekä suuremmat muodonmuutokset ja jäännösjännitykset 

levyissä. Kaarijuoton pienempi lämmöntuonti vähentää kaikkien edellä mainittujen 

ongelmien vaikutusta. (Quintino et al., 2006, s. 2.) Juottamisen hyviä puolia ovat myös 

loistava soveltuvuus eripariliitoksille, sekä teräksen ominaisuuksien vähäisempi 

heikkeneminen liitoksia tehdessä, mikä myös johtuu prosessin pienestä lämmöntuonnista. 

Toisaalta eri liittämismenetelmien kehittyessä ja uusien menetelmien tullessa teolliseen 

käyttöön on kaarijuottaminen menettänyt asemaansa autoteollisuudessa. Esimerkiksi MIG-, 

TIG-, laser- ja elektronisuihkuhitsaaminen ovat syrjäyttäneet kaarijuottoa. Kaarijuottaminen 

on kuitenkin myös paljon käytetty liittämisprosessi ja se säilyttää asemaansa muun muassa 

autojen korjauspuolella kätevyytensä ja ultralujien terästen liittämiselle ystävällisten 

ominaisuuksiensa ansiosta. (Engineerlive, 2013.) 

 

2.1 Prosessi 

Kaarijuotossa on juottamisen idean mukaisesti tarkoitus saada liitos aikaiseksi lisäainetta 

sulattamalla ilman, että perusaine sulaa. Kaarijuottoprosessissa lisäaineen sulatus tapahtuu 

valokaarella. Lisäaineena käytetään erilaisia kuparipohjaisia seoksia, pronsseja, jotka 
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omaavat alhaisen sulamispisteen verrattuna teräkseen. Sulaessaan lisäaine kostuttaa 

liitettävät pinnat ja tunkeutuu kappaleiden välisiin rakoihin tai railoon. Juottamisnopeus on 

yleensä moninkertainen hitsaukseen verrattuna. (Lukkari, 2002, s. 192.) 

 

Koska kaarijuotossa on tavoitteena sulattaa vain lisäaine, jonka sulamispiste on muutenkin 

terästä alhaisempi, pysyy lämmöntuonti juotosprosessissa melko alhaisena hitsaukseen 

verrattuna. Kuitenkin käytettäessä valokaarta täytyy tuottaa riittävä virtataso ja jännite 

valokaaren ylläpitämiseksi. Tällöin liiallisen lämmöntuonnin hallinta voi muodostua 

ongelmaksi, varsinkin hyvin ohuita levyjä liitettäessä. (Quintino et al., 2006, s. 2.) 

Kaarijuotossa käytetäänkin usein virran pulssitusta lämmöntuonnin hillitsemiseksi. 

Pulssivirran matalampi perusvirtataso rajoittaa lämmöntuontia liitokseen. Korkeamman 

virran pulssin tavoitteena on irrottaa yksi pisara lisäainetta per pulssi. Valokaari kuitenkin 

palaa jatkuvasti prosessin aikana tuoden lämpöä liitokseen. (Lukkari, 2002, s. 172, 192.) 

 

Itävaltalainen Fronius Welding on kehittänyt liittämisprosessin, jossa lämmöntuontia 

hillitään ”sammuttamalla” valokaari hetkellisesti prosessin aikana. Muutoin prosessi 

muistuttaa pulssihitsausta. Prosessin englanninkielinen nimi on Cold Metal Transfer (CMT). 

Menetelmän toimivuus perustuu langansyötön digitaaliseen hallintaan. Valokaaren palaessa 

sekä perusaine että lisäaine lämpiävät. Sulaa langanpäätä (elektrodia) syötetään kohti 

työkappaletta, kunnes tapahtuu oikosulku. Oikosulun syntyessä virtaa vähennetään 

huomattavasti, jolloin valokaari käytännössä sammuu. Lankaa vedetään hieman 

takaisinpäin, jolloin sulapisara irtoaa ja siirtyy perusaineeseen. Tämän jälkeen valokaari 

sytytetään uudelleen ja sama kierros tapahtuu uudelleen. Tämä prosessikierto voi tapahtua 

jopa 90 kertaa sekunnissa. CMT prosessi ei kuitenkaan välttämättä tarkoita juottamista, vaan 

samalla menetelmällä voidaan yhtä hyvin hitsata, lämmöntuontia tehokkaasti rajoittaen. 

(PARDP, 2017, s. 1; Fronius, 2015.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin pulssikaarijuottoa Argon-suojakaasulla. Argonin ollessa 

inertti suojakaasu, on kyseessä tällöin MIG-pulssikaarijuotto. Juottamisessa käytettiin 

laitevalmistaja Kempin FastMig Pulse 450 –konetta, jossa oli sisäänrakennetut ohjelmat 

kaarijuottoa varten. 
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2.2 Strenx® 960 MC 

Tässä työssä tutkittavana perusmateriaalina käytettiin Strenx® 960 MC –terästä, joka on 

SSAB:n Strenx-terässarjaan kuuluva ultraluja rakenneteräs. Teräksen ominaisuudet ovat 

standardin EN 10 149-2:n S960 MC:lle asettamien vaatimusten mukaisia ja sille taataan 

paksuudesta määräytyvä, minimissään 960 MPa myötölujuus. Strenx® 960 MC on 

suunniteltu käytettäväksi vaativissa, kuormaa kantavissa teräsrakenteissa. 

Maksimihiiliekvivalentiksi teräkselle ilmoitetaan 0,28 (CET) ja 0,51 (CEV) paksuudella 

3mm < t < 8mm. Taulukossa 1 on esitetty teräksen kemiallinen koostumus. (SSAB, 2015.) 

 

Taulukko 1. Ultralujan Strenx® 960 MC -rakenneteräksen kemiallinen koostumus (SSAB, 

2015). 

C 

Max 

% 

Si 

Max 

% 

Mn 

Max 

% 

P 

Max 

% 

S 

Max 

% 

Altot 

Min  

% 

Nb 

Max 

% 

V 

Max 

% 

Ti 

Max 

% 

0,12 0,25 1,30 0,020 0,010 0,015 0,05 0,05 0,07 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn teräksen seosainepitoisuudet on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyn teräksen seosainepitoisuudet. 

C % Si  % Mn % P % S % Al % Nb % V % 

0,089 0,184 1,14 0,013 0,011 0,028 0,003 0,027 

 

Cr % Cu % Ni % Mo % B % N % Ti % 

1,12 0,014 0,046 0,128 0,0015 0,0032 0,014 

 

Näillä seosainepitoisuuksilla laskien saadaan laskettua hiiliekvivalentit materiaalille (SSAB, 

2015). 

 

CET = C + 
Mn +Mo

10
 + 

Cr +Cu

20
 + 

Ni

40
               (1) 

 

 

CEV = C + 
Mn

6
 + 

Cr +Mo+V

5
 + 

Cu+Ni

15
             (2) 
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Tuloksiksi saadaan CET = 0,274 ja CEV = 0,538. Ainestodistuksen mukaan materiaalille 

ilmoitettu myötölujuus Rp0.2 = 1040 MPa ja murtolujuus Rm = 1140 MPa. 

 

2.3 Lisäaine 

Juotettaessa käytetään usein kuparipohjaisia lisäaineita. Kuparipohjaiset lisäaineet sulavat 

noin 1000 °C:n lämpötilassa, kun taas teräkset vaativat noin 1500 °C. Yleisiä lisäaineita ovat 

alumiini-, alumiini-nikkeli-, pii- ja tinapronssi. Esimerkkiseoksia ovat CuAl8, CuSi3, CuSn6 

ja CuAl8Ni2. (Lukkari, 2002, s. 192.) Tässä tutkimuksessa juottolisäaineina käytettiin 1,2 

mm paksua CuMn13Al7 –lankaa, ja 1,0 mm paksua  CuAl8 –lankaa. Lisäaineiden 

tarkemmat ominaisuudet on esitetty liitteissä I ja II. 

 

Lähtökohtaisesti ultralujan rakenneteräksen juottamisessa haluttiin käyttää lujuusluokaltaan 

mahdollisimman paljon perusaineena käytetyn Strenx® 960 MC –teräksen lujuutta 

vastaavaa lisäainetta. CuMn13Al7 –lisäainelangan myötölujuus Rp0.2 = 650 MPa ja 

murtolujuus Rm = 900 MPa (liite I), jolloin kyseessä on hieman aliluja lisäaine 

perusaineeseen verrattuna. Toisena juottolisäaineena käytettiin perusaineeseen verrattuna 

selkeästi alilujaa CuAl8 –lankaa, jonka myötölujuus Rp0.2 = 175 MPa ja murtolujuus Rm = 

420 MPa (liite II). Kombinaatioliitosten hitsauslisäaineena käytettiin perusaineen kanssa 

lähes tasalujaa Mn4Ni2,5CrMo –hitsauslankaa (liite III) ja juottolisäaineena CuAl8 –lankaa. 
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3 KOKEELLINEN TUTKIMUS 

 

 

Kaikki koekappaleet valmistettiin samasta Strenx® 960 MC –levyaihiosta. Levyn paksuus 

oli 7,77 mm. Koekappaleet valmistettiin siten, että valssaussuunta vetokokeissa oli 

kuormitukseen nähden pitkittäin. Yhteensä erilaisia koekappaleita valmistettiin ja koestettiin 

21 kappaletta. 

 

3.1 Luokitus 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuormaa kantamattomia X-liitoksia. Liitokset jakaantuivat 

kolmeen eri sarjaan niissä käytettyjen lisäaineiden perusteella. Ensimmäisessä 

koekappalesarjassa juotot suoritettiin yhdellä palolla käyttäen lisäainetta CuMn13Al7. 

Toisessa sarjassa juotot suoritettiin myös yhdellä palolla, käyttäen lisäainetta CuAl8. 

Kolmannessa sarjassa valmistettiin hitsauksen ja juoton kombinaatioliitoksia, joissa pienat 

hitsattiin yhdellä palolla käyttäen lisäainetta Mn4Ni2,5CrMo. Tämän jälkeen hitsien 

kriittisille rajaviivoille juotettiin juottopalko lisäaineella CuAl8. Kuvassa 1 on esitetty 

kuormaa kantamattoman X-liitoksen periaatekuva eri liitostapoineen. 

 

 

Kuva 1. Koekappaleiden valmistuksessa käytetyt kaksi eri liittämistapaa. Juotettuja 

koekappaleita valmistettiin kahdella eri lisäaineella. 

 

Koekappaleita kuormitettiin eri jännitystasoilla. Taulukossa 3 on esitetty koekappaleiden 

luokittelu sarjoittain eri jännitystasoille. 
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Taulukko 3. Koekappaleiden luokittelu. 

Sarja 1. 2. 3. 

Liitos 
Juotto, 

CuMn13Al7 

Juotto, 

CuAl8 

Kombinaatioliitos, 

Union X96, CuAl8 

Koekappaleita 7 8 6 

Yhteensä 21 

 

3.2 Koekappaleiden valmistus 

Koekappaleaihiot esivalmistettiin levystä laserleikkaamalla. Laserleikatut koekappaleaihiot 

puhdistettiin aluksi hapottamalla ne sitruunahapolla (C6H8O7). Hapottamisella poistetaan 

muun muassa valssihilse ja laserleikkauksen seurauksena muodostunut ohut oksidikerros 

leikatuilta pinnoilta, jotta juotto- ja hitsauslaatu ei kärsisi. Koekappaleet valmistettiin kuvan 

2 mukaisista teräskappaleista. 

 

 

 

 

Kuva 2. Koekappaleaihion ja rivan mitat. 
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Rivat kiinnitettiin väsytyskoesauvaan aluksi siltahitseillä, jonka jälkeen suoritettiin 

varsinainen liittäminen. Liitosten tekemisen jälkeen kappaleista sahattiin liitoksen aloitus- 

ja lopetuskohdat pois, jolloin koesauvaan saatiin koestettavaksi pätkät eheää liitosta. Kuva 

3 havainnollistaa valmista vetosauvaa. 

 

Kuva 3. Koesauvan periaatekuva. 

 

Väsytyskoesauvan reunat pyöristettiin liitoksen kohdalta ja sen läheisyydestä. Tällä 

toimenpiteellä ehkäistiin väsymissärön ydintymistä kappaleen reunasta. Päämittojen ja 

muotopoikkeamien määrityksen jälkeen vetosauvaan liimattiin venymäliuska 

geometriamittausten ja ulkoisen arvioinnin perusteella väsymisen kannalta kaikkein 

kriittisimmän liitoksen kohdalle, Hot Spot –kohtaan 3,1 mm (0,4*t) päähän juotospalon 

reunasta vetosauvan keskilinjalle. 

 

Juottokokeet aloitettiin CuMn13Al7 –lisäaineella. Hyviä juottoparametreja etsittäessä 

suojakaasuna kokeiltiin puhdasta argonia (Ar), sekä argonia jossa oli 2 % hiilidioksidia (Ar 

+ 2 % CO2). Hiilidioksidiseostuksen odotettiin rauhoittavan valokaarta, mutta sellaista 

vaikutusta ei kuitenkaan ollut havaittavissa. Molemmilla suojakaasuilla juotettaessa 

roiskeisuutta esiintyi jonkin verran, joskin vaihtelevasti juottoarvoja haettaessa. Roiskeisuus 

ei näyttänyt juurikaan korreloivat vaihteleviin juottoparametreihin, joten roiskeet saattoivat 

johtua joko testikappaleiden satunnaisista epäpuhtauksista tai langansyöttölaitteistosta 

lankaan mahdollisesti tarttuneista epäpuhtauksista. Lopulta päädyttiin puhtaaseen argoniin, 

koska sillä juottaen näytti tulevan parempaa laatua. 
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Varsinaiset koekappaleet puhdistettiin liitettävistä kohdista messinkiharjalla. Jos 

koekappaleissa näytti olevan suurempia epäpuhtauksia, puhdistettiin ne myös Etax Ba 

teknisellä etanolilla. Kappaleet kiinnitettiin vaakatasossa varta vasten valmistettuun jigiin, 

jolloin päästiin juottamaan asennossa PB (Lukkari, 2002, s. 53). Kaikki juottopalot juotettiin 

oikealta vasemmalle. Kuvassa 4 on havainnollistettu koekappaleen ja polttimen asettelu 

juotossa. 

 

 

Kuva 4. Periaatekuva koekappaleen asettelusta juotossa. 

 

Juoton mekanisointi toteutettiin puomilla. Työlämpötila oli 20–50 °C. Juotospalot olivat 

silmämääräisen tarkistuksen perusteella hyviä, mutta juotteen alarajaviivan liittymä jäi 

hiukan kulmikkaaksi. Juotoksen ylärajaviivan liittymä perusaineeseen oli sen sijaan erittäin 

juohevan näköinen. Tästä syystä valmistettiin uusi jigi, johon koekappaleet pystyttiin 

kiinnittämään pystyasentoon. Näin hitsausasento pysyi samana, mutta samoilla arvoilla 

juottaen saatiin parempi rajaviivan liittymä juotteen kriittiselle rajaviivalle. 1. sarjan 

koekappaleiden juotossa käytetyt hitsausohjeet (WPS, Welding Procedure Specification) on 

esitetty liitteissä IV ja V. 
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Juottojen välissä koekappaleista kuului muutamia naksahduksia ja kilahduksia, jotka 

viittaavat säröjen syntyyn. Tämän johdosta kahdelle ensimmäiselle koekappaleelle tehtiin 

tunkeumanestetarkastus. Tarkastuksen perusteella juotokset olivat ehjät. Äänet olivat 

kuuluneet mitä todennäköisimmin silloitushitsauksista, sillä osa silloitushitsauksista oli 

silmin nähden haljennut. 

 

2. sarjan koekappaleet juotettiin CuAl8 –lisäaineella. Uuden lisäaineen valintaan vaikuttivat 

ensimmäisessä koesarjassa esiintyneet ongelmat. Ensimmäisen koekappalesarjan huonojen 

tulosten ja juoton tarttumisongelmien takia myös juottamisparametreja jouduttiin 

tarkastamaan. Ongelmien syitä pohdittiin ja apua ongelmiin haettiin kirjallisuudesta. 

Tarttumisongelmat selvitettiin tekemällä erä staattisesti kuormitettavia kuormaa kantavia 

kokeilukappaleita, joiden vauriomuotoja tarkastelemalla saatiin tietoa juoton 

onnistumisesta. Kuvassa 5 on esitetty tarttumisongelmista kärsinyt kappale, sekä 

onnistuneempi juotos. 

 

 

Kuva 5. Vasemman puoleisessa kappaleessa oli tarttumisongelmaa. Oikean puoleisessa 

kappaleessa juotto on onnistunut varsin hyvin. 

Uuden lisäaineen lisäksi selkeimmät muutokset prosessiin olivat juottonopeuksien 

kasvattaminen, juottosulan pienentäminen, esilämmityksen käyttöönotto, 

suojakaasuvirtauksen pienentäminen ja perusteellisempi pienan puhdistus. Esilämmitys 
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suoritettiin kuumailmapuhaltimella noin 80 °C:seen. Esipuhdistuksessa hapotettujen 

koekappaleiden pienat harjattiin ensin huolellisesti messinkiharjalla. Tämän jälkeen pienat 

puhdistettiin suihkutettavalla Bräkleen–rasvanpuhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen 

kappaleet puhallettiin kuivaksi paineilmalla. Juottojen välissä pienoja ei enää harjattu. 2. 

sarjan koekappaleiden juotossa käytetty WPS on esitetty liitteessä VI. 

 

Kaikki koekappaleet juotettiin vaakatasossa, asennossa PB, lukuun ottamatta yhtä 

pystyjuottokokeilua. 

 

3. sarjan koekappaleisiin tehtiin ensin pienahitsit asennossa PB, jonka jälkeen kullekin hitsin 

rajaviivalle juotettiin juottopalko asennossa PA. Juoton kohdalla prosessiparametreja 

jouduttiin taas hakemaan, koska valokaari ei palanutkaan enää vakaasti hitsin rajaviivalle 

juotettaessa, vaan juotospaloista tuli epämääräisen muotoisia ja epäsäännöllisiä. Juotto 

saatiin toimimaan pienillä parametrien muutoksilla, tiputtamalla välipalkolämpötilaa 40–50 

°C:seen ja laikkahiomalla juotettavat kohdat puhtaaksi hitsauksen jäljiltä jääneistä 

epäpuhtauksista. Laikkahionnan jälkeen hitsin juotettava rajaviiva jäi sekä hitsin, että 

perusaineen puolelta kiiltäväksi. Harjausta ei enää suoritettu. 3. sarjan koekappaleiden 

liittämisessä käytetyt WPS:t on esitetty liitteessä VII ja VIII. 

 

3.3 Testausta edeltävät mittaukset 

Koekappaleille suoritettiin erilaisia mittauksia ennen väsytyskokeita. Vetosauvojen 

paksuudet mitattiin mikrometrillä 3,1 mm juotoksen rajaviivalta, Hot Spot –kohdasta 

liitoksen molemmilta puolilta. Leveydet mitattiin työntömitalla Hot Spot –linjan tasolta. 

Kuvassa 6 on havainnollistettu eri mittausten mittauskohdat koekappaleessa. Paksuus- ja 

leveysmittauksien tulokset on esitetty liitteessä IX. 

 

Koekappaleiden pintageometriat mitattiin laseranturin ja HBM W100K magnetostriktiivisen 

anturin avulla. Mittausdatasta saatiin piirrettyä 2D-tasokuvaajat liitosten muodoista. 

Lasermittaukset tehtiin kolmesta linjasta koekappaleen molemmin puolin (kuva 6). 

Lasermittausdatasta laskettiin koekappaleiden kulmavirheet. Kulmavirhemittaustulokset on 

esitetty liitteessä X. 
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Kuva 6. Kuvassa on havainnollistettu eri mittausten mittauskohdat koekappaleessa. 

 

Koekappaleiden jäännösjännitykset mitattiin röntgendiffraktiometrillä. 

Röntgendiffraktiometrissä oli Stresstech XSTRESS 3000 –keskusyksikkö ja G3 goniometri. 

Jäännösjännitykset mitattiin yhteensä kahdeksasta pisteestä per koekappale siten, että 

jokaisen juotoksen alueelle tuli kaksi mittauspistettä. Ensimmäinen mittauspiste oli 

juotoksen rajaviivalla ja toinen piste 3,1 mm päässä rajaviivasta, Hot Spot –kohdassa. Kaikki 

pisteet sijaitsivat väsytyskoesauvan keskilinjalla (kuva 6). Ensimmäisestä 

koekappalesarjasta mitattiin kaikki kappaleet. Toisesta ja kolmannesta sarjasta mitattiin vain 

neljä ensimmäistä kappaletta. Jäännösjännitykset on esitetty liitteessä XI. 

 

Koekappaleille suoritettiin geometrian ja muotojen 3D-skannaus, jotta niitä voisi tarvittaessa 

tarkastella jälkeenpäin. 
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Hieet valmistettiin väsytyskoesauvojen valmistusvaiheessa kappaleista irti sahatuista 

liitoksen aloitus- ja lopetuskohdista. Hieistä mitattiin materiaalin kovuudet perusaineesta, 

HAZ-alueelta ja juotoksesta, kombinaatioliitoksissa myös hitsiaineesta. 

 

3.4 Testaus 

Väsytettävien koekappaleiden kuormituksessa käytettiin vakioamplitudista R0,1-

menetelmää, jossa ulkoisen kuorman jännityssuhteena R = 0,1. R-arvo muodostuu 

asetettavan minimi- ja maksimijännityksen suhteesta. 

 

                         𝑅 =  
σ𝑚𝑖𝑛

σ𝑚𝑎𝑥
    (3) 

 

, jossa σmin on minimijännitys ja σmax maksimijännitys. Koekappaleelle haluttu jännitystaso 

väsytyskokeessa määritetään valitsemalla maksimijännitys σmax, jolloin jännitysvaihtelu Δσ 

määräytyy R0,1-kokeen periaatteen mukaisesti: 

 

    Δσ =  σ𝑚𝑎𝑥  –  0,1 σ𝑚𝑎𝑥             (4) 

 

Taulukossa 4 on esitetty sarjoittain koekappaleille tavoitellut jännitysvaihtelut 

väsytyskokeessa. 

 

Taulukko 4. Koekappaleiden tavoitellut jännitysvaihtelut väsytyskokeessa. 

Sarja Liitos 

Tavoiteltu 

jännitysvaihtelu Δσ 

[MPa] 

Kappalemäärä Yhteensä 

1. 
Juotto, 

CuMn13Al7 

146 2 

7 

21 

208 4 

680 1 

2. Juotto, CuAl8 

208 2 

8 
302 3 

360 2 

416 1 

3. 

Kombinaatioliitos, 

Union X96, 

CuAl8 

208 4 
6 

302 2 
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Valitusta maksimijännityksestä σmax voidaan laskea koekappaleeseen kohdistuva 

maksimivoima Fmax ainepaksuuden t ja leveyden b avulla. Maksimivoimasta voidaan 

varmistaa, ettei kuormituskehän suurin sallittu kuorma ylity. 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 =  𝜎𝑚𝑎𝑥 × 𝑡 × 𝑏   (5) 

 

Koekuormitukset tehtiin 400 kN kehällä. Kehän kappaleeseen tuottama todellinen voima 

määritettiin koekappaleeseen liimatun venymäliuskan avulla, joka antoi tietoa kappaleen 

venymästä µm/m-venymäyksikössä (µstr). Kokeessa käytettävä jännitystaso σ muunnettiin 

venymäliuskan antamaksi venymäksi ε, perustuen Hooken lakiin. Kertoimen E arvo on 0,21. 

Arvo tulee teräksen kimmokertoimesta E = 210 Gpa, mutta yksikköä on muunnettu siten, 

että se vastaa venymän ε kokeessa käytettyä yksikköä µstr (1/1000000). 

 

       𝜀 =  
𝜎

𝐸
      (6) 

 

Koekappaleissa käytetty venymäliuska oli mallia HBM 1,5/120 LY41. Kuvassa 7 on esitetty 

venymäliuskan paikka koekappaleessa, sekä koekappale kuormituskehällä. Liitteessä IX on 

esitetty venymäliuskojen paikat koekappaleissa, sekä vauriosivut. 

 

 

Kuva 7. Vasemmalla venymäliuska liimattuna koekappaleeseen. Oikealla koekappale 

kuormituskehällä. 
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2. sarjan koekappaleiden väsytyskoedatasta piirrettiin tarkastelumielessä koekappaleiden 

väsymiskäyrät, joissa jännitysvaihtelun suuruus on esitetty kuormitusvaihtelujen funktiona. 

Käyrien avulla voitiin tarkastella väsymissärön ydintymisaikaa. 2. sarjan koekappaleiden 

dynaamiset väsymiskäyrät on esitetty liitteessä XII. 

 

3.5 Tulokset 

Koekappaleiden jäännösjännitysmittaustulosten keskiarvot on esitetty kuvassa 8. Keskiarvot 

on esitetty sarjoittain koekappaleen liitoksen rajaviivalta ja Hot Spot –kohdasta, 3,1 mm (0,4 

*t) päässä rajaviivalta. Jäännösjännityksiä ei otettu huomioon erikseen S-N –käyrien 

määrityksessä. 

 

 

Kuva 8. Jäännösjännitysmittausten keskiarvot koekappalesarjoittain eri mittauspisteistä. 

 

Koekappaleiden väsymisluokat, eli FAT-arvot laskettiin väsytyskokeiden tuloksina 

saaduista kestoi’istä N ja voimavaihteluista ΔF lasketuista jännitysvaihteluista Δσ 

(Hobbacher, 2014, s. 36). FAT-arvot laskettiin käyrän kaltevuuden m arvoilla 3 ja 5. FAT-

arvot laskettiin sekä nimellisten, että rakenteellisten jännitysten perusteella. 

 

    𝐹𝐴𝑇 = 𝛥𝜎 √
𝑁

2×106

𝑚
          (7) 
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Koekappaleeseen kohdistunut nimellinen jännitysvaihtelu Δσnim laskettiin väsytyskokeen 

tuloksena saadun voimavaihtelun ΔF, sekä kappaleesta mitattujen paksuuden t ja leveyden 

b perusteella. 

 

 𝛥𝜎𝑛𝑖𝑚 =  
𝛥𝐹

𝑡×𝑏
   (8) 

 

Koska koekappaleet olivat kuormaa kantamattomia liitoksia, ei niissä ollut aksiaalista 

poikkeavuutta liitoksen kohdalla. Myös kulmavirheet olivat hyvin vähäisiä (liite X). Tähän 

vaikuttivat muun muassa kuormaa kantamattoman liitoksen aksiaalisesti yhtenäinen 

teräslevy, sekä kaikkien pienojen juottaminen tai hitsaaminen sopivassa järjestyksessä. 

Koekappaleisiin kohdistuneen rakenteellisen jännitysvaihtelun Δσrak laskentatapa määräytyi 

siitä, kummalta puolelta koekappaleen särö lähti ydintymään venymäliuskaan nähden. 

Venymäliuska sijoitettiin aina sille sivulle, jolta särön odotettiin lähtevän ydintymään. 

Muutamissa tapauksissa koekappale hajosi kuitenkin toiselta sivulta. Laskentamenettely 

korjaa mitatun jännitysvaihtelun vastaamaan todellista rakenteellista jännitysvaihtelua, 

perustuen oletukseen että rakenteellinen jännitys liitoksen tyvessä on sama koekappaleen 

vastakkaisilla puolilla. (Skriko, 2014.) Kuva 9 havainnollistaa laskentamenettelyä. 

 

Kuva 9. Teoreettiset jännitysjakaumat koekappaleessa, sekä juottojärjestys. 
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Jos särö koekappaleessa lähti ydintymään samalta sivulta, kuin mille venymäliuska oli 

liimattu (sivu 1/3 tai sivu 4/2), laskettiin rakenteellinen jännitys Δσrak seuraavasti (Skriko, 

2014): 

 

         𝛥𝜎𝑟𝑎𝑘,𝑎 =
𝛥𝐹

𝑡×𝑏
+ (𝐸 ×  𝜀 −

𝛥𝐹

𝑡×𝑏
) =  𝐸 ×  𝜀            (9) 

 

Jos koekappaleen särö lähti ydintymään eri sivulta, kuin mille venymäliuska oli liimattu, 

laskettiin jännitysvaihtelu seuraavasti (Skriko, 2014): 

 

𝛥𝜎𝑟𝑎𝑘,𝑏 = 
𝛥𝐹

𝑡×𝑏
− (𝐸 ×  𝜀 −

𝛥𝐹

𝑡×𝑏
) = 2 ×  

𝛥𝐹

𝑏×𝑡
− 𝐸 ×  𝜀  (10) 

 

Koekappaleiden tulosten perusteella piirretyt S-N –käyrät laskettiin seuraavan kaavan 

mukaisesti (Hobbacher, 2014, s. 40): 

 

        𝑁 =  
𝐶

𝛥𝜎𝑚   (11) 

 

Kaavassa N on syklimäärä, C väsymiskapasiteetti ja Δσ jännitysvaihtelu. S-N –käyrät 

laskettiin sekä nimellisen että rakenteellisen jännitysvaihtelun perusteella. Kaavassa m 

kuvaa käyrän kaltevuutta. S-N –käyrät on sijoitettu kaltevuuden arvoon m = 3, koska tulokset 

olivat selkeästi lähempänä tätä arvoa, kuin arvoa m = 5. Todellinen kaltevuus laskettiin 

myös, ja sen mukainen käyrä piirrettiin erikseen S-N –käyrästöön. 

 

S-N –käyrästöön piirrettiin myös karakteristiset käyrät. Karakteristinen käyrä on 

suunnittelukäyrä, joka antaa lisävarmuutta liitoksen kestoiälle. Karakteristinen käyrä 

lasketaan kertoimen k avulla. Tässä työssä k-kerroin on laskettu seuraavasti (Hobbacher, 

2014, s. 147-148): 

 

𝑘 =  
𝑡(0,875;𝑛−1)

√𝑛
+ 𝜙(0,95)

−1 =  
𝑡(0,875;𝑛−1)

√𝑛
+ 1,645  (12) 

 

, jossa 
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t yksipuolinen t-jakauma todennäköisyydelle p = 0,875 vapausasteiden määrällä 

n – 1 

n koekappaleiden lukumäärä 

ϕ Gaussin normaalijakauman tiheysfunktio ylittymistodennäköisyydellä 95 % 

(yläindeksi –1 tarkoittaa käänteisfunktiota)  

 

Kuvissa 10–15 on esitetty eri koekappalesarjojen S-N –käyrät siten, että nimellisten ja 

rakenteellisten jännitystasojen mukaan piirretyt käyrät ovat eri kuvissaan. Kuvien 10–15 

kuvateksteissä on ilmoitettua tulosten FAT-luokkien keskiarvo FATmean, karakteristisen 

käyrän FAT-luokka FATchar ja koekappalesarjan korrelaatiokerroin R. 

 

 

Kuva 10. 1. sarjan koekappaleiden nimellisten jännitysvaihteluiden perusteella lasketut S-N 

–käyrät. FATmean = 134 MPa, FATchar = 88 MPa. Korrelaatiokerroin R = -0,55. 
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Kuva 11. 1. sarjan koekappaleiden rakenteellisten jännitysvaihteluiden perusteella lasketut 

S-N –käyrät. FATmean = 140 MPa, FATchar = 91 MPa. Korrelaatiokerroin R = -0,55. 

 

 

Kuva 12. 2. sarjan koekappaleiden nimellisten jännitysvaihteluiden perusteella lasketut S-N 

–käyrät. FATmean = 193 MPa, FATchar = 148 MPa. Korrelaatiokerroin R = -0,91. 

 



29 

 

 

Kuva 13. 2. sarjan koekappaleiden rakenteellisten jännitysvaihteluiden perusteella lasketut 

S-N –käyrät. FATmean = 192 MPa, FATchar = 148 MPa. Korrelaatiokerroin R = -0,90. 

 

 

Kuva 14. 3. sarjan koekappaleiden nimellisten jännitysvaihteluiden perusteella lasketut S-N 

–käyrät. FATmean = 140 MPa, FATchar = 107 MPa. Korrelaatiokerroin R = -0,66. 
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Kuva 15. 3. sarjan koekappaleiden rakenteellisten jännitysvaihteluiden perusteella lasketut 

S-N –käyrät. FATmean = 151 MPa, FATchar = 113 MPa. Korrelaatiokerroin R = -0,66. 

 

Taulukoissa 5–7 on esitetty eri koekappalesarjojen koetuloksia. 

 

Taulukko 5. 1. sarjan koekappaleiden koetuloksia. 

Koe-

kappale 
ε max Δε  

Δσ 

nim 

Δσ 

rak 
N 

FAT          

nimellinen 

FAT    

rakenteellinen 

  µstr µstr MPa MPa   m=3 m=5 m=3 m=5 

XN-VJ5 771 693 139 146 909263 106,881 118,726 112,264 124,705 

XN-VJ6 776 698 134 147 2569312 145,669 140,884 159,801 154,552 

XN-VJ7 1099 991 204 208 385732 117,864 146,785 120,175 149,663 

XN-VJ8 1104 1006 199 211 324420 108,529 138,315 115,073 146,655 

XN-VJ9 3472 3164 677 666 15552 134,124 256,295 131,945 252,131 

XN-VJ10 1094 1001 206 210 882043 156,803 174,888 159,848 178,284 

XN-VJ11 1084 996 198 209 1531008 181,126 187,696 191,189 198,123 
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Taulukko 6. 2. sarjan koekappaleiden koetuloksia. 

Koe-

kappale 
ε max Δε  

Δσ 

nim 

Δσ 

rak 
N 

FAT          

nimellinen 

FAT    

rakenteellinen 

  µstr µstr MPa MPa   m=3 m=5 m=3 m=5 

XN-VJ20 1089 991 203 197 2345271 214,067 209,57 207,74 203,376 

XN-VJ21 1108 1006 203 196 1825610 196,919 199,33 190,129 192,456 

XN-VJ22 1611 1445 293 283 393494 170,413 211,665 164,597 204,441 

XN-VJ23 1685 1458 307 309 807136 226,87 256,048 228,348 257,716 

XN-VJ24 1904 1714 349 360 202344 162,622 220,718 167,747 227,675 

XN-VJ25 1904 1714 354 360 232921 172,874 230,271 175,804 234,174 

XN-VJ26 1597 1440 308 302 730768 220,192 251,826 215,902 246,92 

XN-VJ27 2222 2007 417 421 183424 188,052 258,596 189,856 261,076 

 

Taulukko 7. 3. sarjan koekappaleiden koetuloksia. 

Koe-

kappale 
ε max Δε  

Δσ 

nim 

Δσ 

rak 
N 

FAT          

nimellinen 

FAT    

rakenteellinen 

  µstr µstr MPa MPa   m=3 m=5 m=3 m=5 

XN-VH1 1113 996 178 209 777136 129,89 147,338 152,511 172,997 

XN-VH2 1108 1001 198 210 1488597 179,438 186,644 190,313 197,956 

XN-VH3 1118 996 200 209 541292 129,369 153,996 135,191 160,926 

XN-VH4 1100 990 182 209 718652 129,39 148,31 148,585 170,312 

XN-VH5 1606 1440 274 302 254172 137,758 181,372 151,835 199,906 

XN-VH6 1592 1445 282 260 258655 142,609 187,321 131,483 172,708 

 

Kuvassa 16 on koottu vertailumielessä kaikkien koekappalesarjojen rakenteellisten 

jännitysvaihteluiden perusteella piirretyt S-N –käyrät kaltevuudella m = 3. 
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Kuva 16. Kaikkien koekappalesarjojen rakenteellisten jännitysvaihteluiden S-N –käyrät 

laskettuna kaltevuudella m = 3. 

 

3.6 Hieet 

Koekappaleista irti leikatuista liitoksen aloitus- ja lopetuspäistä tehtiin hieitä 

metallurgiatarkastelua varten. Hieet tehtiin vain muutamista koekappaleista. Kuvissa 17–19 

on esitetty makrokuvat koekappaleista XN-VJ9, XN-VJ22 ja XN-VH3. Koekappale XN-

VJ9 on juotettu langalla CuMn13Al7. Koekappale XN-VJ22 on juotettu langalla CuAl8. 

Koekappale XN-VH3 on hitsattu lisäaineella Mn4Ni2,5CrMo, jonka jälkeen hitsin 

rajaviivalle on tehty juotto langalla CuAl8. Hieistä tehtiin kovuusmittaukset liitoksesta 

perusaineeseen. Lisäksi koekappaleille XN-VJ22 ja XN-VH3 tehtiin 

mikrorakennetarkastelu. Muutamista koekappaleista konstruoitiin myös murtopintahieet, 

joista tarkasteltiin koekappaleiden murtumismekaniikkaa. 
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Kuva 17. Makrokuva koekappaleesta XN-VJ9. Juotettu langalla CuMn13Al7 (1. sarja). 

 

 

Kuva 18. Makrokuva koekappaleesta XN-VJ22. Juotettu langalla CuAl8 (2. sarja). 
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Kuva 19. Makrokuva koekappaleesta XN-VH3. Juotokset hitsien rajaviivoilla juotettu 

langalla CuAl8 (3. sarja). 

 

Kuvassa 17 näkyy, kuinka lujalla CuMn13Al7 –langalla juotetussa liitoksessa tunkeuma 

perusaineeseen on pysynyt hyvin vähäisenä. CuAl8 –langalla juotetussa liitoksessa sen 

sijaan tunkeuma perusaineeseen näkyy selvästi kuvassa 18. Kyseessä ei siis ole ideaalitapaus 

juottamisesta. Kuvasta 19 huomataan, että hitsauksen lämpövaikutusalue eli HAZ on paljon 

laajempi, kuin juotetuilla kappaleilla kuvissa 17 ja 18. Kuvista voidaan vertailla liitosten 

rajaviivojen geometrioita. Kaikkein paras geometria löytynee kuvasta 17, koekappaleen 

pystylevyistä, mutta niin sanotusti väärästä paikasta väsytyskoetta ajatellen. Sen sijaan 

kuvassa 18 on varsin hyvät rajaviivageometriat oikeassa paikassa, eli kriittiselle rajaviivalle 

muodostuvan jännityshuipun kohdalla. Kuvan 19 kombinaatioliitoksen rajaviivageometriat 

eivät ole aivan yhtä hyviä, kuin kuvan 18 juotetulla liitoksella. 

 

Hieille tehtiin kovuusmittaukset, jotta saataisiin lisätietoa juottamisen ja hitsaamisen 

vaikutuksesta perusaineeseen. Samalla todennettiin myös itse lisäaineiden kovuudet. 

Kovuudet mitattiin koekappaleista XN-VJ9, XN-VJ22, XN-VJ23, XN-VH3 ja XN-VH4. 

Koekappaleen XN-VJ9 kovuudet on mitattu vain juotteesta. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty 

koekappaleiden XN-VJ22 ja XN-VH3 kovuusmittauskäyrät ja -pisteet. Koekappaleet XN-

VJ23 ja XN-VH4 mitattiin vastaavalla tavalla. Kovuusmittauksissa käytettiin Vickersin 

mittausmenetelmää. Mittausarvot on esitetty numeroin liitteessä XIII. 
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Kuva 20. Kovuusmittauskäyrä ja -pisteet koekappaleesta XN-VJ22. Vastaava mittaus 

koekappaleessa XN-VJ23. 

 

 

Kuva 21. Kovuusmittauskäyrä ja -pisteet koekappaleesta XN-VH3. Vastaava mittaus 

koekappaleessa XN-VH4. 

 

Hitsatuissa koekappaleissa hitsauslisäaineena käytetty Mn4Ni2,5CrMo on lähes tasalujaa 

perusaineen kanssa. Myös kovuudet korreloivat melko hyvin keskenään. Myös CuMn13Al7 

–lisäaine yltää kovuudessa varsin korkealle tasolle. Tämä ei välttämättä ole hyvä asia, kun 
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liitokseen kohdistuu väsyttävä kuormitus. Kovalla lisäaineella on heikko 

muodonmuutoskyky, jolloin jännityshuiput kasvavat suuriksi. CuAl8 –lisäaine sen sijaan jää 

kovuudessa vain noin puoleen perusaineen kovuudesta. Vaikka pehmeys ja pieni 

kimmokerroin tasoittavat jännityshuippuja, voi lisäaineen vaihtoplastisoituminen 

muodostua ongelmaksi väsyttävässä kuormituksessa, etenkin suurilla jännitysvaihteluilla. 

 

Mikrorakennetutkimuksessa otettiin mikrokuvat koekappaleista XN-VJ22 ja XN-VH3 siten, 

että kuvat etenevät juottopalon sularajalta vyöhyke vyöhykkeeltä kohti perusainetta. 

Mikrokuvista tarkasteltiin liittämisprosessin seurauksena rakenteeseen siirtyneen lämmön 

vaikutusta mikrorakenteeseen. Yleisesti ottaen liittämisprosessin lämpö kasvattaa teräksen 

raekokoa lämmön vaikutusalueella ja sitä myötä muuttaa rakenteen lujuusominaisuuksia. 

Juotettaessa lämpövaikutus on huomattavasti pienempi, kuin hitsattaessa. Tämä näkyy sekä 

aiemmin esitetyissä makrokuvissa, että myös seuraavissa mikrokuvissa. 

 

Kuvassa 22 on esitetty juotetun koekappaleen perusaineen mikrorakenne aivan juottopalon 

sularajan luona. Juoton lämmöntuonti on saanut aikaan rakeenkasvua. Mikrorakenne näyttää 

martensiittis-bainiittiselta. Kovuus on luokkaa 350 HV (Vickersin kovuus). 

 

 

Kuva 22. XN-VJ22, mikrorakenne juotteen ja teräksen rajalla. 

 

Juoton HAZ-alue (Heat Affected Zone) on varsin pieni, joten sularajan ja hienorakeisen 

alueen väli on kapea. Raekoko pienenee huomattavasti, kuten kuvasta 23 on havaittavissa. 

Kovuus on välillä 310–360 HV. 
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Kuva 23. XN-VJ22, mikrorakenne HAZ-alueella. 

 

Lämmön vaikutusalue on juotossa varsin pieni, joten mikrorakenteessa ei ole monia erilaisia 

vyöhykkeitä. Kuvasta 24 näkyy, kuinka lämmön vaikutuksesta muuttunut mikrorakenne 

muuttuu kohti perusaineen valssauksen seurauksena muodostunutta pitkulaisempaa 

raerakennetta. Kovuus tippuu HAZ-alueen ja perusaineen rajalla ja on luokkaa 270–280 HV. 

 

 

Kuva 24. XN-VJ22, mikrorakenne HAZ-alueen ja perusaineen rajamailla, päästyneellä 

vyöhykkeellä. 
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Kuvassa 25 näkyy perusaineen raerakenne. Pieniä mustia sulkeumia on havaittavissa. 

Perusaineen kovuus on noin 350 HV. 

 

 

Kuva 25. XN-VJ22, mikrorakenne perusaineesta. 

 

Kuvassa 26 on esitetty kombinaatioliitoksen hitsauslisäaineen mikrorakenne juottopalon 

rajaviivan luona. Raekoko on kasvanut ja rakenteessa näkyy martensiittisia ja bainiittisia 

vivahteita. Kovuus juoton rajalla, hitsiaineen puolella on luokkaa 350 HV. 

 

 

Kuva 26. XN-VH3, mikrorakenne juotteen ja hitsin rajalla. 
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Kuvassa 27 on edelleen hitsiaineen mikrorakennetta. Sen luonne on kuitenkin muuttunut 

juoton rajaviivan luota. Rakenteessa näyttää olevan martensiittia ja Widmannstättenin 

ferriittiä. Raekoko on edelleen suuri. Hitsiaineen kovuus nousee 400 HV:n tuntumaan 

kohdassa, johon juottamisen lämmöntuonti on vaikuttanut. 

 

 

Kuva 27. XN-VH3, mikrorakenne hitsissä. 

 

Kuvassa 28 hitsiaine vaihtuu hitsin lämmön vaikuttamaan perusaineeseen. Raekoko näkyy 

nyt selvemmin ja on edelleen suuri. Rakenteessa on bainiittimaisia vivahteita ferriitin 

seassa. 

 

 

Kuva 28. XN-VH3, mikrorakenne hitsin aiheuttaman HAZ-alueen ja hitsin sularajalla. 
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Kuvasta 29 nähdään kuinka raekoko alkaa pienetä sitä mukaa kun edetään perusaineessa 

hitsin HAZ-alueella. Raekokoa lukuun ottamatta mikrorakenteen luonne on kuitenkin 

edelleen samanlainen, kuin kuvassa 28. Rakenteen kovuus HAZ-alueella on luokkaa 270–

290 HV. 

 

 

Kuva 29. XN-VH3, mikrorakennetta hitsin aiheuttamalla HAZ-alueella. 

 

Kuvassa 30 ollaan HAZ-alueella, lähellä sen reunaa perusaineessa. Vasta nyt aletaan 

olemaan hienorakeisella alueella. Samoin kuin juottoliitoksessa, HAZ-alueen viimeisellä 

vaikutusalueella kovuus laskee selvästi, lukemaan 240 HV. Kuvassa 31 näkyy jälleen 

perusainetta, jonka ylärajalla näkyy HAZ-alueen viimeinen vaikutus mikrorakenteessa. 

Kovuus nousee tasaisesti 250 HV:sta reiluun 300 HV:hen sitä mukaa mitä kauemmas HAZ-

alueesta mennään. 
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Kuva 30. XN-VH3, mikrorakenne perusaineesta hitsin HAZ-alueella, lähellä HAZ-alueen 

reunaa. 

 

 

Kuva 31. XN-VH3, mikrorakenne perusaineen ja hitsin HAZ-alueen rajalla, päästyneellä 

vyöhykkeellä 

 

Murtopintahieet on konstruoitu siten, että poikkileikkaus on tehty väsymissärön 

ydintymiskohtaan. Kuvassa 32 on esitetty koekappaleen XN-VJ23 murtopinta. Tämä 

kappale edusti tyypillistä murtumismekaniikkaa väsytyskokeissa. 
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Kuva 32. Koekappaleen XN-VJ23 murtopinta. 

 

Poikkeuksena on koekappaleen XN-VJ9 murtumispinta kuvassa 33, jossa havainnollistetaan 

juotteen tarttumisongelmaa ensimmäisen sarjan koekappaleissa. Myös liittymä 

murtumispintaa vastakkaisella puolella, juotteen ja perusaineen välissä ilmentää 

tarttumisongelmaa. Koekappale oli ensimmäinen väsytettävä koekappale, ja sille asetettiin 

liian suuret jännitystasot kokeeseen. Näin ollen koekappale kesti vain reilut 15000 sykliä ja 

murtopinnasta tuli erittäin repaleinen. 

 

 

Kuva 33. Murtopintahie koekappaleesta XN-VJ9. 
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Myös koekappaleessa XN-VJ6, kuvassa 34 on samanlainen liitosvirhe juotteen ja 

perusaineen välissä kuin koekappaleessa XN-VJ9. Vaurio on jatkunut rivan ali vastakkaisen 

puolen juoton alle, mutta ei aivan läpi. Murtopinta sen sijaan on siisti ja särö on lähtenyt 

ydintymään odotetusta kohdasta. Kuvan 34 oikeassa yläkulmassa näkyy, kuinka vaurio on 

edennyt hyvin pienen matkan HAZ-alueen reunaa pitkin. 

 

 

Kuva 34. Murtopintahie koekappaleesta XN-VJ6. 

 

Myös koekappaleet XN-VJ23 ja XN-VH3, kuvissa 35 ja 36 noudattavat samantyylistä 

murtumismekaniikkaa, kuin koekappale XN-VJ6. Säröt ovat lähteneet ydintymään 

lovijännityshuipun kohdalta. Kuvassa 35 havaitaan, että vaurio on mennyt osittain juotteen 

läpi. Kuvassa 36 vaurio näyttäisi kulkevan HAZ-alueen reunojen kautta, missä 

kovuusmittausten perusteella rakenne on pehmennyt kaikkein eniten. 
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Kuva 35. Murtopintahie koekappaleesta XN-VJ23. 

 

 

Kuva 36. Murtopintahie koekappaleesta XN-VH3. 
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4 NUMEERINEN ANALYYSI 

 

 

Kuormaa kantamattomasta liitoksesta luotiin FEA-mallit (Finite Element Analysis), joiden 

avulla tarkasteltiin liitoksen rajaviivalle muodostuvaa jännitystä, sekä eri liittämistapojen 

vaikutusta asiaan. Mallintamisessa sovellettiin tehollisen lovijännityksen menetelmään 

(ENS – Effective Notch Stress). FEA-mallien mallintamisessa ja laskennassa käytettiin 

FEMAP/NxNastran –ohjelmaa. 

 

4.1 FEA-mallit 

Kuormaa kantamattomasta X-liitoksesta luotiin kolme erityyppistä FEA-mallia. 

Ensimmäisessä mallissa liitospalko mallinnettiin pelkästään juottolisäaineena. Toisessa 

mallissa liitokseen mallinnettiin hitsipalko, jonka päälle mallinnettiin juottopalko. Tällä 

pyrittiin kuvaamaan tutkimuksessa tehtyjä kombinaatioliitoksia. Vertailun vuoksi tehtiin 

kolmantena hitsausliitoksen malli. Mallit olivat ¼-malleja liitoksesta, eli malliin tehtiin vain 

yksi tarkasteltava pienaliitos. Kuvassa 37 on esitetty juotetun liitoksen FEA-malli. Kuvassa 

38 on esitetty kombinaatioliitoksen FEA-malli. Hitsausliitoksen malli oli vastaava 

juottoliitoksen malliin verrattuna, lukuun ottamatta liitospalon materiaalia. 

 

 

Kuva 37. ¼-osa-FEA-malli juotetusta X-liitoksesta. Keltainen väri havainnollistaa 

juoteainetta, vaalea väri terästä. 
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Kuva 38. ¼-osa-FEA-malli kombinaatio-X-liitoksesta. Keltainen väri havainnollistaa 

juoteainetta, vaalea väri terästä. 

 

Vertailukelpoisuuden vuoksi kaikkien mallien liitospalot on mallinnettu geometrialtaan 

samanlaisiksi. Kombinaatioliitoksessa hitsipalko muodostaa tasakylkisen kolmion pienan 

nurkkaan ja juotospalko on sen päällä. Juotosliitoksessa vastaavan kokoinen ja muotoinen 

pinta-ala on yhtenäistä juotetta. Kuvassa 39 on esitetty liitospalkojen mitat. 

 

 

Kuva 39. Liitospalkojen mitat. 
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Tehollisen lovijännityksen periaatteen mukaisesti liitoksen alarajalle luotiin pyöristys 

säteellä  r = 1 mm (Sonsino et al., 2012, s. 2). Kuva 40 havainnollistaa tilannetta. 

 

 

Kuva 40. Tehollisen lovijännityksen mukainen pyöristyssäde liitoksen rajaviivalla. 

 

ENS-menetelmälle tyypillisen verkotustavan sijaan tämän työn FEA-malleissa jouduttiin 

käyttämään erilaista verkotusmenetelmää, koska loven luona oli kahta eri materiaalia. 

Perinteisestä verkotustyylistä lovijännitys oli vaikea lukea, eikä malli ollut siisti. Kuva 41 

havainnollistaa tilannetta. 

 

 

Kuva 41. ENS-menetelmän tyypillinen verkotustavan kokeilu FEA-mallissa ei osoittautunut 

toimivaksi ratkaisuksi. 
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Tehtyjen FEA-mallien liitosten mitat ja geometriat eivät vastanneet todellisten liitosten 

mittoja ja geometrioita. FEA-malleista voitiin kuitenkin tarkastella teoriatasolla eri 

juottovaihtoehtojen suhdetta toisiinsa ja vaikutusta jännitystasoihin. 

 

Malleihin luotiin kaksi eri materiaalia. Perusaineena sekä hitsauslisäaineena toimi teräs 

kimmomoduulilla Eteräs = 210000 MPa. Saman materiaalin valinta sekä perusaineeseen, että 

hitsauslisäaineeksi pohjautui oletukseen, että perusaineen ja sen kanssa lähes tasalujan 

Mn4Ni2,5CrMo –lisäaineen mekaaniset ominaisuudet olisivat suunnilleen samoja. 

Juotosaineen materiaalin kimmomoduuli perustui CuAl8 –lisäaineeseen. Kimmomoduulina 

käytettiin CuAl8 –lisäainetta lähelle vastaavan alumiinipronssin (Cu94,6Al5Mn0,4) 

kimmomoduulia Ejuote = 120000 MPa (Seppänen et al., 2006, s. 76). Poissonin vakiona 

materiaaleilla käytettiin arvoa υ = 0,3. 

 

Elementtityypiksi valittiin tasovenymäelementti (Plane Strain), jonka paksuus oli 1 mm. 

Tasovenymäelementtityyppiä käytettäessä laskennassa ei oteta huomioon mallin reunoja, eli 

malli vastaa jatkuvaa liitosta. Näin tulokset vastaavat jännitysarvoja keskellä kappaletta. 

Elementteinä käytettiin sekä kolmi- että nelikulmaisia parabolisia elementtejä. 

 

Elementtikoosta tehtiin lyhyt herkkyysanalyysi. Tuloksia tarkasteltiin elementtikoilla 0,050 

ja 0,025 mm. Tulokset olivat molemmilla elementtikoilla lähes samat. Elementtikooksi 

valittiin 0,025 mm, koska mallin vähäisen elementtimäärän takia laskenta-aika ei kuitenkaan 

merkittävästi pitkittynyt. 

 

Mallille käytettävä normaalivoima valittiin väsytyskokeissa usein käytetystä voimatasosta, 

jossa nimellinen maksimivenymä oli εmax = 1100 µstr. Tästä laskettuna voimalle saatiin 

mallia varten arvo voimalle F = 299 N/mm (kuvat 37 ja 38). 

 

Reunaehtoja määritettäessä mallin alalevyn alapinnan liike estettiin y-suunnassa ja 

pystylevyn oikean pinnan liike estettiin x-suunnassa (kuvat 37 ja 38). Oikealla alanurkassa 

yksi solmu määritettiin kiinteäksi. Malleille suoritettiin lineaaristaattinen analyysi. 
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4.2 Laskennallinen kestoikä 

CuAl8 –langalla juotetuille koekappaleille laskettiin laskennallinen kestoikä Nf testitulosten 

nimellisten jännitysvaihteluiden Δσnim ja FEA-mallista saadun 

jännityskonsentraatiokertoimen Kf,juotto perusteella. Jännityskonsentraatiokerroin saadaan 

laskettua seuraavalla kaavalla, jossa σnim on FEA-mallissa käytetty nimellinen jännitys ja σens 

on FEA-mallista saatu tehollinen lovijännitys juotteen rajaviivalla (Hobbacher, 2014, s. 28). 

 

𝐾𝑓,𝑗𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 =  
𝜎𝑒𝑛𝑠,𝑗𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

𝜎𝑛𝑖𝑚
           (13) 

 

Laskennallinen kestoikä laskettiin seuraavasti: 

 

𝑁𝑓 = 2 × 106 (
𝐹𝐴𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛

𝛥𝜎
)

3

       (14) 

 

Kaavassa FATmean tarkoittaa keskiarvoista väsymisluokkaa, joka lasketaan ENS-

menetelmässä loven r = 1 mm pyöristyssäteeseen perustuvan karakteristisen väsymisluokan 

FATchar = 225 MPa ja varmuuskertoimen jσ = 1,37 avulla (Sonsino et al., 2012, s. 4; 10). 

 

𝐹𝐴𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 =  𝐹𝐴𝑇𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑗𝜎       (15) 

 

 

Kaavan 14 jännitysvaihtelu Δσ lasketaan tässä tapauksessa kaavaan 13 perustuen 

seuraavasti: 

 

Δ𝜎 =  𝐾𝑓,𝑗𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 × 𝛥𝜎𝑛𝑖𝑚       (16) 

 

Δσnim arvo on siis kyseisen koekappaleen koetuloksena saatu nimellinen jännitysvaihtelu. 

Koekappaleiden rakenteelliset jännitykset olivat hyvin pieniä, joten nimelliset ja 

rakenteelliset jännitysvaihtelut olivat lähellä toisiaan. Taivutuskomponenttia ei tarvitse ottaa 

huomioon jännityskonsentraatiokerrointa määritettäessä. 
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4.3 FEM-tulokset 

FEA-mallien (Finite Element Method, elementtimenetelmä) tarkastelussa ilmeni, että 

juottoliitoksen ja kombinaatioliitoksen lovijännityksillä ei ollut kovin suurta eroa 

liitospalkogeometrioiden ollessa samat. Juottoliitoksessa jännityskonsentraatiokerroin 

Kf,juotto = 1,67 ja kombinaatioliitoksessa Kf,kombi  = 1,70. Sen sijaan hitsatun liitoksen mallista 

laskettu jännityskonsentraatio oli selkeästi suurempi: Kf,hitsi = 2,16. Kuvissa 42–44 on 

esitetty eri liitosten jännitystasot keskiarvoistettuna värikarttana. 

 

 

Kuva 42. Juottoliitoksen jännitystasot ja Hot Spot –kohta. 

 

 

Kuva 43. Kombinaatioliitoksen jännitystasot ja Hot Spot –kohta. 
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Kuva 44. Hitsiliitoksen jännitystasot ja Hot Spot –kohta. 

 

Hitsattu liitos mallinnettiin vertailua ajatellen samalla elementtikoolla ja verkotustekniikalla, 

kuin toisetkin mallit. 

 

Juotetulle ja kombinaatioliitoksen mallille piirrettiin havainnollisuuden vuoksi myös 

jännitysjakaumat kappaleiden Hot Spot –kohdasta. Jakaumat on esitetty kuvissa 45 ja 46. 

 

 

Kuva 45. Juotetun liitoksen jännitysjakauma. Jännityshuippu σens, juotos = 383,4 MPa. Kf,juotto 

= 1,67. 
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Kuva 46. Kombinaatioliitoksen jännitysjakauma. Jännityshuippu σens, kombi = 388,3 MPa. 

Kf,kombi  = 1,70 

 

FEA-malleista saatujen jännityskonsentraatiokertoimien ja piirrettyjen jännitysjakaumien 

perusteella juottopalon juottaminen hitsin rajaviivalle muuttaa kombinaatioliitoksen 

lovijännitystä samankaltaiseksi, kuin puhtaasti juotetulla liitoksella. Rajaviivan juottopalko 

siirtää kriittisen lovijännityksen pois hitsin rajaviivalta, missä lovijännitys muodostuisi 

suuremmaksi hitsiaineen suuremman kimmokertoimen takia. 

 

Kuvassa 47 on esitetty pylväsdiagrammina vertailu koekappaleiden laskennallisista ja 

todellisista kestoi’istä. Nimellisillä jännitysvaihteluilla, kaltevuuden arvolla m = 3 laskettuna 

laskennalliset kestoiät antavat koekappalesarjalle FAT-luokan keskiarvoksi FATNf = 185 

MPa, kun taas todellisten kestoikien antama FAT-luokan keskiarvo on FATN = 193 MPa. 

Laskennalliset ja todelliset kestoiät on esitetty numerotaulukkona liitteessä XIV. 
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Kuva 47. 2. sarjan koekappaleiden laskennalliset (Nf) ja todelliset (N) kestoiät. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksesta saatuja tuloksia ja esitetään niistä pohdintoja. 

 

5.1 Koekappaleiden liittämisprosessi 

Koekappaleiden juottamisessa oli alussa erilaisia ongelmia, joita jouduttiin ratkomaan 

tutkimuksen aikana. Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli 

valmistaa myös kuormaa kantavia X-liitoksia, sekä päittäisliitoksia. Kuormaa kantavien X-

liitosten a-mitan mitoitusperusteena oli saada aikaiseksi liitos, joka hajoaa juotteen 

rajaviivalta, eikä juuren puolelta. Näin ollen a-mittavaatimus kasvoi varsin suureksi. Tämän 

vaatimuksen täyttäminen olisi tarvinnut monipalkojuottoa. Monipalkojuoton kanssa koettiin 

paljon vastoinkäymisiä. Ongelmana olivat valokaaren arvaamaton käyttäytyminen ja 

muodostuvan liitospalon epämääräiset muodot, kun palkomäärä kasvoi. 

Harjoituskappaleelle onnistuttiin tekemään visuaalisesti hyvälaatuinen ja geometrialtaan 

tasainen kolmen palon juotos, mutta varsinaiselle koekappaleelle se ei enää onnistunut. 

Lisäksi juotteiden tarttuminen perusaineeseen oli epävarmaa. Myöhemmät staattiset kokeet 

paljastivatkin, että kyseisillä arvoilla monipalkojuotos ei ollut tarttunut kunnolla 

perusaineeseen. Näiden vaikeuksien ja ajanpuutteen seurauksena päätettiin luopua kuormaa 

kantavista X-liitoksista. Päittäisliitokset jätettiin pois tutkimussuunnitelmasta aiempiin 

ongelmiin kuluneen ajan takia. Kuitenkaan epäonnistuneet juottokokeilut eivät menneet 

hukkaan, sillä ne antoivat tietoa kaarijuoton luonteesta ja auttoivat lopulta saamaan 

aikaiseksi kohtuullisen määrän onnistuneita koekappaleita. 

 

5.2 Metallurgia 

Juottoprosessissa lämmöntuonti on selvästi pienempi kuin hitsattaessa. Ultralujan 

rakenneteräksen tapauksessa tämän pitäisi teoriassa vähentää perusmateriaalin 

pehmenemistä liittämisprosessin seurauksena. Metallurgiatutkimuksessa hieiden 

makrokuvat näyttävät hyvin eron HAZ-alueiden laajuudessa kombinaatioliitosten ja 

juotettujen liitosten välillä. Lämmön vaikutus kovuuden muutoksiin HAZ-alueen eri 

vyöhykkeillä on kuitenkin varsin yhtenevä, mikä näkyy tarkasteltaessa kovuusmittauskäyriä. 

Kuitenkin, koska juottoprosessissa muodostunut HAZ-alue on pienempi, on siellä myös 

huomattavasti kapeammat, kovuudeltaan ja mikrorakenteeltaan muuttuneet alueet. 
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Kovuuden nousu voi kertoa alueen karkenemisesta, jolloin lujuus kasvaa, mutta sitkeys on 

saattanut heikentyä ja murtuminen tapahtuu hauraammin kuin normaalisti. Tällainen 

karkeneminen heikentää erityisesti staattista äärilujuutta. Kovuuden aleneminen sen sijaan 

kertoo rakenteen pehmenemisestä, jolloin taas lujuus kärsii. (Lancaster, 1980, s. 129–132.) 

 

Mikrorakennetarkastelu kertoo lisää perusaineen rakennemuutoksista. Ultralujan 

rakenneteräksen alkuperäinen luja bainiittis-martensiittinen mikrorakenne muuttuu 

lämmöntuonnin seurauksena, jolloin teräksen ominaisuudet muuttuvat HAZ-alueen eri 

vyöhykkeillä (Peltonen et al., 2015, s. 32). Koekappaleiden mikrokuvista ilmenee raekoon 

kasvu liitospalkojen läheisyydessä. Hitsaus- ja juottoliitoksissa kappaleeseen tuodun 

lämmön aiheuttama rakeenkasvu on yleisesti ottaen huono asia, sillä se aiheuttaa usein 

rakenteen karkenemista ja haurastumista (Lancaster, 1980, s. 129–132). HAZ-alueen 

hienoraevyöhykkeellä sen sijaan ilmenee rakenteen pehmentymistä, mikä ultralujan 

rakenneteräksen tapauksessa heikentää lujuusominaisuuksia (Peltonen et al., 2015, s. 32). 

Pehmeneminen voi heikentää väsymislujuutta, mutta ennen kaikkea se heikentää 

äärikestävyyttä. Vielä suurempi vaikutus rakenteen luotettavaan toimintaan on sitkeyden 

alenemisella. 

 

5.3 Väsytyskokeet 

Koekappaleiden määrä väsytyskokeissa oli varsin pieni, mutta kuitenkin riittävä suuntaa-

antaviin tuloksiin. Ensimmäisen koekappalesarjan liitokset tosin kärsivät juotteen 

tarttumisongelmista perusaineeseen, joten tuloksena saadut FAT-luokat eivät 

todennäköisesti pidä paikkansa onnistuneiden juotoksien tapauksessa. Varsinkaan 

koekappaleen XN-VJ9 väsytyskoetuloksella ei ole suurta painoarvoa, koska kappale hajosi 

niin nopeasti. Kuitenkin tässä työssä jäi tutkimatta se, mitä olisi vaadittu hyvien juotoksien 

aikaan saamiseksi CuMn13Al7 –langalla. Onnistuneet liitokset kyseisellä lisäaineella 

olisivat todennäköisesti olleet mahdollisia, mutta niiden kestävyys väsytyskokeessa olisi sen 

sijaan ollut jatkotutkimuksen aihe. Lisäaine oli lujaa ja kovaa, mikä aiheutti sen hauraan 

murtumisen. Plastinen muodonmuutosalue oli käytännössä olematon. Lisäksi lisäaineen 

alkuperäinen käyttötarkoitus, jota ensimmäisten epäonnistuneiden kokeiden jälkeen 

selviteltiin, oli ensisijaisesti kulutusta ja korroosiota kestävä pinnoitus (Safraspa, 2011). 

Lanka oli siis tämän tutkimuksen tapauksessa ehkä käyttötarkoituksensa ulkopuolella. 
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S-N –käyriä tarkasteltaessa 2. sarjan juottoliitokset antoivat kaikkein parhaat tulokset. 2. 

sarjassa koekappaleita oli myös kaikkein eniten ja sarjan korrelaatiokertoimen perusteella 

tulosten hajonta oli pieni. Korrelaatiokerroin kertoo, että koekappaleiden valmistuksessa 

onnistuttiin toistamaan sama prosessi hyvin pitkälti samalla tavalla ja perusaine oli 

tasalaatuista. Myöskään yhden pystyjuotetun koekappaleen väsytyskoetulos ei poikennut 

merkittävästi muista tuloksista. Näin ollen 2. sarjan koekappaleiden tulokset kaikista 

kolmesta koekappalesarjasta ovat kaikkein luotettavimpia. 

 

3. sarjan kombinaatioliitosten väsytyskoetulokset eivät olleet aivan niin hyviä kuin 

toivottiin. Hyvän juoton aikaansaaminen hitsin rajaviivalle tuotti vaikeuksia. Juottoprosessi 

saatiin toimimaan, mutta juotteen ja perusaineen rajaviivan liittymää ei saatu geometrialtaan 

yhtä hyväksi kuin 2. sarjan koekappaleilla. Tämä todennäköisesti vaikutti osaltaan 

kappaleiden aikaisempaan vaurioitumiseen väsytyskokeessa. 

 

Jäännösjännitysten diagrammi kertoo, että 2. sarjan koekappaleiden liitosten rajaviivoille jäi 

keskimäärin hieman puristusjännitystä. Puristusjännitys on eduksi väsyttävässä 

kuormituksessa, jossa vedetään koekappaletta. Muilla koekappalesarjoilla oli keskimäärin 

vetojännitystä liitoksen rajaviivalla. 2. sarjan rajaviivan pienet puristusjännitykset ovat 

voineet olla osatekijä sarjan hyviin väsytyskoetuloksiin. 

 

Kaikkien koekappalesarjojen S-N –käyrät mukautuvat hyvin lähelle kiinnitettyä kaltevuuden 

arvoa m = 3, joka on ominainen normaalilaatuiselle konepajahitsille. Koetulosten toivottiin 

asettuvan lähemmäs kaltevuuden arvoa m = 5, koska juottoprosessilla pitäisi teoriassa saada 

aikaan alkuvirheetön liitoksen rajaviiva perusaineen sulamattomuuden kautta. Tällöin myös 

alkusärön ydintymisaika pitenisi, mikä näkyisi S-N –käyrissä kaltevuuden muutoksena. 

Toisaalta koekappaleista mitatut jäännösjännitykset olivat pääasiassa epäedullisesti vedon 

puolella ja puristusjännitykset olivat alhaisia. Vetojännitys kriittisessä kohdassa 

koekappaletta voi nopeuttaa alkusärön syntymistä ja siten kallistaa S-N –käyriä huonompaan 

suuntaan. 

 

5.4 FEA 

Koekappaleiden laskennallisten kestoikien vertailu todellisiin kestoikiin puoltaa sitä, että 

juottamalla voidaan saada aikaan hyviä liitoksia. Varsinkin pitkän kestoiän koekappaleet 
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suoriutuivat huomattavasti paremmin, kuin laskennallisesti olisi ollut odotettavissa. Lyhyen 

kestoiän koekappaleet ovat enemmin linjassa laskennallisten kestoikien kanssa. Joissain 

lyhyen kestoiän tapauksissa laskennallinen kestoikä oli hiukan parempi, kuin todellinen. 

Tuloksiin vaikuttaa hiukan laskennassa käytetty kiinnitetty käyrän kaltevuuden arvo m = 3, 

kun taas koetulosten laskennallinen käyrän kaltevuuden arvo oli hiukan suurempi. Tässä 

tapauksessa täytyy myös muistaa, että FEA-malli on teoreettinen malli ja todellisten liitosten 

geometriat poikkesivat hyvin paljon FEA-mallien geometriasta. Tarkempi tarkastelu vaatisi 

todellisen geometrian käyttämistä ja jopa 3D-mallien mallintamista. 

 

FEA-malleista lasketuista lovijännityksistä ja jännityskonsentraatioista havaitaan, että 

hitsatun liitoksen rajaviivalle muodostuu selkeästi suurempi lovijännitys, kuin eri 

juottoratkaisujen tapauksissa. Kuvista 43 ja 46 voidaan kuitenkin todeta, että juottopalon alla 

olevan hitsipalon rajakohtaan muodostuu pieni jännityspiikki. Tämä jännityspiikki ei 

kuitenkaan tässä tapauksessa ole kovinkaan mielenkiintoinen, sillä juottopalon rajaviivalla 

oleva lovijännitys on selkeästi määräävässä asemassa. Kuitenkin, jos juottopalkoa alkaisi 

pienentää, niin jossain vaiheessa voisi tulla vastaan raja-arvo, jossa jännitysmaksimi 

siirtyykin juotteen rajaviivalta hitsin rajaviivalle. Näiden mallien perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että juottopalko keventää jännitystä hitsin rajaviivalta, ja pienemmän 

kimmokertoimensa takia alentaa koko liitoksen rajaviivalle muodostuvaa lovijännitystä, 

joka puolestaan parantaa omalta osaltaan liitoksen väsymiskestävyyttä. ENS-menetelmää 

käytettäessä myös FEA-mallin rajaviivan geometria on niin sanotusti neutraali. 

Todellisuudessa juottamalla rajaviivan geometria voidaan saada helpommin paremmaksi, 

kuin hitsaamalla, jolloin väsymiskestävyys paranee edelleen. 

 

5.5 Jatkotutkimus 

Tämä tutkimus avasi paljon kysymyksiä ja lisätutkimuksen aiheita ultralujan 

rakenneteräksen kaarijuotosta. Tärkeimpänä tutkimuskohteena lähtökohtaisesti olisi 

kaarijuottoprosessin toimintaperiaatteet siten, että tulevaisuudessa olisi entistä helpompi 

saada onnistuneesti aikaiseksi eri tyyppisiä juottoliitoksia, eri mittakaavoissa ja eri 

lisäaineilla. Juottoa eri lisäaineilla tulisi tutkia siten, että juottamisen perusmetallurgia tulisi 

kuntoon, muun muassa juotoksen hyvä tarttuvuus perusaineeseen. Seuraavana tulisi tähdätä 

hyviin rajaviivageometrioihin väsymiskestävyyden parantamiseksi. Kun eri lisäaineilla 
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saadaan varmasti aikaan laadukkaita ja hyvänmallisia liitoksia, voidaan alkaa valmistamaan 

erilaisia liitostyyppejä erilaisia kuormitustilanteita varten testattavaksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän työn tapauksessa kaarijuottoprosessi osoittautui varsin vaikeaksi hallita. Karkeasti 

luokiteltuna ongelmina olivat juotteen tarttuvuus perusaineeseen, sekä valokaaren 

arvaamaton käyttäytyminen ja tätä myötä juotospalon epämääräinen muodostuminen. 

Tarttuvuusongelmat voitettiin, mutta niiden alkuperäistä syytä ei koskaan täysin saatu 

selville. Syynä saattoi olla esimerkiksi virheellisten juottoparametrien seurauksena tullut 

heikko perusaineen kostutus tai juotteen ja perusaineen rajalle muodostuvat hauraat faasit. 

Syyt jäivät spekuloinnin varaan. Monipalkojuoton ongelmana katsottiin olevan liian 

radikaalisti juoton kannalta muuttuvat lähtötilanteet ja prosessiolosuhteet kunkin palon 

kohdalla. Tarkat parametrivaatimukset eivät kestäneet sitä, että jokaisen palon jälkeen 

seuraavan palon juottotilanne oli hieman erilainen. Esimerkiksi pohjapalon jäljiltä 

juotettavan pinnan geometria on epätasainen seuraavaa palkoa varten. Pohjapalon pintaan 

on lisäksi voinut jäädä epäpuhtauksia, joita harjaus ei ole poistanut. Koekappaleen lämpötila 

eri alueilla on myös erilainen, vaikka koekappaletta jäähdytettäisiinkin juottojen välillä. Mitä 

enemmän palkoja juotetaan samaan pienaan, sitä vähemmän lähtötilanne seuraavaa palkoa 

varten on ennakoitavissa ja hallittavissa. Monipalkojuotto olisi ehkä saatu toimimaan 

laajempien tutkimusten ja kokeilujen kautta, mutta aikaa tähän ei ollut. 

 

Juotossa toimivien parametrien ikkuna oli kapea ja prosessi oli siis herkkä olosuhteiden 

muutoksille. Muun muassa esilämmityksen tarve oli hyvinkin erilainen määräytyen siitä, 

minkälaista kappaletta juotettiin tai minkälainen oli juotettava pinta. Samat parametrit eivät 

toimineet, kun vaihdettiin samaa perusmateriaalia oleva harjoituskappale varsinaiseen 

koekappaleeseen, johon oli määrä tehdä juottoliitos. Syynä tähän oli mitä luultavimmin 

kappaleiden erilainen geometria ja koko. Nämä seikat vaikuttavat lämmön johtumiseen 

aineessa ja siten prosessin lämpötilaan. Pieni kappale lämpenee nopeammin, kuin suuri. 

Geometria ja materiaalin lämmönjohtavuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti lämpö pääsee 

johtumaan pois liitettävältä alueelta. Esimerkiksi koekappaleita juotettaessa valokaaren ääni 

muuttui juottopalon loppua kohti. Myös muodostunut palko oli erilainen alkupäästä 

loppupäähän verrattuna. Valokaaren äänen muutos viittaa nimenomaan prosessilämpötilan 

muutokseen, eli valokaari saattaa siirtyä esimerkiksi sekakaarialueelta kuumakaarialueelle. 

Lämpötilan huipentuminen juoton loppua kohden koekappaleiden kohdalla on loogista, sillä 
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juottopalon loppupäässä lämpö ajautuu koekappaleen geometrian takia niin sanotusti 

umpikujaan, eikä pääse enää johtumaan pois yhtä tehokkaasti liitoskohdan luota. Näiden 

seikkojen perusteella päätettiin tehdä muutoksia juottoprosessiin, joiden avulla liitosten laatu 

saatiin paremmaksi. Lämmöntuonti pyrittiin pitämään matalana lisäämällä kuljetusnopeutta. 

Tällöin myös lämmön johtuminen koekappaleessa ja lämpötilan nousu pysyisi 

vähäisempänä, koska juotto tapahtuu nopeasti. Tämän järjestelyn ja pienen parametrisäädön 

tuloksena oli a-mitaltaan pienempi juottopalko, joka kuitenkin muodosti onnistuneen 

liitoksen. Esilämmitys ja palkojen välinen lämpötila jouduttiin tapauskohtaisesti 

kokeilemaan sopivaksi. Näiden kokemusten perusteella voisi sanoa, että kaarijuotto ei 

välttämättä sovellu hitaisiin kuljetusnopeuksiin ja suuriin lämmöntuonteihin, mikä tekee sen 

hankalammin sovellettavaksi paksumpien levyjen liittämisessä. 

 

Juottoprosessin hitsausta pienemmän lämmöntuonnin pitäisi teoriassa edesauttaa 

kestävämmän liitoksen aikaansaamisessa ultralujalle teräkselle. Mikrorakennetutkimus 

osoittaa, että juotettujen koekappaleiden HAZ-alueella tapahtuneet rakennemuutokset jäivät 

huomattavasti vähäisemmiksi kuin kombinaatioliitoksilla, joissa hitsaus toimi pääasiallisena 

liittämistapana. Myös väsytyskoetulokset, siltä osin kun ne tehtiin onnistuneista liitoksista, 

osoittavat, että juotetut liitokset pärjäsivät kombinaatioliitoksia paremmin. 

Kombinaatioliitokset eivät kuitenkaan hajonneet hitsin läheisyydestä, vaan rajaviivalle 

tehdyn juottopalon reunasta, luonnollisesti siitä kohdasta, mihin muodostui FEM-tarkastelun 

perusteella kaikkein suurin jännityspiikki. FEA-mallitkin osoittavat, että hitsin rajaviivalle 

tehty juotto muuttaa tilannetta siten, että tehollinen lovijännitys muodostuu 

samankaltaiseksi, kuin kyseessä olisi pelkkä juotto. Hitsauksen lämmöntuonti voi olla 

ratkaisevammassa asemassa staattisessa vetokokeessa. Tätä ei kuitenkaan päästy 

kokeilemaan tässä tutkimuksessa. 

 

Väsyttävässä kuormituksessa liitoksen rajaviivan geometria on keskeinen liitoksen 

kestävyysparametri. 2. sarjan juotetuissa liitoksissa päästiin parempiin 

rajaviivageometrioihin kuin kombinaatioliitoksilla, mikä osaltaan näkyy 2. sarjan 

parempana väsymiskestävyytenä. Myös 1. sarjan pystyssä juotettujen koekappaleiden XN-

VJ10 ja XN-VJ11 tulokset osoittavat, että rajaviivan geometria on hyvin ratkaiseva. 
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Murtopintahieitä tarkastelemalla nähdään myös tapauksia, joissa ydintynyt särö on kulkenut 

juoton HAZ-alueen reunaa pitkin. Näissä tapauksissa HAZ-alueen reuna on ollut hyvin 

lähellä juotteen rajaviivaa, missä lovijännityspiikki sijaitsee. HAZ-alueen reunan rakenne on 

kovuusmittausten mukaan kaikkein eniten pehmennyt alue liittämisen jäljiltä. Pehmenneellä 

alueella ultralujan rakenneteräksen luja bainiittis-martensiittinen rakenne on muuttunut ja 

menettänyt lujuuttaan. Tämä paikallinen lujuuden heikkeneminen yhdistettynä samalle 

kohdalle muodostuvaan lovijännityspiikkiin voi olla merkittävä tekijä alkusärön 

ydintymisajassa. Tätä vaikutusta voidaan kuitenkin näiden tulosten perusteella vain 

spekuloida. 

 

Tulosten perusteella kaarijuotolla on kuitenkin potentiaalia ultralujan rakenneteräksen 

liittämismenetelmänä. Sen teoreettiset edut toteutuvat myös käytännössä, jos juottoprosessi 

hallitaan ja osataan soveltaa tapauskohtaisesti. Tämä vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia 

ja voi mennä aikaa, ennenkuin menetelmä yleistyy teollisuudessa. 

 

Kun juottoprosessia opitaan hallitsemaan paremmin, voi se toimia myös 

väsymiskestävyyden parantamismenetelmänä hitsatuille rakenteille, tämän tutkimuksen 

kombinaatioliitosten tapaan. Tämä avaisi paremmat mahdollisuudet hyödyntää kaarijuottoa 

myös kuormaa kantavissa liitoksissa. Yksistään juoton käyttäminen kuormaa kantavissa 

liitoksissa ultralujan rakenneteräksen tapauksessa on hieman kyseenalaista, sillä varsinkin 

alilujalla lisäaineella tarvittavat a-mitat kasvavat hyvin suuriksi. Juottolisäaineiden hintojen 

ollessa perushitsauslisäaineita huomattavasti kalliimpia, ei tällainen menettely ole 

luultavasti tuotannollisesti kovin järkevää. Tässä työssä kombinaatioliitoksille jäi vielä 

parantamisen varaa, mutta jatkotutkimuksilla niidenkin väsymiskestävyyttä saisi 

todennäköisesti parannettua kilpailukykyisempään suuntaa.  
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Liite I 

CuMn13Al7 –lisäaineen tekniset tiedot. 

  



 

 

Liite II 

 

CuAl8 –lisäaineen tekniset tiedot. 

 

 

 



 

 

Liite III 

Mn4Ni2,5CrMo –lisäaineen tekniset tiedot. 
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Liite VI, 1 

 

  



 

 

Liite VI, 2 

 

 

  



 

 

Liite VII 

  



 

 

Liite VIII, 1 

 

  



 

 

Liite VIII, 2 

 

 

  



 

 

Liite IX 

 

Paksuus- ja leveysmittaustulokset, liuskan paikat ja vauriosivut. 

 

Sarja Koekappale Vauriosivu 
Liuskan 

sivu 

t, sivu 

1/4 

t, sivu 

3/2 

b, sivu 

1/4 

b, sivu 

3/2 

1 

XN-VJ5 3 1 7,75 7,74 40 39,9 

XN-VJ6 1 1 7,78 7,77 39,7 39,75 

XN-VJ7 3 1 7,74 7,74 39,9 39,9 

XN-VJ8 1 3 7,72 7,71 40 39,95 

XN-VJ9 2 3 7,74 7,74 39,8 39,8 

XN-VJ10 3 1 7,77 7,77 40,25 40,25 

XN-VJ11 3 1 7,72 7,78 40,05 40 

2 

XN-VJ20 4 1 7,65 7,65 39,95 40 

XN-VJ21 2 3 7,79 7,78 39,8 39,8 

XN-VJ22 4 1 7,76 7,71 40 40 

XN-VJ23 3 2 7,71 7,72 39,95 39,95 

XN-VJ24 3 1 7,72 7,77 39,9 39,95 

XN-VJ25 4 2 7,72 7,69 40,05 40 

XN-VJ26 3 4 7,65 7,66 40 40,1 

XN-VJ27 3 1 7,76 7,72 40 40,05 

3 

XN-VH1 3 1 7,70 7,77 39,75 39,8 

XN-VH2 1 1 7,67 7,7 39,8 39,85 

XN-VH3 2 4 7,72 7,71 39,8 39,9 

XN-VH4 4 2 7,79 7,71 39,9 39,8 

XN-VH5 4 2 7,67 7,69 39,8 39,85 

XN-VH6 1 2 7,72 7,72 39,95 39,95 

 

  



 

 

Liite X 

 

Koekappaleiden kulmavirheet. 

 

 

 

Koekappale Kulmavirhe (a⁰)  Koekappale Kulmavirhe (a⁰) 

XN-VJ1 0,09  XN-VJ20 -0,24 

XN-VJ2 0,28  XN-VJ21 -0,27 

XN-VJ3 0,22  XN-VJ22 -0,33 

XN-VJ4 -0,10  XN-VJ23 0,01 

XN-VJ5 0,25  XN-VJ24 -0,34 

XN-VJ6 0,38  XN-VJ25 -0,09 

XN-VJ7 0,13  XN-VJ26 -0,17 

XN-VJ8 0,17  XN-VJ27 -0,19 

XN-VJ9 0,18      

XN-VJ10 -0,36  XN-VH1 0,62 

XN-VJ11 0,10  XN-VH2 0,32 

   XN-VH3 -0,12 

   XN-VH4 -0,18 

   XN-VH5 0,29 

   XN-VH6 0,04 

 

  



 

 

Liite XI, 1 

 

Jäännösjännitykset ja keskiarvot, sarja 1. 

 

Sarja 1.        

Kappale: XN-VJ5 Poikki sivulta: 3 Kappale: XN-VJ6 Poikki sivulta: 1 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 99 49,9 1 0 167 32,7 

1 3,2 111 40,7 1 3,2 146 45,1 

2 0 7 35,4 2 0 -49 17,1 

2 3,2 303 36,7 2 3,2 114 24,4 

3 0 104 47,8 3 0 -123 22,6 

3 3,2 149 56,5 3 3,2 -21 42,1 

4 0 92 46,2 4 0 22 27,6 

4 3,2 145 36,9 4 3,2 246 39,2 

Kappale: XN-VJ7 Poikki sivulta: 3 Kappale: XN-VJ8 Poikki sivulta: 1 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 389 42,5 1 0 45 9,3 

1 3,2 331 31,7 1 3,2 237 14,4 

2 0 112 46,1 2 0 57 47,5 

2 3,2 280 10,1 2 3,2 266 24 

3 0 19 19,1 3 0 103 60,8 

3 3,2 185 45,5 3 3,2 97 22,7 

4 0 17 36 4 0 96 32,3 

4 3,2 427 32,3 4 3,2 214 16,7 

 

  



 

 

Liite XI, 2 

Jäännösjännitykset ja keskiarvot, sarja 1. 

 

Kappale: XN-VJ9 Poikki sivulta: 2 Kappale: XN-VJ10 Poikki sivulta: 3 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 30 31,3 1 0 183 46,5 

1 3,2 269 29,4 1 3,2 108 23,7 

2 0 155 56,9 2 0 178 25,7 

2 3,2 126 13,2 2 3,2 -92 24,3 

3 0 6 46,4 3 0 -186 23,1 

3 3,2 170 45,9 3 3,2 -144 26,3 

4 0 111 25,2 4 0 1 57 

4 3,2 200 4,8 4 3,2 -152 42,1 

Kappale: XN-VJ11 Poikki sivulta: 3 Sarja 1. Keskiarvot 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 101 46 1 0 101 42,5 

1 3,2 65 25,1 1 3,2 146 29,4 

2 0 -24 29,2 2 0 57 35,4 

2 3,2 -52 25 2 3,2 126 24,3 

3 0 -147 23,6 3 0 6 23,6 

3 3,2 -194 14,9 3 3,2 97 42,1 

4 0 -125 34,2 4 0 22 34,2 

4 3,2 -208 35,4 4 3,2 200 35,4 

 

  



 

 

Liite XI, 3 

Jäännösjännitykset ja keskiarvot, sarja 2. 

 

Sarja 2.        

Kappale: XN-VJ20 Poikki sivulta: 4 Kappale: XN-VJ21 Poikki sivulta: 2 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 -68 31,8 1 0 -69 23,7 

1 3,2 10 23,8 1 3,2 264 25,4 

2 0 -148 46,3 2 0 -169 15,3 

2 3,2 152 28,8 2 3,2 -2 15,7 

3 0 -171 13,4 3 0 89 42,3 

3 3,2 -88 68 3 3,2 144 37,1 

4 0 71 24,4 4 0 52 60,6 

4 3,2 30 22,2 4 3,2 123 36,6 

Kappale: XN-VJ22 Poikki sivulta: 4 Kappale: XN-VJ23 Poikki sivulta: 3 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 -7 22,2 1 0 -41 22,2 

1 3,2 155 46,2 1 3,2 259 37,7 

2 0 70 21,9 2 0 -22 52,4 

2 3,2 186 18,9 2 3,2 245 48,8 

3 0 -17 24,4 3 0 6 59,2 

3 3,2 270 28,8 3 3,2 236 40,9 

4 0 28 28,7 4 0 -95 28,8 

4 3,2 292 39,6 4 3,2 242 35,2 

 

Sarja 2. Keskiarvot 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-) 

1 0 -55 23,0 

1 3,2 207 31,6 

2 0 -85 34,1 

2 3,2 169 23,9 

3 0 -6 33,4 

3 3,2 190 39,0 

4 0 40 28,8 

4 3,2 183 35,9 

 



 

 

Liite XI, 4 

Jäännösjännitykset ja keskiarvot, sarja 3. 

 

Sarja 3.        

Kappale: XN-VH1 Poikki sivulta: 3 Kappale: XN-VH2 Poikki sivulta: 1 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 142 39,5 1 0 243 33,1 

1 3,2 441 47,9 1 3,2 172 21,3 

2 0 103 37,4 2 0 376 34,3 

2 3,2 -107 25,6 2 3,2 329 17,6 

3 0 -197 32,1 3 0 132 35,3 

3 3,2 277 43,8 3 3,2 342 26,2 

4 0 271 41,3 4 0 346 55,7 

4 3,2 568 10 4 3,2 17 28,4 

Kappale: XN-VH3 Poikki sivulta: 2 Kappale: XN-VH4 Poikki sivulta: 4 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-)   mm MPa (+/-) 

1 0 217 32,4 1 0 408 25,8 

1 3,2 22 65,3 1 3,2 10 45,3 

2 0 345 30,7 2 0 209 24,3 

2 3,2 -225 17,9 2 3,2 119 45,1 

3 0 211 53,2 3 0 373 29,8 

3 3,2 -54 27,1 3 3,2 -120 32 

4 0 74 45,6 4 0 204 17,7 

4 3,2 6 26,8 4 3,2 -190 21,1 

 

Sarja 3. Keskiarvot 

sivu etäisyys jännitys vaihtelu 

  mm MPa (+/-) 

1 0 230 32,8 

1 3,2 97 46,6 

2 0 277 32,5 

2 3,2 6 21,8 

3 0 172 33,7 

3 3,2 112 29,6 

4 0 238 43,5 

4 3,2 12 24,0 

 

 



 

 

Liite XII, 1 

Väsymiskäyrät 

 

 
XN-VJ20 

 

 
XN-VJ21 



 

 

Liite XII, 2 

 

 
XN-VJ22 

 

 
XN-VJ23 

  



 

 

Liite XII, 3 

 

 
XN-VJ24 

 

 
XN-VJ25 

  



 

 

Liite XII, 4 

 

 
XN-VJ26 

 

 
XN-VJ27 

  



 

 

Liite XIII, 1 

Kovuusmittausten tulokset hiekappaleille. 

 

Koekappale Mittauspiste Menetelmä Kovuus Mittauspiste Menetelmä Kovuus 

XN-VJ9 

1 HV 2,5 259 1 HV 3 265 

2 HV 2,5 257 2 HV 3 273 

3 HV 2,5 287 3 HV 3 277 

4 HV 2,5 276 4 HV 3 275 

       

XN-VJ22 

1 HV 5 352 11 HV 5 153 

2 HV 5 334 12 HV 5 152 

3 HV 5 273 13 HV 5 169 

4 HV 5 340 14 HV 5 341 

5 HV 5 353 15 HV 5 346 

6 HV 5 346 16 HV 5 358 

7 HV 5 165 17 HV 5 275 

8 HV 5 158 18 HV 5 338 

9 HV 5 156 19 HV 5 360 

10 HV 5 157       

       

XN-VJ23 

1 HV 5 340 11 HV 5 166 

2 HV 5 320 12 HV 5 159 

3 HV 5 276 13 HV 5 310 

4 HV 5 355 14 HV 5 351 

5 HV 5 351 15 HV 5 362 

6 HV 5 212 16 HV 5 289 

7 HV 5 150 17 HV 5 274 

8 HV 5 151 18 HV 5 336 

9 HV 5 158 19 HV 5 359 

10 HV 5 164       

 

  



 

 

Liite XIII, 2 

 

Kovuusmittausten tulokset hiekappaleille. 

 

Koekappale Mittauspiste Menetelmä Kovuus Mittauspiste Menetelmä Kovuus 

XN-VH3 

1 HV 5 165 13 HV 5 271 

2 HV 5 165 14 HV 5 276 

3 HV 5 162 15 HV 5 277 

4 HV 5 342 16 HV 5 282 

5 HV 5 426 17 HV 5 288 

6 HV 5 314 18 HV 5 297 

7 HV 5 292 19 HV 5 270 

8 HV 5 323 20 HV 5 233 

9 HV 5 323 21 HV 5 255 

10 HV 5 297 22 HV 5 268 

11 HV 5 277 23 HV 5 290 

12 HV 5 279 24 HV 5 310 

       

XN-VH4 

1 HV 5 166 14 HV 5 265 

2 HV 5 168 15 HV 5 270 

3 HV 5 165 16 HV 5 276 

4 HV 5 180 17 HV 5 271 

5 HV 5 369 18 HV 5 276 

6 HV 5 321 19 HV 5 273 

7 HV 5 270 20 HV 5 279 

8 HV 5 293 21 HV 5 287 

9 HV 5 320 22 HV 5 235 

10 HV 5 323 23 HV 5 245 

11 HV 5 308 24 HV 5 261 

12 HV 5 273 25 HV 5 285 

13 HV 5 268 26 HV 5 310 

 

  



 

 

Liite XIV 

 

2. sarjan koekappaleiden laskennalliset ja todelliset kestoiät 

 

Koekappale 
Laskennallinen 

kestoikä, Nf 

Todellinen 

kestoikä, N 

XN-VJ20 1514495 2345271 

XN-VJ21 1514495 1825610 

XN-VJ22 503678 393494 

XN-VJ23 437866 807136 

XN-VJ24 298044 202344 

XN-VJ25 285592 232921 

XN-VJ26 433615 730768 

XN-VJ27 174722 183424 

 


